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سکوت مردان نشانه چیست؟کودك باهوش جان 2 نفر را نجات دادسیدجواد هاشمى هم مافیایى شدجریمه هاى کرونایى در بقیه کشور هم اجرا مى شود ذوب آهن نیازى به تعریف و  تمجید من ندارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص
پوست موز 

براى دندان ها

مقابله پلیس اصفهان با همسریابى مجازى
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هیچ سربازى به علت کرونا 
فوت نکرده است

تولید روزانه 9 تُن زباله 
عفونى در اصفهان

اصفهان 4200 هکتار بافت 
فرسوده دارد

5

قرنطینه
 با اما و اگر

موز یکى از میوه هاى محبوب و پرخاصیتى است 
که مصرف آن در هر سنى به تمام افراد توصیه مى 

شود. این میوه خواص فراوانى براى سالمتى دارد، اما 
بسیارى از مردم از خواص پوست موز اطالعى ندارند و 

آن را به راحتى دور مى ریزند. انواع ویتامین ها...

قرنطینه در داخل شهر اصفهان اجرا نخواهد شد. 
این موضوع بعد از آن مورد تاکید قرار گرفت که روز 
گذشته وزیر بهداشت از اعمال محدودیت رفت و 
آمد در پنج شهر کشــور با موافقت رئیس جمهور 
خبرداده بود. سعید نمکى در حاشیه جلسه هیات 
دولت به خبرنگاران گفت که در پنج شهر مهم که 
میزان شیوع بیمارى کووید19 در آنها باالست و 
گرفتارى مردم بیشتر اســت، شامل تهران، کرج، 
مشهد، اصفهان و ارومیه در سه روز تعطیالت آخر 
این هفته(امروز تا شنبه) محدودیت تردد و رفت و 
آمد اعمال شــود و رئیس جمهورى نیز بالفاصله 

4موافقت کردند...

درختان خطرآفرین اصفهان رصد مى شونددرختان خطرآفرین اصفهان رصد مى شوند
در سال جارى تا کنون در سال جارى تا کنون 700700 مورد شکسته شدن درختان در شهر اصفهان گزارش شده است مورد شکسته شدن درختان در شهر اصفهان گزارش شده است
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رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات استان اعالم کرد

نقش متفاوت اکبر عبدى 
در فصل جدید «نون.خ»

او آرامش خود را حفظ مى کند؟
مجتبى توتونى در آخرین مصاحبه خــود به توضیح در رابطه با رفتار 
محرم نویدکیا کنار خط طولى زمین پرداخت.  شیوه رفتار مربیان در 
کنار خط مى تواند دلیلى براى نتیجه گرفتن یا عدم نتیجه گیرى یک 
تیم به خصوص در بازى هاى نزدیک به شــمار برود؛ حاال این رفتار 
گاهى در قالب رفتارهاى پرخاشگرانه دیده مى شود و گاهى نیز شاهد 

مربیانى هستیم که با آرامش ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اعالم اعمال محدودیت رفت و آمد در 
اصفهان با چه دستگاهى است؟

طرح ضربتى پلیس 
در محدوده 3 
کالنترى اصفهان

300 میلیون بار دیده شدن در 2 روز
محبوبیت خیره کننده شجریان در فضاى مجازى

2

احمد جمشیدیان: احمد جمشیدیان: 

سپاهان به یک برنامه ریزى سپاهان به یک برنامه ریزى 
بلند مدت فکر مى کندبلند مدت فکر مى کند

آگهى مزایده عمومى
(نوبت اول)

 احمد رضا پرى تبار-   سرپرست شهردارى شاهین شهر  

چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شــماره 1146/ش مورخ  06/06/  99 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر داردعملیات جمع آورى پسماند خشک 
(مواد قابل بازیافت )شهر را به مدت یکسال از طریق مزایده به افراد واجد شرایط 

واگذار نمایند .
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد خدمات شهرى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/08/10 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند .

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.
 م.الف:1010763

آگهى مناقصه عمومى تأمین نیروى انسانى

حمیدرضا جوادى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت دوم

 سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالتى و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد به منظور تامین نیروى انسانى مورد نیاز خود جهت امورباغبانى، کشاورزى ،
 فضاى سبز، خدماتى ،نگهبانى ،راننده، و فعالیتهاى ساختمانى به تعداد 116 نفر در شهرستان چادگان ، بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت هاى خدماتى داراى صالحیت خدمات پیمانکارى سال99 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى دعوت مى شود در صورت دارا بودن شرایط الزم و با در 

نظر گرفتن مراتب زیر در مناقصه مذکور شرکت نمایند.
1-موضوع مناقصه :

الف)عبارت است ازتامین نیروى انسانى به تعداد 116 نفر براى  مدت 12  دوازده ماه شمسى مى باشد.
2-محل دریافت اسناد مناقصه: واحد امورقراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى .

3- زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/08/03 مى باشد.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات اسناد مناقصه باید مبلغ 2/000/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان 

واریز و فیش مربوطه را به امور قراردادهاى سازمان ارائه تا اسناد و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز شنبه مورخ 99/08/03 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 

امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
5-تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت15:00 روز شنبه مورخ99/08/03جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل 

خواهد شد .
6-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه معادل 5٪ مبلغ برآوردى به مبلغ  (3,500,000,000)ریال مى باشدکه باید به حساب

شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل تحویل نمایند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده ،سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتراز میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه مسترد مى گردد.
9- معیارها و روش هاى ارزیابى کیفى شرکت کنندگان بر اساس ارائه رزومه عبارت از  :مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعى به همراه قراردادهاى مربوطه ، گواهینامه مالیات 

بر ارزش افزوده معتبر و گزارش حسابرسى آخرین سال مالى ، گرید و رتبه خدماتى و انتظامى.
10- حد نصاب برگزارى مناقصه سه پیشنهاد مى باشد  .

11- کلیه مراحل مناقصه تابع آیین نامه معامالت سازمان عمران زاینده رود مى باشد .
12- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

13- هزینه آگهى ها به عهده برنده مناقصه است.
آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir                         ایمیل سازمان:     info@sozi.ir                        تلفن سازمان: 32673080  - 32673010

آگهى مزایده عمومى

حسین علیمحمدى - شهردار رزوه

نوبت اول

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 399/110/18 مورخ 99/01/25 شوراى محترم اسالمى شهر رزوه نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربرى آموزشى و ورزشى 
واقع در محدوده دبیرستان تربیت شهر رزوه از طریق مزایده عمومى به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید  جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد 

مزایده به واحد مالى شهردارى رزوه مراجعه یا با شماره تلفن 03157703002 تماس حاصل فرمایند.
1- مساحت زمین موردنظر 1500 مترمربع به ازاى هر مترمربع 4248168 ریال طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى

2- دادن سپرده اى که از ٪ 5 قیمت کارشناسى کمتر نباشد، به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز نقدى یا ارائه ضمانت نامه بانکى
3- برنده اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مزایده نوبت دوم به مدت 10 روز مى باشد.

6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 1399/08/11 در محل دفتر شهردار مى باشد.

م الف: 1021797 

آگهى مزایده

على اصغر خادمى-شهردار خور            

 نوبت اول

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره301 و303 مورخ1399/06/23 شوراى محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد 
نسبت به فروش 4قطعه زمین کارگاهى واقع در کارگاهى غرب و شرق از طریق مزایده و به قیمت کارشناسى از طریق 
آگهى مزایده و دریافت بهاى آن به صورت نقد اقدام نماید.(پرداخت هرنوع مالیات و عوارض به عهده خریدار مى باشد)

متقاضیان مى توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت ادارى 
ساعت14:30 روز چهارشنبه مورخ1399/08/07 به شهردارى مراجعه نمایند.

  م.الف:1020958

سالروز رحلت پیامبر اسالم (ص)  و شهادت امام حسن مجتبى (ع) و امام رضا (ع) را تسلیت مى گوییم
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رئیس ســازمان نظام وظیفه عمومى ناجا در یک گفتگوى 
تلویزیونى با اشاره به اینکه خدمت سربازى در نظام جمهورى 
اسالمى جایگاه خاصى دارد، اظهار کرد: وقتى در 6 فروردین 
ماه اعالم کردیم افرادى که مشمول خدمت سربازى هستند 
براى کمک به کادر درمانى اقدام کنند، در حالى که قرار بود 
بیش از 95 درصد آنها در ماه هاى قبل اعزام شوند؛ داوطلبانه 
براى ارائه خدمات در بیمارستان ها و درمانگاه هاى نیروهاى 

مسلح حاضر شدند.
سردار حسین مهرى افزود: اکنون تمام افرادى که مى خواهند 
به خدمت اعزام شوند از طریق دفاتر الکترونیکى به صحنه 
مى آیند. رئیس سازمان نظام وظیفه عمومى درباره ویروس 

کرونا در پادگان ها گفت: با برنامه هایى که ســتاد نیروهاى 
مسلح داشته است؛ یکى از شیوه نامه ها و دستورالعمل هایى 
که اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا رعایت مى شود، نحوه 

اعزام مشموالن به خدمت سربازى است.
وى افزود: قبل از اعزام ســرباز سالمتى اش تأیید مى شود 
و سه واکسن به او تزریق خواهد شد و اگر سالمتى او تأیید 
شــد، برگه اعزام او مهر خواهد خورد. سردار مهرى با اشاره 
به اینکه آموزش سربازان یک ماه کاهش یافته است، گفت: 
خوشبختانه تا به امروز یک ســرباز هم به دلیل کرونا فوت 
نکرده است و این نشان مى دهد دستورالعمل هاى بهداشتى 

در حال رعایت هستند.

رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت 
با اشــاره به مصوبه اخیر ســتاد ملى مقابله با کرونا براى 
جریمه افراد و اصناف متخلف که پروتکل هاى بهداشتى را 
رعایت نمى کنند و ماسک نمى زنند، گفت: بر همین اساس 
مقرر شده اســت افراد و اصنافى که به هر دلیل از رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى سرپیچى مى کنند، جریمه شوند.
کیانوش جهانپور افزود: تصمیم ستاد ملى مقابله با کرونا 
به گونه اى است که باید جریمه ها بتواند عامل بازدارندگى 
داشته باشــد. رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت بهداشــت، هدف مصوبه ستاد ملى مقابله با کرونا 
را ارتقاى پروتکل هاى بهداشتى عنوان کرد و گفت: قطعًا 

افراد متخلف، جریمه خواهند شد. وى در خصوص اینکه 
گفته مى شود اجراى این مصوبه دو هفته خواهد بود و فقط 
براى تهران اعمال مى شود، افزود: اصًال چنین موضوعى 
درست نیســت و این یک مصوبه دائمى است که بعد از 
بررســى ابعاد مختلف آن و اجرا در تهران، در کشور نیز 

اعمال خواهد شد.
رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت، 
گفت: اجراى این مصوبه قطعًا اثرگذارى خواهد داشــت 
و پیــش بینى مى کنیم افــرادى که تا کنــون از رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى امتناع مى کردند، با جریمه هایى که 
در نظر گرفته شده است، به رعایت پروتکل ها پایبند شوند.

هیچ سربازى به علت کرونا 
فوت نکرده است

جریمه هاى کرونایى در بقیه 
کشور هم اجرا مى شود

همایون کرونا گرفت
   خبر آنالین | حامــد همایون، خواننده جوان 
موســیقى پاپ کشــورمان، مبتال به کرونا شد. 
محسن رجب پور، مدیر شرکت ترانه شرقى و مدیر 
برنامه هاى حامد همایون، با انتشار متنى کوتاه در 
استورى اینستاگرامش، این خبر را تأیید کرد. حامد 
همایون، خواننده و آهنگساز ایرانى در موسیقى پاپ، 
با قطعه «چتر خیس» به شهرت رسید. این خواننده 
جوان با برگزارى بیش از 200 کنسرت در شش ماه 

(سال 1397)، در ایران رکورددار شد./3240

کله پاچه چند؟
   بهــار | رئیس اتحادیه طباخان تهران درباره 
نرخ کله پاچــه گفت: عمده شــکایات اخیر بابت 
گرانفروشى بوده است. براى مثال شکایتى داشتیم 
مبنى بــر فروش یکدســت کله پاچــه به قیمت 
750 هزار تومان که به معنــى 500 هزار تومان 
گرانفروشى است. قیمت کله پاچه کامل درجه یک 
بسته به کیفیت بین 180 تا 250 هزار تومان است؛ 
همینطور کله پاچه درجه 2 بسته به کیفیت حداکثر 

150 هزار تومان نرخ مى خورد./3241

فوت شدگان بیشترند
   آفتاب نیوز | ایــرج حریرچى، معاون کل 
وزارت بهداشــت در برنامه «انتهاى الوند» گفت: 
این آمارى که ما به عنــوان مرگ کرونایى اعالم 
 PCR مى کنیم مربوط به بیمارانى است که تست
آنها مثبت اعالم مى شــود و اال مــا خیلى از این 
بیماران را داریم که چون جواب تست شان منفى 
بوده است، جزو کرونایى ها لحاظ نمى کنیم. طبق 
پروتکل هاىWHO کسانى که تستشان مثبت 
است اعالم مى شوند، در ایران نیز آمار را مانند سایر 
کشورها اعالم مى کنیم در حالى که تعداد فوتى ها 
را مى توان از 1/5 برابر تــا 2/2 برابر آمار اعالمى 

حساب کرد./3242

خودکشى بیمار کرونایى 
   باشگاه خبرنگاران جوان | مرد 86 ساله  
مبتال به کووید-19 بسترى در بیمارستان امام رضا 
(ع) تبریز خود را از پنجره اتاق بســترى به پایین 
انداخت و جان باخت. روابط عمومى بیمارستان امام 
رضا (ع) تبریز اعالم کرد این بیمار به دلیل عوارض 

ناشى از بیمارى کووید- 19 اقدام به این کار کرد.

مرگ مهمانداران هواپیما
   الف |سخنگوى ســازمان اورژانس از وقوع 
حادثه رانندگى براى گروهى از مهمانداران هواپیما 
در کرمان خبــر داد. مجتبى خالــدى در این باره 
اظهار کرد: ســاعت 16 و 40 دقیقه روز سه شنبه 
حادثه برخورد یک دســتگاه کامیون با خودروى 
تیبا به ســامانه 115 اورژانس اطالع داده شد. بر 
اســاس اطالعاتى که به ما داده شد، گویا گروهى 
از مهمانداران در این خودرو حضور داشتند که در 
مســیر فرودگاه کرمان بودند. وى گفت: راننده و 
سرنشین جلو که هر دو خانم  و 23 و 25 ساله بودند، 
جان خود را از دســت داده و دو سرنشین دیگر که 
خانم هاى 28 و 20 ساله بودند به بیمارستان باهنر 

کرمان منتقل شدند.

عرضه اوراق گواهى سپرده 
   روابط عمومى بانک توسعه تعاون| بر 
اساس مجوز بانک مرکزى، فروش اوراق گواهى 
سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذارى (عام) در بانک 
توسعه تعاون از اول مهرماه آغازشده است و حداکثر 
تا پایان سال جارى، در تمامى شعب بانک توسعه 
تعاون، صورت خواهد پذیرفــت. این اوراق بانام، 
غیرقابل انتقال بــه غیر و با نرخ ســود 18 درصد 
ساالنه از تاریخ انتشــار خواهد بود. پرداخت سود 
على الحســاب اوراق مذکور به صــورت ماهانه و 
بازخرید قبل از سررسید آن با نرخ 10 درصد ساالنه 

صورت خواهد پذیرفت.

پایان تحریم 10 ساله 
   ایســنا | رئیس جمهور اعالم کرد که یک شنبه 
هفته آینده تحریم تسلیحاتى 10 ساله ایران، لغو خواهد 
شد. حجت االسالم و المســلمین حسن روحانى صبح 
دیروز (23  مهرماه) در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: باید 
خدمت مردم عزیزمان این خبر خوش را عرض کنم که 
یک شنبه هفته آینده - 27 مهر ماه- تحریم تسلیحاتى 
ده ساله ایران لغو خواهد شد. ما براى این موضوع چهار 

سال با آمریکا جنگیدیم. /3234

سازش، حرام قطعى است
   ایرنــا | آیت ا... محسن حیدرى در همایش حقوقى 
پیامدهاى عادى ســازى امــارات و بحریــن با رژیم 
صهیونیســتى اظهار کرد: خداوند مسلمانان را از رابطه 
با کفارى که با آنها جنگ کرده و آنها را از خانه و دیارشان 
بیرون رانده، نهى کرده و مقاومت را تنهــا راه در برابر 
کفار ســلطه جو مى داند در نتیجه سازش مسلمانان با 
صهیونیست ها حرام قطعى بوده و قرآن آن را منع کرده 
است. قرآن کریم تکلیف مســلمانان در روابط خود با 
کفارى که قصد سلطه بر مسلمانان را دارند روشن کرده و 

روابط با آنها را تا ابد ممنوع کرده است./3235

هدیه هاشمى براى شجریان 
   روزنامــه اعتماد | غالمعلى رجایى، مشــاور 
مرحوم هاشــمى رفســنجانى گفت: زمانى که آقاى 
شجریان بیمار شد، آیت ا... هاشمى من را با یک کتاب 
و دو انگشتر و دست خطى به عیادت ایشان فرستاد. البته 
نتوانستم با ایشان مالقات کنم؛ چون در قرنطینه بودند. 
اما با خواهر آقاى شجریان دیدار کردم و هدیه ها را تقدیم 
کردم. بعدتر که در مورد بازخورد این عیادت پرس وجو 
کردم، شــنیدم ایشان بسیار خوشحال شــده که آقاى 

هاشمى به یادشان بوده است./3236

عقده اى ها 
کشف حجاب مى کنند

   انتخاب | محمود احمدى بیغش، عضو کمیسیون 
امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس ضمن دفاع از 
پیامک هاى «کشــف حجاب»، گفــت: پیامک هاى 
کشف حجاب قطعًا یک نوع برخورد بازدارنده براى آن 
کسانى اســت که منطق دارند. برخى از افراد بى اطالع 
هستند و برخى به دلیل مسائل جزیى چنین حرکاتى را 
انجام مى دهند که افراد منطقى هستند و وقتى شما تذکر 
بدهید، مى پذیرند. اما برخى مواقع عده اى هســتند که 
بیمار هستند و عقده هاى درونى دارند و لجاجت مى کنند 
که البته قانون راه و چاره برخورد با این افراد را مشخص 

کرده است./3237

3/5 میلیون 
دانش آموز محروم

   رکنا | مهدى اسماعیلى، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس تأکید کرد: حدود 3/5 میلیون دانش 
آموز فاقد موبایل و تبلت هستند. مقرر شد تبلت یا گوشى 
همراه و اینترنت تهیه و سیمکارت رایگان و هدفمند در 
اختیار این دانش آموزان قرار گیرد. طبق بررســى هاى 
مجلس، مســئوالن تا این لحظه توفیق چندانى در این 

راستا نداشتند. /3238

هواپیماى «روز قیامت»
   ایرنا | نیروهاى مســلح روسیه براى افزایش توان 
عملیاتــى در صورت بــروز جنگ گســترده و نابودى 
تمامى مراکز فرماندهى کالسیک زمینى این کشور، به 
هواپیماى جدیدى براى فرماندهى «جنگ آخر» مجهز 
خواهد شد. این هواپیماها پس از درگیرى هسته اى یا 
نابودى مراکز ارتباطى زمینى براى ادامه جنگ و هدایت 
نیروها کاربرد دارد. این هواپیما در ساختار ارتش آمریکا نیز 
وجود دارد. هواپیماى «روز قیامت» از امکانات بى مانند 
مختلفى از جمله فرماندهى انواع تسلیحات و تسلیحات 
راهبردى و دوربردى و تمامى بخش هاى نیروهاى مسلح 

برخوردار است./3239

خبرخوان

رئیس جمهور آمریــکا در تجمع انتخاباتــى در ایالت 
پنسیلوانیا با اشاره به ابتال به ویروس کرونا و طى کردن 

مسیر درمان گفت که احساس مى کند سوپرمن است.
وى در ابتداى این تجمع انتخاباتى ماســک خود را در 
آورده و به سوى جمعیت پرتاب کرد. وى از مردم حاضر 
در این تجمع نیز نخواســت که ماسک استفاده کنند و 
برخى از حاضران ماسک داشــته و تعدادى نیز بدون 

ماسک بودند.
رئیس جمهور آمریکا در این ســخنرانى از مردم پرسید 
که چه تعداد از افراد حاضر کرونا داشتند و بهبود یافتند 
که عده اى به این سئوال «ترامپ» پاسخ مثبت دادند 
و وى گفت: «به شما تبریک مى گویم. شما دیگر ایمن 

شده اید.»
این ادعاى ترامپ در حالى مطرح مى شود که سازمان 

جهانى بهداشت اعالم کرده که امکان ابتالى دوباره و 
چند باره به ویروس کرونا وجــود دارد و هیچ تضمینى 
وجود ندارد که فردى که یک بار به کرونا مبتال شــده 

دیگر به آن مبتال نشود.

«ترامپ»: احساس مى کنم سوپرمن هستم

بانک مرکزى هلند تحت شــدیدترین تدابیر امنیتى 
بیش از ده میلیــارد یورو طال را بــه مخزن جدیدش 

منتقل کرد.
به گزارش «اعتمادآنالین»، رســانه ها خبر دادند بانک 
مرکزى هلند ذخایر طالى خود را کــه بالغ بر 14 هزار 
قطعه شــمش به ارزش ده میلیارد یورو بود از مقر اولیه 

در آمستردام به 20 کیلومتر دورتر در خزانه بزرگى که در 
شهر هارلم واقع است منتقل کرد.

در این عملیات حســاس که تحت شــدیدترین تدابیر 
امنیتى و حفاظتى به انجام رسید، بانک، 1000 صندوق 
از سکه هاى طال و اسناد مالى را نیز به ارزش 4/5 میلیارد 
یورو جا به جا کرد. در ویدیویى که از سوى بانک منتشر 
شد نحوه این جابه جایى که با حضور گسترده نیروهاى 
پلیس نظامى پادشاهى هلند صورت گرفت نشان داده 

شده است.
پلیس براى این عملیات تعداد زیادى موتورســیکلت  و 

شمار قابل توجهى از هلیکوپترهایش را بسیج کرده بود.
بانک مرکزى هلند به علت آغاز تعمیرات و بازسازى در 
مقر اصلى اش در آمستردام این ریسک را به جان خرید. 
گفته مى شود این ماجراجویى مجدداً براى انتقال دائمى به 
یک خزانه زیرزمینى که در شهر «زست» در مرکز کشور 

در حال ساخت است، تکرار خواهد شد./3243

تلویزیون مدت هاست در میان حجم باالى آگهى هاى 
تبلیغاتى گاهى چند دقیقــه اى هم برنامه تلویزیونى اعم 
از فیلم و ســریال پخش مى کند! در ســال هاى گذشته 
مخاطبان غیر عالقه مند به تماشاى این تبلیغات در زمان 
آغاز تبلیغات شــبکه تلویزیونى را عوض مى کردند و در 
شبکه اى دیگر برنامه اى غیر تبلیغى را تماشا مى کردند اما 
حاال این امکان نیز از مخاطبان سیما سلب شده و گاهى 

همان تبلیغى که مخاطب در شبکه یک از آن فرار مى کند، 
در همان زمان در شبکه هاى 2، 3 و 5 نیز در حال پخش 
است. براى بســیارى از مخاطبان این سئوال وجود دارد 
که گردش مالى موجود در یک مؤسســه آموزش کنکور 
یا کارخانه تولید رب و پاستا چقدر است که مى تواند براى 
دقایقى طوالنى ُکل شــبکه هاى تلویزیونى را به خدمت 
بگیرد؟ البته اغلب مخاطبان از این نکته غافل هســتند 

که این مؤسسات توان مالى عجیب و غریبى ندارند بلکه 
قیمت تبلیغات تلویزیون آنقدر ارزان شده که یک مجموعه 
مى تواند با تبلیغى اعصــاب ُخردکن و کم ارزش از لحاظ 
هنرى، تمامى شبکه ها را تسخیر کند و بر روى اعصاب 

مخاطبان رژه برود!
مســئله اى که این روزها با حجم باالى پخش تبلیغات 
تلویزیونى بــراى مخاطبــان آزار دهنده شــده، حضور 

چهره هاى تکرارى در این تبلیغات است. مشخصًا گاهى 
یک بازیگر در یک بســته تبلیغاتى چند دقیقه اى در سه 
تبلیغ حضور دارد و از تیزر فرش گرفته تا مایع ظرفشویى 
و بیسکوئیت نقش آفرینى مى کند! نکته قابل تأمل اینکه 
ســفارش دهندگان این تبلیغات نیز به این نکته توجهى 
ندارند و ایرادى به حضــور کاراکترهاى خود در آثار دیگر 

نمى بینند. 

ماجراجویى با 14 هزار قطعه شمش طال

قحطى بازیگران فیلم هاى تبلیغى تلویزیون!

محمدرضا باهنــر، رئیس جبهه پیروان خــط امام(ره) 
و رهبرى در بخشــى از یک گفتگوى تفصیلى درباره 
نامزدهاى ریاســت جمهورى 1400 گفت: در مجلس 
یازدهم چهار پنج نفر احتمال دورخیــز براى انتخابات 

ریاست جمهورى را دارند.
این چهره سیاسى اصولگرا در انتقاد از رفتارها و طرح هاى 
مجلس یازدهم بــا ذکر مثالى گفت: «یــک زمانى به 
احمدى نژاد مى گفتند چرا فالن وزیر را عوض کردید، او 

پاسخ مى داد، من مى خواهم با 140 کیلومتر سرعت بروم و 
او [وزیر] نمى تواند با این سرعت حرکت کند. گفتیم، شما 
اشتباه مى کنید که مى خواهید با این سرعت حرکت کنید. 
در جاده هاى ایران بیش از 100 کیلومتر نمى شود رفت، 
باید 100 کیلومتر رفت و به قول پلیس راهور باید با سرعت 
مطمئنه حرکت کرد... مى خواهم بگویم، مجلس دو تا سه 
ماه طول مى کشد تا بفهمد یکسرى کارها را ممکن است 
دوست داشته باشد انجام دهد، اما نشدنى است.»/3244

دلیل عجیب احمدى نژاد 

رئیس جمعیت هالل احمر مشگین شهر در استان اردبیل 
از جان باختن یک نفــر و مصدومیت دو نفر در اثر ورود 

اتوبوس بدون راننده به مغازه لباسفروشــى در خیابان 
22 بهمن مشگین شهر در عصر روز سه شنبه خبر داد. 

شهرام ابراهیمى در باره علت این حادثه عنوان کرد:  بعد 
از بریدن ترمز اتوبوس راننده خود را به بیرون پرت کرده و 
این وسیله نقلیه ابتدا با چند خودروى پارك شده تصادف 
کرد و سپس با ورود به پیاده رو وارد مغازه لباسفروشى 

شد و موجب کشته شدن مشترى این مغازه شد. 
وى افزود: این وسیله نقلیه سنگین بدون راننده در مسیر 
حرکت خود به پنج مغازه و یک ســاختمان مسکونى 

آسیب جدى وارد کرد.

ورود اتوبوس به لباسفروشى!

مهران عبدا... پور، وکیل حمید بقایى و اسفندیار رحیم 
مشایى با اشــاره به وضعیت موکالن خود گفت: آقاى 
بقایى در بیمارســان تحــت معالجه هســتند. وى در 
خصوص وضعیت پرونده حمید بقایــى اظهار کرد: ما 
معتقدیم ایشان بى گناه است و از طریق اعاده دادرسى 

پیگیر احقاق حق هستیم.
عبدا... پور با اشــاره به وضعیت اسفندیار رحیم مشایى 
دیگر موکل خود گفت: آقاى مشــایى هم در بیرون از 

زندان تحت معالجه هســتند و پیگیر اعاده دادرسى و 
محکومیت ایشان نیز هستیم.

وکیل مدافع حمید بقایى و اســفندیار رحیم مشــایى 
در خصوص مدت محکومیت موکلیــن خود گفت: در 
خصوص آقاى بقایى 15 ســال حبس قابل اجراست و 
آقاى مشایى هم به شش ســال و نیم حبس محکوم 
شدند؛ که از اسفند 96 نیز شروع به اجرا شده و تا به االن 

نیز ادامه دارد.

چه خبر از مشایى و بقایى؟

محمد رهبرى، پژوهشگر شبکه هاى اجتماعى مجازى 
به پژوهشــى درباره واکنش هاى مردمى به درگذشت 
محمدرضا شجریان در فضاى مجازى پرداخته که نتایج 
شگفت انگیز آن در روزنامه «اعتماد» منتشر شده است. 

این پژوهشگر نوشته:
از ســاعات ابتدایى انتشــار خبر درگذشــت محمدرضا 
شجریان در روز پنج شنبه 17 مهرماه 99، انتشار هزاران 
مطلب در شــبکه هاى اجتماعى آغاز شد که این روند تا 
پایان روز جمعه ادامه داشــت. طى این دو روز، نزدیک 
به صد هزار توییت راجع به محمدرضا شــجریان منتشر 
شــد که این توییت ها بیش از دو میلیون و 270 هزار بار 
الیک شــده اند و بخش اعظم آن مربوط بــه تنها 300 
توییت است. در این میان، رکورد الیک در تاریخ توییتر 
فارسى نیز شکسته شــد و توییت همایون شجریان که 
خبر درگذشت پدرش را تأیید کرده بود، با حدود 85 هزار 

الیک، ُپرالیک ترین توییت در توییتر فارسى شد.
از سوى دیگر، در اینستاگرام بخشى از ویدیوهاى منتشر 
شده در طول این دو روز بیش از 148میلیون بار دیده شده 
و تعدادى از مطالب راجع به خسرو آواز ایران نیز به تنهایى 
بیش از 59 میلیون الیک گرفته و بیش از یک میلیون و 
230 هزار کامنت دریافت کرده است. این آمار شگفت آور 
کافى اســت که نشان دهد شــجریان میان ایرانیان چه 

جایگاهى داشته است.
آمار مربوط به مطالب محمدرضا شجریان در تلگرام هم 
حیرت آور است. در این پیام رسان اجتماعى در طول دو روز 

103 هزار مطلب توسط ده هزار کانال منتشر شده است؛ 
اما آنچه حیرت انگیز و باورنکردنى است، آن است که این 
مطالب حدود 300 میلیون بار در تلگرام دیده شده است. 

اعداد و ارقام ارائه شده شاید  باورنکردنى به نظر برسند، اما 
حقیقتى است که نباید از آن چشم پوشى کرد. 59 میلیون 
الیک و یک میلیون و 230 هزار کامنت در اینستاگرام و 

300 میلیون بازدید در تلگرام نشان مى دهد که ایرانیان 
در فضاى آنالین، عزاى عمومــى گرفته  و بدرقه آنالین 

باشکوهى از محمدرضا شجریان به جا آورده اند.

محبوبیت خیره کننده شجریان در فضاى مجازى

300 میلیون بار دیده شدن در 2 روز
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مخزن CNG پر از تریاك
45 کیلو تریاك که به طور حرفه اى در مخزن CNG یک 
سوارى سمند جاساز شده بود، کشف شد. فرمانده انتظامى 
شهرستان شـهرضا گفت: مأموران انتظامى مستقر در 
ایستگاه بازرسى شـهید امامى شـهرضا هنگام کنترل 
خودرو هاى عبورى به یک سـوارى سـمند مشکوك و 
آن را متوقف کردند. سـرهنگ صادق کاظـم زاد افزود: 
در بازرسـى از این خـودرو 45 کیلو و 600 گـرم تریاك 
که به طور حرفه اى در مخزن CNG خودرو جاساز شده 

بود کشف شد.

کشف 5 حلقه مار در منزل 
یک نجف آبادى

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد گفت: با تالش 
یگان حفاظت محیط زیست این اداره پنج حلقه مار در منزل 
فردى در این شهرستان کشف شد. محمد محمدى افزود: 
این مارها شامل دو آتشـى، تیرك مار،  قیطانى و پلنگى 
بوده که براى رها سازى به زیستگاه هاى خود انتقال داده 
شد. محمدى تصریح کرد: براساس قانون هر گونه شکار 
و صید، پرورش، تکثیر، نگهدارى، حمل و خرید، فروش و 
صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجزاى آن مستلزم 

مجوزهاى قانونى الزم است./3249

موقوفات نیازمند احیا
معاون حقوقـى اداره کل اوقاف و امـور خیریه اصفهان 
گفـت: مهمترین موقوفـات اسـتان شـامل بهادرخان 
(اصفهانک) و نورالدین(مربوط به مدرسه نوریه) به علت 
گستردگى و کاربرى نیازمند پیگیرى حقوقى و احیاست. 
حجت االسالم والمسلمین محمود نصر اصفهانى افزود: 
این موقوفات غیـر متصرفى حدود 1100 هکتار اسـت 
که براى تصـرف آن نیاز به همکارى مـردم و نهادهاى 

مختلف است./3250

قطع موقت سرویس بعضى 
مشترکین مخابرات

مخابرات منطقه اصفهان با صـدور اطالعیه اى اعالم 
کرد با توجه بـه پیگیرى ها و هماهنگـى هاى به عمل 
آمده بـراى بهبود کیفیت سـرویس و رفـع خرابى هاى  
DLC7 مرکز مخابـرات خاتم االنبیا(ص) مقرر شـد از 
روز چهارشنبه مورخ 99/07/23 لغایت روز شنبه مورخ 
99/07/26 عملیـات تعویـض ترمینال هـاى معیوب 
و نوسـازى رانژه هاى  DLC  مرکز مذکور انجام شـود 
کـه در نتیجه اجـراى این عملیـات ارتباط و سـرویس 
مشترکین تحت پوشش DLC یاد شده (از شماره هاى 
34345700 لغایت  34347523) واقع در ملک شـهر، 
خیابان 17 شـهریور و فرعى هاى وابسته و نیز مجتمع 
مسکونى هزار دستان به مدت 72 ساعت قطع و یا دچار 
اختالل خواهد شد. قابل ذکر است عملیات مذکور هیچ 
گونه تغییرى در سرویس و شماره مشترکین مربوط به 

وجود نخواهد آورد.

تجربه هیجان بازى آنالین 
مسـئول دفتر تخصصى نوجوان گفت: دفتر تخصصى 
نوجوان وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان با همکارى معاونت ورزشى تفریحى 
این سازمان به برگزارى مسابقه «جهت طالیى» با هدف 
جهت یابى به عنوان جاده اى براى نشـاط و سـالمتى 
اقدام کرده است. صفیه سادات موسویان اظهار کرد: این 
مسابقه ورزشى همراه با جوایز ارزنده به صورت آنالین 
برنامه ریزى شـده کـه عالقه منـدان مى تواننـد تا 25 
مهرماه به منظور ثبت نام براى این مسابقه با شماره هاى 

09305113419 و 32304030 تماس حاصل کنند.

احداث ایستگاه پمپاژ پساب 
ایسـتگاه پمپاژ پسـاب فاضالب تصفیه خانه فاضالب 
زرین شهر احداث شد. این عملیات با پیشرفت فیزیکى 
85 درصد ازمنابع فوالد با مبلغى بالغ بر 55 میلیارد ریال 
درحال تکمیل است. گفتنى اسـت هدف ازاجراى طرح 
فوق، انتقال پساب حاصل از تصفیه فاضالب از تصفیه 
خانه فاضالب زرین شـهر بـه مجموعه فـوالد مبارکه 

سپاهان است./3251

خبر

 فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از اجراى طرح امنیت 
محله محور، پاکســازى نقاط آلوده و دستگیرى سارقان و 
خرده فروشان و مخالن نظم و امنیت در این شهرستان خبر 
داد. سرهنگ حمیدرضا اکبرى اظهار کرد: در راستاى ارتقاى 
امنیت اجتماعى، طرح امنیت محله محــور پس از انجام 
تحقیقات میدانى با محوریت ارتقاى سطح امنیت عمومى، 
پیش بینى و پیشــگیرى از وقوع جرایم با رویکرد انتظامى 
بخصوص در نقاط جرم خیز، آلوده و تفرجگاه ها و پیشگیرى 
از گسترش کانون هاى جرم سطح حوزه کالنترى هاى "16، 

19، 21" این فرماندهى اجرایى شد.
وى افزود: در این طرح ضربتى، تیم هاى عملیاتى پلیس، 

40 خرده فروش موادمخدر و 25 معتاد را دســتگیر و بیش 
از 5 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد. این مقام انتظامى 
به دســتگیرى 48 ســارق در این طرح یک روزه اشاره و 
تصریح کرد: در ادامه این طرح 17 نفر از افراد برهم زننده 
نظم و امنیت جامعــه بودند، توســط یگان هاى عملیاتى 
پلیس دستگیر شدند. ســرهنگ حمیدرضا اکبرى با اشاره 
به اینکه در بازه زمانى اجراى این طرح تعداد 11 دســتگاه 
موتورســیکلت متخلف توقیف و 14 دســتگاه خودروى 
مسروقه نیز کشف شــدند، اظهار کرد: طرح امنیت محله 
محور به منظور ارتقاى امنیت اجتماعى به صورت مستمر در 

سطح شهرستان اجرایى خواهد شد.

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان 
از اجراى طــرح مقابله با کانال هــا و گروه هاى اجتماعى 
همسریابى و صیغه یابى توســط کارشناسان دایره رصد و 
پایش فضاى مجازى پلیس فتاى استان اصفهان خبر داد و 
اظهار کرد: کاربران فضاى مجازى باید به این موضوع توجه 
داشته باشند که هیچ قانونى در زمینه راه اندازى وب سایت ها، 
کانال ها و صفحات اجتماعى با موضوع همسریابى در فضاى 
مجازى نداریم و بنابراین اگر با این گونه موارد مواجه شدند 

بدانند که فعالیت آنها مجرمانه است.
ســید مصطفى مرتضوى در ادامه از اجراى طرح مقابله با 
کانال ها و گروه هاى اجتماعى همســریابى و صیغه یابى 

توســط کارشناســان دایره رصد و پایش فضاى مجازى 
پلیس فتاى اســتان اصفهان خبر داد و گفت: در این طرح 
148 کانال و یا صفحه اجتماعى در حوزه همسریابى و صیغه 
یابى شناسایى و دایر کنندگان آنها پس از شناسایى تحت 
پیگرد قضایى قرار گرفته و با آنان برخوردهاى قانونى الزم 

صورت گرفت.
این مقام انتظامــى پنج مورد از ایــن کانال ها و صفحات 
اجتماعى را مربوط به استان اصفهان و بقیه را مربوط به سایر 
استان هاى کشور عنوان کرد و اظهار داشت: قربانیان این 
سایت ها رویه یکســان دارد و تقریباً از همه استان ها مورد 

سوءاستفاده و یا کالهبردارى قرار گرفته بودند.

 مقابله پلیس اصفهان 
با همسریابى مجازى 

طرح ضربتى پلیس در 
محدوده 3 کالنترى اصفهان

مسئول بهداشــت محیط بیمارســتان هاى استان 
اصفهان با اشاره به تولید روزانه 9 ُتن زباله عفونى در 
استان اصفهان گفت: دستگاه هاى متولى براى گذر از 

بحران فعلى با بیمارستان ها همکارى کنند.
احمد شــماعى زواره درباره آخریــن وضعیت دفن 
زباله هاى عفونى در بیمارستان هاى استان اصفهان 
اظهار کرد: در حال حاضر دو بیمارســتان عیسى بن 
مریم(ع) و الزهرا (س) به عنوان بیمارستان هاى ویژه 
کرونا در اصفهان فعالیت دارند و دیگر بیمارستان ها از 
جمله آیت ا... کاشانى، خورشید و امین با ظرفیت 50 
درصد در حال آماده باش هســتند. وى افزود: بر این 
اساس پذیرش بیماران کووید- 19 در دو بیمارستان 
عیسى بن مریم(ع) و الزهرا(س) منجر به تبدیل 100 
درصد زباله هاى این دو بیمارستان به زباله هاى عفونى 

شده است.
مسئول بهداشــت محیط بیمارســتان هاى استان 
اصفهــان با بیــان اینکه عــدم پذیــرش بیماران 
غیرکرونایى در بیمارستان هاى عیسى بن مریم(ع) و 
الزهرا(س) منجر به ایجاد تعادل در زباله هاى تولیدى 
در این بیمارستان ها و همچنین دیگر بیمارستان هاى 
اصفهان شده است، ادامه داد: بر این اساس با توجه به 
حذف اعمال جراحى با افزایش زباله هاى عفونى در 
استان اصفهان روبه رو نیستیم. وى با بیان اینکه در 
حال حاضر در مجموع در استان اصفهان روزانه 9 تن 
زباله عفونى تیز و برنده تولید مى شود، ابراز کرد: از این 
میزان زباله تولیدى 6 تن در اصفهان تولید مى شــود 
که 3 تن آن حاصل جمع آورى زباله هاى عفونى در 

بیمارستان الزهرا(س) است./3248

مدیر بازرســى و نظارت بر اصناف استان اصفهان 
تصریح کرد: از ســوم اســفند تا روز ســه شــنبه 
185 هزار و 384 بازرسى از اصناف انجام شد که در 

این بازرسى ها 1248 واحد صنفى پلمب شد.
جواد محمــدى فشــارکى اظهار کــرد: از ابتداى 
زمان شیوع بیمارى کرونا بازرسى ها براى رعایت 
دستورات و پروتکل هاى بهداشتى در اصناف آغاز 
شــد و همچنان نیز ادامه دارد که حضور بازرسان 

باعث شــد تعدادى از آنها به کرونا مبتال شوند و در 
حال حاضر نیز 9 نفر از همکاران مبتال به این بیمارى 
هستند و دوره درمان را سپرى مى کنند که امیدواریم 

هر چه زودتر سالمتى خود را به دست آورند.
محمدى فشارکى عنوان کرد: بازرسان بعد از مراجعه 
به واحد صنفى موارد احتمالى را تذکر مى دهند که 
این تذکر تا سه بار تکرار مى شود و در صورت ادامه 

این واحد صنفى پلمب خواهد شد.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: حدود 
4200 هکتار بافت فرسوده در شهر اصفهان وجود 
دارد که از این مقدار حــدود 2200 هکتار آن طرح 
مصوب دارد، بنابراین اگر شــهروندان براى احیاى 
بافت فرســوده و دریافــت پروانه به شــهردارى 
مراجعه کنند 50 درصد به آنها تخفیف داده خواهد

 شد.
علیرضا نصراصفهانى در یک گفتگوى زنده رادیویى 
با بیان اینکه وضعیت بافت مرکز شهر کمى نگران 
کننده است، خاطرنشــان کرد: توجه به بازآفرینى 
بافت فرسوده بسیار مهم است و باید با دقت پیگیرى 
شود. بهتر است به جاى توسعه افقى شهر به احیاى 
بافت فرسوده که زیرساخت هایى مانند آب، برق و 
گاز دارند و نیازى به ایجاد زیرســاخت هاى جدید 
ندارند توجه شود تا با احیاى آن بتوان زمینه توسعه 

پایدار شهر را هموار کرد.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: دنبال 
ایجاد افعال محرك توسعه در بافت فرسوده هستیم 

و باید براى تحریک توسعه در این بافت فعالیت هایى 
بکنیم که بخشى از آن مانند طرح هاى تشویقى و 
ارائه خدمات بر عهده مدیریت شهرى و بخش دیگر 

بر عهده مردم این مناطق است.
نصراصفهانى با توضیح در خصوص نتیجه و ارزیابى 
کارآمدى طرح هاى تشویقى براى بافت فرسوده، 
تأکید کرد: احیاى بافت فرسوده شهر بسیار کند است 
و باید تالش در این زمینه بیشتر شود، تمایل افراد 
براى خرید، بهسازى، نوسازى و مرمت خانه هاى 
تاریخى در شهر و احیاى این خانه ها افزایش یافته 
است و امیدواریم این اتفاق براى بافت فرسوده نیز 
بیافتد و مردم به تغییر و بهتر شــدن شرایط زیست 

خود متمایل شوند.
وى با تأکید بــر اینکه بلند مرتبه ســازى در بافت 
فرسوده با مشارکت 50 درصدى سازنده و صاحب 
ملک نیز طرح خوبى براى توسعه این مناطق است، 
ادامه داد: ایــن طرح به صورت پایلــوت در محله 

همت آباد در حال اجراست.

دختر شش ساله اى در تماس با آتش نشانى، جان خود 
و خواهرش را نجات داد.

مدیر روابط عمومى ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى کاشان گفت: این دختر شش ساله 
در لحظات اولیه نشت گاز در منزل، در تماس با سامانه 

125 آتش نشانى جان خود و خواهرش را نجات داد.
این کودك پس از به صدا درآمدن زودپز روى اجاق گاز 
روشن به علت ترس از این اتفاق، اقدام به ریختن آب 
روى آن کرده و گاز به علت خاموش شدن اجاق گاز در 

فضاى منزل منتشر مى شود.

روح ا... فدائى با بیان اینکه این کودك قبًال زیرنظر 
آتش نشــانى آموزش دیده بود گفت: به دنبال این 
اتفاق کودك سریع با 125 تماس گرفته و حادثه را 
توضیح مى دهد، ولى قادر به اعالم آدرس دقیق نبوده 
که اپراتور ستاد فرماندهى، در اولین فرصت با استفاده 
از سیستم اعالم آدرس، تیم هاى عملیاتى ایستگاه 4 

سازمان را به محل اعزام مى کند.
وى افزود: تیم هــاى اعزامى با مهــارت الزم این 
دو کودك را از منــزل خارج و از حــوادث احتمالى 

جلوگیرى کردند.

تولید روزانه 9 ُتن زباله عفونى در اصفهان

قرنطینه با اما و اگر
اعالم اعمال محدودیت رفت و آمد در اصفهان با چه دستگاهى است؟

پر شدن چوب خط 1200 واحد متخلف در اصفهان

اصفهان 4200 هکتار بافت فرسوده دارد

کودك باهوش جان 2 نفر را نجات داد

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: ظرفیت 
پذیرش بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان هاى شریعتى 
و غرضى که تحت پوشش تأمین اجتماعى استان اصفهان 

هستند، کامل شد.
على اعتصام پور اظهار کرد: از ابتداى شیوع این بیمارى 
تاکنون 7212 بیمــار مبتال به کرونــا در مراکز درمانى 

تأمین اجتماعى استان اصفهان بسترى شده است. وى 
افزود: در حــال حاضر نیز 227 بیمار مبتــال به کرونا در 
بیمارســتان هاى تحت پوشــش مدیریت درمان تأمین 
اجتماعى استان اصفهان بسترى هستند که از این تعداد 
194 مورد در بیمارستان شریعتى، 34 مورد در بیمارستان 
غرضى و هفت مورد در بیمارســتان فاطمه الزهرا (س) 

نجف آباد است.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان اضافه کرد: در 
حال حاضر ظرفیت پذیرش بیماران کرونا در بیمارستان 
غرضى تکمیل شــده به نوعى که در بیمارستان غرضى 
یک تخت و در بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نیز 9 تخت 

خالى براى این بیماران موجود است.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
با تأکید بر اینکه با قطع هر درخت خطرآفرین از شهر یک 
درخت مقاوم جایگزین آن مى شــود، گفت: مهمترین و 
اصلى ترین دلیل ما براى قطع درختان خطرآفرین در شهر 
اصفهان حفظ جان شهروندان و پیشگیرى از بروز حوادثِ  

گاه جبران ناپذیر است. 
فروغ مرتضایى نژاد با اشــاره به اینکه در سازمان پارك ها 
و فضاى سبز شــهردارى اصفهان واحدى به نام درختان 
خطرآفرین به صورت تخصصى براى رصد و شناســایى 
درختان خطرآفرین شــهر فعالیت مى کنــد، اظهار کرد: 
متخصصان این واحد متشکل از کارشناسان گیاه پزشکى و 
باغبانى و با حداقل 20 سال سابقه کار در این حوزه هستند.  
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: در برخى موارد به علت تغییر سیستم آبیارى 
غرق آبى به قطره اى در ســال هاى مختلف ریشه برخى 

درختان، سطحى شده و درختان خطرآفرین شده اند.  
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: بر اساس آمار سال 99، از 700 مورد 
شکسته شدن درختان در شهر اصفهان، 367 مورد به علت 

شکستن دستک، 270 مورد به دلیل سقوط درخت از تنه و 
56 مورد خارج شدن درخت از بستر بوده است که تمامى این 

درختان خطرآفرین هستند. 
وى افزود: همچنیــن با رصد درختان از ســوى مناطق و 
ســازمان پارك ها، بین 700 تــا 1000 اصله درخت هم 
خطرآفرین بوده و بعد از بررسى با دستگاه توموگراف قطع 

شده است اما هیچ درختى بدون دلیل قطع نمى شود.  
مرتضایى نژاد افزود: در مجموع در شهر اصفهان سه میلیون 
و 700 هزار اصله درخت وجود دارد که با قطع شدن 1700 
درخت خطرآفرین در هر سال، کمتر از یک درصد از درختان 
قطع مى شــود؛ البته نکته مهم این اســت که بعد از قطع 
درختان خطرآفرین، درختان مقاوم و متناسب با نوع آبیارى 

منطقه جایگزین مى شود.
وى بیان کرد: بیشترین درختان قطع شده در شهر اصفهان 
مربوط به گونه هاى نارون، سپیدار، توت و بید بوده است که 
فراوانى، داشتن آفت و رســیدن به سن بهره ورى از جمله 

دالیل قطع به شمار مى رود.  
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
در شهر اصفهان آفت دار شــدن درختان نارون، فراوانى 

کاشــت درخت توت و رسیدن به ســن بهره ورى درخت 
سپیدار عمده دلیل آسیب پذیر شدن این درخت ها به حساب 
مى آید. البته درختان نارون هم دچار قطع دســتک و نیز 
شکسته شدن از تنه مى شوند و بعد از این گونه، گونه هاى 

بید و توت دچار این مشکل هستند. 
وى بیان کرد: در مورد وضعیت خارج شدن از بستر، این مورد 

بیشتر در درختان توت و سپیدار مشاهده شده است.
مرتضایى نژاد در مورد فاکتور آبیارى قطره اى که یکى از 
علل ایجاد آسیب در برخى درختان شده است نیز تصریح 
کرد: درختان توت و سپیدار با توجه به تهدیدى که آبیارى 
قطره اى براى سالمت آنها دارد، همچنان به روش غرق 

آبى آبیارى مى شود. 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
با تشبیه عمر درختان به انسان ها، گفت: شهروندان باید این 
آگاهى را داشته باشند که درختان نیز مانند انسان ها داراى 
عمر محدود هستند. به طور مثال عمر درخت سپیدار و توت 
حدود 40 تا 50 سال است و بسیارى از درختانى که اخیراً قطع 
شده اند به دلیل رسیدن به پایان عمر درخت قطع شده است 
تا با حادثه سقوط روى شهروندان یا خودروها مواجه نباشیم.  

قرنطینه در داخل شــهر اصفهان اجرا نخواهد شــد. این 
موضوع بعد از آن مورد تاکید قرار گرفت که روز گذشــته 
وزیر بهداشت از اعمال محدودیت رفت و آمد در پنج شهر 
کشور با موافقت رئیس جمهور خبرداده بود. سعید نمکى 
در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که در پنج 
شهر مهم که میزان شیوع بیمارى کووید19 در آنها باالست 
و گرفتارى مردم بیشتر است، شامل تهران، کرج، مشهد، 
اصفهان و ارومیه در سه روز تعطیالت آخر این هفته(امروز 
تا شنبه) محدودیت تردد و رفت و آمد اعمال شود و رئیس 
جمهورى نیز بالفاصله موافقت کردند و دســتور آن را به 

دستگاههاى مربوطه ابالغ کردند.
این اعالم وزیر بهداشت بالفاصله اذهان را به سمت اعمال 
قرنطینه در این پنج شــهر یا حداقل اعمال مقررات منع 
رفت و آمد مشابه روزهاى دوازدهم و سیزدهم فروردین 
امسال برد که ساکت ترین روزهاى کشور از جمله در شهر 

اصفهان لقب گرفت.
ساعتى بعد از اظهار نظر وزیربهداشــت، علیرضا وهاب 
زاده مشاور او به ذکر جزئیات طرح منبع آمد و شد در پنج 
کالنشهر پرداخت. او در توئیتى نوشت: «تنها خودروهاى 
سوارى با پالك هر شهر اجازه ورود به همان شهر را دارند. 
این خودروها مجاز به خروج از شــهر نیستند. خودروها با 

پالك شــهر دیگر که قصد ورود داشته باشند تنها با ارائه 
کارت ملى و احراز سکونت مى توانند وارد شوند. قرنطینه 

در داخل شهر انجام نخواهد شد.»
در همین حال کیانــوش جهانپور، رییــس مرکز روابط 
عمومى و اطالع رســانى وزارت بهداشت، ضمن اعالم 
جزئیات بیشترى درباره این طرح گفت که طرح منع رفت 
و آمد از ساعت 24 چهارشنبه(دیشب) تا ظهر روز یکشنبه 

اجرا خواهد شد.
درانتظار تصمیم وزارت کشور

اما مســئوالن اســتان اصفهان به منظور اجراى قانون 
محدودیت رفت و آمد چه دستورالعملى را در پیش خواهند 
گرفت؟ آن طور که ظهر دیروز ســخنگوى ستاد استانى 
مقابله با کرونا در اصفهان اعالم کرد در تعطیالت پیش 
رو محدودیتى براى عبور و مرور در سطح استان اصفهان 

درنظر گرفته نشده است.
حجت ا... غالمى البته تاکید مى کند تا زمانى که وزارت 
کشور دستور اجراى این محدودیت را به استان ابالغ نکند 

ما نمى توانیم آنرا در استان اجرا کنیم.
تا لحظه تنظیم این خبر هنوز خبرى از ابالغیه وزارت کشور 
در میان نبود هر چند کیانوش جهانپور، سخنگوى وزارت 
بهداشت رسماً اعالم کرد کمیته امنیتى اجتماعى ستاد ملى 
مقابله با کرونا مسئولیت مســائل امنیتى و اجتماعى را بر 

عهده دارد که دستگاه هایى مانند وزارت کشور به عنوان 
رییس این کمیته و نیروى انتظامى و دستگاه هاى مسئول 
در حوزه امنیتى و اجتماعى در آن حضور دارند اما ظاهراً در 
اصفهان روز گذشته همه در انتظار ابالغیه وزارت کشور 

به سر مى بردند.
مصوبات الزم االجرا

اما همین لحظه که شما این گزارش را مى خوانید،  چه این 
طرح در اصفهان اجرا شده باشد چه همچنان چشم ها به 
ساختمان وزارت کشور دوخته شده باشد،  جلسه روز سه 
شنبه ستاد اســتانى مقابله با کرونا  در اصفهان مصوباتى 
داشته که آنها حتماً اجرایى خواهد شد. بر این اساس مقرر 
شــد مشــاغل پر خطر بتوانند بعد از ماه صفر مشروط بر 
اینکه به طور کامل دستورالعمل هاى بهداشتى را رعایت 
کنند فعالیت خود را از ســر بگیرند. همچنین مقرر شــد 
محدودیت هاى تردد پارك ها و تفرجگاه ها وجود داشته 
باشد. بنابراین پارك ها بعد از ماه صفر باز هم تعطیل خواهند 
بود. در خصوص وضعیت آموزش حضورى در مدارس و 
آموزشگاه ها نیز مقرر شد تا پایان ماه صفر آموزش ها غیر 
حضورى باشد و بعد از اتمام این ماه شرایط در مدارس به 
شــکل ترکیبى (حضورى- مجازى) خواهد بود و در این 
خصوص که دانش آموزان در مدرسه حاضر شوند تصمیم 

نهایى با والدین آن ها است.

تکمیل ظرفیت پذیرش بیماران کرونایى در 2 بیمارستان

درختان خطرآفرین اصفهان رصد مى شوند

مانى مهدوى
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فیلم زنده اى برمبناى ماجراهاى «تن تن» به کارگردانى 
«پاتریس لوکنت» ساخته خواهد شد.

در حالى که برداشــت «استیون اســپیلبرگ» از فیلم 
«تن تن» با اقبال خوبى روبه رو شــد و به نوعى یادآور 
مجموعه «ایندیانا جونز» بود، گفته مى شد وى و «پیتر 
جکسون» که تهیه کننده آن انیمیشــن رایانه اى سه 
بعدى بود، ادامه اى بر این مجموعه خواهند ســاخت. 
اما حال که ظاهراً اســپیلبرگ و جکسون، دست از سر 
«تن تن» برداشــته اند، یک عالقه جــدى دیگر براى 
ساخت فیلم زنده اى بر مبناى قهرمان کتاب هاى کمیک 

به وجود آمده است.
هرچند پاتریــس لوکنت هنوز امتیاز اســتفاده از این 

شخصیت را به دست نیاورده، اما قصد دارد فیلم زنده 
«تن تن» را بسازد و مى گوید بخش مهمى از این پروژه 
جلو رفته است. پاتریس لوکنت، کارگردان فرانسوى 
امیدوار است بتواند داستان «زمرد کاستافیوره» را جلوى 
دوربین ببرد. این داستان که سومین داستان از آخرین 
مجموعه یعنى بیست و یکمین کتاب است و سال 1963 
منتشر شده، برخالف بیشتر داستان هاى «تن تن» نیازى 
به ماجراجویى دور دنیا ندارد و همه ماجرا در یک فضاى 

بسته رخ مى دهد.
در این داستان، «کاپیتان هادوك» نیز حضور دارد. پاى 
کاپیتان بعد از افتادن از یک پله در مارلین اسپایک به 
شدت آسیب دیده است. در این میان گروهى از کولى ها 

به دعوت «کاپیتان هادوك» نزدیک قصر مى آیند تا براى 
مدتى کوتاه در آنجا اسکان پیدا کنند. اینجاست که زمرد 
بزرگ و گرانقیمت کاستافیوره به سرقت مى رود و افراد 
زیادى توسط «دوپونت»  و «دوپونط» متهم مى شوند تا 
اینکه سرانجام کولى ها و میمون دست آموزشان متهم 
شناخته شده و تحت تعقیب قرار مى گیرند. در نهایت 
این «تن تن» است که موفق به کشف راز این سرقت 
مى شــود. لوکنت باید اول فیلمبردارى «مگره و دختر 
مرده» را که قرار است در ابتداى 2021 شروع شود، به 
پایان ببرد. با این حال، این کارگردان 72 ساله مى گوید 
آنقدر براى ساخت فیلم «تن تن» هیجان دارد که از حاال 

بعضى از بازیگران را انتخاب کرده است.

«تن تن» زنده مى شود؟

با آغاز انتخاب بازیگر براى ســرى دوم «شــب هاى مافیا» که با حضور مردان هنرمند ساخته مى شود، 
سیدجواد هاشمى به این بازى پیوست. محمدرضا علیمردانى قرار است به عنوان مجرى «شب هاى مافیا» 

در این برنامه حضور پیدا کند.
علیمردانى که در این مســابقه تلویزیونى به عنوان لیدر بازى حضور دارد، قرار است به همراه 12 نفر از 
هنرمندان، بازى را کامًال واقعى و بدون دخالت گروه کارگردانى پیش ببرد. نسرین مقانلو، فریبا نادرى، 
بهاره رهنما، مریم مؤمن، نسیم ادبى، خاطره حاتمى، سمیرا حسن پور، سیما تیرانداز، سارا خوئینى ها، آزیتا 
ترکاشوند و روشنک گرامى، 12 شرکت کننده سرى اول بازسازى یک بازى واقعى با حضور هنرمندان 
زن هستند. پس از ضبط فصل اول، انتخاب بازیگر براى دو گروه بعدى که مردان بازیگر هستند نیز آغاز 

شده است. سیدجواد هاشمى نخستین بازیگرى است که به گروه مردان «شب هاى مافیا» پیوسته است.

حدود 30 ســال قبل زمانى که تلویزیون فقط دو شبکه 
داشت، پخش برنامه اى تخصصى در حوزه  سینما به نام 
«هنر هفتم»، فصل تازه اى از برنامه هاى تلویزیونى را 
گشود. «هنر هفتم» که با اجراى زنده یاد اکبر عالمى پنج 
شنبه شب ها روى آنتن شبکه اول مى رفت توانست نظر 
مخاطبان سینما به ویژه آنهایى که به تاریخ سینما توجه 

بیشترى داشتند را به خود جذب کند. 
«هنر هفتم» به نوعى سرآغاز 
تولید برنامه هاى سینمایى در 
تلویزیون بــود و زنده یاد اکبر 
عالمى که روز سه شــنبه (22 
مهرماه) بر اثر ابتال به ویروس 
کرونا از دنیا رفت، مجرى این 
برنامه خاطــره انگیز بود که 
به گفته خودش با خون جگر 
آن را تولیــد مى کردند. او در 
عین حال با طرح این موضوع 
که «هنر هفتم» ســاعت 11 
شــب پخش و تــا 2 بامداد 
ادامه داشــت، تأکید مى کرد 

که تجربه ســاخت این برنامه به خوبى نشــان داد اگر 
براى برنامه اى تالش شــود، مى تواند مخاطب خودش 

را پیدا کند.
عالمى که خود مدرس ســینما و مستندســاز بود، نقطه 
ســرآغاز تولید برنامه «هنر هفتــم» را اینگونه روایت 
مى کرد که در آغاز دهه 70 مدیر وقت شبکه یک سیما 
از او دعوت کرد و در جلســه اى از او خواست اجرا و تولید 
محتواى برنامه «هنر هفتم» را برعهده بگیرد. گویا مدیر 
شــبکه یک توضیح داده بود که به دلیل مشکالت مالى 
امکان خرید آثار ســینمایى جدید وجود ندارد و به همین 
دلیل مى توان در این برنامه فیلم هایى که بیش از 30 سال 
از تاریخ ساخت آنها گذشته است را از آرشیو خارج کرد و با 

نگاهى تحلیلى به آنها بار دیگر بازپخششان کرد.

او پیش تر در گفتگویى در این زمینه توضیح داده بود که 
«زمانى که "هنر هفتم" را کار مى کردیم، مجبور بودیم 
فیلم هاى سینمایى 30 سال پیش که حق کپى رایت و حق 
مؤلف نداشتند را پخش کنیم و مورد بررسى قرار بدهیم 
و گاهى پیش مى آمد، فیلم هایى را انتخاب مى کردیم که 
هفت بار از تلویزیون پخش شده بودند و براى بار هشتم از 

برنامه "هنر هفتم" پخش مى شدند!»
او برنامــه «هنــر هفتم» را 
پایه گذار ســبک ویژه اى در 
زمینه تحلیل فیلم مى دانست 
و در این زمینــه مى گفت که 
«ما تحلیل فیلم ها را نه تنها 
به دلیل گذراندن زمان، پخش 
مى کردیم بلکه براى هر فیلم 
برگزیده ، جایگاه بلندى توأم 
با احتــرام قائل مى شــدیم؛ 
بنابراین گاهى از موارد استادان 
رشته هاى جامعه شناسى، دین 
و معارف و سایر رشته ها را به 
برنامه دعوت مى کردیم؛ چرا 
که خودم به عنوان طــراح برنامه براى اولین بار در ایران 
مى خواستم به گونه اى غیر مستقیم بگویم که سینما، هم 

زنگ تفریح هست و هم نیست.»
زنده یاد عالمى که یکى از اجراهاى ماندگارش را در برنامه 
«هنر هفتم» از خود به جا گذاشــت، بر این باور بود که 
مجرى هاى برنامه هاى تلویزیونى باید وقت بیشــترى 
را در اختیار مهمان برنامه قرار بدهند: «همیشه معتقدم 
میزبان حق ندارد بیشتر از مهمان در سفره دستش را دراز 
کند و همیشه باید بیشترین زمان را به مهمان داد؛ بنابراین 
ما هم بیشــترین زمان را به مهمانان برنامه اختصاص 
مى دادیم. شــخصًا به عنوان مجرى براى هر قسمت از 
برنامه "هنر هفتم" گاه ده هــا کتاب مطالعه مى کردم تا 

بتوانم برنامه را به خوبى هدایت کنم.»/3246

سیروس میمنت، بازیگر سریال «نون.خ3» گفت: هم اکنون مشغول بازى در سریال «نون.خ3» هستم و به احتمال فراوان حداقل تا 
چهار ماه آینده هم درگیر این پروژه باشم، عالوه بر این طى ماه هاى گذشته سه اثر به من پیشنهاد شد، اما واقعاً هیچکدام کیفیت الزم را 
نداشتند و ترجیح دادم تنها در سریال سعید آقاخانى بازى کنم. هم اکنون فیلمبردارى فصل سوم «نون.خ» در تهران ادامه دارد، من جلوى 
دوربین آقاخانى رفته ام و تا پایان پروژه هم در اثر حضور دارم، با توجه به فیلمنامه و همچنین روند تولید فصل سوم این سریال مى توانم 

با اطمینان بگویم که فصل سوم یک سروگردن از هر دو فصل قبلى بهتر خواهد بود.
بازیگر سریال «نون.خ» با اشاره به اضافه شــدن اکبر عبدى به این فصل از «نون.خ» تأکید کرد: قصه و روایت فصل سوم «نون.خ» 
بسیار جذاب و متنوع است و حضور اکبر عبدى با نقش متفاوتى که بازى مى کند هم از دیگر دالیلى است که مخاطبان این اثر را دوست 
خواهند داشت. وى در همین رابطه تصریح کرد: مخاطبان در فصل سوم «نون.خ» اکبر عبدى بسیار متفاوتى را خواهند دید، وى نیز از 
جمله بازیگرانى است که در این سریال کامًال ُکردى حرف مى زند و شخصیتش در روند داستان بسیار جذاب پیش مى رود. این اثر براى 

نوروز 1400 آماده مى شود و امیدوارم مردم در آن زمان بتوانند از تماشاى این سریال لذت ببرند.

فیلم سینمایى «اینجا هم باران مى بارد» قرار است از 30 مهر 
روانه اکران سینماها شود. نادر طریقت؛ دومین فیلم سینمایى 
خود را با فاصله ده سال از فیلم اولش و در سکوت خبرى ساخته 
است. گرچه در این سال ها چندین فیلم بلند داستانى و مستند را 

تهیه و کارگردانى کرده است. 
مریم بخشى، احمد نجفى، اتابک نادرى، زهرا داوودنژاد، رسول 
نجفیان و جمشید مشایخى بازیگرانى هستند که در «اینجا هم 
باران مى بارد» به ایفاى نقش پرداخته اند. این فیلم آخرین حضور 

جمشید مشایخى در سینماى ایران است. 
کارگردان فیلم «اینجا هم باران مى بارد» درباره حضور زنده  یاد 
جمشید مشایخى در این فیلم گفت: «اینجا هم باران مى بارد» 
آخرین حضور آقاى مشایخى در سینماست و حدود 25 روز بعد 
از فیلمبردارى این فیلم فوت کردند. من در ساخت این فیلم با 
دو جوانمرد واقعى روبه رو شدم. یکى از این جوانمردان واقعى 
در سینماى ایران زنده یاد مشایخى بود که با آن همه بیمارى 

وقتى شنیدند که مى خواهم فیلمى بسازم گفت من هم کنارت 
هســتم و کمکت مى کنم. با آن حال مریضش وقتى در طول 
فیلمبردارى مجبور بودیم برداشــت ها را تکرار کنیم، وقتى از 
ایشان عذرخواهى مى کردم، مى گفت: «اشکالى ندارد. درك 
مى کنم که گاه اشــکالى به وجود مى آید.» جمشید مشایخى 
واقعًا صبورانه در کنار گروه ایستاد و یک ریال هم از من بابت 
حضورش پول نگرفتند. این رفتار انســانى و شریف ایشان تا 
قیامت در ذهن من باقى مى ماند و همیشــه از آن به نیکى یاد 
مى کنم.  وى با اشــاره به حضور تهیه کننده فیلم گفت: محمد 
متوسالنى هم در این فیلم بســیار همراه بود و من جوانمردى 
بسیارى از او آموختم. ایشان همه جوره کنار فیلم بود و در مقام 
تهیه کننده یک ریال پول از پــروژه نگرفت و با اینکه در عرف 
کارى باید 150 میلیون تومان پول مى گرفت تمام آن را به فیلم 
بخشید. این رفتارها در روزگارى که نگاه همه به زندگى مادى 

شده است باید جایى در تاریخ ثبت شود. 

آخرین بازى جمشید مشایخى روى پرده مى رود

راوان حداقل تا 
 کیفیت الزم را 
دارد، من جلوى 
سریال مى توانم

سوم «نون.خ» 
ن اثر را دوست 
 دید، وى نیز از 
د. این اثر براى 

نقش متفاوت اکبر عبدى در فصل جدید «نون.خ»

مرور خاطرات برنامه «هنر هفتم» پس از 30 سال

براى «لئوناردو دى کاپریو» همکارى با فیلمسازان صاحب 
نام اتفاق عجیبى نیســت. اما او براى سکانســى در «گرگ 
وال استریت» توســط دو کارگردان صاحب نام هدایت شد: 

«استیون اسپیلرگ» و «مارتین اسکورسیزى».

سکانس مشهور ســخنرانى در «گرگ وال استریت» روزى 
فیلمبردارى شد که استیون اسپیلبرگ سر فیلمبردارى آمده 

بود. اسپیلبرگ براى این سکانس چند راهنمایى انجام داد.
مارتین اسکورســیزى در مصاحبه با «هالیوود ریپرتر» گفته 
بود: «روزى که داشتیم سخنرانى را فیلمبردارى مى کردیم، 

اسپیلبرگ آمد سر بزند. خب او آمده بود براى سرزدن اما یک 
روز کامل سر فیلمبردارى ماند و به ما کمک کرد.»

«دى کاپریو» ابایى ندارد که از ســختى ایفاى نقش مقابل 
دو فیلمساز اسطوره اى بگوید. او احساس مى کرد که نقش 
آفرینى مقابل اسپیلبرگ و اسکورسیزى فشار 

مضاعفى بر دوش او گذاشته است.
دى کاپریو مــى گوید: «این بــراى همه در 
لوکیشــن مثل یــک ضربه مضاعــف بود. 
همه کســانى که باید آن روز مقابل دوربین 
مى رفتند مــى گفتند یا عیســى مســیح! 
اســپیلبرگ و اسکورســیزى من را تماشــا 

مى کنند؟ یا حضرت مسیح.»
«جوناه هیل» هم سرصحنه بود و از سختى 
این تجربه حاال مى خندد و اینکه چقدر همه چیز رنگ و بوى 

غیرواقعى داشت!
او مى گوید: «اگر تجربه اى سوررئال نبود که این دو کنار هم 
نشسته بودند و شما مى رفتى تا توضیحات آن پالن را بگیرى، 

پس تجربه اى دیوانه کننده بود.»

روزى که «گرگ وال استریت» به خودش لرزید!

«همگناه» یکى از سریال هاى پرمخاطب شبکه نمایش خانگى 
بود که پخش آن از اسفند سال گذشــته آغاز شد و تا پایان مرداد 
امسال ادامه داشت. این سریال پربازیگر در دو فصل تولید و پخش 
شــد و بازخوردهاى گوناگونى میان مخاطبان داشت. در بخش 
موسیقى متن این ســریال هم آرمان موسى پور همانند چند اثر 

گذشته مصطفى کیایى، این کارگردان را همراهى مى کرد. 
آرمان موسى پور ابتدا درباره روند ســاخت موسیقى «همگناه» 

گفت:«ســاخت موسیقى ســریال "همگناه" حدود هشت ماه 
طول کشید. پروژه "همگناه" ســنگین بود و درست است که 
برخى تم هاى ثابت داشتیم اما براى هر سکانس، موسیقى طراحى 
مى شد. باید به ریتم کار توجه مى کردم تا با وجود آن همه بازیگر 
شاخص و بازى هاى درخشان، لطمه اى به تک تک عزیزان و هنر 
آنها وارد نکنم. براى هرکدام از شخصیت ها سعى کردم یک تم 
بنویسم و تا زمانى که با تصویر آن شخصیت مواجه نشدم خیلى 
نمى توانستم نســبت به آن چیزهایى که نوشتم مطمئن باشم. 
بنابراین یکسرى چیزها در طول کار تغییر کرد ولى تم هاى اصلى 

که نوشته بودم ثابت باقى ماند.»
او در ادامه اعالم کرد: «تنوع قصه "همگناه" یک مقدار کار من 
را سخت کرد چون اینطور نبود که یکسرى موسیقى ضبط شود 
و در تمامى قسمت ها تکرار شود. هر قسمت را مى دیدم و سعى 
مى کردم با آن چیزى که مى بینم همراه باشم و موسیقى منطق 
خودش را داشته باشد. سعى کردم موسیقى متن هم روایتگر تصویر 

باشد.» این آهنگساز درباره همکارى با مصطفى کیایى اشاره کرد: 
«این ششمین همکارى من با مصطفى کیایى بود. کار قبلى من 
موسیقى فیلم "مطرب" بود که فضاى دیگرى داشت. آن چیزى 
که دوست داشتم همیشه با مصطفى کیایى کار کنم یک ملودرام 
اینگونه در ســریال "همگناه" بود. به همین دلیل در این پروژه 
خیلى بیشتر لذت بردم. زمان بیشترى براى کار کردن داشتم و با 
تک تک شخصیت هاى "همگناه" همذات پندارى کردم تا بتوانم 
حس درستى را از بازى این بزرگواران به مخاطبان 
منتقل کنم و لطمه اى به بازى آنها وارد نکنم. گاهى 
بازى این هنرمندان آنقدر درخشان بود که باعث 
مى شد ساعت ها فکر کنم تا بدانم چه کار کنم که 
با یک نگاه ساده فالن بازیگر چگونه موسیقى آن 
را بسازم. مثًال در یک پالن خانم هدیه تهرانى به 
مدت 20 ثانیه فقط بــه دوربین نگاه مى کرد. این 
بازى آنقدر درخشان و جذاب بود که نمى دانستم 
چه کارى باید انجام دهم! زمانى که وارد ســریال 
"همگناه" شدم فقط دو قســمت را دیده بودم و 
کسانى که با شرایط ســاخت موسیقى متن آشنا 

هستند مى دانند که چه کار دشوارى است.» 
او درباره ارتباطش با شــخصیت هاى «همگناه» 
هم این نظر را عنوان کرد: «نمى توانم بگویم بهترین شخصیت 
"همگناه" چه کسى بود. هرکدام از شخصیت ها داستان خودشان 
را داشتند و سعى مى کردم با سبک و ســیاق موسیقى که براى 
آنها تعریف کرده بودم تا روز آخر پیش بروم و موســیقى کامًال 
شخصیت پردازانه باشد. براى تک تک کاراکترهاى این سریال 
یک موسیقى تعریف کردم و هرکدام به نوعى جذاب بودند. مثًال 
"ســیما" به نوع خودش جذاب بود. شخصیتى که مى خواست 
براى یک عمل جراحى به خارج از کشــور برود و پرداختن به او 
تازه بود. براى او یک ملودى با پیانــو و زمزمه هایى با صداى بم 
مرد ساختم. واقعاً خود سریال "همگناه" برایم جذاب بود. همیشه 
خودم براى دیدن این سریال مشتاق بودم. روزى که سکانس آخر 
را داشتم مى ساختم اشک در چشمانم پر شده بود. حس مى کردم 
دارد بخشى از وجودم در این هشت ماه از من جدا مى شود. با این 
شــخصیت ها همذات پندارى کردم و خیلى وقت ها هم شب ها 

خوابشان را مى دیدم!»/3245

آهنگساز سریال پرمخاطب شبکه نمایش خانگى:

با بازیگران «همگناه» زندگى کردم 
و در سکانس آخر اشک ریختم

سیدجواد هاشمى هم مافیایى شد

از گریــم فاطمه معتمــد آریا در فیلــم «روزى 
روزگارى آبادان» رونمایى شد.

این فیلم سینمایى به کارگردانى حمیدرضا آذرنگ 
و تهیه کنندگى عبدا... اسکندرى و على اوجى به 
زودى مقابل دوربین مــى رود. «روزى روزگارى 
آبادان» اولین ساخته سینمایى حمیدرضا آذرنگ 

است.
در حالى که فیلــم «روزى روزگارى آبادان» در 
حال ســپرى کردن مراحل پیش تولید اســت از 
گریم فاطمــه معتمد آریا در این فیلم ســینمایى 

رونمایى شد.
کورش جــوان، عکاس فیلــم «روزى روزگارى 
آبادان» تصویرى از گریم فاطمه معتمد آریا را در 

این فیلم به نمایش گذاشت.
محسن تنابنده و فاطمه معتمد آریا دو بازیگرى هســتند که حضورشان در فیلم «روزى روزگارى 

آبادان» قطعى است و به زودى دیگر بازیگران این فیلم سینمایى هم معرفى خواهند شد.
حمیدرضا آذرنگ که تجربه هاى متعددى در زمینه بازیگرى و کارگردانى تئاتر دارد در اولین تجربه 
کارگردانى اش به سراغ ســاخت فیلم «روزى روزگارى آبادان» رفت و این فیلم اثرى متفاوت در 

کارنامه هنرى او خواهد بود.

رونمایى از گریم فاطمه معتمد آریا 
در «روزى روزگارى آبادان»
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عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن گفت: بوحمدان و عباسى مشکالت خانوادگى را براى 
جدایى بهانه قرار داده اند، اما در این مورد صداقت ندارند و دروغ مى گویند.

رسول کربکندى در گفتگویى به صحبت هاى رحمان رضایى درباره وضعیت ذوب آهن واکنش 
نشان داد و اظهار کرد: رحمان رضایى گالیه مند است که تیمش هنوز تکمیل نشده و به چند 
بازیکن دیگر نیاز دارد؛ ما نیز این موضوع را قبول داریم. ذوب آهن در پست هاى هافبک میانى 
و دفاعى مشکل دارد و باشگاه هم تمام تالش خودش را انجام مى دهد تا بتواند بازیکنان الزم 

را پیدا کند اما در این راه نیز با مشکالتى مواجه هستیم.
وى ادامه داد: بیشتر بازیکنان با کیفیت با باشگاه هایشان قرارداد دارند و طبیعتاً باشگاه ها به آنها 
رضایتنامه نمى دهند و حاضر به فروش بازیکن نیستند. از طرف دیگر تعدادى از بازیکنان ما با 
وجود داشتن قرارداد، اصرار به جدایى دارند و این براى ما مشکل ساز شده است. به طور مثال 
شخصاً با حمید بوحمدان در چند جلسه صحبت کرده  و پیگیر مشکالتش بوده ام اما بوحمدان 

اصرار دارد که نمى تواند در ذوب آهن بازى کند.
عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن با انتقاد از رفتار برخى بازیکنان این تیم، گفت: نمى دانم 
دلیل اصرار بازیکنان براى جدایى چیست؛ بازیکنان مصر به جدایى اعتراضى درباره مشکالت 
مالى و یا درخواست مالى خاصى ندارند و در پاســخ به سئواالت ما، مدعى هستند که زندگى 
خانوادگى شان با مشکل مواجه شده است. در حالى که ما مى دانیم بازیکنان در این مورد 

صداقت ندارند و همین بازیکنان فردا به تیم دیگرى مى روند و بازى مى کنند.
وى افزود: حتى بارها به این بازیکنان گفتیم که اگر با باشــگاه مشکل مالى دارند، 
اعالم کنند تا بتوانیم به طریقى این مشــکل را رفع کنیم اما فایده اى نداشته است. 
وقتى بازیکنى نخواهد در تیمى بازى کند، حتى اگــر به زور او را نگه  داریم فایده اى 
براى تیم نخواهد داشت. درست است که این بازیکنان با باشگاه قرارداد دارند اما باید 
خودشان هم بخواهند همکارى کنند. نمى دانم در این فوتبال به ظاهر حرفه اى ما، به چه 
دلیل بازیکن تحت قرارداد مى گوید نمى تواند براى تیمش بازى کند؟ با این حال معتقد هستیم 
که اگر بازیکنى نخواهد با ذوب آهن ادامه دهد، براى تیم مفید نخواهد بود. مشکل اصلى ما 
در پیدا کردن بازیکن جایگزین است و هنوز بازیکنانى که بتوانند در سطح مورد نظر براى تیم 

مفید باشند را پیدا نکرده ایم.
کربکندى در ادامه با انتقاد از رفتار محمدرضا عباسى گفت: عباسى هم اصرار بر جدایى دارد 

و سرمربى تیم نیز در چند جلسه با او صحبت کرد اما زمانى که اصرارش را براى جدایى دید، 
عباسى را در اختیار باشــگاه قرار داد تا تکلیف این بازیکن روشن شود. خودم نیز چندین بار با 
عباسى جلسه گذاشته و صحبت کردم اما زمانى که بازیکن حاضر به ادامه همکارى نیست، 

مجبوریم رضایتنامه اش را در قبال مبلغى صادر کنیم.
وى با تأکید بر اینکه بازیکنان ذوب آهن قرارداد مالى مناسبى دارند، خاطرنشان کرد: قرارداد 
بوحمدان حدود 2/5 میلیارد تومان است اما باشــگاه در یک ماه گذشته با این بازیکن در حال 
جدال بوده و تالش کردیم تا مشکل بوحمدان حل شود؛ حتى به بوحمدان گفتیم اگر مشکل او 
مالى است و یا در تهیه مسکن با مشکل روبه رو شده، آن را رفع خواهیم کرد اما او فقط مى خواهد 
از تیم جدا شود. تنها حرف بوحمدان این است که مشکل خانوادگى دارد و نمى تواند با ذوب آهن 
ادامه دهد؛ ما نیز نمى توانیم این ادعا را باور کنیم. هیئت مدیره تمام راهکارهاى موجود براى 
حفظ این بازیکن را پیشنهاد داده اما اگر همچنان براى جدایى از تیم مصر باشد، باید مبلغى را به 

عنوان رضایتنامه بپردازد که بوحمدان در حال فرار از پرداخت این مبلغ است.
عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: متأسفانه داریم زمان را از دست مى دهیم 
و هیئت مدیره و مدیریت باشگاه در حال تالش است تا بتوانیم بازیکنى را جذب کنیم که 
براى تیم مفید باشد. رحمان رضایى انتظار دارد تا باشگاه بازیکنان دلخواهش را جذب کند 
اما مگر بازیکن منتظر نشسته است تا ما او را جذب کنیم؟ باید قبول کرد االن بیشتر بازیکنان 
باکیفیت قرارداد دارند و باشگاه ها نیز به راحتى رضایتنامه نمى دهند؛ با این حال، در همین 
چند روز آینده تالش مى کنیم با یک یا دو بازیکن خوب که بتوانند بخشى از مشکالت ما 
را کاهش دهند، قرارداد ببندیم. وى با انتقاد از جو حاکم بر فوتبال ایران، گفت: متأســفانه 
االن شرایط به گونه اى است که همه ما بازیچه بازیکنان شده ایم؛ یعنى بازیکن هر کارى 
که دلش خواست مى کند و باشگاه ها نیز مجبور هستند با این وضعیت کنار بیایند. فوتبال 
ما فقط در ظاهر حرفه اى است، چرا باید بازیکنى که قرارداد دارد، هر کارى که دوست دارد 
انجام دهد؟ متأسفانه شرایط به شکلى شده که تمام قوانین به نفع بازیکنان است و آنها نیز از 
این رویه استفاده مى کنند. حدود یک ماه است که تمرینات ما شروع شده اما برخى بازیکنان 
سر تمرینات حاضر نمى شوند. باشگاه هم قصد داشت مشکالت پیش آمده را با آرامش رفع 
کند و کار به شکایت نکشد. شرایط ما سخت است و همه در حال تالش هستیم تا این ماجرا 

حل شود.

رسول کربکندى: برخى بازیکنانمان با وجود داشتن قرارداد مى خواهند جدا شوند

چرا صداقت ندارید؟ خرید جدید ذوبى ها از اهدافش در لباس این تیم صحبت کرد.
على دشتى، وینگر راست سابق استقالل پس از پیوســتن به جمع ذوب آهنى ها در 
گفتگو با سایت این باشگاه درباره تیم ذوب آهن و لیگ برتر فوتبال کشورمان اظهار 
کرد: از آنجایى که تیــم فوتبال ذوب آهن یکى از تیم هاى باقدرت و با ســابقه لیگ 
برتر اســت و نیازى به تعریف و تمجید من ندارد و هم در لیگ کشــور وهم در لیگ 
باشگاه هاى آسیا نامى شناخته شــده اســت و من از اینکه این تیم بزرگ را انتخاب 
کرده ام بسیار خوشحالم. وى که پیش از ذوب آهن سابقه حضور درتیم هاى پیکان، 
پارس جنوبى، سایپا و استقالل تهران را دارد در ارتباط با جایگاه تیم ذوب آهن گفت: 
جایگاه تیم ذوب آهن در فصلى که گذشت به هیچ وجه جایگاه واقعى این تیم نبود و 
من از زمانى که به یاد دارم تیم ذوب آهن از تیم هــاى مدعى لیگ برتر فوتبال ایران 

بوده اســت و من امیدوارم که امســال هم مجموعه پر افتخار این 
باشــگاه اعم از مدیرعامل و هیئت مدیره محترم وکادر فنى 
بســیار خوبشــان بتوانیم ذوب آهن را به جایگاه واقعى اش 
برســانیم. بازیکن 26 ســاله و با آتیه ذوب آهن که اصالتًا 
بوشهرى و اهل شهرستان کنگان است در ادامه افزود: دلیل 

اصلى که من انتخاب کردم که در کنار بازیکنان ذوب آهن 
باشم این است که دوست دارم امسال در کنار این 

عزیزان طعم خوش قهرمانى لیگ را بچشیم 
و دل هواداران را شــاد کنیم.  على دشتى 

در پایان تصریح کــرد: از عمده ترین 
علت هاى پیوســتن من به باشگاه با 
سابقه ذوب آهن نخســت دور بودن 
این مجموعه از حواشى معمول فوتبال 
اســت و دوم عالقه ام بــه کار کردن با

 اسطوره اى همچون رحمان رضایى است.

عرفان پورافراز، بازیکن جدید ذوب آهن در مورد حضورش در تیم ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: تیم ذوب آهن 
یکى از تیم هاى ریشه دار و پرافتخار فوتبال کشور است که سابقه نایب قهرمانى آسیا را دارد و عضویت در این 

تیم براى هربازیکنى مایه افتخار است.
وى ادامه داد: بازیکن فوتبال براى موفقیت باید اســتراحت و تغذیه خوب داشته باشد و از همه مهمتر تالش و 
پشتکار  و تمرین مستمر است. اگر چه شانس اهمیت دارد اما به نظر من تالش و تمرین و پشتکار مداوم همان 

اسم دیگر شانس است و همین دو موضوع است که به یک بازیکن شخصیت مى دهد.
پورافراز در مورد کار کردن با رحمان رضایى گفت: کار کردن با رحمان رضایى براى من افتخار بزرگى است زیرا از 
معدود سرمربیانى است که هم سابقه حضور در لیگ برتر را دارد و هم سابقه بازى در خارج از کشور و همچنین از اصول 

فوتبال روز دنیا اطالعات کاملى دارد. او با تمام وجود در تمرین ها حضور دارند و به خوبى تیم را هدایت مى کند.
هافبک ذوب آهن در گفتگو با سایت رسمى این باشــگاه ادامه داد: توصیه من به همه جوانان و عالقه مندان به مستطیل سبز این است که اول از هر 
چیز احترام پدر و مادرشان را داشته باشند و سپس براى هدفشان با تمام وجود بجنگند وتالش کنند. من ایمان دارم که تیم ذوب آهن با بازیکنان با تجربه و با انگیزه و کادر 
فنى بســیار خوبى که دارد یکى از تیم هاى مدعى لیگ خواهد بود. ذوب آهن تیمى ریشه دار و قوى است که بازیکنان بزرگى همچون رحمان رضایى را به فوتبال کشور 

تحویل داده است.

احترام پدر و مادرتان را داشته باشید
رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان گفت: برنامه هاى زیادى دارم اما شعار نمى دهم و عمل مى کنم تا فوتبال اصفهان 
را به جایگاه اصلى خود برسانیم. على طاهرى در مورد انتخابش به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان  اظهار 
داشت: از اعضاى مجمع به دلیل اعتماد به یک فرد فوتبالى تشــکر مى کنم. فوتبال در خون من و عشق من است و 
امیدوارم بتوانم جواب اعتماد اعضاى مجمع را بدهم. وى افزود: خوشبختانه مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 

از جنس ورزش و فوتبال است و امیدوارم با حرکتى هم سو نقاط ضعف چند سال گذشته را رفع کنیم. البته نقاط قوتى هم 
وجود داشته و على اکبر ابرقوئى نژاد حدود 14 سال و امیرمسعود هراتیان نیز 4 سال در هیئت فوتبال استان تالش کردند 

که از آنها تشکر مى کنم. رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان ادامه داد: چون از جنس فوتبال هستم درد فوتبال، فوتسال و 
فوتبال ساحلى و دغدغه هاى مربیان و داوران اصفهان را مى دانم، امیدوارم بتوانم حق فوتبال استان را بگیرم چون شهرستان ها با 

مشکالت زیادى مواجه هستند و کمتر دیده شده اند. وى با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات پیشکسوتان گفت: برنامه هاى زیادى دارم اما 
شعار نمى دهم و عمل مى کنم تا فوتبال اصفهان را به جایگاه اصلى خود برسانیم. باشگاه هاى اصفهان تنها به سپاهان و ذوب آهن خالصه شده است و امیدوارم بتوانیم باشگاه هاى دیگرى 

در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلى را احیا و تقویت کنیم. جاى کار زیادى در فوتبال اصفهان وجود دارد و امیدوارم بتوانیم در این راه سخت، عاشقانه تالش کنیم و نتایج آن را ببینیم.
وى درباره اینکه بیشتر به عنوان مدیرى فوتسالى شناخته مى شود تا فوتبالى گفت: اتفاقاً زمانى که در باشگاه گیتى پسند بودم پنج شش سال در لیگ هاى دسته اول تا سوم فوتبال فعالیت 

داشتیم و مدرسه و آکادمى فوتبال تأسیس کردیم. به نظر من میان فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلى تفاوتى نیست.

فوتبال در خون و عشق من است

على دشتى: 

ذوب آهن نیازى به تعریف و
 تمجید من ندارد

بازیکن سابق استقالل و سپاهان معتقد است که باید به مربیان جوان لیگ برتر فرصت 
داد تا توانایى هاى خودشان را نشان بدهند.

احمد جمشیدیان بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان درخصوص شرایط فعلى این تیم 
گفت: سپاهان نسبت به سایر تیم هاى دیگر لیگ برتر، شرایط پیش فصل بهترى را 
پشت سر مى گذارد. هیئت مدیره، مدیرعامل و کادرفنى این تیم به موقع تعیین شدند. 
از اواخر فصل گذشته تمدید بازیکنان کلیدى تیم آغاز شد و تقریباً مى توان گفت مهره 

مهمى را از دست ندادند و سعى کردند تمام بازیکنانى که نیاز دارند را حفظ کنند.
وى ادامه داد: با توجه به نیازهایى که در پست هاى مختلف داشتند، چند بازیکن بسیار 
خوب به تیم اضافه شده است. این تیم در سکوت و آرامش مسیرش را طى مى کند. 
کادرفنى جدید از 4 بازى آســیایى به عنوان دیدارهاى تدارکاتى پیش فصل استفاده 

کردند و شناخت خوبى از تیم پیدا کردند. 
او گفت: فکر مى کنم کادر خوبى در این تیم جمع شده است. اوج کار محرم نویدکیا، 
اضافه کردن محمود کریمى بود که مطمئنا مى تواند خیلــى به او کمک کند. فکر 
مى کنم ســپاهان با توجه به ابزار و امکاناتى که در اختیار دارد و با توجه به مدیریت 
بسیار قدرتمند باشگاه، همه شرایط براى موفقیت باشگاه فراهم است و مشکل خاصى 
نباید وجود داشته باشد. بازیکن سابق سپاهان درخصوص اینکه آیا محرم نویدکیا مى 
تواند در سپاهان موفق شــود یا خیر، گفت: اینکه نویدکیا موفق مى شود یا نه، نیاز به 
گذشت زمان دارد. هر کسى که در این زمینه اظهارنظر قطعى بکند، چیزى از فوتبال 
نمى فهمد. فوتبال حتى براى مربیانى که تجربیات و کیفیت باالیى دارند، ممکن است 
در مقاطعى همراه با موفقیت نباشد.  وى ادامه داد: باید دید که منظور از موفقیت چیست. 
من مطمئنم که باشگاه سپاهان از نویدکیا انتظار قهرمانى ندارد. ممکن است این اتفاق 

رخ بدهد ولى مدیران باشگاه قطعا به دنبال قهرمانى در سال اول نیستند. آنها به 
دنبال یک برنامه ریزى بلند مدت و چند ساله هستند و قصد دارند تیم خوبى 
براى آینده بسازند و هم به امسال نگاه مى کنند و هم به سالهاى آینده. خود 
نویدکیا قطعا با همین دیدگاه به تیم اضافه شده است.  جمشیدیان درمورد 
بازى نخست سپاهان در مقابل گل گهر و تقابل با امیر قلعه نویى گفت: بازى 
نخست در برابر گل گهر هم براى سپاهانى ها و هم براى امیرقلعه نویى دیدار 

حساسى خواهد بود. اینکه بگوییم این دیدار یک بازى معمولى است، 
قطعا اینگونه نیست. این دیدار، مى تواند یک بازى خیلى سخت باشد. 

نتیجه بازى هر چه که باشد دلیل بر موفقیت یا عدم موفقیت هیچ 
کدام یک از تیم ها نیست.

وى ادامه داد: تیمى در لیگ برتــر موفق تر خواهد بود که ثبات 
بیشترى داشته باشــد و با کیفیت بهتر، هفته هاى بیشترى را 
پشت سر بگذارد. نمونه آن تیم سپاهان در فصل گذشته است 
که نزدیک به 20 هفته به عنوان مدعى اصلى خودش را معرفى 
کرده بود و شرایط خوبى داشت ولى در ادامه دچار افت شدیدى 

شد که حتى سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را نیز از دست داد.

احمد جمشیدیان: 

سپاهان به یک برنامه ریزى بلند مدت 
فکر مى کند

مهاجم تیم فوتبال سپاهان گفت: پیشنهاد سپاهان را چشم بسته قبول کردم و هرکس 
دیگرى هم بود همین کار را مى کرد.

محمدرضا خلعتبرى در گفتگویــى در خصوص انتخاب تیم ســپاهان اظهار کرد:  
صحبت هایى با محرم نویدکیا انجام دادم و سپاهان را چشم بسته انتخاب کردم. هر 
کس دیگرى هم باشد این پیشنهاد را قبول مى کند. سپاهان واقعاً باشگاه بزرگى است و 
از بازى کردن در این تیم لذت مى برم. دو عنوان قهرمانى لیگ و جام حذفى با این تیم 
داشتم. روزهاى خیلى خوبى را سپرى کردم و فقط با این تفکر به این تیم آمدم که بتوانم 

آن روزهاى خوب را تکرار کنم و ادامه بدهم.
خلعتبرى تصریح کرد: این پیشنهاد را قبول کردم و به هیچ چیز دیگرى هم فکر نکردم. 
چون یک فصل دیگر با شهرخودرو قرارداد داشتم با فرهاد حمیداوى مالک این باشگاه 
صحبت کردم. از او ممنون هستم که در این شرایط ســخت رضایتنامه من را داد. با 
اینکه شهرخودرو به بازیکن احتیاج داشت اما حمیداوى به من کمک کرد که جدا شوم 
و به سپاهان بیایم. ضمن اینکه باید از هواداران تیم شهرخودرو تشکر کنم. آنها براى 
من سنگ تمام گذاشتند و امیدوارم تیم محبوبشان یک فصل خیلى خوب را پشت سر 
بگذارد. مهاجم سپاهان در مورد اینکه آیا این باشگاه مبلغى را براى صدور رضایتنامه اش 
پرداخت کرده، گفت: من مبلغى را بیشتر از قراردادم از حمیداوى گرفته بودم. البته این 

مبلغ زیاد نبود و سپاهان کمک کرد و آن را بابت رضایتنامه من پرداخت کرد.
وى در خصوص شرایط حال حاضر تیم ســپاهان عنوان کرد: فقط چند روز است که 
به تیم اضافه شده ام و زیاد کار فنى انجام ندادم. فقط حدود 20 دقیقه در بازى دوستانه 
مقابل ذوب آهن بازى کردم؛ با این حال، تیم ما واقعاً تیم گردن کلفتى است و خیلى مهره 

داریم. ان شاءا... بتوانیم با این تیم نتایج قابل قبولى را در فصل جدید بگیریم. 
مهاجم سپاهان در مورد اینکه برخى معتقدند بى تجربگى محرم نویدکیا در مربیگرى 
ممکن است باعث سوخته شدن او شود، گفت: نمى توان و نباید گفت که محرم نویدکیا 
تجربه اى ندارد. وقتى شما 15 تا 20 ســال در یک تیم باشید با مردم، هواداران، جّو و 
همه چیز آن تیم آشنا هستید. تجربه فقط این نیســت که شما در میادین باشید. وى 
افزود: محرم کمک هاى خیلى قوى دارد. تکسیرا واقعاً به تیم کمک 
مى کند. محمود کریمى سرد و گرم فوتبال را چشیده، او دو فصل 
کنار کرانچار بوده و چیزهاى خیلى زیادى یاد گرفته است. در 
کنار همه اینها یک مدیر قوى به نام محمدرضا ساکت داریم که 
به همه چیز مسلط است. ما یک باشگاه کامًال حرفه اى هستیم 
مطمئنًا نویدکیا یک فصل خیلى خوب را به همراه 

این بازیکنان پشت سر مى گذارد.
خلعتبرى در مورد دوستى نزدیکى که 
با محرم نویدکیا دارد گفت: بحث 
دوســتى مطرح نیست و براى 
محرم فرقى نمى کند. شرایط 
تیمى براى او مهمتر است. 
من از انتخابى که کردم 
100 در صد خوشحالم. 
واقعًا عاشــق سپاهان و 
شــهر اصفهان هستم. از 
بازى کردن در این شــهر 
لذت مى برم و امیدوارم بتوانم 
امسال بهترین عملکردم را ارائه 

بدهم. 

محمدرضا خلعتبرى: 

سپاهان تیم گردن کلفتى است

مجتبى توتونى در آخرین مصاحبه خود به توضیح در رابطه با رفتار محرم نویدکیا 
کنار خط طولى زمین پرداخت.

 شــیوه رفتار مربیان در کنار خط مى توانــد دلیلى براى نتیجــه گرفتن یا عدم 
نتیجه گیرى یک تیم به خصوص در بازى هاى نزدیک به شــمار برود؛ حاال این 
رفتار گاهى در قالب رفتارهاى پرخاشگرانه دیده مى شود و گاهى نیز شاهد مربیانى 
هستیم که با آرامش از کنار خط تیمشان را هدایت مى کنند و به نتیجه مورد نظر هم 
رسیده اند؛ هر چند تعداد مربیانى که با حرارت و جنب و جوش باالیى کار را از کنار 

خط دنبال مى کنند بسیار بیشتر است.
توتونى اخیراً در مصاحبه اى در مورد آرامش محرم نویدکیا کنار خط اینطور توضیح 
داد: به نظرم این یکى از نکات مثبت یک مربى است که بتواند آرامش خود را حفظ 
کند. اینکه مربى در کنار خط داد و بیداد راه بیاندازد و هیجان کاذب ایجاد کند، مورد 
قبول هیچ عقل و منطقى نیست و به نظرم با شخصیت 
آرامى که دارد، آرامش را به تیمش منتقل کرده است.
البته که هنوز شــناخت کاملــى از رفتار محرم 
نویدکیا در کنار خــط وجود نــدارد و باید پس 
از چند بــازى در لیــگ برتر و قــرار گرفتن در 
موقعیت هاى مختلف در این مورد صحبت کرد؛ 
اینکه او به مانند دوران بازى بــا همان آرامش و 
خونسردى مثال زدنى اش کار خواهد کرد یا 
اینکه شغل جدید تغییراتى در رفتار او 

ایجاد خواهد کرد.

او آرامش خود را حفظ مى کند؟

در حالى که زمان زیادى به آغاز رقابت هاى لیگ برتر باقى نمانده است، ذوب آهن 
از جمله تیم هایى است که هنوز براى حضور در این مسابقات آماده نشده است.

 10 آبان زمان شروع بیستمین دوره رقابت هاى لیگ برتر اعالم شده و همه تیم ها 
از چندى قبل کار خود را براى حضور پر قدرت در این مســابقات آغاز کرده اند. ذوب 
آهن اصفهان که به همراه استقالل، پرسپولیس، سپاهان و سایپا یکى از پنج تیمى 
است که حضور در تمام 19 دوره قبلى این مســابقات را تجربه کرده، در 
شرایطى براى حضور در لیگ بیســتم آماده مى شود که شرایط در 
این تیم مطلوب نیســت. در حالى که مدیرعامل این باشگاه به 
دلیل درگیرى با یک بیمارى ماه هاســت کمتر در ساختمان 
باشگاه حضور پیدا مى کند و تا پیش از این هم براى پیگیرى 
امور مدیریتى یک سرپرست به جاى خود معرفى کرده بود، در 
هفته هاى اخیر بیشتر از گذشته خأل مدیر یا مدیران تصمیم گیر 
و صاحب امضا در این باشگاه احســاس مى شود و بسیارى از 
بازیکنان و مربیان جدید این تیم در حالت بالتکلیفى به سر برده 

و در باشگاه هیچ مقام پاسخگویى حضور ندارد. مربى و بازیکن خارجى این تیم که از چندى پیش 
براى تمدید قرارداد خود در اصفهان حضور دارند تا کارشان را براى فصل آینده با سبزپوشان آغاز 
کنند، بدون آنکه تکلیفشان مشخص شود در اصفهان حضور دارند و از این شرایط رضایت ندارند.

ذوب آهنى ها فصل گذشته هم شرایط خوبى نداشتند و تا هفته هاى پایانى یکى از تیم هایى بودند 
که خطر سقوط به دسته پایین تر آنها را تهدید مى کرد.

معراج اسماعیلى، مهدى مهدى پور، احسان پهلوان، دانیال اسماعیلى فر، وفا هخامنش، هادى 
محمدى، محمد نژاد مهدى، محمدباقر صادقى و رحیم زهیوى 9 بازیکن تأثیرگذارى هستند 
که از جمع سبزپوشان جدا شــده اند و باید به آنها اضافه کرد بازیکنانى تأثیرگذار از جمله حمید 

بوحمدان که کامًال جدایى طلب است و محمد درخشان مهر که در آستانه جدایى قرار دارد.
ذوب آهنى ها در قبال این نفرات جدا شده، شهاب گردان، عبدا... حسینى، محمد قریشى، مهرداد 
قنبرى، على دشتى و میالد جهانى را به خدمت گرفته اند که مقایسه لیست خروجى ها و ورودى ها 

به خوبى گواه خطراتى است که این تیم را در لیگ بیستم تهدید مى کند.
در این بین رحمان رضایى به عنوان سرمربى هم باید دقت الزم را در جذب بازیکنان داشته باشد 

تا اتفاقى که براى آرش شهامتى نژاد رخ داد براى بازیکن دیگرى تکرار نشود.

وى
رضایتنام
وجود داش
ب شخصًا
اصرار دار
عضو هی
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مالىو یا
خانو
ص

خودش
دلیلبازی
با اگر که

لهم مجموعه پر افتخار این 
دیره محترم وکادر فنى 
را به جایگاه واقعى اش 
ه ذوب آهن که اصالتًا 
ت در ادامه افزود: دلیل 

 بازیکنان ذوب آهن 
در کنار این 

چشیم 
تى

ن
ل
 با

ست.

مانى ندارد. ممکن است این اتفاق
ى در سال اول نیستند. آنها به 

د و قصد دارند تیم خوبى
م به سالهاى آینده. خود 
جمشیدیان درمورد  ت.
رقلعه نویى گفت: بازى 
راىامیرقلعه نویى دیدار

زىمعمولى است، 
خیلى سخت باشد. 

 موفقیت هیچ 

بودکه ثبات 
 بیشترى را 
ذشته است 
ش را معرفى 
ت شدیدى 

تداد.

در حالى که زمان زیادى
از جمله تیم هایى است

10 آبان زمان شروع بیس
از چندى قبل کار خود را ب
آهناصفهان که به هم
است که حضو
شرایطى
این
دلی
باش
امو
هف
و ص
بازی

چرا هر سال روى اعصاب ذوب آهنى ها رژه مى روند؟

کند. اینکه مربى در کنار خط داد و بیداد راه بیانداز
قبول هیچ عقل و منط
آرامى که دارد، آرام
البته که هنوز ش
نویدکیا در کنار
از چند بــازى د
موقعیت هاى مخ
اینکه او به مانند

خونسردى
اینک

ایج

ضعیت کنار بیایند. فوتبال 
 هر کارى که دوست دارد

 بازیکنان است و آنها نیز از 
ع شده اما برخى بازیکنان 
یش آمده را با آرامش رفع 
الش هستیم تا این ماجرا 

تجربه فقط این نیســت که شما در همه چیز آنتیمآشنا هستید.
افزود: محرم کمک هاى خیلى قوى دارد. تکسیر
مى کند. محمود کریمى سرد و گرم فوتبال را
کنار کرانچار بوده و چیزهاى خیلى زیادى
کنار همه اینها یک مدیر قوى به نام محمدر
به همه چیز مسلط است. ما یک باشگاه کام
مطمئنًا نویدکیا یک فصل خیلى
این بازیکنانپشت سرم
د خلعتبرى در مورد
با محرم نویدکی
دوســتى مط
محرم فرقى
تیمى بر
من از
100
ع واقعًا
شــهر
بازى کر
لذت مى بر
امسال بهتری

بدهم.
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آگهى مفاد آراء هیات «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى» مستقر در اداره ثبت اسنادوامالك 

اردستان
آگهى مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد رسمى» 
که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات مســتقردراداره ثبت اسناد و امالك 
اردســتان صادر گردیده و در اجراى ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ى 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شودودر روستاها عالوه بر انتشار 
آگهى،  راى هیئت باحضور نماینده شــوراى اسالمى روســتا در محل الصاق مى گردد 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهى و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره 
ثبت اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت اردستان تســلیم نمایند، در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه اســت. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى 
واصل نگردد یا معترض، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند،  
اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مى نماید.  صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست:
1) راى شماره 139960302032000130 مورخ 99/6/23 آقاى مجید ابراهیمى السیبى 
فرزند رضا شماره ملى 1189870819 شــش دانگ یک باب خانه واقع در مزرعه مونیه 
پالك 87 اصلى دهستان علیاى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 408/82 

متر مربع انتقال عادى از خانم فاطمه صادقى.
تاریخ انتشــار اول: 99/7/9 - تاریخ انتشــار دوم: 99/7/24 – م الف:1002276 ذبیح 
اله فدائى اردســتانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردســتان از طرف غالمحسین 

عامرى/7/113
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 326/95 ش 5 ح شــماره دادنامه: 140 تاریخ: 98/3/29 خواهان: بانک 
ملت به مدیریت آقاى على رستگارى به نشانى: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان 
مدیریت بانک ملت با وکالت: خانم مریم صادقى به نشــانى: اصفهان خ شــیخ صدوق 

شمالى کاخ ســعادت آباد شــرقى بن بســت باووان مجتمع کیان ط 4 واحد 9 خوانده/ 
خواندگان: آقایان محمدرضا عسکریان و غالمرضا عسکریان فرزند: خدابخش خوانده/ 
خواندگان: آقاى حســین خزایى گله دارى فرزند: حسن خوانده/ خواندگان: آقاى مهران 
رئیسى دهکردى فرزند: حاجى آقا همگى به نشانى: مجهول المکان به خواسته: تقاضاى 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 196/732/084 ریال به اســتناد قرارداد 
بانضمام خسارات دادرســى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: با توجه 
به دادخواست تقدیمى خواهان به طرفیت خوانده و پس از انجام مراحل قانونى و بررسى 
اوراق و محتویات پرونده، شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف، ضمن اعالم ختم 
رسیدگى، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست 
بانک ملت به مدیریت آقاى على رستگارى با وکالت: مریم صادقى به طرفیت محمدرضا 
عسکریان و غالمرضا عسکریان- حسین خزایى گله دارى- مهران رئیسى دهکردى به 
خواسته: تقاضاى محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 196/732/084 ریال به 
استناد قرارداد بانضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه. بدین 
شرح که خوانده ردیف اول بعنوان وام گیرنده و سایر خواندگان بعنوان ضامنین تعهدنامه 
رسمى قرارداد بانکى 8182567557/07- 82/8/19 را بابت وام مضاربه بازرگانى خوانده 
ردیف اول نزد بانک ملت امضا و تعهد نموده انــد که به دلیل عدم پرداخت دیون، موکل 
درخواســت محکومیت تضامنى خواندگان را بابت وام دریافتى به مبلغ 40/000/000 
ریال، ســود وام 4/931/507 ریال، بانضمام خســارت مواد 14 و 18 مندرج با اجتساب 
21 درصد مانده بدهى به صورت روز شمار تا تقدیم دادخواست به مبلغ 151/800/577 
ریال جمعًا به مبلغ 196/732/084 ریال و سایر خسارات قانونى وفق دادخواست را دارد. 
خواندگان علیرغم ابالغ قانونى و ضمایم در جلسه رسیدگى حاضر نمى باشند، با عنایت 
به مفاد دادخواست تقدیمى، اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگى، و پس از ارجاع 
به کارشناس یک نفره و هیأت 3 نفره و نظریه مورخ 97/4/6 که منطبق با بررسى هاى 
بعمل آمده از اوراق و قرارداد ضمیمــه، نظر به بند 18 قرارداد مذکور در باب محاســبه 
خســارت تاخیر تادیه، کل مطالبه بانک مذکور را تا تاریخ 97/1/31 شامل اصل، سود، 
کارمزد و جریمه تأخیر به مبلغ 169/554/256 ریال بانضمام ادامه خسارت روزانه را نیز 
به مبلغ 24/716 ریال محاسبه نموده است. لذا شورا به استناد مواد 271 و 1301 قانون 
مدنى و همچنین مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 

تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 169/554/256 ریال تا تاریخ 97/3/31 مشتمل بر 
اصل، ســود، کارمزد و جریمه تأخیر، مبلغ 3/119/428 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى همچنین بابت باقى خسارت مانده بدهى وفق ماده ى 14 
و 18 قرارداد بانکى مذکور با نرخ 21 ٪ از تاریخ 97/3/31 روزانه 24/716 ریال لغایت زمان 
اجراى حکم که محاسبه آن با دایره ى اجراى احکام خواهد بود. در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید و نظر به متن دادخواست نسبت به الباقى خواسته به مبلغ 27/177/828 
به استناد ماده 197  حکم به بى حقى خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت 
بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شاهین شهر 
مى باشد. م الف: 1015783 مجتبى رضوانى- قاضى شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/7/166
اخطار اجرایى

شماره: 317/92 به موجب رأى شــماره 334 تاریخ 92/12/10 حوزه 37/4 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید فیرج مسجد جامعى 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 6/000/000 ریال وجه سه فقره چک به 
شماره هاى 992335- 89/5/15 و 992334- 89/4/30 و 992333- 89/4/15 و صد 
هزار ریال هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت وصول در حق 
محکوم له علیرضا شهباز قلندر نشانى: قهجاورستان، کوى شاکرى بن سعدى ، پ 40 و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالــى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1018869 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/7/167
اخطار اجرایى

شماره: 315/92 به موجب رأى شــماره 335 تاریخ 92/12/10 حوزه 37/4 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مؤمن رستمى نشانى: 

مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 32/500/000 ریال بابت 4 فقره چک 
به انضمام صد هزار ریال هزینه دادرســى و هزینه نشــر آگهى و تاخیــر تادیه از تاریخ 
سررســید چکها (339681- 91/10/30 و 339684- 91/6/25 و 339683- 91/8/5 
و 339685- 91/12/15) در حق محکوم له علیرضا شهباز قلندر نشانى: قهجاورستان، 
کوى ش کسرى سعدى 3، پ 4 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1018868 شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/7/168
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030009601      تاریخ ارسال نامه 1399/07/12  خانم عذرا شمسى 
کهریزسنگى فرزند براتعلى به اســتناد یکبرگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ  پالك ثبتى شماره 4270 فرعى 
از 2 باقیمانده از 391 اصلى واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 528 دفتر 5 متمم  
امالك ذیل ثبت 15714 بنام نامبرده. ثبت و سند بشماره چاپى 3036730 صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن در اثر 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 شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1399/07/24، 1020845/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده مدیر 
واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى - مهدى صادقى وصفى مدیر 

واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/7/169

آگهى تغییرات
شرکت پارســیان پیمان سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 35671 و 
شناسه ملى 10862113832 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل ابراهیمى کیا به 
شماره ملى 033313333 و اعظم اسال مى 
نیا به شماره ملى 1189549573 و مریم 
ابراهیمى کیا به شماره ملى 0386038295 
بعنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. محمد رضا کشکولى 
به شــماره ملى 1285898540 به سمت 
بازرس اصلى و میثم ابراهیم على به شماره 
ملى 0370125551 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند .روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت نشــر اگهى هاى شــرکت انتخاب 
شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهى به ســال 1396 مورد تصویب قرار 
گرفت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1018658)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى و صنعتــى اصفهان فام 
مبتکران ســهامى خاص به شــماره ثبت 
56435 و شناسه ملى 14005949475 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- على اصغر صدیقى پوراصفهانى به شماره 
ملــى 1282222171 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره، ناصر کفیلى به شــماره ملى 
1198935510 بسمت مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره و محمــد افیونیان به 
شماره ملى 1287619703 به سمت عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاى مدیرعامل و یکى از اعضاى 
هیئت مدیره متفقا و با مهر شــرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیــره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1018720)

آگهى تغییرات
شرکت افشــان توان هوشمند سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 50262 و 
شناســه ملــى 10260687400 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : امیر نورائى به کد ملى 
1280430095 و مجید اکرم خانى به 
کد ملى 5110683158 و ناصر هاشمى 
دهقى به کد ملى 1092334971 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. آندره طهماسیان 
ســوارانى به کد ملى 5110687374 
و فــرزاد کریمــى مقدم به کــد ملى 
1292180579 بــه ترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1018703)

آگهى تغییرات
شرکت پارسیان پیمان سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 35671 
و شناســه ملى 10862113832 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/07/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : ابوالفضل ابراهیمى کیا به شماره ملى 
0383313333 به سمت رئیس هیات 
مدیره و مریم ابراهیمى کیا به شماره ملى 
0386038295 به سمت نائب رئیس 
هیات مدیره و اعظم اسال مى نیا به شماره 
ملى 1189549573 به ســمت مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد اور شــرکت از قبیل چک 
,سفته ,بروات,قرار دادها و عقود اسالمى 
با امضاءابوالفضــل ابراهیمى کیا همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1018667)

آگهى تغییرات
شرکت چشم هوشمند پارتاك با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 65110 و شناسه 
ملــى 14009289164 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
فاطمه احمدیان باغبادرانى با دریافت مبلغ 
500000 ریال سهم الشــرکه از صندوق 
شرکت از شــرکت خارج گردید و در نتیجه 
سرمایه کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح گردید. ماده 4 اصـالحى : 
سرمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال نقدى 
اســت که تماماً ونقدا پرداخت و در اختیار 
مدیر عامل شرکت قرار گرفته است . شرکاء 
شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح 
ذیل مى باشــد. بهروز نبیان خوزانى کدملى 
1272322149 مبلغ 500000ریال سهم 
الشــرکه و محمدرضا نبیان خوزانى کدملى 
1819226190 مبلغ 500000 ریال سهم 
الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1018733)

آگهى تغییرات
شــرکت عمرانى صفا راه نور سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 14859 و شناســه ملى 
10260358451 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :
 - اصغر خلیل طهماســبى به شــماره ملى 
4669943431 ، ایمان اکبرى به شــماره 
ملى 2300806673 و محمد خدائى انارکى 
به شــماره ملى 1240034059 بســمت 
اعضاء اصلــى هیات مدیره بــراى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدنــد. - مرتضى غالمى 
خیرآبادى به شــماره ملى 1249937655 
بسمت بازرس اصلى و ســتاره هادى پور به 
شماره ملى 1292841400 بسمت بازرس 
علــى البدل بــراى مدت یکســال انتخاب 
گردیدنــد. - روزنامه نصــف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1018710)

آگهى تغییرات
شرکت پارسیان پى ساروج سپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 35673 
و شناســه ملى 10862113813 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/07/01 اعظم اســال مى نیا به 
شماره ملى 1189549573 به سمت 
رئیس هیات مدیره ، ابوالفضل ابراهیمى 
کیا به شماره ملى 0383313333 به 
ســمت مدیر عامل و عباس ابراهیمى 
کیا به شــماره ملى 0383790948 
به ســمت نائب رئیس هیــات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات 
، قراردادها و عقود اســالمى با امضاء 
ابوالفضل ابراهیمى کیــا همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1018681)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل ایمان بار دولت آباد شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 10634 و شناسه 
ملى 10260317068 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/04/16 و نامه شماره 
21/39633 مــورخ 1399/06/17 اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : داود شریفیان به 
شــماره ملــى 5100079355 وکدپســتى 
8341644845 بسمت رئیس هیأت مدیره و 
منصور شریفیان به شماره ملى 5110088561 
وکدپستى 8341644845 بسمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و صدیقه شــریقیان به شماره ملى 
5110548137 وکدپســتى 8341644845 
بسمت عضو هیئت مدیره و صفرعلى منصوریان 
به کد ملى 1817943022 بسمت مدیر عامل ( 
خارج از سهامداران ) براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند . (مدیر عامل) مجــرى مصوبات هیات 
مدیره خواهــد بود . کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و در غیاب رئیــس هیئت مدیره با 
امضاى نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر 
شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1018736)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع نســاجى ایرانیان مهر 
ســپاهان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 3208 و شناســه ملى 
14000224218 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/06/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : با عنایت به 
مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخه 
20 / 06 / 1399 مبنــى برافزایــش 
سرمایه شــرکت سرمایه شــرکت از 
طریق مطالبات حال شــده سهامداران 
و از محــل صــدور ســهام جدیــد از 
مبلــغ ( 36000000000ریــال ) بــه 
مبلغ81000000000 ) ریال ) افزایش 
یافت و ماده( 5 ) اساســنامه به شرح زیر 
اصالح شــد. ماده ( 5 ) اصالحى: سرمایه 
شرکت مبلغ 81000000000ریال تمام 
مى باشد که به 5400 سهم 15000000 
ریالى بــا نام عادى تقســیم شــده و 
تماما»پرداخت گردیده اســت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1018711) 

آگهى تغییرات
شرکت فوالد گران تدارك الماس سهامى خاص به 
شماره ثبت 59269 و شناسه ملى 14007108856 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/05/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره ( مهدى مزروعى 
ســبدانى) یا قائم مقام مدیرعامل ( عباس مزروعى 
ســبدانى) هریک به تنهایى و با مهر شرکت معتبر 
است. . ضمنا مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1018659)

آگهى تغییرات
شرکت برنا فوالد میهن سهامى خاص به شماره 
ثبت 64484 و شناســه ملى 14009106821 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/06/31 مرکز اصلى شــرکت به 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله وحید ، خیابان عالمه 
محمدتقى جعفرى ، بن بست تیرگان [27] ، پالك 
-3 ، طبقه همکف - کدپســتى 8176855731 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1018724)

آگهى تغییرات
شرکت کوثر فوالد میهن شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 31408 و شناسه ملى 10260519670 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ،
 شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله فرح آباد ، کوچه بهارستان [48] ، بلوار کشاورز ، 
پالك-318، ساختمان پاسارگاد ، طبقه سوم ، واحد 16 
کدپستى 8174746754 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1018732)

آگهى تغییرات
شرکت عمرانى صفا راه نور سهامى خاص به شماره 
ثبت 14859 و شناســه ملى 10260358451 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/19 
اصغر خلیل طهماسبى به شماره ملى 4669943431 
بســمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامــل ، ایمان 
اکبرى به شــماره ملى 2300806673 بسمت عضو 
هیات مدیــره و محمد خدائى انارکى به شــماره ملى 
1240034059 بســمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1018716)

آگهى تغییرات
شــرکت برنا بتــن نویــن آزمــا با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 63593 و شناســه ملى 
14008800240 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1398/10/15 سمیرا سجادیه کدملى 
1271726513 بعنوان مدیرعامل ، علیرضا حسن 
نژاد کدملى 1270437003 بعنــوان رئیس هیات 
مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق 
واسناد مالى وتعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با 
امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1018729)

آگهى تغییرات
شــرکت دیبا طب اسپادان با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 58209 و شناسه ملى 14006698756 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ،

 بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله سعادت آباد ، 
کوچه شهید سید مهدى حسینى[11] ، بن بست بهار ، 
پالك -10 ، طبقه همکف کدپستى 8163883791 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1018734)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مکعب صنعت سپاهان درتاریخ 1399/07/15 به شماره ثبت 65807 به شناسه ملى 14009495650 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجور و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: طراحى، مهندسى، 
خرید، ساخت ، اجرا و نصب کلیه پروژه هاى مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمى به جز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از معادن نفت و گاز و پتروشیمى . انجام 
طراحى، محاسبه ، نظارت فنى و اجراى تمام پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى ، بتنى ، ابنیه سبک و سنگین . ساخت راه و باند و تاسیسات مربوطه ، جوشکارى ، سند بالست 
. طراحى ، ساخت و اجراى کلیه ماشین آالت کشاورزى و دامدارى، کاشت ، داشت و برداشت و تولید و توزیع کلیه محصوالت کشاورزى اعم از چوب ، گیاهان دارویى و 
زینتى و سایر گونه ها و همچنین راه اندازى و احداث گلخانه هاى صنعتى و سنتى . طراحى و تولید انواع سیستم هاى نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک خطوط تولید و بسته 
بندى . مشاوره و تجهیز و تعمیر وسایل و تجهیزات پزشکى به موسسات پزشکى . تولید و توزیع و عرضه ، واردات و صادرات وسایل و تجهیزات پزشکى . امکان سنجى 
و محاسبات فنى و مهندسى ، ارائه خدمات فنى و مدیریت پروژه هاى مهندسى ، ساخت و خرید و نصب و تدارکات و تجهیزات مهندسى . طراحى و تجهیز ، ساخت و راه 
اندازى خطوط تولید قطعات صنعتى و اتوماسیون ، واردات و صادرات قطعات و تجهیزات مواد اولیه ماشین آالت و صنایع تبدیلى ، مشارکت و سرمایه گذارى در اجراى 
کلیه پروژه هاى تولیدى و صنعتى ، فروش و خدمات پس از فروش ، کلیه قطعات و ماشین آالت صنعتى ، انعقاد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقى و حقوقى صرفادر راستاى 
موضوع شرکت شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى . گشایش اعتبارات 
و ال سى نزد بانکها صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى ، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى و بین المللى ، تخصصى و 
غیر تخصصى. اخذ ضمانت نامه هاى بانکى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزاده ابراهیم ، کوچه عندلیب [17] ، کوچه بیست و یکم [21] ، 
پالك -10، ساختمان رز ، طبقه چهارم ، واحد 9 کدپستى 8134716147 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 535642098 مورخ 1399/06/11 نزد بانک 
تجارت شعبه مکعب صنعت سپاهان با کد 56420 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد گلشنى پور به شماره 
ملى 1270327895 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى نصیر ابدالى حاجى آبادى به شماره ملى 5100097000 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى مرتضى بیدرام به شماره ملى 5110659613 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 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 
و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى نامى به شماره ملى 
1271131382 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى حمزه شاهرجبیان به شماره ملى 5110659389 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال 
مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1018682)
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غذایى که مى خورید بر روى بدن شما تأثیر مى گذارد. هنگامى که درجه حرارت 
محیط در فصل ســرما کاهش مى یابد، مصرف برخى مواد غذایى مى تواند به 
افزایش درجه حرارت بدن کمک کند تا احساس گرما کنید. در ادامه به معرفى 
چند خوردنى مغذى که مى توانند در روز هاى سرد پیش رو به شما کمک کنند، 

مى پردازیم.

موز بخورید
موز داراى ویتامین B و منیزیم زیادى است که براى عملکرد صحیح غده هاى 
تیروئید و آدرنال شما مهم است. این غدد به تنظیم دماى بدن کمک مى کند. 
موز همچنین مى توانــد روحیه شــما را تقویت کرده و حافظه شــما را بهبود

 ببخشد.
چاى زنجبیل بنوشید

چاى زنجبیل داغ مى تواند شما را در یک روز سرد، کامًال گرم نگه دارد. زنجبیل 
براى سالمتى سیستم گوارشى مفید است و مى تواند تولید گرما در بدن را تحریک 
کند، به این معنى که بدن شما را از داخل به بیرون گرم مى کند. گرم نگه داشتن 

تنها یکى از مزایاى سالمتى نوشیدن چاى زنجبیل است.
جو بخورید

روز خود را با یک صبحانه از نان جوى گرم یا انواع فرنى شروع کنید. جو دوسر 
منبع بسیار خوبى از غالت کامل و فیبر است. فیبر مى تواند کلسترول شما را بهبود 

بخشد و در شما احساس سیرى ایجاد کند.
قهوه بنوشید

یکى از فواید نوشیدن قهوه به دلیل کافئین آن است. کافئین سوخت و ساز بدن 
شما را افزایش مى دهد و مى تواند دماى بدن شما را باال ببرد.

گوشت قرمز بخورید
گوشت قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند منبع خوبى از آهن است. آهن یک ماده 

معدنى مهم براى کمک به حمل اکسیژن در بدن است. افرادى که آهن کمى 
دارند ممکن است در دست و پا احساس سرما کنند و یا به راحتى دچار خستگى 
شوند. خوردن گوشت قرمز همچنین مى تواند ویتامین B12 را تأمین کند که به 

داشتن اعصاب سالم و یک سیستم ایمنى قوى کمک مى کند.
سیب زمینى شیرین بخورید

سیب زمینى شیرین و سایر سبزیجات ریشــه اى براى فرایند هضم به انرژى 
بیشــترى احتیاج دارند و این باعث افزایش دماى بدن مى شود. این سبزیجات 
سرشار از ویتامین A، ویتامین C و پتاسیم هستند. تحقیقات نشان مى دهد سیب 

زمینى شیرین براى سالمتى چشم مفید است.
کدو حلوایى بخورید

کدو تنبل یک خوراکى مغذى براى گرم شدن در یک روز سرد است. این غذاى 
پاییزى پر از آنتى اکسیدان ها، ویتامین ها، مواد معدنى و سایر مواد مغذى مهم 
است و مقادیر زیاد ویتامین C و پتاسیم موجود در آن باعث تقویت سیستم ایمنى 

بدن و فیبر آن به سالمت دستگاه گوارش شما کمک مى کند.
آب بنوشید

یک روش ســاده براى کمک به بدن شــما در پاییز و زمســتان، نوشیدن آب 
است. آب بدن شــما را در بهترین حالت ممکن نگه مى دارد و به تنظیم دماى 
داخلى شــما کمک مى کند. کم آبــى باعث کاهش دماى بــدن (هیپوترمى)

 مى شود.

یک مطالعه جدید در آمریکا نشــان داده اســت که ابریشم 
بهترین ماده براى ســاخت ماسک هایى اســت که به طور 
مکرر استفاده مى شوند. این مطالعه توسط محققان دانشگاه 
سینسیناتى در ایاالت متحده انجام شــده است که طى آن 
چندین ماده مورد استفاده در ساخت ماسک هاى قابل شستشو 

و قابل استفاده مجدد را با یکدیگر مقایسه کرده اند.
تحقیقات میزان راحتى ماسک ابریشم را در مقایسه با سایر 
مواد مانند پنبه نشان داده اســت. ماسک هاى ابریشم اجازه 
مى دهند فرد به راحتى تنفس کند، روى پوست نرم هستند 

و مانند مواد پنبه اى که پس از چند ساعت استفاده مرطوب 
مى شــوند، رطوبت را به خود جذب نمى کنند. همچنین در 
مقایسه با ماسک هاى پنبه اى که مانند اسفنج رطوبت را حفظ 

مى کند، سریع تر خشک مى شوند.
همه این موارد باعث مى شود ماسک ساخته شده از ابریشم 
از نظر محافظت و اثربخشى به ماسک پزشکى نزدیک باشد. 
عالوه بر این، این نوع ماسک مزیت اســتفاده مکرر دارد و 
به راحتى شسته و خشک مى شــود. ماسک هاى ابریشمى 
همچنین به دلیل توانایى زیادى در جداسازى متمایز هستند، 

به طورى که از نشت قطرات بزاق جلوگیرى کرده و آنها را به 
سرعت خشک مى کنند.

این توانایى جداسازى همان نقشى است که نخ هاى ابریشم در 
احاطه کرم ابریشم بازى مى کنند. یک کرم ابریشم به منظور 
محافظت از خود در خارج و حفظ فضاى ایده آل در داخل پیله، 
نخ ها را مى بافد و این صرف نظــر از آب و هوا و احتمال قرار 
گرفتن در معرض رطوبتى است که بر زندگى و رشد این نوع 
کرم ها که تنها منبع تولید ابریشم طبیعى هستند، تأثیر منفى 

خواهد گذاشت.

مطالعات انجام شده بر روى ســاختار ابریشم خواص آن را 
در محافظت در برابر شــیوع ویروس کووید- 19 نشان داده 
است. محققان بر خواص ضد باکتریایى و ضد ویروسى آن 
تأکید کرده انــد حال آنکه مواد پنبــه اى فقط نقش عایق را 

دارند.
این خواص ضد باکتریایى به نحوه تشکیل ابریشم و وجود 
مس در آن باز مى گردد، زیرا کرم هاى ابریشم معموًال از برگ 
درختان توت تغذیه مى کنند. توت غنى از مس است که نقش 
مؤ ثرى در محافظت در برابر اجسام میکروسکوپى مضر دارد.

برخى کودکان در سنین پایین عادت به مکیدن انگشت شست خود دارند که به مرور برطرف مى شود، اما اگر این مشکل برطرف 
نشد چه باید کرد؟

بیشتر کودکان بین سال هاى دو تا چهار سالگى خودشان به صورت طبیعى از مکیدن شست و دیگر انگشتان دست مى کشند. این 
رفتار به تدریج در طول این دوره کاهش مى یابد زیرا کودك بیشتر زمان بیدارى اش را به کنجکاوى محیط اطراف خود مى گذراند. 

در نتیجه الزم نیست والدین اقدامى براى ترك عادت کودك انجام دهند.
همچنین کودکانى که به مهد کودك یا مدرسه مى روند بر اثر واکنش همسن و ساالن خود این کار را انجام نمى دهند. اگر کودك 
بعد از چهار سالگى هنوز عادت به مکیدن شست دارد، والدین باید به تدریج او را از این کار منع کنند. البته نباید فشار بیش از حد به 

کودك وارد کرد تا آسیب نبیند.
به جاى سرزنش کردن کودك براى مکیدن انگشت، با تمجید کردن از او، کودك را به انجام ندادن این کار تشویق کنید. عمومًا 
کودکان هنگام احساس ناامنى شروع به مکیدن انگشــت خود مى کنند. تالش کنید عامل اضطراب را برطرف کنید و باعث 

آرامش کودك شوید.
وقتى کودك اســترس ندارد و در فشــار نیســت خیلى مؤدبانه به او یادآورى کنید. براى او پــاداش در نظر بگیرید. 
عالقه مندى هاى کوچک او مى تواند عاملى براى همراهى او با شما شود. اگر کودکى که در شرایط سخت قرار دارد، 
مثل زمانى که والدین در کنارش نیستند، از مکیدن انگشت اجتناب مى کند با جایزه دادن او را مورد تشویق قرار دهید.

اگر این روش ها پاسخگو نبود، هنگام شب در زمان خوابیدن کودك، دور انگشت شست او را با چسب زخم ببندید یا 
از یک دستکش که انگشت شست او را بپوشاند استفاده کنید . در صورت بر طرف نشدن عادت با روش هاى فوق به 
پزشک کودك خود مراجعه کنید تا در صورت نیاز وسیله اى مخصوص براى کودك ساخته شود و به ترك عادت کمک 

و همزمان ناهنجارى هاى ایجاد شده را اصالح کند.

چرا برخى کودکان 
انگشت خود را مى مکند؟ 

موز یکى از میوه هاى محبوب و پرخاصیتى است که مصرف آن در هر سنى به تمام افراد توصیه مى شود. 
این میوه خواص فراوانى براى سالمتى دارد، اما بسیارى از مردم از خواص پوست موز اطالعى ندارند و آن 
را به راحتى دور مى ریزند. انواع ویتامین ها، مواد معدنى و آنتى اکسیدان هاى موجود در پوست موز براى 

سالمتى و زیبایى مفید است و کاربرد هاى مختلفى براى نظافت و امور منزل نیز دارد.
پوست موز خاصیت اسیدى کوچکى دارد، در صورت استفاده در طول روز دیگر نیاز به مسواك و دهانشویه 
نخواهید داشت. پوست موز سرشار از کلسیم است که با برطرف کردن مشکالت دندان و لثه ها، از تغییرات 
در دندان ها جلوگیرى مى کند. پوست موز جرم و لکه هاى روى دندان ها را از بین مى برد. پوست موز را روى 

دندان هاى خود بکشید تا دچار پوسیدگى مربوط به دهان و دندان نشوید.
پوست موز باعث از بین رفتن تمام آلودگى ها و باکترى هاى دهان و دندان مى شود. پوست موز را روى 

قسمت هاى مختلف دهان و دندان خود قرار دهید.
مواد معدنى موجود در پوست موز مانند پتاسیم، منیزیم و منگنز توسط دندان ها جذب شده و سبب سفید 

شدن آنها مى شود. استفاده از پوست موز از شیوه هاى آسان و طبیعى مراقبت دندان ها به شمار مى رود.
مراحل سفید کردن دندان ها:

1- برشى از پوست یک موز رسیده و سیاه نشده را جدا کنید.
2- قسمت داخلى پوست موز را طورى روى دندان ها بکشــید که الیه اى سفید رنگ روى دندان هاى 

شما را بپوشاند.
3- از تماس لب ها با خمیر موز روى دندان ها جلوگیرى کنید چرا که موز از روى دندان ها پاك مى شود.

4- پس از گذشت ده دقیقه با یک مسواك خشک، به صورت دورانى و بسیار آرام دندان هاى خود را به 
مدت یکى دو دقیقه مسواك بزنید.

5- سپس با استفاده از خیس کردن مسواك، دندان هاى خود را بار دیگر از خمیر موز تمیز کنید. در صورت 
تمایل مى توانید از خمیر دندان خود استفاده کنید.

6 - با تکرار این کار روزى یک بار و حداقل تا دو هفته، شاهد سفید شدن دندان هاى خود خواهید بود.

388 فدهم

کى از میوه هاى محبوب و پرخاصیتى است که مصرف آن در هر سنى به تمام افراد توصیه مى شود. 
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خواص
 پوست موز 

براى 
دندان ها

چه پارچه اى 
براى تولید ماسک  
بهتر است؟

گاهى ســکوت براى مردان الزم است و در 
این وضعیت زنان نباید این عمل را علتى بر 

بى توجهى همسرشان نسبت به خود بدانند.
بیشتر زنان از کم حرفى مردان شاکى بوده 
و ابراز ناخشنودى مى کنند ولى باید در نظر 
داشــت که این رفتار تا حدى در بین مردان 
طبیعى است و نباید آن را علتى بر بى اعتنایى 
و یا بى محبتى مردان نسبت به خود دانست.

گاهى زنان در زمان گفتــن حرف هایى به 
همسر خود گرچه مهم هم باشد با سکوت و 
تردید او در پاسخ دادن مواجه شده و این رفتار 
را بى توجهى نســبت به خود مى دانند ولى 
حقیقت این است که بعضى اوقات مردان نیاز 

به سکوت دارند.
مردان گاهى احتیاج دارند که روى مســائل 
مورد عالقه خود در سکوت تأمل کنند زیرا 

فرایند تفکر درونى در آنها به گونه اى است 
که تا به نتیجه مطلوب دست نیافته اند با 
اطرافیان و حتى همســر خود صحبت 

نمى کنند.
زن ها باید اجازه این کار را به همســر 
خود بدهند که گاهى بــا خود خلوت 
کرده و به بعضى مسائل بیاندیشند. 

براى اینکه بتوانید با این مسئله 
به راحتى کنار بیایید باید 

در گام نخست 

اختالف روانى مــرد و زن را بپذیرید، مردان 
دوست ندارند مورد سئوال همسرشان قرار 
بگیرند از این جهت منتظر باشید تا هنگامى 
که او به میل خودش مطالبى از اتفاق هاى 

بیرون را براى شما بازگو کند.
هیچگاه همســر خویش را بــا فرد دیگرى 
مقایسه نکنید و وى را همان گونه که هست 
بپذیرید، بــا ایجاد فضایى سراســر محّبت 
و آرامش، همســرتان را به گفتگو تشویق 
نموده و از هر گونه سرزنش و تحقیر همسر 
خود بپرهیزید زیرا این کار باعث قطع رابطه 

کالمى با شما مى شود.
همواره همسرتان را تعریف و تمجید و نکات 
مثبت اخالقى اش را بر زبان بیاورید همینطور 
با رازدارى درباره گفته هایش و گوش دادن 
به سخنان او مى توانید زمینه 
جلب اعتماد او را براى 
مشورت با خود فراهم 

کنید.
 

سکوت مردان نشانه چیست؟  خوردنى هایى که در هواى سرد، بدنتان را گرم نگه مى دارند

آگهى تغییرات
شرکت پندار شــیمى پارس ســهامى خاص به شــماره ثبت 60555 و شناسه ملى 
14007609289 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مجید کاظمى کدملى 1292126337به سمت رئیس هیات مدیره و 
رسول کاظمى زهرانى کدملى1283258846 به سمت عضو هیات مدیره و زهرا کاظمى 
زهرانى کدملى1283259184 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و معصومه فرهادیان 
کدملى4679856440 به سمت مدیر عامل (خارج ازاعضا ) براى مدت دو سال انتخاب 
وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1018739)

آگهى تغییرات
شرکت چشم هوشمند پارتاك با مسئولیت محدود به شماره ثبت 65110 و شناسه ملى 
14009289164 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمدرضا نبیان خوزانى کدملى1819226190 بسمت رئیس هیأت 
مدیره و بهروز نبیــان خوزانى کدملى 1272322149 بســمت مدیر عامل براى مدت 
نامحدود سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشــد. ضمناً (مدیر عامل) شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1018737)

آگهى تغییرات
شــرکت چشــم هوشــمند پارتاك با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 65110 و شناسه ملى 
14009289164 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/05/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمدرضا نبیان خوزانى با پرداخت مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت 
در زمره شرکاء قرار گرفت و در نتیجه ســرمایه افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید. ماده 4 اصــالحى : سرمایه شرکت مبلغ 1500000ریال نقدى است که تماماً ونقدا پرداخت 
و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفته اســت شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح 
ذیل مى باشد. فاطمه احمدیان باغبادرانى کدملى6209937888 مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه و 
بهروز نبیان خوزانى کدملى1272322149 مبلغ 500000ریال سهم الشرکه و محمدرضا نبیان خوزانى 
کدملى1819226190 مبلغ 500000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1018738)

آگهى تغییرات
شرکت چشــم هوشــمند پارتاك با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 65110 و شناســه ملى 
14009289164 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/05/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهروز نبیان خوزانى به 
شــماره ملى 1272322149 و محمدرضا نبیان 
خوزانى به شــماره ملى 1819226190 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره بــراى مدت نامحدود 
سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1018735)

فقدان مدارك
ســند کمپانى و برگ ســبز خودرو سوارى 
ســمند مدل معمولــى EF 7  موتــور ملى 
دوگانه ســوز مدل 1390 به شــماره موتور 
شاســى  شــماره  و   14790036286
NAACJ1JC5CF050818 به شماره پالك 
53 – 188 ق 18 متعلق بــه مهرى جعفرى 
اشکاوندى به شــماره ملى 1284113256 
فرزند حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

حمد بــاد خداوندى را که ســخنوران در ثنایــش   فرو مانند و شــمارندگان 
از شــمارش   نعمــت هایــش عاجز آینــد و کوشــندگان هــر چه کوشــند، 
حق نعمتش را آنســان که شایســته اوســت ، ادا کــردن نتواننــد. خداوندى 
که اندیشه هاى دورپرواز او را درك نکنند و زیرکان تیزهوش ، به عمق 
جالل و جبروت او نرسند. خداوندى که فراخناى صفاتش را نه حدى است 
و نه نهایتى و وصف جالل و جمال او را ســخنى درخور نتــوان یافت ، که در 

زمان نگنجد و مدت نپذیرد. 
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