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نشانه هایى که 
باید سریع تر 

دندانتان را بکشید 

حال فرهنگ و هنر در اصفهان خوب نیست
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خاك خوردن یکساله
 100 کانتینر الستیک 

فردوسى پور کتاب 
جدیدش را با یک اصفهانى 

رونمایى مى کند

فروش 3 میلیون پوندى 
آثار ایرانى 

در 3 حراج لندن وضعیت کرونایى 5
بى سابقه 

در استان اصفهان

بسیارى از افرادى که با دندان درد شدید به دندان پزشکى 
مراجعه مى کنند، نمى دانند که آیا دندان پوسیده شان باید 

کشیده شود یا نه و آیا گذاشتن ایمپلنت دندانى ضرورى است؟
کشیدن دندان به چند دلیل محدود ازجمله موارد زیر انجام 
مى شود:  پوسیدگى شدید دندان، بیمارى دهان و دندان...

ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با 
ابراز نگرانى از روند پرشــتاب شیوع کرونا و ثبت 
آمارهاى بى سابقه از موارد ابتال، بیماران بسترى 
و مرگ و میر در اســتان اصفهان، گفت: تاکنون 
هیچ بیمارى بدون تخت بسترى نمانده، اما پیدا 
کردن تخت بسترى براى بیماران سخت شده و 
با ادامه این روند در آذر ماه به نقطه شکننده براى 

سیستم درمان استان مى رسیم.
آرش نجیمــى در گفتگو با «ایســنا» با اشــاره 
به بســترى نزدیک بــه 2000 بیمــار مبتال به 

کووید- 19 در بیمارستان...
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در جلسه دیروز شوراى شهر:

بازگشت علیرضا آرا 
به تلویزیون با «از سرنوشت»

من دارم مى آیم
علیرضا مرزبان رســمًا به عنوان مربى تیم فوتبال سپاهان اصفهان 

انتخاب شد.
علیرضا مرزبان در گفتگویى، در مــورد اینکه ماجراى همکارى اش 
با باشگاه سپاهان به کجا رسید، اظهار 
کرد : قرارداد را همانطــور که محمدرضا 

ساکت ارسال کرده بود...
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7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حاشیه نشینى 
در کانون توجه 
مسئوالن اصفهان

انتشار تصویر جسد یک نوزاد تازه متولد شده در حصه 
باعث شده است

آغاز فاز عملیاتى نهمین رزمایش اقتدار هوایى 
فداییان حریم والیت از امروز

3
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در تهران هم در تهران هم 
آب تبریز آب تبریز 
مى خورم!مى خورم!

4

ت رو ز ویزیونب تب و ر ز ویزیونب ب

ت؟
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 سالروز والدت حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) را تبریک مى گوییم
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همزمان با تغییر فصل و در همزمان با تغییر فصل و در 1515 رنگ انجام شده است رنگ انجام شده است

من دار
علیرضا مرزبان رســمًا به عنو

انتخاب شد.
علیرضا مرزبان در گفتگویى، د
با
کرد
ساکت
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ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى کشــور در 
تازه ترین فصل نامه خود، آمــار مربوط به حوزه فناورى در 
سه ماه دوم سال 99 را منتشر کرد که بر اساس آن مجموع 
خطوط فعال در کشــور 125 میلیون و 258 هزار و 391 
سیمکارت  اســت که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را 
به نزدیک 150 درصد مى رســاند. یکى دیگر از آمارهاى 
جالبى که در این گزارش آمده، مربوط به تلفن هاى همگانى 
است که این روزها کمتر در کوچه و خیابان آنها را مشاهده 
مى کنیم و برخى گمان مى کنند اســتفاده از این دکه هاى 
نوستالژیک به طور کلى منسوخ شده است. اما آخرین آمار 
نشان مى دهد 2123 تلفن همگانى در جاده ها و 92 هزار و 

620 باجه تلفن در کل کشور در حال فعالیت هستند و مورد 
استفاده قرار مى گیرند. وضعیت توسعه تلفن همراه تا پایان 
ســه ماهه دوم 1399 بخش دیگر این گزارش است که 
نشان مى دهد ضریب نفوذ اپراتور همراه اول با 67 میلیون 
سیمکارت فعال در کشور بیش از 80 درصد است. اپراتور 
ایرانسل 53 میلیون خط فعال دارد و 63 درصد از ضریب 

نفوذ اینترنت در کشور را به خود اختصاص داده است. 
تعداد مشترکین خانگى سرویس اینترنت هشت میلیون و 
406 هزار نفر و مشترکین تجارى سرویس اینترنت بیش از 
یک میلیون نفر هستند، که جمع کل آن ها به عدد 9 میلیون 

و 479 هزار مشترك مى رسد.

تا امروز هرچه درباره ماسک ها شنیده بودیم این بود که 
هر نوع ماسکى اگر خیس شــود کارایى اش را از دست 
خواهد داد اما حاال کارشناس تجهیزات پزشکى دانشگاه 
علوم پزشکى کرمانشــاه از این مى گوید که الاقل یک 
نوع ماسک هست که خیس آن کارایى بیشترى در مقابله 

با کرونا دارد!
شهریار بغدادى با اشاره به شروع فصل پاییز و زمستان 
و افزایش بارندگى ها و احتمال خیس شــدن ماسک ها 
گفت: ماسک سه الیه که بیشترین استفاده را در جامعه 
دارد از دو الیه آب گریز و یک الیه آبدوســت تشکیل 
شده است. دو الیه درونى و بیرونى این نوع ماسک ها از 

پارچه هــاى آب گریز بــوده که با بارش بــاران خیس 
نمى شوند و الیه وسط آنها که «مِلت» نام دارد  آبدوست 
است و با رســیدن هرنوع رطوبت حتى بازدِم فرد خیس 
مى شود. وى افزود: خیس شدن این الیه کارایى آن را در 
جذب ذرات و ویروس افزایش داده، بنابراین در صورت 
خیس شدن این الیه کارایى ماسک سه الیه افزایش مى 
یابد، پس نگرانى براى خیس شدن ماسک در طول فصل 

بارندگى وجود ندارد. 
بغدادى خاطرنشــان کرد: ســایر ماســک ها از جمله 
ماسک هاى پارچه اى درصورت خیس شدن ترجیحاً باید 

دور انداخته شوند.

125 میلیون سیمکارت 
در کشور فعال است

نظریه جدید درباره 
ماسک «خیس»

تا یکسال دیگر درگیریم
  برترین ها | ایرج حریرچى، معاون کل 
وزارت بهداشت گفت: اطالعات علمى موجود 
امروز، نشان مى دهد که حتى در صورت کشف 
واکسن، تأثیر ماسک در پیشگیرى از بیمارى 
کرونا به شرط اینکه حدود 95 درصد مردم از آن 
استفاده کنند، حتى مى تواند از واکسن مؤثرتر 
باشــد. در عین حال در این جنگ فرسایشــى 
که حداقل یکسال دیگر باید آن را ادامه دهیم، 
تأکیدمان این است که حتمًا از ماسک استفاده 

شود./3445

خبرخوب یارانه اى
  ایسنا| نماینــدگان مجلس در جریان 
بررسى پیشنهادات الحاقى به طرح یک فوریتى 
تأمین کاالهاى اساسى با استفاده از کاالبرگ 
الکترونیکى، پیشنهاد حسینعلى حاجى دلیگانى 
به منظــور الحاق یک تبصره بــه این طرح را 
بررسى کرده و با آن موافقت کردند. بر اساس 
این تبصره الحاقى که مورد موافقت نمایندگان 
قرار گرفت، کســانى کــه یارانه نمــى گیرند 
مى توانند درخواســت دریافــت یارانه کرده و 
با برقرارى آزمون وســع اگر شــرایط دریافت 
یارانه را داشــته باشــند، مجدداً یارانه دریافت 

خواهند کرد.

فیثاغورث ایرانى 
درگذشت

  روزنامه خراسان |اســتاد على اصغر 
غفارزاده که مبدع روش هــاى نوین در چهار 
عمل اصلــى ریاضى بــود، در 86 ســالگى 
درگذشــت. غفارزاده که از حدود 60 سال قبل 
در فرانسه زندگى مى کرد، در سال هاى اخیر هر 
ســال چند نوبت را در زادگاهش مشهد روزگار 
مى گذراند که این سفر آخر، آخرین سفر او شد. 
او روشى را در چهار عمل اصلى ابداع کرده است 
که به وسیله آن به راحتى مى توان اعداد بزرگ را 
بدون ماشین حساب و در کمترین زمان محاسبه 
کرد. برخى رسانه ها به او لقب فیثاغورث ایرانى 

و معجزه گر اعداد دادند./3446

جنجال جدید 
ریحانه پارسا 

  رکنا| ریحانه پارســا با انتشار یک الیو 
با محسن افشانى در خصوص حواشى اخیر به 
وجود آمده اش در ترکیه گفت: «روز سه شنبه 
ساعت 10 شب با انتشار یک الیو جواب تمام 
حواشى اخیر را مى دهم.» او حاال با انتشار یک 
توییت نظر دنبال کنندگان صفحه اش را به خود 
جلب کرده است. ریحانه پارسا در توییت خود 
«ترامپ» و «بایدن» را به الیو خود و محسن 
افشانى دعوت کرده است! هنوز معلوم نیست 

در این الیو چه گفته مى شود. 

اینترنت فقط کنار جاده
اکبر عبدى مشکل دانش    رویداد24 |
آموزان محلــه بلوکات در شهرســتان رودبار 
را رســانه اى کرد. این بازیگر مشهور با انتشار 
تصاویرى از دانش آمــوزان محله بلوکات در 
شهرســتان رودبار در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: «چند روزى مى گذرد براى فیلمبردارى 
ســریالى در محله بلوکات واقع در شهرستان 
رودبار مزاحم مردمان خونگرمشــان هستم، 
بعد از چندین روز عوامل سریال متوجه امرى 
مى شــوند؛ دانش آموزان عزیزم در این روستا 
براى حضور در کالس هاى مجازى تنها یک 
راه داشــتند آن هم این بود که براى استفاده از 
اینترنت باید به لب جاده براى برقرارى دسترسى 
مى رفتند. بعد از انتشار چندین عکس در فضاى 
مجازى وزیــر جوانمان آقــاى آذرى جهرمى 
دســتورى مبنى بر حل مشکل این عزیزانمان 
صادر مى کند. پس اگر همتى باشد هیچ مشکلى 

حل نشدنى نیست.»/3447

مثل آب خوردن 
  باشگاه خبرنگاران جوان | ســیدمحمد 
غرضى، نامزد انتخابات سال 92 که گفته در سال 1400 
هم نامزد مى شود گفت: ما همیشه آماده ایم که بیاییم و 
بعد از مراجعه به نمونه هاى مختلف، راه حل اداره کشور 
را ارائه کردیم. او مى گوید: اداره کشور مثل آب خوردن 
است، چون داراى مختصات قدرت است و بهترین طبقه 
متوســط را در دنیا دارد. حدود صد هزار دکتراى داخلى 
و خارجى ایرانــى داریم که آمریــکا و اروپا از ما قرض 
مى گیرند و از همه مهمتر ملت ایران است که هزینه اى 

کم و کار بسیار زیادى را پیش روى خود دارد. 

دروغ است
  ایرنا | رئیس مرکز پیوند و امور بیمارى هاى 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: مطالبى 
که در ســایت هاى ضد انقالب درباره خرید و فروش 
و تجارت اعضاى بدن بیماران کرونا مطرح شــده، به 
هیچ وجه صحت ندارد. مهدى شادنوش گفت: وزارت 
بهداشت به دقت شایعاتى که در زمینه تجارت و خرید و 
فروش اعضاى بدن در فضاى مجازى منتشر مى شود را 
رصد مى کند، حراست وزارت بهداشت نیز به دقت این 
شایعات و افرادى را که با بازنشر این مطالب به گسترش 

آن دامن مى زنند، زیر نظر دارد.

سونامى انسانى در آذر
محســن هاشــمى، رئیس شوراى    انتخاب |
اسالمى شهر تهران روز یک شنبه در جلسه این شورا 
گفت: تلفات کرونا در هشت ماهه نخست سال جارى 
در تهران، از میزان ماه هاى اوج انقالب اسالمى بیشتر 
بوده است و متأسفانه برخالف موج نخست و دوم کرونا 
که پس از اوج گیرى دچار کاهش شــد، موج سوم که 
مهرماه آغاز شد در آبان تشــدید شده است و اگر اقدام 
مؤثرى براى مهار آن انجام نشود، ممکن است به یک 

سونامى و فاجعه انسانى در آذر منجر شود./3448

پوشک کمیاب شد
  تسنیم  | پس از افزایش قیمت 40 درصدى 
برخى مواد شوینده و بهداشــتى به دلیل گرانى دالر و 
دو برابر شدن قیمت ارز نیمایى، این بار پوشک بچه در 
بازار کمیاب شده است! دبیر انجمن صنایع شوینده ها 
مى گوید: مواد اولیه پوشــک بچه همچــون خمیر از 
آمریکا، کانادا و برزیل وارد کشور مى شود و حاال با تشدید 
تحریم ها مواد اولیه پوشک بچه وارد نمى شود. خبرى که 
نیما بصیرى، عضو هیئت مدیره انجمن سلولزى هم آن 
را تأیید مى کند و مى گوید: در برخى از برندها قیمت چهار 
بسته پوشک (شامل چهار بسته سایز 3) حدود 530 هزار 

تومان آب مى خورد./3449

اشتباه بزرگ
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام    ایسنا |
گفت: محدود کردن ســن 45 سال در رقابت انتخابات 
1400 اشتباه بزرگى است. محسن رضایى در اینستاگرام 
نوشــت: امروز معیار جوان بودن را زیر 45 سال تعیین 
مى کنند در حالــى که معیار جوان بــودن در دهه اول 
انقالب زیر  30 ســال بود. نسل اول براى آنکه خودش 
در قدرت بمانــد مرتب معیار جوان بــودن را باال برده 
اســت و آنها را متهم به ناتوانى و آمــاده نبودن براى 
پذیرش مسئولیت ها کرده است. لذا انبوهى از جوانان 
انقالب پشت درهاى مسئولیت واقع شده اند و مردم از 
خدمات دهى آنها محروم شده اند. محدود کردن سن 

45 سال در رقابت انتخابات 1400 اشتباه بزرگى است.

زندانى شدن بدنساز ایرانى 
  روزیاتو | یک بدنساز ســابق ایرانى پس از سه 
بار تالش براى تقلب در امتحان آییــن نامه رانندگى 
انگلیس با استفاده از هدست بلوتوث مخفى و فرستادن 
فرد دیگرى به جاى خود، براى 11 ماه روانه زندان شد. 
دادگاه «امیرلرزاده »، 38 ســاله ساکن شهر بیرمنگام 
انگلیس روز جمعه برگزار شد. در دادگاه گفته شد لرزاده 
که در سال 2016 به انگلیس آمده بود به زبان انگلیسى 

مسلط نیست./3450

خبرخوان

3 حراج خانه کریستیز، ســاتبیز و بونامز طى سه شب از 
26 تا 28 اکتبر (5 تا 7 آبان) ســه حراج آثار هنرى تمدن 
اسالمى و هند را برگزار کردند که در مجموعه به فروش 
کلى بیش از 17 میلیون پوندى رســیدند و یک ششم از 
فروش کل این سه حراج به مبلع بیش از سه میلیون پوند 

به آثار هنرى ایران تعلق گرفت.
حراج خانه بونامــز روز 26 اکتبر (5 آبــان) حراج «هنر 
اســالمى و هند» را به صورت زنده در لندن برگزار کرد. 
103 اثر ایرانى شامل، نقاشــى، خط، عکس، مینیاتور، 
کتاب، جعبه الکى، قلمدان، کوزه هاى سرامیکى و... در 
میان آثار این حراج قرار داشت. یک ششم فروش کلى 
این حراج به مبلغ 312 هزار پوند به هنر ایران اختصاص 
داشت. گران ترین اثر ایرانى حراج کتاب کلیات سعدى 
به همراه هشــت تصویر، متعلق به قــرن 16 بود که به 
قیمت 85 هزار پوند فروخته شد و در جایگاه پنجمین اثر 

ذى قیمت این حراج قرار گرفت.
 یک جعبه جواهرات منقش به گل مرغ متعلق به حسن 
خداداد، نقاش دوران زندیه، بطرى آب ســفال مینایى 
متعلق به قرن 13، آلبوم خوشنویســى به خط على رضا 
خوشنویس دربار شاه عباس و تابلو نقاشى عصر قاجار از 
آثار ایرانى بودند که در حراج «هنر اسالمى و هند» بونامز 

به فروش رسیدند.
حراج «هنرهاى جهان اسالم و هند» ساتبیز نیز روز 27 
اکتبر (6 آبان) به صورت زنده در حراج خانه ســاتبیز در 
لندن برگزار شــد. در این رویداد نیز 17 اثر ایرانى شامل 
خط، نقاشى، مجسمه و کاشى از قرن 14 تا 19 ارائه شد 
که با وجود تعداد کم آثار ایرانــى مبلغ 214 هزار پوند از 
فروش کل این حراج به مبلغ شــش میلیون پوند به هنر 

ایران تعلق گرفت. 
گرانقیمت ترین اثــر ایرانى به فــروش رفته یک مهره 
سنگى شطرنج متعلق به قرن 9 میالدى بود که به قیمت 
50 هزار پوند فروخته شــد. نسخه خطى رباعیات جامى 
در 320 صفحه همراه با چهار نگاره، نگاره اى منتسب به 
میرزاعلى متعلق به قرن 15، یک برگ از شاهنامه همراه 
با نگاره اى از بیژن براى عصر ایلخانى، یک صفحه تحریر 
شده از مجمع التواریخ همراه با نگاره براى عصر تیمورى 
و نگاره اى متعلق به عصر صفــوى دیگر آثار گرانقیمت 

ایرانى بودند که در این حراج چکش خوردند.

حراج خانه کریستیز نیز در روز 28 اکتبر (7 آبان ماه) حراج 
«هنر جهان اســالم و هند» را در لندن به صورت زنده 
برگزار کرد. در این حراج ایران با داشــتن 89 اثر شامل 
نقاشى، خط، کتاب، فرش و... بیشــترین تعداد اثر را به 
خود اختصاص داد. نزدیک به یک سوم کل فروش این 
حراج به مبلغ 2/5 میلیون پوند به آثار هنر اسالمى ایران 

اختصاص یافت. 
در جایگاه دوم گران ترین اثر فروش رفته در این حراج 
یک شمعدان نقره و برنز متعلق به ایران قرن چهاردهم 
قرار داشت که با قیمت پایه 300 تا 500 هزار پوند ارائه 

و در پایان به قیمت بیــش از یک میلیون پوند به فروش 
رسید. همچنین تابلو نقاشى ضیافت ناصرالدین شاه در 
کاخ گلستان اثر یحیى غفارى که در این حراج به قیمت 
525 هزار پوند چکش خورد تا ایــن تابلو نیز در جایگاه 
چهارمین اثر ذى قیمت حراج «هنر جهان اسالم و هند» 

قرار بگیرد.
نسخه خطى سوره مریم  به خط کوفى قرن یازدهم، فرش 
ریزبافت کرمان و دو تابلو دختر قاجارى و دختر قاجارى 
در برابر پرده طالیى از دیگر آثارى بودند که در این حراج 
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فروش 3 میلیون پوندى 
آثار ایرانى در 3 حراج لندن حتماً ویدیوى مربوط به سرقت دو زورگیر از على دایى 

در زعفرانیه تهران را یک یا چند بار دیده اید. شــاید 
میزان خشــونت و تلخى آن به اندازه زورگیرى هاى 
دیگر در تهران یا سایر شهرهاى ایران نبوده، اما تلخى 

آن از جنبه دیگرى قابل بررسى است.
سال 2019 یک مرکز تحقیقاتى 20 کشور خطرناك 
دنیا را معرفى کرده بود که برزیل در رتبه نخست قرار 
داشــت و طبق آمار بین ســال هاى 2017 تا 2018 
تعداد 59 هزار قتل در این کشــور به ثبت رسیده بود. 
نام ایران در این لیســت نبود، اما آنچه در شبکه هاى 
اجتماعى و محیط پیرامون خود مى بینیم از یکسال 
گذشته تا به امروز، میزان بزهکارى در ایران به شدت 

باال رفته است...
اما چه چیزى زورگیرى از «على دایى» را تلخ مى کند؟
ســال 1999 میــالدى در ســائوپولوى برزیــل، 
خطرناك ترین شهر خطرناك ترین کشور دنیا در سال 
2019، پشت چراغ قرمز یکى از محله هاى ثروتمند 
شهر، زورگیران با اسلحه مقابل ماشینى را مى گیرند 
و قصد سرقت اشــیاى قیمتى و پول سرنشین ها را 
داشتند که در صندلى عقب با چهره «پله»، اسطوره 
برزیلى فوتبال دنیا مواجه مى شــوند. آنها در نهایت 
احترام، بى خیال این اقدام خود مى شوند و راه را براى 
عبور پله و همراهانش باز مى کنند، چون یک اسطوره 
جایگاه باالیى براى شهروندان آن کشور، حتى از نوع 

زورگیرانش داشته است.
حاال در کنار داســتان «پله» داســتان «دایى» را در 
نظر بگیرید. چه فاجعه اى در حال رخ دادن است که 
زورگیران ایرانى بى رحم تر از زورگیران خطرناك ترین 
کشور دنیا شــده اند؟ چگونه بوده که به «دایى» در 
کنار دخترش هم رحم نکردنــد؟ اینها که به «على 
دایى» رحم نکردند، چگونه به دیگر شهروندان رحم 

مى کنند؟
زمان زیادى از انتشار ویدیوى مواجهه «دختر مهراب 
قاسمخانى» با زورگیر گوشى اش نگذشته که ترس 
و نگرانى در چهره او مشــهود بود، حاال «نورا دایى»  
را در نظر بگیرید که مقابل چشــمانش، پدرش را به 
زمین کوبیده و گردنبند طالى او را به سرقت برده اند. 
این ترس و تصویر تا چه زمانــى در ذهن نورا و دیگر 
فرزندانى باقى مى ماند که اســطوره زندگى شــان 
(پدرشان) مورد خشونت هاى اینچنینى قرار مى گیرد؟

زورگیران ایرانى 
و على دایى 

سارقان برزیلى و پله
  علیرضا محرمى / تابناك |

مستندات نشان مى دهد یک محموله صد کانتینر الستیک 
ماشین هاى ســنگین به دلیل تأمین نشدن منابع ارزى، 

حدود یکسال است در گمرك بوشهر خاك مى خورد.
نماینده شرکت واردکننده الســتیک گفت: صد کانتینر 
الستیک ماشین هاى سنگین شــامل اتوبوس، تریلى و 
کامیون در گمرك بوشهر وجود دارد که به دلیل مشکل 

ارزى امکان ترخیص آن وجود ندارد.
ســالمى نژاد با بیان اینکه یکسال است این کانتینر ها در 
گمرك مانده است، تصریح کرد: ابتدا قرار بود ارز 4200 
تومانى به آن اختصاص یابد که بعداً گفته شد ارز نیمایى 
مى دهند و اولویت کاال از گــروه یک به دو تغییر کرد. در 

حال حاضر نیز بزرگ ترین مشکل، تأمین ارز نیمایى بوده 
و با رایزنى هاى مختلف بخش کمى از آن ترخیص شده 
است. سالمى نژاد افزود: ارزش این الستیک ها حدود 60 
میلیارد تومان اســت و محصول کشور هاى چین، هند و 

کره هستند.
وى در پاسخ به این سئ وال که آیا امکان ترخیص درصدى 
کاال از گمرك وجود ندارد، یادآور شد: قبًال در رابطه با دیگر 
کاال ها به صورت درصدى این امکان وجود داشــت، اما 
بانک مرکزى در نامه اى به گمرك اعالم کرد که گمرك 
دیگر حق ترخیص درصدى کاال را ندارد و به همین علت 

گمرك نیز جلوى این کار را گرفت.

شما آقازاده نیستید؛ گدازاده هستیدخاك خوردن یکساله 100 کانتینر الستیک 

تجمعات انتخاباتى «ترامپ» 700 نفر را به کشتن داد

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهى به 30 مهر 
ماه 1399 بیش از 700 شرکت بازار سرمایه کشور از اول 
آبان ماه امسال روى سامانه کدال منتشر شده و بعضى 
هم در حال انتشار است. وضعیت هفت ماهه بسیارى از 
شرکت ها از رشد ســودآورى آنها در هفت ماهه اخیر در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. 

تمام شــدن پرونده انتخابات ریاست جمهورى آمریکا، 
بورس ایران را از گارد احتیاط خارج کرده و انتظار داریم 
که افت مصنوعى و ریزش دستورى بسیارى از سهام که 
از مرداد 99 آغاز شده و تا امروز ادامه داشته، از اواخر آبان 
امسال پایان یابد و شاهد تداوم روند صعودى شاخص کل 

بورس ایران در شش ماهه دوم سال کرونایى باشیم.

از اواخر آبان ماه امســال با راه اندازى بورس بین المللى 
ایران در جزیره کیش و حضــور رمز ارزها به عنوان ابزار 
معامالت در بازار ســرمایه و اقتصاد کشور و همچنین 
رونق معامالت برق و آب و نفت و بنزین در بورس انرژى 
ایران، شاهد تحولى ژرف در بازار سرمایه کشور در سال 
1400 خواهیم بود. عرضه مسکن و خودرو هم در بورس 

کاال، مى تواند سبب رونق نماد کاال در آینده نزدیک شود.
رشد قابل توجه سودآورى بسیارى از شرکت هاى بورس 
ایران در هفت ماهه سال جارى که کشور با تحریم و کرونا 
روبه  رو بود، انتظارها براى افزایش ســودآورى و تقسیم 
سود نقدى باالتر از سال 99 را در سال آینده افزایش داده 
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سودآورى ده ها شرکت بورسى در اوج تحریم و کرونا

رئیس اسبق فدراسیون فوتبال با انتقاد از مسئولین و در 
خصوص مشکالت ورزش کشور اظهار کرد: متأسفانه 
برخى که در ایــن ورزش دزدى مى کنند پســت ها و 
مقام هاى بهترى مى گیرند. آدم دلش مى سوزد. اینهایى 
که سر کار هستند؛ بر اساس تجربه و تخصص آمدند؟ 
مقبولیت دارند؟ انگار همه دنبال پست دادن به رفقاى 
خود هســتند و کارى ندارند که واقعًا چه کسى خدمت 

مى کند.
به گزارش خبرگزارى «دانشجو»، محمد دادکان خاطر 
نشان کرد: ماجراى «ویلموتس» چه شد؟ این همه پول 
کجا رفت؟ اگر کسى این حرف ها را نمى زند، من بخاطر 
مملکتم مى گویم. برنامه با آقاى رسایى نماینده مجلس 

را یادتان هست؟ به ایشــان گفتم فساد فقط در فوتبال 
است؟ در شوراى شهر نیست؟ در وزارتخانه ها نیست؟ 
در همان کمیسیون شما فساد نیست؟ بعد خیلى جالب 
است. رئیس همان کمیســیونى که دنبال از بین بردن 

فساد ورزش بود، خودش دستگیر شد!
رئیس اسبق فدراســیون فوتبال تأ کید کرد: یک بار من 
لفظ آقازاده را استفاده کردم. على دایى هم سال گذشته 
گفت تا وقتى آقازاده ها تصمیم گیرنده ورزش باشــند، 
نمى آید. آقاى دایى اشتباه کردى. من هم اشتباه کردم. 
اینها آقازاده نیستند اینها گدازاده هستند. آقازاده که از این 
کارها نمى کند. اینها گدازاده هستند که دست به چنین 

کارهایى مى زنند.

نتایج مطالعات پژوهشگران دانشگاه استنفورد آمریکا نشان 
مى دهد که در تجمعات انتخاباتى «دونالد ترامپ» حدود 
30 هزار نفر به کرونا مبتال شده اند که از این تعداد 700 نفر 
جان باخته اند.  مطالعات پژوهشــگران دپارتمان اقتصاد 
دانشگاه استنفورد کالیفرنیا حاکى از این است که بیش از 
700 نفر از کسانى که طى بازه زمانى 20 ژوئیه تا 30 سپتامبر 
(اواخر تیرماه تا اوایل مهرماه) در تجمعات انتخاباتى دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا حضور داشته اند، بر اثر ابتال به 
کووید-19 جان خود را از دست داده اند.

نتایج مطالعات این پژوهشگران که اخیراً در قالب یک مقاله 
منتشر شده است،   نشان مى دهد که ستاد انتخاباتى ترامپ 
طى بازه زمانى مذکور 18 تجمع انتخاباتى در نقاط مختلف 
آمریکا برگزار کرده و در این تجمعات حدود 30 هزار نفر به 

کووید-19 مبتال شده اند.
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خروج خمینى شهر
 از وضعیت فوق حاد

فرماندار خمینى شهر درباره شیوع کرونا در این شهرستان 
گفت: طى یک ماه اخیر وضعیت شهرستان بهبود یافت 
و اکنون نسبت به سایر شهرستان ها در وضعیت بهترى 
قرار داریـم البته وضعیت همچنان قرمز اسـت. علیرضا 
بصیرى اظهار کرد: شهرسـتان خمینى شـهر در مرداد، 
شـهریور و اوایل مهر مـاه وضعیت نامطلوبـى در میزان 
بسترى ها و مرگ و میر کرونا داشت و در شرایط حاد فوق 

قرمز قرار داشتیم.

صدرنشینان در ارزیابى 
مخابرات

ســرپرست مخـــابرات منطقـه اصفهــان گفــت: 
شهرسـتان هاى اردسـتان و فالورجان توانسـته اند در 
ارزیابى شـهریور ماه عنوان برتر را کسـب کننـد. ناصر 
مشـایخى در حاشـیه جلسـه ارزیابـى ادارات مخابرات 
شهرستان هاى استان اصفهان که روز سه شنبه 6 آبان 
1399 به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به 
ساز و کار و نحوه ارزیابى ها اظهار کرد: ارزیابى ها مالك 
و معیار سنجش اثر بخشى فعالیت هاى مراکز مخابراتى 
اسـت که در این رابطه، شهرستان اردسـتان با باالترین 
درصد تحقق شـاخص هاى برنامه ریزى و شهرسـتان 
فالورجان با کسب باالترین کارت امتیازى توانسته اند 

عنوان شهرستان هاى برتر را به خود اختصاص دهند. 

رفع حادثه خط لوله آب 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 6 اصفهان، خط لوله 
آب 150 میلیمترى فوالدى واقع در خیابان جى شـرقى 
بلوارآب، دچار حادثه شکستگى و قطعى آب در محدوده 
مذکور شد، که بالفاصله و پس از شناسایى محل حادثه، 
عملیات ترمیم و راه اندازى مجدد توسط اکیپ حوادث، 

در کمترین زمان ممکن در مدار توزیع قرار گرفت.

بازدید از کارگاه هاى کاشان
به گـزارش روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهـان؛ مهتـرى، معاون اصـالح، سـالمت و تربیت 
اداره کل زندان هاى اسـتان و محمدى مدیر نمایندگى 
اصفهـان از کارگاه هـاى خیاطى، قالیبافـى و همچنین 
فروشگاه زندان کاشان بازدید و وضعیت خدمات رسانى 
به مددجویان، کیفیت محصوالت و قیمت اقالم را بررسى 
کردند. در ادامه از زندان باز آران و بیدگل بازدید و سپس 
جلسه اى در دفتر رئیس زندان کاشان برگزار و مواردى 
در راستاى افزایش اشتغال مددجویان تا حداقل 50 درصد 

آمار زندان تصویب شد.  

انفجار در خواجو 
زیر زمین یک منزل مسکونى دو طبقه واقع در چهارباغ 
خواجو اصفهان دچـار انفجار حریق شـد. ایـن حادثه 
در سـاعت 8 و 51 دقیقه صبـح  دیروز(یک شـنبه) به 
مرکـز آتش نشـانى و خدمـات ایمنى اصفهـان اعالم 
و نیروهـاى امداد و نجات از ایسـتگاه 5 بـه محل این 
حادثه اعزام شدند. در این حریق دو زن دچار سوختگى 
شدند که توسـط عوامل اورژانس شـهر به بیمارستان 

منتقل شدند.

تولید 150 میلیون تن گندله در 
ذوب آهن

تولیدات واحد گندله سازى شـرکت ذوب آهن اصفهان 
از مرز 150 میلیون تن گذشـت. مدیر ناحیه آهن سازى 
شـرکت ذوب آهن اصفهـان گفـت: بهبـود فرایند ها و 
به روزرسانى دستورالعمل هاى تولید واحد گندله سازى و 
ناحیه آهن سازى و بهبود کمى و کیفى با در نظر گرفتن 
کارکرد بهینه تجهیزات و بهبـود فرایند هاى تعمیرات با 
تدوین و به روزرسانى دسـتورالعمل ها به منظور کاهش 
زمان توقف از جملـه عوامل مؤثر در ایـن افزایش تولید 
اسـت. به گفته داریوش رشـیدى، افزایش زمـان آماده  
به کارى واحد از 320 روز طراحى تا 345 روز در سـال از 
دیگر عوامل موفقیت در افزایش تولید واحدگندله سازى 

کارخانه ذوب آهن است.

خبر

مدیر آبفا منطقه بن رود گفت: براى اولین بار در استان 
اصفهان از سیستم تله مترى در تأسیسات آبرسانى 17 

روستاى منطقه بن رود استفاده مى شود.
احسان شــفیعى با بیان اینکه 17 روســتاى منطقه بن 
رود که پس از یکپارچه ســازى شــرکت هاى آبفاى 
شهرى و روستایى از ابتداى سال جارى، تحت پوشش 
شرکت آبفا قرار گرفت، اظهار کرد: هم اکنون هفت باب 
مخزن و دو باب ایســتگاه پمپاژ مجتمع هاى روستایى 
(قورتان) شامل 12 روستا و مجتمع روستایى (فارفان) 
با پنج روستا از سیســتم تله مترى در توزیع عادالنه آب 

بهره مند هستند.

مدیر آبفا بن رود با اشــاره به اجراى پــروژه GIS در 
روستاها عنوان کرد: با اجراى این پروژه موقعیت مکانى 
و اطالعات توصیفى 150 والو، 300 منهول فاضالب و 
نیز خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به دست آمده است.

وى به مزیت هاى  اجراى سیستم تله مترى و GIS در 
روستاها پرداخت و گفت: با اجراى این پروژه ها مدیریت 
دقیق ترى بر توزیع آب بین مشترکین مى شود و آب با 
فشار یکسان در اختیار متقاضیان قرار مى گیرد که این 
امر نقش بسزایى در کاهش وقوع حوادث دارد، همچنین 
زمان رســیدگى به حوادث در کوتاه ترین زمان صورت 

مى گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه امروز حــال فرهنگ و هنر در اصفهان خوب 
نیست، خواستار تعامل بیشتر و فراهم کردن زمینه براى 
ایجاد زیرساخت هاى ســخت افزارى و نرم افزارى در 
حوزه فرهنگ و هنر شهر شــد و قول داد با تعامل الزم 
بین بخش هاى مختلف، حــال فرهنگ و هنر اصفهان

 خوب شود.
حجت االسالم والمســلمین رمضان على معتمدى در 
جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان که روزگذشته 
(یک شنبه،11 آبان ماه) برگزار شد، پیشنهاد داد با مصوبه 
شوراى اسالمى شهر اصفهان براى صدور مجوز هتل ها 

و مجتمع هاى تجارى و موارد دیگر یک پیوست فرهنگى 
پیش بینى شود، به طورى که یک سالن نمایش، گالرى، 
نمازخانه حداقل پیوست هاى فرهنگى باشد که در این 
مجموعه ها باید پیش بینى شود. این کار کمک مى کند 
زیرساخت هاى فرهنگ و هنر شهر تکمیل و به روز شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان در خصوص 
حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر نیز گفت: دستگاه هاى 
مختلف کمک مى کننــد و در آخر هم اصحاب فرهنگ 
و هنر ناراضى و مطالبه گر هســتند، چــون به صورت 
جزیره اى عمل مى شــود، درحالى کــه باید به صورت 

هماهنگ عمل کنیم.

حال فرهنگ و هنر در اصفهان 
خوب نیست

اجراى سیستم تله مترى در 
روستاهاى بن رود 

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از کاشــت یکصد هزار گل داوودى با 15 

رنگ در فضاى سبز شهر خبر داد.
فروغ مرتضایى نــژاد اظهار کرد: طبق روال ســال 
گذشته شهردارى اصفهان همزمان با تغییر فصول 
اقدام به کاشت گل متناسب با فصل کرده و در این 
راستا عالوه بر کاشت گل هاى پاییزى نظیر همیشه 
بهار، بنفشه، مینا چمنى، شب بو زمستانه، کلم زینتى 
و... تعداد یکصد هزار گلدان گل داوودى در ســطح 

باغچه هاى مناطق کاشته شده است.
وى خاطرنشان کرد: این ســازمان در راستاى تولید 
گیاهان دائمى و مقاوم در مرکز تولید شــماره یک 

اقدام به تولید گل داوودى کرده است.
مرتضایى نژاد با بیان اینکــه گل داوودى یک گل 

دائمى و چند ساله بوده که داراى تنوع رنگى متناسب 
با فصل خزان اســت، تصریح کرد: با توجه به زمان 
گلدهى پاییــز گل داوودى، در این فصل کاشــته 
مى شود و پس از پایان دوره گلدهى به باغچه هاى 

گل دائمى مناطق انتقال داده مى شود.
وى گفت: گل هاى داوودى مخصوص پاییز است و 
به دلیل تنوع رنگى زیادى که دارد مى تواند در زمانى 
که درختان هنوز خزان زده نشده است، صحنه هاى 

زیبایى براى شهر و شهروندان خلق کند.
مرتضایى نژاد ادامــه داد: گل داوودى جزو گل هاى 
با دوام به شــمار مى رود و در راستاى سیاست هاى 
ســازمان پارك ها براى جایگزینى گونه هاى مقاوم 
به جاى گونه هاى با نیــاز آبى فراوان تولید و عرضه 

مى شود.

کاشت 100 هزار گل داوودى در شهر اصفهان

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى اصفهان گفت: 
حریق عصر روز شنبه در انبار لوازم یدکى خودرو در 
پل تمدن اصفهان با تالش دو ساعته آتش نشانان 

اطفا شد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به وقوع حریق گسترده 
در پل تمدن اصفهان گفت: این حادثه ساعت 15 و 

23 دقیقه به ســتاد فرماندهى آتش نشانى اصفهان 
اعالم شد. وى با اشاره به حجم گسترده این حریق 
در انبار لوازم یدکى خــودرو در مجاورت انبار ام دى 
اف و کارگاه الکل گفت: نیرو هاى امداد و نجات از 9 
ایستگاه براى امدادرسانى به محل این حادثه اعزام 
شدند. سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه این حریق 
ساعت 17 و 20 به طور کامل اطفا شد، گفت: در این 

حادثه کارگاه هاى مجاور خسارتى ندیدند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه ازدحام جمعیت و 
گرفتن عکس سلفى کار آتش نشــانان را با اختالل 
مواجه کرد، گفت: در این مواقع مردم باید از حریق به 
علت حفظ سالمت خود و تسریع فعالیت کادر امدادى 

فاصله بگیرند./3455

اطفاى حریق خطرناك در انبار لوازم یدکى 

فرمانده نیروى هوایى ارتش گفــت: مراحل اصلى و فاز 
عملیاتى نهمین رزمایش اقتدار هوایــى فداییان حریم 
والیت نیروى هوایى ارتش جمهورى اســالمى ایران از 
دوشنبه (امروز) با به کارگیرى بخشى از قواى پروازى از 
هفت پایگاه نهاجا و با محوریت پایگاه هوایى شهید بابایى 

در منطقه عمومى اصفهان برگزار مى شود.
سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با بیان اینکه این رزمایش 
از روز شــنبه با گســترش هواپیماها و جنگنده هاى این 
نیرو از همه پایگاه هاى نهاجا به پایگاه اصفهان آغاز شده 
است، گفت: در این مرحله ده ها فروند از انواع هواپیماهاى 
شــکارى، شــکارى بمب افکن، ترابرى سنگین و نیمه 
سنگین، سوخت رســان، شــکارى رهگیر و شناسایى، 
گشت هوایى و هواپیماهاى بدون سرنشین به مدت دو 

روز به انجام مرحله اصلى و فاز عملیاتى رزمایش خواهند 
پرداخت.

فرمانده نیروى هوایى ارتش افزود: این رزمایش به منظور 
ارتقاى توان رزم، تمرین اجراى طــرح هاى عملیاتى و 

کسب الگوى مناسب براى نبرد در شرایط واقعى و با بهره 
گیرى از انواع هواپیماهاى با سرنشین و بدون سرنشین به 

صورت دو سویه برنامه ریزى و اجرا مى شود.
سرتیپ نصیرزاده خاطر نشان کرد: اجراى عملیات رصد، 
شناسایى و عکســبردارى با اســتفاده از تصاویر هوایى 
پرنده هاى با سرنشــین و بدون سرنشین، انهدام اهداف 
هوایى و زمینى با استفاده از مهمات نقطه زن و هوشمند، 
عملیات گشت هوایى با اســتفاده از هواپیماهاى رهگیر 
مجهز به موشــک هاى بومى به منظور مقابله با هرگونه 
تجاوز هوایى دشمن، ســوخت گیرى هوایى و عملیات 
جنگ نوین بــراى مقابله با تهدیدات نوظهور دشــمن 
از بخش هاى مهم این رزمایش اســت که در ســطح 

گسترده اى انجام مى شود.

مشکالت حاشیه نشینى در برخى از شهرهاى ایران به مرز 
هشدار رسیده است. وضعیت زنان و مردان کارتن خواب 
این بار در مناطق حاشیه شهر اصفهان مورد توجه فعاالن 
اجتماعى قــرار گرفته و اخیراً نیز انتشــار تصویرى تلخ از 
جسد یک نوزاد تازه متولد شده در بیابان هاى حاشیه شهر 

اصفهان بازتاب فراوانى یافت. 
درباره حاشیه نشینى در شهر اصفهان، کورش محمدى، 
رئیس کمیسیون اجتماعى شوراى شهر اصفهان و رئیس 
انجمن آسیب شناســى اجتماعى ایران بــه پایگاه اطالع 
رسانى «رویداد 24» مى گوید: ما در شوراى شهر کمیته اى 
را تحت عنوان «کمیته اضطرارى رسیدگى به امور مناطق 
آسیب دیده حاشیه نشین» تشکیل دادیم و از مدیران سایر 

دستگاه ها نیز براى همکارى دعوت به عمل آوردیم.
وى ادامه مى دهد: برخى از مناطق حاشیه نشین اصفهان 
امروز به دلیل اینکه بر اساس اسناد مالکیت، زمین هایشان 
وقفى و در اختیار سازمان اوقاف است فرصتى براى رشد و 
اشتغال و دریافت خدمات را مانند سایر مناطق ندارند. یکى 
از مســائلى که در این کمیته مطرح شده است آزادسازى 

اســناد مالکیت وقفى این زمین هاست که شهردارى این 
آمادگى را ایجاد کرده است که با تهیه معوض، یا تهاتر این 

مشکل را حل کند. 
محمــدى درباره زنــان کارتن خواب حاضــر در مناطق 
حاشیه نشــین اصفهان عنوان مى کند: درحال حاضر یک 
مرکز ســاماندهى تحت عنوان «مرکــز جامع آموزش 
توانمندسازى افراد آســیب دیده اجتماعى» در باغ فدك 
اصفهان در حال ساخت است که از دو سال پیش کار ساخت 
آن آغاز شده است. امســال انتظار داریم که مراحل پایانى 
ساخت و ساز این مرکز به مساحت 5000 متر به پایان برسد. 
وى با تأکید براینکه فعًال گرمخانه زنان با نام «سامان سراى 
بانــوان» را تقویت کرده ایــم و کلیه زنان بى ســرپناه را 
پذیرفته ایم که تا پایان فصل سرما ساماندهى شده و تحت 
آموزش باشند افرادى هم که اعتیاد دارند تحت درمان قرار 
بگیرند. در خصوص مردان کارتن خواب هم بنا شده است 
که ظرفیت هایى را اســتاندارى با کمک شهردارى ایجاد 
کند. معاون سیاسى استاندار به این موضوع ورود کرده است 
که به معناى آن است که موضوع کارتن خواب هاى مرد با 
محوریت شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان 

پیگیرى شده و دستگاه هایى مانند بهزیستى، شهردارى و 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم مشارکت در این زمینه 
دارند تا این فصل سرما را بدون کارتن خوابى سپرى کنیم. 

اما به گزارش روابط عمومى فرماندارى اصفهان، حسین 
سیستانى، معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان در جلسه 
مشترك پدیده حاشیه نشینى، تکدیگرى و معتادان متجاهر 
و کارتن خواب که با حضور مقتدایى، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اسالمى برگزار شد، با اشاره به مشکالت 
موجود در منطقه حصه، خاطرنشــان کرد: ســاماندهى 
متکدیان و معتادان متجاهر و کارتن خواب اعم از شناسایى، 
جمع آورى، حمایت و هدایت آنان با همکارى دستگاه هاى 

ذى مدخل باید در دستورکار قرار گیرد.
وى خواســتار آن شــد دســتگاه هاى ذى مدخل براى 
حل مشکل حاشیه نشــینى در کوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدت، طرح پیشنهادى ارائه کنند.
فرماندار اصفهان تأکید کرد: احداث پارك و فضاى ســبز 
مناسب و سرویس بهداشــتى در منطقه حصه، از اهمیت 
بسیارى برخوردار است که باید در دستورکار سازمان هاى 

متولى قرار گیرد.

انتشار تصویر جسد یک نوزاد تازه متولد شده در حصه باعث شده است

حاشیه نشینى در کانون توجه 
مسئوالن اصفهان

آثار برگزیده فستیوال تک گویى نمایشى پژواك به 
انتخاب هیئت داوران این جشنواره معرفى شدند.

«فســتیوال تک گویى نمایشــى پژواك» عنوان 
جشنواره اى بود که از سوى دفتر تخصصى هنرهاى 
نمایشى و تاالر هنر وابسته به ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان براى روشن 
نگهداشــتن چراغ نمایش در زمان شیوع ویروس 

کرونا برنامه ریزى و اجرا شد.
بیش از یکصد اثر نمایشى به دبیرخانه این فستیوال 
ارسال شــد که با نظر حمید شــهرانى، کارشناس 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان، 
رســول هنرمند بازیگر و عضو شــوراى نظارت بر 
نمایش و احســان جانمى دبیر فستیوال، کارگردان 
و عضو هیئت مدیره انجمن هنرهاى نمایشى استان 
به عنوان اعضاى هیئت انتخــاب، 40 اثر به مرحله 

بعدى راه یافت.
در نهایت هیئت داوران متشــکل از احسان جانمى، 
امید نیاز، مژگان نوایى، اسماعیل موحدى و پیمان 

کریمى ده اثر را به عنوان آثار برتر انتخاب کردند.
مدیر دفتر تخصصى هنرهاى نمایشــى و تاالر هنر 
اصفهان با اشاره به استقبال خوب شرکت کنندگان و 
ارسال حدود 140 اثر به دبیرخانه ادامه داد: در مرحله 

نخست 102 اثر به گزینى شد و سپس هیئت انتخاب 
40 اثر را براى ورود به فســتیوال انتخاب کرد که از 
نظر آنها شایســته تقدیر بودند. در نهایت نیز هیئت 

 داوران ده اثر را به عنوان آثار برگزیده انتخاب کرد.
سعید امامى گفت: قرار است ده اثر برگزیده با مشاوره 
کارگردان هاى تئاتر اصفهان کــه در هیئت  داوران 
حضور داشــتند باز تولید و در تاالر هنر ضبط مجدد 
شــود تا به مناســبت روز اصفهان (اول آذرماه) در 
فضاى مجــازى به صورت گســترده پخش گردد. 
همچنین ده نفر برگزیده طبق آیین نامه تعهد دارند 
که اثر خود را یک  بار در تــاالر هنر اجرا کنند که به 
محض امکان برگزارى برنامه هاى حضورى انجام 

خواهد شد.

فستیوال تک گویى پژواك برگزیدگان خود را شناخت

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با ابراز نگرانى 
از روند پرشتاب شــیوع کرونا و ثبت آمارهاى بى سابقه 
از موارد ابتال، بیماران بســترى و مرگ و میر در استان 
اصفهان، گفت: تاکنون هیچ بیمارى بدون تخت بسترى 
نمانده، اما پیدا کردن تخت بسترى براى بیماران سخت 
شده و با ادامه این روند در آذر ماه به نقطه شکننده براى 

سیستم درمان استان مى رسیم.
آرش نجیمــى در گفتگــو بــا «ایســنا» با اشــاره به 
بســترى نزدیک به 2000 بیمار مبتال بــه کووید- 19 
در بیمارستان هاى اســتان اصفهان (به غیر از کاشان و 

آران و بیدگل)، اظهار کرد: این 2000 بیمار بســترى بار 
زیادى به سیستم درمان استان تحمیل مى کند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با یادآورى 
هشدارى که چند هفته گذشــته مبنى بر افزایش میزان 
مرگ و میر بیماران کووید-19 در استان داده بود، افزود: 
وقتى تعداد موارد حاد بیمــارى وارد کانال 200 نفر و به 
مرور وارد کانال 300 نفر شد این احتمال وجود داشت که 
در هفته آتى، تعداد مرگ و میر بیماران افزایش یابد. وى 
با بیان اینکه هر روز نزدیک به 340 تا 350 نفر از بیماران 
مبتال به کووید در بخش آى سى یو بیمارستان ها بسترى 

مى شوند، گفت: احتمال دارد این تعداد حتى به بیش از 
400 بیمار بسترى در بخش هاى آى سى یو برسد.

وى با بیان اینکه آمار تعداد مبتالیان، تعداد بیماران بسترى 
و مرگ و میر بر اثر ابتال به کرونا در استان بى سابقه است، 
تصریح کرد: اصفهان یکى از استان هایى است که از نظر 

تعداد ابتال و بسترى اصًال وضعیت خوبى ندارد.  
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
روندى که اکنــون داریم به هیچ وجه قابل مقایســه با 
اوایل فروردین و حتى اســفندماه نیست و شرایط بسیار 

خطرناك تر است. 

وضعیت کرونایى بى سابقه در استان اصفهان

آغاز فاز عملیاتى نهمین رزمایش اقتدار هوایى فداییان حریم والیت از امروز

مدیرکل اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دستى استان اصفهان از آغاز عملیات نصب کاشى هاى 

سرقتى سقاخانه چهارراه نقاشى اصفهان خبر داد.
  فریدون اللهیارى گفت: با توجه به دستگیرى سارقان 
بیش از 30 عدد از کاشى هاى سقاخانه چهارراه نقاشى 
اصفهان که توسط نیروى انتظامى و با هماهنگى یگان 
حفاظت اداره کل در کمتر از پنج روز از سرقت آنها انجام 
پذیرفت، این کاشى ها ظهر روز پنج شنبه هشتم آبان ماه 
تحویل یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگى و صبح 
شنبه تحویل حوزه امانى اداره کل شد و همکاران این 

حوزه عملیات نصب آن را آغاز کردند.
وى در خصــوص ویژگى هاى عملیــات مرمت این 
ســقاخانه که متعلق بــه دوره پهلوى اســت، گفت: 
متأسفانه در دهه هاى گذشــته مرمت هاى علمى بر 
روى سقاخانه انجام نشده بود، لذا گروه امانى با اصالح 
مرمت هاى غیرعلمى گذشــته، اقدام به زیرســازى 
مناسب، اســتحکام بخشى و بندکشــى کاشى ها و 
آجرهاى باقیمانده از مرمت هاى گذشته کرده و سپس 
اقدام به نصب کاشــى هاى سرقت شــده به صورت 

علمى خواهند کرد.

کاشى هاى سرقتى روى سقاخانه آرام گرفتند

آرمان کیانى
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ادامه انتقادات سحر زکریا از مهران مدیرى

کار درست را سعید آقاخانى و 
رضا عطاران کردند

سختگیرى مادرانه «نیکول کیدمن»

 مدتى است که گالیه هاى سحر زکریا از مهران 
مدیرى حاشیه ساز شده اســت و بسیارى این 

موضوع را در فضاى مجازى دنبال مى کنند.
ماجرا از این قرار است که ســحر زکریا، بازیگر 
سینما و تلویزیون که خیلى ها او را با سریال هاى 
طنز مهران مدیرى به یاد دارند، اخیراً پست هاى 
تند و تیزى علیه مافیا و پارتى بازى در سینماى 
ایران را در اینستاگرامش منتشر کرد و از سویى 
برخى انتقادات او متوجه مهران مدیرى است که 

چندین و چند سال با هم همکارى داشتند. 
سحر زکریا از بى مهرى مهران مدیرى نسبت به 
تیم همکاران قدیمى اش، از پارتى بازى و روابط 
نامشروع در سینماى ایران لب به سخن گشوده 
و اعالم کرده که گوشه هایى از فساد در سینما را 
افشا خواهد کرد، اما ظاهراً سخنان زکریا به مذاق 
بعضى ها خوش نیامده و باعث شده است تا آنان 
نسبت به اظهارنظرهاى این هنرپیشه در فضاى 

مجازى واکنش نشان دهند.
ســحر زکریا، در توضیح پســت هاى جنجالى 
که در صفحه اینســتاگرامش منتشر کرده، در 
گفتگو با «جــام جم آنالین» مــى گوید: االن 
شرایط اجتماعى به گونه اى است که بسیارى از 
مردم به لحاظ شغلى و معیشتى دچار گرفتارى 
شده اند، اما مشکل من و خیلى از همکارانم به 
کرونا و تبعات آن برنمى گردد. مشکالت ما به 
خیلى پیش ترها و به روابط نادرست سینمایى و 
تلویزیونى برمى گردد. در حقیقت مشــکل ما، 
مشکلى تاریخى اســت و همین مسئله باعث 
مى شود که من و امثال من به ناحق از بیکارى 
رنج ببریم و جالب اینجاست که هیچکس هیچ 
اعتراضى نمى کنــد. انــگار منتظرند که یک 

نفر بلند شــود و حق بقیه را بگیرد. نه، اینطور 
نمى شود. روى ســخنم با همکارانم است، چرا 
مى ترسید؟ مى ترســید که دیگر به شما کارى 
پیشنهاد ندهند؟ آیا مى ارزد که با خفت و خوارى 
کار کنید؟ همکارانم مى آیند و بابت حرف هایى 
که زدم به شکل خصوصى از من تشکر مى کنند 
که ممنون حرف دل مــا را زدى، آفرین و...، اما 
من این حرف ها را نزدم که آفرین بشنوم. یک 
دست صدا ندارد، زمانى ما مى توانیم حقمان را 

بگیریم که همگى همصدا باشیم.
زکریا به خبرى که از فصل دوم سریال «هیوال» 
به کارگردانى مهران مدیرى منتشر شده، اشاره 
مى کند و ادامه مى دهــد: چرا آقاى مدیرى به 
خودشان این اجازه را مى دهند که خیلى راحت 
به ما که ســال ها با ایشــان همکارى کردیم، 
توهین کنند! چرا من در خبرى که از سوى روابط 
عمومى سریال «هیوال2»، که قطعاً با صالحدید 
ایشان منتشر شــده، باید بخوانم که «مدیرى 
مانند فصل اول «هیوال»، در این فصل هم به 
سراغ تیم قدیمى اش نخواهد رفت و دست روى 

بازیگران درجه یک مى گذارد»!
او مى افزاید: مهران مدیرى ســال هاى سال 
در کنار ما و با وجود ما، همین به قول خودشان 
بازیگــران درجه پایین، مهران مدیرى شــده. 
بله، من از آقاى مدیرى که امروز مردم ازشــان 
اســطوره ســاختند، گله دارم. هیچکدام از ما 
بازیگران تیم قدیمى را آقــاى مدیرى بازیگر 
نکرد و ما سال ها کنار ایشــان ماندیم، اما کار 
درست را کســانى مثل ســعید آقاخانى و رضا 
عطاران کردند که زود از ایشــان جدا شدند و 
کارهاى شــاخص بسیارى براى 

سینما و تلویزیون ایران انجام دادند. امثال من 
که ســال ها در کنار ایشــان ماندیم امروز باید 
تاوان پس بدهیم! بله، تیم قدیمى شان امروز هر 
کدام در گوشه اى بیکار نشسته اند و تاوان همان 

سال ها را پس مى دهند.   
بازیگر سریال هاى «در پناه تو» و «همسفر» 
در پاسخ به این پرسش که عکس العمل مهران 
مدیرى بعد از انتشــار این گالیــه ها چه بوده، 
توضیح مى دهد: از طرف خــود آقاى مدیرى 
هیچ واکنشى ندیدم، اما از طرف نزدیکان ایشان 
مورد انتقــاد قرار گرفتم. مردم بــه غلط تصور 
مى کنند که آقاى مدیرى صدایشــان است و 
ایشان واکنشى نسبت به اعتراضات من نشان 
نمــى دهند که مبــادا تصورات مردم نســبت 
بهشان خدشــه دار شــود! نخیر آقاى مدیرى 
اینطور نیست. کسى که پشت بنز آخرین مدل 
مى نشیند، کســى که در خانه آنچنانى زندگى 
مى کند صداى مردم گرسنه من نیست. براى 

جلب نظر مردم شعار ندهید.
زکریا همچنیــن به عدم پرداخــت تمام و 
کمال دستمزدش توســط برادران آقاگلیان 
(تهیه کنندگان مجموعــه نمایش خانگى 

«قهوه تلخ») اشــاره مى کند و خاطرنشــان 
مى سازد: ســئ والم از آقاى مدیرى این است 
آقاى مهران مدیرى ما به اعتبار چه کســى در 
سال 91 در مجموعه «قهوه تلخ» به کارگردانى 
شما و به تهیه کنندگى برادران آقاگلیان (حمید 
و مجیــد آقاگلیان) بازى کردیــم؟ جز اینکه 
به اعتبار شــما و به خاطر شــما، همه ما تیم 
قدیمى تان در ایــن مجموعه بازى کردیم و 

دستمزدمان را کامل نگرفتیم؟

«رابرت دنیرو» و «کوین کاســتنر» دو همبازى مشــهور «شان کانرى»، ستاره 
نامدار بریتانیایى ســینماى جهان در فیلم «تسخیرناپذیران» و همینطور «دیوید 
ممت» فیلمنامه نویس این فیلم به «ِسر شان کانرى» که روز شنبه در 90 سالگى 

درگذشت، اداى احترام کردند.
کوین کاستنر، ایفاگر نقش «الیوت نس» در فیلم «تسخیرناپذیران» درباره سر شان 
کانرى گفت: من هم مثل بقیه مردم جهان از شنیدن خبر درگذشت شان کانرى 
عمیقًا غمگینم، او بازیگر چیره دستى بود. شان کانرى بزرگ ترین ستاره اى بود 
که تا به امروز با وى کار کرده ام و براى همیشه از ارتباط با او در آن فیلم سپاسگزار 
خواهم بود. شان کانرى مرِد مردها بود که کارنامه بازیگرى شگفت انگیزى داشت.

شــان کانرى در فیلم «تســخیر ناپذیران» ســاخته «برایــان دى پالما» نقش 
«جیم ملون»، مرشــد کاراکتــر «الیوت نس» با بــازى کوین کاســتنر را ایفا 

مى کرد.
رابرت دنیرو، بازیگر نقش «آل کاپون» در فیلم «تسخیرناپذیران» که در مقابل 
گروه موسوم به «تسخیر ناپذیران» قرار داشت نیز به مرگ شان کانرى واکنش 
نشان داد و گفت: او (شان کانرى) خیلى جوان تر از 90 سال به نظر مى رسید، انتظار 

داشتم و امید داشتم بیشتر از این با ما باشد.
دیوید ممت، فیلمنامه نویس فیلم «تســخیرناپذیران» هم بــا بیان دو خاطره از 

برخوردش با شان کانرى به این بازیگر بزرگ بریتانیایى اداى احترام کرد.

 
ممت درباره اولین مالقاتش با کانــرى که یادآور 

شوخ طبعى شــخصیت این بازیگر بود گفت: اولین بار سرصحنه فیلم «تسخیر 
ناپذیران» او را مالقات کردم، به شان گفتم از دیدنت خیلى خوشحالم، او گفت: من 

هرگز یک دالر هم از «جیمز باند» درآمد نداشته ام.
دومین ارتباط آنها بــه مراحل پس از تولید فیلم «تســخیر ناپذیران» و محبت و 
مهربانى شخصیت شان کانرى مربوط است، ممت در این باره گفت منتظر تماس 
تلفنى از کانرى بودم که برادرزاده ام که در ازدواجش به مشکل خورده بود به من 
زنگ زد. به او که ناامید بود گفتم باید تلفن را قطع کنــد تا بعد از تماس با کانرى 
با او صحبت کنم، برادرزاده ام التماس مى کرد از طرف او به شــان کانرى بگویم 
که عاشقش است، این را به شان گفتم و از بدبختى هاى دختر برادرم به او گفتم، 
شان از من شماره تلفن برادزاده ام را خواست و به اندازه نیم ساعت با او که به دلیل 

مشکالتش غمگین بود در اوهایو صحبت کرد.

علیرضا آرا بازیگر کشورمان که به تازگى در سریال «زمین گرم» ایفاى نقش کرده بود با فصل سوم سریال 
«از سرنوشت» به آنتن تلویزیون بازگشت.

علیرضا آرا که در فصل دوم این سریال به ایفاى نقش پرداخته بود در فصل جدید این سریال هم بازى مى کند 
و همزمان با پخش فصل سوم تصویر جدیدى از خود را به اشتراك گذاشت. علیرضا آرا با انتشار این عکس خبر 

این سریال پربیننده داد و در تصویر از آغاز پخش فصل سوم سریال «از سرنوشت» و حضور در 
«ســهراب» در این سریال منتشــر شــده در کنار کیســان دیبــاج، بازیگر نقش 

دیده مى شود.
«اسماعیل کلهر» پسر علیرضا آرا در سریال «از سرنوشــت»، بازیگر نقش 
این سریال وارد قصه شد «پوران» از آشناهاى «هاشم» است که در فصل دوم 

و نقش او در فصل سوم هم ادامه دارد.
«از سرنوشت» داستان زندگى دو شخصیت اصلى قصه 

به نام «سهراب» و «هاشم» است که از کودکى در کنار هم 
در پرورشــگاه زندگى مى کردند و روایت هایى از 

اتفاقات مربوط به زندگــى آنها از کودکى 
تا نوجوانى و جوانى در این ســریال به 

تصویر کشیده مى شود.
در فصل سوم سریال «از سرنوشت» 
 دارا حیایى، حبیب دهقان نســب، 
علیرضا اســتادى، پوریا پورسرخ، 
لیال بلوکات و فریبا نادرى هم بازى 

مى کنند./3456

سریال «سر به راه» با بازى سیاوش خیرابى 
و محسن کیایى از فردا روى آنتن شبکه آى 

فیلم مى رود.
ســریال ســر به راه به کارگردانى ســعید 
ســلطانى و تهیه کنندگى ایــرج محمدى 
سریال نوروزى شبکه 5 در سال 94 بود که 

در پخش مجدد به شبکه آى فیلم رسید.
این ســریال که با بازى بازیگران مشهور 
دنیاى هنر مقابل دوربین رفته بود، از ســه 
شنبه 13 آبان روى آنتن شــبکه آى فیلم 
مــى رود و عالقه مندان به تماشــاى این 
سریال مى توانند هر روز ساعت 17:00 به 
تماشاى آن بنشینند و تکرار این سریال را 
روز بعد در ساعت 1:00 بامداد و 9:00 صبح 

تماشا کنند.
داستان این ســریال با ورود جوانى سر به 
راه به نام «شهاب» به یک مرکز نگهدارى 
از کودکان بى سرپرســت آغاز مى شــود. 
«شهاب» که به جاى رفتن به زندان مجبور 
اســت دوران محکومیتش را در این مرکز 
بگذراند بــا ورود به این مرکز بــا اتفاقات

 تــازه اى در زندگى اش مواجه مى شــود 
که داستان سریال «ســر به راه» را شکل 

مى دهد.
ســیاوش خیرابى بازیگر نقش اصلى قصه 
ســریال «ســر به راه» یعنى «شــهاب»  
است که در این ســریال در کنار هنرمندان 

سرشناسى به ایفاى نقش مى پردازد.
مســعود کرامتى، محســن کیایى، شهین 
تسلیمى، الناز حبیبى، افســانه چهره آزاد، 
ارژنگ امیرفضلى، شــقایق دهقان و بیژن 
بنفشه خواه از دیگر بازیگران این مجموعه 

هستند./3454

سیاوش خیرابى با 
سریال «سر به راه» 

در تلویزیون

«قهرمان»، اثر جدید اصغر فرهادى است که 
خبرهایى از قطعى شدن حضور رعنا آزادى ور در 

این فیلم سینمایى به گوش مى رسد.
اصغر فرهادى، کارگردان سرشناس کشورمان 
که تجربه ســاخت فیلم هاى مانــدگارى را 
در ســینماى ایران دارد در جدیدترین تجربه 
کارگردانى اش فیلم «قهرمان» را مقابل دوربین 
برد. این فیلم سینمایى به تازگى مقابل دوربین 
رفتــه و در مرحله انتخاب بازیگر قــرار دارد و 
خبرهایى از قطعى شدن بازى رعنا آزادى ور در 

آن به گوش مى رسد.
تصویربردارى فیلم «قهرمــان» به تازگى در 
شیراز آغاز شــده اســت و به زودى خبرهاى 
تکمیلى از این ســاخته جدید اصغر فرهادى 

منتشر خواهد شد.
امیر جدیدى و محســن تنابنــده دو بازیگرى 
هســتند که حضورشــان در فیلم «قهرمان» 
اصغر فرهادى قطعى شده اســت و به زودى 
بازیگران جدیدى هم به این فیلم ســینمایى 
خواهند پیوست و در صورت قطعى بودن حضور 
رعنا آزادى ور این بازیگر براى دومین بار با اصغر 

فرهادى همکارى خواهد کرد.
رعنا آزادى ور یکبار در فیلم درباره الى با اصغر 
فرهادى همکارى کــرد و «قهرمان» دومین 
تجربه همکارى او با این کارگردان مشــهور 

خواهد بود.
پیش تولید فیلم «قهرمان»  در اوایل تابستان 
در شیراز آغاز شد اما شیوع ویروس کرونا مانع 
پیشروى این کار شد و عوامل مجبور به بازگشت 
به تهران شدند و با بهبود نسبى وضعیت بار دیگر 

به شیراز بازگشتند.

رعنا آزادى ور
 در فیلم جدید 
اصغر فرهادى؟!

پیکر مرحوم کریم اکبرى مبارکه روز شنبه 
به خاك سپرده شد، اما خانواده این هنرمند از 
دالیلى که باعث بیمارى و درگذشت او شد 

همچنان گله مند هستند.
نوید اکبرى مبارکــه، فرزند این بازیگر بیان 
کرد: ما از اتفاقى که براى پدرم افتاد بســیار 
ناراحت هســتیم و از پروژه سریال «جشن 
سربرون» به دلیل کوتاهى هایى که کردند 
گله داریم. طبق آخریــن خبرهایى که دارم 
تعداد دیگرى از این گروه مبتال به کرونا شدند 
و شرایط بهداشتى و پروتکل ها آنطور که باید 
رعایت نمى شــده و افرادى هم از گروه غیر 

بازیگر بدون ماسک مشغول کار بودند.
او افزود:  نکته مهمتر اینکه طورى با پدر من 
رفتار کرده بودند که انگار ایشان عامدانه قصد 
حضور در پروژه را نداشته و این موضوع پدرم 
را خیلى ناراحت کرده بود، تا جایى که شــب 
قبل از فوت که در بیمارستان بودند از برادرم 
خواسته بودند عکســى از ایشان براى گروه 
تولید فرستاده شود تا بدانند که در بیمارستان 
بسترى شده است. آقاى نجاریان از این پروژه 
هم به مراسم خاکسپارى آمده بودند و حرف 
از حساب و کتاب مى زدند انگار که ما دنبال 
پول هستیم، ولى فعًال عزاداریم و باید تصمیم 
بگیریم که با پروژه چــه کنیم، چرا که هیچ 
چیزى جاى پدر ما را نمى گیرد. ضمن اینکه 
ایشــان نه تنها پدر ما بود بلکه یک هنرمند 

پیشکسوت این مملکت بود.
از آخرین کارهاى کریــم اکبرى مبارکه در 
تلویزیون ســریال «بچه مهندس» بود ولى 
معروف تریــن اثرش در ســیما نقش «ابن 
ملجم» در سریال «امام على علیه السالم»  

است.

گله هاى خانواده عزادار 
کریم اکبرى مبارکه

من»

ثال من به ناحق از بیکارى 
ینجاست که هیچکسهیچ

د. انــگار منتظرند که یک 

درست را کســانى مثل ســعید آقاخانى و رضا 
عطاران کردند که زود از ایشــان جدا شدند و

کارهاى شــاخص بسیارى براى 

همه ما تیم به اعتبار شــما و به خاطر شــما، ه
ىکردیم وقدیمى تان در ایــنمجموعه بازى

دستمزدمان را کامل نگرفتیم؟

عوامل سریال تلویزیونى «نجال» با حضور در مرکز روابط عمومى صدا وسیما، با طرفداران خود 
به مکالمه پرداختند.

این سریال که به تازگى به اتمام رســیده، در 17 قسمت از شبکه 3 ســیما پخش شد و یکى از 
چالش هاى آن لهجه بازیگران سریال بود.

در بخشى از این نشست، غابشى مسئول گویش عربى بازیگران گفت: براى تمرین کردن لهجه 
زمان کوتاهى داشــتیم، اما بازیگران باهوش بودند و توانستند به خوبى عربى صحبت کنند. وى 
ادامه داد: البته ضعف هایى وجود داشت اما بچه ها زمان کمى داشتند. با شروع سریال یکسرى افراد 

اعتراض کردند، به نظرم خیلى عجوالنه بود، کاش سریال را کامل مى دیدند.
هدایت هاشمى،  بازیگر نقش «عدنان» در ســریال «نجال» هم توضیح داد: به عنوان فردى که 
ســال ها در این حرفه فعالیت دارم از مردم خواهش مى کنم که از اظهار نظر سریع پرهیز کنند 
تا هنرمندان به گویش و اقلیم مناطق مختلف ایران دسترسى پیدا کنند و بتوانند خصوصیات آن 
مناطق را به مردم انتقال دهند. وى عنوان کرد: همانطور که مردم مازندران باعث شدند که بازیگران 
سریال «پایتخت» این کار را انجام دهند و هر چه بیشتر مازندران را معرفى کنند. بنابراین مردم صبر 

و شکیبایى خودشان را باال ببرند./3453 «نجال» 
سریال 

ه لهجه 
دربار

ض کردند
ه اعترا

عجوالن

«نیکول کیدمن» مى گوید اجــازه نمى دهد دخترانش در اینســتاگرام فعالیت 
کنند.

این بازیگر مشهور سینماى هالیوود که 53 سال دارد و داراى دو فرزند دختر 12 و 
9 ساله است در گفتگو با یک برنامه تلویزیونى در مورد حضور و فعالیت دخترانش 
در اینستاگرام و شــبکه هاى اجتماعى توضیح داد. کیدمن در صحبت هاى خود 
به این نکته اشاره داشــت که: من در این موارد تجربه خاصى ندارم و نظارت بر 
این برنامه ها و حســاب داشتن در این شــبکه ها براى من بسیار سخت است و 
معتقدم  باعث از بین رفتن اعتماد به نفس دخترانم شده و نمى توانم آنها را کنترل 

کنم. 
نیکول کیدمــن، برنده جایزه اســکار در ادامه صحبت هــاى خود گفت: من 

اجازه نمى دهم دخترانم در اینســتاگرام حضور داشــته باشند... من درحال 
حاضر یک کودك 12 ساله دارم که بســیار کنجکاو است و دوست دارد 

از تمامى این شبکه هاى اجتماعى ســردر بیاورد و عضو این شبکه ها 
شود که پاسخ من به درخواست او منفى است و دائم با  هم درحال بحث 

هســتیم و من مى گویم که این پاسخ بسیارى از والدین اســت آیا من درست
 نمى گویم؟

این ســتاره هالیوود گفت: دختران من تلفن همراه ندارند و من اجازه نمى دهم 
اینستاگرام داشــته باشــند چرا که ســعى مى کنم براى خانواده مرزهایى را

 حفظ کنم.

«تسخیر  ناپذیرها» به «شان کانرى» 
اداى احترام کردند

بازگشت علیرضا آرا به تلویزیون
 با  «از سرنوشت»

ت» به آنتن تلویزیون بازگشت.
اینسریال به ایفاى نقش پرداخته بود در فصل جدید این سریال همبازى مىکند  ه درفصلدوم
اینعکسخبر خشفصلسومتصویر جدیدىاز خود را به اشتراكگذاشت. علیرضا آرا با انتشار

این سریال پربیننده داد و در تصویر فصل سوم سریال «از سرنوشت» و حضور در
«ســهراب» در این سریال ده در کنار کیســان دیبــاج، بازیگر نقش 

«اسماعیل کلهر» پسر سریال «از سرنوشــت»، بازیگر نقش 
این سریال وارد قصه شد اهاى «هاشم» است که در فصل دوم 

ل سوم هم ادامه دارد.
داستان زندگى دو شخصیت اصلى قصه 
کنار هم و «هاشم» است که از کودکى در

دگى مى کردند و روایت هایى از 
 زندگــى آنها از کودکى 

 در این ســریال به 
شود.

ل«ازسرنوشت» 
هقان نســب، 
وریا پورسرخ، 
رى هم بازى 
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کامــًال قابــل پیــش بینى بــود که 
اتفاقات فصل گذشته بین پرسپولیس 
و ســپاهان، بــا حضور قلعــه نویى در 
اســتادیوم اختصاصى پرســپولیس با 

حواشى جدیدى همراه باشد.
 وقتى اعالم شــد که آخریــن بازى 
تدارکاتى پرســپولیس مقابل گل گهر 
ســیرجان خواهد بود، همــه نگاه ها به 
سمت سوژه هاى این بازى رفت. از تقابل 
ویژه اى که قرار است این بار امیر قلعه نویى 
در استادیوم اختصاصى پرسپولیس برابر 
برخى نفرات که با آنها پیش از این تنش 

داشت، داشته باشد.
ســعید آقایى، شاگرد ســابق امیر قلعه نویى 
که در فصل گذشــته و در مقطــع پایانى لیگ، 
نیمکت نشین شده بود و انگیزه حضور در سپاهان 
را از دســت داد و البته از افشــین پیروانى و جدل 
جنجالــى اش بعد از بازى نافرجام پرســپولیس و 
سپاهان با امیر قلعه نویى گرفته تا اتفاقات دیگرى 
که مى شــد از این بازى به ظاهر دوســتانه پیش 

بینى کرد.
قلعه نویى در شرایطى پا به استادیوم شهید کاظمى گذاشت 
که اکنون و در این فصل قرار است هدایت گل گهر سیرجان 
را برعهده داشــته باشــد. او در این بازى تدارکاتى در نیمکت 
جنوبى استادیوم نشســت و خیلى زود خود را در حلقه شاگردان 
سابقش دید. سعید آقایى، میالد ســرلک و وحید امیرى از جمله 
نفراتى بودند که براى خوشامدگویى به سمت قلعه نویى رفتند. در 
این میان اما قلعه نویى ابتداى صحبتش با این نفرات را با آرزوى 
موفقیت براى پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا و آرزوى 
قهرمانى این تیم شــروع کرد و وقتى به ســعید آقایى به عنوان 

شاگرد سابق خود در سپاهان رسید باب شوخى را باز کرد. 
مدافع چپ تازه وارد پرسپولیس که در این فصل به تهران آمده 
و پیراهن سرخپوشان را بر تن کرده، با شوخى امیر قلعه نویى در 

این زمینه مواجه شد: از وقتى تهران آمدى و آب تهران 
را خوردى، دیگر تحویل نمى گیرى!

این شوخى اما خیلى زود در فضاى مجازى وایرال شد و 
از آن با تیتر زرد کنایه تند و دلخورى سعید آقایى و البته 
تنش لفظى طرفین یاد شد. در حالى که کامًال مشخص 
اســت آقایى نیز با گشــاده رویى و خنده از این شوخى 

سرمربى سابق خود عبور مى کند. 
ســعید آقایى در این باره مى گوید: هیچ موضوعى نبود. 
اینکه بعد از بازى بــا حجم زیاد تمــاس و پیام ها درباره 
درگیرى ام با آقاى قلعه نویى مواجه شدم شوکه شدم. من 
براى همه سرمربیان سابق خودم احترام قائل هستم و آقاى 
قلعه نویى نیز از این جمله افراد هستند. به رسم ادب قبل از 

بازى به سمت ایشان رفتم و هیچ بحثى هم نبود. 
مدافع چپ تازه وارد پرســپولیس درباره شوخى سرمربى 
سابقش نیز مى گوید: ایشــان همواره در زمان حضورم در 
ســپاهان با احترام با من برخورد کردند و این شــوخى هم 
چیزى نبود که بخواهم به دل بگیــرم. تمام تمرکزم روى 
پرســپولیس و موفقیت با این تیم است و اصًال نمى خواهم 
درباره آن حرف بزنم. کامًال متوجه شــوخى ایشان شدم و 
همانجا هم از ایشــان رخصت گرفتم و وارد بازى شدم. یاد 
گرفته ام همیشه احترام بزرگ ترم را حفظ کنم و مى خواهم 
با تمرکز و تمرین باال بازیکنى مؤثر براى پرسپولیس باشم و 
به هیچ وجه وارد حواشى نمى شوم. هیچ چیزى هم بهتر از آب 
معدنى ... (با اشاره به یک برند آب معدنى در تبریز) که متعلق به 
تبریز است نمى شود و در تهران هم از این آب معدنى استفاده 

مى کنم! 
اما ماجراى درگیرى و تنش مربوط به برخورد یکى از لیدرهاى 
باشــگاه و همراهان امیر قلعه نویى بود. بــا توجه به پروتکل 
بهداشتى و شرایط کرونا، لیدرهاى باشگاه که اکنون در پست 
حراست مجموعه شهید کاظمى وظیفه برقرارى نظم را برعهده 
دارند، از اطرافیان امیر قلعه نویى مى خواهند که در سکوها حاضر 
شوند که تنش کوچکى بین طرفین شکل مى گیرد و خیلى زود 

هم برطرف مى شود تا همه چیز مهیاى این بازى شود.

در تهران هم 
آب تبریز مى خورم!

عضو هیئت  مدیره باشــگاه ذوب آهن با بیــان اینکه حمید 
بوحمدان براى جدایى از این تیم تمام شــهر را بســیج کرده 
بود، گفت: ظاهراً بعد از انتقال این بازیکــن به تراکتور تبریز 

مشکالتش حل شده است!
محمدرضا کربکندى در گفتگویى درباره جدایى حمید بوحمدان 
از تیم ذوب آهن و پیوستنش به تیم تراکتور گفت: از روزى که 
بنده به هیئت مدیره باشگاه اضافه شدم، شش یا هفت جلسه 
با بوحمدان داشــتم. او مدام مى گفت خیلى مشکل دارم. به او 
مى گفتم اگر مشــکل خانوادگى دارى حاضرم به دزفول بروم 

و آن را حل کنم.
وى افزود: حتى هیئت مدیره باشگاه به بوحمدان گفت مى توانیم 
برایت منزلى تهیه کنیم تا خانواده ات هم بیایند ولى این بازیکن 
مدام تأکید مى کرد مشکل دارد و اگر در ذوب آهن بازى کنم 
مصدوم مى شوم. شاید نزدیک به 20 ساعت براى بوحمدان وقت 
گذاشتیم. او باوجود اینکه قرارداد داشت و تاریخ و مبلغ قراردادش 

مشخص بود، تمام شهر را بسیج کرد تا ذوب آهن را ترك کند.
عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن تأکید کرد: مدیر برنامه 
بوحمدان تماس مى گرفت و اعالم مى کرد این بازیکن مشکل 
دارد و مى خواهد جدا شود. این یک رفتار کامًال غیر حرفه اى بود. 

او حتى مدتى در تمرین با لباس شخصى حاضر مى شد.
کربکندى در پاسخ به این سئوال که چرا ذوب آهن مقابل این 
رفتار غیرحرفه اى کوتاه آمده است؟ تصریح کرد: مى توانستیم 
دو کار انجام بدهیم. یا این بازیکن را به زور نگه داریم که در این 
صورت دل او با تیم نبود و کیفیت فنى نداشت. یا اینکه با او وارد 
دعوا شویم و به فدراسیون شکایت کنیم که در این صورت یک 
سهمیه ما مى سوخت. قرارداد بوحمدان با ذوب آهن دو میلیارد و 
500 میلیون تومان بود. حتى به این بازیکن اعالم شد که باشگاه 

حاضر است مبلغ قراردادت را افزایش بدهد ولى او قبول نکرد.
وى ادامه داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم به بازیکنى که 
دلش با تیم نیست رضایتنامه مشروط بدهیم. البته او در تمرین 
هم مشــکالتى ایجاد کرده بود. ظاهراً در جریان تمرین روى 
پاى بازیکنان تکل خشــن مى رفت و زیر توپ مى زد. با تمام 
وجود براى حفظ بوحمدان تــالش کردیم ولى وقتى به تبریز 

رفت مشکالتش حل شد!
عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اظهار کرد: در حال حاضر 
پیوستن بوحمدان به تراکتور مشروط به پاس شدن ِچکى است 

که به ذوب آهن براى صدور رضایتنامه اش داده است.
کربکندى خاطرنشان کرد: بعد از یک ماه مقاومت مجبور شدیم 

تن به جدایى بوحمدان بدهیم. یک عــده فکر مى کنند ما در 
باشگاه نشسته ایم و راحت به بازیکنان مجوز جدایى مى دهیم. 
بوحمدان هر روز تماس مى گرفت و پیامک مى داد که خودت و 

خانواده ات را نفرین مى کنم!
وى در ادامه گفتگویش با خبرنگار «مهر»، تصریح کرد: این 
اقدامات واقعاً غیر حرفه اى است. ذوب آهن بازیکنان زیادى از 
دست داده است. بوحمدان هم در پســتى بود که در آن نیاز به 
بازیکن داریم. ظاهراً در فوتبال ما فقط مبلغ قراردادها حرفه اى 
شده اســت. بوحمدان دو میلیارد و 500 میلیون تومان با ذوب 
آهن قرارداد داشت و یک میلیارد و 500 میلیون تومان هم براى 
جدایى پرداخت مى کند. او قید چهار میلیارد تومان را زده است 
و باید دید چقدر با تراکتور قرارداد بسته که حاضر شده از چهار  

میلیارد بگذرد.
«با جدایى نزدیک به هشت بازیکن کلیدى ذوب آهن، آیا واقعًا 
مى توان انتظارى از این تیم در فصل آینده داشت؟» کربکندى 
در پاسخ به این ســئوال گفت: ما بازیکنان جوان خوبى داریم. 
رحمان رضایى هم هر بازیکنى که خواسته است را جذب کردیم. 
او باید خودش در تیم هماهنگى الزم را ایجاد کند. ما هنوز دنبال 

جذب یک هافبک دفاعى هستیم.

رسول کربکندى: 

بوحمدان براى رفتن 
تمام شهر را بسیج کرد

رحمان رضایى، ســرمربى جدید ذوب آهن که قرار است در لیگ بیســتم اولین تجربه 
ســرمربیگرى در لیگ برتر را تجربه کند برخالف تصورات در بین مربیانى قرار دارد که 
مدرك مربیگرى معتبر براى فعالیت در آســیا را ندارد و ممکن است براى حضور در لیگ 

برتر هم به مشکل بخورد.
 AFC قانون اجبار داشتن مدرك مربیگرى با الینسس بین المللى چند سالى است که در
اجرا مى شود و این قانون به فدراسیون هاى تابعه هم ابالغ شد تا در لیگ هاى سطح اول 
داخلى هم اجرایى شود و چنین قانونى چند سالى مى شود که در قوانین سازمان لیگ موجود 
است ولى هر بار به دالیلى شکل اجرایى به خودش نمى گیرد و به سال بعد موکول مى شود.
چندى پیش بود که صحبت هایى در مورد اجرایى شدن این قانون براى لیگ بیستم مطرح 
شد و حتى سهیل مهدى، مسئول برگزارى مسابقات لیگ برتر هم عنوان کرد به مربیانى 
که مدرك الینسس بین المللى نداشته باشــند اجازه حضور به عنوان سرمربى کنار تیم 

داده نمى شود و کارت سرمربیگرى برایشان صادر نخواهد شد.
با این وجود بررسى هاى انجام شده نشان داد که 8 سرمربى از 16 سرمربى حال حاضر 
تیم هاى لیگ برترى در صورت اجراى این قانون اجازه فعالیت پیدا نخواهند کرد و همین 
موضوع تردید هایى در اجرایى شدن این قانون ایجاد کرده که مثل همیشه با گرفتن تعهد 

بابت گرفتن مدرك در اسرع وقت کارت مربیگرى براى آنها صادر شود.
در این میان رحمان رضایى، سرمربى ذوب آهن که دوره هاى مربیگرى خودش را در 

دارد در دوره الینسس بین المللى ایتالیا ســپرى کرده و مدارك UEFA را 
مورد پذیــرش AFC را شــرکت نکرده و مدرك معتبر 
ندارد و همین موضوع او را هم 
در بین مربیــان بدون مدرك 

قرار داده است.
از طرفى مدت زمان زیادى 
از برگــزارى آخریــن دوره 

الینسس بین المللى مربیگرى 
در ایران مى گذرد و در چند سال 

اخیر این دوره برگزار نشــده 
و از این بابــت مى توان به 
مربیان بابت نداشتن این 

مدرك حق داد. 
به هر جهــت باید 
دید سازمان لیگ 
در نهایــت چــه 
تصمیمى در قبال 
رحمان رضایى و 7 

سرمربى دیگر بدون 
مدرك مربیگــرى خواهد 

گرفت.

گئورگى گولسیانى با آسیب دیدگى از ناحیه همسترینگ 
مواجه شده و یک ماه نمى تواند براى سپاهان بازى کند.

اخیراً  که ســپاهان در نقش جهان مقابل آلومینیوم به 
میدان رفت، ســه خارجى این تیم یعنى اســتنلى کى 

روش، گئورگى گولســیانى و محســن الغسانى از 
روى سکوها نظاره گر تســاوى بدون گل تیمشان

 شدند.
حاال خبر مى رسد مدافع گرجستانى سپاهان که با 
بدشانسى نیمى از فصل نوزدهم فوتبال ایران را نیز 
از دســت داد، بار دیگر در تمرینات با آسیب دیدگى 
مواجه شــده و اینبار به دلیل آسیب دیدگى از ناحیه 
همســترینگ چهار هفته نمى توانــد براى تیمش 

بازى کند.
سپاهان و محرم نویدکیا البته در این پست اگرچه 
محمد طیبى را از دســت داده انــد ولى محمدرضا 

مهدى زاده، عزت پورقــاز و محمد نژادمهدى را در این 
پست در اختیار دارند.

همچنین در این دیدار استنلى و محسن الغسانى نیز روى 
سکوها بودند؛ در مورد کى روش گفته مى شود که او با 
یک آسیب جزئى مواجه است و به بازى افتتاحیه لیگ 

بیستم خواهد رسید.
درنهایت محســن الغســانى نیز دلیل حضورش روى 
سکوهاى نقش جهان مشخص شــد و محرم نویدکیا 
به او اعالم کرده نیازى به حضور او ندارد و مى تواند تیم 

دیگرى براى آینده خود انتخاب کند.

گل گهر ســیرجان به دنبال جذب مدافــع چپ جوان 
استقالل است که در لیست محمود فکرى براى فصل 

آینده قرار نگرفته است.
با توجه به جــذب محمد نادرى و همچنین بازگشــت 
میلیچ مدافع کروات آبى پوشــان پایتخــت این تیم با 
ترافیک شدیدى در پست مدافع چپ روبه رو خواهد بود 
از همین رو روز شنبه  میالد زکى پور براى آخرین بار در 
تمرینات استقالل شرکت کرد و مقرر شد از این تیم جدا 

شود.
گل گهرى ها با توجه به بازگشت رضا علیارى به سایپا 
براى تقویت خط دفاعى خود به دنبال جذب مدافع چپ 
هستند. از همین رو با توجه به وضعیت میالد زکى پور 
به احتمال فراوان مدافع سابق استقالل در لیگ بیستم 

شاگرد امیر قلعه نویى خواهد شد.
همچنین استقالل با توجه به جدایى على کریمى از این 
تیم در نظر دارد تا محمد میرى شــاگرد سابق محمود 
فکرى در نســاجى را جذب کند. با توجه به حواشى به 
وجود آمده و شــرایط دو تیم استقالل و گل گهر به نظر 
مى رسد این دو باشگاه بر سر معاوضه این دو بازیکن با 

هم توافق کنند.

چقدر بدشانسى پسر

میالد
 به سوى بزرگوار

پس از اینکه عادل فردوسى پور با ترجمه دو کتاب «رولف 
دوبلى»، با فروش و استقبال خیره کننده مردم مواجه شد، 
حاال هم کار کامل کردن ســومین کتــاب از آثار «رولف 
دوبلى»  توســط این تهیــه کننده و دوســتانش به پایان 

رسیده است.
عادل فردوســى پور در کنار انجام کارهاى رسانه اى خود، 
به همراه چند تن از دوستانش که در برنامه هاى «نود» و 
«فوتبال 120» همراه او هستند، چندین کتاب ترجمه کرد 

که فروش خوبى هم داشت.
دو کتاب با نام «هنر شــفاف اندیشــیدن» و «هنر خوب 

زندگى کردن» از آثار «رولــف دوبلى». عادل زمان هایى 
که سرش خلوت باشد هرگز بیکار نمى نشیند. به جز این دو 
کتاب، فردوسى پور یک کتاب دیگر به نام «فوتبال علیه 
دشمن» که اثر «سایمون کوپر» اســت را هم در کارنامه 

ترجمه خود دارد.
زمانى که آن سه کتاب براى فروش به بازار آمد با استقبال 
خیره کننده مردم و طرفداران عادل فردوسى پور همراه شد. 
با وجود اینکه فوتبال اروپا جریان دارد اما «فوتبال 120» بنا 
به دالیل نامعلومى تعطیل است. عادل هم فرصت را مغتنم 
شمرد در این مدت چند ماهه، شروع به ترجمه کتابى دیگر 

از رولف دوبلى کرد و حاال همه  کارهاى این کتاب به پایان 
رسیده است.

کتاب تازه  رولف دوبلى با خرید کپى رایت و حق انتشار این 
اثر به زبان فارسى با ترجمه  عادل فردوسى پور، بهزاد توکلى 

و على شهروز قرار است از سوى نشرچشمه منتشر شود.
طبق خبرهایى که به «ایمنا» رسیده است، عادل فردوسى 
پور قرار است امشب ساعت 20 بدلیل شرایط کرونایى، از 
این کتاب جدید در یک گفتگــوى الیو اینترنتى از طریق 
صفحه اینستاگرام کتابفروشى نشر چشمه با حضور سروش 
صحت تهیه کننده و کارگردان مطرح کشورمان که اصالتًا 

اصفهانى است، رونمایى کند.
چیزى که مشخص است این است که با ورود این اثر جدید 
با ترجمه عادل فردوسى پور، این کتاب هم مثل سه کتاب 
قبل با فروش و استقبال بى نظیر مردم مواجه خواهد شد، 
چرا که توسط شــخص محبوب مردم ترجمه شده است. 
ضمن اینکه براى آنهایى که اهل مطالعه هســتند تجربه 
خواندن دو کتاب قبلى رولف دوبلــى که اثرات فوق العاده 
اى در زندگى دارد و باعث بهتر شدن روند زندگى مى شود، 
ثابت کرده است که قطعًا کتاب جدید هم شایسته خریدن 

و خوانده شدن است.

علیرضا مرزبان رسماً به عنوان مربى تیم فوتبال سپاهان اصفهان انتخاب شد.
اینکه ماجراى همکارى اش با باشگاه سپاهان به کجا رسید، علیرضا مرزبان در گفتگویى، در مورد 

همانطور که محمدرضا ساکت ارسال کرده بود امضا کردم و اظهار کــرد : قرارداد را 
امیدوارم همکارى خوبى با این باشگاه داشته باشم.

 با این شرایط مرزبان که در آلمان حضور دارد باید با بازگشت به 
ایران زودتر خود را به تمرینات سپاهان اضافه کند تا بتواند در فصل 

جدید کنار محرم نویدکیا روى نیمکت این تیم بنشیند.

مهدى محمدنبى دبیرکل فدراســیون فوتبال ایران اعالم کرد که لیگ برتر به تعویق 
نمى افتد.

 دبیرکل فدراســیون فوتبال ایران در گفتگوى تلویزیونى که داشت اعالم کرد که لیگ 
ایران به تعویق نمى افتد و از روز شانزدهم آبان ماه برگزار خواهد شد.

نبى همچنین عنوان کرد که هیچکسى حق حضور در ورزشگاه ها را ندارد. این گفته او 
احتماًال حضور خبرنگاران در استادیوم را نیز منتفى خواهد کرد و سبب مى شود تا آنها نیز 

مثل هواداران خانه نشین شوند.
این در حالى است که باتوجه به وخامت اوضاع کرونا در ایران برخى از مقام هاى وزارت 

بهداشت و ستاد مقابله با کرونا، نگرانى هایى درباره آغاز لیگ وجود داشت.

لیگ برتر به تعویق نمى افتد 

کربکندى خاطرنشان کرد: بعد از یک ماه مقاومت مجبور شدیم  مى خواهد جدا شود. این یک رفتار کامال غیر حرفه اى بود. 

علیرضا مرزبان رسماً به عنوان مربى تیم فوتبال سپاه
ایعلیرضا مرزبان در گفتگویى، در مورد 

هاظهار کــرد : قرارداد را
ام
 با این
ایرانز
جدید کنار محرم نوید

ماجراى مدرك مربیگرى 
رحمان رضایى

من دارم مى آیم

ر ر ىو سبین ی ور ر ر
AFC رادرك معتبر  Cمورد پذیــرش

وع او را هم 
ون مدرك 
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یــن دوره 
ىمربیگرى

 و در چند سال 
زار نشــده 

ى توان به 
تن این 

ید 
گ 
ه 
ل
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دون 
ـرى خواهد 

فردوسى پور 
کتاب جدیدش را 
با یک اصفهانى 
رونمایى مى کند
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ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم- بدینوسیله به خانم سهیال زارع فعالً  مجهول المکان ابالغ 
مى گردد که خواهان مجید حیدرى فرزند احمد به نشانى اصفهان- خ امام خمینى- شهرك 
کوثر خ نصر پالك 81 دادخواستى به خواسته اعتراض به دادنامه 316 مورخه 95/4/15 به این 
شورا تسلیم که به کالسه 29/95 تجدید نظر 547/94 ش 1 ح ثبت و وقت رسیدگى براى تعیین 
گردیده، اینک حسب درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا از تاریخ انتشار ظرف ده روز با مراجعه 
به دبیرخانه شوراى حل اختالف حقوقى شماره یک شــهرضا و اخذ نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم آدرس کامل خود را اعالم و هر دفاعى دارید بیان نمائید و براى رســیدگى فوق نیز در 
شوراى حل اختالف شــماره یک حقوقى یک شهرضا حاضر شــوید و اگر بعداً احتیاج به نشر 
آگهى باشد یک نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف: 1035551 شعبه 

اول شوراى حل اختالف حقوقى شهرضا/8/120

آگهى تغییرات
 شرکت فنى و مهندسى نگار حساب پرنیان سهامى خاص 
به شماره ثبت 53458 و شناسه ملى 14004666857 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سلطان شبانى خوراسگانى 
کدملى 1291269101 به ســمت رئیس هیات مدیره 
-ســعید بادفر کدملــى 3501163711 به ســمت 
نایب رئیس هیات مدیــره -مهدى چاوشــى کدملى 
1284205959 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1032511)

آگهى تغییرات 
شرکت تمام بناء سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 
16956 و شناســه ملى 10260378830 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ارژنگ ســلیمانى دشــتکى کدملى 
4689120031 بعنوان مدیرعامل - مرجان بختیار پور 
کدملى 1290422184به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
- داریوش ایل بیگى کدملى 4689349398 بسمت رئیس 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است .مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1033929)

آگهى تغییرات
شــرکت باران صنعت ســپاهان ســهامى 
خاص به شماره ثبت 24627 و شناسه ملى 
10260454114 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1399/07/12 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد : امیررضا شریعتى به شماره ملى 
1280321962 وکدپستى 8189975311 
-زهره حیدرى به شماره ملى 1283042924 
وکدپستى 8189975311 -المیرا شریعتى 
به شــماره ملى 1292317261 وکدپستى 
8189975311 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
فاطمه باجالن به کد ملــى 1288979908 
و کــد پســتى 8189975311 و مهــدى 
محمدى کــد ملــى 1756654433 و کد 
پســتى 8189975311 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1032493)

آگهى تغییرات
شــرکت ناموران فوالد ایرانیان ســهامى 
خاص به شماره ثبت 61885 و شناسه ملى 
14008129131 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/07/28 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : - روح اله ســیاه پوش به شماره ملى 
1170676871 ، مسلم افشارى به شماره 
ملى 2391986841 و محمد کمال به شماره 
ملى 1286036623 بســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - موسســه حسابرسى و خدمات 
مدیریت آوند حسابداران رسمى شناسه ملى 
10100588054 بسمت بازرس اصلى و ندا 
فرد افشارى به شماره ملى 1199310336 
بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال 
انتخــاب گردیدند. - روزنامــه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شــد. - صورتهاى مالــى منتهى به 
29 /12 /1398 به تصویب رسید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1032513)

آگهى تغییرات
شرکت آلومینیوم کار ســپاهان نوین سهامى 
خاص به شــماره ثبت 50403 و شناسه ملى 
10260689037 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/06/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
: جواد یوســفى به کدملــى 1284252851 
بســمت رئیس هیات مدیره-على حسینعلى 
زاده خراســانى فرزنــد احمــد بــه کدملى 
مدیرعامــل- بســمت   1271374676

-رضا حســینعلى زاده خراســانى به کدملى 
1287959857 بســمت نایــب رئیــس 
هیات مدیره بــراى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند. هرمز محمــدى اصفهانى به کدملى 
1817012584 و محمد شیروانى به کدملى 
1283930668 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
وعلى البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
روزنامه نصف جهان جهــت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود 
و زیان ســال مالى 98 به تصویب رسید. کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
ثابت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب 
مدیرعامل با امضا نایب رئیس هیات مدیره و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1032525)

آگهى تغییرات
شرکت دقیق ریزان مصباح حدید سهامى 
خاص به شماره ثبت 26707 و شناسه ملى 
10260474453 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى ســالیانه مورخ 
1399/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - مرتضى اثنى عشرى اصفهانى کدملى 
1287876382 و اســماعیل مختــارى 
کدملى 1111543887 بعنوان اعضاء على 
البدل هیئت مدیره تا تاریخ 1400/03/07 
انتخاب شــدند. - راه على جمالى کدملى 
5558737700 و زهــرا مجنون کدملى 
1287325777 به ترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت بــراى مدت 
یکســال مالى انتخاب شدند. - صورتهاى 
مالى منتهى به 1398/12/29 به تصویب 
رسید. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1032566)

آگهى تغییرات
شــرکت ســپهر ابنیه زاگرس سهامى 
خاص به شماره ثبت 1525 و شناسه ملى 
10260188773 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/07/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رضوان بهاءلو 
به شماره ملى 4623295206 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، ســعید درخشــان 
هوره به شــماره ملى 4623172244 
به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل و احسان بهاءلو به شماره ملى 
4623680606 به ســمت عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاى 
تعهد آور و استفاده از حساب هاى جارى و 
ثابت در بانکها با امضاى مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1033862)

آگهى تغییرات
شــرکت ســپهر ابنیه زاگرس سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1525 و شناسه 
ملــى 10260188773 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/07/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پروین بهاءلو 
هوره به شماره ملى 4623052771 به 
عنوان بازرس اصلى و رســول درخشان 
هوره به شماره ملى 4623678199 به 
عنوان بازرس على البدل براى مدت یک 
ســال مالى انتخاب گردیدند. - رضوان 
بهاءلو به شــماره ملى 4623295206، 
سعید درخشــان هوره به شــماره ملى 
4623172244 و احســان بهاء لو به 
شــماره ملى 4623680606 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجــارى نجــف آباد 

(1033876)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى توســعه و سازندگى 
سداد ســهامى خاص به شــماره ثبت 
9690 و شناسه ملى 10260307730 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مــورخ 1399/06/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مالى 
، ترازنامه و صورتحســاب سود و زیان 
شرکت مهندسى توســعه و سازندگى 
سداد براى ســال مالى منتهى به تاریخ 
98/12/29ء بــه تصویــب مجمــع 
عمومى رســید. فرهاد فرهمند شــماره 
ملــى 2992394203 - نوراله صلواتى 
شــماره ملى 1286356792 به ترتیب 
بعنوان بازرســان اصلى و على البدل به 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
نصف جهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1033902)

آگهى تغییرات
شرکت مبین گشت ســپاهان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 48756 و 
شناســه ملــى 10260670112 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1399/07/10 و نامه شــماره 
99/13/2677 مــورخ 1399/07/16 
صادره از مدیریت حج و زیارت اســتان 
اصفهان آقاى احمد فرهــادى فاروجى 
کدملى 6359675641 بسمت رئیس 
هیات مدیره ، سوســن نــدرى کدملى 
4189954608 بســمت مدیرعامل و 
حجت اله ندرى کدملى 4189954901 
بســمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل 
مجــرى مصوبات هیات مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1033912)

آگهى تغییرات
شرکت مبین گشت سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 48756 و شناســه ملى 
10260670112 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1399/07/10 
و نامــه شــماره 99/13/2677 مــورخ 
1399/07/16 صــادره از مدیریــت حج و 
زیارت استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : - آقاى احمد فرهادى فاروجى کدملى 
6359675641 ، سوســن نــدرى کدملى 
4189954608 و حجــت اله ندرى کدملى 
4189954901 بسمت اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
على محمد صادقى کدملى 4070440909 و 
حسن رضا صادقى کدملى 4189418676 
بترتیب بســمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1033916)

آگهى تغییرات
شــرکت تمام بناء ســپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 16956 و شناســه ملى 
10260378830 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
داریوش ایل بیگى به کدملى 4689349398 
و ارژنگ ســلیمانى دشــتکى بــه کدملى 
4689120031 و مرجــان بختیــار پور به 
کدملــى 1290422184 بعنــوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. موسسه حسابرسى معین مشاور 
مجرب (حسابداران رســمى )با شناسه ملى 
10320404190و ابراهیم کیخسروکیانى 
به کدملى1288954751 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1033918)

آگهى تغییرات
شرکت ســرمایه گذارى مهر اندیشان 
پاسارگاد شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 31820 و شناســه ملى 
10260523724 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/07/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على محسنى 
نژاد کدملــى6249749391 و مرضیه 
 4591807746 کدملــى  غالمــى 
کدملــى  شــمابادى  محمدرضــا  و 
0940843366 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدندامیــر اقدامى ســادات محله 
کدملى 2709377810 و مهدى آزادى 
کدملى 5409932943 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1033919)

آگهى تغییرات
شرکت ســرمایه گذارى مهر اندیشان 
پاسارگاد ســهامى خاص به شماره ثبت 
31820 و شناسه ملى 10260523724 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/07/12 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : على محســنى نژاد 
کدملــى6249749391 بعنوان رئیس 
هیــات مدیــره ومدیرعامــل ومرضیه 
غالمى کدملــى4591807746 بعنوان 
نائب رئیس هیات مدیــره و محمدرضا 
شــمس ابادى کدملى0940843366 
بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند. ضمنا مدیر عامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1033924)

آگهى تغییرات
شرکت معدنى کیمیا گستر شهرضا سهامى 
خاص به شماره ثبت 53111 و شناسه ملى 
14004538105 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/31 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد: - عسگر احســانى به کدملى 
2754049721، محمدرضــا پویامهر به 
کدملــى 0932181961 و نوراى ایچکه 
به کدملى 2750546524 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئــت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - حمیدرضا زادهوش به 
کدملى1292688920 و شــکوفه قانئان 
سبدانى به کدملى 1271670801 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یک ســال انتخاب شــدند. - 
روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. - 
ترازنامه و حساب سود و زیان سالى مالى 
1398 به تصویب رســید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1034153)

آگهى تغییرات
شرکت سرمایه گذارى مهر اندیشان پاسارگاد سهامى خاص به شماره ثبت 31820 و شناسه ملى 10260523724 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/07/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
فیض ، کوچه حاج نائب [20] ، خیابان شیخ مفید ، پالك - 38 ، ساختمان فدك ، طبقه همکف ، واحد 2 کدپستى 8164966583 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1033910)

آگهى تغییرات
شرکت معدنى کیمیا گستر شهرضا سهامى 
خاص به شماره ثبت 53111 و شناسه ملى 
14004538105 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/06/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عسگر احسانى 
به شــماره ملى 2754049721 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره، محمدرضا پویامهر به 
شماره ملى 0932181961 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره، ســید امیر بشاتیان 
به شــماره ملى 1819904131 بسمت 
مدیرعامل (خارج از اعضا) و نوراى ایچکه 
به شــماره ملى 2750546524 بسمت 
عضو هیئــت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضاى 
اعضاى هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1034152)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرین شبکه شهر درتاریخ 1399/08/06 به شماره ثبت 65983 به شناسه ملى 14009538822 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره و نظارت بر اجراى طرح هاى انفورماتیکى، شبکه داده ها 
(ارائه اجرا و پشتیبانى) ارائه خدمات انتقال داده و خدمات جانبى آن و فعالیت در زمینه فناورى اطالعات و انجام کلیه امور انفورماتیکى شامل طراحى و 
تولید و ارائه و پشتیبانى نرم افزارهاى پایه به غیر از نرم افزار هاى فرهنگى ، سیستم ها و ابزارها- ارائه خدمات سخت افزارى و نرم افزارى به غیر از نرم 
افزارهاى فرهنگى و سایر خدمات کامپیوترى و مخابراتى به جز مواردى که به موجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران مى باشد - مشاوره و نظارت 
و اجرا پروژهاى انفورماتیکى و مخابراتى و همچنین فعالیت در زمینه شبکه هاى رایانه اى و مخابراتى و شبکه هاى رایانه اى اطالع رسانى نظیر اینترنت و 
اینترانت - ارتقاى سیستم هاى کامپیوترى ارائه قطعات رایانه اى و دستگاهاى جانبى -طراحى و اجراى شبکه هاى LAN و WAN (مس و فیبر نورى) 
کلیه خدمات فیبرنورى اعم از طراحى ،ایجاد پى بستر الزم ، کابل کشى فیبرنورى ، نصب تجهیزات فیبرنورى و مفصل بندى و تست و راه اندازى-ارائه 
راهکارهاى زیر ساخت دیتا سنتر طراحى و تجهیز دیتا سنتر-مشاوره ،طراحى ، تامین و پشتیبانى دوربین هاى مدار بسته -خرید و فروش کلیه سیستم 
هاى سخت افزارى و لوازم جانبى-انعقادکلیه قراردادها و عقود اسالمى مرتبط با موضوع شرکت-خرید و فروش تجهیزات دوربین هاى مداربسته آنالوگ و 
دیجیتال-ارائه خدمات سرویس و نگهدارى و تعمیرات تجهیزات رایانه اى -خرید و فروش تجهیزات Active شبکه -خرید و فروش و اجراى کف کاذب 
-خرید و فروش و نصب و راه اندازى دستگاههاى ups و سیستم برق اضطرارى -طراحى و تولید و نصب و راه اندازى تابلوهاى برق 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 رزمندگان ، خیابان رزمندگان ، خیابان رباط ، پالك 640 ، ساختمان جالینوس ، طبقه پنجم ، واحد 30 کدپستى 8139874355 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 162732 مورخ 1399/07/29 نزد بانک سپه شعبه 22 بهمن اصفهان با کد 1627 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقاى امیرمحمد خلفى خیادانى به شماره ملى 1271587726 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجید 
سلیمانى دینانى به شماره ملى 1286112184 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى على اکبر 
خلفى خیادانى به شماره ملى 1291356071 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 ،قرارداد ها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاءمدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى احمد رضایى دینانى به شماره ملى 1142454452 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 
سال خانم مهسا گنجوى به شماره ملى 1292312191 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 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 (1032761)

آگهى تغییرات 
شرکت مبین گشت سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 48756 و شناســه ملــى 10260670112 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/07/10 و نامــه شــماره 99/13/2677 مورخ 
1399/07/16 صادره از مدیریت حج و زیارت اســتان 
اصفهان مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فجر ، کوچه 
شهید حسن رزاقى 79 ، خیابان پروین اعتصامى شمالى 
، پالك 65 ، طبقه همکف - کدپســتى 8198914164 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1033923)

آگهى تغییرات
شرکت ناموران فوالد ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 61885 و شناسه ملى 14008129131 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/28 روح اله 
سیاه پوش به شماره ملى 1170676871 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، مسلم افشارى به شماره ملى 2391986841 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، محمد 
کمال به شماره ملى 1286036623 بسمت رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات 

مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1032514)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود تولیدى صنعتى حدید ساز برسام درتاریخ 1399/08/07 به شماره ثبت 2320 به شناسه ملى 14009544059 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع ورق هاى کرکره سقفى و دیوارى ، خرید و فروش انواع ورق هاى گالوانیزه ، سیاه و روغنى و اجراى 
پوششهاى سقفى و دیوارى و فرم دهى فلزات ، تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، تحصیل وام و اعتبارات بانک هاى داخلى و خارجى 
صرفا جهت اهداف شرکت ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى ، اخذ و اعطاى نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى 
شهر، محله قرطمان ، کوچه شماره 71 ، بلوار الغدیر ، پالك 0 ، طبقه اول کدپستى 8418827797 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد جواد مرادى به شماره ملى 1290526184 دارنده 800000 ریال سهم الشرکه خانم مرضیه بهرامیان رنانى به شماره ملى 1290821526 
دارنده 200000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد جواد مرادى به شماره ملى 1290526184 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مرضیه بهرامیان 
رنانى به شماره ملى 1290821526 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 رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1034759)
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به گفته پزشکان متخصص و پژوهشگران خواب، سرمایه گذارى در 
خواب باعث بهره ورى، ســالمت روان و سطح انرژى فرد مى شود. 
آماده سازى براى خواب باید با رعایت بهداشت خواب در ساعات قبل 
از خواب آغاز شود، چون حتى کارهاى کوچک مانند روشنایى منزل 
یا کارهایى که در طول روز در رختخواب انجام مى دهید مى توانند بر 
روى خواب رفتن شما که زمان آن فرا مى رسد تأثیر بگذارند. کارهایى 
که براى آماده شدن براى خواب و بهینه سازى خواب انجام مى شود 

شامل موارد زیر است:
قبل از خواب کمى وقت بگذارید 

دو یا سه ساعت قبل از خواب باید شروع به فکر کردن در مورد زمان 
و چگونگى آرام شدن و به خواب رفتن کرد. ایجاد یک روال عصرانه 
آرامش بخش مى تواند به شما کمک کند تا از یک روز شلوغ ذهنى 
عبور کنید. مى توان اغلب براى پاك کردن ذهن خود از مشغله هاى 
روز به یک پیاده روى بعد از شــام رفت. اگر ورزش مسکن استرس 
شماست، حتمًا چند ساعت قبل از خواب ورزش کنید تا اندورفین ها 
بعداً شــما را بیدار نکنند. مراقبت از خود همچنین مى تواند به شکل 
یک درمان آبگرم قبل از خواب باشد. گاهى مى توان براى دور شدن 
از ذهن شلوغ دوش آب گرم گرفت و از کرم هاى شبانه با رایحه هاى 

آرامش بخش مانند اسطوخودوس اســتفاده کرد، که براى ارتباط با 
خواب آمده است.

چراغ ها و بخارى را کم کنید
شما مى توانید با تنظیم نور و دما در خانه به بدن خود بگویید تا خود را 
براى خواب آماده کند. بعد از صرف شام، که معموًال حدود سه ساعت 
قبل از خواب است، سعى کنید نور چراغ ها را کم کنید. نور ظرف دو تا 
چهار ساعت قبل از خواب مى تواند ساعت داخلى یا ریتم شبانه روزى 
بدن را بعداً تحت فشار قرار دهد. قرار گرفتن در معرض نور مى تواند 
تولید مالتونین، هورمونى را که به بدن شما مى فهماند زمان خواب 
است، را سرکوب کند. نور آبى و ســرد صفحه رایانه به ویژه هشدار 

دهنده است. 
بهتر است گرما را نیز در خانه تا چند درجه پس از شام کاهش دهید تا 
باعث کاهش دماى بدن شود، سیگنال بیولوژیکى دیگرى که باعث 
شروع خواب مى شود. اگر دوش گرفتن در شب را انتخاب مى کنید، 
توصیه مى شود حداقل یک ساعت قبل از خواب این کار را انجام دهید 

تا دماى بدن شما بعد از آن کاهش یابد.
فیلم در رختخواب تماشا نکنید

همراه با نشــانه هایى مانند نور، دما و رایحه، تختخواب شما باید 

محرك خواب باشد. باید سعى کنید از انجام فعالیتهاى غیرخوابى- 
خصوصًا تماشــاى تلویزیون یا لپ تاپ - در رختخواب خوددارى 
کنید. اگر همه این کارها را در رختخــواب انجام مى دهید، تخت 
به مکانى براى خواب تبدیل نمى شود.  اگر در یک فضاى کوچک 
زندگى مى کنید ، باید گوشه اى براى محل کار و منطقه اى براى 
اوقات فراغت تعیین کنید، بنابراین تا زمان رسیدن به خواب واقعًا در 

رختخواب قرار نگیرید. 
اگر نگرانى شما را بیدار نگه مى دارد...

صرف وقت بیدار در رختخواب، هنگامى که نمــى توانید به خواب 
بروید، فقط پایه و اساس شب هاى بى خواب آینده را ایجاد مى کند. 
اگر بیش از بیست سى دقیقه با دور خود تابیدن و چرخش طول کشیده 
است، فقط بلند شوید. اگر احســاس بیدارى مى کنید از رخت خواب 
خارج شوید، به اتاق دیگرى بروید تا دوباره احساس خواب کنید و به 
رختخواب برگردید. و این کار را هر چند بار که نیاز دارید تکرار کنید. 
همچنین مى توان یک دفترچه یادداشت را روى میز کنار تختخواب 
خود نگه دارید تا نگرانى هاى خاص یا مواردى را که باید را لیســت 
کنید. نوشتن آنها روى کاغذ، به جاى باز کردن تلفن یا لپ تاپ، احتمال 

مواجهه با حواس پرتى دیگر را کاهش مى دهد.

4 روش براى آماده سازى
 یک خواب خوب شبانه 

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى با اشاره به انواع مختلف بیمارى 

هپاتیت و راه هــاى انتقــال آن، در خصوص 
عوارض جبران ناپذیر این بیمارى ویروسى هشدار 

داد.
دکتر افشین منیرى، متخصص بیمارى هاى عفونى 

بیمارستان مسیح دانشــورى، هپاتیت ویروسى را یک 
معضل بهداشتى در جوامع دانســت و گفت: این بیمارى 

توســط ویروس هاى هپاتیت A،B،C،D،E  وG ایجاد 
مى شــود که نوع B و C هپاتیت مزمن ایجاد مى کند و اگر 

تشخیص داده نشود منجر به ایجاد نارسایى کبدى و در نهایت 
سرطان کبد خواهد شد.

وى ادامه داد: التهاب در بافت کبد (هپاتیت) مى تواند بدون عالمت 
باشد و در صورت پیشــرفت درگیرى مغزى، کبدى، کلیوى و در نهایت مرگ 

ایجاد کند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى تب، لرز، بدن درد و بى اشتهایى 
را از عالیم هپاتیت اعالم کرد و افزود: همپنین زمانى که درگیرى کبدى ایجاد شــود 
و ســلول هاى این عضو از بین برود، آنزیم هاى کبدى باال رفته و فرد به زردى مبتال 

مى شود.
متخصص بیمارى هاى عفونــى اظهار کرد: در مورد هپایتت C بــا توجه به اینکه در 
یکسرى گروه هاى پرخطر مثل هموفیلى، تاالسمى، افرادى که همودیالیز مى شوند 
و معتادین تزریقى انتقال پیدا مى کند، به همین دلیل تشــخیص و غربالگرى قدرى 
مشکل تر است. به گفته دکتر منیرى، واکسیناسیون بهترین اقدام براى کنترل بیمارى 

است که براى نوع B هپاتیت انجام مى شود.

تیمى از پژوهشگران با اســتفاده از تحقیقات خود نشان داده اند 
که مرکز مربوط به لذت مغزى و ترشح دوپامین در کنار ساعت 
زیستى که ریتم هاى فیزیولوژیکى بدن ما را تنظیم مى کند، مقصر 

اصلى عاداتى همچون پرخورى و پرخوابى محسوب مى شوند.
پرخورى و پرخوابى را مى توان ازجمله مشکالت اساسى بسیارى 
از افراد دانست که مى تواند زندگى آنها را مختل کند. شاید شناخت 
دلیل اصلى رفتارهایى که منجر به پرخورى یا پرخوابى مى شوند 
بتواند رفتارهاى منجر به این عــادات را کنترل کرده و از تبعات 

بهداشتى، اجتماعى و اقتصادى ناشى از آن بکاهد.
در بررسى  روى موش ها مشخص شد هورمون دوپامین نقش 
بسیار مهمى در تمایل به پرخورى ایفا کرده و ترشح این هورمون 
در مغز نشانه هایى را ایجاد مى کند که جانور به خوردن ترغیب 

مى شود و در صورت کنترل این ماده، حتى در صورت در دسترس 
بودن مواد غذایــى پرکالرى، موش ها پرخــورى نکرده و چاق 

نمى شوند.
پرفســور «گولر» در این رابطــه گفت: «ما نشــان داده ایم که 
ســیگنال ها و نشــانه هاى دوپامین در مغز، رفتارهــا و عادات 
بیولوژیکى شــبانه روزى را کنترل کرده و منجر به عالقه مندى 
براى مصرف غذاهاى پرانرژى بین وعده هاى غذایى شــده و 
به این ترتیب در ساعاتى که به طور معمول غذایى نمى خوریم، 
عالقه به خوردن مواد غذایى پرکالرى در ما پدید مى آید. از سوى 
دیگر این هورمون مى تواند موجب افزایــش تمایل به خواب و 
پرخوابى شود که ترکیب این دو عامل با یکدیگر مى تواند بسیار 

خطرناك باشد.»

از سوى دیگر باید توجه داشــت که طى 50 سال گذشته رژیم 
غذایى انسان به طرز چشــمگیرى تغییر کرده است و ما امروزه 
به میزان زیــادى از غذاهاى فرآورى شــده مصرف مى کنیم و 
همچنین به راحتى و در هر ساعت از شبانه روز به انواع غذاهاى 

پرکالرى، فست فودها و... دسترسى داریم.
بسیارى از این مواد غذایى سرشار از قند، کربوهیدرات ها و کالرى 
هستند و این موضوع باعث مى شود رژیم غذایى ناسالمى را به 
طور منظم مصرف کرده و به این ترتیب یک عادت غذایى ناسالم 

طى سال هاى طوالنى ایجاد شود.
کارشناسان امیدوارند با شــناخت دقیق نقش دوپامین در ایجاد 
عالقه به پرخورى و پرخوابى، بتوان ایــن معضل مهم زندگى 

انسان مدرن را کنترل کرد.

عامل مخفى چاق شدن و خواب زیاد 
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شــاید همین چند وقت پیش به یکى از آنها 
برخورده باشید. شــاید یکى از آنها را در گروه 

دوستان یا خانواده تان داشته باشید؛ فقط هنوز 
نمى دانید! شناسایى روان پریشان و جامعه ستیزان 

کار سختى است. آنها لباس خاصى نمى پوشند بلکه 
در میان جامعه آمیخته اند. آنها به شکل افرادى شاد و 

سرحال اند، اما از درون تاریکى آنها را فرا گرفته. 
  یکى از ویژگى هاى کالســیک روان پریش ها ضعف 

احساسى است. یک روان پریش نمى تواند در تنهایى زندگى 
کند. او مدام به دنبال این است که قربانى اى پیدا کند تا بتواند 

از لحاظ عاطفى از او سوءاستفاده کند.
  آنها نمى توانند وفادارى و عشــق را درك و تجربه کنند. آنها 

با بى احترامى به عشــق مى نگرند. از همین رو آنها قادر به تجربه 
عشق نیستند.

  روان پریش ها به افراد عادى به چشم وســیله اى براى بازى نگاه مى کنند که از آنها 
استفاده کنند، به آنها دروغ بگویند و آزارشــان دهند. این به آنها حس رضایت و تفریح 

موقتى مى دهد.
  روان پریش ها از کسلى و بى حسى رنج مى برند. آنها فاقد حس همدلى هستند. آنها 

دوست دارند که دیگران را گول بزنند و کنترل کنند.
  روان پریش ها اغلب سوءاســتفاده کننده هــاى عاطفى اند. آنها دوســت دارند که 
برترى شان را حفظ کنند و نیاز به آسیب رساندن به مردم چیزى است که آنها را کنترل 

مى کند. آنها قربانى را مالک مى شوند و او را از بیرون و درون از بین مى برند.
  روان پریشان احساسات هم دارند؛ اما احساسات آنها با افراد معمولى متفاوت است. 
احساسات آنها کوتاه و شدید اســت. به عنوان مثال یک روان پریش جمالت غمگینى 
درباره  حماقت ها و بدبختى هایش به زبان خواهد آورد. او ممکن اســت اشک تمساح 
هم بریزد. یک روان  پریش ممکن است شور و شــوق نشان دهد، هیجان زده شود و یا 
مثل یک فرد عصبانى فریاد بزند؛ اما مسئله این است که این چیز ها نشان دهنده قوت 

احساساتش نیست.
  یک روان پریش غم و اندوه جدى نخواهد داشت، صادق نخواهد بود، ناامیدى واقعى 

و شادى عمیق نخواهد داشت و همچنین خشم حقیقى در آنها نخواهد بود.
  روان پریش ها خشم نشان مى دهند، اما خشم آنها مطلق، ناگهانى، کوتاه و سرد است. 
پیش بینى اینکه چه چیز آنها را عصبانى مى کند کار آسانى نیست. خشم آنها مانند افراد 
نرمال تحریک نخواهد شد. یک چیز خیلى معمولى و بى اهمیت ممکن است خشم آنها 
را برانگیزد درحالى که یک مسئله جدى ممکن است هیچ تأثیرى بر روى آنها نگذارد. 

  روان پریش ها نمى توانند این حقیقت را بپذیرند که رفتارشان ممکن است از سوى یک 
قربانى پذیرفته نباشد، چرا که اعمال بد آنها همیشه برایشان مناسب و قابل توجیه است.  
  روان پریش ها خودشان را خیلى دوست دارند؛ آنها احساس قوى اى نسبت به خودشان 

دارند اما این حس کم عمق است.
  روان پریش ها متکبر هستند. آنها حس خیلى با ارزش  بودن و خیلى توانا بودن دارند. 
آنها پر از اطمینان و اعتماد به نفس خواهند بود، اما اهداف کوتاه مدتى دارند و نمى توانند 
برنامه طوالنى مدتى را برنامه ریزى و اجرا کنند. آنها ناشکیبا بوده و زود تحریک مى شوند. 
آنها نمى توانند خشم و عصبانیت خود را کنترل کنند. این افراد به پیوندهاى خانوادگى 

احترام نمى گذارند و به دنبال روابط کوتاه  مدت اند.
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افراد روان پریش را چگونه 
شناسایى کنیم؟

نتایج یک بررسى نشان مى دهد مصرف اســتامینوفن به عنوان شناخته شده ترین مسکن بدون 
نسخه در جهان به طور فزاینده اى موجب مسمومیت مى شود.

استامینوفن یکى از متداول ترین مسکن هاى مصرفى در جهان است. این دارو در تسکین دردهاى 
خفیف و تب کاربرد گسترده اى دارد.  بررسى ها نشان مى دهد طى چند دهه گذشته در بسیارى از 
کشورها مصرف این دارو بیش از حد افزایش یافته است که مى تواند به در دسترس بودن دوز موجود 

از این دارو مرتبط باشد.
بررسى انجام شده در سوییس نشان مى دهد در صورت تجویز داروى استامینوفن توسط پزشک 
باز مشاهده مى شود دوز باالترى از این دارو به راحتى موجب مسمومیت در افراد مى شود همچنین 
مسمومیت ناشى از این دارو اغلب به مرگ منجر نمى شود اما مى تواند آسیب جدى به کبد وارد کند.

به گفته محققان سوییسى یکى از مشکالتى که در رابطه با داروى استامینوفن وجود دارد، این است 
که اگر مصرف این دارو به تسکین عالیم فرد کمکى نکند، بیمار بدون تجویز پزشک به مصرف دوز 

باالترى از دارو اقدام مى کند. این مشکل بزرگى است.

استفاده
موقتى
رروان
دوست
رروان
برترى
مى کند
رروان
احساسا
ح درباره 
هم بریز
مثل یک
احساسا
ییک
و شادى

افزایش موارد 
مسمومیت با مصرف 

استامینوفن

بســیارى از افرادى که با دندان درد شــدید به دندان پزشــکى مراجعه مى کنند، نمى دانند که آیا دندان 
پوسیده شان باید کشیده شود یا نه و آیا گذاشتن ایمپلنت دندانى ضرورى است؟

کشیدن دندان به چند دلیل محدود ازجمله موارد زیر انجام مى شود:  پوسیدگى شدید دندان، بیمارى دهان 
و دندان، دندانى که زیر لثه باقى مانده، روى هم افتادن دندان ها و بعد از حوادث که برخى از دندان هاى فرد 
به شدت آسیب مى بیند.  در شرایطى که دندان حتمًا باید کشیده شود، عالیم مشخصى وجود دارد که نشان 
مى دهد دندان آنقدر آسیب دیده که نمى توان آن را با روش هاى معمول ترمیم کرد. این موارد عبارت است 
از درد شدید هنگام وارد کردن فشار یا جویدن غذا، احساس درد و تورم شدید لثه اطراف دندان و عفونت در 

لثه به علت پوسیدگى شدید دندان.

نشانه هایى که باید سریع تر دندانتان را بکشید 

از درد شدید هنگام وارد کردن فشار یا جویدن غذا، احساس درد و تورم شدید لثه اطراف دندان و عفونت در
لثه به علت پوسیدگى شدید دندان.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى خداونــد، اى گســتراننده زمیــن هــا و اى نگــه دارنــده آســمان هــا و 
اى آنکه آفریننده دل هایى بر فطرت و جبلت آنها، چه آن دل که شــقى بود و 
چه آن دل که ســعید. شــریف ترین درودها و افزون ترین بــرکات خود را 
بر بنده خود و پیامبر خود محمد (ص ) ارزانــى دار. آنکه ، خاتم پیامبران 
پیشین است و گشاینده درهاى فرو بسته و آشکارکننده حق به نیروى حق و 
برهان . اوست که جوش و خروش هر باطلى را فرو نشانید و حمله و هجوم 

گمراهى ها را در هم شکست . 
موال على (ع)
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شهردارى زاینده رود در نظر دارد نسبت به برگزارى مزایده عمومى طبق مشخصات زیر اقدام نماید.
1-موضوع مزایده:فروش تعداد 66پالك مسکونى واقع در محله مسکن مهر کله مسیح شهر زاینده رود

2-زمان و محل دریافت اسناد مزایده:مورخ99/08/25 در محل شهردارى زاینده رود
3-مهلت تحویل پیشنهادات:مورخ99/08/26

4-تاریخ گشایش پاکت ها:مورخ99/08/29
5-کلیه اطالعات مربوطه درسامانه ستاد بارگذارى گردیده است.

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت دوم

م.الف:1036362ابوالفضل توکلى-شهردار زاینده رود

شهردارى زاینده رود درنظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى طبق مشخصات زیر اقدام نماید.
1-موضوع تجدید مناقصه:پروژه آسفالت و تعمیر ترانشه هاى سطح شهر

2-مبلغ مناقصه:5/224/000/000 ریال
3-مبلغ تضمین:261/200/000ریال

4-زمان و محل دریافت اسناد مناقصه:مورخ99/08/15 در محل شهردارى زاینده رود
5-مهلت تحویل پیشنهادات:مورخ99/08/26

6-تاریخ گشایش پاکت ها:مورخ99/08/27
7- کلیه اطالعات مربوطه در سامانه ستاد بارگذارى گردیده است.

  م.الف:1036385ابوالفضل توکلى-شهردار زاینده رود

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى نوبت دوم

بدون شرح


