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ضدعفونى محیط 
تأثیرى در مهار 

کرونا ندارد

تکلیف 6 طرح بزرگ اصفهان روشن شد
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مرمت تندیس «تقدیس» 
به کجا رسید؟

نجات ماهیان گرفتار در 
رودخانه زاینده رود

درآمد 600 میلیونى 
برخى از مشاوران کنکور

5

پرونده اى با ُمهر 
UNKNOWN

کرونا ویروس عمدتاً از فردى به فرد دیگر 
منتقل مى شود. وقتى شخصى که آلوده 
است، سرفه یا عطسه مى کند، قطرات 

حاوى ویروس را به هوا مى فرستد.کرونا 
ویروس مى تواند ساعت ها و حتى...

هنوز یکسال از اولین ســالگرد تهاجم سراسرى 
رژیم بعث عراق به خاك کشورمان نگذشته بود که 
هواپیماى سى 130 نیروى هوایى ارتش که از اهواز 
به مقصد تهران به پــرواز درآمد به دالیل نامعلوم 
دچار نقص فنى شد و با وجود تبحر خلبان در کنترل 
این غول نظامى حوالى منطقه کهریزك تهران به 
زمین خورد و پنج نفر از برجسته ترین فرماندهان 
ارشد سپاه و ارتش به شــهادت رسیدند اما نتیجه 
نهایــى تحقیقات و بررســى هاى علــل حادثه 
مهر UNKNOWN خــورد. پرواز هرکولس 
ســى 130 نیروى هوایى ارتش با 33 مسافر، 54 

مجروح سرپایى، 9 خدمه پروازى...
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مجهزترین و جدیدترین بازار کوثر اصفهان افتتاح شدمجهزترین و جدیدترین بازار کوثر اصفهان افتتاح شد
در سیزدهمین برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» و با حضور شهردار اصفهان؛در سیزدهمین برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» و با حضور شهردار اصفهان؛
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معاون استاندار نتیجه جلسه مهم روز یک شنبه را تشریح کرد

حمید لوالیى شخصیت 
اصلى سریال «ویال» شد
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در صفحه 2 بخوانید

ماجراى سقوط پروازى که به شهادت 
فرماندهان ارشد نظامى منجر شد

چرا بدنه غربى 
چهارباغ 
احیا نشد؟

صادرات فرش، کمر مشترى داخلى را مى شکند
2

قاسمى نژاد قاسمى نژاد 
در مسیر ذوب آهندر مسیر ذوب آهن

رئیس کانون وکالى دادگســترى اصفهان با بیان 
اینکه وقتــى در مورد جایــگاه اجتماعى یک نهاد 
صحبت مى کنیم باید توجه داشته باشیم که از چه 
چیزى صحبت مى کنیم گفــت: چیزى که امروزه 
براى ما وکال خیلى مهم اســت این است که سعى 
کنیم هر عاملى که در ایجاد مشکالت براى صنف 
ما یا تشدید مشکالت تأثیر داشته را آسیب شناسى 
کرده و به شکل خیلى حرفه اى و کارشناسى شده 

به حل آن بپردازیم.
لیال رئیسى که در یک گفتگوى زنده اینستاگرامى 
شرکت کرده بود، ادامه داد: توجه به جایگاه اجتماعى 
کانون هاى وکال و در شــکل کالن آن یعنى نهاد 
وکالت در حل مشــکالت این صنف که این روزها 
شــدیداً هم درون کانون هــا و هــم در بیرون از 
کانون ها با آن سر و کار داریم بســیار مؤثر است. 
کانون هاى وکال در واقع نهادهاى اجتماعى هستند 

که در راستاى دفاع از حق مردم ایجاد شده است. 
وى خاطرنشان کرد:  نهاد وکالت سالیان سال است 
در جوامع بشرى ایجاد شــده تا در راستاى دفاع از 
حقوق افراد و کمک به تحقق دادرسى عادالنه عمل 
کند. تمام نهادهاى اجتماعــى تابع قواعد و اصولى 
هســتند که اگر به این قواعد و اصول توجه نشود 
طبیعتًا آن نهاد اجتماعى نمــى تواند کارکردى که 
قانونگذار برایش تعریف کــرده را در حد اعلى و با 

کیفیت در جامعه اجرا کند. 
رئیسى یکى از بحث هاى مهمى که موجب ایجاد 
یک جایگاه مطلوب براى یک نهــاد اجتماعى در 
جامعه مى شود را رضایتمندى جامعه هدف بیان کرد 
و تصریح کرد: در مورد صنف وکالت، رضایتمندى 
مردم و جلب اعتماد مهم است؛ اعتمادى که مردم 
نسبت به نهاد وکالت اعم از کانون هاى وکال و وکال 
باید داشــته باشــند. اگر این دو مؤلفه وجود داشته 
باشد، حس تعلق و حس همراهى و حمایت از نهاد 
وکالت هم نهادینه مى شود که این روزها شدیداً ما 

به آن نیاز داریم.

رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان ادامه داد: 
شاید بعضى از نهادهاى بخش عمومى حاکمیتى واقعًا 
خیلى هم متکى به این موارد نباشــند یا یکجاهایى 
بتوانند اموراتشان را پیش ببرند اگرچه معتقد هستم 
نهادهاى حاکمیتى هم اگر واقعاً مى خواهند حکمرانى 
مطلوب را در جامعه محقق کنند چاره اى ندارند جز 

اینکه به این موارد پایبند باشند.
وى افزود: آنچه براى ما خیلى مهم اســت این است 
که نهادهاى مدنى مستقل از دولت مثل کانون هاى 
وکال باید به این مسائل توجه داشــته باشند چرا که 
اگر توجه نداشته باشند نمى توانیم انتظار داشته باشیم 
علیرغم تحمل تمام سختى ها و تمام تالش هایى که 
هم درون صنف و هم بیرون صنف صورت مى گیرد، 
جایگاه مطلوبى که انتظار مى رود را در جامعه داشته 

باشند و به آن برسند. 
رئیسى با اشــاره به اینکه آیا کانون هاى وکال این 
جایگاه را دارند یا خیر گفت: متأســفانه این جایگاه 
را ما نداریم یعنى جایگاه مطلوبى که اصوًال انتظار 
مى رود نهاد وکالت در بین مردم داشته باشد تا بتواند 
کارکرد خیلى عالى تــرى در جامعه ارائه کند، ما در 

بین مردم نداریم.
رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان در همین 
راستا ادامه داد: دو تا از مهمترین این علت ها یکى 
خود کانون هاى وکال هســتند و یکى هم بخش 

حاکمیتى جامعه.
وى در خصوص کانون هــاى وکال تصریح کرد: 
کانون هاى وکال علیرغم فعال بودنشــان در حوزه 
هاى مختلف حتى در حوزه خدمت رسانى به مردم و 
مشاوره هاى رایگانى که ارائه مى کنند اما در حوزه 
ایجاد یک جایگاه مطلوب در نهــاد وکالت در بین 

مردم خیلى با برنامه عمل نکرده اند.
رئیســى اضافه کرد: باید کانون ها از هم اکنون به 
این مســئله به شــدت توجه کنند و در همان سند 
چشــم اندازى که در اتحادیه در دست تهیه و آماده 
شدن است حتمًا به این حوزه توجه ویژه اى شود و 
برنامه کارشناسى شده در جهت ارتباط خیلى خوب 

با بخش بدنه جامعــه و پیدا کردن آن جایگاهى که 
شایسته آن هستیم تالش کنند.

رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان در ارتباط 
با بخش حاکمیتى توضیح داد: تأثیر بخش حاکمیتى 
از قسمت اول بیشــتر اســت و به طور خاص اگر 
بخواهم از این حوزه نام ببــرم باید بگویم هیچگاه 
در حوزه هاى حاکمیتى به علل مختلف به جایگاه 

اجتماعى کانون هاى وکال توجه نشده است. 
وى اظهار کرد: دلیل این امر این است که هیچ وقت 
از حوزه هاى رسانه و از حوزه هاى آموزشى که بسیار 
مؤثر هستند سهمى به کانون ها اختصاص داده نشده 
است. در حالى که دســتگاه حاکمه که به هر حال 

دنبال خدمت رسانى خوب به مردم و یک حکمرانى 
مطلوب است باید زمینه فعالیت نهادهایى که در این 
زمینه مؤثر و تأثیرگذار هستند را لحاظ کند و زمینه 
ارائه کارکرد مطلوبشــان را فراهم کند ولى به علل 
مختلف ما ندیدیم که هیچگاه مثًال در رسانه ملى ما 
یا در روزنامه هاى کثیراالنتشار و حوزه هاى مختلف 
یا حوزه هاى آموزشى، جایگاهى براى این بحث در 
نظر گرفته شود در حالى که در مورد بسیارى دیگر 
از نهادها این فرصت فراهم شده و این ایرادى است 
که همواره ما به دســتگاه حاکمه و دستگاه بخش 

عمومى جامعه داشته ایم. 
رئیسى ادامه داد: بخش عمومى جامعه نه تنها این 

فرصت را براى اینکه نهاد وکالت بتواند خودش را 
معرفى کند درست فراهم نکرده بلکه حتى متأسفانه 
با هجمه هاى بعضــًا ناجوانمردانه و آگاهانه اى که 
علیه نهاد وکالت در فیلم ها و سریال ها مى شود هیچ 
برخوردى صورت نگرفته و حتى گاهى انسان تعجب 
مى کند که هجمه خیلى سنگینى علیه نهاد وکالت 
به واسطه مهمانى که به صدا و سیما دعوت شده و 
یا به واسطه برنامه اى که از قبل طراحى شده وارد 
مى شود اما دریغ از اینکه حتى فرصتى به کانون ها 
و اتحادیه داده شود تا دفاع کنند و بگویند اینطور که 

شما مى گویید نیست. 
رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان در همین 
راستا افزود: این موضوعات به جایگاه کانون هاى 
وکال ضربه زده و باعث شــده در ذهن مردم نسبت 
به کانون هــاى وکال و نهاد وکالــت بى اعتمادى 

ایجاد شود.
وى بیان کرد: وقتى مردم مفهوم درست نهاد وکالت 
را نمى دانند و اکثر مــردم با حقوق و تکالیف وکیل 
حتى در قبال خودشــان آشنا نیســتند، تصور گاهًا 
ناصوابى در ذهن اکثر افراد از وکیل شکل مى گیرد. 
این انتظار ناصواب در ذهن مــردم جا گرفته چون 
هیچگاه کسى براى آنها معلوم نکرده نهاد وکالت 
اصًال چیست؟ رســالت اصلى اش چیست؟ وکیل 
به چه کســى مى گویند؟ این وکیل چه شــرایطى 
باید داشته باشــد؟ این وکیل چه تکالیفى در قبال 
موکل دارد؟ آیا این وکیل مأمور به نتیجه اســت؟ 
یعنى حتمًا و به هر قیمتــى باید براى موکلش رأى 
بگیرد تا کارش را درســت انجام داده باشد یا مأمور 

به تعهد است؟ 
رئیســى تصریح کــرد: وکیل ممکن اســت تمام 
تالشــش را در چارچوب قانون انجام داده باشد اما 
به هر حال صالحیت صدور رأى ندارد در حالى که 
ذهن مردم این را نمى پذیرد چون هیچگاه توضیح 
داده نشده که انجام کار درست توسط وکیل هرگز 
به این معنا نیست که او باید حتمًا براى موکلش رأى 
بگیرد تا کارش را درست انجام داده باشد. بسیارى 

از هجمه هایى کــه علیه همکاران مــا و در واقع 
علیه نهاد وکالت مطرح مى شــود مربوط به همین 

ندانستن ها یا اشتباه دانستن هاست. 
رئیس کانون وکالى دادگســترى اصفهان اضافه 
کرد: معرفى غلطى که از نهاد وکالت از طریق برخى 
رسانه ها ارائه شده باعث شده که ما با بدبینى در مورد 
کار وکال مواجه شویم. ما بعضى اوقات در دادسراى 
کانون وکال با کسانى مواجه مى شویم که علیه یک 
وکیل شکایت کرده اند. وقتى مى گوییم چه مشکلى 
در بین اســت و این وکیل چه تخلفــى انجام داده 
مى گوینــد این وکیل براى مــن رأى نگرفته. مى 
گوییم آیا دادگاه رفته اســت؟ مى گویــد بله رفته. 
مى گوییم آیا الیحه نوشــته؟ مى گوید: بله نوشته. 
مى گوییم: آیا پول اضافه از شما گرفته یا تضمینى 
داده است. مى گوید: خیر هیچ کدام نیست ولى رأى 
نگرفته و بــه همین دلیل نباید از مــن حق الوکاله 
بگیرد. اینها نتیجه عدم اعتماد و عدم وجود جایگاه 
درست و مطلوبى است که باید کانون هاى وکال در 

بین مردم داشته باشند.
وى افزود: حتى تا اینجا پیش مــى روند که حاضر 
نیســتند بفهمند آن وکیــل هم مثل خودشــان 
انسان اســت، زندگى دارد و باید امرار معاش کند 
و نباید یکســال یا دو ســال زحمت بکشد ولى بعد 
چون نتوانســته رأى بگیرد او را مستحق دریافت 
دســتمزدش ندانند. حاال بماندکه بعضــى از افراد 
ممکن است به واســطه اینکه قاضى رأى دیگرى 
صادر کرده، وکیل را کالهبــردار یا متقلبى خطاب 
کنند که پول اضافه  گرفته در حالى که مستحق آن 

پول نبوده است. 
رئیســى بیان کرد: ما بارها براى کسانى که اینطور 
درباره وکال فکر مى کنند توضیح داده ایم که شما 
اگر مثًال پیش پزشک مراجعه کنید آن پزشک ممکن 
است همه زحمت را براى بیمار شما بکشد ولى واقعًا 
درمان نشــود یا بیمار فوت کند اما شما هیچ وقت 
به آن پزشــک نمى گویید نمى توانى از ما دستمزد 

بگیرى؛ براى وکیل هم باید همینطور باشد. 

شناخت مردم از عملکرد نهاد وکالت اندك است  
کالبد شکافى یک مشکل اجتماعى توسط رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان

محیا حمزه
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آقایى که شما باشى
علیرضا فغانى نسبت به واکنش محرم در رابطه با پیروزى پرسپولیس در صفحه 

شخصى خود استورى منتشر کرد.  محرم نویدکیا در یک برنامه تلویزیونى 
در رابطه با پیروزى پرسپولیس، گفت: نیمه دوم را دیدم بازى خوبى کردند، 
وقتى کارى خوب اســت باید از آن تقدیر کرد حتى اگر رقیب باشد. این 

پیروزى را به باشگاه، هواداران پرسپولیس و مردم ایران...

در صفحه 5 بخوانید
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سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ایران 
درباره اخبار مطرح شــده مبنى بر مذاکره ایران و آمریکا 
در عمان گفت:  نه مذاکره اى بوده و نه هست و نه انجام 
خواهد شــد، اینها مصرف داخلى دارد و شــاید به درد 
«ترامــپ» بخورد ولى بــه درد روابط ایــران و آمریکا 

نمى خورد.
سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ 
به سئوالى درباره خبر منتشر شــده مذاکرات محرمانه 
ایران و آمریکا در عمان و اظهارات ترامپ درباره اینکه 
ایران خواهان توافق با آمریکاست ولى بعد از انتخابات 
شرایط براى توافق سخت تر مى شود، تصریح کرد: چند 

وقت پیش این ســئوال را فرد دیگرى از من پرسید که 
ترامپ گفته من نصفه روزه بعد از انتخابات به توافق با 
ایران مى رسم باید ذهنش را جمع و جور کند که نصفه 
روزه به نتیجه با ایران خواهد رســید یا اساســًا سخت 

خواهد شد.
وى گفت:  آقاى ترامپ هیچ فهم درستى از ماهیت روابط 
بین الملل و روابط آمریکا و ایران ندارد. مشاوران ایشان 
هم از قرار معلوم قرار نیست بفهمند که چه اتفاقى افتاده 
است. نه مذاکره اى بوده و نه هست و نه انجام خواهد شد، 
اینها همه مصرف داخلى دارد شاید به درد ترامپ بخورد 

ولى به درد روابط ایران و آمریکا نمى خورد./3020

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش هاى ماشینى اظهار کرد: 
اگر همین امروز اعالم کنند صادرات ممنوع است، قیمت 
فرش نصف مى شــود، چون نزدیک به 80 درصد آن هم 

اکنون صادرات مى شود.
محمدهادى کمالیان گفت: مسئله صادرات موجب افزایش 
قیمت بسیارى از کاال از جمله فرش شده است و متأسفانه 
باب صادرات به گونه اى باز شده که تولیدکنندگان را وسوسه 
مى کند تا اجناس در داخل کشور را با دالر 30 هزار تومانى 
به فروش برســانند. بنابراین افزایــش قیمت فرش براى 
خریداران خارجى بســیار ناچیز اما موجب تحمیل فشار به 
مشتریان داخلى مى شــود. وى ادامه داد: اکثر کارخانه ها 

فرش را با دالر 29 یــا 30 هزار تومان براى صادرکنندگان 
مى فروشند و در واقع سود حاصل از آن به خریداران مى رسد. 
اکنون تولیدکنندگان همین رویــه و قیمت گذارى را براى 
داخل کشور نیز در پیش گرفته اند و موجب افزایش قیمت 

فرش ماشینى شده است.
رئیس اتحادیه فرش ماشــینى با بیان اینکه اگر صادرات 
قطع شــود مى توان به کاهش قیمت ها امیدوار بود، افزود: 
زمانى که در تحریم  به سر مى بریم چه لزومى به صادرات 
است؟ البته صادرات براى گروه هایى مانند پتروشیمى که 
موجب ارزآورى براى کشور مى شود ضرورى است اما براى 

کاالهایى مانند موادغذایى و فرش صدق نمى کند.

ایران و آمریکا 
در عمان مذاکره نکرده اند

صادرات فرش، کمر 
مشترى داخلى را مى شکند

تیبا رکورد شکست! 
   رکنــا | براســاس رصد بازار خودرو باالترین 
رشــد قیمت در پنج هفته اخیر به خــودروى تیبا 
صندوقدار رسیده و رشد 54/4 درصدى قیمت براى 
این محصول ثبت شده است. در این دوره زمانى 
شــاهد افت قیمت خودرو در بــازار بودیم اما این 
روند چندان دوام نیاورد و در دومین هفته شهریور 
ماه روند صعودى بازار خودرو از ســرگرفته شد به 
طورى که در دومین هفته شــهریور ماه نسبت به 
هفته قبل باالترین رشد قیمت براى سمند LX با 
رشد 15 درصدى ثبت شد و پژو 206 صندوقدار و 
تیبا صندوقدار با رینگ فوالدى با رشد 9 درصدى 

قیمت کمترین رشد را ثبت کردند./3028

جزئیات 
پرداخت بیمه بیکارى 

   رکنا | معاون روابــط کار وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى درباره تأخیر در پرداخت بیمه بیکارى 
مشمولین در سه ماهه خرداد لغایت مرداد توضیح 
داد: ســازمان تأمین اجتماعى پرداخت این مبالغ 
را دنبال کرده و در این زمینه بخشــى از مقررى 
مشمولین توسط سازمان پرداخت شد و پرداخت 

سایر متقاضیان در دستور کار قرار گرفته است.

َرَکب روزنامه ها به 
تلویزیون 

   برترین هــا | در بازى پرسپولیس مقابل تیم 
السد قطر عیسى آل کثیر بعد از گلزنى به السد آنقدر 
هیجان زده بود که لباسش را درآورد و شادى کرد و 
به همین دلیل تلویزیون صحنه شادى او را پخش 
نکرد. این سانســور صدا و سیما در حالى است که 
همه روزنامه هاى ورزشــى صبح دیروز دوشنبه 
همین تصاویر را در صفحه اول خــود با تیتر برد 

پرسپولیس به چاپ رساندند.

خطرناك تر از کرونا
   ایســنا | معاون دفتر بیمارى هاى غیرواگیر 
وزارت بهداشت بیمارى هاى قلبى را شایع ترین 
علت مرگ و میر در دنیا خوانــد و گفت: حتى در 
شرایطى که بیمارى کرونا کشتار مى کند، اما باز هم 
مرگ بر اثر بیمارى هاى قلبى در صدر است. دکتر 
علیرضا مهدوى افزود: این در حالى است که اگر 
بیماران قلبى-عروقى به کرونا مبتال شوند، احتمال 
مرگ و میر هم در میان آنها افزایش خواهد یافت. در 
کشور ما هم بیش از نیمى از مرگ و میرها به دلیل 

بیمارى هاى قلبى-عروقى است.

معلم زبان چینى نداریم
   انتخاب | رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشــور وزارت آمــوزش و پرورش گفت: 
معلم زبان چینى براى تدریس در مدارس دولتى 
نداریــم؛ بنابراین در حال حاضــر امکان تدریس 
این زبان فراهم نیست. پیش تر سرپرست معاونت 
برنامه ریزى درسى سازمان پژوهش و برنامه ریزى 
آموزشى گفته بود که در سال  جارى افزودن زبان 
چینى به فهرســت آموزش زبان هــاى  خارجى 

دانش آموزان را بررسى مى کنیم.

موتور ها تا 8 سال هم 
مانده اند

   برترین هــا | سردار محمدحسین حمیدى، 
رئیس پلیــس راهور تهران با اشــاره به توقیف 
روزانه 150 تا 200 دستگاه موتورسیکلت متخلف 
در تهران، گفت: برخى از موتورســیکلت هاى 
توقیف شده تا هشت سال در پارکینگ ها مانده اند 
و صاحبان آنها براى ترخیص مراجعه نمى کنند 
چون بعضــًا داراى خالفى باال هســتند و براى 
صاحب آن به صرفه نیست که رفع توقیف شوند 

یا اینکه صاحب آن اصًال مراجعه اى نمى کند.

پیش بینى ا... کرم 
   نامه نیوز | حسین ا... کرم پیش بینى کرده اصالح 
طلبان در نهایت مجبور به حمایت از ظریف در انتخابات 
1400 شوند، اما وى در نهایت تأیید صالحیت نخواهد 
شد! ا... کرم گفت: «بخشى از جریان اصالح طلب که با 
آقاى موسوى خوئینى ها همراه است، ابتدا روى حمایت 
از آقاى عارف و محمدرضا خاتمى نظر داشتند اما بعد به 
طرف آقاى مصطفى معین گرایش پیدا کردند. (آنها) در 
نهایت مجبور به حمایت از ظریف مى شوند که به نظر 

نمى رسد تأیید صالحیت شود.»/3025

حمله به دادگاه انقالب شیراز
   رکنا | پرتاب مواد محترقه و آتش زا در مقابل دادگاه 
انقالب اسالمى شیراز آسیب به همراه نداشت. مسئول 
انتظامات دادگاه انقالب اسالمى شیراز در پى پرتاب مواد 
محترقه و آتش زا به مقابل دادگاه انقالب اسالمى شیراز 
ضمن تأیید این خبر گفت: این اقدام نیمه شب و در مقابل 
دادگاه انقالب اسالمى انجام شــده بود و خوشبختانه 
نیروهاى انتظامى مســتقر در مجموعه در سالمت به 
سر مى برند و به ساختمان دادگاه نیز هیچ خسارتى وارد 

نشده است.

یارانه 120 هزار تومانى؟
   باشگاه خبرنگاران جوان | رحیم زارع، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى 
اظهار کرد: قرار اســت طى یک توافــق دوطرفه بین 
مجلس و دولت بــه 20میلیون نفر از اقشــار جامعه 
ماهیانه حدود 120 هزار تومان و بــه 40 میلیون نفر 
دیگر به صورت ماهیانه مبلغ 60 هزار تومان اختصاص 
یابد. زمان پرداخت آن را باید دولت مشخص کند که 
ممکن است بین یک تا سه ماه یکبار متغیر باشد. زارع 
بیان کرد: مشــموالن تنها مى توانند بــا مبلغى که به 
حساب آنها واریز مى شــود کاالهاى مورد نیاز خود را 

خریدارى کنند.

«رزم حسینى» امروز تنهاست 
   فارس | سیدمحسن دهنوى، عضو هیئت رئیسه 
مجلــس در صفحه توییتر خود نوشــت کــه علیرضا 
رزم حسینى وزیر پیشنهادى صمت روز سه شنبه تنها در 
جلسه رأى اعتماد در مجلس حاضر مى شود. وى افزود: 
به دلیل ترس پرزیدنت، رزم حسینى تنها در جلسه رأى 
اعتماد حاضر خواهد بود. عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار 
کرد:  اسحاق جهانگیرى، معاون رئیس جمهور درخواست 
حضور و سخنرانى در صحن علنى مجلس را داشت که 
به دلیل مغایرت این امر با آیین نامه داخلى مجلس با آن 

مخالفت کردیم.

آمریکا هنوز پاسخ نگرفته
   فــارس | ســردار محمدرضــا نقــدى، معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران در برنامه «بدون توقف» 
که ششم مهرماه از شبکه 3 سیما پخش شد، در پاسخ به 
این سئوال که «پاسخ سپاه به شهادت سردار سلیمانى چه 
بود» گفت: پاسخ این است که آمریکا باید از منطقه برود 
و مى رود، عین االسد تنها اعالم اراده جمهورى اسالمى 
براى پاسخگویى بود، هنوز آمریکا پاسخش را نگرفته، 
ضربه اى که به عین االسد زده شده ضربه مهمى بود اما 

آن انتقام سخت نبوده است./3026

شرمنده مردم هستیم
   ایسنا | محمد جواد ظریف در مراسم تجلیل از 
خانواده شــهداى وزارت خارجه با اشاره به مقاومت 
مردم ایران در برابر فشــارها گفت: ما شرمنده مردم 
هستیم که در برابر این همه مقاومت و اقتداربخشى 
که آنها انجام داده اند آنچه بایــد در برابر آنها انجام 
مى دادیم انجــام ندادیم، باید بپذیریــم آنچه باید 
براى مردم انجام مى دادیم، انجام نــداده ایم، باید 
بپذیریم کــه بدهکار مردم هســتیم و باید بپذیریم 
این سخنان امام (ره) که مردم ولى نعمت ما هستند 

را نپذیرفتیم./3027

خبرخوان

مسعود عطاران، خبرنگار اسبق صداوسیما در لندن در 
مطلبى که روزنامه «شرق» دیروز آن را منتشر کرد به 
مقایسه وضعیت نمایندگان مجلس در انگلیس و ایران 

پرداخت. او نوشت: 
یکى از روزهاى پاییز سال 1377 بود که براى مصاحبه 
با یکى از نمایندگان پارلمان انگلیس به محل مصاحبه 
که در محوطه مقابل پارلمان یا همان مجلس عوام بود 
رفتم؛ به اتفاق همکار تصویربــردار و راهنماى محل 
مشغول استقرار دوربین و فراهم کردن امکانات براى 
ضبط گفتگو بودیم که آقایى دوچرخه سوار به ما نزدیک 
شد و پس از پیاده شدن به سمت ما آمد. راهنماى محلى 
آقاى علیرضا نقاش که در کشور انگلستان ساکن است 
و با نظام سیاسى و اجتماعى و فرهنگى این کشور کامًال 
آشناست، رو به من کرد و گفت این آقاى دوچرخه سوار 
همان نماینده پارلمان اســت که براى مصاحبه از او 
دعوت کرده ایم. حیرت زده شــدم و باورم نمى شد که 
مگر مى شود نماینده پارلمان انگلستان اینقدر ساده و 

بدون تشریفات و با یک دوچرخه قدیمى و یک کاپشن 
رنگ ورورفته و یک کوله پشــتى در خیابان ها حرکت 
کند و حتى براى مصاحبه تلویزیونــى هم لباس تر و 
تمیز نپوشد. ناخودآگاه همان موقع نمایندگان مجلس 
خودمان را به ذهن آوردم که اگر ماشین و راننده نداشته 

باشند، از اتاق کار خود هم بیرون نمى روند.
حاال که نمایندگان مجلــس یازدهم مطالبه خودروى 
دناپالس آخرین مدل صفــر کیلومترکرده اند، بیش 
از گذشــته من را به فکر فــرو برده کــه چطور قابل 
هضم است که در یک کشــور غربى با سیاست هاى 
امپریالیستى که معیارهاى مادى و رفاه طلبى خصیصه 
بارز آنان است، نمایندگان اینقدر ساده و بدون تشریفات 
در میان مردم و جامعــه رفت وآمد مى کننــد؛ اما در 
جامعه اى که نمایندگان مدعى مردمى بودن هســتند 
به کمتر از یک خودروى شــیک و الکچرى رضایت 
نمى دهند و بدون آن انجام وظایف نمایندگى را مقدور 

نمى دانند./3023

کار هم کار انگلیسى ها!

روزنامه «نیویورك تایمز» آمریکا با استناد به داده هاى 
مربوط بــه اظهارنامه مالیاتى گــزارش کرد، «دونالد 
ترامپ» در ســال هاى 2016 و 2017 و بعد از سال ها 
گزارش کردن ضررهاى ســنگین از شــرکت هاى 
تجارى اش با هدف متعادل ســازى صدهــا میلیون 
دالر درآمدش، تنها 750 دالر مالیات بر درآمد فدرال 

پرداخت کرده است.
این روزنامه در گزارشى که دونالد ترامپ آن را «اخبار 
دروغ» توصیــف کرد، نوشــت این رئیــس جمهور 
جمهورى خواه آمریکا همچنین در ده سال از 15 سال 
قبل از سال 2017 هیچگونه مالیات بر درآمد فدرالى 
پرداخت نکرده اســت و این به رغــم دریافت 427/4 
میلیون دالر از طریق برنامــه تلویزیونى خود و دیگر 

معامالت مربوط به دادن تأیید و مجوز بوده است.
افشاى این اطالعات مالیاتى که قبًال خصوصى تلقى 
مى شــد، در فاصله بیش از یک ماه مانده به انتخابات 

ســوم نوامبر و رقابت بیــن ترامپ و «جــو بایدن» 
دموکرات صــورت گرفته اســت. دموکرات ها فوراً با 
اســتناد به این گزارش از ترامپ به عنوان کسى که از 
پرداخت مالیات طفره مى رود، صحبت کرده و تصویر 
منعکس شده از او تحت عنوان یک «تاجر دانا» را زیر 
سئوال بردند. «چاك شــومر»، رهبر دموکرات هاى 
ســناى آمریکا در توییتر از آمریکایى ها خواست «اگر 
بیشــتر از ترامپ مالیات بــر درآمد فــدرال پرداخته 

کرده اند، دستشان را باال بگیرند».
روزنامــه «نیویورك تایمز» گزارش کــرد، ترامپ با 
گزارش ضررهاى ســنگین از امپراتورى تجارى خود 
توانسته صورت حساب مالیاتى خود را به حداقل برساند. 
این روزنامه نوشت، ترامپ مدعى 47/4 میلیون دالر 
ضرر و زیان در ســال 2018 شده، در حالى که در یک 
سند افشاى مالى در همان سال گفته دستکم 434/9 

میلیون دالر درآمد داشته است.

«نیویورك تایمز» زهرش را به «ترامپ» ریخت

2 موشــک کوچک دیگر طرف هاى درگیر در قره باغ به 
خداآفرین در استان آذربایجان شرقى اصابت کرد.

فرماندار خداآفرین گفت: در پى درگیرى نیروهاى نظامى 
جمهورى هاى ارمنستان و آذربایجان در منطقه قره باغ، 
دو راکت خمپاره طرف هاى درگیر به مناطق مرزى این 

شهرستان اصابت کرد.
على امیرى  راد با بیــان اینکه یکى از ایــن دو راکت در 
زمین هاى کشاورزى روستاى شرفه فرود آمده و خسارت 
مالى و جانى بر جا نگذاشت، افزود: این راکت عمل کرده و 

بقایاى آن از سوى عوامل نظامى مستقر در منطقه کشف و 
جمع آورى شد. وى اظهار کرد: اصابت دومین راکت نیز در 
نزدیکى هاى میله 50 مرزى در منطقه مرتعى گزارش شده 
است. امیرى  راد با بیان اینکه روز یک شنبه نیز یک راکت 
خمپاره عمل نشده به اراضى مرتعى روستاى خلف بیگلو 
بین روستاى شرفه و رود ارس اصابت کرده بود، گفت: با 
توجه به احتمال اصابت راکت هاى دیگر به منطقه مردم 
و روستاییان از تجمع و حضور در مناطق مرزى خوددارى 

کنند./3029

اصابت 2 موشک به خاك ایران 

                               هنوز یکســال از اولین ســالگرد تهاجم 
سراسرى رژیم بعث عراق به خاك کشورمان نگذشته بود 
که هواپیماى سى 130 نیروى هوایى ارتش که از اهواز به 
مقصد تهران به پرواز درآمد به دالیل نامعلوم دچار نقص 
فنى شد و با وجود تبحر خلبان در کنترل این غول نظامى 
حوالى منطقه کهریزك تهران به زمین خورد و پنج نفر از 
برجسته ترین فرماندهان ارشد سپاه و ارتش به شهادت 
رســیدند اما نتیجه نهایى تحقیقات و بررسى هاى علل 

حادثه مهر UNKNOWN خورد.
پرواز هرکولس ســى 130 نیروى هوایــى ارتش با 33 
مســافر، 54 مجروح ســرپایى، 9 خدمه پروازى، چهار 
مجروح روى برانکارد و 22 بدن مطهر شــهید در تاریخ 
هفتم مهر ماه 1360 از مبدأ اهواز به مقصد تهران به پرواز 
درآمد اما نه کادر پرواز و نه فرماندهان نظامى حاضر در 
هواپیما هرگز تصور نمى کردند که این هواپیماى غول 
پیکر ناگهان دچار نقص در موتور و قطع کامل برق شود 
و خلبان و کمک خلبان آن نتوانند با وجود تالش فراوان 
هواپیما را روى باند فرودگاه مهرآباد به زمین بنشانند و 
از کل مســافران و کادر پرواز حاضر در هواپیما فقط 18 
مســافر به همراه خلبان، کمک خلبان و دو نفر از کادر 

پرواز زنده بمانند.
مهمترین مسافران پرواِز مرگ، شــهید تیمسار ولى  ا... 
فالحى جانشــین ستاد مشــترك ارتش، شهید تیمسار 
موســى نامجو نماینده امام خمینى(ره) در شوراى عالى 
دفاع، شهید تیمسار جواد فکورى فرمانده نیروى هوایى 
ارتش، شــهید یوســف کالهدوز قائم مقام وقت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى و شهید سید محمدعلى جهان  

آرا فرمانده وقت سپاه خرمشهر بودند.
این فرماندهان عالى رتبه یک روز پس از پیروزى عملیات 
ثامن االئمه (ع) و شکست حصر آبادان راهى تهران شده 
بودند تا گزارش اقدامات انجام شده و نتیجه عملیات را 
به صورت مشــروح گزارش دهند و طــرح خود را براى 
شکستن حصر خرمشــهر با مقامات عالى رتبه سیاسى 
کشور به ویژه بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران در میان 

گذارند. آنان موفق شــده بودند فرمان امام خمینى(ره) 
مبنى بر «حصر آبادان باید شکسته شود» را در کمتر از دو 

روز طرح ریزى و عملیاتى کنند.
على صولتى، خلبان هواپیماى سى 130 و  امیر بازنشسته 
ارتش که از جان به در بردگان این حادثه است با تشریح 
جزییات بیشترى از حادثه هوایى منجر به شهادت جمعى 
از فرماندهان عملیات ثامن االئمه(ع) گفت: در کل 23 

نفر از این حادثه جان سالم به در بردند.
وى گفت: فرماندهان شهید در این سانحه، در سمت چپ 
هواپیما نشسته بودند یعنى بخشى که بال کنده شده بود 
و آتش سوزى شده بود. علت هم این بود که چرخ سمت 
چپ داخل قنات افتــاده بود و فشــار وارده باعث کنده 
شدن بال و آتش سوزى شده بود. شاید برخى بگویند اگر 

چرخ ها باز نمى شد بهتر بود ولى من در آن لحظات پر از 
استرس خواستم از ضربه بیشتر جلوگیرى کنم.

صولتى با ناراحتى عمیق گفت: اى کاش یک نفر از آقایان 
زنده مى ماند و جواب این اظهارات ضد و نقیض را مى داد. 
حتى عده اى مى گفتند خلبان از عمد هواپیما را به زمین 

زده و بعدها خودش به عراق متوارى شده است.
خلبان پرواز سى 130 ارتش در سال 1360 ادامه داد: از 
فرداى آن روز رفت و آمدها شروع شد و جلسات مختلفى 
در ستاد مشترك براى بررسى ســانحه تشکیل دادند و 
بنده هم مى رفتم و مى آمدم. در آغاز جلســات گفتند که 
بیایید براى جلوگیرى از تشویش افکار عمومى بگوییم 
مســئله خرابکارى منتفى است. بعد شــروع کردند به 
صحبت هاى دیگر. از جمله مى گفتند شاید هواپیما موتور 

داشته و خلبان نفهمیده. گفتم اى کاش تیمسار فکورى 
زنده بود و خودش شهادت مى داد. نظر بنده این بود که 
یک تیم متخصص تشکیل شود و از سازنده هواپیما هم 

دعوت شود.
وى با اشاره به نتایج مبهم بررســى ها و مختومه شدن 
پرونده این ســقوط مشکوك گفت: ســرگرد خزاعى از 
خلبان هاى شــکارى مى گفت در زمان وقــوع حادثه و 
سقوط سى 130 که من به عنوان تاپ کاور منطقه مهرآباد 
بودم یک شىء نورانى را در محل دیدم. بنده نمى دانم این 
مورد هم پیگیرى شد یا خیر حتى یک تیم هم از پاکستان 
آمد و موضوع را بررســى کرد ولى بعد از بررســى هاى 
فراوان نهایتــًا نتیجه پرونــده UNKNOWN یا 

نامشخص اعالم شد./3021

ماجراى سقوط پروازى که به شهادت فرماندهان ارشد نظامى منجر شد

UNKNOWN پرونده اى با ُمهر

دبیر کارگروه آمــوزش دیدبان عدالت و شــفافیت بارها 
درباره کالهبردارى مشــاوران کنکور هشدار داده است. 
هامون ســبطى در این باره مى گوید: برخى از افرادى که 
انتخاب رشته مى کنند، دیپلمه هستند. آنها بین یک تا دو 
میلیون تومان از داوطلبان مى گیرند و معموًال هم دروغ به 
خانواده ها مى گویند. برخى مدعى هســتند که با رتبه 40 
هزار تا 80 هزار داوطلب را در رشته هایى قبول مى کنند که 
نیازمند رتبه زیر ده هزار است. این دروغ محض است و ما 
اسمش را «امید فروشى» به داوطلبان کنکور گذاشته ایم. 

او تأکید مى کند: برخى ها ادعا مى کنند که با رتبه 40 هزار 
داوطلب را در رشته پرستارى قبول مى کنند و حتى در رتبه 
60 هزار هم داوطلب مى تواند مهندســى صنعتى شریف 
قبول شود واقعیت این اســت که با این رتبه ها در پردیس 

قشم یا پردیس کیش که زیر نظر دانشگاهى خاص است 
داوطلب قبول مى شود اما چون اسمش پردیس دانشگاه 
مثًال دانشگاه شریف اســت مى گوید با این رتبه شریف 
یا تهران قبول شده اســت. ماجرا این است در آنجا ثبت 
نام کردن اصًال نیازى به رتبه کنکــور ندارد حتى اگر این 
دانش آموز رتبه اش 400 هزار هم مى بود مى توانست در 

آنجا ثبت نام کند اما خانواده این را نمى داند.
او درباره درآمد میلیاردى مؤسســات کنکور مى گوید: در 
این چهار روزى که انتخاب رشته دانشگاهى است برخى 
از مشاوران تا 600 میلیون هم درآمد دارند. ما این موضوع 
را به وزیر علوم هم گفته ایم و قرار بر این شد که در وزارت 
علوم مرکز یا نهادى تأسیس شود تا روى مؤسسات کنکور 

نظارت کنند./3024

درآمد 600 میلیونى برخى از مشاوران کنکور

  ایسنا |
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صبح چهاردهم بهمن ماه سال 1398، خبر سرقت بخش 
میانى تندیس «تقدیــس» اثر پرویز تناولى که از ســال 
1380 در جوار ســاختمان مرکزى شهردارى اصفهان جا 
خوش کرده بود، رســانه اى شــد و طولى نکشید که خبر 
رسید، سارقان شناسایى  شــده اند و بخش به سرقت رفته 

نیز پیدا شده است.
خردادماه سال جارى و پس از اعالم حکم دادگاه کیفرى که 
بر اساس آن، سه متهم ردیف اول، ردیف دوم و ردیف سوم 
این پرونده به ترتیب به تحمل پنج، ســه و دو سال حبس 
تعزیرى و 74 ضربه شــالق محکوم شــدند، مدیرعامل 
سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان اعالم کرد به محض 
معرفى فردى که مورد تائید پرویز تناولى، خالق اثر باشد، 
عملیات مرمت تقدیس زیر نظر آن نماینده آغاز خواهد شد.
حسن مؤذنى اکنون به «ایســنا» مى گوید: بخشى از نماد 
تقدیس، اثر استاد پرویز تناولى که در بهمن سال گذشته 
شبانه از محل نصب خود به ســرقت رفت، پس از کشف 

از ســارقان نیازمند مرمت بود و در ماه هاى اخیر مکاتبات 
ادارى مربوط به مرمت این نماد و هماهنگى و نظر هنرمند 
اثر و نماینده وى انجام شــده که مرمت آن به زودى آغاز 

خواهد شد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا براى نصب این اثر در موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان تصمیمى اتخاذشده یا خیر توضیح 
مى دهد: این اثر به عنوان یک نماد شهرى خریدارى و در 

شهر نصب شده است و نظر هنرمند سازنده آن هم نصب اثر 
در میدان امام حسین(ع) اصفهان بوده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان تصریح 
مى کند: دیگر آثار اســتاد تناولى نیز به  صورت نمادهاى 
شــهرى در اماکنى مانند پارك الله تهران، تئاتر شهر و 

محوطه کاخ سعدآباد نصب شده است.
مؤذنى مى افزاید: تالش بر این اســت که با افتتاح چهرة 
جدید میدان امام حسین(ع)، عملیات مرمت نماد تقدیس 
نیز به پایان رسیده و این اثر در محل قبلى خود نصب شود.

مدیرعامل سازمان زیباســازى شهردارى اصفهان دربارة 
علت برداشته شدن سردیس صائب از آرامگاه این شاعر نیز 
مى گوید: سردیس صائب که اثر ایرج  محمدى است و در 
اواخر دهه 70 ساخته و در محل آرامگاه این شاعر نصب شده 
بود، به منظور مرمت اثر و تقویــت پایه ها از محل خود به 
کارگاه منتقل شده است و پس از انجام عملیات پتینه کارى 

و مرمت مجدداً در محل خود نصب مى شود.

دماى هوا تا 5 درجه 
کاهش مى یابد

کارشـناس اداره پیش بینى هواشناسـى گفت: دماى 
هوا در بسـیارى از مناطق اسـتان اصفهان تا 5 درجه 
سـانتى گراد کاهش مى یابد. مژگان امیـر امجدى از 
تداوم ناپایدارى هاى جوى در سـطح استان اصفهان 
تـا دو روز آینده خبـر داد و اظهـار کرد: افزایـش ابر و 
وزش باد به نسبت شدید همراه با گرد و خاك در این 
مدت پدیده غالب مناطق شرقى و مرکزى پیش بینى 
مى شـود و احتمال کاهش کیفیت هوا در این مناطق 
وجـود دارد. وى افـزود: ناپایدارى هاى جـوى از روز 
سه شنبه(امروز) با افزایش ابر و بارش هاى پراکنده و 
احتمال رعد و برق به ویژه در مناطق غربى، شرقى و 

جنوبى اصفهان همراه است.

بازدید از امور برق 
فریدونشهر 

مدیـر عامل شـرکت توزیع بـرق اسـتان اصفهان به 
همراه معاونین مهندسى، برنامه ریزى وبهره بردارى  
ایـن شـرکت از امـور بـرق شهرسـتان فریدونشـهر 
بازدیـد کردند. طى ایـن دیدار مهنـدس عالقمندان 
ضمن بررسـى موضوعـات مرتبط هـر واحد، تالش 
همکاران این شـرکت را در ارائه خدمـات مطلوب به 
مردم وافزایـش بهره ورى با کمتریـن میزان حوادث 
وخاموشى ها خواستار شـد. وى همچنین با حضوردر 
منطقه پیشـکوه و پشـتکوه، ضمـن دیدار با پرسـنل 
شعبات اسـالم آباد و مصیر از پیشـرفت پروژه نصب 
دکل در گردنه کلوسـه منطقـه پشـتکوه دوم بازدید 
کرد. در پایان، مهنـدس مرتضایى پور مدیر امور برق 
شهرستان فریدونشـهر با ارائه گزارش عملکرد امور 
ونیازها ومسـائل حوزه  برق شهرسـتان فریدونشهر 

را بیان کرد.

بزرگداشت روز آتش نشانى 
مدیرعامل شـرکت پاالیش نفت اصفهـان با حضور 
در اداره آتش نشـانى ایـن شـرکت گفـت: نام گذارى 
روز هفتم مهر به عنوان روز «ایمنى و آتش نشـانى» 
بهانه اى اسـت تا از کسـانى که جان و آسـایش خود 
را در جهت ایمنى دیگران به خطـر مى اندازند، تقدیر 
کنیـم.  وى تصریح کرد: بـا توجه به اهمیـت وظیفه 
آتش نشـانى، این شـرکت در جهت جذب نیرو براى 
طرح هاى جنوبى پاالیشگاه، آتش نشانى را در اولویت 
قـرار داده اسـت. غالمرضـا وکیلى همچنیـن گفت: 
آتش نشانان شعله هاى سرکش، خشمگین و سوزان 
را فرومى نشانند تا دلهره مردمان گرفتار را رفع کنند و 

لبخند رضایت را بر لب آنان بنشانند.

تغییر مسیر نمونه گیرى 
رئیس مرکز انتقال نفت شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: براى افزایش ایمنى 
و جلوگیرى از هدر رفت فرآورده هـاى ورودى از انبار 
نفت شـهید محمد منتظرى طى فرآیند نمونه گیرى 
اجرا شـد. بهمـن رشـیدى بـا بیـان اینکـه عملیات 
لوله گذارى و تغییر این مسـیر از محوطـه باز صنعتى 
به ساختمان نمونه گیرى انجام شـده است، افزود: در 
این عملیات که با همـکارى واحد هاى تعمیرات خط 
و ترابرى انجام شد از لوله هاى فشار قوى چهار و سه 
دهم اینچى به طول حدود 50 متر استفاده شده است.

ثبت حدنصاب جدید 
تولید کالف خام 

حدنصاب تولید کالف خام بـراى محصول قلع اندود 
و تولید ماهانه واحد نـورد دو قفس هاى فوالدمبارکه 
شکسته شد. رئیس خطوط نورد ناحیه نورد سردشرکت 
فوالدمبارکـه گفت:حدنصاب تولید 12 هـزار و 700 
تن کالف بـراى زنجیـرة قلـع انـدود و کل 17 هزار 
تـن در شـهریور از افتخارات بـه ثبت رسـیده در این 
واحـد اسـت. محمودرضا قرمـزى، حدنصـاب قبلى 
واحد نـورد دو قفس هـاى فوالدمبارکه را بـه میزان 
12 هـزار و 500 تن کالف بـراى زنجیرة قلـع اندود 
و 16 هزار و 800 تـن تولید کل در فروردین امسـال 

اعالم کرد.

خبر

اولین سامانه مکانمند صدور کد، آرشیو مدارك و مستندات 
دفتر فنی، موسوم به «سامانه همارا» در استان اصفهان راه 

اندازى شد.
معاون بهره بردارى و توسعه فاضالب شرکت آبفا استان 
اصفهان گفت: با توجه به عدم وجود ســاختار مناســبی 
براي آرشیو دیجیتال نقشه ها، اسناد، مدارك و مستندات، 
زیرساخت ها براى راه اندازى این سامانه در دستور کار قرار 
گرفت. امیرحسین حکمتیان بیان کرد: طى سال هاى اخیر 
ایجاد ساختار سخت افزاري و نرم افزاري همانند خرید سرور 
و فضاي ذخیره مناسب براي آن عملیاتى شد و پس از طی 
دوره آزمایشی، این سامانه به صورت رسمی راه اندازي و 

بارگذاري اسناد فنی در انواع فرمت ها بر روي آن آغاز شده 
است و اکنون کار بارگذاري نقشه ها و مستندات فنی بر روي 

آن در حال انجام است.
وى اظهار کرد: این سامانه  قابلیت تبدیل به مرکز دیجیتال 
بایگانی اسناد و مدارك و مستندات شرکت در همه بخش ها
 را  دارا می باشد که اولین نمونه اســتفاده فرابخشی این 
سامانه، بارگذاري مستندات مربوط به امالك و مستغالت 

شرکت در طرح صدور اسناد مالکیت امالك می باشد.
حکمتیان خاطر نشان ساخت: آرشــیو مستندات با همه 
فرمت هاي دیجیتالی مانند عکس، متن، نقشــه و غیره 

امکانپذیر است. 

شرکت ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست امسال 5000 
تن ریل ملى به مشترى تحویل داد .

معاون بهره بردارى شرکت ذوب آهن اصفهان گفت : این 
شرکت صنعتى بزرگ، قابلیت افزایش تولید و تحویل ریل 
ملى به مشترى را دارد ، بطوریکه صنعت ایران در نیمه 
دوم سال مى تواند تولید را  به  10 هزار تن افزایش دهد .

مهرداد توالئیان افزود: در دو قرارداد منعقد شده، شرکت 
ذوب آهن اصفهان تولید حدود 100 هزار تن ریل است 
که طبق پیش بینى ها در طول یک ســال آینده تحویل 

مى شود.
وى گفت: شــرکت ذوب آهن اصفهان قراردادى بزرگ 

هم با قرارگاه خاتم براى ســاخت ریل زاهدان-چابهار 
همچنین در قراردادى با شرکت زیرساخت براى تامین 
ریل چند محور دارد که شامل محور هاى سنندج، رشت، 
میانه و یزد اســت که در بازه زمانى یک ساله ذوب آهن 

اصفهان ریل مورد نیاز آن ها را تامین مى کند.
توالئیان با تاکید بر این که تولید متنوع ریل به نوع واگن 
بستگى دارد، افزود: در شرایط کنونى ذوب آهن اصفهان 
بر مبناى سفارشات، ریل تولید مى کند و در حال حاضر 
هفت هزار تن ریل تایید شده به دلیل محدود بودن امکان 
بارگیرى ریل به مقصد ارسال نشده و به زودى تحویل 

مشترى مى شود.

تحویل 5000 تن ریل ملى 
تولید ذوب آهن به مشترى

سامانه «همارا» در 
استان اصفهان راه اندازى شد

مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژي شرکت 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان، در سمینار و 
کارگاه آموزشى یک روزه« آشنایى با پدافند شیمیایى و 
راهبردهاى مقابله با تهدیدهاى آن»، اقدامات چشمگیر 

این شرکت در حوزه پدافند غیر عامل را تشریح کرد.
حمید قدوســی در این همایش که بصورت وبینار در 
سالن همایش هاى ســازمان صنعت معدن و تجارت 
استان اصفهان برگزار شد، با تشریح اقدامات، فعالیت ها
 و اولویت هاى شــرکت شــهرکهاى صنعتى استان 
اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر  استان اصفهان  با 
برخوردارى از 76 شهرك  و ناحیه صنعتى  با مساحت 
بیش از 12 هزار هکتار، رتبه نخســت  کشــور را در 
حوزه تعداد و مساحت شــهرکهاى صنعتى داراست و 
همچنین  ایجاد بیش از یکصد و چهل هزار نفر اشتغال 
دراین شهرکها و نواحى صنعتى نشان دهنده اهمیت 
و تاثیر گذارى  شــهرکها و نواحى صنعتى استان مى 

باشد . وى تشکیل کمیته پدافند غیر عامل در شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان را یکى از اقدامات 
مهم این شــرکت در ایــن حوزه به منظــور کاهش 
حداکثرى آسیب هاى احتمالى در مواقع پرخطر دانست 
و افزود: خوشــبختانه امروزه در شــرکت شهرکهاى 
صنعتى اســتان اصفهان در  مکان یابى و طراحى هر 
شهرك پیوست پدافند غیر عامل در نظر گرفته مى شود 
که این امر مى تواند نقش مهمى در کاهش آسیب هاى 

احتمالى در آینده ایفا نماید.
مدیر ایمنــی، بهداشــت،  محیط زیســت و انرژي 
شرکت شــهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان ایجاد 
ایستگاه هاى آتش نشــانى را یکى از گام هاى مهم 
افزایش ایمنى در شــهرکها و نواحى صنعتى دانست 
و افزود : خوشبختانه این شرکت  با ایجاد 23 ایستگاه 
آتش نشانى در شهرکهاى صنعتى، رتبه نخست کشور 

را در این زمینه به خود اختصاص داده است. 

چند روزى از بسته شدن آب زاینده رود گذشته است، 
بستر رودخانه در برخى قسمت ها به طور کامل خشک 
شده و در برخى قســمت ها هنوز اندك آبى دارد؛ در 
این میان هزاران قطعه ماهى  در حال از دســت دادن 

زیستگاه خود هستند و نفس هاى آخر را مى کشند.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به 
بسته شدن جریان آب در رودخانه زاینده رود، اظهار کرد: 
متاسفانه خشک شدن رودخانه زاینده رود مشکالت 
جبران ناپذیرى را براى اکوسیستم استان اصفهان به 
ویژه شهر اصفهان در بر خواهد داشت. حسین امیرى 

افزود: همه ساله با بسته شدن رودخانه زاینده رود شاهد 
تلف شدن چندین هزار ماهى و بچه ماهى هستیم که 

در این رود به عنوان زیستگاه خود زندگى مى کند.
وى اعالم کرد: به دنبال خشک شــدن زاینده رود در 
چند روز گذشته، طرح جمع آورى ماهیان بستر رودخانه 

توسط شهردارى اصفهان در حال انجام است.
معاون شهردار اصفهان با اشاره به اینکه جریان نداشتن 
آب در رودخانه زاینده رود و خشک شدن بستر رودخانه 
باعث محبوس شدن تعداد بسیار زیادى از ماهى هاى 
رودخانــه در گودال هاى باقیمانده آب شــده، افزود: 
معاونت خدمات شهرى شهردارى توسط عوامل اجرایى 
خود در سازمان خدمات موتورى اقدام به جمع آورى و 

رها سازى این ماهى ها کرده است.
وى ادامه داد: چند اکیپ از عوامل ســازمان خدمات 
موتورى و مدیریــت انهار معاونت خدمات شــهرى 
ماموریت دارند نســبت به جمع آورى ماهیان گرفتار 
اقدام کنند کــه تاکنون در حــدود 5000 ماهى جمع 
آورى و در محــل برکه مجموعه بــزرگ باغ فدك 

رها سازى شده اند.  

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان بر به 
کارگیرى راهکارهاى پیشــگیرانه  و تشــدید رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در آســتانه فصل سرما و بروز 

آلودگى هوا و گره خوردن این مقوله با کرونا تأکید کرد.
منصور شیشه فروش افزود: با توجه به پیش بینى اداره 
کل هواشناسى اصفهان مبنى بر پایدارى هوا در فصل 
پاییز، بارش هاى کمتر از حد نرمال و فراهم بودن شرایط 
براى افزایــش بروز پدیده اینــورژن (وارونگى دما) در 

استان و شرایط نامطلوب فعلى شیوع کرونا الزم است 
تا دستورالعمل هاى بهداشتى با تأکید و نظارت بیشترى 

اجرا شود.
وى ادامــه داد: آموزش اضطرارى رابطان ســالمت و 
بهداشت که از ســوى ادارات و شــهردارى ها معرفى 
مى شوند در دستور کار قرار گرفته است تا سیاست هاى 
بهداشت و درمان را در ادارات و نهادها مورد تأکید قرار 

دهند.
شیشه فروش افزود: رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 
بخش حمل و نقل عمومى، اصناف و مراکز پرتردد شامل 
بانک ها، فروشگاه ها و دیگر امکان تجمعى، از دیگر موارد 

ضرورى و مورد تاکید ستاد استانى مقابله با کروناست.
وى با تصریح بر ضرورت اســتفاده از ماسک با توجه 
به سرد شدن هوا و انباشــت آلودگى هوا در پى پدیده 
وارونگى دما گفــت: انتقال بیمارى در این شــرایط با 
شتاب بیشترى نسبت به ســال هاى بدون کرونا ُرخ

 مى دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: گازرسانى 
به فاز دوم شهرك شهید کشورى در اصفهان به بهره 

بردارى مى رسد.
ســید مصطفى علوى بیان داشــت: با تالش و همت 
همکاران اجراى طرح ها با وجود شرایط خاص منطقه و 
زمین هاى 100 در صد سنگالخى، عملیات اجرایى لوله 
گذارى براى ساکنین 8 بلوك 196 واحدى در 14 طبقه 

در شهرك کشورى آماده بهره بردارى است.
وى افزود: عملیات اجراى لوله گذارى تغذیه وشــبکه 
به صورت فوالدى و پلى اتیلــن نزدیک به 3000  متر 
در سایزهاى متفاوت و همچنین ساخت و نصب یک 

مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS و 8 مورد ایستگاه MS  و
MRS صورت پذیرفت.

 این مقام مســئول گفت: شــش طرح گازرسانى نیز 
امسال با هزینه بیش از 525 میلیارد و 780میلیون ریال 
در استان به بهره بردارى مى رســد که مهمترین آنها 
بهره بردارى از طرح هاى گازرســانى به شهر انارك، 
روستاهاى چوپانان و چاه ملک از توابع شهرستان خور 
و بیابانک و نایین، روستاهاى سهیل، سپرو، فرح آباد و 
50 واحد مرغدارى از توابع شهرستان نایین، گازرسانى 
به روستاى قادر آباد از توابع شهرستان خور و بیابانک و 

گازرسانى به روستاى زایین اردستان است.

اقدامات  شرکت شهرك هاى صنعتى 
در حوزه پدافند غیر عامل

نجات ماهیان گرفتار در رودخانه زاینده رود

 خطر بزرگ در کمین اصفهانى ها 

گازرسانى به فاز دوم شهرك شهید کشورى 

6 طرح سرمایه گذارى اســتان اصفهان به ارزش بیش 
از 2000 میلیارد تومان پس از ســال هــا تعیین تکلیف 

شده است.
دو روز پیش اســتاندار اصفهان اعالم کرد که مهمترین 
موضوع استان، کمبود آب است که موجب شده بسیارى 
از طرح هاى سرمایه گذارى به ثمر نرسد. به گفته عباس 
رضایى، اجراى طرح هاى ســرمایه گذارى در اســتان 
ضرورت دارد و در حالیکه اصفهان تشنه است، باید براى 

رفع تشنگى در ابعاد مختلف اقداماتى صورت گیرد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان نیز در 
این باره به «ایسنا» گفت: روز یک  شنبه جلسه اى با حضور 
اســتاندار اصفهان برگزار شد و حدود شش طرح سرمایه 

گذارى استان بررسى و تعیین تکلیف شد.
به گفته حسن قاضى عسگر، از جمله پروژه هاى سرمایه 
گذارى اســتان، طرح گردشــگرى الماس هزار چشمه 
سمیرم و طرح بزرگ کشت و صنعت مورك سمیرم است 
که یکى از این طرح هاى کالن بعد از 13 سال و دیگرى 

بعد از 9 سال تعیین تکلیف شد.
وى با اشاره به اینکه طرح کشت و صنعت مورك سمیرم 
براى استان بسیار قابل اهمیت است، تاکید کرد: این طرح 
توسط شرکت سرمایه گذارى ماهان وابسته به هواپیمایى 

ماهان انجام مى شــود که بزرگترین مزیــت آن ایجاد 
باغ هاى اقتصادى در این منطقه اســت بدین معنا که به 
جاى کشت محصوالت کشاورزى ارزان قیمت، کاشت 
پسته، بادام، گردو و گیاهان دارویى گران قیمت و صادراتى 

انجام شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان افزود: 
در این طرح 2300 هکتارى قرار است باغ نمونه ایجاد شود 
و کشاورزان دیگر استان نیز مى توانند با ایده گرفتن از آن 
وقت و هزینه خود را صرف توسعه گیاهان و محصوالتى با 
ارزش اقتصادى باال کنند. قاضى عسگر همچنین به مکان 
نمایى محلى براى ایجاد 20 هکتار باغ نمونه در محدوده 

خوانسار و گلپایگان با همین اهداف اشاره کرد.
وى همچنین با اشــاره به طرح شیمى پارك شهرضا که 
در جلسه روزیکشنبه تعیین تکلیف شد، گفت: این طرح 
با وجودى که تمام نیازهاى آن فراهم بود، حدود 6 سال 
معطل مانده، قرار است شــوراى برنامه ریزى و توسعه 

استان آن مصوب و اجرایى شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان به 
طرح دیگر تعیین تکلیف شــده در تولید فوالد و فروآلیاژ 
کوهپایه اشــاره کرد و افزود: این پروژه براى تولید فوالد 
و فروآلیاژ از سوى سرمایه گذار خارجى انجام خواهد شد 

و قرار است آب مورد نیاز تولید فوالد این پروژه از طریق 
پساب تامین شود.

وى همچنین با اشــاره به طرح فوالد نطنز اظهار کرد: 
طرحى از سال گذشته با عنوان همزیستى مطرح شد که 
در آن گلخانه ها در مجاورت صنایعى مستقر مى شوند که 
آن صنایع پرت و هدررفت انرژى باالیى دارند که در نتیجه 
مى توان از هدررفت انرژى آن صنایع براى گرم کردن آن 
گلخانه ها در زمســتان و همچنین افزایش رشد گیاهان 

استفاده کرد.
قاضى عسگر گفت: فوالد نطنز قرار است تا دو سال آینده 
با انتقال فاضالب نطنز به این مجموعه، براى تولید فوالد 
از پساب استفاده کنند و از آب تمیز و گواراى چشمه اى که 
در مجاورت فوالد است براى توسعه گلخانه در زمینه هاى 

مختلف بهره مند شود.
وى همچنین به طرح آبخیزدارى توسط بخش خصوصى 
در انارك اشاره کرد و گفت: این طرح توانسته سیالب ها 
و روان آب هاى کویر را جمع و پشــت بندها ذخیره کند 
که بخشــى از آن با رفتن به داخل زمیــن باعث تقویت 
سفره هاى آب زیرزمینى مى شود و بخشى دیگر نیز براى 
پرورش پسته و گیاهان گران قیمت همچون آنغوزه، زیره 

و ... مورد استفاده قرار مى گیرد.

تکلیف 6 طرح بزرگ اصفهان 
روشن شد

مرمت تندیس «تقدیس» به کجا رسید؟

چرا بدنه غربى چهارباغ احیا نشد؟ 
رئیس کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى 
شهر اصفهان درباره این که چرا پیاده راه چهارباغ هنوز 
به طور کامل احیا نشــده و بدنه هاى این گذر پیرایش 
نشده اند وآیا طرحى براى آن پیش بینى شده است گفت:

پیرایش بدنه غربى چهارباغ در دســتور کار اســت اما 
تأخیر در انتخاب مشــاور طرح آن به این دلیل است که 
هرکسى نمى تواند شایستگى طراحى براى این فضا را 
داشته باشد؛ روش پیرایش نیز باید منحصر به فرد بوده 
و مجرى آتلیه را داخل چهاربــاغ و در تعامل با مردم و 

کسبه قرار دهد.
شیرین طغیانى افزود: اگر قرار باشد براى طراحى و اجرا، 
تعامل با مردم و کســبه فراموش شــود، آن ها مقاومت 
مى کنند و کار به نتیجه نمى رســد. آنچه تاکنون اتفاق 
افتاده حد اعالى کیفیت نیســت، بلکــه در حد توان و 
تخصص موجود در شهر بوده و به نظر مى رسد با مجموعه 
اقداماتى که در چهارباغ، میدان امام حسین (ع)، خیابان 
ســپاه و اتصال آن به میدان نقش جهــان رخ مى دهد 

مى توان به اتفاقات خوبى امیدوار بود.

وى درباره این که تردد در مســیر خیابان سپاه در آینده 
چگونه خواهد بود هم گفت: نمى توان از خیابان ســپاه 
ترافیک را حذف کرد یا باغچه ها را برچید ولى مى توان 
یک مســیر حرکت براى خودروها اختصاص داد و دو 
طرف باغچه ها مسیر پیاده روى پیش بینى کرد؛ خودروها 
مى توانند در این مسیر توقف کوتاه داشته و مسافر پیاده 
یا سوار کنند اما امکان توقف کامل وجود ندارد چون در 
اطراف این خیابان چند پارکینگ براى توقف خودروها 

وجود دارد.
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بازیگر و کارگردان شناخته شــده که مدتى پیش 
گرفتار بیمارى کرونا شد اعتقاد دارد کسى که مبتال 

نشده نمى داند،  کرونا چه بیمارى سختى است.
در روزهایــى کــه هنوز بهــروز بقایــى وضعیت 
جســمانى اش به حالت اولیه برنگشته بود با شروِع 
شــیوع کرونا، به این بیمارى هم مبتال شد. اتفاقًا 
بسیارى نگران حال این بازیگر، نویسنده و کارگردان 
سینما و تلویزیون شدند و هنوز اخبار ضد و نقیضى از 

وضعیت جسمانى اش مخابره مى شود. 
اما بقایى به شوخى و خنده و با آن صداى لکنت دارش 
مى گوید: در حال بدى نیستم اما بقایاى کرونا هنوز 
مانده اســت. من بیشتر از کســى که هنوز به این 
بیمارى مبتال نشده،  مى ترسم. چون طول درمانش 

را گذراندم و فهمیدم عجب بیمارى سختى است.
او گفــت: کارى پیشــنهاد شــده و داســتانش 
درباره خانه ســالمندان اســت. در حــال حاضر 

فیلمنامه اش را مى خوانم. اگر حضور در این 
پروژه را بپذیرم یکى از نقش هاى اصلى 

این فیلم سینمایى را ایفا خواهم کرد.
کارگردان سریال «نوعى دیگر» 
درباره بازگشــت بــه تلویزیون، 
تصریح کــرد: تلویزیون هیچ 

خبرى نیســت اما دوســت 
دارم دوباره براى تلویزیون 
کارهایى بسازم مثل سریال 
«نوعى دیگر» یا «دنیاى 
شیرین دریا»؛ واقعًا جاى 
چنین کارهاى خانوادگى 

در تلویزیون خالى است.

وى در خصوص ساخت فصل دوم «دنیاى شیرین 
دریا» گفت: صحبت هایى شــده اما مثل خیلى از 
کارها، جدى نیســت. امیدوارم هرچه زودتر چنین 
کارهاى نوســتالژیکى فصل هاى جدید و امروزى 

داشته باشند.
بقایى با اشاره به اینکه تلویزیون به خانه تکانى جدى 
نیاز دارد، افزود: من این روزهــا که تلویزیون نگاه 
مى کنم البته بیشتر شبکه نمایش را مى بینم جاى 
خیلى از کارها در تلویزیون خالى اســت. وقتى به 
برنامه سازى ها توجه مى کنم این خانه تکانى جدى 
به چشم مى آید که از لختى و بى حرکتى دربیاید. چرا 
که پیش از این شــاهد نیروى محرکه ویژه اى در 
برنامه هاى تلویزیونى بودیم 
و رادیــو و تلویزیون ما 
این روزها هم به این 
بالندگــى و طراوت 

نیازمند است.  

در حالى که شایعاتى مبنى بر وخامت حال خواننده ماکان 
بند شنیده مى شد اخیراً شــرکت «آوازى نو» در این باره 

توضیحاتى را ارائه کرده است.
چند روز پیش بود که خبر ابتالى رهام هادیان رسانه اى 
شد. هادیان خواننده اى است که با انتشار قطعاتى در گروه 
ماکان بند، مطرح شد. او و امیر مقاره در سال هاى اخیر به 
سبب برگزارى کنسرت هاى متعدد در تهران و شهرستان ها 
و همچنین انتشار قطعاتى که میان برخى جوانان محبوبیت 
پیدا کرده بود، مشهور شــدند. پس از ابتالى هادیان به 
کووید- 19 شــایعات فراوانى در فضاى مجازى و برخى 
رسانه ها منتشر شد؛ شایعاتى که در آن بر وخیم بودن حال 
و آسیب دیدن بخش هایى از ریه این خواننده اشاره مى شد. 
اما حاال شــرکت «آوازى نو» (شرکت حامى گروه ماکان 
بند)، اعالم کرده حال رهام هادیان خوب اســت و وى به 

نمونه خفیف کرونا مبتال شده است.
گفته مى شود، هادیان در بیمارستان بسترى نشده است. 
همچنین دیگر خواننده ماکان بند یعنى امیر مقاره نیز به 

کرونا مبتال نشده است.

طى آخرین نظرخواهى از مخاطبان شــبکه آى فیلم 
فارسى شهاب حســینى با بیشــترین آراء به عنوان 
محبوب ترین بازیگر نقش شــهدا در آثــار ژانر دفاع 
مقدس انتخاب شد. این نظرخواهى به مناسبت هفته 
دفاع مقدس براى انتخاب بهترین بازیگر ایفاگر نقش 
شهدا در وب ســایت و شــبکه هاى اجتماعى شبکه 

آى فیلم صورت گرفت.
در این نظرسنجى، شهاب حسینى ایفاگر نقش شهید 
بابایى در سریال «شوق پرواز» با نزدیک به 49 درصد 
آراء، در صدر قرار گرفت. ســیدجواد هاشمى بازیگر 
سریال «سیمرغ» در نقش شــهید کشورى، فریبرز 
عرب نیا بازیگر فیلم ســینمایى «چ» در نقش شهید 
چمران و هادى حجازى فر ایفاکننده نقش حاج احمد 
متوسلیان در فیلم سینمایى «ایستاده در غبار» به ترتیب 

در مقام هاى بعدى قرار گرفتند./3016

در حالى کــه روابط عمومى ســریال «قورباغه» اعالم 
کرده این سریال از آبان ماه توزیع خواهد شد اما مدیرکل 
نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایى مى گوید این 

اثر فعًال پروانه نمایش ندارد.
 ســریال «قورباغه» به کارگردانى هومن سیدى و تهیه 
کنندگى على اسدزاده تولید شده و على رغم اینکه قرار 
بود سریال در تابستان توزیع شــود، انتشار آن به تعویق 
افتاد و حاال مطلبى با موضوع اختالف میان تهیه کننده 
سریال «قورباغه» با سرمایه گذار آن منتشر شده که در 
آن آمده رقمى بین 15 تا 18 میلیارد تومان براى ساخت 
این سریال هزینه شده ولى در روزهاى پایانى کار، این 
اختالف بر سر پلتفرم  ارائه دهنده و درصد مالکیت سریال 

پیش آمده است.
پس از انتشار این مطلب، روابط عمومى سریال در مطلبى 
آن را تکذیب کرد و اعالم کرد: خبر منتشر شده راجع به 
سریال «قورباغه» سراســر دروغ و کذب است و قطعًا 
شکایت قضایى انجام خواهد شــد. متأسفانه افرادى با 
هدف تخریب در آستانه پخش ســریال شروع به دروغ 

پردازى نموده انــد از جمله پلتفــرم وى او دى بزرگى 
که ســریال به ایشــان فروخته نشده اســت منشأ این 

شیطنت هاست.
در ادامه هم خبرى با موضوع رونمایى از نخستین پوستر 
رسمى سریال «قورباغه» بعد از فیلمبردارى کامل سریال 
از سوى روابط عمومى پروژه منتشر شد که در آن آمده 
است: سریال «قورباغه» به کارگردانى هومن سیدى و 
تهیه کنندگى على اسدزاده پس از دریافت پروانه نمایش، 
براى انتشــار در آبان ماه آماده مى شــود. فیلمبردارى 
«قورباغه» در 16 قســمت انجام شده اســت. نام تنها 
پلتفرم وى او دى پخش کننده و تاریخ دقیق نمایش این 

سریال به زودى اعالم خواهد شد.
 اما در همین رابطــه محمدرضا فرجى، مدیرکل نظارت 
بر عرضه و نمایش ســازمان ســینمایى گفت: از سوى 
ســازندگان «قورباغه» تقاضاى بازبینى به ارشاد داده 
شده است و در همین راستا شــش قسمت اولیه سریال 

نیز ارائه شده است.
وى ادامه داد: بازبینى هم در دستور کار شورا قرار گرفته 

اســت اما صدور پروانه هنوز انجام نشده ولى در دستور 
کار قــرار دارد. فرجى درباره اختــالف پیش آمده میان 
سازندگان اثر نیز گفت: اختالف دارند ولى این موضوع 
نافى صدور پروانه نمایش نخواهد شد و بناست مشکل از 

طریق حکم رفع شود.
سیدى در این اثر که اولین ســریال او در شبکه نمایش 
خانگى به حســاب مى آید، از نوید محمدزاده، صابر ابر، 
فرشته حسینى، سحر دولتشاهى، آناهیتا افشار و مهران 

غفوریان در کنار چهره هاى جدید استفاده کرده است.
داستان این سریال به مشکالت جامعه و تأثیرات آن بر 
روى هر فرد مى پردازد. در خالصه داســتان این سریال 
آمده است: «من همیشه یه صندلى واسم کم بوده، کتم 
واسم تنگ بوده، کفشام برام کوچیک بوده، ساعتم خواب 
مى مونده و من ازش جلوتر حرکت مى کردم، دنیا براى 
من جاى کوچیکیه، احســاس مى کنم همه جا بستس و 
نمى تونم نفس بکشــم، انگار همه این لحظه ها رو قبًال 
دیدم، درختا، صداى آبشــار، قورباغه هــا، اونا رو زمانى 

مى بینم که در حال مردنم.»/3017

فریبا کوثرى درباره آخرین مجموعه فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر هیچ کارى را قبول نکرده ام و به همین دلیل هم در خانه مشغول استراحتم، البته 

در این میان چندین پیشــنهاد وجود داشت اما 
ترجیح دادم که در آنها حضور نداشته باشم. 

بازیگر سریال «مختارنامه» ادامه داد: به تازگى 
پیشنهاد بازى در دو اثر را داشتم اما یکى از آنها 
را به دلیل طوالنى بودن مسافت و شیوع موج 
ســوم کرونا و دیگرى را به دلیــل کیفیت اثر 
نپذیرفتم، در کل کرونا تعداد تولیدات را کاهش 
داده و به همین دلیل اکثریت بازیگران هم کم 

کار شده اند.
وى با اشــاره به وضعیت کنونى بیمارى کرونا 
بیان کرد: باور کنید من به شخصه از حضور در 

خیابان وحشت دارم، متأسفانه نسبت به ماه هاى قبل رعایت پروتکل هاى بهداشتى به 
شدت کم شده و همین عاملى شده تا وارد موج سوم بیمارى کرونا بشویم. 

وى درباره احتمال برگزارى جشــنواره فیلم فجر تأکید کرد: طبیعتًا برگزارى جشنواره 
فیلم و یا تئاتر فجر به هیچ وجه در شرایط فعلى درست و جایز نیست، ما باید از برگزارى 
تمامى مراسمات جمعى خوددارى کنیم. وقتى 
بسیارى از جشنواره هاى مهم دنیا لغو شدند چه 
اصرارى بر برگزارى جشنواره هاســت، وقتى 
جان عزیزانمان در خطر است چرا باید جشنواره 
برگزار کنیم، مگر در کل تولیدى هم داشته ایم 

که در انتظار جشنواره ا ى خوب باشیم؟
کوثرى با اشاره به احتمال حضورش در سریال 
«سلمان فارسى» خاطرنشان کرد: هنوز براى 
صحبت کردن درباره ســریال سلمان فارسى 
زود است، این پروژه حداقل شش سال به طول 
خواهد انجامید. طى دو سال آینده هیچ بازیگر 
زن ایرانى جلوى دوربین نخواهد رفت، البته هنوز صحبتى براى بازى در این ســریال 

هم با من نشده است.

«نجال» سریال ویژه ایام اربعین حسینى هم اکنون 
مراحل ضبط و تولید خود را ادامه مى دهد تا پس از 

«زمین گرم» روى آنتن شبکه 3 برود.
 تصویربردارى این ســریال به تهیه کنندگى سعید 

سعدى ادامه دارد و بیش از 90 درصد از مراحل ضبط 
آن به انجام رسیده تا براى پخش در روزهاى آینده 
آماده شود. تازه ترین لوکیشــن هاى سریال بعد از 
بوستان والیت و شهرك دفاع مقدس، مناطقى در 

خرمشهر و آبادان است.

هم اکنون شبکه 3 ســیما پخش تیزر «نجال» که 
حال و هواى محرمى دارد را در دستور کار گذاشته تا 
مخاطبان پس از اتمام پخش مجموعه «زمین گرم»، 

آن را از آنتن رسانه ملى به تماشا بنشینند.
همچنیــن مراحــل فنى این 
مجموعــه از جملــه تدوین، 
صداگذارى و ساخت موسیقى 
براى پخش به موقــع در ایام 
اربعین حســینى، همزمان با 
روزهاى تصویربردارى درحال 

انجام است.
حسام منظور، سارا رسول زاده، 
ملیکا شــریفى نیا، مصطفى 
ساسانى، ســوگل طهماسبى، 
جــواد پورزند، على غابشــى، 
مرتضى شــاه کرم، وحید نفر، بدرالسادات برنجانى، 
محسن پوشانى، محسن ســلیمانى، سجاد دیرمینا، 
ابراهیم گله دارزاده و با هنرمندى هدایت هاشــمى، 
ســیدمهرداد ضیایى و آزیتا حاجیان گروه بازیگران 

سریال را تشکیل مى دهند./3018

سریال جدید هومن سیدى فعالً پروانه نمایش ندارد

«قورباغه» پر دردسر
بهروز بقایى: هنوز از کرونا مى ترسم

ســریال تلویزیونى «ویال» کارى از مهــران مهام 
آغاز شــده و بازیگرانش یکى پس از دیگرى انتخاب 

مى شوند.
این روزها سریال تلویزیونى «ویال» مراحل پیش تولید 
را مى گذراند و قرار است در اواخر مهرماه جلوى دوربین 
برود. مهــران مهام به عنوان تهیه کننده ســریال در 
توضیحات بیشــتر گفت: «ویال» اواخــر مهرماه در 
شمال کلید خواهد خورد. البته لوکیشن ها و ماجراهایى 
در تهران داریم اما هیچ وقــت در کارهاى دیگر هم از 

ابتداى فیلمنامه کار را شروع نکردیم. 
وى افزود: فیلمنامه را به دو دلیل از ابتدا شروع نمى کنم 
چون همیشه به این نکته فکر کرده ام شخصیت ها و 
کاراکترها از اواسط داســتان زودتر روابط شان شکل 

مى گیــرد و از طرفى هرچه زودتر به 
شمال برویم بهتر است و به سرما 
نمى خوریم. گروه سه ماه و نیم 
در شمال خواهند بود و سپس 
به تهــران مى آییم و روزهاى 
پایانى تصویربردارى ســپرى 

مى شود. 
مهــام درباره 

ن  مــا ز

پخش ســریال «ویال» تأکیــد کرد: این ســریال 
تلویزیونى تا پایان سال به آنتن شبکه 3 سیما خواهد 
رسید. کارى که کمدى رئال است، مشکالت اقتصادى 
آدم هایى را نشان مى دهد که در لحظه زندگى مى کنند. 
نمونه هایى از این شخصیت ها در جامعه ما وجود دارند 
که از ترس فردایشــان با گرفتارى و مشقت زندگى 

مى کنند. 
پیگیرى ها نشــان مى دهد که بعد از مرجانه گلچین، 
بازیگران دیگــرى انتخاب شــده اند. حمید لوالیى 
شخصیت اصلى داستان «ویال» خواهد بود و در این 
لیست نام هاى دیگرى همچون هدایت هاشمى و على 
صبورى هم دیده مى شــود. البته قرار است بازیگران 
دیگرى هم به گروه اضافه شوند که احتماًال به هنگام 

شروِع تولید، جزئیات دیگر رسانه اى مى شود. 
ســریال «ویال» به کارگردانى علیرضا نجف 
زاده و تهیه کنندگــى مهــران مهام براى 
شبکه 3 سیما تولید خواهد شد. طرح اولیه 
این سریال درباره کارمندى بود که براى 
تعطیالت نوروز به شمال کشور مى رود و 

در آنجا وارد ماجراهایى مى شود.

حمید لوالیى شخصیت اصلى سریال «ویال» شد
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به سرما  شمال برویم بهتر است و
نمى خوریم. گروه سه ماه و نیم 
در شمال خواهند بود و سپس 
به تهــران مى آییم و روزهاى 
پایانى تصویربردارى ســپرى 

مى شود. 
مهــام درباره 

ن  مــا ز

ب و رو ب م رى ی
شروِع تولید، جزئیات دیگر رسانه اى مى شود. 

ســریال «ویال» به کارگردانى علیرضا نجف
زاده و تهیه کنندگــى مهــران مهام براى
3شبکه 3 سیما تولید خواهد شد. طرح اولی
این سریال درباره کارمندى بود که براى
تعطیالت نوروز به شمال کشور مى رود
در آنجا وارد ماجراهایى مى شود.

ین ب وز ى ز ر بی ن
ال نشده،  مى ترسم. چون طول درمانش 

فهمیدم عجب بیمارى سختى است.
رى پیشــنهاد شــده و داســتانش 
ســالمنداناســت. در حــال حاضر

 را مى خوانم. اگر حضور در این
از نقش هاى اصلى رم یکى

مایى را ایفا خواهمکرد.
سریال «نوعى دیگر» 
ــت بــه تلویزیون، 
رد: تلویزیون هیچ 

ـت اما دوســت 
 براى تلویزیون
زم مثل سریال 
ر» یا «دنیاى
»؛ واقعًا جاى 
ى خانوادگى 

 خالى است.

ر ى ویژ ر یروى ین ز پیش
برنامه هاى تلویزیونى بودیم
و رادیــو و تلویزیون ما
یناین این روزها هم به 
بالندگــى و طراوت

نیازمند است.  

امیر غفارمنش درباره مشــکالت مالــى به وجود 
آمده در سریال «همســرایى» گفت: دو سال پیش 
در یک ســریال به نام «همسرایى» به ایفاى نقش 
پرداختم، متأسفانه تهیه کننده آن سریال هنوز هم 
مبلغ دستمزد من از آن اثر را پرداخت نکرده است، 
خوشبختانه صدا و سیما حق را کامًال به ما داده و این 

روزها درگیر پیگیرى هاى این موضوع هستم. 
وى در همین راستا ادامه داد: با وجود اینکه 

شوراى نظارت رســانه ملى به طور 
کامل حق را به مــن داده و تهیه 
کننــده باید هزینــه 50 میلیون 
تومان طلب من را وصول کند اما 
قانون قراردادهاى ما همچنان 
مى لنگــد، زیرا با وجــود تأیید 

نهادى همچون صدا و سیما هنوز 
هم براى دریافت این مبلغ در کش 

و قوس هستم. 
فیلــم  بازیگــر 

سینمایى «نفوذى» با اشاره به پرداخت بودجه کامل 
تولید سریال «همسرایى» از سوى صدا و سیما به 
تهیه کننده اظهار کرد: رسانه ملى بودجه ساخت این 
سریال را به طور کامل در اختیار تهیه کننده قرار داده 
اما وى تمامى مبلغ را برداشــته و به هیچکس هم 

پاسخگو نیست.
بازیگر سریال «دردســرهاى عظیم» درباره سایر 
فعالیت هــاى خــود در عرصــه 
بازیگرى افــزود: نزدیک به 
یکســال گذشــته را درگیر 
بــازى در ســریال «بوم و 
بانو» بوده ام کــه به تازگى 
تصویربــردارى اش به پایان 
رسیده اســت. به تازگى هم 
بازى در فیلم سینمایى «شهر 
گربه ها» به کارگردانى سید جواد 
هاشمى را پشت سر گذاشته ام که در 

نوبت اکران قرار دارد. /3019

امیر غفارمنش:

یک  تهیه کننده 50 میلیون طلبم را نمى دهد
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هاشمى را پشت سر
نوبت اکران قر

محبوب ترین بازیگر 
نقش شهدا 

«جیمز کامرون» مى گوید فیلمبردارى صحنه هاى 
الیو-اکشــن «آواتار 2»... به صورت کامل به پایان 
رسیده و فیلمبردارى قسمت سوم نیز رو به اتمام است. 
به گزارش «30نما»، کارگردان برنده  اسکار در مصاحبه 
با همکار قدیمى اش «آرنولد شوارزنگر» براى معرفى 
«اجالس جهانى اتریش» پایان فیلمبردارى «آواتار 

2» را تأیید کرد.
کارگردان «ترمیناتور 2: روز داورى» و نویســنده و 
کارگردان «دروغ هاى راســت» و ستاره  این فیلم ها 
نتوانستند در مقابل بحث پیرامون «آواتار 2» مقاومت 
کنند. کامرون مى گوید فیلمبــردارى این فیلم حدود 
چهار ماه و نیم به علت پاندمــى کرونا به تأخیر افتاده 
است. این تأخیر موجب شد اکران «آواتار 2» به دسامبر 
سال 2022 موکول شود؛ با این حال، کامرون تأکید 
مى کند که این تغییر به معناى این نیست که یکسال 
بیشتر باید بر روى فیلم کار کند، چرا که در حال حاضر 
فیلمبردارى این پروژه را به پایان رســانده و به زودى 

کارش را بر روى اتمام «آواتار 3» آغاز مى کند.
کامرون که هنوز در نیوزلند به سر مى برد به شوارزنگر 
مى گویــد: «ما در حــال فیلمبــردارى صحنه هاى 
باقیمانده الیو-اکشن هستیم. حدود 10 درصد باقى 
ا ست. "آواتار 2" به صورت کامل فیلمبردارى شده و 
90 درصد "آواتار 3" باقى مانده. بنابراین خوشحالیم 
که نیوزلند را 9 سال قبل به عنوان محل فیلمبردارى 

انتخاب کردیم.»
کامرون پس از پایان «آواتار 3» بالفاصله به ســراغ 
قســمت چهارم و پنجم مى رود و سپس مراحل پس 
از تولید و جلوه هاى ویژه  این پروژه ها را کامل مى کند. 
بنابراین به نظر مى رسد که دنباله ها با تأخیر دیگرى 
روبه رو نخواهند شــد. «آواتار 2» 17 دسامبر 2022، 
«آواتار 3» 20 دسامبر 2024، «آواتار 4» 18 دسامبر 
2026 و سرانجام «آواتار 5» 22 دسامبر 2028 اکران 

خواهند شد.

فیلمبردارى «آواتار 2» 
تمام شده و 

سومى رو به اتمام است

نخســتین تصاویر از فیلم علمى-تخیلى «آســمان 
نیمه شب» به کارگردانى و بازیگرى «جرج کلونى» 

منتشر شد.
پس از چهار سال «جرج کلونى» براى اولین بار مقابل 
دوربین رفته است و نقش یک دانشمند در حال مرگ 
را در ســال 2049 ایفا مى کند که باید با پایان جهان 

مواجه شود.
با وجودى کــه فیلم بــه رویدادهــاى آخرالزمانى 
نامشخص مى پردازد اما جرج کلونى عقیده دارد چندان 
حوادث فیلم از تروماهایى که سال 2020 با آن روبه 
رو است، تفاوت زیادى ندارد: شیوع بیمارى گسترده، 
محیط زیست درحال فروپاشى و آشوب هاى سیاسى.

در حقیقت فیلمبردارى «آســمان نیمه شب» اوایل 
امسال به پایان رســید، ماه هایى که جهان متفاوت 
تر بود. کلونى مى گوید: «پاندمى وجود نداشــت. این 
فیلم علمى-تخیلى است که خوشبختانه هرچه روزها 

مى گذرد، بُعد تخیلى بودنش کمتر مى شود!»

دیدار با «جرج کلونى» 
بعد از 4 سال

فریبا کوثرى: 

جان عزیزانمان از برگزارى جشنواره مهمتر است

خبر تازه از وضعیت 
خواننده کرونایى ماکان بند 

«نجال» در کنداکتور شبکه 3 قرار گرفت
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سرمربى سپاهان اعالم کرد که همبازى سابقش به کادرفنى 
اضافه خواهد شد و محمود کریمى قرار است در لیگ بیستم 

با نویدکیا همکارى کند.
محرم نویدکیا، سرمربى سپاهان اخیراً در برنامه «ضربه آزاد» 
شبکه اصفهان صحبت هاى مفصلى انجام داد و در خالل آن 

از محمود کریمى به عنوان گزینه کادرفنى نام برد.
محمود کریمى که از ســتاره هاى طالیى دهه 80 سپاهان 
و بهترین بازیکنان تاریخ این باشــگاه محسوب مى شود و 
محبوبیت باالیى میان هواداران دارد در طول این ســال ها 
حاضر به بازگشت به فوتبال نشــده ولى حاال بخاطر محرم 

نویدکیا قبول کرده به کادرفنى اضافه شود.
کریمى در گفتگویــى در خصوص پیشــنهاد مربیگرى در 

ســپاهان اظهار کرد: من در این چند سال همانطور که قبًال 
اعالم کرده بودم قصد بازگشت به فوتبال را نداشتم و تصمیمم 
کامًال جدى بود و چند بار هم فرصت بازگشت برایم پیش آمد 
ولى پیشــنهاداتم را رد کردم. محرم نویدکیا با من جلسه اى 
داشت و اصرار کرد که به کادرفنى اضافه شوم و کمک کنم و 

بخاطر عالقه به سپاهان و محرم قبول کردم بیایم.
وى افزود: مــن به محرم گفتم که خــودت براى مربیگرى 
همه چیز دارى به جز تجربه که این هم در طول کار به وجود 
مى آید. خود من هم چند سال دســتیار قلعه نویى و کرانچار 
بودم و تجربه دارم ولى سپاهان به مربى اى نیاز دارد که در حد 
سرمربیگرى باشد یا یک وزنه روى نیمکت و کادر محسوب 
شود و بتواند کمک کند و براى همین به محرم پیشنهاد دادم 
که به جز من و تکسیرا که یک مربى پرتغالى کار بلد است یک 

دستیار قوى به کادرفنى اضافه شود. محرم نویدکیا صحبتى 
با علیرضا مرزبان داشــت و قبول کرد که به کادرفنى اضافه 
شود و فکر مى  کنم این همکارى صورت بگیرد ولى اگر یک 
درصد هم آقاى مرزبان نشد یک دستیار قوى به کادر اضافه 

خواهد شد.
کریمى در ادامه گفت: ســپاهان تیم خوبى دارد و محرم در 
دیدارهاى آسیایى ســبک تیم را تغییر داد و رو به پاس هاى 
کوتاه و ســریع آورده و دیگر بازى را بــه کانال  هاى کنارى 
نمى برد. تغییرات اینچنینى زمان مى خواهد که جواب بدهد. 
در کل فکر مى کنم آقاى قلعه نویى تیم خوب و کاملى بسته و 
بازیکنان خوبى در سپاهان حضور دارند و نیازى به تغییرات 
اساسى در جمع بازیکنان نیست و با یکسرى تغییرات جزئى و 

جذب چند نفر تیم کامل مى شود.

دوباره برمى گردم فقط بخاطر تو
با پیروزى تیم فوتبال پرســپولیس ایران مقابل السد قطر، 
این تیم الدحیل اســت که به نمایندگى از کشور قطر در جام 

باشگاه هاى جهان شرکت مى کند.
تیــم فوتبال الدحیــل نماینده قطــر در رقابــت هاى جام 
باشگاه هاى جهان خواهد بود که در ماه دسامبر در شهر دوحه 

برگزار مى شود.
حضور الدحیل در جام باشــگاه هاى جهــان منوط به عدم 
قهرمانى السد در لیگ قهرمانان آسیا بود. با باخت السد مقابل 
پرسپولیس در مرحله یک هشــتم نهایى و ناکامى السد در 
رسیدن به فینال و عنوان قهرمانى آسیا، این تیم الدحیل است 

که راهى جام باشگاه هاى جهان مى شود. 
پرسپولیس موفق شد تیم السد را در مرحله یک هشتم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا شکست بدهد و این تیم قدرتمند را از دور 

مسابقات کنار بزند.
به این ترتیب تیم الدحیل با حضــور رامین رضاییان مدافع 
ایرانى خــود حضور در جام باشــگاه هاى جهــان را تجربه 

خواهد کرد.

رامین 
جهانى مى شود

 با تصمیم باشگاه ســپاهان اصفهان عضو جدید کادرفنى این 
باشگاه معرفى شده است. با نظر محرم نویدکیا، علیرضا مرزبان 
به عنوان دستیار جدید او معرفى مى شود و طبق مذاکراتى که 
بین طرفین صورت گرفته قرار است براى عقد قرارداد اقدام کنند. 
مرزبان که آخرین بار در لیگ ایران سابقه حضور روى نیمکت 
تیم نفت مسجد سلیمان را داشــت، سابقه حضور در کادرفنى 

سپاهان به عنوان دستیار زالتکو کرانچار را در کارنامه دارد.

مرزبان 
دوباره مى آید

با انجام قرعه کشى مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
در منطقه غرب، تیم پرسپولیس تنها نماینده باقیمانده ایران در 

این مسابقات حریف پاختاکور ازبکستان شد.
 قرعه کشى مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا (منطقه 
غرب) دیروز و از ساعت 11 و 30 دقیقه به وقت تهران (11 به وقت 
دوحه) در سالن کنفرانس خبرى استادیوم اجوکیشن سیتى انجام 
شد. تیم هاى پرسپولیس ایران، النصر عربستان، االهلى عربستان 
و پاختاکور ازبکستان با صعود به مرحله یک چهارم نهایى حضور 

داشتند که با انجام قرعه کشى حریفان خود را شناختند.
چهارشنبه، 9 مهرماه 1399

النصر عربستان - االهلى عربســتان، ساعت 17 و 10 دقیقه به 
وقت تهران (16 و 40 دقیقه به وقت دوحه)، استادیوم جاسم بن 
حمد/ پرســپولیس ایران-پاختاکور ازبکستان، ساعت 21 و 15 
دقیقه به وقت تهران (20 و 45 دقیقه به وقت دوحه)، استادیوم 

جاسم بن حمد

با حضور اعضاى کمیته هاى بــدوى و تجدید نظر حرفه اى 
سازى باشگاه هاى ایران، نخستین جلسه در این خصوص در 

فدراسیون فوتبال برگزار شد.
امور مربوط به کسب مجوز حرفه اى باشگاه ها رسمًا آغاز شد 
و نخستین جلســه در این رابطه صبح دیروز در دفتر روابط 
عمومى فدراســیون فوتبال با حضور اعضاى کمیته هاى 
بدوى و تجدید نظر صدور مجوز حرفه اى باشگاه هاى ایران 

شکل گرفت.
در این نشســت اعضاى کمیتــه صدور مجــوز حرفه اى 
باشگاه هاى ایرانى به صورت آنالین با اعضاى کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به بررســى مدارك 16 باشــگاه لیگ برترى 
پرداختند. این جلسه با بررســى چهار نماینده کشورمان در 
رقابت هاى فصل آینده لیگ قهرمانان آســیا شروع به کار 

کرد.

پرسپولیس 
فردا به مصاف 
پاختاکور مى رود

جلسه اى بسیار حرفه اى

هافبک دفاعى تیم ملى در باشــگاه جدیدش دوباره به اوج 
بازگشــته اســت. ســعید عزت اللهى هر چقدر در رده ملى 
ستاره بود و خوش درخشــید، در این سال ها نتوانست در تیم 
باشــگاهى اش خوش بدرخشــد. دلیــل ایــن اتفاق هم 
مصدومیت هاى غیرمنتظره سعید بود. او اما امسال مى خواهد 
جبران کند و به اوج بازگردد. حضور او در تیم ویل بولد کلوب 
دانمارك به نوعى تولد دوباره این بازیکن در عرصه باشگاهى 
بود. او در بازى هاى فصل جارى تیمش در ترکیب ثابت بوده و 
بازى هاى خوبى انجام داده است. در دیدار آخر این تیم مقابل 
کوپنهاگن بهترین تیم دانمارك که پرستاره ترین تیم این کشور 
است، عزت اللهى از ابتدا در ترکیب تیمش بود و توانست در 
پایان مسابقه عنوان بهترین بازیکن زمین را هم از آن خود کند. 

این بازى با نتیجه 2 بر 2 به پایان رسید.

تولد دوباره 
سعید عزت اللهى

یکى از جذابیــت هاى ورزش و به خصوص فوتبــال در همه جاى 
دنیا، ُکرى خواندن هواداران براى تیم هاى رقیب اســت؛ در همه 
کشورها  هستند تیم هایى که رقیب سرسخت و سنتى یکدیگرند و 

هوادارانشان به چشم دشمن به هم نگاه مى کنند.
 در عین حال مربیان، مدیران و بازیکنان ســعى مى کنند با احترام 
گذاشتن به رقیب و مصاحبه ها و تعریف و تمجید از تیِم مقابل، جِو 
استادیوم ها و هواداران را آرام و کنترل کنند کما اینکه بارها شاهِد 

بوده ایم که مثًال گواردیوال از کلوپ و لیورپول تعریف مى کند و آنها 
را الیق قهرمانى مى داند یا مثًال زیدان از بارسلون تعریف و تمجید 

مى کند.
در ایران اما خوِد مدیران، مربیان، بازیکنان و از همه بدتر پیشکسوتان 
جرقه دعوا و کینه ورزى و دشمنى را مى زنند و در واقع هیزم در آتش 
مى اندازند و این ُکرى ها و دعواها مثل یک بهمن بزرگ و بزرگ تر 

مى شود و به سمت سکوها، استادیوم ها و فضاى مجازى مى رود.
محرم نویدکیا، بازیکن اسبق و ســرمربى حال حاضر سپاهان که 
انسان محجوب و با اخالقى است، در برنامه زنده تلویزیونى حاضر 
مى شود و موفقیت پرسپولیس را تبریک مى گوید و آرزوى قهرمانى 
در آســیا را براى این تیم مى کند و مى گوید باید از کاِر خوب تعریف 
کرد حتى اگر از طرِف رقیب باشد. شاید نویدکیا راه درازى تا پختگى 
در ِسَمِت سرمربیگرى داشته باشد ولى نشان داد که از لحاظ اخالقى 

و شخصیتى کامًال پخته و کامل است.
او حرفى را به زبان آورد که دیگران هم در خلوت تکرارش مى کنند اما 
در فضاى اجتماعى براى خوشامد هوادار تغییرش مى دهند درحالى 
که  مطمئناً رسیدن به پیروزى و قهرمانى اتفاقى نیست به خصوص 

اینکه اگر این موفقیت ها تکرار شوند و ادامه دار باشند. همانطور 
که اســتقالل با امیر قلعه نویى یک نسل جدید از بازیکنان را 

به لیگ ایران معرفى کرد و به قهرمانى رسید، همانطور که 
ســپاهان در اواخر دهه 80 و اوایل 90 با برنامه ریزى و 

مدیریت قوى اوج گرفت و در قهرمانى هت تریک کرد، پرسپولیس 
هم از ســال 94 و با آمدن برانکو پایه هاى یک تیم منسجم را پى 

ریزى کرد و حاال ثمره آن را مى بیند.
بدون شک قهرمانى هاى پرسپولیس در این چند سال حاصل کار 
و تالش مربیان و صدالبته باشگاه بوده است وگرنه در دنیاى امروز 
تکرار موفقیت با شــانس و اتفــاق،  امکانپذیر 
نیست. این صحبت هاى نویدکیا را به فال 
نیک مى گیریم و در انتظار نمایش تیم 

او در زمین فوتبال مى مانیم.

چقدر خوبى تو

علیرضا فغانى نسبت به واکنش محرم در رابطه با پیروزى پرسپولیس در صفحه شخصى خود استورى منتشر کرد.
 محرم نویدکیا در یک برنامه تلویزیونى در رابطه با پیروزى پرسپولیس، گفت: نیمه دوم را دیدم بازى خوبى کردند، وقتى کارى 
خوب اســت باید از آن تقدیر کرد حتى اگر رقیب باشد. این پیروزى را به باشگاه، هواداران پرســپولیس و مردم ایران تبریک 
مى گویم امیدوارم تا قهرمانى پیش بروند. دیدگاهم این نیست که چون خودم شرایط خوبى نداشتم بقیه هم شرایط خوبى نداشته 

باشند بلکه من باید خود را تغییر دهم اگر کسى کارى بهتر از من مى تواند انجام دهد جاى تقدیر دارد.
علیرضا فغانى، داور بین المللى فوتبال نسبت به این صحبت هاى محرم نویدکیا واکنش نشان داد و با انتشار استورى در صفحه 

شخصى خود نوشت: «کسى که آقا باشد، در هر سمتى محترم و آقاست، چه بازیکن، چه مربى و...»
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آقایى که شما باشى

تیم فوتبال ذوب آهن براى تقویت خط حمله اش در صدد جذب مهاجم شهر خودرو است.
 رحمان رضایى، سرمربى ذوب آهن همچنان در صدد تقویت تیمش براى حضور در فصل جدید لیگ برتر است. یکى 

از بازیکنان مورد نظر رضایى براى تقویت خط حمله، امین قاسمى نژاد مهاجم شهر خودرو است. این بازیکن در دو فصل 
گذشته جزو بازیکنان تأثیرگذار شهر خودرو بوده و حاال ذوب آهن در صدد جذب قاسمى نژاد است. مذاکرات این باشگاه با 

قاسمى نژاد هنوز به نتیجه قطعى نرسیده اما ذوب آهن امیدوار است در نهایت مهاجم شهر خودرو را جذب کند.

قاسمى نژاد در مسیر ذوب آهن

بهمن بزرگ و بزرگ تر 
ضاى مجازى مى رود.

حال حاضر سپاهان که 
زنده تلویزیونى حاضر  ه
 گوید و آرزوى قهرمانى 
 باید از کاِر خوب تعریف 
کیا راه درازى تا پختگى 
 داد که از لحاظ اخالقى 

ت تکرارش مى کنند اما 
یرش مى دهند درحالى 
اقى نیست به خصوص 

ه دار باشند. همانطور 
دید از بازیکنان را 

د، همانطور که 
مه ریزى و

تکرار موفقیت با شــانس و اتفــاق،  امکانپذیر 
نیست. این صحبت هاى نویدکیا را به فال

نیک مى گیریم و در انتظار نمایش تیم 
در زمین فوتبال مى مانیم. او

ى
صل

گاه با 

 کریم انصارى فرد درباره بازى یک شــنبه شــب آاِك در 
ســوپرلیگ یونان مطالبى بیان کــرد. انصارى فرد درباره 
پیروزى 3 بر صفر تیــم آاِك آتن برابر المیــا در چارچوب 
هفته دوم سوپرلیگ یونان و از دست دادن موقعیت حتمى 
گلزنى  اش، گفت: مهمترین چیز کســب پیروزى و 3 امتیاز 
بود. ما هفته دشوارى را با انجام سه پیروزى گذراندیم. تیم 
آاِك آتن اعتماد به نفس خوبى به دست آورده و این روند را 

ادامه مى دهیم.
مهاجم تیم آاِك ادامه داد: هنوز باور از دست دادن فرصت 
گلزنى ام در نیمه دوم بازى برابر المیا سخت است. فوتبال 
همین است و هر از گاهى فرصت ها از دست مى روند. باید با 
این موضوع کنار بیایم و نگذارم دوباره تکرار شود. هنگامى 
که این فرصــت گلزنى را از دســت دادم چیزهایى به زبان 
فارسى، یونانى و انگلیســى گفتم که امیدوارم دوربین هاى 
ورزشگاه آن را ضبط نکرده باشــند. نمى  دانم همسرم پس 

از این گلى که از دست دادم مرا به خانه راه مى دهد یا نه؟!
تیم  آاِك آتن با 6 امتیاز در رده دوم جدول سوپرلیگ یونان 

قرار دارد.

ترس
 کریم انصارى فرد

 از همسرش!

سعید رضى پور

مقداد معماریان



0606استاناستان 3867 سال هفدهمسه شنبه  8 مهر  ماه   1399

ابالغ رأى
کالســه پرونده: 1730/98 حل 12 شــماره دادنامه: 2272- 98/11/14 تاریخ رسیدگى: 
98/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف خمینى شهر خواهان: احمد نقدى 
ساکن: خمینى شهر- خ شهید بهشتى- خ عمران- ك دانش 3 پ 108وکیل خواهان: خانم 
غیاثى خوانده: 1- على نظرى 2- اسد جعفرى ساکن: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
چک (غیابى) گردشکار پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست تقدیمى آقاى احمد 
نقدى با وکالت خانم غیاثى به طرفیت آقاى/ آقایان 1- على نظرى 2- اسد جعفرى به خواسته 
مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره 916317 بتاریخ 91/5/30 مبلغ 
هفتاد میلیون 094356 بتاریخ 91/7/25 مبلغ هفتاد میلیون ریال 094355- 91/5/20 مبلغ 
شصت میلیون ریال عهده بانک مسکن شــعبه خام خمینى شهر بانضمام خسارت دادرسى 
و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمى، مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده/خواندگان در جلسه رسیدگى مورخه 98/10/30 
و عدم حضور خوانده/خواندگان در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا 
به شرح صورتجلسه مورخه 98/10/30 و با احراز اشتغال ذمه خوانده/ خواندگان استصحاب 
بقاى دین و مستندا به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف 94/8/10 و 
مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده ردیف اول تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم 
که توسط دایره محترم اجراى احکام حقوقى بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى 
محاسبه مى گردد و پرداخت مبلغ 3570000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و ســپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومى حقوقى خمینى شهر مى باشد. با توجه به اینکه وکیل خواهان دادخواست خود را به 
طرفیت خوانده ردیف دوم مسترد نموده است شورا مستندا به بند الف و ب ماده 107 قانون 
آئین دادرسى نســبت به خوانده ردیف دوم قرار ابطال دادخواســت صادر مى نماید. م الف: 

985845 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر/6/177
فقدان سند مالکیت 

حوراء عمرانى نژاد فرزند آقا رضا به پیوست دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 

رسما گواهى شده است مدعى است که ســند مالکیت 1512/92 سهم از 213320 بشماره 
765 فرعى از 2876 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل بنام حوراء عمرانى نژاد 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است. که در اثر جابجایى مفقود و اینک درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد.م الف : 1000850- عباس زادگان -رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل /7/109 
   حصروراثت

  حسینعلى حاج علیخانى داراى شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کالسه 9900960 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى 
حاج علیخانى  بشناسنامه  6044 در تاریخ 99/5/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ماهان حاج علیخانى  ش ش 1081509600  
، 2. نرگس امیرى ش ش 1080385096 ، 3. اکرم صفــرى جالل آبادى ش ش 214 ، 4. 
حســینعلى حاج علیخانى ش ش 16 ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 1001526 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/7/110 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 797/98 دادنامه 99/4/28-138/99 
مرجع رسیدگى شعبه 5 شوراى حل اختالف خواهان: مجتبى سفرى وکیل خواهان : مجتبى 
حقیقى نشــانى نجف آباد خ امام دفتر وکالت خواندگان: 1- شــرکت آتیه جوان بین الملل 
2- على صفایى 3- میر هدایت موسوى  نشانى: 1و 2 - تهران امیرآباد شمالى خ 7 پ 43 و9  
کدپستى 67811-14396 3- مجهول المکان  موضوع: مطالبه وجه یک  فقره چک به شماره 
352305 جمعا به مبلغ ســیزده میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام هزینه هاى دادرسى 
تاخیر تادیه و حق الوکاله  گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 

مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت 1- شرکت آتیه جوان بین الملل 2- على 
صفایى 3- میر هدایت موسوى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه 
یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده 
است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و 
پانصد هزار تومان  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صد و شصت و نه هزار تومان به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/9/30 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشدو راى صادره نسبت به آقاى على صفایى خوانده ردیف 
دوم حضورى و از تاریخ ابالغ بمدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشــد1001534/ م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه 7/111/5
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602006006033 تاریخ ارسال نامه: 1399/07/03 - فاطمه حاجیان 
فروشانى فرزند حسن على به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعى است دو سهم و یک دوازدهم سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و 
اعیان از 0 6 سهم ششدانگ پالك شماره 120 فرعى از 80 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در دفتر 139820302006003131 مســبوق به ثبت و سند مى باشد. 
که در اثرجابجایى مفقود شده است و طبق سند چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 

خواهد شد. تاریخ انتشار آگهى: 99/7/8 م الف: 1000550 نبى اله یزدانى- مدیر واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/7/114
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602006006030 تاریخ ارســال نامه: 1399/07/03 زهرا حاجیان 
فروشانى فرزند حسن على به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعى است دو سهم و یک دوازدهم سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و 
اعیان از 0 6 سهم ششدانگ پالك شماره 120 فرعى از 80 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در دفتر 139820302006003134 مســبوق به ثبت و سند مى باشد. 
که در اثرجابجایى مفقود شده است و طبق سند چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار آگهى: 99/7/8 م الف: 1000561 نبى اله یزدانى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/7/119
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602006006026 تاریخ ارسال نامه: 07/03/ - زهره حاجیان فروشانى 
فرزند حسن على به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسماً گواهى 
شده مدعى است دو سهم و یک دوازدهم سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان از 
60 سهم ششدانگ پالك شماره 120 فرعى از 80 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر 139820302006003132 مسبوق به ثبت و سند مى باشد. که در اثر 
جابجایى مفقود شده است و طبق سند چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر 
کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشــار آگهى: 99/7/8 م الف: 1000570 نبى اله یزدانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر از طرف مریم رضایى/7/120

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آیریک صنعت نصف جهان درتاریخ 1399/06/31 به شماره ثبت 65627 به شناسه ملى 14009452794 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : طراحى و ساخت و مشاوره و خرید و فروش و امور بازرگانى و نصب و راه اندازى و تعمیر و نگهدارى 
سیستم هاى اتوماسیون و هوشمندسازى ساختمان هاى مسکونى، ادارى، تجارى، هتل ها، مرغدارى، گلخانه و کارخانه هاى صنعتى طراحى و ساخت و مشاوره و خرید و فروش 
و امور بازرگانى و نصب و راه اندازى و تعمیر و نگهدارى سیستم هاى مانیتورینگ آنالین با قابلیت دسترسى از راه دور طراحى و ساخت و مشاوره و خرید و فروش و امور بازرگانى 
و نصب و راه اندازى و نگهدارى و پشتیبانى سیستم هاى اتوماسیون صنعتى و ابزار دقیق طراحى و ساخت و مشاوره و خرید و فروش و امور بازرگانى و نصب و راه اندازى و تعمیر 
و نگهدارى و پشتیبانى مبدل هاى الکترونیک قدرت 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 سروستان ، کوچه آریا3 ، خیابان پروین اعتصامى ، پالك 13 ، مجتمع تجارى ادارى پگاه رزم آوران ، طبقه 
دوم ، واحد 6 کدپستى 8199913455 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 10000000 ریال توسط  موسسین طى گواهى بانکى شماره 1 مورخ 1399/06/23 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه اصفهان با کد 3108 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا ترکش اصفهانى به شماره ملى 1271223945 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مریم 
جزایرى به شماره ملى 1281796591 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسن ترکش اصفهانى به شماره ملى 1287841538 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى ابراهیم احمدى فرد به شماره ملى 1271011158 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى آقاى سامان صراف به شماره ملى 1271208131 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1001450)

آگهى تغییرات 
شرکت پویش کاران آذران شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 22857 و شناســه ملى 10260436782 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محرم قلى زاده به شماره ملى 1533386099 
بعنوان رئیس هیات مدیره و سید میالد اسکندرى به شماره 
ملى 1271306050 بعنوان مدیرعامل و حامد قلى زاده به 
شماره ملى 1292829151 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا 
و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا 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 (1000786)

آگهى تغییرات 
شــرکت پویــش کاران آذران شــرکت ســهامى خــاص 
به شــماره ثبت 22857 و شناســه ملى 10260436782 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عــادى مورخ 
1399/06/27 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : محــرم 
قلى زاده کدملى 1533386099 و سید میالد اسکندرى کدملى 
1271306050 و حامد قلى زاده کدملى 1292829151 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
قربانعلى رحیمى فسارانى کدملى1291843248 و على زارع 
جالن کدملى 1553118885 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
وعلى البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1000789)

با حضور شهردار اصفهان و جمعى از مدیران شهرى در 
سیزدهمین برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» پانزدهمین 
بازار روز کوثــر با 120 میلیارد ریال اعتبار در شــهرك 
زاینده رود (پینارت) و منطقه 4 شهر اصفهان افتتاح شد.

قدرت ا... نوروزى، شــهردار اصفهان در ادامه سلسله 
برنامه هــاى «هر یکشــنبه، یک افتتــاح» و در آیین 
بهره بردارى از بازار کوثر شــماره 15 واقع در منطقه 4 
شــهردارى اصفهان، اظهار کرد: طى ســه ماه گذشته 
این ســومین بار اســت که در حوزه مربوط به سازمان 
میادین و فرآورده هاى کشــاورزى شهردارى اصفهان 
برنامه هــاى خود را اعــم از کلنگزنــى و افتتاح ادامه

 مى دهیم؛ در این مدت پس از بازار کوثر منطقه 13، بازار 
کوثر شماره 15 در منطقه 4 دومین بازارى است که به 

بهره بردارى مى رسد.
وى با بیان اینکــه در آینده نزدیک بازار کوثر شــهید 
کشورى نیز راه اندازى مى شــود، تصریح کرد: کلنگ 

یک بازار کوثر دیگر نیز در سپاهان شهر زده شد، ایجاد 
فضایى براى دسترسى مردم به مرکزى که همه کاالها 
و مواد مورد نیاز خود را یکجا تأمین کنند امرى است که 
زندگى را براى مردم منطقه 4 آسان تر مى کند؛ زیرا با 
افتتاح این بازار کوثر خرید، امور زندگى آنها آســان تر 

مى شود.
شــهردار اصفهان ادامه داد: این خدماتى است که طى 
چند سال گذشــته با سرعت در حال رشــد است و این 
رشد سیر افزایشــى خوبى را طى کرده است. چیزى که 
در همه این تالش ها مدنظر مدیران شــهردارى است 
رضایت همه شهروندان مبتنى بر رفع نیازهاى آنان است 
تا دسترسى مردم به امکانات راحت تر و قیمت ها در این 

بازارهاى کوثر ارزان تر باشد.
وى اضافه کرد: شهردارى بازارهاى کوثر را مى سازد، 
آماده مى کند و به بهره بردار تحویل مى دهد و به لحاظ 
اینکه به صورت ارزان در اختیار بهره بردار قرار مى گیرد 

بهره بردار نیز قیمت ها را باید ارزان تر از بازار ارائه دهد و 
این اتفاق در حال رخ دادن است.

نوروزى گفت: هر چند قیمت اقالم باز هم براى بسیارى 
از مردم گران است اما قیمت انواع کاال در بازارهاى کوثر 
ارزان تر است و این مأموریتى است که شهردارى براى 

خود تعریف کرده است.
وى با بیان اینکه این پانزدهمین بازار کوثر اســت که 
افتتاح مى شود، افزود: بازار کوثر شماره 15 در زمینى به 
مساحت 2256 مترمربع و 1540 متر ساخت، در اختیار 
شهروندان شهرك زاینده رود بر اساس نیازهاى مردم 
این منطقه قرار گرفت، در آینده نیز فاز دوم این بازار در 
کنار بازار فعلى آغاز مى شود که به لحاظ توسعه منطقه و 
جمعیت آن نیاز به توسعه این فروشگاه احساس مى شود.

شهردار اصفهان سیاست شهردارى را توسعه بازارهاى 
کوثر با رعایت حقوق مغــازه داران کوچک ذکر کرد و 
افزود: این سیاست باید به گونه اى پیش برود که مغازه 

داران کوچک نیز یا در این فروشــگاه ها سهیم شده یا 
اینکه مکان این فروشــگاه ها در نقاطى انتخاب شود 
که آنها نیز بتوانند بدون مشــکل به کســب و کار خود 

ادامه دهند. 
وى با بیان اینکه هزینه ســاخت این بــازار کوثر،  12 
میلیارد تومان بوده است اضافه کرد: آن چیزى که مدنظر 
مدیران شهرى است ایجاد رفاه بیشتر براى مردم و ایجاد 

تسهیالت بیشتر براى زندگى بهتر شهروندان است.
نوروزى گفت: توسعه بازارهاى کوثر الزم است توسط 
بخش خصوصى انجام شــود، شهردارى در حال حاضر 
زیرساخت این بازارها را آماده و آنها را با قیمت ارزان در 

اختیار شهروندان قرار مى دهد.
وى با بیان اینکه موظف هســتیم مصوبات ستاد ملى 
کرونــا را رعایت کنیــم، افزود: به همین دلیل ســعى

 مى کنیم برنامه هاى افتتاحیه خود را به صورت محدود 
برگزار کنیم زیرا رعایت موارد بهداشتى به معناى احترام 

به ســالمت مردم است و همه شــهروندان الزم است 
مسائل بهداشتى را براى پیشگیرى از کرونا رعایت کنند.

■■■
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان هم با 
اشــاره به افتتاح بازار روز کوثر 15 گفت: پانزدهمین و 
مجهزترین بازار روز کوثر اصفهــان در منطقه پینارت 

(شهرك زاینده رود) در اختیار شهروندان قرار گرفت.
محمد مجیرى اظهار کرد: برنامه ریــزى براى افتتاح 
بازار روز کوثر 15 شــهر اصفهان در ابتداى سال جارى 
شده بود اما به دلیل شیوع کرونا، تکمیل و افتتاح آن به 
تأخیر افتاد که با تالش بهره بردار، این بازار اکنون آماده 

بهره بردارى شده است.
وى افزود: با توجه به نیازسنجى که در منطقه 4 و شهرك 
زاینده رود انجام شده این شهرك تجمع و تراکم جمعیت 
داشت اما فروشگاهى براى تأمین نیازهاى اساسى مردم 

نداشت که تصمیم گرفته شد، بازار روز کوثر 15 در این 
منطقه احداث شود.

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و
 فرآورده هاى کشاورزى شــهردارى اصفهان تصریح 
کرد: بــازار روز کوثر 15 با اعتبارى بالــغ بر 12 میلیارد 
تومان و در زمینى به مساحت کل پروژه 2256 مترمربع 
احداث شــده اســت که 1540 متر مربع آن زیرساخت 

بناست.
وى ادامه داد: این مجموعــه مجهزترین و جدیدترین 
بازار کوثر اصفهان است که شامل هایپرى به متراژ 560 
متر و هفت غرفه مرغ و گوشت، نانوایى، ماهى، بخش 

خشکبار، لبنیات، عطارى، سبزى و صیفى جات است.
مجیرى اظهار کرد: امیدواریم ساکنان منطقه 4 اصفهان 
به خصوص شــهرك زاینده رود و پینــارت بتوانند از 
خدمات این مجموعه در راستاى تأ مین مایحتاج زندگى 

خود بهره ببرند.

در سیزدهمین برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» و با حضور شهردار اصفهان؛

مجهزترین و جدیدترین بازار کوثر اصفهان افتتاح شد
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مغز براى انجام فعالیت هاى خود نیاز دارد 
مرطوب باشد اما اگر شــما با عادت هاى 
اشتباه ســبب خشکى مغز شــوید باعث 

اختالالتى در فعالیت هاى شما مى شود.
یکى از مواردى که مرطوب بودن مغز را 
توجیه مى کند، افزایش ظرفیت تحمل و 
تجزیه و تحلیل اطالعات و پاسخ دهى به 
آنهاست؛ اگر مغز خشک بود نمى توانست 
مســئولیت هاى مهم خود را دقیق انجام 
دهد. به عنوان مثال وقتى انســان دچار 
کم خوابى مى شود، مغزش به سمت داغ 
شدن پیش مى رود و تمرکزش را از دست 
مى دهد و شروع به پرخاشگرى مى کند. 
به همین دلیل افرادى که مزاج ســرد و 
رطوبتى دارند، تحمل و صبرشان بیشتر 

از افرادى با مزاج گرم است.
 متخصصان طب ســنتى موارد زیادى از 
جمله خواب سبک و سوت کشیدن گوش، 

کم خوابى و وســواس را به علت خشکى 
مغز مى دانند. فرد مبتال به خشــکى مغز 
همچنین ممکن اســت بــه نوعى دچار 
فراموشــى شــود، به طورى کــه نتواند 
اطالعات جدید را پذیرا باشد. اگرخشکى 
مغز زیاد شود سردردهاى شدید و مکرر به 

همراه دارد.
به طور طبیعى گرم شــدن مغز مى تواند 
به خشــکى آن (کاهش نســبى درصد 
رطوبت و انعطاف پذیرى مغز) منجر شود. 
در ایــن حالت بینى، چشــم، مخاط و ته 
حلق و گاهى پوست سر و صورت و موها 
خشک مى شود و فرد ممکن است عطش 
ناشــى از خشــکى دهان پیدا کند. نتایج 
پژوهش ها حاکى است که در افراد مبتال 
به زوال عقل، کمبود آب بدن ممکن است 
شیوع بیشترى داشته باشد زیرا احساس 
تشنگى کاهش مى یابد و معموًال نوشیدن 

آب در طول روز را فراموش مى کنند.
 از توقــف طوالنى در مناطقــى با آب و 
هواى خشــک یا مواجهه با آفتاب یا باد 
طوالنى اجتناب شــود همچنین مصرف 
سرکه، تندى زیاد (فلفل) و شورى جات 
را که خشک کننده هستند نیز به حداقل 
برســانید. از یک بطرى آب نشاندار شده 
که به شما نشان مى دهد در طول روز چه 

مقدار آب باید بنوشید استفاده کنید.
براى کاهش خشکى مغز  پرهیز از هیجان 
زدگى، کاهش بى خوابى، تغییر و اصالح 
شیوه زندگى، ورزش، استراحت و استفاده 
از ســبزیجاتى مانند ریحــان و کاهو در 
هنگام عصر، مصرف شیربرنج به عنوان 
یکى از خوراکى هــاى رطوبت بخش و 
همینطور چکانــدن دو قطره روغن بادام 
شــیرین داخل بینى قبل از خواب مفید 

است.

نگذارید مغزتان خشک شود
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ت
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ما غالبًا در به یاد آوردن مطالب با این پدیده روبه رو مى شــویم که ن
مطمئن هستیم آن مطلب جایى در مغز ما قرار دارد اما نمى توانیم آن 
را بیابیم. یکى از معروف ترین پژوهشــگران حافظه به نام «سوزان 
الفتوس»، چهار دلیل عمده را در پاســخ به این پرسش بیان کرده 

است: 
1- شکست بازیابى:

یکى از دالیل متداول فراموشى،عدم توانایى در بازیابى یک خاطره 
است. یکى از توضیحاتى که در مورد علت عدم موفقیت در بازیابى 
وجود دارد به نام نظریه زوال معروف اســت. بنابراین نظریه، هرگاه 
که اطالعات جدیدى در مغز ذخیره مى شود ردپایى به آن نیز ایجاد 
مى شود. این رد پاها به مرور زمان کم رنگ تر و کم رنگ تر مى شوند 
و اگر آن اطالعات مورد بازیابى و استفاده قرار نگیرند، رد پاها نهایتًا 
از بین مى روند. مشــکلى که با این نظریه وجود دارد این است که 
پژوهش ها نشان داده اند که حتى خاطراتى که به یاد آورده نشده اند 

و مورد استفاده قرار نگرفته اند نیز در حافظه بلندمدت پایدار هستند.
2- تداخل:

نظریه دیگرى به نام نظریه تداخل مى گویــد که برخى خاطرات با 
خاطرات دیگر تداخل و رقابت مى کنند. هنگامى که اطالعى خیلى 
شــبیه با اطالع دیگرى که قبًال در حافظه ما ذخیره شده باشد، به 

احتمال زیاد تداخل پیش مى آید. دو نوع تداخل وجود دارد:
تداخل پیش گستر: هنگامى اســت که یک خاطره قدیمى، به یاد 

آوردن یک خاطره جدید را مشکل تر یا ناممکن مى سازد.
تداخل پس گستر: هنگامى بروز مى کند که اطالعات جدید مانع به 

یادآورى اطالعات قبًال ذخیره شده گردد.
3- نقص ذخیره سازى:

یکى دیگر از دالیلى که ما فراموش مى کنیم این است که اطالعات 
را واقعاً در حافظه بلندمدت خود جاى نمى دهیم. نقص ذخیره سازى یا 
رمزبندى اطالعات گاهى مانع از ورود اطالعات به حافظه بلندمدت 
مى شود. در یک آزمایش معروف، پژوهشگران از شرکت کنندگان 
خواستند که یک سکه 25 ســنتى واقعى را از بین تعدادى سکه 25 
سنتى تقلبى پیدا کنند (نیکرسون و آدامز). شما خودتان نیز مى توانید 
این آزمایش را روى خود انجام دهید. ســعى کنید که با اطالعاتى 
که از یک سکه (مثًال 25 تومانى) در حافظه دارید شکل آن را روى 
کاغذ بکشید و سپس شکل خود را با یک سکه واقعى مقایسه کنید. 
به احتمال زیاد، خواهید توانســت شــکل و رنگ آن را به یاد آورید 
اما جزئیات دیگــر آن را به یاد نخواهید آورد. دلیلش این اســت که 
فقط جزئیات الزم براى تشخیص سکه 25 تومانى از سایر سکه ها، 

رمزبندى شده و در حافظه بلندمدت ما جاى گرفته است.
4- فراموشى عمدى:

گاهى اوقات ما خودمان مى خواهیم که برخى خاطرات را فراموش 
کنیم، به ویژه خاطرات مربوط به رویدادها و تجربیات ناراحت کننده و 
ناگوار. دو نوع اصلى فراموشى عمدى عبارتند از بازدارى یا فراموشى 

خودآگاه و سرکوبى یا فراموشى ناخودآگاه.
الزم به ذکر اســت که مفهوم خاطره هاى ســرکوب شــده مورد 
قبول همه روان شناســان قرار ندارد. یکى از مشکالتى که در مورد 
خاطره هاى سرکوب شده وجود دارد این است که مطالعه علمى اینکه 
خاطره اى سرکوب شده است یا نه، اگر نه غیرممکن، اما بسیار دشوار 
است. فعالیت هاى ذهنى مثل به یادآورى و به کار بستن اطالعات 
روش هاى مهمى براى تقویت حافظه مى باشند و خاطرات  مربوط 
به رویدادهاى ناراحت کننده و ناگوار، احتمــال کمترى دارد که به 

یادآورده، مورد بحث قرار گرفته و یا مورد استفاده واقع شوند.

چرا مطالب را 
فراموش مى کنیم؟

یادآورده، مورد بحث قرار گرفته و یا مورد استفاده واقع شوند.

کرونا ویروس عمدتًا از فردى به فرد دیگر منتقل مى شود. وقتى شخصى که آلوده است، سرفه یا عطسه 
مى کند، قطرات حاوى ویروس را به هوا مى فرســتد.کرونا ویروس مى تواند ساعت ها و حتى روز ها روى 
سطوح مانند دستگیره هاى در و میز هاى پیشــخوان زنده بماند. مدت ماندگارى این ویروس به ماده اى 

بستگى دارد که آن سطح از آن ساخته شده است.
مینو محرز، عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله با کرونا ایران درباره فواید ضدعفونى کردن ســطوح و 
ماندگارى ویروس کرونا روى اشیا اظهار کرد: اگر بخواهیم به طور دقیق در مورد این موضوع صحبت کنیم 
باید گفت ضدعفونى کردن سطوح چندان تأثیرى در از بین بردن ویروس، ندارد زیرا به طور مداوم ویروس 

مى تواند روى سطوح بنشیند، فقط شستشوى دست ها براى مصونیت در برابر کرونا کافى است.
او افزود: تنها راه مؤثرى که مى تواند تا حدودى ویروس کرونا را مهار کند و بتوانیم با آن زندگى کنیم، رعایت 
فاصله اجتماعى و زدن مرتب ماسک اســت. افراد اگر این شرایط را رعایت نکنند حتماً  نقطه اصلى وصل 

شدن مجدد زنجیره ویروس کرونا خواهند بود.

ضدعفونى محیط تأثیرى در مهار کرونا ندارد

بهترین نوشیدنى بعد از ورزش شیر کاکائو است زیرا سلول ها را 
احیا و بدن را که از طریق عرق کردن حین ورزش کم آب شده 

است، مجدداً آبرسانى مى کند.
به گفته دکتر غالمرضا جهانى، بعد از انجام ورزش، اکثر آدم ها آب 
معدنى یا نوشیدنى انرژى زا مى نوشند تا انرژى شان را که از طریق 
تعریق آزاد شده و از دست رفته اســت، بازیابند و تقویت کنند. 
اما اکثر متخصصان تغذیه بر این باورند که شیر کاکائو بهترین 

نوشیدنى بعد از انجام تمرینات ورزشى است.
شیرکاکائو حاوى مقادیر زیادى از مواد مغذى مورد نیاز بدن بعد از 
ورزش است. به ویژه نوع کم چرب آن کمک بیشتر و بهترى به 
سالمتى خواهد کرد. نوشیدن شیرکاکائو بعد از ورزش خاصیتى دو 
برابر نوشیدن آب معدنى دارد، چون سلول ها را احیا و بدن را مجدداً 

آبرسانى مى کند. شیرکاکائوى کم چرب الکترولیت، کربوهیدرات، 
پروتئین، مواد معدنى، پتاسیم و ویتامین هایى دارد که براى تجدید 
قوا و تأمین مجدداً آب بدن که از طریق عرق کردن حین ورزش 

از دست رفته است ضرورى هستند.
 وقتى شیرکاکائو مى نوشید سطح آب بدن  به مدت بیشترى حفظ 
مى شود. شیرکاکائو همچنین به دلیل محتواى کربوهیدرات و 
پروتئینى اش به بازیابى توان عضالت بعد از انجام ورزش کمک 
مى کند و مطمئناً سطح گلیکوژن الزم براى عضالت را نیز افزایش 
مى دهد. به علت پروتئین و مواد معدنى باالیى که دارد، شیرکاکائو 
براى احیا، ترمیم سلول ها و عضالت مفید است، چیزى که بعد از 

انجام ورزش واقعاً  بدن به آن نیاز دارد.
شــیر یکى از بهترین منابع پروتئین اســت که نیازهاى بدن را 

مرتفع مى کند. اگر ورزش مى کنید، براى پیشگیرى از پرخورى 
و همچنین تجدید قوا و انرژى تان به مصرف پروتئین بیشترى 
نیاز دارید. ترکیبات شــیرکاکائو مواد مغــذى قدرتمندى براى 
مغز هستند که به شــما احساس آرامش، شــادمانى و مسرت 

مى بخشد. 
شیر به خصوص نوع کاکائویى آن، پروتئین و کلسیم بسیار زیادى 
دارد که به سالمت استخوان ها و دندان ها کمک شایانى مى کند. 
بدن  شما به مصرف پروتئین و کلسیم بیشتر نیاز دارد تا سلول ها 
را تغذیه کند و از این طریق احساس تندرستى و تجدید نیرو کنید. 
بعد از انجام ورزش، سلول هایتان شکسته مى شوند و الزم است 
بازسازى شوند، بنابراین، نوشیدن شیرکاکائو بعد از ورزش بسیار 

توصیه مى شود.

شیر کاکائو، بهترین نوشیدنى بعد از ورزش

آگهى تغییرات
شرکت پشم سنگ پارامیس سهامى خاص به شماره ثبت 528 و شناسه ملى 10980061582 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الهام صالحى نجف آبادى به شماره ملى 1091193703 و محمد باستانى به شماره 
ملى 1080019836 و مهدى عباسیان نجف آبادى به شماره ملى 1091541639 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. رسول هارونى به شماره ملى 1090277539 به سمت بازرس اصلى و روح اله یوسفان به شماره ملى 1091382042 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشرآگهى شرکت انتخاب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1000790)

آگهى تغییرات
شرکت پشم سنگ پارامیس سهامى خاص به شماره ثبت 528 و شناسه ملى 10980061582 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الهام صالحى نجف آبادى بشماره ملى 1091193703 به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد باستانى نجف آبادى بشماره ملى 
1080019836 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدى عباسیان نجف آبادى بشماره ملى 1091541639 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک بروات سفته قراردادها و عقود اسالمى با امضاى مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1000896)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود بین الملل صنعت نگین ایرسا درتاریخ 1399/07/03 به شماره ثبت 65681 به شناسه ملى 14009461880 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فروش و توزیع و تولید انواع مبلمان منزل و ادارى و رفاهى و تفریحى پخش و عرضه کلیه محصوالت بهداشتى 
و آرایشى , خزارى و بدلیجات . صادارات و واردات کاالهاى مجاز بازرگانى . شرکت در کلیه مناقاصات ومزایدات دولتى و خصوصى . واردات انواع خودرو و قطعات انواع خودرو , هواپیما 
و موتور سیکلت , موبایل , لوازم خانگى , کامپیوتر و خودرو . 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 ملک شهر ، خیابان شهید علم الهدى ، کوچه شاهین 17 [18] ، پالك 9 ، طبقه همکف کدپستى 8196717334 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى خســرو زارعى به شماره ملى 1283940493 دارنده 10000 
ریال سهم الشرکه خانم عصمت هادى عابدینى سودانى به شماره ملى 1283943972 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى خسرو زارعى به شماره ملى 
1283940493 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم عصمت هادى عابدینى سودانى به شماره ملى 1283943972 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1001445)

فقدان مدارك
 NCT***125D9123030 1 و شماره تنهP52FMI*10937849 *مدل 1391 بنزینى به شماره موتور CC 125 برگ سبز یکدستگاه موتور سیکلت سیستم هرم اسپید تیپ

به شماره پالك 626/27145 متعلق به احسان خیام باشى به شماره ملى 1288441878 فرزند نعمت اله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

اســترس تأثیرات زیادى بر بدن مى گذارد یکى از این تأثیرات 
مشکالت پوستى و کهیر زدن است.

شــاید درك این مفهوم که یک وضعیت عاطفى مانند استرس 
بتواند در بدن عوارض فیزیکى ایجاد کند براى بســیارى از ما 
دشوار باشــد، اما مدتى است پزشــکان پى برده اند که استرس 
مى تواند تأثیرات آنى روى چند عملکرد فیزیکى بدن داشته باشد.
عملکردهایى مانند هضم، تمرکز، خواب و فشــار خون برخى 

نمونه هاى این عملکردها هستند؛ با این حال، بسیارى از مردم 
نمى دانند که استرس مى تواند عامل بروز یک مشکل پوستى به 
نام کهیر استرسى نیز باشد. کهیر استرسى مى تواند در هر جایى از 
بدن ظاهر شود و ممکن است به شکل یک هاله، مجموعه اى از 

گزیدگى ها یا یک واکنش پوستى آلرژیک به نظر برسد.
برجســتگى هاى تاول مانندى که روى پوست ظاهر مى شوند 
معموًال احساس خارش ایجاد مى کنند و حتى ممکن است برخى 

از افراد در ناحیه آسیب دیده احســاس سوزش یا سوزن سوزن 
شدن داشته باشند.

استرس همچنین مى تواند باعث تشدید مشکالت مزمن پوستى 
مانند پسوریازیس، آکنه روزاســه و اگزما شود. کهیر استرسى 
واکنشى اســت که احتمال بروز آن در بیشتر افراد وجود دارد اما 
معموالً  زنان و افراد بین 30 تا 50 ســال بیشتر مستعد بروز این 

مشکل هستند.

کهیر زدن 
بر اثر استرس 
واقعیت دارد؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بارخدایــا! اگــر زبانــم از ســئوال عاجز اســت یا ندانم چســان 
روى ســئوال به درگاه تــو آرم ، مرا بــه آنچه صالح مــن در آن 
اســت، راه بنماى و دلم را به جایى که رســتگارى من آنجاســت ، 
متوجه ســاز که چنیــن رهنمودهــا از تــو بعید نیســت و چنین 
کارسازى ها از تو شگفت نباشد. بارخدایا! با من به بخشایش خود 

رفتار کن و به عدالت خود رفتار مکن .
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آگهى منا قصه

مصطفى حسینى-شهردار قهجاورستان

شهردارى قهجاورستان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره99/119/ق/ش مورخ1399/06/04 شوراى اسالمى شهر قهجاورستان عملیات اجراى فاز اول 
پارك کوهستان شهر قهجاورستان با اعتبار3/870/000/000 ریال را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

پیشنهاد دهندگان مى توانند براى دریافت اسناد مناقصه همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 1399/07/24 به شهردارى 
مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

تلفن تماس شهردارى قهجاورستان:35776611
زمان تحویل پیشنهادات تا1399/07/27

زمان بازگشایى پیشنهادات:1399/07/28
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون دررد یاقبول یک یا کلیه  پیشنهاد ها مختار است.

  نوبت اول

    م.الف:1004087
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