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فریزکردن  چه مواد غذایى ممنوع است؟توقیف محموله میلیاردى پارچه هاى چادرىچالش جدى مهران مدیرى با ادامه «هیوال»عابر پیاده با شلیک تصادفى کشته شد پیش به سوى عالى مینیوم! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

انزواى اجتماعى 
فشار خون را باال 

مى برد

 آزادراه شرق، ترافیک اصفهان را دور مى زند
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مردم باز هم در سفر به 
شمال حماسه آفریدند!

مدرسه اى با
 234 دانش آموز شهید

نیاز به اهداى روزانه
 450 واحد خون

 در استان 
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محدودیت هاى 
کرونایى اصفهان 
امروز مشخص 

مى شود

محققان دریافته اند که ارتباط معنادارى میان انزواى 
اجتماعى و افزایش خطر فشار خون، به ویژه در میان زنان، 

وجود دارد. ماندن در خانه و اجتناب از تماس نزدیک 
با دیگران، روش هاى مهمى براى 

جلوگیرى از گسترش کووید- 19 ...

استاندار اصفهان گفت: محدودیت هاى کرونایى 
شهر به شهر و تفکیک شــده این استان روز پنج 
شنبه (امروز) مشــخص مى شود. عباس رضایى 
افزود: جلسه ستاد استانى مقابله با کرونا در این 
روز برگزار خواهد شد تا بر مبناى آخرین وضعیت  
شــهرهاى قرمز، نارنجى و زرد اســتان از حیث 
همه گیرى بیمارى کووید-19 مشخص و براى 
هر یک بر مبناى دستورالعمل ستاد ملى مقابله با 
کرونا و قرارگاه مرتبط تصمیم گیرى شود. وى به 

جلسه روز سه شنبه ستاد استانى...
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درگذشت درگذشت 5555 بیمار مشکوك به کرونا در اصفهان طى یک روز بیمار مشکوك به کرونا در اصفهان طى یک روز
در در 2424 ساعت منتهى به روز چهارشنبه  ساعت منتهى به روز چهارشنبه 336336 بیمار کرونایى در بیمارستان هاى استان بسترى شده اند بیمار کرونایى در بیمارستان هاى استان بسترى شده اند
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یکى از مهمترین پروژه هاى استان امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح مى شود

پژمان بازغى
 با «کودك شو»  
قهر کرد؟

برونو سزار: کاش هیچوقت از 
سپاهان نمى رفتم 

مهاجم برزیلى و سابق سپاهان از اینکه سپاهان را ترك کرده و راهى 
النصر امارات شده بود، ابراز پشــیمانى کرد.  برونو سزار در گفتگویى 
اعالم کرد که دوست دارد با لباس این تیم از دنیاى فوتبال خداحافظى 
کند. سزار که در فصل 1391-1390 بازیکن سپاهان بود، بازى هاى 

درخشانى را در این تیم به نمایش گذاشت...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آسمان اصفهان
 تا روز یک شنبه
نا آرام است

حمله سایبرى به شرکت ملى گاز؟
یک احتمال در علت افزایش ناگهانى مصرف گاز خانگى در کشور 

2

محمدرضا خلعتبرى: محمدرضا خلعتبرى: 

دستورات سرمربى را دستورات سرمربى را 
به به خوبى انجام ندادیم

آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 99/2766 

حمیدرضا جوادى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه مالى و معامالتى و مصوبه هیأت مدیره ، در نظر دارد اجراى خدمات مورد نیاز خود شامل: امور باغبانى، فضاى سبز و جنگلدارى، 
خدماتى، انتظامات و نگهبانى را بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. 

لذا از کلیه شرکت هاى داراى صالحیت خدمات پیمانکارى سال99 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى دعوت مى شود در صورت دارا بودن شرایط الزم و با در نظر گرفتن مراتب 
ذیل در مناقصه مذکور شرکت فرمایند.

1-موضوع مناقصه :
الف) حفظ و نگهدارى فضاى سبز و جنگلدارى عمومى و امور باغبانى 

ب) رفت و روب و تنظیف شبکه معابر اصلى ، فرعى و جمع آورى و حمل پسماندها
ج) حفظ و نگهدارى شبکه هاى تأسیسات و تجهیزات شامل آب و فاضالب ، تصفیه خانه و برق 

د) انتظامات و نگهبانى 
2- محل دریافت اسناد مناقصه: واحد امورقراردادهاى سازمان واقع در : اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان عمران زاینده رود .

3- زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز99/9/15  مى باشد.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد مناقصه باید مبلغ 1/000/000ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به 

امور قراردادها ارائه تا اسناد مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان مى بایست پیشنهادات خود را تا پایان  وقت اداري روز شنبه مورخ 99/9/15 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 

امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه محرمانه  سازمان تسلیم نمایند.
5-تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت15:00 روز شنبه مورخ99/9/15جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل خواهد شد .
6-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه :  معادل پنج درصد برآورد کل قرارداد  به مبلغ  (3,500,000,000)ریال مى باشدکه باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه 

غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل تحویل نمایند.
7- تاکید مى گردد به پیشنهادهاى فاقد سپرده ،سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتراز میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مخیر بوده  و در صورت عدم تأیید ، ضمانتنامه شرکت در مناقصه مسترد خواهد شد .
9- معیارها و روش هاى ارزیابى کیفى شرکت کنندگان بر اساس ارائه رزومه عبارت از  :مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعى به همراه قراردادهاى مربوطه ، گواهینامه مالیات بر 

ارزش افزوده معتبر و گزارش حسابرسى آخرین سال مالى ، گرید و رتبه خدماتى و انتظامى.
10- کلیه مراحل مناقصه تابع آیین نامه مالى و  معامالتى سازمان عمران زاینده رود خواهد بود .

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
12- هزینه آگهى ها به عهده برنده مناقصه مى باشد.

چاپ اول

www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir:ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080  - 32673010

آگهى مزایدهچاپ دوم

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به 
فروش یک قطعه پالك تجارى و یک قطعه پالك کارگاهى واقع در طرح تفکیکى تجارى 
جنب پمپ بنزین و شهرك صنایع غذایى اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده 
مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 
99/09/08 مراجعه و تا تاریخ 99/09/09 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست 

اقدام نمایند.

م الف: 1043058

آدرسمتراژمدرك مالکیتعنوانردیف
شهرك صنایع غذایى2308/82عادىکارگاهى1
طرح تفکیکى تجارى پمپ بنزین55عادىتجارى2
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و و وب و
کقهرکردقهرکرد دق ک رقه ر

میان انزواى
 ویژه در میان زنان، 

ماس نزدیک 
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مهاج
النصر
اعالم
کند.
درخش
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حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى در جلسه 
روز چهارشــنبه هیئت دولت گفت: دولــت جدید در 
آمریکا شرایط را به ســمت قواعد برخواهد گرداند در 
حدى که آمریــکا مراعات مى کــرده البته دولت هاى 
قبلى نیز همه قواعد را مراعــات نمى کردند منتها این 
دولت آخرى یاغى بود. برخى تا سخن از بهبود مى شود،  
مى گویند دولت قرار است مذاکره کند. نه بحث مذاکره 
نیست. دولت جدید آمریکا شــرایط را به سمت قواعد 
بین المللى برخواهد گرداند و این باعث مى شــود که از 
فضاى تهدید کم کم به ســمت فضاى فرصت حرکت

 کنیم.

وى گفت: بسیار مهم است که ما به اسم نقد قواعد بازى 
سیاسى را به هم نزنیم، به اسم نقد دولت، دنبال تطهیر 
آمریکا نباشــیم، دنبال تبرئه دولت آمریکا نباشیم، این 
دولت جنایتکار اســت چرا مى خواهید تبرئه کنید. یک 
عده اى مدام دولت آمریکا را تطهیر مى کنند و مجانى 

هم این کار را انجام مى دهند. 
روحانى ادامه داد: بخاطر اینکــه به دولت صدمه بزنند 
بخاطر اینکه فضا را براى انتخابات 1400 آماده کنند. 
انتخابات 1400 هنوز مانده اســت. اشکالى ندارد براى 
انتخابات خودتان هر کارى که مى خواهید انجام دهید 

اما ایجاد روحیه یأس در جامعه خیانت ملى است.

رئیس مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به تذکر نماینده 
مردم بافق گفت: مجلس مرده نیست و ما پیگیر هستیم تا 

مجلس هم عضو ستاد ملى مبارزه با کرونا شود.
محمد رضاصباغیان، نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و 
خاتم در جریان رسیدگى به اصالح احکام بودجه در تذکرى 
گفت: متأسفانه مجلس مرده است. ما نمایندگان زمانى که 
مى خواستیم به آقاى قالیباف براى ریاست مجلس رأى 
دهیم، این شرط را عنوان کردیم که شما مجلس را زنده 

کنید ولى مى بینیم که امروز مجلس مرده است.
وى با بیان اینکه از مجلس فقط یک ســاختمان و 290 
نماینده مانده است و هیچ اثربخشى از سوى نمایندگان 

دیده نمى شود، گفت: در این شرایط خاص که کشور درگیر 
ویروس کروناســت، حتى یک نماینده عضو ستاد ملى 

مبارزه با کرونا نیست.
قالیباف در پاسخ به صباغیان گفت: بهتر است به مجلس 
توهین نکنید. اینکه مى گویید مجلس مرده است یعنى چه؟ 
اتفاقاً مجلس زنده است (در این هنگام نمایندگان سخنان 

قالیباف را تأیید کردند).
وى افزود: زمانى که آقاى صباغیان در مجلس نبودند در 
این باره بحث و تبادل نظر شد و مجلس نامه نگارى هاى 
الزم را انجام داده تا در ستاد ملى مبارزه با کرونا عضویت 

داشته باشد.

دولت جدید آمریکا 
به شرایط قبل برمى گردد

مجلس مرده است یعنى چه؟ 
مجلس زنده است 

مردم را راه ندادند
   خبر آنالین |محمدرضا شجریان، استاد آواز 
و موسیقى ایرانى، چهلمین روز درگذشت خود را 
تنهایى و با آرامگاهى بدون سنگ، سپرى کرد. روز 
27 آبان ماه که مصادف با چهلمین روز درگذشت 
محمدرضا شجریان بود، جمعى از عالقه مندان و 
هنرمندان، در محوطه شهر توس حاضر و با درهاى 
بسته آرامگاه فردوسى مواجه شدند. این جمعیت 
مراجعه کننده، اجازه حضور بر آرامگاه شجریان را 
نیافتند و تنها به وحید تاج، خواننده موسیقى ایرانى 
و یکى از مدیران خانه موسیقى، فرصتى کوتاه داده 
شد تا دقایقى بر مزار استاد آواز ایران حاضر شوند. 
پس از گذشــت 40 روز، هنوز ســنگ مقبره این 

هنرمند موسیقى ایران، نصب نشده است.

کمبود 300 هزار معلم در 
کشور

   ایسنا | حمیدرضا حاجى بابایى، وزیر اسبق 
آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه میانگین دنیا 
یک معلم به ازاى هر 19 دانش آموز است، اظهار 
کرد: 300 هزار معلم کمبود داریم. شــوراى عالى 
آموزش و پرورش مى گوید 200 هزار کمبود داریم. 
کًال 640 هزار معلم داریم که ســرکالس درس 
مى روند. وزیر بعد از بنده اعالم کرد که معلم مازاد 

داریم؛ این نوع نگاه به معلم ذلت بار است.

8 شبکه HD مى شود
   فارس | طبق برنامه ریزى هاى انجام شده و 
انجام زیرساخت ها بناست هشت شبکه تلویزیونى 
در آذر ماه با کیفیت HD برنامــه هاى خود را به 
روى آنتن ببرند. شبکه هاى یک، ورزش، نمایش، 
نسیم، افق،  کودك، خبر و ایران کاال در این فرایند 
HD خواهند شد. زمان در نظر گرفته شده براى 

HD شدن این شبکه ها 9 آذر است.

شرط بندها 
به دنبال آقاى خاص

   خبر فورى | روزنامه «ســازندگى» درباره 
پیشنهاد سایت هاى شرط بندى به محسن چاوشى 
«افشاگرى کرده است. پیشنهادى که چاوشى آن 
را رد مى کند. «سازندگى» نوشته است: زنگ زدند 
با پیش شماره اى که مال ایران نبود. دو هفته تمام 
پیگیر ارتباط با او بودند و از مقاصد خیر و انســانى 
مى گفتند. به مرور مشــخص شد از عوامل ایرانى 
سایت هاى شرط بندى در خارج از کشور هستند. 
خیلى قبل تر از مهاجرت ایــن چند خواننده جوان 
پاپ و ظاهراً همزمان، همین پیشــنهادها به چند 
خواننده رپ نیز داده شــده بود: براى هر استورى 
200 هزار دالر! سرســام آور بود و باورنکردنى. اما 
چاوشى خندید و قبول نکرد و دو هفته اى ناپدید 
شد. چاوشى وقتى قرار اســت "نه" بگوید ناپدید 

مى شود.» 

روزنامه ها تعطیل نمى شوند
   اعتماد آنالین |یک عضو ستاد ملى کرونا 
به باشگاه روزنامه نگاران ایران گفت: روزنامه ها و 
مطبوعات جزو  مشــاغل ضرورى محسوب شده 
و تعطیل نیســتند. به همین دلیل چاپخانه ها هم 
شامل کسب و کارهاى ضرورى هستند و موظف 
هستند در ایام تعطیلى دو هفته اى، به کار مشغول 

باشند.

توان دفاعى سربازان 
   میزان | رئیس سازمان وظیفه عمومى ناجا با 
بیان اینکه حدود 50 درصد از توان دفاعى کشورمان 
را سربازان تشکیل مى دهند، گفت: از ابتداى انقالب 
شکوهمند اســالمى تاکنون بیش از 17 میلیون 
سرباز داشته ایم که از این تعداد سه میلیون سرباز 

در هشت سال دفاع مقدس حضور مؤثر داشته اند.

االن مذاکره نشود
   برترین ها | محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، در 
گفتگو با روزنامه «ایران» درباره مذاکره با آمریکا گفت: از 
داخل پیام هاى غلط براى آمریکایى ها مى فرستند. برخى 
جناح هاى سیاسى به علت نگرانى هاى سیاسى داخلى که 
به نظر من کامًال بى مورد است، نگران این هستند که این 

مذاکرات االن شروع شود.

کاسه داغ تر از آش!
   باشــگاه خبرنگاران جوان | شبکه «فاکس 
نیوز» به نقل از برخى منابع در کاخ سفید گزارش داد که 
«ترامپ» درخواست ارائه گزینه هاى اقدام نظامى علیه 
ایران را نکرده بود بلکه «رابرت اوبرایان»، مشاور امنیت 
ملى آمریکا بوده که خواهان حمله به ایران شده اما ترامپ 
تمایلى به این امر نشان نداده است. پیش از این روزنامه 
«نیویورك تایمز» مدعى شــده بود که ترامپ در جمع 
مشاوران خود درخواست بررسى گزینه هاى نظامى علیه 

ایران را ارائه داده بود.

الرى هم مى آید
   روزنامه شرق | گویا برخى از استانداران دوران 
وزارت کشور عبدالواحد موسوى الرى از او درخواست 
کرده اند نامزد انتخابات ریاست جمهورى 1400 شود؛ 
خبرى که فــارغ از نام هاى درخواســت کنندگان، نام 
موسوى الرى را به فهرست تقریباً بلندباالى نامزدهاى 

احتمالى ریاست جمهورى اضافه مى کند.

دلیل ارزانى دالر در عربستان
   برترین ها | حجت االسالم حسن نوروزى، نماینده 
رباط کریم در مجلس، در تذکرى خطاب به حاجى بابایى 
و مفتح از اعضاى کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: با گذشت 42 سال از انقالب، رابطه ریال با دالر را 
قطع کنید؛ تا کى مى خواهید ما را زیر بار استعمار آمریکا 
قرار دهید؟ وقتى ریال با دالر رابطــه دارد، یعنى اجازه 
مى دهد که آمریکاى جنایتکار به پشــتوانه طالى ما 
اوراقى را به عنوان دالر چاپ کند. چون آمریکا در عراق 
حضور دارد، آنجا دالر ارزان تر اســت و چون عربستان 
مزدور و گاوشیرده آمریکایى هاست، دالر ارزان است و 
پول عربستان ارزش دارد. اما چون ایران مستقل است، 

باید پول بى ارزش داشته باشد.

حکم نهایى صادر نشده
   برترین هــا | مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد: 
هیچ خبر جدیدى در مورد حکم نهایى روح ا... زم منتشر 
نشده است و اخبارى که در این مورد در برخى رسانه ها 
منعکس شده مربوط به اظهار نظر تیر ماه سخنگوى قوه 
قضاییه در مورد حکم بدوى زم است. حکم نهایى در مورد 

زم هنوز اعالم نشده است.

حمله به شاعر درگذشته
   روزنامه کیهان | شبکه 4 سیما در برنامه هنرى 
خودش، به ستایش از شاعرى پرداخت که بیش از شعرش 
به دلیل فعالیت هاى سیاسى ناسالمش مشهور است! این 
برنامه درحالى سراسر به تمجید و ستایش از محمدعلى 
سپانلو محدود شــد که این فرد، با جریان هاى بدنام و 
بدسابقه تاریخ معاصر کشــورمان در تعامل بود.  جاى 
سئوال اســت که با وجود این همه سوژه بر زمین مانده 
در عرصه فرهنگى، چرا شبکه 4 سیما، بخشى از برنامه 
خود را به معرفى و ترویج و تبلیغ فردى، با چنین کارنامه 

سیاهى اختصاص داد؟ 

تحریم ها را کم کنید
   فارس | 75 قانونگذار دموکرات آمریکا در نامه اى 
به وزراى خارجه وخزانه دارى آمریکا خواستند با توجه 
به موضوع کرونا، با موافقت با کاهش تحریم ها امکان 
ارسال کیت هاى آزمایشــگاهى، دستگاه هاى تنفس 
مصنوعى و تجهیزات دیگر پزشکى براى مقابله با کرونا 

در ایران را صادر کند.

خبرخوان

در حالى که ســخنگوى وزارت نفت در گفتگو با «ایلنا»، 
خبر حمله سایبرى به شــبکه گاز و قطعى در بسیارى از 
نقاط کشور  را تکذیب کرده است، اطالعات موجود نشان 
مى دهد روزهاى گذشته براى شــرکت ملى گاز ایران 
روزهاى خوشــایندى نبوده و در هفته جارى شرکت گاز 
ایران مورد حمله سایبرى قرار گرفته و حجم عظیمى از 

منابع گاز کشور از مدار خارج شده است.
بر پایه این اطالعات، شرکت ملى گاز ایران براى جبران 
کسرى این حجم عظیم خارج شده، گاز بسیارى از صنایع 
بزرگ کشــور را وارد مدار خانگى کرده تا در فصل سرما 
مشکلى براى تأمین گاز کشور به وجود نیاید. به این ترتیب 
در این هفته گاز بسیارى از صنایع پرمصرف در کشور قطع 
شده و وارد مدار گاز شهرى شده تا به این واسطه خللى در 

گازرسانى به خانوارها ایجاد نشود.
اطالعاتى از اینکه حمله سایبرى از طرف کدام کشور یا 
گروه بوده، در دست نیست. هیچ گروه  هکر اینترنتى نیز 
مســئولیت این موضوع را برعهده نگرفته است و نکته 
عجیب آنکه درست دو روز بعد از این اتفاق شرکت ملى 

گاز ایران مانور پدافند غیرعامل برگزار کرده است.
محمد عسگرى، ســخنگوى شــرکت ملى گاز درباره 
برگزارى این مانور مى گوید مانور پدافند غیرعامل شرکت 
ملى گاز ایران بــراى آمادگى شــرکت دربرابر حمالت 
سایبرى بوده اما حمله اى انجام نشده است و در صورت 

حمله آمادگى خنثى کردن آن را داریم.
هرچند سخنگوى شرکت ملى گاز وقوع حمله سایبرى را 
تکذیب مى کند اما آمارى در میان صحبت هاى اخیر مدیر 
دیسپچینگ شرکت ملى گاز مطرح شده که کمى معنادار 
اســت و نشــان از افزایش ناگهانى مصرف گاز خانگى، 

تجارى و صنایع غیرعمده به نسبت صنایع عمده، در هفته 
جارى و البته با رشد چشــمگیرى نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته دارد.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملى گاز ایران به «ایلنا» گفته 
«مصرف روزانه گاز کل کشور به 707 میلیون مترمکعب 
رسید. سهم بخش خانگى، تجارى و صنایع غیرعمده از 
این مقدار، 481 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت 
مشابه پارسال 2/4 درصد افزایش یافته و در مقابل مصرف 
صنایع عمده هم 121 میلیون مترمکعب و نیروگاه ها 105 

میلیون مترمکعب بوده اســت. در روز 25 آبان ماه، مقدار 
گاز تزریق شده به شبکه خطوط سراسرى 761 میلیون 
مترمکعب بود که این مقدار نسبت به دوره مشابه پارسال 

افزایش 5/3 درصدى نشان مى دهد.»
در همین حال شــهریار حیدرى، نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس تلویحًا این خبر 
را تأیید کرد و گفت: پدافند غیرعامل ایران قوى اســت 
و تقریبًا در بسیارى از مواقع از ورود هکر ها پیش از آنکه 
نتیجه اى براى آنها حاصل شــود، مطلع مى شوند. آنها 

بار ها به تأسیسات هسته اى، نظامى و اقتصادى ما حمله 
کرده اند و حمالت اخیر آ نها هم مثل همیشــه طبیعى و 

قابل پیش بینى بوده است.
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى از آغاز بررسى هاى 
دقیق منشأ حمالت ســایبرى به ایران خبر داد و اعالم 
کرد: پس از حمالت اخیر الکترونیکــى که علیه ایران 
شد ما را به این واداشت که بررسى هاى دقیقى را شروع 
کنیم تا منشأ آن پیدا شــود. بررسى ها همچنان در حال 

ادامه است.

یک احتمال در علت افزایش ناگهانى مصرف گاز خانگى در کشور 

حمله سایبرى به شرکت ملى گاز؟

روزنامه «اعتماد» نوشــت:  قالیباف پشت پرده همچنان 
مشغول عزل و نصب اســت و نیروهاى مدنظرش را در 
سمت هاى مختلف مجلس قرار مى دهد اما با این تفاوت که 
این  بار هیچ خبرى از این انتصاب ها در رسانه هاى ارتباط 
جمعى منتشر نمى شــود. قالیباف در آخرین اقدام خود، 
معاون اجرایى مجلس را در شرایطى تغییر داده که «حمید 
اصالنى» هجدهم خرداد ماه سال جارى با حکم شخص 
قالیباف به عنوان معاون اجرایى مجلس انتخاب شده بود. 

رئیس مجلس البته با حکمى اصالنى را به عنوان رئیس 
مرکز حراست مجلس منصوب کرده و جالب است بدانید که 
«محسن مکیان» نیز هجدهم خرداد ماه از سوى قالیباف 

به عنوان رئیس مرکز حراست مجلس معرفى شده بود و 
مشخص نیست حاال برکنار شــده یا با استعفا از پارلمان 

خداحافظى کرده است.
از آن سو یکى از جنجالى ترین انتصابات قالیباف که بدون 
سروصدا صورت گرفت انتصاب مدیرکل نیروى انسانى 
مجلس بود. مهــدى ذاکر که زمان شــهردارى قالیباف 
مدیرعامل مؤسسه «همشــهرى» بود و از نزدیک ترین 
چهره ها به اوست با حکم قالیباف به عنوان مدیرکل نیروى 
انسانى مجلس منصوب شده است. این انتصاب از آن جهت 
حائز اهمیت اســت که مى تواند مسیر یاران قالیباف براى 

ورود به مجلس را تسهیل کند.

عزل ونصب هاى یواشکى رئیس مجلس!
نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگر قرار بر تعطیلى 
اصناف اســت باید فکرى براى نظام بانکى شود زیرا 
چکاوك سامانه آنالین بانکى اســت و قطعًا در این دو 
هفته چک هاى زیادى از اصناف برگشت خواهد خورد. 
نمى شود که واحد صنفى تعطیل باشد و کاسب درآمد 
نداشته باشد اما چک هایى که از قبل داده، درموعد مقرر 
نقد شود. وقتى اصناف تعطیل هستند، بانک ها هم باید 
تعطیل باشند وگرنه اصناف از کجا درآمد کسب کنند که 

بتوانند چک هایشان را پاس کنند؟
جالل الدین محمد شــکریه گفت: اصناف حقوق بگیر 
نیستند بلکه خود حقوق مى پردازند، وقتى بى حساب و 
کتاب و بى برنامه اصناف را تعطیل کنند چه کسى حقوق 

کارگران را مى پردازد؟ آیا درست است کارگرانى که در 
واحدهاى صنفى کار را یاد گرفته اند و مشغول فعالیت 
هستند به دلیل بى پولى و بى درآمدى صاحب کار اخراج 
شوند؟ وى ادامه داد: از سویى دیگر با توجه به رشد نرخ 
بودجه کشور و کاهش فروش نفت، دولت براى سرشکن 
کردن هزینه ها، مالیات را افزایش داد، این مالیات از چه 
محلى قرار است پرداخت شــود؟ در این دو هفته کدام 
نهاد قرار است هزینه واحدهاى صنفى را پرداخت کند؟

وى افزود: وقتى اصناف را از ساعت 18 به بعد تعطیل 
کردند، واحدهاى صنفى به مشکل خوردند حاال که قرار 
است بى حســاب و کتاب دو هفته تعطیل شوند، دیگر 

ببینید چه اتفاقى مى افتد.

با تعطیلى 2 هفته اى چک هاى زیادى برگشت مى خورد

احمدامیرآبــادى فراهانى، عضو هیئت رئیســه مجلس 
شوراى اسالمى، شامگاه روز سه شــنبه 27 آبان ماه با 
انتشــار توییتى اعالم کرد که فرهاد مجیدى، کاپیتان و 
سرمربى سابق اســتقاللى هاى تهران، 9 بار ارز دولتى 
گرفته است. این براى نخستین بار است که یکى از اعضا 
هیئت رئیسه مجلس یازدهم، اسم یکى از شخصیت هاى 
ورزشى کشور را در فهرست دریافت کنندگان ارز دولتى 

اعالم مى کند.
انتشــار توییتر احمد امیرآبادى فراهانــى، بازتاب هاى 
گســترده اى در شــبکه هاى اجتماعى داشته است. در 
همین حال فرهاد مجیدى با انتشــار یک اســتورى در 
اینستاگرامش اعالم کرد که هیچ وقت در ایران، شرکت 
و فعالیت بازرگانى نداشته و تا به حال حتى یک ریال هم 
ارز دولتى نگرفته اســت. فرهاد مجیــدى گفته از احمد 

امیرآبادى فراهانى، شکایت خواهد کرد.
این در حالى اســت که در ســایت روزنامه رسمى قوه 

قضاییه، شرکتى به نام شرکت تضامنى بازرگانى فرهاد 
مجیدى هفت و شرکا با شماره ثبت 475991 در تاریخ 18 
مرداد سال 1394 ثبت مى شود که فعالیت آن در زمینه 
واردات و فعالیت هاى تجارى و بازرگانى و امثالهم است. 
با توجــه به اینکه فرهــاد مجیدى، شــماره 7 محبوب 
استقاللى هاست و این شرکت نیز با همین نام تأسیس 
شد، شاید این شائبه پیش بیاید که این شرکت متعلق به 
فرهاد مجیدى، کاپیتان محبوب استقاللى هاست. نکته 
جالب درباره این شرکت آن اســت که یک روز پیش از 
آنکه توییت جنجالى هیئت رئیسه مجلس منتشر شود، 
این شرکت بر اساس روزنامه رسمى قوه قضاییه، منحل 

شده است!
اگر فرض را بر صحت ادعاى فرهــاد مجیدى بگذاریم 
که شرکت فوق الذکر، متعلق به وى نیست و او بر خالف 
برخى از فوتبالیست ها، کار بازرگانى در ایران نمى کند، 
پس باید منتظر جدال هاى بیشترى بین فرهاد مجیدى و 

مجلس در قوه قضاییه باشیم.

فرهاد مجیدى و ارز دولتى؟!

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان کردستان 
گفت: در پى شلیک پلیس به یک ماشین مظنون، گلوله 
کمانه کرده و به یکى از اهالى روستاى اورامان اصابت 

مى کند و منجر به زخمى شدن و فوت او مى شود.
امیرهوشــنگ حیدریان اظهار کرد: عصر روز 27 آبان 
مأموران پاســگاه اورامان شهرستان ســروآباد به یک 
دســتگاه خودروى تویوتا لندکروز مظنون مى شوند و 
دستور ایســت مى دهند ولى راننده به ایست مأموران 
توجهى نکرده و بالفاصله با ســرعت از محل متوارى 
مى شــود. وى افزود: مأموران به سمت خودروى مورد 
نظر با رعایت قانون به کارگیرى سالح اقدام به تیراندازى 

مى کنند که یکى از تیرها به رینگ خودرو برخورد و سپس 
کمانه مى کند و به یک نفر از اهالى روستا که در حال عبور 

از آن محل بوده برخورد کرده و زخمى مى شود.
حیدریان خاطرنشــان کرد: این شــخص بالفاصله به 
بیمارستان منتقل مى شــود اما به رغم تالش پزشکان 
متأســفانه فوت مى کند.معــاون اجتماعى فرماندهى 
انتظامى استان کردستان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه 
و عرض تسلیت به خانواده این شهروند گرامى و تشکر از 
خویشتندارى و همراهى مردم منطقه، گفت: این حادثه 
که به طور ناخواسته پیش آمده به دقت مورد بررسى قرار 

خواهد گرفت.

عابر پیاده با شلیک تصادفى کشته شد

عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا با اشــاره به 
فیلم هاى منتشر شده در فضاى مجازى پیش از اعمال 
محدودیت هاى تردد از روز گذشته گفت: از سه شنبه 
شب مردم در ســفر به شمال حماســه آفریدند، تصور 
نمى کردیم تا این اندازه براى رفتن به سفر قبل از آغاز 

محدودیت ها برنامه ریزى داشته باشند.
دکتر مسعود مردانى تصریح کرد: در جاده هاى منتهى 

به شمال به شکل معجزه آسا انسان مى دیدیم.
این متخصص عفونى افزود: ما بسیار کوچک تر از آن 
هستیم که بخواهیم به مردم توصیه کنیم اما کسانى که 
به هیچ عنوان سفرهاى شمال را ترك نمى کنند، مجدداً 

حماسه آفریدند. حاال که برخى به سفر رفته اند از آنها 
مى خواهیم تا حد امکان براى فعالیت غیرضرورى از خانه 
خارج نشوند، به گردش نروند، شستشوى مکرر دست را 
فراموش نکنند، از صرف غذا در رستوران خوددارى کنند، 
از رفتن به خرید و فروشگاه ها پرهیز کنند و اگر با کسى 
تماس داشتند که شک دارند فرد بیمار است یا خیر تا دو 

هفته خود را قرنطینه کنند.
مردانــى تأکید کرد: آن دســته از افــرادى هم که در 
شهرهاى خود ماندند و ســفر نرفتند نیز از این فرصت 
براى پاســاژگردى، دید و بازدید، دورهمى و... استفاده 

نکنند.

بر اساس پژوهش ها، در سال 1400 نیز نیمى از جمعیت زیر 
33 سال و بقیه باالى این سن قرار دارند که در سال 1430 
سنى که جمعیت کشور را به دو نیم تقسیم مى کند (میانه 
سنى) به رقم 47 سال مى رسد؛ درصد کهنسالى در جمعیت 
از سال 1385 روند افزایشى به خود گرفته و در سال 1400 
به 6/7 درصد و 30 سال پس از آن یعنى در سال 1430 به 

23/5 درصد مى رسد.
در مجموع، جمعیت کشــورمان حداقل تا ســال 1375 
ســاختارى جوان اما رو به میانسالى داشــته که در سال 
1385 وارد دوره میانســالى شده و در ســال 1415 از آن 
خارج مى شود و در ســال 1420 به دوره کهولت خود وارد 

خواهد شد. 

مردم باز هم در سفر به شمال حماسه آفریدند!

کى وارد کهولت مى شویم؟!

  رویداد24 /مرضیه امیرى

  على زمانى / روزیاتو



استاناستان 03033906 سال  هفدهمپنج شنبه  29  آبان  ماه   1399

ابتال به آنفلوآنزا 
گزارش نشده 

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
هنوز موردى از ابتال به آنفلوآنزا در اصفهان گزارش نشده 
است. رضا فدایى اظهار کرد: اگرچه انتظار شیوع آنفلوآنزا 
را در آذرماه داریم اما به علت مراقبت هاى بهداشتى کرونا 
هنوز موردى از ابتالى به آنفلوآنـزا در اصفهان گزارش 

نشده است.

افتتاح 6 طرح مخابراتى 
6 طرح مخابراتـى با هزینه بالـغ بر 25 میلیـارد ریال در 
روسـتا هاى اردسـتان افتتاح و بـه بهره بردارى رسـید. 
رئیس اداره مخابرات شهرستان اردستان به ارتقاى سه 
سایت همراه اول در روستا هاى گونیان، دیزلو و نهوج از 
تکنولوژى 2G به 3G اشـاره کرد و گفت: براى اجراى 
این سـه طرح بالغ بر 20 میلیارد ریال هزینه شده است. 
حمیدرضا ترکیان گفت: براى راه اندازى مراکز مخابراتى 
روستا هاى على آباد قهساره، سلیمان آباد و جعفر آباد به 
تعداد 128 پورت و ایجاد بستر ADSL هم پنج میلیارد 

ریال هزینه شده است.

مهار حادثه آبى 
بـه گـزارش روابـط عمــومى آبفا منطقـه 4، بـه علت 
فـرسودگى و خوردگى فــاضالب و ترکیدگى لوله آب 
در خیابان شیخ طوسى شـرقى(24 مترى دوم)، کلکتور 
فاضالب دچار ریزش شـد،که باعث ایجـاد حفره اى در 
ابعاد 7 در 6 متر و به عمق 7 متر شـد. گفتنى اسـت این 
حادثه هیچگونه خسارت مالى و جانى براى شهروندان در 
بر نداشت و به علت پیچیدگى و دشوارى عملیات، حادثه 

پس از چهار روز مهار شد.

رفع تصرف 
یک میلیون متر مربع زمین 

یک میلیون متـر مربع زمین ملـى در فین کاشـان رفع 
تصرف شد. رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى کاشان 
گفت : یک متصـرف بیش از یـک میلیون متـر مربع از 
زمیـن هـاى ملـى در منطقـه فیـن را تسـطیح و در آن 
ساختمان تجارى سـاخته بود که با حکم دادستان پس 
گرفته شد. مهدى شریفى افزود: ارزش این زمین حدود 

14 میلیارد ریال برآورد شده است.

آغاز ساخت مخزن آب 
با توجه به مشکالت ناشـى از افت فشـار و قطعى هاى 
مکرر در بعضى از محالت شـهر الى بید منطقه میمه، 
ساخت مخزنى با ظرفیت 1000 مترمکعب با مشارکت 
شوراى شـهر، شـهردارى و خیرین در دسـتور کار قرار 
گرفت و هم اکنون در حال اجراست و تا پایان سال 1399 

به بهره بردارى مى رسد.

رونمایى از اسناد نفیس  
رئیـس اداره امـور کتابخانه هاى شـهردارى اصفهان 
گفت: کتابخانه مرکزى براى رونمایى از تمامى اسناد 
نفیس، نسخه  هاى خطى و منابع اطالعاتى که درباره 
شـهر اصفهان در دسـت داریم برنامه اى آمـاده کرده 
است که این منابع از طریق سایت کتاب هاى دیجیتال 
قابل دستیابى هسـتند. مردم پس از بازگشایى مراکز 
مى توانند از آنها بازدید کنند و با پیشینه شهر اصفهان 

آشنا شوند.

حراست دانشگاه نجف آباد 
برتر شد

اداره کل حراست دانشگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد 
موفق به کسـب رتبـه برتر بین حراسـت دسـتگاه هاى 
اجرایـى اسـتان اصفهـان در سـال هاى 97 و 98 شـد. 
حسن نریمانى، مدیرکل حراسـت دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد در این بـاره گفت: بى تردید تحقق بخش 
قابل توجهى از اهداف سازمانى مرهون زحمات بى دریغ 
کارکنان، استادان و دانشجویان مسئولیت پذیر، کوشا و 

توانمند است.

خبر

معاون برنامه ریزى مدیریت پسماند شهردارى اصفهان در 
خصوص ساماندهى پسماندهاى عفونى در اصفهان اظهار 
کرد: متولى جمع آورى پسماندهاى ویژه، تولیدکنندگان 
این پسماندها هســتند اما در شــهر اصفهان بر اساس 
مســئولیت اجتماعى که شهردارى داشــته جمع آورى 

پسماندهاى عفونى را نیز در دستور کار قرار داده است.
فرشاد مســتأجران افزود:  برخى اظهارنظرهاى صورت 
گرفته درباره عدم جمع آورى پســماندهاى بیمارستانى 
در اصفهان به دلیل عدم پرداخــت بدهى صحت ندارد.

وى گفت: علت عدم جمع آورى پســماند عفونى برخى 
از بیمارستان هاى اصفهان امضا نکردن توافقنامه براى 

تأمین پسماند مورد نیاز سرمایه گذار و خرید دستگاه زباله 
سوز بود. مستأجران گفت: روزانه 14 تن پسماند عفونى 
براى سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان ارسال 
مى شود، که بخشى از این پسماند متعلق به بیمارستان ها 
و بخشى متعلق به دیگر مراکز درمانى و مطب پزشکان 
است. مستأجران در خصوص چرایى دریافت هزینه بابت 
دریافت پســماندهاى عفونى بیمارستان هاى اصفهان 
نیز گفت: باید توجه داشــت که جمع آورى پسماندهاى 
بیمارستانى وظیفه شــهردارى نیست و شهردارى براى 
دفن پسماند هیچگونه ردیف اعتبارى ندارد و ما مجبور به 

دریافت هزینه از تولیدکنندگان هستیم.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به ضرورت 
اهداى خون و پالسما در استان اصفهان اظهار کرد: با 
حمایت رسانه هاى اصفهان، ذخیره خونى استان که به 
شرایط بحرانى رسیده بود، به سه روز افزایش یافته است 

اما هنوز وضعیت خوبى نداریم.
مجید زینلى در گفتگو با «مهر» افزود: با توجه به اینکه 
خون و فرآورده هاى خونى مــدت زمان کوتاهى قابل 
استفاده هســتند نیاز به اهداى روزانه خون به ویژه در 

فصل سرما و شرایط کرونایى داریم.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان تأکید کرد: الزم 
است که ذخیره خون در استان اصفهان حداقل هفت روز 

باشد تا از وضعیت بحرانى خارج شویم.
وى با تأکید بر اینکه به تمام گروه هاى خونى در استان 
اصفهان نیازمند هســتیم، تصریح کرد: چنانچه روزانه 
450 واحد اهداى خون توسط مردم انجام شود، مى توانیم 
از وضعیت کنونى بحرانى کمبــود فرآورده هاى خونى 

رهایى پیدا کنیم.
زینلى با اشــاره به اینکه در اســتان اصفهان تنها 25 
درصد مردم، خون اهــدا مى کنند، گفت: در حال حاضر 
به 98 درصــد از نیازهاى خونى مراکز درمانى پاســخ 
داده ایم و بیماران تاالســمى نیز با کمبود خون مواجه

 نیستند.

نیاز به اهداى روزانه
 450 واحد خون در استان 

دلیل عدم جمع آورى 
پسماندهاى عفونى اصفهان 

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
وضعیت جوى استان اصفهان تا روز یک شنبه هفته آینده 
ناآرام پیش بینى مى شود که همراه با بارش باران و برف 

در اکثر نقاط استان خواهد بود.
حجت ا... على عســگریان با اشــاره به بررسى آخرین 
نقشه هاى هواشناسى استان اصفهان اظهار کرد: بررسى 
این نقشه ها بیانگر ورود سامانه ناپایدار بارشى جدید به 

استان از روز جمعه از سمت غرب است.
وى افزود: آسمان اســتان اصفهان طى روز پنج شنبه 

(امروز) به شکل قسمتى ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش 
باد پیش بینى مى شود. همچنین از بعد از ظهر روز جمعه 
تا یک شنبه با توجه به ورود سامانه بارشى از غرب استان 
اصفهان، بارش باران در همه مناطق پیش بینى مى شود 
و در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیز بارش برف را خواهیم 
داشت. على عسگریان با بیان اینکه مه آلودگى و وزش باد 
تقریباً شدید نیز در روزهاى جمعه تا یک شنبه براى استان 
اصفهان پیش بینى مى شود، ادامه داد: از روز دوشنبه جوى 

پایدار براى استان پیش بینى مى شود.

آسمان اصفهان تا روز یک شنبه نا آرام است

هماهنگ کننده پروژه بازسازى و تعمیرات شبکه برق 
در شرق اصفهان با اشاره به تعمیرات و بازسازى یکى 
از شــبکه هاى توزیع برق اصفهان در روز پنج شنبه، 
گفت: این تعمیرات و بازسازى در محدوده اى به طول 
35 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط برق اصفهان 
انجام و این شــبکه در مدت هفت ساعت اصالح و 

بازسازى مى شود.
ســعید افالکیان با بیان اینکه تعمیرات و بازســازى 
شــبکه هاى توزیع برق کل کشور پنج شنبه و جمعه 
این هفته (امروز و فردا) انجام خواهد شد، اظهار کرد: 
به دنبال این موضوع، اصفهــان نیز به عنوان یکى از 
این مناطق بزرگ کشور، این فرایند را انجام مى دهد.

وى افزود: شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از 
ساعت 8 و30 دقیقه تا 15 و 30 دقیقه بعدازظهر پنج 
شنبه 29 آبان امسال این پروژه عظیم را اجرا مى کند. 
این برنامه عملیاتى از شهر بهارستان تا بخش کراج 

شامل روستاهاى شیدان، کبوترآباد، هرمزآباد، روران 
و زغمار انجام مى شود.

وى با بیــان اینکه در این محدوده 3590 مشــترك 
روستایى و کشاورزى وجود دارد، هدف از اجراى این 
پروژه را افزایش قابلیت اطمینان، کاهش قطعى برق 
و ارتقاى ســطح آمادگى کارکنان شرکت توزیع برق 
اصفهان و همچنین اســتفاده هدفمند از اعتبارات و 

جلب رضایت مشتریان برق عنوان کرد.
مدیر نظارت بر بهــره بردارى شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان با اشــاره به اینکه در این مانور 
40 اکیپ عملیاتى و اجرایى به کارگرفته مى شــود، 
اظهار کرد: در مجموع حدود 120 نیروى متخصص 
مهندسى در این پروژه تالش مى کنند موارد شناسایى 
شده روى این شبکه را رفع کنند، همچنین 15 اکیپ 
پشتیبانى، نظارتى و ایمنى در این مانور حضور دارند تا 

در خلق این رویداد بزرگ، شریک باشند.

بازسازى 35 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط برق 

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى اصفهان گفت: 
متأسفانه مدیرکل امالك و مســتغالت شهردارى 
اصفهان در هنگام بازدید از پروژه اى در ارگ جهان 

نما از ارتفاع 5 مترى سقوط کرد و جان باخت.
فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: این حادثه ســاعت 
10 و 45 دقیقه دیروز به ستاد فرماندهى آتش نشانى 
اصفهان گزارش شده اســت. وى با بیان اینکه این 
حادثه به دنبال ســهل انگارى هنگام بازدید از یک 
مجتمع تجارى اتفاق افتاده اســت، افزود: در بازدید 
اولیه مشخص شد که فرد مذکر 55 ساله سقوط کرده 

از ناحیه ســر، گردن و کمر به شدت دچار آسیب شده 
است. وى تأکید کرد: براى امدادرسانى به این حادثه 
نیروهاى آتش نشــانى از ایســتگاه هاى 14 و 11 و 
یک اعزام شــدند و مصدوم تحویل اورژانس شد که 

متأسفانه ساعتى بعد وى جان باخت.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى اصفهان بیان کرد: 
پس از شناسایى این فرد مشخص شد وى مدیرکل 
امالك و مستغالت شــهردارى اصفهان بوده که در 
هنگام بازدید از پروژه اى در ارگ جهان نما از ارتفاع 5 

مترى سقوط کرده است.

سقوط مدیرکل امالك شهردارى اصفهان از ارگ جهان نما

مدیر عامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان گفت: تا قبل از پایان ســال جارى عملیات 

کف فرش خیابان نظر میانى آغاز خواهد شد. 
محمد فیــض اظهار کــرد: با توجه بــه حجم تردد 
شهروندان در خیابان نظر میانى و مشکالت ترافیکى 
ناشى از توقف دوبل خودروها در حاشیه این خیابان، 
اجراى عملیات کف فرش آن در دستور کار قرار گرفته 
است. وى افزود: بر اساس طراحى انجام شده، مسیر 
ویژه تردد عابران پیاده در خیابان نظر میانى تعریض و 
امکان توقف دوبل خودروها حذف خواهد شد تا شاهد 

ترافیکى روان و پیاده راه ویژه در این محور باشیم.
مدیر عامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان خاطرنشان کرد: تا قبل از پایان سال عملیات 
اجرایى پروژه هاى دیگرى همچون کف سازى خیابان 
آمادگاه، کف سازى خیابان سید على خان، مرمت مقبره 
کمال اسماعیل، تکمیل و ادامه کف سازى گذر شهید 
بحرى، مرمــت و مرمت برج کبوتــر ردان، مرمت و 

ساماندهى برج کبوتر پارك توحید و احیا مرکز محله 
سفلى در منطقه 15 آغاز خواهد شد.

وى با اشــاره به مهمترین پروژه هاى بافت تاریخى 
شــهر، ادامه داد: از جمله این پروژه ها تکمیل محور 
گردشگرى تاریخى میدان تا میدان، کف سازى گذر 
میرعماد، پروژه پیاده راه سازى و ساماندهى خیابان 
عباس آباد حدفاصل چهارباغ عباسى تا شمس آبادى، 
ساماندهى پیاده روهاى خیابان شیخ بهایى حدفاصل 
چهارباغ عباسى تا شــمس آبادى، کف سازى محور 
بید آباد از بازار على قلى آقا تا مســجد ســید، پیاده 
روسازى خیابان شــهید مطهرى حد فاصل پل آذر تا 
پل فلزى، ســاماندهى خیابان هوانس در منطقه 5، 
ساماندهى دیواره تخت فوالد مجاور خیابان آزادگان 
در منطقه 6، فاز دوم مرمت خانه جوان در منطقه 7، 
مرمت و ساماندهى دیواره جنب پروژه تاریخى خان 
و ساماندهى و مرمت محوطه بیرونى حمام نقاشى در 

منطقه 15 است.

اجراى عملیات کف فرش خیابان نظر تا پایان سال

اســتاندار اصفهان گفت: محدودیت هاى کرونایى شــهر 
به شــهر و تفکیک شده این اســتان روز پنج شنبه (امروز) 
مشخص مى شود. عباس رضایى افزود: جلسه ستاد استانى 
مقابله با کرونــا در این روز برگزار خواهد شــد تا بر مبناى 
آخرین وضعیت  شهرهاى قرمز، نارنجى و زرد استان از حیث 
همه گیرى بیمارى کووید-19 مشخص و براى هر یک بر 
مبناى دستورالعمل ستاد ملى مقابله با کرونا و قرارگاه مرتبط 
تصمیم گیرى شود. وى به جلسه روز سه شنبه ستاد استانى 
مقابله با کرونا بــا حضور وزیر بهداشــت درمان و آموزش 
پزشکى اشاره کرد و ادامه داد: در آن جلسه مباحث مختلف 
مرتبط با انتشار ویروس کرونا شامل قرنطینه، غربالگرى و 
آموزش بررسى شد. اســتاندار اصفهان خاطرنشان کرد: بر 
همین اساس و با نکات ارائه شــده از سوى وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکى، تصمیمات الزم اتخاذ مى شود 

که  اجراى همه آنها براى شنبه هفته آینده الزم خواهد بود.
در استان اصفهان پنج مدرســه وجود دارد که داراى 
بیش از صد شهید دانش آموز است و یکى از این مدارس 

شاخص دبیرستان شهید منتظرى نجف آباد است.
این دبیرســتان در ســال 1320 تأســیس شــده و 
دانش آموزان بسیار با استعدادى از آن فارغ التحصیل 
شدند. اما آنچه این دبیرستان را در سطح کشور شناخته 
شده کرده است، تعداد 234 دانش آموز شهید آن است 
که با این تعداد شهید در رتبه نخست کشور قرار دارد و 
از همین رو این دبیرستان را مى توان شهیدستان نامید.

طى دهه 60 این شهیدســتان در سه رشته تحصیلى 

علوم انسانى، ریاضى و علوم تجربى فعالیت مى کرد 
و 1200 دانش آموز داشــت. مدیر وقت این دبیرستان 
در مجموعه خاطــرات خود مى نویســد: زمانى که 
تعداد دانش آموزان کالسى به نصف مى رسید متوجه 
مى شدیم که زمان حمله است بنابراین دانش آموزان 

براى دفاع از این مرز و بوم عازم جبهه مى شدند.
همچنین 55 معلم شهرستان نجف آباد در دوران جنگ 
شهید شدند اما مشخص نیست هر کدام از معلمان در 
چه مدرسه اى مشغول به تدریس بوده اند چرا که برخى 

از آنها در چندین مدرسه تدریس مى کردند.

مدرسه اى با 234 دانش آموز شهید

محدودیت هاى
 کرونایى اصفهان 

امروز مشخص مى شود
تفاهمنامه همکارى هاى مشترك علمى و تحقیقاتى و 
قرارداد تحویل پساب خام آب و فاضالب استان اصفهان 
میان این شرکت و دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 

منعقد شد.
پیام نجفى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
در خصوص این تفاهمنامــه اظهار کرد: این تفاهمنامه 
مى تواند آغازى بر یک اتفاق مفید مابین دانشــگاه آزاد 
اسالمى و متولیان امور آب استان باشد و فرصتى براى 
به کارگیرى ظرفیت هاى علمى و پژوهشى موجود در 
دانشگاه براى مجموعه آبفاى استان و همچنین حضور 
پژوهشگران دانشگاهى و دانشجویان و کسب تجربه 

عینى در حوزه هاى فعالیت آب و فاضالب است.

همچنین مدیرعامل شــرکت آبفاى استان اصفهان در 
این نشست گفت: اعتقاد من این است که این تفاهمنامه 
فرصتى است براى رشــد و تعالى در هر دو مجموعه و 
امیدوارم که عقد این قرارداد و گســترش همکارى ها 
فقط به برگزارى جلسات محدود نشده و داراى خروجى 

مثبت و مؤثر براى طرفین باشد.
هاشم امینى افزود: نگاه ما در این قرارداد، نگاهى تقاضا 
محور در قالب تحقیقات و پژوهش است و انتظار دارم که 
این همکارى صرفًا به موضوعى مثل پســاب نپرداخته 
و در ســایر زمینه ها مثل فضاى سبز، تصفیه تکمیلى، 
مباحث زیست شناسى، شیمى، کشاورزى و دیگر موارد 

مبتال به نیز ورود کرده و حل بحران کند.

تحویل پساب خام آبفا استان به دانشگاه آزاد اصفهان

جانشین فرمانده انتظامى اســتان از توقیف یک کامیون 
حامل پارچه چادرى خارجى قاچاق به ارزش 55 میلیارد ریال 

در عملیات مأموران انتظامى شهرستان شهرضا خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا هاشــمى فر اظهار کرد: مأموران 
فرماندهى انتظامى شهرضا حین کنترل و رصد خودروهاى 
عبورى در محور مواصالتى این شهرستان به یک دستگاه 
کامیون که از جنوب کشور به سمت اصفهان در حرکت بود 

مشکوك و آن را متوقف کردند.
این مقام انتظامى گفت: پس از متوقف شدن خودرو مأموران 
طى هماهنگى با مقام قضایى از آن بازرسى به عمل آوردند 

که در نتیجه مشخص شد، بار خودرو پارچه چادرى خارجى 
است. جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان اظهار کرد: 
براساس اســتعالم هاى صورت گرفته از سامانه گمرکى 
کشور مشخص شد، مدارك ارائه شده از سوى راننده فاقد 

اعتبار بوده و بار خودروى وى نیز قاچاق است.
سرهنگ هاشــمى فر، ارزش محموله قاچاق مکشوفه را 
برابر ارزیابى کارشناســان مربوطه 55 میلیارد ریال عنوان 
کرد و اظهار کرد: برابر دستور مقام قضایى خودرو توقیف و 
راننده آن نیز دستگیر و براى اقدامات قانونى تحویل مراجع 

قضایى شد.

توقیف محموله میلیاردى پارچه هاى چادرى

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به 
آخرین وضعیت شیوع کرونا در اســتان اصفهان اظهار 
کرد: طى 24 ساعت منتهى به روز چهارشنبه 1207 بیمار 
جدید مبتال به کرونا در اســتان اصفهان به جز کاشان و 
آران و بیدگل شناسایى شده است. آرش نجیمى افزود: از 
این تعداد بیمار جدید شناسایى شده 268 بیمار در مراکز 

درمانى تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
بسترى شده اند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه  
در این مدت 232 بیمــار مبتال به کرونــا بهبود یافته و 
از مراکز درمانى تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان ترخیص شده اســت، اضافه کرد: هنوز 2059 
بیمار مبتال به کرونا در اصفهان بســترى هســتند که از 
این تعداد بیمار 372 بیمــار در بخش مراقبت هاى ویژه 
بسترى هستند. نجیمى تعداد کل بیماران فوتى مشکوك 

به کرونا در 24 ساعت منتهى به روز چهارشنبه را 50 نفر 
اعالم کرد و گفت: تاکنون تســت 34 بیمار فوتى مثبت 

کرونا بوده است.
در همین حال ســید علیرضا مروجى، رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکى کاشــان هم گفت: طى 24 ساعت منتهى 
به روز چهارشــنبه در منطقه تحت پوشش این دانشگاه 
68 بیمار جدید مبتال به کرونا ویروس بسترى شده اند که 
58 نفر آنها اهل کاشان هستند و پنج مورد فوتى در این 
بازه زمانى در مراکز درمانى منطقه کاشان رخ داده است.

درگذشت 55 بیمار مشکوك به 
کرونا در اصفهان طى یک روز

امروز پنج شنبه آزادراه کنارگذرشــرق اصفهان به شکل 
ویدیوکنفرانس با حضور رئیس جمهور افتتاح مى شود.

معاون عمرانى اســتاندار اصفهان درباره این پروژه گفت: 
آزادراه شرق اصفهان کمربندى است که ترافیک کالنشهر 
اصفهان را دور مى زند بدون اینکه تأثیرى در ترافیک شهرى 

داشته باشد.
حجت ا... غالمى در گفتگو با خبرنگار ستاد خبرى آزادراه 
شرق اصفهان در مورد نقش مؤثر آزادراه شرق اصفهان در 
تسهیل حمل و نقل گفت: آزادراه شرق اصفهان بخشى از 
کریدور شمال جنوب کشور است که به طول 93 کیلومتر 
بوده و از جاده آزادراه اصفهان-نطنز شــروع مى شود و به 

انتهاى جاده اصفهان-شیراز وصل مى شود.
وى افزود: اگر این آزادراه به طور کامل اجرا شود کلیه ترافیک 
که تاکنون از دو محور اصلى در شمال اصفهان یکى محور 

تهران - قم - کاشــان - نطنز - اصفهــان و  یکى محور 
تهران - قم - دلیجان - اصفهان وارد مى شود و بار بزرگى در 
ورودى شمالى اصفهان تخلیه مى کند و با ترافیک شهرى 
اصفهان درگیر مى شود و کل ترافیک کالنشهر اصفهان را 

تحت تأثیر قرار مى دهد، وارد شبکه بزرگراهى مى شود.
معاون عمرانى اســتاندار اصفهان تصریح کرد: اگر آزادراه 
شرق ساخته شــود این ترافیک وارد دروازه ورودى شهر 
اصفهان  نمى شود و با عبور از کنار کالنشهر اصفهان خود را 
به محورهاى اصلى به صورت عمود به محور منتقل مى کند.

غالمى با بیان اینکه ورود به جاده اصفهان - اردســتان و 
بزرگراه فرودگاه اصفهان، از خروجى هاى این آزادراه است، 
خاطرنشان کرد: این آزادراه به سمت جنوب کشور حرکت 
کرده و با ادامه برخورد با محور اصفهان - نایین وارد مسیر 
اصفهان به شیراز مى شود. آزادراه شرق اصفهان کمربندى 

است که ترافیک کالنشــهر اصفهان را دور مى زند بدون 
اینکه تأثیرى در ترافیک شهرى داشته باشد.

وى صرفه جویى در زمان عبور از کالنشهر اصفهان و کاهش 
آالیندگى هوا را از محاسن این آزادراه دانست و اظهار کرد: 
آزادراه شــرق به میزان باالیى کاهش آالیندگى و کاهش 
زمان سفر را با خود دارد، از طرفى با تمام شدن فاز اول و دوم 
با حدود 63 کیلومتر یکى از بزرگ ترین پروژه هایى است که 
با ارزش نزدیک به حدود 1000 میلیارد تومان احداث شده 
و حضور بخش خصوصى و دولت را در  این نقطه کریدور 

شمال به جنوب داریم.
معاون عمرانى اســتاندار اصفهان بیان کرد: فاز سوم نیز 
حدود 30کیلومتر است که با مشارکت بخش خصوصى  با 
برنامه ریزى هاى انجام شده تا پایان خرداد 1400 به بهره 

بردارى مى رسد.

یکى از مهمترین پروژه هاى استان امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح مى شود

 آزادراه شرق، ترافیک اصفهان را 
دور مى زند
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مهران مدیرى فصل دوم ســریال نمایش خانگى خــود را با بازیگران و 
قصه اى متفاوت مى سازد.

به گزارش «خراسان»، پس از اســتقبال مخاطبان از سریال «هیوال»، 
مهران مدیرى به زودى «هیوال 2» را با بازیگران متفاوتى جلوى دوربین 
خواهد برد. با توجه به تغییراتى که در گروه بازیگران و به دنبال آن قصه 
اتفاق افتاده است، ساخت فصل دوم «هیوال» ریسک مهمى براى مهران 

مدیرى خواهد بود.
بنا بر اخبارى که از گروه بازیگران سریال منتشر شده، شخصیت «هوشنگ 
شــرافت» و خانواده او از قصه فصل دوم حذف شده اند و فرهاد اصالنى، 
شبنم مقدمى و گوهر خیراندیش در فصل دوم «هیوال» حضور نخواهند 
داشت. یکى از برگ هاى برنده سریال در فصل اول، شخصیت اصلى قصه 

یعنى «هوشنگ شرافت» با بازى فرهاد اصالنى بود. بخش مهمى از بار 
کمدى سریال روى دوش این شخصیت بود و فرهاد اصالنى با بازى بسیار 
خوب خود در این نقش، «هوشنگ شرافت» را بامزه تر و جذاب تر کرده بود.
در قســمت آخر نیز دیدیم که «هوشــنگ» پس از آزادى از زندان تنبیه 
نشده بود و شرایط از او یک «هیوال» ســاخته بود، بنابراین شخصیت او 
ظرفیت ادامه پیدا کردن در فصل دوم را داشت. اکنون که فصل دوم این 
ســریال در غیاب فرهاد اصالنى، با شخصیت  هاى جدید ادامه پیدا کرده 
است و قصه مستقلى را دنبال مى کند، دیگر نمى توان «هیوال 2» را ادامه 
فصل اول دانست و احتماًال تنها حال وهواى فصل اول را خواهد داشت، به 
همین دلیل ساخت این سریال براى مهران مدیرى یک ریسک به حساب

 مى آید.

حسام الدین سراج با ذکر خاطره اى از حال و هواى کالس هاى آواز 
محمدرضا شجریان مى گوید.

این خواننده موسیقى ایرانى در چهلمین روز درگذشت محمدرضا 
شجریان درباره ویژگى هاى شجریان گفت: استاد شجریان در آواز 
معاصر از چند جهت یک شخصیت بى نظیر بود؛ او هم تکنیک آوازى 
بســیار قوى و هم قدرت صداى بى نظیرى داشت و هم در انتخاب 

شعر و مناسب خوانى بسیار عالى عمل کرد.
این خواننده با بیان اینکه کالس آواز محمدرضا شــجریان بیشتر 
براى او حکم درس اخالق را داشته است، گفت: کالس هاى درس 

شجریان به جهت تکنیک و آواز و ردیف خیلى قابل استفاده بود اما 
آنچه خیلى نمود داشت مسئله اخالق گرایى و احترام به هنرجو بود.

سراج در پایان توضیح داد: همه کسانى که از محضر کالس ایشان 
بهره برده اند به این بزرگ منشى ایشان اذعان دارند.

محمدرضا شــجریان که 27 آبان چهلمین روز درگذشــت او بود 
در طول ســال ها فعالیت هنرى به برگــزارى کالس هاى آواز نیز 
مى پرداخت. خواننده هاى سرشناســى چون ایرج بسطامى، حسام 
 الدین سراج، حمیدرضا نوربخش و پســرش همایون شجریان از 

شاگردان این هنرمند بودند.

برنامه «عصر جدید» قرار بود آبان تکلیف فصل دومش 
روشن شود نه تنها این اتفاق نیافتاده بلکه مشغله برخى 

از داوران شاید زمان ضبط مراحل نهایى را دورتر کند.
کاهش بیننــده و اتکاى زیاد از حد به چنــد برنامه، آژیر 
خطرى اســت که براى تلویزیون روشن شــده، یا باید 
به ســراِغ برنامه هاى خــالق محور بــرود و یا تکلیف 
برنامه هاى پربیننده اى مثل «خندوانه»، «دورهمى» و 
بخش هاى نیمه نهایى و نهایى «عصر جدید» و ادامه این 

برنامه تلویزیونى را روشن کند.
چندى پیش اولین چراِغ ســبز را رامبد جوان در الیوى که 
با طرفدارانش داشت روشــن کرد. در حالى که دو برنامه 
دیگر «عصرجدید» و «دورهمى» هنوز چراغ خاموش جلو 
مى روند. اما یکى از چالش هاى جدى  پیش رویشان مشغله  
هنرمندانش اســت؛ از مهران مدیرى گرفته که نام هاى 
مختلفى از کارهاى جدیدش رسانه اى مى شود تا مشغله اى 

که براى داوران «عصرجدید» به وجود آمده است.
البته برنامه هایى همچون «دورهمى» و «عصر جدید» 

به مخاطبشان وعده حضور داده اند. مهران مدیرى که در 
روزهاى آخر روى آنتن شبکه نسیم اعالم کرد که سرى 
جدید برنامه از لحاظ دکور، محتوا و اجرا کامًال با چیزى که 
تا امروز بوده، متفاوت باشد. اما تا به امروز خبرى رسمى 
براى شروع شدن ضبط یا پخش سرى پنجم این برنامه 

تلویزیونى منتشر نشده است. 
احسان علیخانى به شــکل تصویرى اعالم کرد مراحل 
نیمه نهایى فصل دوم «عصر جدید» اوایل آبان ماه پخش 
مى شود. هنوز از این برنامه هم خبر رسمى بیرون نیامده 
که ضبط آغاز شده و مخاطب بتواند هرچه زودتر منتظر 

روشن شدن تکلیف این فصل «عصر جدید» باشد.
با توجه به اینکه فراخوان فصل سوم این برنامه تلویزیونى 
هم منتشر شــده باید دید انتظارها به ســرانجام خواهد 
رسید و یا اینکه کماکان مشــغله داوران و نگرانى ابتال 
به کرونا براى شــرکت کنندگان مراحل نهایى که عمدتًا 

شهرستانى اند چالِش «عصر جدیدى »ها خواهد بود؟
پیگیرى ها نشــان مى دهد که عوامل و دست اندکاران 

«عصر جدید» در تالشند مراحل نیمه نهایى و نهایى فصل 
دوم این برنامه تلویزیونى را در ماه هاى باقیمانده از سال 
1399 به مرحله ضبط و پخش برسانند. حتى با توجه به 
انتشار فراخوان فصل سوم، قرار است با آرام شدِن کرونا و 
مهیا شدن شرایط، «عصر جدیدى »ها در تابستان 1400 

تولید فصل سوم را آغاز کنند. 
برخى هم اعتقاد دارند آرام شــدن کرونا و نگرانى براى 
ابتال به این بیمارى بهانه است، چون در خبرها مى بینیم 
رؤیا نونهالى یکى از داوران این برنامه در سریال خانگى 
حسین سهیلى زاده (ملکه گدایان) و حتى امین حیایى هم 

مشغله هاى جدیدى دارد.
با این حال باید دید احســان علیخانى و گروهش چطور 
مى توانند این چالش ها را مدیریت کنند و فصل نیمه تمام 
«عصر جدید» را به پایان برسانند؛ چرا که بیشتر شدن این 
زمان هم به ضرر خود گروه برنامه  ساز تمام مى شود که 
هزینه اجاره دکور و دیگر امکانات لوکیشن را مى پردازند و 

هم به ضرر تماشاگر تمام مى شود.

در شــرایطى که قربان محمدپور براى ســاخت فیلم 
سینمایى «سالم بمبئى2» پروانه ساخت گرفته، عقب 
افتادن فیلمبردارى این فیلم به علت کرونا باعث شــد 
تهیه کننده و کارگردان فیلم تصمیم تازه  اى براى این 
پروژه بگیرند. با تصمیم سازندگان ادامه داستان «سالم 
بمبئى» در قالب یک سریال براى شبکه خانگى در 15 
تا 20 قسمت ساخته مى شود. ســریالى که این روزها 

نگارش 15  قســمتش تمام شــده و قرار است نسخه 
سینمایى هم از این سریال آماده شود .

سریال «ســالم بمبئى» مانند فیلم ســینمایى اش با 
ترکیب بازیگران سینماى هند و ایران ساخته مى شود. 
با وجود توافق با چند بازیگر هندى قسمت اول احتمال 
حضور بازیگران ایران فیلم سینمایى «سالم بمبئى» به 

خصوص محمدرضا گلزار در این سریال پایین است.

احمد کاورى کارگردان سریال «وارش» در جدیدترین 
تجربه سریال سازى، سریال «شرم» را مقابل دوربین 
برد و از هفته آینده با این سریال مهمان خانه هاى مردم 

از قاب شبکه 3 سیما مى شود.
قرار است این ســریال جایگزین سریال «صفر بیست 
و یک» شود. این ســریال به مانند ساخته قبلى احمد 
کاورى، یک ملودرام اجتماعى اســت کــه با حضور 
بازیگران سرشــناس دنیاى هنر مقابل دوربین رفت و 

آماده پخش شد.

بازیگران سریال «شرم» عبارتند از: ابوالفضل پورعرب، 
فاطمه گودرزى، سیروس گرجستانى، فریبا متخصص، 
نسیم ادبى، سیاوش طهمورث، سید مهرداد ضیایى، آشا 

محرابى و...
سریال «شــرم» آخرین کار هنرى زنده یاد سیروس 
گرجستانى بود و بعد از درگذشــت ناگهانى او سیاوش 
طهمورث ادامه نقش این بازیگر را در سریال «شرم»  

ایفا کرد.

«عصر جدید» چه زمانى 
به تلویزیون برمى گردد؟
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وه برنامه  ساز تمام مى شود که 
مکانات لوکیشن را مى پردازند و 

مى شود.

کاورى، یک ملودرام اجتماعى اســت کــه با حضور 
بازیگران سرشــناس دنیاى هنر مقابل دوربین رفت و 

آماده پخش شد.

طهمورث ادامه نقش این بازیگر را در سریال «شرم»  
ایفا کرد.

چالش جدى مهران مدیرى با ادامه «هیوال»

«فیلم ها قلب ما را لمس مى کنند و بینش ما را وسعت 
و نحوه مشاهده مسائل را تغییر مى دهند. آنها ما را به 
جاهاى دیگر مى برند، درهــا و ذهن ها را باز مى کنند. 
فیلم ها خاطرات دوران زندگى ما هستند، ما باید آنها را 

زنده نگه داریم.»
این جمالت «مارتین اسکورسیزى» یکى از عاشقان 
سینماست. 25 فیلم بلند و 16 مســتند بلند ماحصل 
عمرپربار فیلمســازى اســت که یکــى از بهترین 

کارگردانان معاصر شناخته مى شود.
مارتین اسکورســیزى هفدهم نوامبر 78 ساله شد. او 
خستگى ناپذیر پس از اکران «ایرلندى» در سال گذشته، 
پروژه بعدى خود «قاتالن ماه کامل» را انتخاب کرد 
که قرار است با بازى «رابرت دنیرو» و «لئوناردو دى 

کاپریو»-دو بازیگر محبوب او- ساخته شوند.
اسکورسیزى درباره خشونتى که در فیلم هایش نمایش 
داده مى شود و گاهى مورد انتقاد قرار مى گرفت، گفته 
بود: «مى دانم. اما من فیلم مى سازم، نه شیوه زندگى 
را. شرکت ها در حال فاسد کردن زندگى ما هستند. من 
فقط قدرت، قتل عام و وحشــى گرى پشت صحنه را 
مقابل دوربین نشان داده ام. اگر قتلى رخ داده باشد، نمى 
توانید آن را فقط با یک ضربه نشان دهید. بى رحمانه 
است، مانند ضرب و شتم بى وقفه موش تا زمانى که 
دیگر نمى تواند نفس بکشد.» درباره همکارى با رابرت 
دنیرو و گرفتن نقش آفرینى هاى درخشان از او یکبار 
گفته بود: «من مى گویم که او آثار شگفت انگیزى را 
از من بیرون کشید. ما این همه فیلم با هم ساخته ایم. 
گفته شده است که من از او به عنوان جنبه دیگر خودم 
استفاده مى کنم. شاید. اما من مى دانم که ما آنقدر به هم 
نزدیک هستیم که اغلب او جمله اى را که من شروع 
کرده ام کامل مى کنــد. ما یک کد خصوصى دقیق با 
هم داریم. بهترین زمان بــراى تعامل و تبادل نظر ما 
صبح ها، قبل از شروع فیلمبردارى است. ما در کابین 
او زیاد صحبت مى کنیم. به طور کلى در مورد فیلم ها، 
در مورد طراحى لباس یا حتى غذایى که شب گذشته 
داشــتیم. بابى  بر روى طراحى لباس به ســختى کار 
مى کند، حتى اگر مجبور باشــد از جواهرات استفاده 
مى کند. او همیشه در پیش تولید بسیار مشارکت داشته 
است. بابى بدش نمى آید که ساعت ها، روزها، هفته ها، 
ماه ها براى کاراکترش وقت بگذارد. من مى دانم که 
بدون او نمى توانستم بهترین فیلم هایم را بسازم. گاو 

خشمگین بدون بابى غیر قابل تصور است.»

پژمان بازغى
برنامه «کودك شو» یکى از برنامه هاى پربیننده ژانر کودك و نوجوان در  با «کودك شو»  قهر کرد؟

شبکه است که تا کنون با اجراى پژمان بازغى، هنرپیشه سینما و تلویزیون 
روى آنتن مى رفت اما اخیراً  اجراى «کودك شو» به حمید گودرزى، هنرپیشه 

سینما و تلویزیون سپرده شده است.
اینکه چرا پژمان بازغى با وجود حضور موفق در «کودك شو»، اجراى این 
برنامه را در اختیار ندارد، پرسشى را براى مخاطبان این برنامه سرگرمى به 
همراه داشــت. برنامه «کودك شــو» را رضا نصیرى تهیه کرده است و از
 برنامه هاى پربیننده شــبکه نسیم است. «کودك شــو» در هر برنامه، دو 
خانواده را دعوت مى کند و والدین آنها درکنار کودکان، در مسابقه اى قرار 
مى گیرند. تا کنون 600 برنامه «کودك شو» با حضور پژمان بازغى بوده و با 
توجه به همزمان شدن پروژه نمایشى پژمان بازغى با «کودك شو»، اجراى 

برنامه به حمید گودرزى سپرده شده است.
پژمان بازغى البته در سال 97 در پستى در اینستاگرامش نوشته بود که من 
سه سال در «کودك شو» صدها اجرا داشتم و تالش کردم میزبان خوبى 
باشم. برنامه اى بى حاشیه ساختیم. گویا یکى از دالیل خداحافظى 
پژمان بازغى از «کودك شــو»، اعتراض به تقســیم جوایز در 
جشنواره تلویزیونى جام جم بود که البته این نمى تواند دلیلى 

قطعى باشد.
فصل جدید «کودك شــو» از پاییز 99 هر شب ساعت 23 
روى آنتن شبکه نسیم مى رود. «کودك شو» از شنبه تا سه 
شنبه پخش مى شود. پژمان بازغى از رها کردن «کودك 
شو» ناراحت نیست و پســتى هم در اینستاگرامش نزده 
است. پژمان بازغى قبًال درباره حقوقش در «کودك شو» 

صحبت کرده بود.

پژمان بازغى
برنامه «کودك شو با «کودك شو»  قهر کرد؟

شبکه است که تا ک
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ادامه «سالم بمبئى» بدون محمدرضا گلزار؟

سریال «شرم» در آستانه پخش

  على زمانى/ روز یاتو|

ستایش 
«مارتین اسکورسیزى» 

از «رابرت دنیرو» 
در روزى که  78 ساله شد

توزیع فیلمى با بازى 
شقایق فراهانى 

فیلم ســینمایى «چهل و هفت» بــه کارگردانى 
احمد اطراقچى و علیرضا عطاء ا... تبریزى از دیروز 

چهارشنبه در شبکه نمایش خانگى توزیع  شد.
«چهل و هفت» داستانى اپیزودیک درباره سه زن 
میانسال از ســه طبقه اجتماعى متفاوت است که 
در بلندترین شب ســال به شکلى ناخواسته بر روى 
زندگى همدیگر تأثیر مى گذارند و موضوع اصلى آن 

خشونت علیه زنان است.
در این فیلم سینمایى بازیگرانى چون الدن مستوفى، 
مهدى احمدى، شیدا خلیق، رابعه مدنى، مهرنوش 
ستارى و محمدرضا غفارى با هنرمندى حمیدرضا 
آذرنگ، شــقایق فراهانى و ریما رامین فر به ایفاى 

نقش پرداخته اند.
فیلم ســینمایى «چهــل و هفــت»  در ادامه تور 
جشنواره اى خود راهى لوناوالى هندوستان خواهد 

شد تا در جشنواره لیفت این کشور شرکت کند.  

کالس آواز شجریان، کالس درس اخالق بود
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محمدرضا خلعتبرى: ق مى گیریم!االن از لیگ بنگالدش هم کمتر حقوق مى گیریم!

دستورات سرمربى را به خوبى انجام ندادیم

 ذوب آهن اصفهان در دومین هفته از رقابت هاى لیگ 
برتر به مصاف تیم فوتبال ماشین سازى خواهد رفت.

هفته دوم از فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، 
جام خلیج فارس، روز جمعه 30 آبــان ماه با برگزارى 
سه دیدار ادامه مى یابد که در یکى از این دیدارها، تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز 

به مصاف ماشین سازى خواهد رفت.
تیم فوتبال ذوب آهن در دومیــن هفته از فصل جدید 
رقابت هاى لیگ برتر باید به مصاف تیم ماشین سازى 
تبریز برود؛ دیدارى که کســب 3 امتیاز آن با توجه به 
ناکامى هر دو تیم در بازى قبلى، از اهمیت ویژ ه اى براى 
آنها برخوردار است. سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده 
پیکار با ماشین سازى مى شوند که در هفته نخست در 
یک بازى پرگل و تماشــایى فوالد را با نتیجه 2  بر 2 
متوقف کردند و یک امتیاز ارزشمند را به دست آوردند. 
اتفاقى که نشان از عزم راســخ شاگردان رضایى براى 
نتیجه گیرى و جمع آورى حداکثرى امتیازات از همین 

ابتداى کار دارد.
در آن سو سفید پوشان ماشین ســازى نیز که در بازى 

افتتاحیه به مصاف شــهرخودرو رفته بودند، با سه گل 
مقابل شاگردان رحمتى شکست خوردند و جزو تیم هاى 

ناکام هفته نخست لقب گرفتند.
ذوب آهن در حالى آماده این دیدار مى شود که تقابلش 
مقابل فوالد نشان داد که تیم رحمان رضایى از آمادگى 
باالیى برخوردار اســت و بازیکنان این تیم از آمادگى 
جسمانى باالیى بهره مى برند و دوران بدنسازى خوبى 
را پشت سر گذاشته اند. شرایط ذوبى ها در فاز هجومى با 
شروع فصل جدید بهتر از فصل قبل شده و به طور کلى 
این تیم تهاجمى تر بازى مى کند. سبزپوشان اصفهانى 
در پیکان خط حمله خود دارکو بیدوف و ایوان مارکوویچ 
را در اختیــار دارند و توان هجومى ایــن تیم با حضور 
بازیکنانى مانند جهانى، دشتى و حدادى فر افزایش پیدا 
کرده است. در فاز دفاعى نیز ذوبى ها با حضور گردان در 
درون دروازه از شرایط بهترى نسبت به فصل گذشته 
برخوردار هســتند؛ با وجود این، تغییرات گســترده در 
خط دفاعى و اشتباهات مکرر مدافعان ذوب آهن، خط 

دفاعى این تیم را متزلزل کرده است.
سبزپوشان اصفهانى در دومین گام از لیگ بیستم باید 

آماده مصاف با ماشین سازى شوند. تیمى که نسبت به 
فصل قبل با تغییرات گسترده اى مواجه شده و از انگیزه 

باالیى برخوردار است.
سفیدپوشــان تبریز تیمى جوان هســتند و از قدرت 
دوندگى باالیى بهره مى برند و بزرگ ترین نقطه قوت 
این تیم نیروى جوانــى بازیکنانــش و انگیزه باالى 
آنهاســت. شــاگردان بیاتلو در فاز دفاعى از صادقى 
دروازه  بان ســابق ذوب آهن بهره مى برند که با توجه 
به اتفاقات فصل گذشته و نحوه جدایى این بازیکن از 
ذوب آهن، انگیزه باالیى براى اثبات توانایى هایش دارد 
و همین امر مى تواند دردسرهاى زیادى براى مهاجمان 

ذوب آهن به وجود آورد.
در فاز هجومى اما ماشین سازى بازیکن مؤثر چندانى 
ندارد و دســت بیاتلو براى چیــدن ترکیب دلخواهش 
بسته است. آنچه مشخص است نتیجه این دیدار براى 
هر دو تیم از اهمیت باالیى برخــوردار بوده و مى تواند 
شــروع خوبى را براى آنها رقم بزنــد. باید منتظر ماند 
و دید کدام مربى مى تواند به اهداف خود دســت پیدا 

کند.

تیم فوتبال سپاهان در اولین دیدار خانگى خود در لیگ 
بیستم به مصاف آلومینیوم اراك مى رود.

در چارچوب رقابت هاى هفتــه دوم لیگ برتر فوتبال، 
امروز از ســاعت 16 و 20 دقیقه تیم هاى ســپاهان و 
آلومینیوم اراك در ورزشــگاه نقش جهــان به مصاف 

یکدیگر مى روند.
سپاهان در حالى به مصاف آلومینیوم اراك مى رود که 
در هفته اول لیگ برتر شکســت سختى برابر گل گهر 
متحمل شد. شکســت برابر تیمى که سرمربى فصل 
گذشــته ســپاهان هدایت آن را بر عهده داشت تلخى 
دو چندانى براى ســپاهانى ها داشت. شاگردان نویدکیا 
در آن دیدار ابتــدا از میزبان پیش افتادنــد اما پس از 
گذشــت 20 دقیقه از بازى، عملکرد سپاهان افت کرد 
و منجر به دریافت ســه گل و اولین شکست فصل در 

اولین هفته شد.
زردپوشان اصفهانى حاال پس از گذشت بیش از 20 روز 
به مصاف آلومینیومى مى رونــد که اولین فصل حضور 
خود را در لیگ برتر تجربه مى کند. اراکى ها که در هفته 
نخست 3 بر صفر از نساجى مازندران شکست خورده اند 

به نظر حریف سرسختى براى سپاهان به شمار نمى روند 
و شاید این بهترین فرصت براى شاگردان نویدکیاست 
که اولین برد خود را در خانه به دست آورند و براى دیدار 

حساس هفته آینده برابر تراکتور آماده شوند.
خبر خوب براى ســپاهان آماده شــدن محمد محبى، 
وینگر سرعتى اش است که دوران نقاهت را پشت سر 
گذاشــته اســت و فردا مى تواند در جناح چپ سپاهان 
خودنمایى کند. ســپاهان که به جز گئورگى گولسیانى 
مصدوم دیگرى ندارد این روزها با اکثر نفرات تمریناتش 
را پیگیرى مى کند و از ایــن لحاظ در موقعیت خوبى به 

سر مى برد.
در سوى دیگر آلومینیوم اراك پس از شکست سنگین 
خانگى هفته نخست، روزهاى پر حاشیه اى را در فاصله 
بین هفته اول و دوم پشت سر گذاشــت. پس از تغییر 
مدیرعامل این باشگاه که با حاشیه  هاى زیادى همراه بود 
چهار بازیکن جدید یعنى محسن ربیع خواه، جابر انصارى، 
محمد ایران پوریان و مرتضى آقاخان جذب آلومینیوم 
شدند و رسول خطیبى، ســرمربى تیم نیز که مدتى به 
دلیل شرایط نامساعد باشگاه از جمع آلومینیومى ها جدا 

شده بود به تمرینات بازگشت.
دیدار با سپاهان در اصفهان شــاید یکى از دیدارهاى 
سخت آلومینیوم در فصل جارى باشد اما کسب امتیاز از 
سپاهانى که هنوز سر و شکل نگرفته و به فرم ایده آلش 
نرسیده است دســت نیافتنى نیست. در هر صورت باید 
دید آلومینیوم مى تواند اولین امتیاز لیگ برترى تاریخش 
را کسب کند یا زمینه ساز اولین 3 امتیاز سپاهان و روند 

صعودى شاگردان نویدکیا مى شود.
دیدار ســپاهان و آلومینیوم و تقابل محــرم نویدکیا به 
همراه محمود کریمى با رسول خطیبى براى طرفداران 
قدیمى  تر سپاهان تداعى کننده خاطرات خوش آنها از 
تیم دهه 80 سپاهان است، جایى که همکارى این سه 
مهره هجومى بارها سبب باز شدن دروازه حریفان روى 
پاس هاى در عمق نویدکیا و ضربات تمام کننده خطیبى 

و کریمى مى شد.
گفتنى است دو تیم ســپاهان و آلومینیوم در دیدارهاى 
تدارکاتى پیش فصل در ورزشگاه نقش جهان به مصاف 
یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه تساوى بدون گل 

به پایان رسید.

هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

پیش به سوى عالى مینیوم!
هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

جدال سبزهاى اصفهان و تبریز

مهاجم برزیلى و سابق سپاهان از اینکه سپاهان را ترك کرده و راهى 
النصر امارات شده بود، ابراز پشیمانى کرد.

 برونو سزار در گفتگویى اعالم کرد که دوست دارد با لباس این تیم از 
دنیاى فوتبال خداحافظى کند. سزار که در فصل 1391-1390 بازیکن 
سپاهان بود، بازى هاى درخشــانى را در این تیم به نمایش گذاشت و 
با اصفهانى ها به قهرمانى لیگ برتر رسید ولى پس از یک نیم فصل 

حضور در این تیم، راهى النصر امارات شد.
سزار در مصاحبه اى ضمن پشــیمانى بابت جدایى از سپاهان، اعالم 
کرد که دوست دارد با لباس سپاهان فوتبال را کنار بگذارد و هیچ توقع 
مالى نیز از این باشگاه ندارد. برونو سزار گفت: من عاشق شهر اصفهان 
و باشگاه سپاهان هســتم. آن فضا را خیلى دوست دارم و االن خیلى 

خوشحالم که در مورد سپاهان صحبت مى کنم.
سزار در مورد حضورش در ســپاهان در ده ســال پیش و نیم فصل 
رؤیایى با ســپاهان گفت: حضورم در ســپاهان، مقطع خیلى مهمى 
در زندگــى من بود. مــا تیم خیلى بزرگــى بودیــم و قهرمان لیگ 
شــدیم و حتى در لیگ قهرمانان آســیا نیز نتایج خیلى خوبى کسب

 کردیم. 
وى ادامه داد: ما در آن زمان یک تیم خیلى بزرگ را تشکیل داده بودیم. 
یک برد خیلى ارزشمند در برابر استقالل کسب کردیم و توانستیم به 
مراحل باالى لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم. من از آن روزها خاطرات 

خیلى خوبى از سپاهان دارم.
برونو سزار در مورد گل فوق العاده اى که با دریبل چندین بازیکن در 
لیگ برتر به ثمر رساند گفت: اگر اشــتباه نکنم آن گل را در برابر مس 

کرمان به ثمر رساندم. حال تیم ما در آن روز خیلى خوب بود و ما 
هر هفته از آن دست گل ها زیاد به ثمر مى رساندیم.

وى گفت: ما یک تیم خیلى خوب و یکدســت بودیم. کادرفنى 
خیلى خوبى با حضور کرانچار داشــتیم. ما بیشتر شبیه به 

یک خانواده بودیم تا یک تیم فوتبال. من سپاهان را 
دنبال مى کنم. بازیکنانى نظیر جانواریو، مهدى 

کریمیان، جواهیر سوکاى، بنگر و... بازیکنان 
خوبى در تیم بودند. در آن زمان، بازیکنان 
جوانى در کنار ما کار مى کردند که بعد از 

رفتن ما، به یک تیم بزرگ تبدیل شد.
سزار در مورد جدایى از سپاهان و پیوستن به النصر گفت: من یک اشتباه 
خیلى بزرگى در زندگى حرفه ایم انجام دادم. بازیکن جوانى بودم و به 
پول فکر مى کردم. آن زمان شرایط مالى النصر بهتر بود. اشتباه خیلى 
بزرگى مرتکب شدم و اگر در سپاهان مى ماندم، سرنوشت حرفه اى 

بهترى پیدا مى کردم. 
برونو سزار که اکنون 34 ساله است و پس از جدایى از سپاهان، پیراهن 
12 تیم مختلف را پوشید، در پایان گفت: شاید بتوان گفت تنها آرزویى 
که اآلن دارم این اســت که بتوانم به ایران برگردم و باز هم پیراهن 
سپاهان را بپوشم و با این تیم از دنیاى فوتبال خداحافظى کنم و البته 
هیچ توقع مالى ندارم. در زندگى من، سپاهان براى من همه چیز است.

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفت: مقابل گل گهر آنطور که باید و شاید 
نبودیم و دستورات سرمربى را به خوبى انجام ندادیم.

محمدرضا خلعتبرى در گفتگویى در مورد شکســت هفته اول ســپاهان مقابل 
گل گهر اظهار کرد: فوتبال همین است و ممکن اســت براى هر تیمى هر اتفاقى 
بیافتد. متأسفانه در بازى که جلو بودیم و نباید مى باختیم نتیجه را واگذار کردیم 
اما این اتفاق را فراموش کردیم. این بازى گذشته و دیگر به آن فکر نمى کنیم.
خلعتبرى در مورد بازى امروز ســپاهان مقابل آلومینیوم اراك گفت: یک 
بازى سخت و حساس با یک تیم خیلى خوب داریم. آلومینیوم بازیکنان 
خیلى خوبى دارد. چهار پنج بازیکن جدیــد و لیگ برترى در یک 
هفته گذشته به این تیم اضافه شــدند و سرمربى خیلى خوبى 
دارند. از رسول خطیبى شناخت داریم و مى دانیم تیمش خیلى 
خوب مى دود و مى جنگد اما در هفتــه اول نتیجه خوبى 

و  باید با اســتفاده از امتیاز میزبانى این 3 امتیاز را در خانه نگرفتیم 
شرایطمان در جدول بهتر شود.حفــظ کنیــم تا 

نظر مى رســد امروز برد راحتــى مقابل آلومینیوم وى در مورد اینکه به 
نه، اصًال این را قبول ندارم. نباید گفت برد راحتى اراك داشته باشند، افزود: 

تالشمان را براى موفقیت تیم به کار مى گیریم.را پیــش رو داریم امــا تمام 
بازى هفته اول تقابل دو مدعى بود و آیا نتیجه مهاجم ســپاهان در مورد اینکه 

زردپوشــان، عنوان کرد: ما آنطور که باید و آن بخاطر قدرت گل گهر بود یا افت 
را که در طول هفته تمرین کرده بودیم و آنچه شاید نتوانستیم بازى کنیم. مواردى 
انجام ندادیم. ســرمربى در مــورد راه هاى نویدکیا به ما گفته بــود را به خوبى 

اما متأســفانه از همانجا مانند توپ هاى بلند گلزنى حریف با ما صحبت کرده بود 
کردیم.و ارســال ها گل خوردیم و نتیجه را واگذار 

وى افزود: این اتفاق واقعاً برایمان تلخ و ناراحت کننده بود اما خدا را شکر که در هفته اول اتفاق افتاد. 
امسال همه تیم ها شرایطشان خوب است، همه بازى ها سخت هستند و همه تیم ها مقابل سپاهان 
با تمام وجود بازى مى                                   کنند اما با تمام این تفاسیر باید بهترین عملکردمان را به نمایش بگذاریم 
که ان شاءا... امسال حداقل در رده هاى اول تا سوم باشیم و سهمیه بگیریم یا حتى قهرمانى را به 

هواداران هدیه بدهیم. تیم ما با توجه به نفراتش 100درصد این پتانسیل را دارد.
مهاجم سپاهان در مورد اینکه برخى  معتقدند این تیم با نویدکیا امسال نمى تواند به موفقیت برسد 
اظهار کرد: من اصًال این حرف ها را قبول ندارم. محرم شناخت خوبى از سپاهان دارد، با کمک هاى 
خوبى که کنارش قرار دارند یعنى مرزبان، تکسیرا، کریمى و احمدى مى تواند نتایج خوبى بگیرد. 
کریمى در کنار کرانچار کار کرده، محرم هم 20 -15 سال در این لیگ بازى کرده است. او شاید 

باشــد اما به عنوان کاپیتان و بازیکن ملى تجربه تجربه مربیگرى نداشــته 
نتایج خوبى با سپاهان گرفته، مطمئن باشید خیلى خوبى دارد و 

کمک ها بهترین نتایج را مى گیرد. براى به همراه این 
تیمم آرزوى موفقیت مى کنم و امیدوارم 
در این فصل بتوانیم بهتریــن نتایج را 

کسب کنیم.

ورات سرمربى را به خوبى انجا

یکن در 
بر مس 

کرمان به ثمر رساندم. حال تیم ما در آن روز خیلى خوب بود و ما 
هرهفته ازآن دست گل ها زیاد به ثمر مىرساندیم.

وى گفت: ما یک تیم خیلى خوب و یکدســت بودیم. کادرفنى 
خیلى خوبى با حضور کرانچار داشــتیم. ما بیشتر شبیه به 

یک خانواده بودیم تا یک تیم فوتبال. من سپاهان را
دنبال مى کنم. بازیکنانى نظیر جانواریو، مهدى

کریمیان، جواهیر سوکاى، بنگر و... بازیکنان 
خوبى در تیم بودند. در آن زمان، بازیکنان 
جوانى در کنار ما کار مىکردند که بعد از

رفتن ما، به یک تیم بزرگ تبدیل شد.
سزار در مورد جدایى از سپاهان و پیوستن به النصر گفت: من یک اشتباه 
خیلى بزرگى در زندگىحرفه ایم انجام دادم. بازیکنجوانى بودم و به 
پول فکر مى کردم. آن زمان شرایط مالى النصر بهتر بود. اشتباه خیلى 
بزرگى مرتکب شدم و اگر در سپاهان مى ماندم، سرنوشت حرفه اى 

بهترى پیدا مى کردم. 
4برونو سزار که اکنون34 ساله است و پس ازجدایى از سپاهان، پیراهن

12 تیم مختلف را پوشید، در پایان گفت: شاید بتوان گفت تنها آرزویى 
که اآلن دارم این اســت که بتوانم به ایران برگردم و باز هم پیراهن 
بپوشم و با این تیم از دنیاىفوتبال خداحافظىکنمو البته  سپاهان را
هیچ توقع مالى ندارم. در زندگى من، سپاهان براى من همه چیز است.

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفت: مقابل گل گهر
نبودیم و دستورات سرمربى را به خوبى انجام ندادیم.

محمدرضا خلعتبرى در گفتگویى در مورد شکســت هفته
گل گهر اظهار کرد: فوتبال همین است و ممکن اســت براى
بیافتد. متأسفانه در بازى که جلو بودیمو نباید مى باختیمن
این اتفاق را فراموش کردیم. این بازى گذشته و دیگر اما
خلعتبرى در مورد بازى امروز ســپاهان مقابل آلومی
بازى سخت و حساس با یک تیم خیلى خوب داری
خیلى خوبى دارد. چهار پنج بازیکن جدیــد
هفته گذشته به این تیم اضافه شــدند و
دارند. از رسول خطیبى شناخت داریم و
خوب مى دود و مى جنگد اما در هفت

و  باید با اســتفاده از امتیاز میزبانىنگرفتیم 
شرایطمان در جدول بهتر شود.حفــظ کنیــم تا 

نظر مى رســد امروز برد راحوى در مورد اینکه به 
نه، اصًال این را قبول ندارماراك داشته باشند، افزود: 

تالشمان را براى موفقیترا پیــش رو داریم امــا تمام 
بازى هفته اول تقابل دومهاجم ســپاهان در مورد اینکه 

زردپوشــان، عنوان کآن بخاطر قدرت گل گهر بود یا افت 
را که در طول هفته تمرشاید نتوانستیم بازى کنیم. مواردى 
انجام ندادیم. ســرمرنویدکیا به ما گفته بــود را به خوبى 

اما متأســفانه از همانجگلزنى حریف با ما صحبت کرده بود 
کردیم.و ارســال ها گل خوردیم و نتیجه را واگذار 

وى افزود: این اتفاق واقعاً برایمان تلخ و ناراحت کننده بود اما خدا را شکر که د
امسال همه تیم ها شرایطشان خوب است، همه بازى ها سخت هستند و همه
با تمام وجود بازى مى                                   کنند اما با تمام این تفاسیر باید بهترین عملکردمان
که انشاءا... امسال حداقلدر رده هاى اول تا سوم باشیمو سهمیه بگیریم
0هواداران هدیه بدهیم. تیم ما با توجه به نفراتش 100درصد این پتانسیل را
مهاجم سپاهان در مورد اینکه برخى  معتقدند این تیم با نویدکیا امسال نمى
اظهار کرد: من اصًال این حرف ها را قبول ندارم. محرم شناخت خوبى از سپاه
خوبى که کنارش قرار دارند یعنى مرزبان، تکسیرا، کریمى و احمدى مى تو
0کریمى در کنار کرانچار کار کرده، محرم هم 20-15 سال در این لیگ باز

باشــد اما به عنوان کاپیتانتجربه مربیگرى نداشــته 
خوبى دارد و نتایج خوبى با سپاهانخیلى

کمک ها بهترین نتبه همراه این 
تیمم آرزوى موفقی
در این فصل بتوان

کسب کنیم.

برونو سزار: 

کاش هیچوقت از سپاهان نمى رفتم 

مدافع باتجربه تراکتور به انتقاد از انتشار مبلغ قراردادهاى این 
باشگاه پرداخت و آن را یک هجمه علیه موفقیت تیمش دانست.

 میالد فخرالدینى در رابطه با انتشار قرارداد بازیکن تراکتور هم 
گفته: من فکر نمى کنم انتشــار قرارداد بازیکنان کار درستى 
باشد. درست است که همه جاى دنیا قرارداد بازیکنان شفاف 
است و همه از آن خبر دارند ولى این براى همه بازیکنان هست 
و اینطور نیست که فقط قرارداد یک بازیکن رسانه اى شود 
و من فکر مى کنم از یک طرف براى ســاختن هجمه علیه 
تراکتور است و از طرف دیگر عده اى خصوصًا در تلویزیون 
قصد دارنــد اینطور عنوان کنند که یک بازیکن بیشــتر از 
افرادى که در شغل هاى دیگر مشغول است پول مى گیرد و 
این مقایسه ها را انجام مى دهند تا مردم علیه فوتبالیست ها 
شوند. یک مثال براى شــما مى زنم. من سال 88 در مس 
کرمان قراردادم 280 میلیون تومان بود که به قیمت دالر 
آن موقع 330-320 هزار دالر مى شــد که قرارداد خیلى 

معمولى و 

نرمالى است. شــما نگاه کنید در لیگ هاى نه چندان مطرحى 
مثل هند و مالزى و ســنگاپور و بنگالدش هم متوسط قرارداد 
بازیکنان 200 هزار دالر اســت که یک رقــم نرمالى در آنجا 
محسوب مى شود ولى در فوتبال ایران بعید مى دانم کسى براى 
یک فصل چنین مبلغى دریافت کند ولى اینطور عنوان مى کنند 
که بازیکنان پول زیاد مى گیرند. این در همه جاى دنیا همینطور 
اســت. از جمعیت 80 میلیونى ایرانى براى مثــال 1000 نفر 

فوتبالیست مى شوند و شاید از این تعداد صد نفرشان 
بازیکنان مطرحى شوند و پول خوبى بگیرند پس 

فوتبالیست شدن کار راحتى نیست و این را هم 
در نظر بگیرید عمر مفید فوتبال یک بازیکن 
15-10  ســال اســت. ضمنًا همین پولى که 

قرارداد مى بندند را هم خیلى جاها نمى دهند و به 
تعویق مى افتد. صحبت در این مورد زیاد است و من 

فقط به بخشى از آن اشاره کردم.
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فقدان سند مالکیت
خانم منیژه شیرازى زاده شمشیرى  فرزند محمد با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى اســت سند مالکیت خود به شماره 
چاپى 260051 الف/87 ششــدانگ پالك ثبتى 60835/ 301 واقــع در بخش 16 در 
صفحه 139 دفتر652 تسلیم گردیده که  بموجب ســند قطعى به شماره 21815 مورخ 
29  / 5 / 1388 دفتر143 شاهین شــهر به نام وى ثبت گردیده و طى سند رهنى شماره 
21817 مورخ 1388/5/29 دفترخانه 143 شاهین شــهر نزد بانک مسکن شعبه عطار 
شاهین شهر در رهن مى باشد و سابقه بازداشــت ندارد و نحوه گم شدن جابجائى مغازه 
ازبین رفته اعالم شده ، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد کــه هرکس مدعى انجام معامله یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تســلیم خواهد شد . 1046629 /م الف عباسعلى 

عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/8/190 
فقدان سندمالکیت

آقاى بهزاد بازوکار فرزند حسین با ستناد دو برگ استشــهاد مدعى مفقود شدن سند 
مالکیت به شماره چاپى 442405 ه /98  ششدانگ پالك 28046 / 301 واقع در بخش 
16 در صفحه – دفتر- ذیل ثبت تسلیم گردیده که  بموجب سند قطعى شماره 178426 
مورخ 23  / 2 / 1391 دفتر33 شاهین شهر  به نام وى ثبت گردیده وبه موجب سند رهنى 
شماره 178427 مورخ 23 / 2 / 1391 دفترخانه 33 نزد بانک رفاه کارگران شعبه شاهین 
شهر در رهن مى باشد و سابقه بازداشــت ندارد و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، 
چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق 
. ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1047099/م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شاهین شهر/8/191
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000210 تاریخ آگهى: 1399/08/28 شــماره 

پرونده: 139704002004000653 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 
9705849- تمامى و همگى ششدانگ یکبابخانه و سه باب مغازه پالك 4333 چهار 
هزار و سیصد و سى و سه فرعى از 15191 پانزده هزار و صد و نود و یک اصلى واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 5. 251 مترمربع به آدرس: اصفهان، خیابان 
بزرگمهر، خیابان سپهبد قرنى، نبش کوچه شهید نوروزیان (شماره 11)، پالك 51، 
کدپستى 35681- 81577 که اسناد مالکیت آن در صفحات 199 دفاتر امالك جلد 
15 فرد محلى ذیل شماره 5703 بشماره چاپى 544647 به میزان 2 دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان بنام اسفندیار جانقربان و در صفحه 484 دفتر امالك جلد 
134 محلى ذیل شماره 23173 بشماره چاپى 544648 به میزان چهاردانگ مشاع 
از شــش دانگ بنام ام البنین جانقربان ثبت و صادر شده است با حدود و مشخصات: 
شماًال: درب و دیواریست بطول 25. 10 متر به پیاده رو خیابان شرقا: دیوار بدیواریست 
بطول 97. 20 متر به خانه 4332 فرعى از 15191 اصلى جنوبا: دیوار بدیواریســت 
بطول 90. 13 متر به خانه 4332 فرعى از 15191 اصلى غربا: درب و دیواریست به 
خیابان بطول 21. 21 متر که طبق نظر کارشناس رسمى حسب تصویر پاسخ استعالم 
بانک بشماره 4/94/22962 مورخ 1394/09/25 صادره توسط شهردارى منطقه 4 
اصفهان، کاربرى زمین بشماره کد نوسازى 4/6/14531/16 مسکونى، بناى موجود 
مشتمل بر دو واحد مسکونى، سه واحد تجارى و یک انبار در زیرزمین و در طرح هاى 
عمرانى قرار ندارد. همچنین به وجود پخ به ابعاد 2/50 در 2/50 متر در شمال غرب 
پالك اشــاره گردیده که در زمان بازدید وجود ندارد. اعیانى هاى موجود در پالك 
در زمان بازدید، مشتمل است بر دو طبقه ســاختمان طبقه اول به صورت یک واحد 
مسکونى به مساحت حدود 140 مترمربع، طبقه همکف سه دهانه مغازه (به صورت 
دو واحد تجارى) مجموعا به مســاحت حدود 30 مترمربع و یک واحد مسکونى به 
مساحت حدود 160 مترمربع بانضمام انبارى به مساحت حدود 12 مترمربع در طبقه 
زیرزمین،  عبارت است از اسکلت دیوار باربر و ســتون هاى قوطى فلزى، مسکونى 
هاى طبقه همکف و اول داراى درب ورودى از داخل کوچه غربى، کف ها موزاییک 
فرش و در طبقه اول قسمتى سیمانى و قسمتى ســرامیک،  بدنه ها گچ و رنگ و در 
طبقه اول قسمتى کاغذ دیوارى و قسمتى رنگ مولتى کالر، سقف، گچ و رنگ و ابزار، 
درب هاى داخلى چوبى، درب و پنجره هاى اصلى فلزى، آشپزخانه، کف موزاییک 
فرش، بدنه ها کاشى تا زیر سقف و سقف گچ و رنگ و ابزار، کابینت ها فلزى، حمام، 
کف سرامیک، بدنه ها کاشى تا زیر سقف و سقف دو پوش سیمان سفید،  حیاط، کف 
موزاییک فرش و بدنه ها سنگ ، دستگاه پله، کف موزاییک، بدنه ها تا ارتفاع حدود 

1/20 متر سنگ و مابقى کاغذ دیوارى، زیرزمین با دسترسى از داخل آشپزخانه، کف 
موزاییک فرش و سقف و بدنه ها گچ، سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى گازى، 
مغازه دو نبش دو دهانه غربى به صورت مغازه میوه و سبزى فروشى امیر، کف و بدنه 
ها سرامیک به ارتفاع مفید حدود سه متر و درب کرکره اى، مغازه یک دهانه شرقى 
به صورت مغازه فروش و تعمیرات کامپیوتر، کف و بدنه ها سرامیک و درب فلزى و 
شیشه و نرده فلزى و امتیاز انشعابات برق مجزا و آب و گاز مشترك برقرار مى باشد. 
ملکى دو دانگ مشاع از ششدانگ به نام آقاى اسفندیار جانقربان و چهار دانگ مشاع 
به نام خانم ام البنین جانقربان سابقه ثبت و سند دارد. با توجه به در نظر گرفت ابعاد 
و مساحت و موقعیت محلى و کاربرى مســکونى و تجارى و مصالح به کار رفته در 
اعیانى هاى موجود در پالك و کلیه شرایط و عوامل موثر در قضیه و در صورت امکان 
انتقال بالمنازع و با توجه به قیمت عادالنه زمان انجام کارشناسى ارزش ششدانگ 
قطعه زمین باقیمانده مورد بازدید پس از کسر سطح پخ به مساحت 248/40 مترمربع 
از قرار هر مترمربــع یکصد و پنجاه میلیــون ریــال 150/000/000 ریال به مبلغ 
37/260/000/000 ریال سى و هفت میلیارد و دویست و شصت میلیون ریال و ارزش 
اعیانى ها جمعا به مساحت  حدود 342 مترمربع به انضمام ارزش حیاط سازى و امتیاز 
انشعابات به طور متوسط از قرار هر مترمربع 6/000/000 شش میلیون ریال، به مبلغ 
2/052/000/000 ریال ((دو میلیارد و پنجاه و دو میلیون ریال و ارزش تجارى سه 
دهنه مغازه به مساحت 30 مترمربع در صورتیکه متعلق به مالکین زمین باشد از قرار 
هر مترمربع ((60/000/000 ریال)) شصت میلیون ریال، به مبلغ 1/800/000/000 
یک میلیارد و هشتصد میلیون ریا ل جمعًا به مبلغ 41/112/000/000 چهل و یک 
میلیارد و یکصد و دوازده میلیون ریال جهت پایه مزایده ارزیابى گردیده اســت. که 
طبق سند رهنى شماره 158794 مورخ 29/10/1394 در دفتر اسناد رسمى شماره 
12 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک وثیقه فاقد 
بیمه نامه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1399/09/15 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 
پایه 41/112/000/000 (چهل و یک میلیارد و یکصد و دوازده میلیون ریال) شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 

یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهــى در یک نوبت در روزنامه نصف جهــان چاپ اصفهان مورخ 
1399/08/29 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده 
است. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 1048119 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/8/193
اصالحیه چاپ نوبت دوم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139960302035000096 –
 12 / 6 / 1399 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضى آقاى على آوریان پور  فرزند حسن بشماره شناسنامه 
941 صادره از ایذه در یک باب خانه نیمه ساز به مســاحت 35 / 119 متر مربع قسمتى از  
پالك 301 اصلى  واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالرضا 
ابدالى حاجى آبادى به آدرس شاهین شهر حاجى آباد خ والیت فرعى 9 غربى محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد . م الف – نوبت اول 1029857و م الف نوبت دوم – 1029868  تاریخ انتشار 
نوبت اول : 8 / 8 / 99 و تاریخ انتشار نوبت دوم 8/24 /99 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/8/192  

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشــاور سازه آزمون 
پدیده ســهامى خاص به شــماره ثبت 
38420 و شناسه ملى 10260560301 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : مسعود روســتازاده شیخ یوسفى 
بشــماره ملى 1288338449 بعنوان 
رئیس هیئت مدیــره و مدیــر عامل و 
حمیدرضا روســتازاده شــیخ یوسفى 
بشــماره ملى 1288134916 بعنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره و احمد قربانى 
بشماره ملى 1288986440 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل یا نائب 
رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1043580)

آگهى تغییرات
شرکت دارو پژوه ســپاهان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2117 و شناسه ملى 
10260415062 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/08/18 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد : طیــق اختیــار حاصله 
تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده
 16/ 08/ 1399 در خصوص افزایش سرمایه 
به هیات مدیره وبارعایت تشــریفات مقرر 
اساســنامه والیحه اصالحى قانون تجارت 
شماره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و 
صدور سهام جدید از مبلغ 000000 5ریال 
به مبلــغ 000000 005 5 ریــال افزایش 
یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 
3022/817 مــورخ 1399/08/17 بانک 
صادرات شعبه خورزوق واریز وماده5اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح شد . ســرمایه شرکت 
000000 005 5 ریال نقدى اســت که به 
500500 سهم 000 10 ریالى با نام عادى 
منقسم شده وتماما پرداخت شده است اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1045256)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشــاور سازه آزمون 
پدیده ســهامى خاص به شــماره ثبت 
38420 و شناسه ملى 10260560301 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/02/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مسعود روستازاده شیخ 
یوســفى به کدملى 1288338449 و 
حمیدرضا روستازاده شــیخ یوسفى به 
کدملى 1288134916 و احمد قربانى 
کدملى 1271460351 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند ســید شــهاب الدین 
فاطمى به کدملى 1271460351 و امیر 
رجبى به کدملى 1288986440 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. 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 

(1043582)

آگهى تغییرات
شرکت همســاز تصویر سهامى خاص 
به شــماره ثبت 9273 و شناســه ملى 
10260303606 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/07/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سید احمد 
میرحســینى کدملى 4431444858 
بعنوان رئیس هیات مدیره - محمدعلى 
رقائى کدملــى 1287543359 بعنوان 
نایب رئیــس هیات مدیره -حســین 
فیض کدملــى 1281620300 بعنوان 
مدیر عامــل -رضا پورخلیلــى کدملى 
1280281669 و على اکبر خداپرستان 
کدملى 1189490961 به عنوان اعضاى 
اصلى به مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
کلیه ى اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء آقاى دکتر سید احمد 
میرحســینى رئیس هیات مدیره و آقاى 
دکتر حســین فیض مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر اســت. مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1044876)

آگهى تغییرات
شرکت همساز تصویر سهامى خاص به شماره 
ثبت 9273 و شناسه ملى 10260303606 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1399/06/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى 
به ســال مالى 98 مورد تصویــب قرار گرفت. 
اعضاء هیئت مدیــره عبارتند از: رضا پورخلیلى 
کدملى 1280281669 - حسین فیض کدملى 
1281620300 - محمدعلــى رقائى کدملى 
1287543359 -سید احمد میرحسینى کدملى 
4431444858 - على اکبر خداپرستان کدملى 
1189490961 به عنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره و ســید محمدجواد مرعشى شوشترى 
کدملــى 1753353122 و بهرام امین منصور 
کدملى 1287607675بعنــوان اعضاى على 
البدل هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
شدند. موسســه حسابرســى کاربرد تحقیق 
شناسه ملى 10260103000 به عنوان بازرس 
اصلى شرکت و موسسه حسابرسى امجد تراز 
شناسه ملى 10260117975 به عنوان بازرس 
على البدل شــرکت براى مدت یکســال مالى 
انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى  هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1044877)

تاسیس
شرکت سهامى خاص نرم افزارى مهام داده ســپاهان درتاریخ 1399/08/18 به شماره ثبت 
66090 به شناسه ملى 14009565458 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى،توسعه و فروش نرم افزار.

(به جز نرم افزارهــاى فرهنگى و هنرى) خرید وفروش ،صــادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور،انعقاد قرارداد 
با اشخاص حقیقى و حقوقى در کلیه زمینه هاى فعالیت شرکت،اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى در خصوص تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله عسگریه ، خیابان آل خجند ، کوچه شهید 
محمدجعفر میرجانى [9] ، پالك - 34 ، ساختمان عرشیان ، طبقه همکف کدپستى 8199658361 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 
1000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شــماره 29 مورخ 1399/08/12 نزد بانک ملى ایران شعبه چهار راه دشتستان 
اصفهان با کد 3005 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم بهاره صمدى به شماره ملى 
1271295271 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى امینى به شماره 
ملى 1293265391 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن الیکى به شماره 
ملى 1293303534 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى میالد 
تدین خواه به شماره ملى 1270536885 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حسین 
دافعیان به شماره ملى 1292084510 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 (1042024)

آگهى تغییرات
شــرکت عمرانى صفا راه نور ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 14859 و شناســه ملى 
10260358451 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1399/05/19 محل 
شــرکت در واحد ثبتى اصفهان بنشانى : استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله دســتگرده ، خیابان رباط ، 
میدان جمهورى ، پالك - 34 ، طبقه سوم ، واحد 
20 - کدپستى8139613551 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 

(1043606)

آگهى تغییرات
شــرکت ایفا ســازه جى شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 52379 و شناســه ملى 
14004214103 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 4 اساسنامه بدین 
شرح اصالح گردید :مرکز اصلى شرکت آدرس 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، دهستان قهاب جنوبى ، روستاى محمد 
آباد ، محله ندارد ، خیابان 22 بهمن ، پالك 190 ، 
طبقه همکف وکد پستى به شماره 8165167327 
و شماره تماس 03138783367 میباشد. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1043487)

آگهى تغییرات
شرکت آلیاژ ساز اسپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 41607 و شناسه ملى 
10260593346 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/08/03 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : حجت اله 
رضایى کدملى1140172751 به سمت 
مدیرعامل و سید محسن کاظمى طبائى 
کدملى 1189538474به سمت رئیس 
هیات مدیره و ابراهیم احمدى دستگردى 
کدملى6339821502 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدندکلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضا ثابت نایب 
رئیس هیات مدیره و یکى دیگر از اعضاى 
هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است . 
ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1045303)

آگهى تغییرات
شرکت آواى ماندگار آپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 66103 و شناســه ملى 
14009568275 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/08/19 کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته بروات ، قراردادها و عقود اسالمى 
با امضاء مدیرعامــل و یکى از اعضاى هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1045265)
آگهى تغییرات

شــرکت ســاختمانى عمرانى کاشــانه نگین آریا با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 29611 و شناسه 
ملى 10260502154 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العــاده مورخ 1399/08/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مریم رمضانى جلفائى به 
شــماره ملى 1292795298 -محمد على رمضانى به 
شماره ملى 1288679947 -هاجر رمضانى به شماره 
ملــى 1289225818 به عنوان اعضــاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1045299)

آگهى تغییرات
شرکت بهاران پیشه هامون شــرکت سهامى خاص به شماره ثبت 47683 و شناســه ملى 10260658070 امراله بهاء لو هوره 
به شــماره ملى 4621122851 و معصومه بهاء لو هوره به شماره ملى 4623027457 و فاطمه درخشــان هوره به شماره ملى 
1091764530 بعنوان اعضــاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. یعقوب محمدیــارى بنى به کد ملى 
4623681130 و محمد عرب صادق آبادى کد ملى 4623678016 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال 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 (1046615)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى سداد صنعت اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 12096 و شناسه ملى 
10260331325 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ابوالقاسم گلســتان نژاد به کدملى 1281698512 به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید زائرى 
اصفهانى به کدملى 1282261428 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن گلستان نژاد به کدملى 
1281921831 به نمایندگى از شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد به سمت عضو هیئت مدیره 
و وحید فوالدگر به کدملى 1280936355را بعنوان مدیرعامل شرکت براى مدت دو سال تعیین نمود 
به استناد ماده 40 اساسنامه داراى اختیارات ذیل مى باشد : 4-1 - اداره امور شرکت طبق مواد الیحه 
قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت (مصوب 1347 ) و اساسنامه شرکت. 4-2 -اجراى مصوبات 
هیئت مدیره و انجام وظایفى که بموجب ماده 40 اساسنامه بعنوان اختیارات از طرف هیئت مدیره به 
مدیر عامل به شــرح زیر تفویض گردید : 4-2-1 - انجام امور ادارى و تشریفات قانونى و نمایندگى 
شرکت در برابر اشخاص حقیقى و حقوقى 4-2-2 - رسیدگى به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و 
بودجه سالیانه و گزارش عملیات شرکت و حساب سود و زیان و پیشنهاد به هیئت مدیره براى تصویب 
4-2-3 - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایى شرکت و اختیار به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارك 
و وجوه بر اساس مصوبات هیات مدیره 4-2-4 - تهیه آیین نامه هاى داخلى و آیین نامه هاى ادارى و 
مالى و بازرگانى و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب 4-2-5 - اداى دیون و وصول مطالبات و پرداخت 
هزینه ها و تقسیط بدهى اشخاص 4-2-6 - عقد هرگونه قرارداد با شرکتها و بانک ها و ادارات و اشخاص 
حقیقى و اخذ تسهیالت الزم در قالب عقود اســالمى بر اساس مصوبات هیئت مدیره 4-2-7 - اقامه 
دعوى و دفاع از هرگونه دعوى یا تسلیم به به دعوى با انصراف از آن در کلیه مراجع عمومى اعم از حقوقى 
و کیفرى و اختیارات راجع به امر دادرسى در کلیه مراحل و هرگونه اقدام قانونى دیگر براى استیفاى حقوق 
شرکت کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکى با امضاء مدیر عامل و یکى از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر 
عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکى از اعضاى هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هاى ادارى با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1045005)

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى عمرانى کاشانه نگین آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 29611 و شناسه ملى 10260502154 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 18 اساسنامه به شــرح زیر اصالح گردید: کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء اشخاصى که هیات 
مدیره تعیین خواهد نمود همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1045300)

آگهى تغییرات
شرکت مان الکتریک سپاهان پارس سهامى خاص به شماره ثبت 51641 و شناسه ملى 10260703289 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/08/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید نصوحیان کدملى 1286712432 و محمدحسن شهرى کدملى 1199071803 بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. 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 (1045424)

آگهى تغییرات
شرکت فوالد آرشام پارس سهامى خاص به شماره ثبت 64261 و شناســه ملى 14009043100 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/08/18 طبق اختیارات حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 1399/08/13 ســرمایه شرکت از محل واریز 
نقدى و از طریق باال بردن مبلغ اسمى سهام از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 16000000000 ریال افزایش یافت که تماما طى گواهى 
شماره101/19 مورخ1399/08/14 بانک صادرات ایران شعبه خیابان توحید پرداخت گردید و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. 
سرمایه شرکت مبلغ 16000000000 ریال نقدى است که به 1000 سهم 16000000 ریالى بانام عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت 

شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1046393)
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محققان دریافته اند که ارتباط معنادارى میان انزواى 
اجتماعى و افزایش خطر فشار خون، به ویژه در میان 

زنان، وجود دارد.
ماندن در خانه و اجتنــاب از تماس نزدیک با دیگران، 
روش هاى مهمى براى جلوگیرى از گسترش کووید- 
19 است. در حالى که پیروى از دستورالعمل ها بخش 
مهمى از حفاظت از سالمت عمومى است، اما انزواى 
اجتماعى مى تواند تأثیر منفى بر سالمت افراد، به ویژه 

زنان داشته باشد.
یک مطالعه جدید انجام شده در کانادا نشان داده است 
احتمال ابتال به فشار خون باال در زنانى که تنها هستند 
و از نظر اجتماعى در انزوا قرار دارند، بیشتر است. نکته 
جالب توجه این است که طبق این تحقیقات، وضعیت 
تأهل و مشارکت اجتماعى تأثیر زیادى بر میزان فشار 
خون باال در مردان ندارد بلکه مهمترین متغیر براى آنها 
وضعیت زندگى است به طورى که مردانى که با افراد 
دیگر زندگى مى کنند بســیار بیشتر از مردانى که تنها 

زندگى مى کنند، فشار خون باال داشته اند.
انسان موجودى اجتماعى است. حتى اگر میزان رابطه 
بین انزوا و فشــار خون باال در مردان و زنان کمى از 
همدیگر متفاوت باشــد، تحقیقات نشان مى دهد که 
تنهایى مى تواند براى ســالمت جسمى و روانى همه 
افراد مضر باشد. درست است که ماندن در خانه حفظ 
زندگى اجتماعى ما را دشــوار کرده است اما هنوز هم 
حفظ روابط اجتماعى غیر ممکن نیست. در حالى که 
به سمت زمستان قرنطینه مى رویم، در آغوش گرفتن 
مجامع مجازى با عزیزانمان مى تواند تأثیر مثبتى در 

سالمتى شما داشته باشد.
داده ها نشــان مى دهد که زنان مجرد بیشتر از زنان 
متأهل در معرض خطر فشار خون باال هستند. به طور 
خاص، این خطر در زنان مجــرد 28 درصد، در زنان 
مطلقه 21 درصد و در زنان بیوه 33 درصد در مقایسه با 

مردان بیشتر بوده است.
در بخش دیگــرى از این مطالعه، محققــان ارتباط 

مســتقیمى میان میزان فشــار خون و اســتفاده از 
شبکه هاى اجتماعى در زنان یافتند که شامل تماس 
با همکاران، دوستان نزدیک، اقوام، فرزندان، خواهرها 
و برادرها و همسایگان است. زنان که کمترین میزان 
ارتباط با شبکه هاى اجتماعى را دارند (85 نفر یا کمتر) 
در مقایسه با شرکت کنندگانى که بیشترین گروه هاى 
اجتماعى را داشتند (220 نفر یا بیشتر)، 15 درصد بیشتر 
دچار فشار خون باال بودند. زنانى که در سال گذشته در 
فعالیت هاى اجتماعى کمتر شرکت کرده بودند، تا 30 

درصد بیشتر در معرض فشار خون بوده اند.
بنابراین حاال ما مى دانیم که وقتى 

در کنار دیگران هستیم، 
خوشــحال تریم، از 
ســالمتى بیشترى 

برخوردار هستیم و اکنون 
مدارك محکمى داریم که 

نشان مى دهد قلب ما بهتر کار مى کند.

هر چند اوضاع در مردان کمى متفاوت است. طبق این 
مطالعه، مردانى که با افراد دیگر زندگى مى کردند 15 
درصد بیشتر از کسانى که به تنهایى زندگى مى کردند 
دچار فشار خون باال بودند (زندگى مشترك هیچ تأثیرى 
چشمگیر بر روى زنان نداشــت). مانند زنان، مردان 
مجرد، مطلقه یا بیوه نیز خطر فشار خون باال را داشتند، 
اما این ارتباط بســیار ضعیف تر بود. تأثیر مشــارکت 
اجتماعى براى مردان نیز بسیار کمتر بود. و در نهایت 
اینکه، میزان استفاده از شبکه اجتماعى یک مرد، تأثیر 

مهمى در خطر ابتالى او به فشار خون باال ندارد.
بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، انزواى اجتماعى 
در زنان تأثیرات  شدیدترى بر فشــار خون آنها دارد. 
«لئونارد پیانکو»، متخصص قلــب و عروق در مرکز 
قلب و عروق آونتورا در فلوریدا مى گوید: براى بررسى 
دقیق اینکه چرا تأثیرات انزواى اجتماعى و فشار خون 
باال در زنان و مردان متفاوت است، تحقیقات بیشترى 
الزم اســت. او توضیح مى دهد: فرضیه من این است 
که زنان نســبت به مردان پاســخ متفاوتى دارند زیرا 
اپینفرین بیشترى در بدن آنها تولید مى شود و این امر 
هورمون ها و انتقال دهنده هاى عصبى را در بدن آنها 

افزایش مى دهد که منجر به فشار خون باال مى شود.
انزواى اجتماعى نه تنها بر سالمت قلب و عروق تأثیر 
مى گذارد بلکه بر سالمت روانشناختى و عاطفى ما نیز 
تأثیر دارد. در یک بررسى انجام شده در سال 2017 در 
مورد پیامدهاى بهداشت عمومى در انزواى اجتماعى، 
محققان دریافتند که تنهایى باعث ضعف در بهداشت 
روان مى شود. همچنین مشخص شده است که تنهایى 
خطر ابتال به خودکشى، افسردگى و اضطراب را در فرد 

افزایش مى دهد.

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آروین تجارت آرشان درتاریخ 1399/08/21 به شماره ثبت 66133 به شناسه ملى 14009576945 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه 
فعالیت هاى تجارى و خدمات بازرگانى و مشاوره در زمینه واردات، صادرات، خرید و فروش و تهیه و توزیع و خدمات پس از فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، گشایش اعتبارات اسنادى داخلى و خارجى نزد بانکها، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و 
خارجى، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص و حقیقى و حقوقى جهت انجام امور ادارى مربوط به اخذ مجوزات و تشریفات کاالهاى صادراتى و وارداتى آنها -ایجادشعب و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور، افتتاح حساب نزد کلیه بانکها، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى -اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -تامین نیروى انسانى 
موقت -انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک و انجام امور مربوط به بازاریابى غیرهرمى و غیر شبکه اى. 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 سیچان ، کوچه رسالت ، کوچه شهید رحیمعلى تاج الدین ، پالك 2 ، ساختمان آینده ، طبقه پنجم ، واحد 2 کدپستى 8173734358 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 100000 سهم 5000 ریالى تعداد 100000 سهم آن با نام عادى مبلغ 175000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3001/5007 مورخ 1399/08/18 نزد بانک دى شعبه میدان آزادى اصفهان با کد 3001 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مسعود باللى بادى به شماره ملى 1239940882 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم صدیقه سادات مصطفوى به شماره ملى 1239967047 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهرداد باللى بادى به شماره ملى 1239971338 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى احسان فروتن به شماره ملى 1289202648 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى پویان شالو به شماره ملى 1290644780 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 (1044254)

آگهى تغییرات
شرکت ارتباطات تجارى معراج شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 23984 و شناســه ملى 
10260447832 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شــرکت از مبلغ یکصد 
میلیارد ریال به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال از 
طریق افزایش تعداد سهام و صدور سهام جدید 
افزایش یافت و ماده مرتبط دراساســنامه بشرح 
ذیل اصالح گردد سرمایه شــرکت مبلغ یکصد و 
پنجاه میلیارد ریال نقدى که به پانزده هزار ســهم 
ده میلیون ریالى با نام عادى منقسم گردیده و تماماً 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1044658)

آگهى تغییرات
شرکت آریا باغ نقش جهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 32137 و شناســه ملى 10260526824 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/07/15 محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
بنشانى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سپاهان شهر 
، بلوك113 ، کوچه ((یازدهم)) ، خیابان رسالت 1 ، 
پالك 111 ، ســاختمان فدك ، ورودى آ ، طبقه دوم 
، واحد 24 - کدپستى8179947917 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1046102)

آگهى تغییرات
شــرکت مشــاوران آرمان پژوه آیرین 
سهامى خاص به شماره ثبت 58291 و 
شناسه ملى 14006725135 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/07/21 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شــد. - گیتا 
امیرصــدرى نائینــى به شــماره ملى 
1290949735، امرالــه امیرصــدرى 
نائینى به شــماره ملى 1249400351 
و بهنام محمدى اروجه به شــماره ملى 
1290996407 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - 
آرش آیرم به شماره ملى 1280429380 
به عنوان بازرس اصلى و عسل شاهانى به 
شــماره ملى 1270897969 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1047710)

آگهى تغییرات
شــرکت مشــاوران آرمان پژوه آیرین 
سهامى خاص به شــماره ثبت 58291 
و شناســه ملــى 14006725135 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - بهنام محمدى اروجه به شماره 
ملى 1290996407 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره، امراله امیر صدرى نائینى به شماره 
ملى 1249400351 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و گیتا امیر صدرى نائینى به 
شماره ملى 1290949735 بعنوان عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل براى مدت دو 
سال اتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و 
یکى دیگر از اعضاى هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر اســت. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1047708)

آگهى تغییرات
شرکت آوام پخش رخشان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 2103 و شناسه ملى 
14008788797 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/06/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : احمد ترابى 
به شــماره ملى 1292496411 به سمت 
رئیس هیات مدیره و امیر اطرجى بالنگى به 
شماره ملى 1291567941 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و جواد اطرجى بالنگى 
به شــماره ملى 1286575281 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره و امید اطرجى 
بالنگى به شماره ملى 1283874271 به 
سمت عضو هیئت مدیره و محمد ترابى به 
شماره ملى 1282463251 به سمت عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا دونفر از اعضا هیئت مدیره 
آقاى محمد ترابى و آقاى امید اطرجى بالنگى 
همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (1047707)

آگهى تغییرات
شــرکت چدن ریزان جى شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 26042 و شناسه ملى 
10260467910 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/07/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیارات 
حاصلــه تفویض شــده از مجمع عمومى 
فوق العــاده 19 /07 /1399 در خصوص 
افزایش ســرمایه به هیات مدیــره و با 
رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه 
اصالحى قانون تجارت شــماره سرمایه 
شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام 
جدید از مبلــغ 3500000000 ریال به 
مبلغ10000000000 ریال افزایش یافت 
که آورده نقدى تماما طى گواهى شــماره 
119/14 مورخ 1399/07/20بانک ملت 
شعبه میدان انقالب واریز و ماده 5 اساسنامه 
به شرح زیر اصالح شــد. سرمایه شرکت 
مبلغ 10000000000 ریال نقدى است که 
به 000 000 1 سهم 000 10 ریالى بانام 
عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1047702)

آگهى تغییرات
شرکت آســیا ســازان زاینده رود سهامى 
خاص به شماره ثبت 57319 و شناسه ملى 
14006312717 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1399/08/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - سپیده 
ولى بیگى به شــماره ملى 2281313621 
به سمت رئیس هیئت مدیره، ایمان جانقلى 
به شــماره ملى 1272499405 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسن جانقلى 
به شــماره ملى 1270247816 به سمت 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
- کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شرکت 
با امضاى مدیرعامل و با مهر شــرکت معتبر 
مى باشــد. - اقدس امین جعفرى به شماره 
ملــى 1209550970 به عنــوان بازرس 
اصلى و مهدى قاســمى رزوه به شماره ملى 
1150012773 به عنوان بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1046978)

آگهى تغییرات
شــرکت بهاران پیشــه هامون شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 47683 
و شناســه ملــى 10260658070 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : امراله بهاء لو هوره به شماره ملى 
4621122851 بســمت رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل و معصومه بهاء لو هوره 
به شــماره ملى 4610745690بسمت 
نایــب رئیس هیــأت مدیــره و فاطمه 
درخشــان هــوره بــه شــماره ملى 
1091764530 بســمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . 
ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اســناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شــرکت 
معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1046616)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى فوالد کاال پارسیان سهامى خاص به 
شماره ثبت 38005 و شناسه ملى 10260555905 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - محمدجواد مظاهرى به کدملى 1285023498 
و حمید جان نثارى به کدملى 1270634331 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یک سال انتخاب شــدند. - ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت منتهى به سال 1398 مورد تصویب قرار 
گرفت. - 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 (1046390)

آگهى تغییرات
شرکت بدیع مهر ملل ســهامى خاص به شماره ثبت 
62019 و شناســه ملى 14008182998 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/07/08 
محمدرضا شفیعى علویجه کدملى 1380132827 
بســمت رئیس هیات مدیره ، ملیحه شفیعى علویجه 
کدملــى 1288207611 بســمت مدیرعامل و لیال 
شــفیعى علویجه کدملى 1091898812 بســمت 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و با مهر شــرکت معتبر اســت. 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1046394)

آگهى تغییرات
شــرکت چدن ریزان جى شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 26042 و شناســه ملى 
10260467910 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/07/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
موسسه حسابرســى و خدمات مدیریت ارقام 
نگر آریا به شناسه ملى 1010617632 به سمت 
بازرس اصلى و نفیســه ابوطالبى به شماره ملى 
1270852371 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1047701)

آگهى تغییرات
شــرکت آســیا ســازان زاینده رود ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 57319 و شناســه ملى 
14006312717 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/08/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر بهارســتان، محله امامت 225 ، 
کوچه ((فرعى 2)) ، خیابان شهامت ، پالك 261 
، ســاختمان میراث2 ، طبقه دوم ، واحد شرقى 
کدپســتى 8145144805 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1046968)

آگهى تغییرات
شــرکت پرنیان طب نصف جهان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 47102 و شناسه ملى 
10260651927 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/08/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت 
از واحــد ثبتى اصفهان به واحــد ثبتى نجف اباد 
به نشــانى ســتان اصفهان ، شهرستان نجف 
آباد ، بخش مهردشــت ، شــهر علویجه، محله 
شهرك صنعتى علویجه ، خیابان مهارت ، خیابان 
خدمات ، پــالك - 76 ، طبقه همکف کدپســتى 
8551871958 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1046903)

انزواى اجتماعى، فشار خون را باال مى برد

5 نفر یا بیشتر)، 15 درصد بیشتر  220) 
ال بودند. زنانى که در سال گذشته در 
0عى کمتر شرکت کرده بودند، تا 30

رض فشار خون بوده اند.
ى دانیم که وقتى 

تیم، 
 از 
ى 

 کنون 
داریم که 

 ما بهتر کار مى کند.

خطر ابتال به خودکشى، افسردگى و اضطراب را در فرد 
افزایش مى دهد.

غالب تریــن روش نگهــدارى مواد 
غذایى، فریز کردن آنهاست اما ما مجاز 
به نگهدارى برخى از مــواد غذایى در 
فریزر نیستیم یا دستکم فقط براى مدت 
محدودى مى توانیم به این روش آنها را 

نگه داریم.
این مواد غذایى را چون ماندگارى باالیى 

ندارند و به دلیل ترکیبات خاصشان نمى توانیم براى 
مدت طوالنى در فریزر قرار دهیم. در ادامه به تعدادى 
از خوراکى هاى ممنوع براى نگهدارى در فریزر اشاره 

خواهیم کرد: 
سبزیجات: سبزیجات برگدار مثل کاهو، آبدارند و با 
منجمد شدنشان، آب درون بافت ها منبسط و باعث 
از بین رفتن بافت مى شود. برگ این سبزیجات بعد از 

یخ زدایى، شل مى شود. 
استفاده از این سبزیجات یخ زده در تهیه انواع غذاها 
یا اســموتى ها مشــکلى ایجاد نمى کند اما مناسب 
خام خورى به شکل ساالد نیستند. ضمن اینکه ویتامین 

و مواد مغذى آن تا حد زیادى از بین مى رود. 
گوجه فرنگى هم حین یخ زدایى، خواصش را از دست 
مى دهد، آب مى اندازد و چســبنده مى شــود و براى 
خام خورى چندان خوشایند نیســت اما مى توانید از 
آن در تهیه سوپ یا ســس استفاده کنید چون عطر و 
طعم گوجه فرنگى با فریزکــردن و یخ زدایى چندان 

تغییر نمى کند. 
شیر و ماست: شیر یخ زده قابل نوشیدن نیست و پس 
از یخ زدایى برید ه بریده مى شــود و بافت خامه اى و 
یکدست خودش را از دست مى دهد. از 
شیر یخ زدایى شده مى توانید 
در پخت غذاها مثل ســوپ و 
انواع اسموتى ها استفاده کنید. 
بافت ماست هم بعد از یخ زدایى 
تغییر شکل مى دهد و قابل خوردن 
نخواهد بود مگر اینکه در پخت   و پز 

از آن استفاده شود. 
غذاهاى ســرخ شــده: لذت غذاهاى 
سرخ شده به ترد بودن آنهاست و فریز کردن 

آن باعث خمیرى شدنش مى شود. بنابراین توصیه 
مى شــود خوراکى هاى سر خ شــده را در یک وعده 

بخورید. 
تخم مرغ خام: با یخ زدن تخم مــرغ، مایع درون آن 
سفت مى شود، افزایش حجم پیدا مى کند و منجر به 
ترك پوسته آن مى شود؛ در نتیجه فضاى فریزر بوى 

ناخوشایند تخم مرغ را مى گیرد. 
پنیر: به دلیل ماندگارى انواع پنیر، نیازى به فریز کردن 
ندارند. انجمــاد، طعم و بافت پنیــر را تغییر مى دهد 
به خصوص اگر از انواع کهنه، سوراخ دار یا نرم باشد اما 

پنیر پارمزان را مى توانید  در فریزر نگه دارید. 
خامه قنادى: خامه قنادى حاوى سفیده  تخم مرغ است 
و فریز کردن آن باعث از بین رفتن بافت خامه و فاسد 
شدنش مى شــود. ضمن اینکه خامه یخ زدایى شده، 
فرم داده نمى شود و قابل استفاده براى تزیین کیک و 

دسرها هم نیست. 
انواع کنسروها: تحت هیچ شرایطى نباید محصوالت 
کنسروى در بسته را فریز کنید. چراکه با انجماد، آب 
درون آن افزایش حجم پیدا مى کند و با انفجار قوطى 

کنسرو در فریزر روبه رو مى شوید. 
ژله: قــرار دادن ژله در فریزر به علت داشــتن مایع 
ژالتینى مانع از سفت شدن آن مى شود. یخ زدن ژله، 
پلیمرها و کلوئیدهایى که ژالتین را به هم متصل مى کند 

خراب مى کند و ساختار ژله را به هم مى ریزد. 
سیب زمینى: سیب زمینى مقدار زیادى آب در بافت 
خود دارد به همین دلیل با یخ زدن آن، بافتى خمیرى 
و چســبنده به خود مى گیرد کــه مصرفش به هیچ 
عنوان خوشــایند نخواهد بود. بنابراین بهتر است 
ســیب زمینى را در مکانى خنک و خشک نگهدارى 
کنید یا پخته شده آن را براى مدت کوتاهى در فریزر 

نگه دارید.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ستوده کســى اســت  که از گذرگاه دنیاى زودگذر به نیکنامى گذرد 
و خوشــبخت کســى اســت  که توشــه ســراى آخرت پیش فرستد و 
از خــوف خــدا بــه اعمــال نیکــو شــتابد و در آن روزها کــه مهلتش 
داده اند، از پاى ننشیند و در طلب خشنودى خداوند رغبت نشان دهد و 
در گریز از خشم او چاالکى ورزد. امروز که در دنیاست در اندیشه 
فــرداى قیامــت باشــد و پیــش از آنکــه رخــت از ایــن جهان بکشــد، 

موال على (ع)احوال آخرتش را به عیان بنگرد. 
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