
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 6  آبان  ماه 1399 / 27  اکتبر   2020 / 10  ربیع االول 1442
سال هفدهم /شماره 3887 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

راز بوى خوش بدن نوزادان کشف شددر حال عبور از مرز 1800 نفرچراغ سبز «خندوانه»  در غیاب «دورهمى» و «عصر جدید»نحوه فعالیت مدارس در  نقاط مختلف کشور ستاره ذوب آهن حاال در وچان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مضرات گردو 
که نگران کننده 

است

رسیدگى قضایى ویژه به پرونده نوزاد رها شده
3
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دریافت مالیات
 به جاى سربازى؟!

مرغ 27 هزار تومانى 
عادالنه نیست

هم افزایى براى توسعه 
گردشگرى فرهنگى

سرقت 1339 فقره  در اصفهان
دریچه فاضالب در 
استان اصفهان

با وجود آنکه گردو خواص تغذیه اى و 
درمانى بى شمارى دارد، مصرف بیش 

از حد آن مى تواند نگرانى هایى به دنبال 
داشته باشد. این مغز احتمال آلرژى زایى 
دارد و در کودکان یا بزرگساالن مستعد...

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان در هفته 
نیروى انتظامى از حافظــان نظم و امنیت تقدیر 
کرد و گفت: فعاالن در نیروى انتظامى در زمینه 
امنیت مردم تالش مى کنند و فعاالن در صنعت 
آبفا زمینه ســاز سالمت اقشــار مختلف جامعه 
هستند، بنابراین، این دو نهاد مى توانند با تعامل 
بیش از پیش بستر امنیت و سالمت جامعه بهتر 
و گسترده تر را مهیا کنند. هاشــم امینى با بیان 
اینکه محافظت از تأسیسات صنعت آبفا از اهمیت 
بسزایى برخوردار اســت، عنوان کرد: تأسیسات 
آبفا به ویــژه تصفیه خانه آب و شــیرخانه فلمن 

تأمین کننده آب شرب سالم...
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بعد از پیگیرى فعاالن اجتماعى، رسانه ها و دستور استاندار اعالم شد؛

 همکارى با داریوش 
فرضیایى بهترین اتفاق در 
بازیگرى ام است

رحمان رضایى: هافبک دفاعى 
مى خواهیم آقایان!

سرمربى ذوب آهن در مورد شرایط تیمش در آستانه شروع لیگ برتر 
صحبت کرد. رحمان رضایى در گفتگویى در خصوص شــرایط این 
روزهاى ذوب آهن اظهار کرد: تمرینات خوبى را طى روزهاى گذشته 
پشت سر گذاشته ایم و در حال آماده سازى تیم براى مسابقات فصل 

جدید هستیم و امیدوارم بتوانیم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آتش سوزى در 
میدان امام(ره) 
به موقع مهار شد

حراج هنر ایران در لندن
2

اولین تیرها را کریم اولین تیرها را کریم 
شلیک کردشلیک کرد

مرکز منطقه شش سازمان بازرسى کل کشور و بازرسى کل استان اصفهان در نظر دارد به منظور تهیه 
لیست کوتاه پیمانکاران، سوابق متقاضیان را از طریق ارزیابى کیفى بررسى و پیمانکاران منتخب را جهت 
ارجاع امور احداث و تکمیل ساختمان ادارى و سایر امور آتى مشخص نماید. کلیه مراحل طبق اسناد 
فراخوان، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى  www.setadiran.ir   انجام 

خواهد شد
شماره فراخوان: 2099004742000002                                                                     تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: 1399/08/01
مهلت دریافت اسناد: روز شنبه مورخ 1399/08/10                مهلت ارسال پاسخ:روز شنبه مورخ 1399/08/24
آدرس: اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، بازرسى کل استان اصفهان

 تلفن: 5 -  32670572- 031

 تجدید فراخوان ارزیابى کیفى جهت تهیه لیست کوتاه

سازمان  بازرسى کل استان اصفهان

نوبت دوم

م الف: 1030659

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
که در ساعت 8:00 مورخ 1399/08/25 در نشانى اصفهان  - خیابان نیکبخت شرقى - جنب بانک 
ملى - روبروى بانک صادرات - کد پستى: 8173976137 تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
انحالل شرکت

دعوت کننده
هیأت مدیره 

آگهى دعوت سهامداران شرکت یادمان اندیشه سالمت اصفهان (سهامى خاص)آگهى دعوت سهامداران شرکت یادمان اندیشه سالمت اصفهان (سهامى خاص)
ثبت شده به شماره: ثبت شده به شماره: 3257532575 و شناسه ملى:  و شناسه ملى: 1026053111910260531119  

جهت تشکیل مجمع عمومى فوق العادهجهت تشکیل مجمع عمومى فوق العاده
شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصات عمومى با مشــخصات ذیل واقع در شهر جدید مجلسى، را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir برگزار نماید:

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

- تاریخ انتشار اسناد در سایت مذکور: 99/08/03
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/08/01

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/08/20
- زمان بازگشایى پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/08/21

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 86316045775 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733  
E-mail:info@majlesi.ntdc.ir:ایمیل              www.majlesi.ntdc.ir م الف: 1032070سایت شرکت عمران مجلسى 

متراژ زیربنا عنوان پروژهشماره فراخوان ستاد
مبلغ ضمانت نامه شرکت برآورد اولیه(مترمربع)

در مناقصه (ریال)
مدت زمان 
قرارداد

2099001397000013
احداث سالن ورزشى شهر جدید 

مجلسى به صورت 80 ٪ تهاتر با زمین یا 
واحد ساخته شده

37/571/000/000 ریال1573
24 ماه2/000/000/000براساس فهارس بهاى 99

2099001397000012
اجراى محوطه سازى، جدول و بلوك فرش محور پیاده 
محله فرهنگ و متفرقه سطح شهر جدید مجلسى به 

صورت 70 ٪ تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده
11/114/000/000 ریال

12 ماه560/000/000براساس فهارس بهاى 99

آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومىآگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومىنوبت اول
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مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستى وزارت آموزش 
و پرورش درباره رونــد فعالیت مدارس در نقاط مختلف 
کشــور توضیحاتى ارائه کرد و گفــت: در اکثر مراکز 
استان ها و شــهرهاى بزرگ، کمتر از 10 درصد دانش 
آموزان آموزش حضــورى دریافت مــى کنند و بیش 
از 90 درصــد از آموزش هاى غیرحضــورى بهره مند

 مى شوند.
محمد محسن بیگى در گفتگو با «ایسنا»، درباره روند 
فعالیت مــدارس در نقاط مختلف کشــور توضیحاتى 
ارائه و اظهار کرد: از نیمه شــهریور مــاه این اختیار به 
خانواده ها داده شــد که یکــى از روش هاى آموزش 

حضورى یا غیرحضورى را انتخــاب کنند و از ظرفیت 
هاى ایجاد شده از سوى آموزش و پرورش استفاده کنند 
تا چرخه آموزش قطع نشود. وى افزود: با توجه به اینکه 
شیوع بیمارى نیز مقدارى گســترش پیدا کرد؛ اکنون 
تقریبًا در اکثر شهرهاى بزرگ و مراکز استان ها آموزش 

به شیوه غیر حضورى در حال انجام است.
به گفته محسن بیگى در حال حاضر چون این وضعیت 
را داریم؛ تراکم کالس هاى درس به شدت کاهش یافته 
و حساســیت عوامل اجرایى و مراقبین سالمت نسبت 
به گذشته بســیار افزایش یافته و مشکل خاصى در این 

بخش نداریم.

رئیس دفتر رئیس جمهورى حضور رئیس جمهور در مجلس 
براى تعمیق روابط دو قوه و همچنین نزدیک شــدن به 
زمان تقدیم الیحه بودجه به مجلس را منوط به تشخیص 
ســتاد ملى کرونا دانســت و اظهار کرد: این موضوع به 
پروتکل هایى که ستاد ملى کرونا براى آقاى رئیس جمهور 

تعریف مى کند بستگى دارد. 
محمود واعظى عنــوان کرد: اگر نظر ســتاد ملى کرونا 
مثبت باشد، رئیس جمهور به مجلس مى رود و اگر مثبت 
نباشد نمى رود. وى تصریح کرد: در مورد جلسه به صورت 
ویدیوکنفرانس اصًال حرفى نداریم و هر زمان الزم باشد 
و مجلس هم بخواهد مشــکلى براى برگــزارى چنین 

جلسه اى نخواهیم داشت. واعظى ادامه داد: ما در جریان 
معرفى وزیر پیشنهادى صمت گفتیم یا آقاى جهانگیرى 
در صحن مجلس حضور پیدا مى کند یا به تشخیص خود 
مجلس اگر عالقه داشتند، مى توانند جلسه رأى اعتماد را 
به صورت ویدیوکنفرانس با رئیس جمهور برگزار کنند. ما 
براى برگزارى جلســات به صورت ویدیوکنفرانس هیچ 

مشکل نداریم.
وى در رابطه با اینکه آیا از ســوى دولت درخواستى براى 
تشکیل جلسه به صورت ویدیوکنفرانس به مجلس ارائه 
شده است؟ تأکید کرد: اصًال کار به آنجا نرسیده است، به 

مجلس اعالم کردیم هر طور خودتان راحت هستید.

نحوه فعالیت مدارس در 
نقاط مختلف کشور

احتمال دیدار مجازى 
رئیس جمهور با نمایندگان

چند ایرانى
 کرونا گرفته اند؟

   بهداشــت نیوز | رضا ملک زاده، معاون 
تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت با اشاره به 
اینکه ویروس ایتالیایى کرونا قربانى بیشترى 
در ایران مى گیرد، گفت:طبــق مطالعه اى که 
در آخر اردیبهشت ماه انجام دادیم، برآورد این 
بود که نزدیک به هفده هجــده درصد به طور 
متوسط به بیمارى مبتال شــده اند اما با توجه 
به گستردگى که ویروس در طى ماه هاى اخیر 
داشته تخمین ما این اســت که شاید این عدد 
دو برابر شده باشد، ما هنوز جمعیت 50 میلیون 
نفرى داریم که مســتعد عفونت هستند یعنى 
حدود 30 میلیون نفر مبتــال به ویروس کرونا 

شده اند./3355

درگذشت 3 معلم 
   ایرنــا | مدیر آموزش و پــرورش ایذه گفت: 
تاکنون سه معلم ایذه اى بر اثر ابتال به کرونا جان 
خود را از دســت داده اند که یک نفــر از آنها معلم  
آموزش و پرورش عشایر این شهرستان و دو نفر 
معلم بازنشسته بودند. حســین آقامالپور با بیان 
اینکه ابتالى این معلمان به کرونا و در گذشت آنها 
ارتباطى با مدارس نداشته است گفت: معلم شاغل، 
در استان اصفهان و پیش از بازگشایى مدارس به 
کرونا مبتال شده بود و هفته گذشته در بیمارستان 

رازى اهواز درگذشت. /3356

4 برابر 
بیشتر است

   مهر | عضو شــوراى عالى نظام پزشکى 
با اشــاره به اینکه آمار مبتالیان به علت تعداد 
کم تست PCR نســبت به خیلى از کشورها 
به ظاهر پایین گزارش مى شود، افزود: وزارت 
بهداشت صرفًا مواردى را که تست مثبت دارند 
در آمار فوت شدگان محسوب مى کند. حسین 
قشالقى اظهار کرد: بر اســاس گزارش هاى 
میدانى کادر درمان و همچنین با بررسى آمار 
دفن شــدگان، مى توان گفت میزان مرگ و 
میر کرونا در کشور حدود سه تا چهار برابر آمار 

رسمى است./3357

تکلیف سهام  متوفیان 
   باشــگاه خبرنگاران جــوان | با وجود 
اینکه اکنون حدود پنج ماهى اســت از  بحث 
آزادسازى سهام عدالت مى گذرد اما هنوز وراث 
در پى تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیانشان 
هســتند. محمد رضا معتمد، معاونت نظارت بر 
نهادهاى مالى سازمان بورس و اوراق بهادار در 
این رابطه، اظهار کرد: پیش بینى ما این اســت 
که تکلیف ســهام عدالت وراث تا پایان اسفند 
ماه مشخص خواهد شد، نکته حائز اهمیت این 
است که وراثى که قصد فروش یا دریافت سود 
حاصل از سهام عدالت دارند باید در درگاه سجام 
اطالعات خود را به ثبت برسانند و مراحل احراز 

هویت را نیز انجام دهند./3358

10 نام محبوب
 خارج نشین ها

   ایرنا | مدیرکل امور هویتى ایرانیان خارج از 
کشور سازمان ثبت احوال گفت: در سال گذشته 
(1398) «رایان» و «لیانا» فراوان ترین نام از بین 
ده نامى بودند که ایرانیان خارج از کشــور براى 
فرزندان خود انتخاب کردند. بهمن مشــایخى 
افزود: در ســال گذشته ده نام پســران از حیث 
فراوانى که ایرانیان خارج از کشور براى فرزندان 
پسر خود انتخاب کردند شامل رایان، لیام، کیان، 
آروین، دانیال، سام، نیکان، على، محمد و آروین 
بود. وى افزود: همچنیــن ده نام دختران از نظر 
فراوانى شامل لیانا، آوا، فاطمه، هانا، آریانا، مریم، 

النا، سوفیا، سارا و لیا بود./3359

خبرخوان

کوشان مهران، کارشــناس محیط زیســت با اشاره به 
توضیحات اخیر عیسى کالنترى، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: جناب آقاى دکتــر کالنترى در 
خصوص انتقال ســه یوزپلنگ از تهران به ســایتى در 
پارك ملى توران در استان سمنان فرموده اند که از زمان 
انتقال این ســه یوزپلنگ به توران 20 یوزپلنگ جدید در 
اطراف محل نگهدارى آنها مشــاهده شده است. این در 
حالى است که ســازمان حفاظت محیط زیست جمعیت 
یوزپلنگ در سطح کشور را کمتر از 50 فرد برآورد مى کند. 
در چنین شرایطى ادعاى مشاهده 20 یوزپلنگ طى مدت 

زمانى کوتاه در منطقه اى محــدود به خودى خود خبرى 
شعف انگیز و متأسفانه باورنکردنى است.

وى ادامه داد: مســئوالن محیط زیســت در پى ادعاى 
مشــاهده 20 یوزپلنگ در حوالى ســایت نگهدارى سه 
یوزپلنگى که از تهران به توران منتقل شده اند مشخص 
نکرده اند که آیا 20 یوزپلنگ مجزا و مســتقل مشاهده 
کرده اند یا یک یوزپلنگ را 20 بار مشــاهده کرده اند. آیا 
هویت فردى هر 20 یوزپلنگ از روى ویژگى هاى بدنى و 
خال شناسى یک به یک مورد تأیید کارشناسانى که داراى 

استقالل رأى هستند قرار گرفته است یا خیر؟/3360

بازى با 20!
شاید باورتان نشود اما نتایج یک پژوهش جدید نشان 
داده اســت که خانم ها به طور متوسط حدود یکسال از 
عمرشــان را به تصمیم گیرى درباره اینکه چه لباسى 

بپوشند، مى گذرانند! 
بر اساس این تحقیقات که در لندن انجام شده، هر خانم 
به طور میانگین حــدود 287 روز از عمرش را در مقابل 

کمد لباسش مى گذراند در حالى که به این فکر مى کند 
که براى مهمانى یا محل کار، دورهمى دوستانه و... چه 
لباسى بپوشد؟ از این جالب تر این است که خانم ها هر روز 
صبح حدود 15 دقیقه از وقت شان را درخصوص اینکه 
چه بپوشند، فکر مى کنند آن هم در حالى که شب قبل به 
همین میزان درباره لباس هاى شان فکر کرده اند!/3370

چى بپوشم حاال!

رئیس اداره سرباز ستاد کل نیرو هاى مسلح گفت: مطلبى 
در مورد دریافت مالیات از مشــموالن غایب بعد از 28 
سالگى مطرح شده است که نه تنها این مطلب صحت 

ندارد بلکه اولویت ستاد کل هم نیست.
اخبراً ابوالفضل ابوترابــى، نماینده نجف آباد در مجلس 
شوراى اسالمى در برنامه تلویزیونى «تهران 20» اذعان 
کرد که طرحى تحت عنوان اخذ مالیات از مشــموالن 
غایب قرار است اجرایى شــود. وى در تشریح این طرح 
گفت: قرار اســت افرادى که از 28 ســالگى به بعد به 
ســربازى نرفته اند براى انجام هرگونه فعالیتى که نیاز 
به کارت پایان خدمت داشــته باشد مبلغى تحت عنوان 

مالیات تحت امنیت پرداخت کنند. ابوترابى تأکید کرد: ما 
به ستاد کل نیرو هاى مسلح اعالم کرده ایم که مشموالن 
غایب از 28 سالگى تا 50 سالگى به بعد مالیات پرداخت 
کنند.  این مالیات به این صورت است که 50 درصد مبلغى 
که دیگران براى دریافت خدمات مانند اخذ گواهینامه و 
مسائل اینچنینى پرداخت مى کنند را باید بیشتر پرداخت 
کنند. یعنى اگر اخذ گواهینامه صدهزار تومان قیمت دارد 

این فرد باید 150 هزار تومان پرداخت کند.
رئیس اداره سرباز سرمایه انســانى ستاد کل نیرو هاى 
مســلح در واکنش به این اظهارات گفــت: طرحى که 
نماینده از آن سخن گفته است نه نظر کمیسیون مجلس 
است و نه ســتاد کل نیرو هاى مسلح با آن موافق است. 

این طرح فقط یک پیشنهاد است. 
امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمى پور خاطرنشان کرد: 
منکر موارد مثبت طرح نمى شــوم، اما تا زمانى که یک 
طرح کارشناسى نشده و به تصویب نرسیده، نباید اطالع 
رسانى عمومى شــود. وى افزود: اما یک موضوعى را 
قاطعانه بگویم که ستاد کل نیرو هاى مسلح با هرگونه 
خرید خدمت سربازى قاطعانه مخالف است و هیچ برنامه 

و طرحى براى این موضوع ندارد./3362

دریافت مالیات به جاى سربازى؟!

حراج خانه هاى کریستیز، ساتبیز و بونامز در فصل پاییز 
سه حراج «هنر مدرن و معاصر خاورمیانه» و چهارحراج 
«هنرهاى اســالمى» به صورت زنــده و آنالین برگزار 

مى کنند.
حراج خانه ساتبیز در لندن چند روزى است حراج هنر قرن 
بیستم خاوریانه را به صورت  آنالین در حال برگزارى دارد 
که در این رویداد که امروز ششم آبان روز آخرش است 29 
اثر از 17 هنرمند ایرانى عرضه شده و 40 درصد از کل آثار 

این حراج را به خود اختصاص داده است.
در میان گرانقیمت ترین آثار این حراج، تابلویى از حسین 
زنده رودى با رقم پایه 80 تا 120 هزار پوند در جایگاه دوم 
قرار دارد. این در حالى است که ســهراب سپهرى نیز با 
داشتن چهار اثر در این حراج، رکوردار بیشترین اثر در این 
رویداد است. این حراج خانه امروز (6 آبان) نیز دو حراج در 
عرصه هنرهاى اسالمى برگزار خواهد کرد که در هر دو 

این رویدادها، آثارى از هنر ایران به فروش خواهد رسید.
حراج خانه کریستیز نیز فردا 7 آبان ماه حراج «هنر جهان 
اسالم و هند» را در لندن به صورت زنده برگزار مى کند که 
ایران با داشتن 89 اثر شامل، نقاشى، خط، کتاب، فرش 
و... بیشــترین تعداد اثر را در این حراج به خود اختصاص 
داده است. گران ترین اثر این حراج یک شمعدان نقره اى 
ایرانى متعلق به قرن چهاردهم است که با قیمت پایه 300 
تا 500 هزار پوند ارائه خواهد شــد. حراج کریستیز قصد 
دارد حراج «هنر مدرن و معاصر خاورمیانه» را از 11 تا 24 
نوامبر (21 آبان تا 4 آذر) به صورت آنالین برگزار کند که 
آثارى از فرهاد مشیرى و حسین زنده رودى در این رویداد 

حضور دارد.
دیروز هم حراج خانه بونامز حراج «هنر اسالمى و هند» را 
به صورت زنده در لندن برگزار کرد که بیش از یک سوم 
آثار این حراج متعلق به هنر ایران بود. در این حراج 103 اثر 
ایرانى شامل، نقاشى، خط، عکس، مینیاتور، کتاب، جعبه 

الکى، قلمدان، کوزه هاى سرامیکى و... ارائه شد. گران 
ترین اثر ایرانى حراج، کتاب کلیات سعدى به همراه هشت 
تصویر، متعلق به قرن 16 است که با قیمت 12 تا 15 هزار 
پوند در این حراج ارائه شــد. این حراج خانه همچنین در 
24 نوامبر (4 آذر) قصــد دارد حراج «هنر مدرن و معاصر 

خاورمیانه» را به صورت زنده در لنــدن برگزار کند و از 
آنجا که تاکنون بیشتر رکوردهاى این حراج به هنرمندان 
ایرانى اختصاص داشته، پیش بینى مى شود که بخش قابل 
مالحظه اى از آثار حراج بــه هنرمندان ایران اختصاص 

داشته باشد./3361

حراج هنر ایران در لندن

درحالى که محمود احمدى نژاد رویکرد انتخاباتى اش 
در ریاست جمهورى 1400 را تاکنون مشخص نکرده 
است، اخبار فعالیت هاى دوستانش نشان مى دهد آنها 
به دنبال بازگشت به قدرت از همانجایى هستند که به 

ریاست جمهورى رسیدند: شهردارى تهران!
گفته مى شــود این طیف حول محــور مرتضى تمدن، 
اســتاندار ســابق تهران جمع شده و مشــغول ارزیابى 
برنامه ها، رویکردها و همچنین کاندیداهاى خود هستند. 
تمدن که از مدیریت در صداوســیماى قم و خراسان به 
نمایندگى مجلس و سپس اســتاندارى تهران در زمان 

احمدى نژاد رسید و رابطه دوستانه اش را با او حفظ کرد، 
نامزد احمدى نژادى ها براى شهردارى تهران است.

جریان نزدیک به احمدى نژاد در سال 92 لیست «زنده 
باد بهار» را به سرلیســتى عبدالرضا شیخ االسالمى 
و پروین احمدى نژاد منتشــر کرده بود که البته که از 
راهیابى به خیابان بهشــت بازماندنــد. اکنون به نظر

 مى رسد این طیف مى خواهند با برند احمدى نژاد لیست 
جدیدى را معرفى کنند. عبدالرضا شیخ االسالمى، وزیر 
سابق کار در دولت دهم و شهرداران مناطق تهران در 

دوره احمدى نژاد از جمله افراد این طیف است.

خیز احمدى نژادى ها 
براى تصاحب دوباره شهردارى تهران

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس دهــم با بیان 
اینکه امروز شاهد آن هستیم که خزانه کل کشور نسبت 
به دریافت ها سهم کمترى به خود اختصاص داده است، 
گفت: در دولت آقاى روحانى به جاى یک خزانه سه خزانه 

ایجاد شده است.
به گزارش «فارس»، محمد حســینى به تشــریح انواع 
خزانه ها پرداخت و عنوان کرد: نخستین خزانه، خزانه کل 
کشور بوده که مدیریت آن با وزارت امور اقتصادى و دارایى 
است و درآمدهاى عمومى و ســایر دریافت هاى قانون 
بودجه را شامل مى شــود و پرداخت ها نیز شامل حقوق و 

دستمزد و سایر موارد است.
وى به دومین خزانه ایجاد شده پرداخت و یادآور شد:  در دو 
سال اخیر خزانه اى به نام سازمان هدفمندى یارانه ها ایجاد 
شده و حدود 300 هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان 
واریز و سپس بر اساس دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه 

به دســتگاه ها و نیز براى یارانه نقدى پرداخت مى شود. 
حسینى با اشاره به خزانه ســوم اظهار کرد: این خزانه با 
نظر رئیس جمهور در وزارت نفت ایجاد شده که صرفًا به 
«حساب خاص» بر اساس دستور مستقیم رئیس جمهور 
اختصاص دارد. یکى از این برداشت ها همان 120 میلیارد 
تومان متعلق به خرید ساختمان دانشکده فناورى هاى نوین 

دانشگاه شهید بهشتى است.
مشاور رئیس دیوان محاسبات کشور با طرح این سئوال که 
اساساً این خزانه سوم از چه زمانى تشکیل و چه میزان منابع 
به آن واریز شده و پرداخت ها به چه منظور و چه موضوعات 
و افرادى بوده است، تصریح کرد: تنها در سال 98 از محل 
مازاد فروش داخلى فرآورده هاى نفتى که در اختیار وزارت 
نفت است به این حساب 27 هزار میلیارد تومان واریز شده 
و شماره حساب 3506 خزانه نزد بانک مرکزى متعلق به 

این موضوع است.

ماجراى شماره حساب 3506

در روزهاى اخیر، رئیس جمهورى آمریکا بارها و بارها 
نام یک نوع موشک که آمریکا اکنون براى ساخت آن 

تالش مى کند، با نام یک مسواك اشتباه گرفته است.
رئیس جمهورى آمریکا جمعه گذشته در شهر اوکاال در 
فلوریدا گفت: «ما موشک هاى "هیدروسونیک"  داریم 
که شما قبًال درباره آنها شنیدید. قوى ترین ارتشى که 

تاکنون وجود داشته، در اختیار ماست.»
«دونالد ترامپ» شنبه همچنین در شهر ماسکگون واقع 
در میشیگان از آنچه «موشک فوق العاده» خواند، تعریف 
کرد و گفت: «آنها خیلى سریع مى روند. هیدروسونیک. 
بســیار فوق العاده. آنها پنــج تا هفت بار ســریع تر از 
سریع ترین موشک ها در جهان حرکت مى کنند. آنها 

آنقدر سریع مى روند که شما نمى توانید کارى کنید.»
ترامپ دوشنبه هم در پریسکات «آریزونا» گفت: «ما 
موشــک هاى هیدروســونیک داریم. آنها هفت برابر 
ســریع تر از یک موشــک عادى حرکت مى کنند. ما 

بهترین هیدروسونیک را در جهان داریم.»
به نظر مى رسد ترامپ درباره موشک هاى مافوق صوت 
«هایپرســونیک» صحبت مى کند اما مدام نام آن را با 
نوعى مسواك خودکار با نام تجارى "هیدروسونیک" 

اشتباه مى گیرد.
گاف هاى ترامپ در حالى روز به روز بیشــتر مى شوند 
که او مــدام «جو بایدن»، نامــزد دموکرات ها را بابت 

لغزش هاى زبانى مورد تمسخر قرار مى دهد.

این موشک است یا مسواك؟!

حاج خانم!
   ایرنا | کواکبیان، نماینده ادوار مجلس شــوراى 
اسالمى با اشــاره به انتخابات ریاســت جمهورى 
1400 خاطرنشــان کرد: بحث مهم پایگاه اجتماعى 
نامزد اصالح طلب است. خیلى ها دوست دارند براى 
انتخابات نامزد شوند اما ممکن است حاج خانمشان 

هم به آنها رأى ندهند./3349

متورم ترین سال 
   بهار | بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت 
کاالها و خدمات مصرفى در مناطق شــهرى کشور در 
مهرماه امسال نسبت به پایان سال گذشته 30/5درصد 
رشد کرده که به این معناست که  خانوارهاى شهرنشین 
کشور به طور میانگین 30/5درصد بیشتر از انتهاى سال 
1398 براى خرید هزینه کرده اند. این میزان رشد تورم در 
هفت ماه نخست سال جارى، در چهار دهه اخیر در کشور 
بى سابقه است و سال 99 را باید متورم ترین سال تاریخ 

پس از انقالب نامید./3350

قسم جالله آقاى رئیس
   مهــر | رئیس مرکز آمار ایران در رابطه با شــائبه 
دســتکارى آمارها گفت: اگر بر فرض محال هم کسى 
قصد تغییر آمارها را داشته باشــد باز هم امکان چنین 
کارى نیســت زیرا این آمارها چندین رده کارشناسى را 
طى مى کنند. جواد حسین زاده در پاسخ به اینکه آیا تا به 
االن اتفاق افتاده که یکى از مسئوالن از شما درخواست 
کند که آمــار را مطابق نظر او ارائه کنید؟ گفت: قســم 
جالله مى خورم که در هیچیک از جایگاه هایى که بودم 
از آمارگیر تا رئیس مرکز آمار ایران چنین اتفاقى نیافتاده 

است./3351

معاون «صدام» مرد
   فارس | برخى منابع غیر رسمى عراق در گفتگو با 
«CNN» از مرگ «عزت الدورى»، معاون «صدام 
حسین»، در ســن 80 ســالگى در اردن خبر دادند و 
اعالم کردند که جنازه او با حضــور برخى از اعضاى 
خانواده اش در مکانى غیراعالم شده در صالح الدین 
دفن شد. یک وبگاه نزدیک به حزب بعث هم دیروز 
دوشنبه این خبر را تأیید و بیانیه حزب منحله بعث در 
خصوص این معاون صدام را منتشر کرد. در این بیانیه 
ضمن تسلیت به اعضاى حزب بعث و طرفداران آن 
بدون اشاره به هیچ جزئیاتى، آمده است: «او به دوست 

خود "صدام حسین" پیوست.»/3352

پیروزى «ترامپ»
 در فضاى مجازى

   دیده بان ایران | نظرســنجى ها در شبکه هاى 
اجتماعى «جو بایدن» و «دونالد ترامپ» نشان دهنده 
این مطلب اســت که ترامپ با اختالف بسیار باال نظر 
دنبال کنندگان این شــبکه ها را به خودش جلب کرده 
اســت. به عنوان مثال جو بایدن، نامزد دموکرات ها در 
انتخابات پیش رو در شبکه اینستاگرام پنج میلیون و 300 
هزار دنبال کننده دارد اما ترامپ 22 میلیون  و 800 هزار 
دنبال کننده دارد. همچنین جو بایدن در شبکه اجتماعى 
توییتر 11 میلیون  و 400 هزار دنبال کننده دارد اما رئیس 
جمهور آمریکا با 87 میلیــون و 300 هزار دنبال کننده 
پیشتاز شبکه هاى اجتماعى  در مقابل رقیب انتخاباتى 

دموکراتش است./3353

تشکیل54 هزار پرونده
 زمین خوارى 

   ایســنا | رئیس پلیس پیشــگیرى ناجا، مبارزه با 
زمین خوارى را یکى از اولویت هاى پلیس پیشــگیرى 
ناجا برشمرد و افزود: امسال ارزش ریالى زمین هاى رفع 
تصرف شــده بالغ بر 43هزار میلیارد ریال بود. معصوم 
بیگى با بیان اینکه این زمین ها به بیت المال بازگردانده 
شد، گفت: در این مدت 54 هزار پرونده مبارزه با زمین 
خوارى تشکیل شــده و 2500 نفر هم به اتهام جرائم 

مرتبط با آن دستگیر شده اند./3354
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30 درصد نان 
ضایعات مى شود

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان 
با اشـاره به ضایعات 30 درصدى نان به دلیل کاهش 
کیفیت آن، گفت: متأسفانه فروش زیرزمینى آردهاى 
دولتى به کارخانجات ماکارونى، رشته سازى، کیک و 
کلوچه و صنایع وابسته مرغدارى، دامدارى، پرورش 
ماهى و... موجب کمبود سـهمیه نانوایان شده است. 
محمدرضا خواجه اظهار کرد: اگر بتوانیم ضایعات نان 
را کنترل کنیـم مى توانیم پرچم اسـتقالل اقتصادى 

کشور را بلند کنیم./3367

آغاز طرح پاییزه کتاب 
طرح «پاییزه کتاب99» تا 12 آبان در کتابفروشى هاى 
اصفهان برگزار مى شود. عالقه مندان در این طرح که 
از 5 آبان آغاز شده با مراجعه به کتابفروشى هاى عضو 
این طرح مى توانند تا سـقف 200 هزار تومان با ارائه 
کارت ملـى از تخفیف 25 درصدى ویـژه کتاب هاى 
تألیفـى و کتاب هـاى ترجمـه بهره مند شـوند. طرح 
پاییزه کتاب براى کاهش خسارت ناشران بعد از شیوع 

ویروس کرونا برگزار مى شود.

مورد مبتال به آنفلوآنزا 
در اصفهان نداریم

5 مسئول بیمارى واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
75 هزار ُدز واکسن آنفلوآنزا در استان اصفهان توزیع 
شده اسـت و نیازمند 50 هزار ُدز دیگر از این واکسن 
براى پوشش جامعه هدف هستیم. رضا فدایى با بیان 
اینکه تا پایان مهر ماه امسال مورد ابتال به آنفلوآنزا در 
استان اصفهان مشاهده نشـده است، اظهار کرد: این 
امر را به صورت نمونه گیرى تصادفى و در بین بیماران 

حاد تنفسى بررسى کرده ایم./3368

هروئین در معده 
یک پدر و پسر

هروئین هاى جاسـازى شـده از معده یک پدر و پسر 
کشف شد. فرمانده انتظامى شهرسـتان نایین گفت: 
مأموران انتظامـى شهرسـتان نایین هنـگام کنترل 
خودرو هاى عبورى به دو نفر از مسافران یک دستگاه 
اتوبـوس مسـافربرى مشـکوك و آنهـا را دسـتگیر 
کردند. سـرگرد هادى کیان مهرافزود: مأموران پس 
از دسـتگیرى متهمان با انجام برخى عملیات پلیسى 
و علمى، 212 گـرم هروئیـن از معده این پدر و پسـر 

کشف کردند.

آزادى پس از 10 سال
رئیس شوراى حل اختالف استان اصفهان با اشاره به 
آزادى یک زندانى پس از ده سـال با وساطت شوراى 
حل اختالف اصفهان گفت: با تالش اعضا و کارکنان 
شعبه 8 شورا هاى حل اختالف مجتمع شهداى مدافع 
حرم نوبت صبح اصفهان، پرونده اى با موضوع اعسار 
از پرداخت محکوُم به این شعبه مطرح شد که محکوم 
علیه به دلیل توانایى نداشـتن در ایفاى تعهد به مدت 
ده سال اسـت که در زندان به سر مى برد. سید محمد 
موسـویان افزود: اعضا و کارکنان این شعبه با دعوت 
از دو طرف پرونده در یک جلسـه رسمى موفق شدند 
محکوم له و محکوم علیه پرونده را به سازش برسانند.

موفقیت 75 دانش آموز 
تحت حمایت 

معاون فرهنگى کمیته امداد امام خمینى (ره) اسـتان 
اصفهان با بیان اینکه برنامـه ویژه اى براى کمک به 
دانش آموزان نیازمند تحـت حمایت در زمینه کنکور 
سراسرى توسط این نهاد اجرا مى شود، گفت: خدمات 
خوبى در سال گذشـته و امسـال در این زمینه به این 
عزیزان ارائه شـد که حاصـل آن موفقیـت 75 نفر از 
دانش آموزان جامعه تحت حمایت در کنکور سراسرى 
و کسـب رتبه زیر 5000 است. آرش محمدحسینیان 
 ادامـه داد: از این جمع 25 نفر رتبه هـاى زیر 3000 و 

چهار نفر نیز رتبه دورقمى کسب کرده اند.

خبر

اولین نشست کمیته طرح هاى ارزش افزا در ذوب آهن 
اصفهان برگزار شد.

مرتضى یزدخواستى، عضو هیئت مدیره شرکت و رئیس 
کمیته طرح هاى ارزش افزا در ســازمان در این نشست 
گفت: ذوب آهن اصفهان به عنــوان اولین تولید کننده 
فوالد در کشور بعد از گذشــت نیم قرن از فعالیت خود با 
تکیه بر نیروى انسانى متخصص، امکانات، تجهیزات، 
دانش و تجربه نقش بى بدیلى در سازندگى صنایع مختلف 

داشته است که این مهم بر کسى پوشیده نیست.
وى افزود: این کارخانه عظیم، قابلیت هاى بسیار فراوانى 
دارد که مى توان با تعریف پروژه هاى مختلف و سپس 

اولویت بندى آنها به کمک نیروى انســانى بخش ها از 
محل هم افزایى ایجاد شده ســازمان را به سمت ارزش 

آفرینى بیشتر سوق داد.
رئیس کمیته طرح هاى ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان 
با اشاره به اینکه این نشست ها در بخش هاى مختلف 
برگزار مى شــود، تصریح کرد: از مدیــران بخش هاى 
مختلف تقاضا داریم، پروژه هایى که مى توانند در زمان 
کوتاه ارزش آفرینى باالیى را براى سازمان در پى داشته 
باشند بر اســاس دســتور العملى که تدوین شده است، 
اولویت بندى کنند  تا در نشست هاى تعاملى این پروژه ها  

مورد بررسى قرار گیرند./3364

پروژه احداث تصفیه خانه استحصال پساب شهرى فوالد 
مبارکه به منظور استفاده مجدد از پساب هاى شهرى، کاهش 
آلودگى هاى زیست محیطى ناشــى از سرریز پساب هاى 
شهرى به محیط زیست و استفاده بهینه از منابع آبى موجود 
در تصفیه خانه PU۲۱ شرکت، تعریف شد و با انجام موفقیت 

آمیز اقدامات الزم، وارد فاز راه اندازى کامل شد.
مدیر اجراى پروژه هاى انرژى و سیاالت فوالد مبارکه با  
اعالم این خبر تأکید کرد: در این زمینه قراردادى بین فوالد 
مبارکه و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با موضوع 
خرید پساب هاى شهرســتان هاى مبارکه و لنجان منعقد 
شد تا عالوه بر تأمین بخشى از آب مورد نیاز فوالد مبارکه، 

کمک شایانى به رفع آلودگى هاى محیط زیستى شهرهاى 
اطراف انجام شود.

علیرضا استکى گفت: پروژه احداث تصفیه خانه استحصال 
پساب شهرى فوالد مبارکه در مســاحتى حدود 20هزار 
مترمربع و با هزینه اى بالغ بر 400 میلیارد ریال و پنج میلیون 
یورو با ظرفیــت 1500 مترمکعب بر ســاعت و با قابلیت 
افزایش ظرفیت تا 3000 مترمکعب بر ساعت احداث شده 
است. استکى خاطرنشــان کرد: این پروژه در حال حاضر 
در حال بهره بردارى و تصفیه  پســاب هاى شهرى است 
و با راه اندازى این پروژه امکان ارســال کامل پساب هاى 

شهرستان هاى مبارکه و لنجان میسر شده است.

بهره بردارى از تصفیه خانه 
استحصال پساب شهرى

هم افزایى ارکان ذوب آهن
در مسیر ارزش آفرینى

در پى انتشار تصویر مربوط به جســد یک نوزاد رها شده 
در یکى از مناطق حاشیه اى شهر اصفهان توسط فعاالن 
اجتماعى آن هم در حالى که جاى دندان حیوان روى بدن 
او مشاهده مى شد، استاندار اصفهان به مراجع قضایى و 
انتظامى استان دستور داد موضوع را بررسى کنند و گزارش 
دهند. به دنبال این دستور، روز گذشته (دوشنبه) دادستان 
عمومى و انقــالب اصفهان اعالم کرد دســتورات الزم 
براى رســیدگى ویژه به پرونده نوزاد پیدا شده در منطقه 

حاشیه اى اصفهان صادر شده است. 
آنطور که خبرگزارى «مهر» گزارش داده، على اصفهانى 
ضمن ابراز تأســف در خصوص پیدا شدن جسد نوزاد دو 
روزه در یکى از مناطق حاشــیه اى شهر اصفهان اظهار 
کرد: به منظور بررســى چرایى وقوع ایــن اتفاق پرونده 
قضایى براى رسیدگى به آسیب به صورت ویژه تشکیل 

شده است.
وى افزود: تحقیقــات در خصوص علت و عوامل مربوط 
در این خصوص در جریان بوده و در صورت انتساب رفتار 
مجرمانه با عوامل ایجاد چنین وضعیت اسفبارى به شدت 

برخورد خواهد شد.
جمعه شب بود که اخبار مربوط به یک نوزاد رها شده که 
جاى دندان حیوانات بر روى بدن او نمایان بود توســط 
فعاالن اجتماعى اصفهان و برخى رسانه هاى غیررسمى 
منتشر شد که در آن گفته شده بود این تصویر روز جمعه در 

یکى از محالت حاشیه اى شهر اصفهان گرفته شده است. 
فعاالن اجتماعى اصفهان در این باره عنوان کرده بودند 
که در روزهاى قبل حضور چنــد زن کارتن خواب باردار 
در حوالى آن محل را به اورژانــس اجتماعى اطالع داده 
اما اقدامى از ســوى این مجموعه صورت نگرفته است؛ 

موضوعى که البته با واکنش بهزیستى همراه شد.
به گــزارش خبرگزارى «موج»، مجتبــى ناجى، معاون 
اجتماعى بهزیستى استان اصفهان در این باره بیان کرد: 
با فردى که اقدام به انتشار تصاویر نوزاد رها شده در یکى 
از مناطق حاشیه اى اصفهان کرده است، تماس گرفتیم 
ولى پاســخى دریافت نکردیم. این مقام مسئول افزود: 
همچنین با ارســال پیامک به فرد انتشاردهنده تصویر 
خواستار توضیحات بیشتر در خصوص تصویر جسد نوزاد 
شدیم که باز هم پاسخى داده نشد. ناجى گفت: تا کنون 
هویت این نوزاد هنوز شناسایى نشده است و معلوم نیست 
این نوزاد متعلق به ساکنان این منطقه باشد یا تنها در این 

منطقه رها شده است.
وى ادامه داد: از منابع دیگر پیگیرى شد آیا خانم باردارى 
در آن منطقه بوده است یا خیر که تنها یک مورد در مرکز 
کاهش آسیب بهزیستى اصفهان در همان منطقه، خانم 
باردار مصرف کننده اى شناســایى و از طریق اورژانس 
اجتماعى از این خانم  خواسته شده  تا  در زمینه درمان و 
بازتوانى همکارى الزم را داشته باشد اما متأسفانه وى نیز 

از آن محل متوارى شد.
 در همین حال ســید امیر هاشــمى نژاد، فعال اجتماعى 
ســاکن منطقه حصه و عکاس و منتشــر کننده تصویر 
دردناك کودك رها شده در این منطقه اظهار کرد: وقتى 
به من اطالع دادند این جنازه در یکى از مناطق حاشیه اى 
شهر اصفهان که بهتر است از آن اسمى نیاورید، پیدا شده 

به آنجا رفتم و این عکس را گرفتم. 
هاشمى نژاد که با خبرگزارى «ایســنا» گفتگو مى کرد، 
افزود: عکس واضح این جنــازه را دارم. این بچه خاکى 
نشده، یعنى روى زمین کشیده نشده است، درحالى که اگر 
مى خواستند آن را بیاندازند داخل کیسه اى مى گذاشتند و 
مى انداختند، ولى این بچه با ناف بلند که روى زمین کشیده 
شده رها شــده بود، به طورى که ناف یک طرف و بچه 
طرف دیگر بود. به گفته وى، شواهدى وجود دارد که این 
عکس مربوط به زنان کارتن خوابى است که در این مناطق 
زندگى مى کنند. وى گفت: شواهدى داریم که مى گوید 
مادر این نوزاد شب ها به این منطقه آمده و  گریه و زارى 
مى کند! احتماًال به این زن رسیدگى نشده و رها شده است.

هاشــمى نژاد با تأکید براینکه هر کسى جاى من بود این 
عکس را منتشــر مى کرد، افزود: صدها مورد دیگر را در 
مناطق حاشــیه اصفهان دیدم اما بــه صورت خصوصى 
پیگیرى کردم ولى در این مورد احساســاتم غلبه کرد و 

عکس را منتشر کردم.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در نشستى با مدیر 
امور مساجد و دفتر نمایندگى شوراى سیاستگذارى 

ائمه جمعه استان اصفهان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین صالحیان، 
مدیر امــور مســاجد و دفتــر نمایندگى شــوراى 
سیاستگذارى ائمه جمعه اســتان اصفهان، خواستار 
هماهنگى و تعامل هر چه بیشتر مسئوالن مخابرات 
با ائمه جمعه شهرستان هاى استان و حل مشکالت 

برخى از شهرستان ها از جمله لنجان شد. 

ناصر مشایخى، سرپرست مخابرات منطقه اصفهان 
نیز بر حل مشــکالت مورد نظر تأکید کرد و  گفت: 
مخابرات منطقه اصفهــان آمادگى کامــل دارد تا 
در راســتاى پیشــبرد اهداف عالى فرهنگى دینى 
دفاتر ائمه جمعه و مســاجد سراسر اســتان با انعقاد 

تفاهمنامه اى خدمات ذیل را به این دفاتر ارائه کند:
1. ایجاد فیبر نورى و اینترنت پر سرعت براى مساجد 

و دفاتر ائمه محترم جمعه در سطح استان.
2. همــکارى مشــترك در اجراى طرح «مســجِد 
جهانى» و ایجاد اتاق مخابرات و فضاى مجازى در 
تمامى مساجد استان و عضویت یکى از پرسنل و یا 
بازنشستگان مخابرات به عنوان عضو هیئت امناء و 

مسئول اتاق مذکور در مساجد استان.
3. همکارى در نصب آنتن هاى مخابراتى در محل 
مساجد و بهره بردارى مســاجد از  امکانات جانبى و 

اجاره بهاى این آنتن ها.
4. همکارى مشترك در اجراى طرح هاى «روزبرگ 
شــیعه» و «گلبرگ احکام» به منظور تهیه و ارسال 
محتواى هدفمند و هماهنگ بین الصالتین براى ائمه 
محترم جماعات مساجد سراسر استان توسط شوراى 

فرهنگى مخابرات منطقه اصفهان.

مدیر روابط عمومــى اداره کل میــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى اصفهان گفت: آتش سوزى 
داخل میدان امــام(ره) اصفهان که مربوط به یکى از 
درختان فضاى سبز بود به موقع مهار و از سرایت آن 

به سایر درختان و دیواره ضلع جنوبى جلوگیرى شد.
شــهرام امیرى روز دوشــنبه افزود: یک شنبه شب 
یکى از درختان فضاى سبز مجموعه جهانى میدان 
امام(ره) توسط فرد یا افرادى به آتش کشیده شد که با 
هوشیارى و اقدام به موقع مردم، کسبه میدان و عوامل 
حفاظت بناهاى تاریخى میدان، خاموش و از سرایت 

آن به سایر نقاط میدان ممانعت شد.

وى با بیان اینکه این آتش ســوزى در ضلع جنوبى 
و از ســمت خیابان پشت مطبخ نرســیده به مسجد 
امام(ره) اتفــاق افتاد، تصریح کــرد: فضاى میدان 
امام(ره) حدود 85 هزار متر مربع وســعت دارد و جزو 
معبر شهرى محسوب مى شود لذا ضرورى است که 
اقدامات بیشترى براى محافظت از این فضا با توجه 
به اهمیت و جایگاه جهانى میدان و بناهاى تاریخى 

آن صورت گیرد.
میدان امام(ره)  اصفهان در ســال هاى گذشته نیز با 
حوادثى مانند آتش ســوزى درختان فضاى سبز یا 

فروشگاه هاى داخل آن مواجه بود.

مشــاور عالى رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در سومین 
جلسه شــوراى همکارى هاى گردشگرى- فرهنگى 
مؤسسه فرهنگى اکو و استان اصفهان، بر ضرورت ایجاد 
فم تورهایى براى توسعه گردشگرى اصفهان تأکید کرد. 
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان در 
این جلســه که توسط کمیسیون گردشــگرى و برند 
اتــاق بازرگانى اصفهــان با همکارى شــوراى عالى 
همکارى هــاى گردشــگرى- فرهنگى مؤسســه 
فرهنگى اکو و اســتان اصفهان به صــورت مجازى 
برگزار شــد، على کرباسى زاده، مشــاور عالى رئیس 
اتاق بازرگانى اصفهان، هدف از برگزارى این جلســه 
را ایجاد جریان جدید در توســعه گردشگرى اصفهان 

بیــان و تصریح کرد: بــا توجه به تعامــالت مطلوب 
دبیر اکو با تاجیکستان و  آشــنایى شهروندان تاجیک 
با تاریــخ ایــران، اطالع رســانى مناســب در زمینه 
بســته هاى گردشگرى کشــور با محوریت اصفهان، 
شیراز، یزد و دیگر شهرهاى تاریخى مى تواند در توسعه 

گردشگرى کشور نقش بسزایى داشته باشد. 
وى افزود: بر این اساس، در ابتدا مقرر شد فم تریپ هایى 
(سفرهاى ارزان یا رایگان براى آشنایى) برگزار شود تا 
فعاالن حوزه گردشگرى در قالب آژانس هاى مطرح و 
موفق تاجیکستان با پتانسیل هاى گردشگرى کشورمان 
باالخص مثلث طالیى گردشــگرى ایران (اصفهان، 

شیراز و یزد) آشنا شوند.  

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه قیمت مرغ 27 هزار 
تومان به ازاى هر کیلو براى مصرف کننده عادالنه 
نیســت، گفت: اگر دولت 100 درصــد نهاده هاى 
مرغداران را تأمین کند، مى توان هرکیلو مرغ را زیر 
کانال 20 هزار تومان و با قیمت 16، 17 و یا 18 هزار 

تومان به دست مصرف کننده برسانیم.

حسین ایراندوست با بیان اینکه در استان اصفهان به 
دنبال این هستیم که نرخ مرغ را براى مصرف کننده 
به کیلویى 22 هزار تومان برسانیم، گفت: خوشبختانه 
ســهم تحویل نهاده ها به مرغداران نسبت به بهار 
امسال بهتر شده است، بنابراین زمانى که 50 درصد 
نهاده تحویل مرغداران مى شــود، انتظــار تولید و 

عرضه مرغ ارزان تر در بازار را داریم./3366

آمادگى ایجاد اینترنت پر سرعت 
براى مساجد و دفاتر ائمه جمعه

بعد از پیگیرى فعاالن اجتماعى، رسانه ها و دستور استاندار اعالم شد؛

رسیدگى قضایى ویژه به پرونده 
نوزاد رها شده

آتش سوزى در میدان امام(ره) به موقع مهار شد

هم افزایى براى توسعه گردشگرى فرهنگى
 در اصفهان 

مرغ 27 هزار تومانى عادالنه نیست

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان در هفته نیروى 
انتظامى از حافظان نظم و امنیت تقدیر کرد و گفت: فعاالن 
در نیروى انتظامى در زمینه امنیت مردم تالش مى کنند 
و فعاالن در صنعت آبفا زمینه ساز سالمت اقشار مختلف 
جامعه هستند، بنابراین، این دو نهاد مى توانند با تعامل بیش 
از پیش بستر امنیت و سالمت جامعه بهتر و گسترده تر را 

مهیا کنند.
هاشم امینى با بیان اینکه محافظت از تأسیسات صنعت آبفا 
از اهمیت بسزایى برخوردار است، عنوان کرد: تأسیسات آبفا 
به ویژه تصفیه خانه آب و شیرخانه فلمن تأمین کننده آب 
شرب سالم و بهداشتى بیش از چهار میلیون نفر در استان 
اصفهان اســت به طورى که تصفیه خانه آب اصفهان به 
عنوان یکى از مراکز حســاس از سوى نهادهاى ذیصالح 

شناخته شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان با اشاره به سرقت 
دریچه هاى فاضالب در سطح شهرهاى مختلف در استان، 
تصریح کرد: متأسفانه در چند سال اخیر بیش از 1339 فقره 
دریچه منهول هاى فاضالب در استان به سرقت رفته که 
این امر مخاطراتى براى مردم و عابرین اعم از اشخاص و 

وسایل نقلیه، به وجود آورده است.
امینى افزود: با سرقت دریچه هاى منهول فاضالب بعضًا 
دیده شده برخى از شهروندان به درون چاه فاضالب که تا 
عمق 9 متر است، سقوط کرده اند که منجر به از دست دادن 
جان فرد شده است، براین اساس براى شرکت آبفا استان 
اصفهان جلوگیرى از سرقت دریچه هاى منهول فاضالب 

بسیار حائز اهمیت است.
وى با اشاره به همکارى نیروى انتظامى با شرکت آبفا استان 
اصفهان اظهار کرد: در چند سال اخیر نیرو هاى انتظامى در 

محافظت از تأسیسات آبفا با این شرکت همکارى دارند و 
انتظار مى رود در قالب ایجاد یک کار گروه مشترك وانعقاد 
یک تفاهمنامه، همکارى این دو دستگاه بیش از پیش باشد.

در ادامه این مراسم جانشــین فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان گفت: سرقت دریچه هاى منهول فاضالب جان 
مردم را تهدید مى کند بنابراین نیروى انتظامى به منظور 
جلوگیرى از ســرقت این دریچه ها همــکارى الزم را با 
شرکت آبفا اســتان اصفهان با ایجاد یک کارگروه اعمال 

مى کند.
ســرهنگ محمدرضــا هاشــمى فــر اعــالم کــرد: 
نیروى انتظامى رویکرد محافظت از همه تأسیسات آبفا به 
ویژه تصفیه خانه هــاى آب و فاضالب را به منظور تأ مین 
امنیت و سالمت مردم و جلوگیرى از هر گونه ناهنجارى در 

دستور کار قرار مى دهد.

پنج شهرستان بحرانى اســتان اصفهان از روز گذشته 
به مــدت یک هفتــه اعمــال محدودیت مى شــوند. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
شهرستان هاى نجف آباد، خوانسار، گلپایگان، سمیرم، 
شاهین شــهر و میمــه پنج شهرســتانى هســتند که 
بحرانى اند و محدودیت ها در آنها ویژه تر اعمال مى شود، 

گفت: البته این به معناى اینکه در سایر شهرستان هاى 
استان مشکلى نداریم نخواهد بود و در شهرستان هاى 
لنجان، فالورجان و اصفهان هم وضعیت مناسب نیست. 
طاهره چنگیز با بیــان اینکه آمار مبتالیــان به کرونا 
همچنان صعودى است، افزود: آمار مبتالیان به کرونا 
در استان اصفهان تقریبًا در حال عبور از مرز 1800 نفر 

است و تنها کارى که در این شرایط مى توان انجام داد، 
اعمال محدودیت ها و تشــدید نظارت ها ست. چنگیز با 
بیان اینکه استان اصفهان شهرستانى با وضعیت سفید 
ندارد، گفت: بیشتر شهرستان هاى استان قرمز هستند 
و تنها بعضى از شهرســتان ها در وضعیت نارنجى قرار 

دارند./3365

در حال عبور از مرز 1800 نفر

سرقت 1339 فقره دریچه فاضالب در استان اصفهان
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سرویس هاى بزرگ نمایش آنالین چون «نتفلیکس» و «اَپل» در 
تالش براى خریدارى حق اکران آنالین بیست و پنجمین قسمت 
از سرى فیلم هاى «جیمز باند» هستند که به دلیل شرایط کرونایى 

هنوز موفق به اکران عمومى نشده است.
«زمانى براى مردن نیســت» طبق برنامه اصلى قــرار بود در ماه 
آوریل رونمایى شود اما با شیوع ویروس کرونا، تاریخ 12 نوامبر 
در بریتانیا و 20 نوامبر در آمریکا براى اکــران عمومى این فیلم 
اعالم شد. با ادامه بحران جهانى شیوع ویروس کرونا سازندگان 
این فیلم سینمایى در نهایت تصمیم گرفتند آن را در سال 2021 

اکران جهانى کنند.

حاال و پس از چندین بار تعویق در برنامه اکران این فیلم، سرویس 
هاى نمایش آنالین در تالشــند حق اکران جدیدترین قسمت از 
فیلم هاى «جیمز باند» را به قیمت 600 میلیون دالر خریدارى کنند. 
گفته مى شود کمپانى «MGM» که سازنده فیلم هاى «جیمز باند» 
است تاکنون و در نتیجه تعویق در اکران این فیلم سینمایى بین 30 

تا 50 میلیون دالر ضرر کرده است. 
پیش تر کمپانى هاى سونى و پارامونت با توجه به بحران جهانى 
سینما بر اثر شیوع ویروس کرونا با فروش محصوالتى چون «سگ 
تازى» و «سفر به آمریکا 2» به سرویس هاى نمایش آنالین، ده ها 

میلیون دالر کسب کرده اند. 

با وجود این، سخنگوى کمپانى «MGM» در اظهار نظرى جدید 
با رد این شایعه ها عنوان کرده فیلم «زمانى براى مردن نیست» 
فروشى نیست و قرار است براى اکران و حفظ تجربه نمایش فیلم 
در سینما براى مخاطبان در آوریل 2021 به سینما بیاید، اما برخى 
منابع اعالم کرده اند کمپانى «MGM» در حال بررســى فروش 
600 میلیون دالرى قسمت جدید «جیمز باند» است و در نهایت 

راهى جز این کار نخواهد داشت. 
هنوز مشخص نیست تهیه کنندگان فیلم هاى «جیمز باند»، چنین 
قراردادى را امضا خواهند کرد یا خیر.  بیست و پنجمین «جیمز باند» 
به کارگردانى «کرى فوکانا» با فرایند تولید پرحاشیه اى از جمله 

کناره گیرى «دنى بویل» از کارگردانى، آسیب دیدگى «دنیل کریگ» 
در صحنه فیلمبردارى و وقوع یک انفجار در حین ساخت فیلم همراه 
بود. این فیلم آخرین حضور «دنیل کریگ» در نقش «مأمور 007» 
خواهد بود. «زمانى براى مردن نیست» نخستین فیلمى بود که با 
شیوع ویروس کرونا و در آستانه اکران، نمایشش به تعویق افتاد 
و آنچه مشخص است این است که این جاسوس شاخص و همه 
افراد دور و برش نتوانسته اند مخاطبان را از این رویداد ویروسى 
نجات دهند. سرى فیلم هاى «جیمز باند» با فروش جهانى بیش از 
پنج میلیارد دالر در جایگاه دوم پرفروش ترین سرى فیلم هاى ادامه 

دار بعد از مجموعه «هرى پاتر» قرار دارد.

سوسن پرور درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در 
حال حاضر مشغول بازى در سریال «بچه محل» هستم، این مجموعه با 
وجود اینکه روى آنتن رفته همچنان و به شکل همزمان در حال ضبط است. 
تا پایان آبان ماه براى ایفاى نقش در این مجموعه قرارداد دارم و احتمال 

مى دهم که فیلمبردارى تا آن زمان به پایان برسد. 
وى در مورد تجربه حضورش در ســریال «بچه محل» اضافه کرد: بازى 
در بچه محل بهترین تجربه من در سابقه بازیگرى ام است، حضور در این 
مجموعه عالى و گروه ساخت پروژه بسیار آدم حسابى و کاربلد هستند و به 

شخصه از حضور در کنار آنها لذت مى برم. 
بازیگر مجموعه «بچه محل» درباره کیفیت این اثر اظهار کرد: گروه تولید 
«بچه محل» بسیار باسواد هستند، مخصوصًا در بخش فیلمنامه به شدت 
آثار خوبى دست بازیگران مى رسد، این گروه کامًال کودك را مى شناسند و 
متن ها دقیقاً براى این گروه سنى نوشته مى شود. خوشبختانه گروه سازنده 
«بچه محل» درگیر بیزینس و مادیات نشده اند، بسیار حرفه اى عمل کرده 
و پیش از معیارهاى مالى به کیفیت اثر اهمیت مى دهند، این عاملى شده تا 

مخاطب هم از اثر راضى باشد. 

وى درباره بازتاب پخش مجموعه «بچه محل» افزود: من سال هاست در 
عرصه تلویزیون و سریال کار کرده ام اما تا به حال بازتاب هایى 

که براى این مجموعه دریافت کردم را تجربه نکرده بودم، 
تماشاگران بسیار با اثر ارتباط برقرار کرده اند و حضور در 
اثر براى من هم بازتاب هاى بى نظیرى داشته و مى توانم 
بگویم به اندازه تمام کارهایى که تاکنون انجام دادم برایم 
مثبت بوده است. بى نهایت از اینکه چنین انتخابى انجام 

دادم راضى هستم، «بچه محل» شیرین ترین تجربه 
کارى من بوده و خواهد ماند. 

پرور درباره همــکارى با داریــوش فرضیایى یا همان 
«عموپورنگ» افــزود: «عموپورنگ» مملو از متانت و 

انسانیت اســت، وى دقیقًا لطافت ساخت 
آثار کودك را مى فهمد و کامًال براى 

این کار ساخته شده است، بدون 
شــک قرارگیرى وى در رأس 
کار باعث شــده که این گروه 

با چنین مدیریتى سال ها در کنار هم بماند. وى کامًال دلسوز بچه 
ها و کودکان اســت و با وجود اینکه مى تواند با برند 
خودش سرمایه خوبى را به دست بیاورد اما تمام 
تمرکز و انرژى اش روى تولید اثرى با کیفیت 
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در روزهاى پرکارى مهران مدیرى و ابهام در ضبط مراحل 
نهایى «عصرجدید»، رامبد جوان چراغ سبز بازگشتش را 

روشن کرد و گفت به زودى ضبط را شروع مى کنند.
خندوانه

رامبد جوان چندى پیش بعد از اینکه به عنوان اولین برنامه 
در برخورد اولیه با کرونا عقب نشینى کرد گفت قرار شده 
آبان ماه به آنتن شبکه نسیم بازگردیم. مهران مدیرى هم 
در توضیحاتى ضمن اشاره به موزه «دورهمى»، از ساخت 
فصل جدید خبر داد و اعالم کرد بعــد از محرم و صفر با 

ساختار و شکل و شمایل جدید به آنتن برخواهد گشت.
چندى پیش خبرى از شــروع «خندوانــه» در آبان ماه 
منتشر شد. این خبر را خود رامبد جوان طى اطالعیه اى 
در صفحه شــخصى اش اعالم کرده بــود. این خبر در 
روزهایى مطرح شد که گفته مى شد رامبد جوان در حال 
تدارك برنامه اى مجازى در قالب مسابقه است.  در ایام 
نوروز، صحبت هاى دیگرى از رامبد جوان رسانه اى شد 
که او در گفتگوى رادیویى مطرح کرده بود بعد از کرونا با 

«خندوانه» برمى گردد.
اما باالخره رامبد جوان در صفحــه مجازى اش به همه 
شایعات پایان داد و ضمن اعالم خبر تعطیلى این مسابقه 
گفت که برنامه مجازى اش احتماًال به برنامه «خندوانه» 

منتقل مى شود که آبان ماه پخش خواهد شد. 

اما آبان رسید و خبرى از «خندوانه» جدید نشد. پیگیرى ها 
از شبکه نسیم هم به جایى نرســید و رامبد جوان دوباره 
مسیر الیو و اینستاگرام را براى شفاف سازى انتخاب کرد. 
او در الیو اینستاگرامى اش با هوادارانش درباره بازگشت 
با «خندوانه» گفت: هنوز ضبط برنامه «خندوانه» شروع 
نشده اســت، اما با رعایت پروتکل ها و ماسک مشغول 
کاریم. او در این گفتگو به سختى هاى کار در دوران کرونا 
هم اشاره کرد و در پایان صحبت هایش به ضبط برنامه 

«خندوانه» هم اشاره کرد که به زودى آغاز خواهد شد.
عصر جدید

از ســوى دیگر برنامه «عصر جدید» هم هنوز نتوانسته 
مقدمات ادامه ضبط را فراهم کند و البته گروه در تالشند 
که هرچه زودتر این شرایط را فراهم کنند و مراحل نیمه 
نهایى و نهایى پخش شــود. البته در این روزها، برنامه 
«هشــتگ عصر جدید» روى آنتن مى رفــت و اتفاقاً در 

نظرسنجى جدید هم پربیننده لقب گرفت. 
آخرین قسمت از دور دوم برنامه «عصر جدید»، 29 مرداد 
ماه به روى آنتن شبکه 3 رفت و احسان علیخانى در این 
برنامه اعالم کرد که پس از دو ماه با مرحله نیمه نهایى باز 
خواهند گشت. علیخانى همچنین اعالم کرد که مسابقه 
اصلى و نیمه نهایى و فینال در آبان ماه پخش خواهد شد 

که تاکنون خبرى جدید در این زمینه اعالم نشده است.

هرچند در روزهاى شهریور و مهر، برنامه «هشتگ عصر 
جدید» با بررسى حواشى و پشت صحنه مسابقه از شبکه 
3 به روى آنتن مى رفت و نتایج پنج قسمت پایانى دور دوم 
هم در قالب این برنامه اعالم شد. شبکه 3 روز پنج شنبه 
هفته گذشــته اول آبان ماه نیز یکى از قسمت هاى این 

برنامه را براى بار دوم روى آنتن برد.  
برنامه «عصرجدید» و «دورهمى» ضبط و تولید در دوران 
سختى کرونا را تجربه کرده اند و چند بار هم در طوِل آن 
دوره، تماشاگرانشــان را هم از دست داده اند. اما احتماًال 
این بار به علت شــیوع بیشــتر، فضا براى ساخت چنین 

برنامه هایى سخت تر شده است.
یکى از حواشــى برنامه «عصرجدید»، کرونایى شــدن 
اعضاى آن بود که بسیارى نام احســان علیخانى را هم 
مى بردند که او در اســتورى به موقعــش این موضوع را 
تکذیب کرد. پیگیرى ها نشان مى دهد گروه منتظر آرام 
شدن شرایط کرونا هســتند تا هرچه زودتر بتوانند ضبط 
مراحل نیمه نهایى و نهایى شان را براى پخش آغاز کنند. 

دورهمى
اما آخرین قســمت از برنامه «دورهمى» 17 مرداد ماه با 
حضور نادر فالح به روى آنتن شــبکه نسیم رفت و پس 
از آن در هفته پایانى پخش، «دورهمى» قســمت هایى 
از برنامه  با حضور هنرمندان درگذشــته را روى آنتن برد. 

مهران مدیرى، مجرى برنامه در توضیح این اتفاق عنوان 
کرد که به علت کســالت، ســه برنامه آخر «دورهمى» 
در ســرى چهارم را نتوانســته اند ضبط کنند و تصمیم 
گرفته اند به یاد درگذشــتگانى که در این برنامه حضور 

داشته اند، منتخبى را پخش کنند.
همچنین مدیرى اعالم کرد که قســمت هاى باقیمانده 
سرى چهارم بعد از محرم و صفر پخش خواهد شد و بعد از 
آن سرى پنجم «دورهمى» روى آنتن مى رود. او وعده داد 
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. 
در این حال، خبرهایى از کارهــاى دیگر مهران مدیرى 
بیرون مى آید. فصل جدید ســریال «هیوال» که همراه 
با ســرى جدید «دورهمى» خبرش را داده بود به جریان 
افتاده تا هر چه زودتر به مرحله تولید برسد. بعد از آن خبر 
فیلم سینمایى جدید مسعود کیمیایى منتشر شد که مهران 
مدیرى در لیست «خائن کشى» کیمیایى قرار گرفته است.

البته خبرهایى از حضور مدیرى در سریال «خاتون» تینا 
پاکروان هم مطرح شده و نشان مى دهد مدیرى روزهاى 
شلوغى را مى گذراند و هرچه بیشتر وضعیت «دورهمى» 

را مبهم مى کند. 

چراغ سبز «خندوانه» 
در غیاب «دورهمى» و «عصر جدید»

رباره بازتاب پخش مجموعه«بچه محل» افزود: منسالهاست در
ه تلویزیون و سریال کار کرده ام اما تا به حال بازتاب هایى 

نکرده بودم، ىاینمجموعه دریافت کردم را تجربه
با اثر ارتباط برقرار کرده اند و حضور در  گران بسیار
ى من هم بازتاب هاى بى نظیرى داشته و مى توانم 
م به اندازه تمام کارهایى که تاکنون انجام دادم برایم 
 بوده است. بى نهایت از اینکه چنین انتخابى انجام 

ضى هستم، «بچه محل» شیرین ترین تجربه 
 من بوده وخواهد ماند. 

یا همان درباره همــکارى با داریــوشفرضیایى
پورنگ» افــزود: «عموپورنگ» مملو از متانت و 

تاســت، وى دقیقًا لطافت ساخت 
ودك را مى فهمد و کامًال براى 

ار ساخته شده است، بدون 
ک قرارگیرى وى در رأس
عث شــده که این گروه

با چنینمدیریتىسالها در کنار هم بماند. وىکامًال
ها و کودکان اســت و با وجود اینکه مى
خودش سرمایه خوبى را به دست بیا
تمرکز و انرژى اشروى تولید اثر

است. /3371

تحول بزرگ در سینماى هالیوود

«جیمز باند» در مسیر اکران آنالین قرار گرفت

سوسن پرور:

شبکه 3 ســیما قرار بود پس از گذشت هفت ماه از  همکارى با داریوش فرضیایى بهترین اتفاق در بازیگرى ام است
سال 99 از دیشــب 5 آبان ماه سومین سریال طنز 
خود را با نام «صفر بیست و یک» به کارگردانى جواد 
رضویان و ســیامک انصارى، تهیه کنندگى مهدى 
فرجى و نویسندگى شــبنم وثوقى و هدى ایزدى 

روى آنتن ببرد.
این سریال که پیش از این «نیوجرسى» نام داشت و 
قرار است در چهار فصل تولید شود، اولین همکارى 
جواد رضویان و ســیامک انصــارى در کارگردانى 
یک مجموعه است و باید دید همکارى این دو نفر 
مى توانند در جذب مخاطب موفق عمل کند؟ ضمن 

اینکه هنوز مشــخص نیست فصل هاى بعدى این 
سریال باتوجه به اســتقبال مخاطبان ساخته شود 
یا نه. البتــه باتوجه به اینکه ایــن مجموعه جدید 
قرار است در شــبکه پرمخاطب 3 روى آنتن برود 
باید دید جواد رضویان و سیامک انصارى مى توانند 
موفقیت سریال هاى طنزى که 
در گذشته روى آنتن رفته بود به 

دست آورند؟
فیلمبردارى فصل اول سریال 
«صفر بیست و یک» که در 25 
قسمت تولید شده است، از اواخر 
خرداد در تهران آغاز شده بود و 

اواخر مهرماه به پایان رسید.
ســیامک انصارى، ســیدجواد 
رضویان، امیرحسین رستمى، 
نگار عابدى، سیاوش طهمورث، سروش جمشیدى، 
رؤیا میر علمى، علیرضا  اســتادى، آزیتا ترکاشوند، 
مریم شیرازى، افشــین آقایى، پادینا کیانى، رابعه 
اسکویى، اتابک نادرى، محمدرضا خسروى، على 
غالمى، میالدکیانى و بازیگر نقش کودك مهبد بیور 

بازیگران سریال هستند./3372

بازگشت به سریال طنز با «صفر بیست و یک»

تازه ترین برنامه زنده خواننده هاى موســیقى پاپ در 
روزهاى کرونایى با اجراى آرون افشــار و محســن 

ابراهیم زاده در جزیره کیش ادامه پیدا مى کند.
آرون افشــار، خواننده موســیقى پاپ کشورمان فردا 
چهارشنبه هفتم آبان تازه ترین کنسرت خود را بعد از 
هشت ماه توقف در جزیره کیش برگزار مى کند. بعد 
از اعالم برگزارى کنســرت هاى هوروش بند و رضا 
بهرام در جزیره کیش، این ســومین کنســرتى است 
که به خوانندگى آرون افشــار در ایــن جزیره میزبان 

مخاطبان است.
افشارکه طى ماه هاى گذشته تحت مدیریت برادران 
حاتم پور در مؤسسه «آواى فروهر» به فعالیت مشغول 
است کنسرتى را در فضاى آبنماى موزیکال مجموعه 
«آواى خلیج فارس» برگزار مى کند. این کنســرت 
ساعت 23 و 30 دقیقه روز چهارشنبه هفتم آبان پیش 

روى مخاطبان قرار مى گیرد.
اما یک روز بعد یعنى پنج شنبه هشــتم آبان ماه هم 
محسن ابراهیم زاده در ساعت 23 و 59 دقیقه کنسرتى 
را در همین مــکان در جزیره کیــش برگزار مى کند. 
مدیریت برنامه هاى محســن ابراهیــم زاده به عهده 
مهدى کرد است اما گویا محمدحسین توتونچیان در 
برگزارى اجراهاى زنده این خواننده نقش مؤثرى را ایفا 
مى کند. هوروش بند و رضا بهرام از جمله هنرمندانى 
هستند که طى ماه هاى گذشته با مدیریت توتونچیان 
در برگزارى کنسرت هایشان آثارشان را به مخاطبان 
عرضه مى کنند.  طبق برنامه ریزى هاى انجام شــده، 
بلیت کنسرت هاى آرون افشار و محسن ابراهیم زاده 
در قیمت هاى 100، 120، 140، 180، 220 و 250 هزار 
تومانى به فروش مى رسد و بعد از خرید بلیت، دو عدد 
صندلى قبل و بعد از صندلى خریدارى شده، براى حفظ 

فاصله گذارى اجتماعى غیرفعال مى شود.

پس از کنسرت هاى هوروش بند و رضا بهرام در جزیره ایرانى؛

2 خواننده دیگر هم عازم کیش مى شوند

فخرالدین صدیق شریف درباره فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى گفت: متأسفانه من هم مثل بسیارى 
از بازیگران ســینما، تئاتر و تلویزیون در ایام کرونا با 
مشکالت فراوانى روبه رو بوده ام و مدتى است که به 

واسطه شرایط موجود سر کار خاصى نرفته ام.
وى در همین راستا ادامه داد: شرایط فعلى بیمارى کرونا 
به نحوى است که افراد به سختى مى توانند سر پروژه ها 
حاضر شوند، این بیمارى بسیار جدى است، نمى توان 
آن را شوخى گرفت، زیرا هر لحظه مى بینیم که بر تعداد 

قربانیان آن اضافه مى شود.
بازیگر سریال «معماى شاه» وضعیت کار در شرایط 
کرونا را ســخت خواند و ادامه داد: به شــخصه هیچ 
خرده اى بر بازیگران و یا عواملى که امروز مشــغول 

تولید اثر هســتند نمى گیرم، 
زیرا شــغل آنها همین 

اســت و باالخره باید 
از ایــن طریــق امرار 
معاش کنند، امیدوارم 

تمامى آنها با وجود شرایط ســختى که با آن روبه رو 
هستند همواره سالم و ســالمت نزد خانواده هایشان 
بازگردند. وى در همین رابطه تصریح کرد: در بسیارى 
از پروژه ها نکات بهداشتى و پروتکل ها رعایت مى شود، 
اما در نهایت امر این بازیگر است که بدون ماسک روبه 
روى بازیگر دیگر ایستاده و دیالوگ مى گوید، این اتفاق 
طبیعتاً براى تمامى افراد سر آن پروژه خطرناك است، 
اما در شرایط فعلى وقتى حمایتى از هنرمندان نمى شود 

آنها مجبورند که همچنان کار کنند.
بازیگر فیلم سینمایى «ســاکن طبقه وسط» درباره 
تعطیلى سینما در موج تازه بیمارى کرونا اضافه کرد: 
من مخالف تعطیلى سینما نیستم، زیرا جان مخاطب 
ارزشمند است، اما سئوال آنجاست که تنها با تعطیلى 
سینما ها همه چیز حل مى شود؟ سینما در مدت سه ماهه 
اخیر که مخاطب نداشته که حال بخواهد با تعطیلى اش 

تغییرى شگرف ایجاد شود.
وى افزود: تا آنجا که مى دانم شاید در سه ماهه تابستان 
کل مخاطبان سینما به اندازه یک روز حضور مسافران 
در مترو نبوده است، اگر مى خواهیم با تعطیلى مشکلى 
را حل کنیم باید همه جا را تعطیل کنیم، تعطیل کردن 
سالن هاى سینما که در شــرایط فعلى خود 
به خود مخاطب نداشــتند چیزى را حل 

نمى کند.

صدیق شریف: 

کل مخاطبان سینما در تابستان به اندازه مسافران 
یک روز مترو نبود

تولید اثر هســتند نمى گیرم،
شــغل آنها همین زیرا
اســت و باالخره باید 
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 محمود حریرى در سال 1332 باشگاهى 
را تأسیس کرد که شاید خودش هم فکر 
نمى کرد ســال ها بعد به یکى از قطب هاى 

اصلى ورزش ایران بدل شود.
به گزارش «ایمنا»، قصه ایام تولد دومین باشگاه 
پر قدمت لیگ برتر، به دستان مردى رقم خورده که در 
اخالق و علم، زبان زد جامعه ورزش ایران بوده و هست. 
محمود حریرى، معمار و بنیانگذار سپاهان است که با 
دستانش، میراثى جاودان را براى ورزش نصف جهان 
به جا گذاشته اســت. حریرى ملى پوش سال هاى دور 
فوتبال ایران بود که عشق و عالقه فراوانش به مکتب 
شاهین باعث شد تا جرقه تأســیس باشگاهى با خط 
مشى شاهین براى اصفهان در ذهنش نقش ببندد؛ با 
این همه، صفات محمود حریرى خالصه به استعدادش 
در ورزش نبود و اخالق مدارى و فارغ التحصیل شدنش 
از دانشسراى تهران، تنها بخشــى از زندگى پربار این 

مرد است.
مهاجرت به اصفهان تا پوشیدن پیراهن 

تیم ملى
محمود حریرى در بهمن ماه 1309 در رفسنجان متولد 
شد. او در همان کودکى همراه با خانواده کوله بار سفر 
بسته و به اصفهان مهاجرت کرد. عالقه و نبوغ حریرى 
در ورزش باعث شد تا خیلى زود به قهرمانى مسابقات 
شیرجه کشورى دست یابد. سپس در آغازین سال هاى 
ورود فوتبال حرفه اى به ایران، مسیرش به این مستطیل 
سبز، این رشته جذاب افتاد و به عنوان هافبک، پیراهن 
شاهین تهران را بر تن کرده و به تیم ملى نیز راه یافت.

تحصیالت آکادمیک
حریرى یکى از قدیمى ترین فارغ التحصیالن رشــته 
تربیت بدنى در ایران نیز به شمار مى رود. او پس از پایان 
دوره متوسطه در اصفهان، براى تحصیل در دانشسراى 
تربیت بدنى راهى تهران شد. سپس با دریافت مدرك 
این مرکز آموزشى که چند سال بعد به دانشگاه تهران 
منتقل و دانشــکده تربیت بدنى آن را تشــکیل داد، 

توانست به عنوان دبیر ورزشــى در دبیرستان سعدى 
اصفهان مشغول به کار شــود تا همزمان با راه اندازى 
باشگاه، بسیارى از دانش آموزان مســتعد را با خود به 

سپاهان آورد.
میل به تحصیالت البته در سال هاى بعد نیز با حریرى 
همراه بود و او همواره تأکید فراوانى بر اولویت تحصیل 
براى ورزشکاران شــاهین اصفهان داشت که باعث 
گرایش آنها به علم آموزى نیز شده بود. تابش که یکى 
از شاگردان حریرى در دبیرســتان و بازیکن و دست 
راست او در ســپاهان بوده، اهمیت محمود حریرى به 
تحصیالت را این گونه شرح مى دهد: «مرحوم حریرى 
نسبت به تحصیالت بچه هاى شاهین حساسیت زیادى 
داشتند. اگر یک نفر در تابستان نمره تجدیدى مى آورد، 
ایشان اجازه تمرین به او نمى داد. اگر تیم هاى مختلف 
آن زمان شــاهین را بررســى کنید، همه افراد از نظر 
تحصیلى نخبه بودند. یادم هســت در شاهین و چه در 
سپاهان که افتخار داشــتیم الاقل به طور جزئى ادامه 
دهنده راه شاهین باشیم، همیشه زمانى که پا به زمین 
بازى مى گذاشــتیم از بین 11 بازیکن، هشــت نه نفر 

تحصیالت عالى داشتند.»
شاهین حریرى نیز این روحیه پدر را برگرفته از مکتب 
شاهین مى داند. او مى گوید: «براى پدرم ابتدا اخالق، 
سپس درس و در انتها ورزش اولویت و اهمیت داشت و 
سعى کرد آن را در تمام طول زندگى شخصى و حرفه اى 
خود به کار گیرد. همانطور که این صفات را براى آقاى 

اکرامى، بنیانگذار مکتب شاهین نیز نقل مى کردند.»
تأسیس شاهین اصفهان

اواخر دهه 20 شمسى، محمود حریرى تصمیم گرفت 
تا با الهام از شــاهین تهران که در آن عضویت داشت، 
شاهین اصفهان را بنا بگذارد. شاهین حریرى دلیل این 
تصمیم پدر را انحراف شــاهین تهران از مسیر اصلى 
مى داند، اما هر چه بود، او باالخره موفق شــد در سال 
1332 دفتر شاهین اصفهان را در خیابان کمال اسماعیل 

اصفهان تأسیس کند.
البته مســعود تابش آغاز فعالیت غیر رسمى باشگاه را 

پنج سال زودتر و از سال 1327 بیان کرده و مى افزاید: 
«سال تأسیس شاهین اصفهان 1332 بود، اما عمًال از 
سال 1327-28 نیز باشگاه شاهین فعالیت داشت که 
منتها به صورت رسمى نبوده است.» حریرى تا سال 61 
مالکیت و اداره سپاهان را در اختیار داشت و عالوه بر آن، 
به مدت ده سال و بین سال هاى 46 تا 56 معاونت اداره 

کل تربیت بدنى اصفهان را عهده دار بود.
خصوصیات اخالقى بى نظیر

ویژگى هاى اخالقى حریرى از نکات مهم شخصیت 
او به حســاب مى رود که بخاطر آن زبانزد عام و خاص 
در ایران و اصفهان اســت. این موضوع در حدى است 
که تابش، حریــرى را داراى نقش پدرى براى خودش 
مى داند و مى گوید: «مرحوم حریــرى از نظر اخالقى 
و ورزشى انســان نمونه و به تمام معنا، و یک پهلوان 
واقعى بود. ایشــان ســمت پدرى و هم نقش مربى را 

برایم داشت.»
پســر او نیز به دیگر ویژگى اخالقى او اشاره مى کند و 
نظم و انضباط را از خصوصیات بارز پدر مى داند. شاهین 
حریرى تصریح مى کند: «پدرم هر کارى که مى خواست 
انجام دهد، باید سر وقت انجام مى شد و نظم و ترتیب 
در کار مدنظرش بود. معموًال وقتى قرار مى گذاشــت، 
نمى گفت چه ســاعتى باید آنجا باشیم، بلکه مى گفت 

فالن ساعت حرکت مى کنیم.»
هدف واالى حریرى از تأسیس باشگاه

برخالف عرف متداول ایــن روزهاى فوتبــال ایران و 
جهان، محمود حریرى هدف واالترى براى احداث چنین 
باشــگاهى در ذهن داشته است. در ســال هایى که پول 
چندانى در فوتبال جا به جا نمى شده، او با هزینه از جیب 
در راه حفظ ســالمت جوانان پا به این عرصه پر ریسک 
مى گذارد. شــاهین حریرى نیز مهر تأییدى بر ســختى 
طاقت فرسا باشگاهدارى در دوران پدر مى زند و خاطرنشان 
مى کند: «در آن زمان مشــکالت مالى حرف نخست را 

مى زد و پدرم با چنگ و دندان باشگاه را حفظ کرد.»
تغییر شاهین به سپاهان

20 تیر سال 1346 و در اوج دوران ورزشى باشگاه هاى 

شاهین در سراسر کشــور، منوچهر قراگزلو، رئیس 
وقت ســازمان تربیت بدنى در پرونده اى عجیب که 
هیچگاه پرده از آن برداشــته نشــد، دستور انحالل 
تمامى تیم هاى شاهین در اقصى نقاط ایران را صادر 
مى کند. پس از این اتفاق بســیارى از باشــگاه هاى 
شاهین در کشور براى همیشه منحل و از قاب تاریخ 
کنار رفتند امــا محمود حریرى و شــاهین اصفهان 

تصمیم دیگرى مى گیرند.
آنها با تغییر نام، ادامه راه باشــگاه خود را حفظ کرده 
تا با همان فرمــول، در ظاهرى جدید متولد شــوند. 
تصمیمى هوشمندانه که باعث شــد تا حاال این تیم 
پس از استقالل (تاج ســابق)، قدیمى ترین تیم لیگ 
برتر لقب گیرد. به همین منظور جلســاتى در باشگاه 
شاهین برگزار شــد که در نهایت محمود حریرى نام 
«سپاهان» را براى باشگاه بر مى گزیند. مسعود تابش 
ماجراى تغییر نام شاهین به ســپاهان را اینگونه نقل 
مى کند: «در جلساتى که داشتیم، مرحوم حریرى نام 
سپاهان را براى ادامه کار شــاهین اصفهان انتخاب 
کردند که نام شهر و خطه خودمان بود و عالوه بر آن، 
اسمى با مسمى و تک سیالبى بود که به راحتى در زبان 

مى چرخید.»
پایان کار در باشگاه؛ روزهاى خوشى که 

حریرى ندید!
محمود حریرى باالخره پس از نزدیک به 30 ســال 
حضور در سپاهان، سال 61 به دلیل بیمارى همسرش 
مجبور به ترك باشــگاه خود براى همیشه مى شود و 
مسئولیت آن را به تابش مى ســپارد. حریرى ابتدا به 
تهران و ســپس به رفســنجان نقل مکان مى کند تا 
سال هاى پایانى عمرش را در شهر آبا اجدادى سپرى 
کند. حریرى در خرداد ماه 1374 و شــش سال پیش 
از نخســتین قهرمانى ســپاهان در لیگ و آغاز مسیر 
درخشانش در دهه 80، چشم از جهان فروبست تا شاهد 
روزهاى افتخارآمیز باشگاهى که بنیان گذاشته، نباشد. 
او در بهشت زهراى شهر رفســنجان به خاك سپرده 

شده است.

درباره مؤسس باشگاه سپاهان چه مى دانیم؟

روزهاى خوشى که حریرى آنها را ندید

 سعید آذرى در خصوص اینکه در صفحه اجتماعى خود دو پست در مورد پرسپولیس و استقالل 
منتشر کرد و همین موضوع شــائبه حضورش در یکى از این دو باشگاه را تقویت کرد، 

مى گوید: «به عنوان یک عضو از خانواده فوتبال وقتى مسئله اى ببینم که حق باشد، 
حق را مى گویم. همچنین به عنوان مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان جایگاه خودم 

را در فوتبال ایران دارم و به فوالدى بودن خودم هم افتخار مى کنم.»
ادامه حرف هاى آذرى را بخوانید: «براى مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقالل 
کالهى نبافته ام و از جایگاهى که در فوتبال ایران دارم رضایت کامل دارم. اگر قرار 
باشد روزى به یکى از دو باشگاه پرسپولیس و استقالل خدمت کنم، ترجیح مى دهم 

شرایط طورى شود که همزمان به هر دو باشــگاه و البته فوتبال ایران کمک کنم. 
یک جایى مثل فدراسیون فوتبال یا جایى که بشود به همه فوتبال ایران خدمت کرد.»

خدمت همزمان به سرخابى ها با حضور در 
فدراسیون

مدافع فصل گذشته پرسپولیس که پس از جدایى از این تیم و پیوستن به الریان، 
لوگوى تیم قطرى را بوسیده بود، توضیحاتى در این باره ارائه کرد.

 شجاع خلیل زاده در خصوص عکسى که از او و بعد از عقد قرارداد با 
الریان قطر منتشر شده (بوسیدن لوگوى پیراهن این تیم) گفت: 
واقعاً قصد نداشتم با این کار هواداران عزیز پرسپولیس را برنجانم 
اما یکى از مسئوالن باشــگاه از من خواست که این کار را انجام 
دهم. وى ادامه داد: وقتى یکى از مســئوالن باشگاه این کار را از 
من درخواست کرد آیا مى توانستم جواب منفى بدهم؟ متأسفانه 
یکسرى از افراد از این عکس سوء اســتفاده کردند اما خدا خودش 
شاهد هست که این کار را براى ناراحت کردن هواداران انجام ندادم. 
مسئول باشگاه از من چنین درخواستى داشــت و من هم به درخواست او 
این کار را انجام داد. خلیل زاده عنوان کــرد: قصد من ناراحت کردن هواداران عزیز 
پرسپولیس نبود چرا که آنها همیشــه براى من محترم و مهم هستند. اگر این کار من باعث ناراحتى شده از همه 

هواداران عذرخواهى مى کنم و مى گویم که هیچ قصدى براى ناراحت کردن آنها نداشتم.

بوسه به درخواست مسئوالن بود

سرمربى ذوب آهن در مورد شرایط تیمش در آستانه شروع لیگ برتر صحبت 
کرد.

رحمان رضایى در گفتگویى در خصوص شرایط این روزهاى ذوب آهن اظهار 
کرد: تمرینات خوبى را طى روزهاى گذشــته پشت سر گذاشته ایم و در حال 
آماده سازى تیم براى مسابقات فصل جدید هستیم و امیدوارم بتوانیم تا روز 
شروع مسابقات به شرایط مطلوب برسیم و شروع خوبى در لیگ بیستم 

داشته باشیم.
وى در مورد تغییرات و جابه جایى هــاى تیمش در فصل نقل و 
انتقاالت گفت: اینکه بگویم همه چیز عالى و بروفق مراد است 
صحبت درستى نیست. شاکله اصلى تیم ذوب آهن و مهره هاى 
مهم و کلیدى از این تیم رفته اند و بازیکنان زیادى از دست دادیم 
که تمام آنها فصل گذشته از نفرات اصلى تیم بودند و این موضوع 
مى تواند هر تیمى را دچار مشکل کند و هیچ تیمى اندازه ما بازیکن 

از دست نداده است.

ســرمربى ذوب آهن در مورد بازیکنان جذب شــده هم توضیح داد: ما بر 
اساس نفراتى که از دست دادیم در نقل و انتقاالت جلو رفتیم و در این راستا 
بازیکنان خوب و با کیفیتى را جذب کــرده ایم و در کنار آنها جوانان خوبى 
را هم در کنار خود داریم که مى توانند حرف هاى زیادى براى گفتن داشته 
باشند و امیدوارم با هماهنگى هر چه بهتر بتوانیم نتایجى بهتر از فصل قبل 

کسب کنیم.
رضایى در واکنش به جدایى بوحمدان گفت: مــن مخالف جدایى این 

بازیکن بودم و قبًال در مورد او با باشگاه مفصل صحبت کرده بودیم 
قرار بود وى در جمع ما بمانــد و یا با بازیکن دیگرى معاوضه 

شود که این اتفاق نیافتاد در پست هافبک دفاعى با کمبود 
شــدید بازیکن مواجه هســتیم امیدوار هستم باشگاه 

هرچه سریع تر نسبت به جذب بازیکنان مورد نظر در 
این پست اقدام کند چرا که نیاز تیم است و اگر در این 

پست بازیکن جذب نشود به مشکل خواهیم خورد.

وضعیت مدیریت باشگاه پرسپولیس طى ماه هاى گذشته پیچیده و عجیب بود تا جایى که سر و صداى هواداران را درآورد 
و باعث جدایى چند بازیکن شد. البته مهدى رسول پناه درآمد تقریباً خوبى براى باشگاه داشت، پرونده برانکو ایوانکوویچ را 
کنترل کرد و در بهترین زمان ممکن توانست هفت بازیکن را به جمع یاران یحیى گل محمدى اضافه کند اما به هر حال 

فایل هاى صوتى و تصویرى که از صحبت هاى عجیب او منتشر شد، زمینه استعفاى این مدیر پرحاشیه را ایجاد کرد. 
در این میان، کریم باقرى که همواره عضو خاموش و بى سروصداى کادرفنى به حساب مى آمد، بعد از انتشار اولین فایل هاى 
صوتى وارد عمل شد و با چند مصاحبه و همچنین استفاده از صفحه شخصى خود در اینستاگرام، رسول پناه را هدف انتقادات 
خود قرار داد تا پایه هاى مدیریتش در پرسپولیس را متزلزل کند. تأثیر صحبت ها و واکنش هاى باقرى نسبت به عملکرد 

رسول پناه به قدرى بود که باعث شد روند استعفاى رسول پناه تسریع شود. 
در واقع، باقرى سکوت خود را براى چند ماه ادامه داد و درست در زمانى مصاحبه کرد که مى دانست حرف هایش مى تواند 
تأثیرگذار باشد و سرنوشت کادرمدیریتى باشگاه را تعیین کند. به موقع سکوت کردن و به موقع صحبت کردن، هنرى است 

که خیلى از اهالى فوتبال کشورمان از آن بى بهره هستند!

اولین تیرها را کریم شلیک کرد

ستاره سابق ذوب آهن و لژیونر فصل گذشته فوتبال بانوان که فصل گذشته در تیم کوناك بلدى 
اسپور ترکیه توپ مى زد، به صورت قرضى به ایران بازگشت و حاال قرار است در فصل جدید 

براى تیم وچان کردستان به میدان رود.
در یکى از اتفاقات نقل و انتقاالتى فوتبال بانوان که به شکلى غیرمنتظره رخ داد، باشگاه 
وچان کردستان پس از توافق با گلنوش خسروى، بازیکن فصل گذشته کوناك بلدى 
اسپور ترکیه را به خدمت گرفت تا در فصل جدید لیگ برتر فوتبال بانوان، وچانى ها با 
حضور خسروى ترکیبى ایده آل را در اختیار داشته باشند و خود را براى قهرمانى آماده 
کنند. گلنوش خسروى در حالى که به عنوان جوان ترین لژیونر تاریخ فوتبال بانوان ایران 

به ترکیه رفته بود، پس از یک فصل بار دیگر به ایران بازگشــت، که دو معضل بزرگ را 
پیش روى خود داشت. یکى موضوع کرونا که لیگ ترکیه را تا آغاز سال میالدى جدید به 

تعطیلى کشاند و دیگرى موضوع مدرك تحصیلى او که باعث شد تا نتواند پیشنهاد خارجى اش 
را بپذیرد و ترجیح داد تا به صورت قرضى به فوتبال ایران بازگردد و مشکالت پیش آمده را برطرف کند.

گلنوش خسروى که فصل درخشانى را در کوناك بلدى اسپور گذراند، در گفتگویى درباره بازگشت دوباره اش به 
ایران گفت: من از زمانى که با ذوب آهن در لیگ برتر فوتبال بانوان حضور پیدا کردم، فارغ از رسیدن به پیراهن ملى 
به دنبال رسیدن به جام قهرمانى لیگ برتر هم بودم که پیش از لژیونر شدن، نتوانستم قهرمانى در لیگ ایران را 
بچشم؛ وقتى تصمیم براى بازگشت گرفتم، چند باشگاه ایرانى به من پیشنهاد دادند اما ترجیح دادم تا براى فصل 
جدید به کردستان بروم و ان شــاءا... بتوانم تجربه قهرمانى را در این تیم در فصل جدید به دست آورم تا یکى از 

مأموریت هاى نیمه تمام من در ایران به پایان رسد.

ستاره ذوب آهن حاال در وچان

باشگاه تراکتور با انتشــار بیانیه اى نوشت که فســخ قرارداد مظاهرى 
در آســتانه نیمه نهایى جام حذفى شــائبه تبانى او با «اســتقالل و 

پرسپولیس» را پررنگ کرده است.
 در شرایطى که منابع مختلف از برترى رشید مظاهرى و تبرئه او 
در ماجراى شکایت تراکتور خبر مى دهند، حاال باشگاه سرخپوش 
تبریزى در بیانیه اى تند و باورنکردنى به گلر سابق خود حمله کرده 
است. آنها همچنین نوشته اند که از این پس پرونده مظاهرى را در 
نهادهاى بین المللى پیگیرى خواهند کرد. در بیانیه تراکتور آمده است: 
«بدینوسیله به استحضار هواداران باشگاه تراکتور مى رساند، جناب آقاى 
رشید مظاهرى دروازه بان این باشگاه در فصل 98-99 با رفتار غیرحرفه اى 
پیش از پایان فصل با عدم حضور در تمرین مورخه  سوم شهریورماه سال جارى و به 
تبع آن عدم حضور در اردوى پیش از بازى نیمه نهایى جام حذفى تراکتور و نفت مسجدسلیمان، علنًا با رفتار خود 
شائبه تبانى به نفع رقباى این تیم یعنى تیم هاى استقالل و پرسپولیس را در ذهن تداعى نمود، چرا که ایشان به شکل 
واضح از مصدومیت دیگر دروازه بان این تیم یعنى جناب آقاى محمدرضا اخبارى آگاهى کامل داشته و مى دانست 
عدم حضورشان ضربه   کارى بر پیکر تیم تراکتور خواهد بود. لذا با فرستادن پیام هاى مختلف جهت ترك تیم و فسخ 
قرارداد اقدام نمود. با ذهنیت هاى شکل  گرفته، عقد قرارداد با تیم استقالل بالفاصله پس از پایان فصل شائبه تبانى 
را بیش از پیش به ذهن متبادر کرده و وجود دالیل پشــت پرده را در ذهن همگى ایجاد کرد. البته کمیته وضعیت 
فدراسیون نیز ضمن رسیدگى به پرونده فوق این را هم باید در نظر بگیرد که جناب آقاى رشید مظاهرى با اسناد و 
مدارك مستدل قبل از اتمام فصل اقدام به فسخ قرارداد و ترك تمرینات و مسابقات نموده است و البته خود ایشان نیز 
در مصاحبه ها و مستندات پرونده نیز اقرار نموده که قرارداد سه ساله بسته است. حال چگونه قرارداد سه ساله را قبل 

از اتمام فصل اول و یا حتى بعد از اتمام فصل اول فسخ مى نمایند جاى بسى سئوال است؟!»

بیانیه تند و باورنکردنى تراکتور

تو تبانى کردى رشید!

                            رحمان رضایى:  هافبک دفاعى مى خواهیم آقایان!

احسان حسینى، مدافع 22 ساله تیم فوتبال پرســپولیس امیدوار است که توانایى هایش را در 
فصل جدید نشان دهد.

 تیم پرسپولیس پس از جدایى شجاع خلیل زاده با کمبود مدافع روى نیمکتش مواجه 
شده و با توجه به اتمام سهمیه لیگ برتر، کار سختى براى پوشش این ضعف خواهد 
داشت. آنها اکنون به جز سیدجالل حســینى و محمدحسین کنعانى زادگان که 
مدافعان اصلى محسوب مى شوند، تنها یک مدافع وسط تخصصى دارند که در این 
سال ها اغلب نیمکت و سکونشین بوده یعنى احسان حسینى. احسان حسینى 22 
ساله در سه سال اخیر عضو تیم پرسپولیس بوده اما تنها پنج بازى را انجام داده است؛ 

با این حال، نکته جالب این است که حسینى هفت جام در تورنمنت هاى مختلف به 
دست آورده و شاید حاال جدایى عناصر دفاعى سرخپوشان سبب شود تا شانس به او رو 

کرده و بتواند تعداد بازى بیشترى را انجام دهد و خود را به فوتبال ایران معرفى کند.

شانس به تو رو کرده پسر
ب شــده هم توضیح داد: ما بر

الت جلو رفتیم و در این راستا 
یم و در کنار آنها جوانان خوبى 
داشته  هاى زیادى براى گفتن
نیم نتایجى بهتر از فصل قبل

 مــنمخالف جدایى این 
صحبت کرده بودیم 

یگرى معاوضه 
ى با کمبود 

م باشگاه 
 نظر در 
ر این 

ورد.

واهیم آقایان!

سروش فدایى
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((آگهى ابالغ مفادآرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت))
1-  برابر رأى شماره139960302177000584  مورخه 1399/06/29  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا 
قاسمى علویجه  فرزند مسلم  به شماره شناسنامه 310 نجف آباد و شماره ملى 1092359941 
درششدانگ یکبابخانه ششدانگ پالك 126 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت  
اصفهان به مساحت 228/43 متر مربع انتقالى  از مالک رسمى عباس قاسمى و زین العابدبن 

قاسمى محرز گردیده است 
2- برابر  راى شماره 13996030177000471 مورخه 1399/05/29 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسینعلى  ابراهیمى 
فرزند قاسم  به شماره شناسنامه 10316 شهر رى و شماره ملى 0490103081 در ششدانگ 
یکبابخانه  قســمتى از پالك 3398 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت  اصفهان 

به مساحت 28/ 478متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى حسن ابراهیمى محرز گردیده است
3- برابر  راى شــماره 139960302177000577 مورخه 1399/06/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسن 
اسداللهى فرزند محمدحسین  به شماره شناسنامه 79 نجف آباد و شماره ملى 1091089704 
در ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت  
اصفهان به مســاحت 93/ 484 متر مربع  انتقالى  از مالک رســمى زین العابدین نورى محرز 

گردیده است
4- برابر  راى شــماره 139960302177000576 مورخه 1399/06/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم لیال حسین 
مقدم فرزند حسن  به شماره شناســنامه 1567 شهر رى و شــماره ملى 0491483996 در 
ششدانگ یکبابخانه  قســمتى از پالك 5106 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت  
اصفهان به مســاحت 80/ 236 متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى حسین کریمى و وراث على 

کریمى محرز گردیده است
5- برابــر  راى شــماره 139960302177000567 مورخــه 1399/06/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 

خسرو شفیعى علویجه فرزند حســینعلى   به شماره شناســنامه 623 نجف آباد و شماره ملى 
1092362576 در ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 3452 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت  اصفهان به مســاحت 80/ 193 متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى حسینعلى 

شفیعى محرز گردیده است
6- برابر  راى شــماره 139960302177000564 مورخه 1399/06/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى هادى 
کریمى علویجه فرزند رضا  به شماره شناسنامه 3728 تهران و شماره ملى 0067017101 در 
یک و یک چهارم دانگ از ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 908 فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت  اصفهان به مساحت 31/ 263 متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى  خانم 

سلطان صادقى محرز گردیده است
7-برابر  راى شــماره 139960302177000585 مورخه 1399/06/29 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى روح اله 
قنبریان علویجه فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه 183 کهریزك و شماره ملى 6649832316 
در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 3167 فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت  اصفهان به مساحت 81/ 287 متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى رجبعلى 

قنبریان علویجه محرز گردیده است
8-برابــر  راى شــماره 139960302177000580 مورخــه 1399/06/27 هیــات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
حسنعلى قنبریان علویجه فرزند على اصغر  به شماره شناســنامه 94  نجف آباد و شماره ملى 
1091852847 در دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 3167 فرعى 
واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت  اصفهان به مساحت 81/ 287 متر مربع  انتقالى  از مالک 

رسمى احمد قتبریان علویجه محرز گردیده است
9-برابر  راى شــماره 139960302177000578 مورخه 1399/06/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم صغرى  
قنبریان علویجه فرزند مرتضى   به شماره شناسنامه 55 نجف آباد و شماره ملى 1091859329 
در دو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 3167 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت  اصفهان به مساحت 81/ 287 متر مربع  انتقالى  از مالک رسمى احمد قنبریان 

علویجه محرز گردیده است

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
وبرحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیأت مبنى بر تأیید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خودرابه این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، فرصت دارند نسبت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضاء مهلت وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشدوصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرربه دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 20 / 07 / 1399 -تاریخ انتشار 
نوبت دوم: دو شنبه 06 / 08 / 1399 – م الف : 1014810- محمد على ناظمى -سرپرست اداره 

ثبت اسناد و امالك مهردشت/7/155
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
 برابر راى شماره 139860302035000096 – 12 / 6 / 1399 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک شاهین شــهر 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 
مساحت 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 ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد . نوبت اول : 6 / 8 / 99 و نوبت دوم

22 /8 /99 م الف–1029857عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/8/101   
فقدان سندمالکیت

چون نصراله مقدسى فرزند محمد تقى با تسلیم دو برگ استشهادشهود مدعى مفقود شدن 

سند مالکیت به شماره چاپى 244127 را که به میزان ششدانگ پالك 11005 / 406 واقع 
در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان در صفحه 167 دفتر292 به نامش صادر و تسلیم گردیده 
بازداشت و رهن ندارد و نحوه گم شــدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند 
المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى مــاده 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 . 1030207 /م 

الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/8/103
 ابالغ افراز

آگهى دعوت به افراز نظربه اینکه آقاى ارسالن زنورى فرزند خداکرم  طى درخواست وارده 
139921702030004664 مورخ 99/05/23 تقاضاى افراز سهم مشاعى خود را از پالك 
ثبتى 790/2246 واقع در قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان را نموده وبه علت عدم شناسایى 
برگه اخطاریه به بعضى از خواندگان به شرح : اشکان زنورى فرزند خدا کرم مالک مشاع از 
ششدانگ پالك فوق الذکر ازطریق صدور و انتشار آگهى به منزله ابالغ را نموده است لذا 
به استناد ماده 3 و قسمت اخیر ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 
آذرماه 1357 ازنامبردگان باال دعوت بعمل مى آید در تاریخ 1399/08/21 در ســاعت 9 
صبح جهت افراز سهم مشــاعى خواهان فوق الذکر درمحل وقوع ملک مذکور حضوربهم 
رسانند. متذکر میگردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضاییه بشماره 7/2454 مورخ 
61/6/7 که بدین شرح اعالم میگردد و  اصوًال عدم حضور شرکاء و مالکیت هاى  مشاعى 
مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود لذا این آگهى وفق مــاده 18 آئین نامه اجرائى مفاد 
اسنادرسمى الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع ابالغ تادرصورتى که بین شرکاء و مالکین 
مشاعى محجور (صغیر،مجنون،غیررشید) و یا غائب ریا مفقوداالثر وجود دارد به استناد ماده 
313 قانون امورحسبى و طبق راى وحدت رویه بشماره 3530 مورخ 60/1/15 هیئت عمومى 
دیوان عالى کشور مراتب توسط نمایندگان آنان به اداره ثبت محل اعالم تا تصمیم مبنى بر 
رد افراز به شایستگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شود این آگهى فقط یک نوبت  منتشر و 
ظرف مدت 10 روز پس از انتشار درساعت 9 صبح مورخ 99/08/21 عملیات افرازى انجام 
خواهد شد1030128/م الف، مهدى صادقى-رئیس ثبت اسنادو امالك نجف آباد/8/104

آگهى تغییرات
شرکت پارسیا پخش تالش کاران سهامى خاص

بــه شــماره ثبــت 58141 و شناســه ملــى 
14006681998 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1399/07/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت 
به استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، دهســتان جى ، روستا شــهرك صنعتى 
نیک اندیش، محله شهرك ولیعصر ، خیابان کانال 
آب ، بن بســت المهدى ، پــالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى 8166133369 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 (1023374)

آگهى تغییرات
شرکت مهر رخ فراز آریا شــرکت سهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 60754 و شناســه ملــى 
14007681079 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 
ریال به 1 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شــده 
و صدور ســهام جدیــد افزایش یافــت و ماده 5 
اساسنامه بشــرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت 
مبلــغ 1000000000ریال نقدى اســت که به 
100000سهم با نام عادى 10000ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1023389)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى چشــمه مروارید زاینده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43295 و شناسه ملى 
10260611397 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/07/10 محسن نظریان مشهدى بشماره 
ملى5759669524 بعنوان رئیس هیات مدیره و بعنوان 
مدیرعامل - احمد یزدچى شماره ملى1286795893 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره - محمد نبى نجفى فرد 
شــماره ملى2300962489 بسمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شــدند . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاى رئیس هیات مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1023365)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آزما سپهر کویر درتاریخ 1399/07/20 به شماره ثبت 65844 به شناسه ملى 14009506145 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات آزمایشگاهى مربوط به صنعت راه وساختمان از قبیل_ بتن،جوش،خاك،ژئوتکنیک 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش بن 
رود ، دهستان گاوخونى ، روستا هاشم آباد، محله ندارد ، امام خمینى ، کوچه الماس ، کوچه ((مسلم زهیرى)) ، پالك 650 ، طبقه همکف کدپستى 8133194396 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى حسین مرادى به شماره ملى 5650010080 دارنده 250000 ریال 
سهم الشرکه خانم فاطمه الزهراء مرادى هاشــم آبادى به شماره ملى 5650018261 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه آقاى حجت عباسى فارفانى به شماره ملى 
5659864600 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى حسین مرادى به شماره ملى 5650010080 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم فاطمه الزهراء مرادى هاشم آبادى به شماره ملى 5650018261 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى 
حجت عباسى فارفانى به شماره ملى 5659864600 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1021656)

آگهى ابطال مجامع
شرکت قالب سازى اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 3567 و شناسه ملى 10260243893 در راستاى اجراى مفاد دادنامه شماره 9609970350901223 
مورخ 1396/8/7 شــعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان و دادنامه شــماره 9709970350901817 مورخ 1397/10/26 شــعبه نهم دادگاه عمومى 
حقوقى اصفهــان و دادنامه شــماره 9809970369201722 مورخ 1398/9/21 صادره از شــعبه ده دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان و نامه شــماره 
1398009002496703 مورخ 1398/11/212 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان و نامه شماره 1399009004271367 مورخ 1399/6/2 شعبه 9 
دادگاه عمومى حقوقى اصفهان ابطال صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده مورخ1376/11/23 و 1377/6/3 و هیات مدیره مورخ 1377/2/2 و 1377/08/18 
و ابطال اساسنامه تا حدودى که با صورتجلسه هاى افزایش سرمایه تغییر داده شده است ،اعالم گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1023386)

آگهى تغییرات
شرکت مهر رخ فراز آریا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 60754 و شناســه ملى 14007681079 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/07/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهرداد فغانى به کد ملى 0078349214 و رخساره حضرتى به کد ملى 
2298733929 و فاطمه عبدالعظیمى ابرقوئى به کد ملى 5039445067 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند .

 امیر رضا تفکرى به کد ملى 1272595455 به سمت بازرس اصلى و مجید بردستانى به کد ملى 2295263336 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1023392)

آگهى تغییرات
شرکت مهر رخ فراز آریا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 60754 و شناسه ملى 14007681079 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهرداد فغانى به شماره ملى 0078349214 به سمت رئیس هیات مدیره و فاطمه عبدالعظیمى ابرقوئى 
به شماره ملى 5039445067 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و رخساره حضرتى به شماره ملى 2298733929 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت.مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1023404)

فقدان مدارك
برگ ســبز خودرو ســوارى پراید تیــپ جى تى ایکــس آى مــدل 1384 بنزینــى به شــماره موتور 01100137 و شــماره شاســى
 S 1412284503757 به شماره پالك 43 – 356 م 45 متعلق به سید هاشــم نوریان نجف آبادى به شماره ملى 1090872550 فرزند سید 

مرتضى  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
کارت خودرو، کارت سوخت، سندکمپانى و برگ سبز خودرو ســوارى پراید مدل صبا مدل 1383 بنزینى به شماره موتور 00731691 و شماره 
شاسى S 1412283263236 به شماره پالك 53 – 345 ص 82 متعلق به گودرز  قربانى به شماره ملى 5759949306 فرزند محمد حسین  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى چشمه مروارید زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 43295 و شناسه ملى 10260611397 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/07/10 محســن نظریان مشــهدى به کدملى 5759669524 و احمد یزدچى به کدملى 
1286795893و محمدنبى نجفى فرد به کدملى 2300962489بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . حمید 
چادگانى پور به کدملى5759130765 و حسین چادگانى پور به کدملى 1150086750 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1023361)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ماران صنعت پارسیان درتاریخ 1399/07/20 به شماره ثبت 65842 به شناسه ملى 14009506014 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى ، خارجى و بین المللى – اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و 
خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - گشایش اعتبارات اسنادى و LC براى شرکت نزد بانک ها و ترخیص کاال از گمرکات داخلى – شرکت در نمایشگاههاى 
بین المللى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور – ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور – انعقاد قراردادهاى 
همکارى و مشارکت با شرکت هاى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت – عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت – مشارکت و سرمایه گذارى در اجرا کلیه پروژه هاى تولیدى و سازه اى در زمینه موضوع فعالیت شرکت - انجام فعالیت هاى مجاز بازرگانى و تجارت الکترونیک 
- آموزش کوتاه مدت در زمینه مشاوره امور بازرگانى مجاز –آموزش کوتاه مدت پرسنل شرکت در راستاى موضوع 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 جاوان ، کوچه شهید 
پرورش [74-9] ، خیابان شهید مدرس نجفى ، پالك 0 ، مجتمع پردیس ، طبقه دوم ، واحد شمال کدپستى 8187647991 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 91868/0709 مورخ 1399/07/09 نزد بانک ملت شعبه وفایى اصفهان با کد 91868 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره خانم مریم سلطانى آفارانى به شماره ملى 1286049466 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم بتول مارانى برزانى به شماره ملى 1290331146 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین مارانى به شماره ملى 1290432880 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مجتبى 
نصراللهى به شماره ملى 1289197105 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم آسیه مزروعى سبدانى به شماره ملى 1292485973 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1023378)

تاسیس
شرکت سهامى خاص درخش ارد فرتاك درتاریخ 1399/07/22 به شماره ثبت 65865 به شناســه ملى 14009511179 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید وفروش ،تهیه و توزیع،واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،انعقاد قرارداد با 
افراد حقیقى و حقوقى،گشایش اعتبارات اسنادى(جهت شرکت)،ترخیص کاال از گمرکات کشور،اخذ وام و تسهیالت بانکى ازکلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى،ارزى 
و ریالى(صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت).اعطاى نمایندگى در سراسر کشور ،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و غیر دولتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله 
شهرك پردیس ، بلوار مهر ، کوچه نیم فرعى 3 [فرعى 3 جنوبى] ، پالك 456 ، طبقه چهارم ، واحد 44 کدپستى 8317978801 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
46440 مورخ 1399/07/13 نزد بانک صادرات شعبه عطار شاهین شهر با کد 1737 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى احسان صانعى دارانى به شماره 
ملى 1150003601 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهرى صانعى دارانى به شماره ملى 1158975368 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى داریوش صانعى دارانى به شماره ملى 1159475407 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسام صدرى کرمى به شماره ملى 1284939952 به سمت بازرس على البدل 
به مدت یک سال مالى آقاى حامد صدرى کرمى به شماره ملى 1292412992 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1023414)

تاسیس
شرکت سهامى خاص تجهیز سپهر ساى اسپادانا درتاریخ 1399/07/08 به شماره ثبت 1624 به شناسه ملى 14009474928 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :-تهیه و توزیع و خرید و فروش مواد و ملزومات و وسایل و تجهیزات پزشکى و بهداشتى و 
تجهیزات تصویربردارى پزشکى و درمانى و بیمارستانى و دندان پزشکى و آزمایشگاهى و توانبخشى و کلینیکى از طریق منابع داخل و خارج ارائه خدمات نصب و تعمیر و 
نگهدارى و پشتیبانى دستگاه ها و تجهیزات پزشکى ایجاد و راه اندازى و تجهیز و تاسیس مراکز تصویربردارى و دندان پزشکى و مراکز آزمایشگاهى و مراکز توانبخشى 
و رادیولوژى دندان پزشکى و دهان و دندان و رادیولوژى مداخله اى انجام کلیه فعالیت هاى مجاز در حیطه دندان پزشکى و پزشکى و آزمایشگاهى و توانبخشى مشارکت 
و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و خارج از کشورو سازمان ها و موسسات دولتى و عمومى و غیردولتى و دانشگاهى اخذ و اعطاى نمایندگى و ایجاد 
شعبه شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى تحصیل اعتبار و اخذ وام صرفا جهت تحقق اهداف شرکت مطالعه و تحقیق در حوزه وسایل و کلیه 
تجهیزات پزشکى که در خارج از کشور تولید مى شود و ارائه دستاوردها به مراکز تولید داخلى و همراهى و راهنمایى آنها براى فراهم نمودن امکان تولید و ساخت آن در 
داخل کشور و همکارى با موسسات تولیدى تحقیقاتى مشابه داخلى و خارجى با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و تدوین و تطبیق استانداردهاى مربوطه به وسایل 
و تجهیزات پزشکى انجام سایر اقدامات تجارى و بازرگانى مرتبط با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فریدن ، بخش مرکزى ، شهر داران، محله شریعتى ، خیابان دکتر شریعتى ، بن بست کامران8 ، پالك 79 ،

 طبقه همکف کدپستى 8561645898 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 382/736 مورخ 1399/06/25 نزد بانک سینا شعبه رباط با کد 382 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره خانم ریحانه دادگستر به شماره ملى 1150128933 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
افشین دادگستر به شماره ملى 1158983646 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى فضل اهللا دادگستر دارانى به شماره ملى 5549889188 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه یوسفیان به شماره ملى 
1159525765 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم حمیده احمدى دارانى به شماره ملى 5419132117 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال 
مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن (1023400)
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عضو کمیته علمى ســتاد ملى مبارزه با کرونا به چند سئوال اساسى در مورد نحوه 
استفاده از ماسک پاسخ داد.

مسعود مردانى در پاسخ به اینکه ماسک باید هر چند ساعت یک بار تعویض شود، 
گفت: این امر بستگى به نوع ماســک دارد و به طور کلى عمده ماسک هاى سه 
الیه معمولى و ماسک هاى جراحى که مردم بیشــتر از آنها استفاده مى کنند هر 
چهار ساعت یکبار باید عوض شــوند چرا که ممکن است ماسک خیس شود و با 
ترشحات دستگاه تنفسى تغییر ماهیت پیدا کند و هنگامى که ماسک خیس شود 
نه تنها از ورود از ویروس جلوگیرى نمى کند بلکه موجب تســهیل ورود ویروس 

به بدن نیز مى شود.
وى ادامه داد: ماسک هاى سه الیه که با پارچه نانو ساخته شده است، قابل شستشو 
هستند و مى توان بعد از چند ساعت  شسته شوند و مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.

این فوق تخصص بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى با اشاره به اینکه ماسک هاى 
N95 ماندگارى بیشترى دارند، بیان کرد: میزان ماندگارى و مدت استفاده هر نوع 
ماسک با ماسک دیگر متفاوت اســت و به طور کلى ماسک باید هر چهار ساعت 

یکبار تعویض شود.
عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله با کرونا ضمن تأکید بر اینکه ماسک هایى 
که اســتاندارد نباشند و کمتر سه الیه داشــته باشند، ممکن اســت افراد را علیه 
ویروس کرونا محافظت نکند، متذکر شــد: اکثر ماســک هاى موجود سه الیه 
هســتند و ماســک هاى خانگى اگر با پارچه نانو ساخته شده باشــند، سه الیه

 دارند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه استفاده طوالنى مدت از ماسک چه عوارضى 
دارد، اظهار کرد: افرادى که بیمارى هاى نظیر آسم، سى او پى دى و نارسایى هاى 
تنفسى ندارد با استفاده از ماســک هاى معمولى معموًال دچار آسیب نمى شوند و 
ممکن است در اشخاصى که دچار بیمارى هاى زمینه اى ریوى مثل آسم، سى او پى 
دى و برونشیت مزمن هستند، استفاده طوالنى مدت از ماسک مشکل ایجاد کند 
و به طور کلى استفاده از ماسک هاى معمولى در افرادى که دستگاه تنفسى سالمى 

دارند، مشکلى ایجاد نمى کند.
وى افزود: افرادى دچار مشکالت تنفسى هستند باید هر چند وقت یکبار ماسک 
خود را در بیاورند و استنشاق اسپرى هاى تنفسى که از آن ها استفاده مى کنند را انجام 

دهند و مجدد ماسک بزنند.

اکثر مردم دنیا عاشــق بوى بدن نوزاد هســتند، به طورى که 
همگى این بوى دلپذیر و خوشایند را مى شناسند. اما علت بوى 

خوش بدن نوزادان چیست؟ 
بدن نوزادان بوى خوشى دارد که سبب برقرارى رابطه عاطفى 
عمیق بین نوزاد و اطرافیان خصوصًا پدر و مادر آنها خواهد شد. 
بســیارى از افراد بوى خوش نوزاد را یکى از دلنشین ترین و 

بهترین عطرهایى که تا به حال بو کرده اند، مى دانند.
بوى بدن نوزادان بسیار متفاوت تر از بوى بدن کودکان در سنین 
باالتر است. بوى بدن این فرشته هاى کوچک به قدرى مطبوع 
است که برخى شرکت هاى عطرسازى به دنبال ساخت عطر 
با رایحه نوزاد بوده اند و چندین شــرکت، عطرهایى به این نام 
را وارد بازار کرده اند. تحقیقات نشان مى دهد نوزاد واقعًا بوى 
خوبى دارد و این یک روشى بیولوژیکى با ارزش براى بقا و زنده 

ماندن نوزاد است.
در یک تحقیق، درباره واکنش و پاسخ زنان به بوى بدن نوزاد 
تحقیقات گسترده اى انجام دادند. در این تحقیق 30 زن را مورد 
بررسى قرار دادند. 15 زن قبًال مادر شده بودند و 15 زن تجربه 
مادر شدن را اصًال نداشتند. همه آنها نوزادانى که نمى شناختند 
و کمتر از دو روز سن داشتند را بو کردند. به نظر آنها بوى نوزاد 
مى تواند آنها را هیپنوتیزم کند. آزمایشاتى که روى مغز شرکت 
کنندگان در این بررسى انجام شــد، نشان داد بویى که از بدن 
نوزاد دو روزه ساطع مى شــود، بخش مرتبط با حس بویایى را 

در مغز زنان فعال مى کند. در نتایج این بررســى هر دو گروه 
بوى نوزاد را مانند عطرى خوشبو  و آرامبخش توصیف کردند.

یکى از دالیل خوشبویى بدن نوزادان ترشح ماده اى شیمیایى 
است که از غدد عرق نوزاد ترشح مى شود. 

از آنجایى که ماندگارى این رایحه تنها چند هفته بر روى بدن 
نوزاد به طول مى انجامد مى تواند تحت تأثیر متابولیسم بدن 
نوزاد باشد که وقتى وى شــروع به خوردن و نوشیدن مى کند 

و دیگر براى تغذیه به شیر مادر وابسته نیست، تغییر مى کند.
 علت بوى خوب نوزادان را به دلیــل بوى ماندگار «ورنیکس 

کازئوزا» مى دانند. ورنیکس کازئوزا ماده اى است که 
بدن جنین در رحم با آن پوشیده شده است و پس 

از تولد بیشتر آن جذب شده و مقدار باقى 
مانده با شستن نوزاد از بین مى رود.

فواید بوى خوش 
بدن نوزادان:

دلیل آن هرچه باشد، 
بــه نظر 

مى رسد این موضوع بخشــى از هوشمندى طبیعت است که 
باعث مى شود ما بى درنگ عاشــق این موجود کامًال وابسته 

و نیازمند بشویم.
این رایحه به مادر کمک مى کند که فرزند خود را شناسایى و با 

وى پیوند عاطفى بر قرار کند. 
ت حقیقات نشان مى دهد که وقتى مادر فرزند خود را بو مى کند، 
مرکز لذت و شادى در مغزش فعال مى شود. این بدان معناست 
که ذات و طبیعت مادرانه مى خواهد تــا وقتى مادر زمانش را 
در کنار فرزند سپرى مى کند حس فوق العاده اى 

داشته باشد.

استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى گفت: تب، سردرد، بدن درد، 
دردهاى عضالنى، اسهال و... از عالیم ابتال به کروناست و اگر فردى 
این عالیم را داشت باید سریعاً خود را قرنطینه کند و اگر مى خواهد تست 
کرونا را انجام دهد، باید چهار تا هفت روز از دوره ابتال به بیمارى بگذرد.

دکتر مسعود مردانى اظهار کرد: در ابتداى ابتال به کرونا و در هنگام شروع 
عالیم به ویژه سرفه و عطسه احتمال انتقال ویروس به سایر افراد بیشتر 
است، اما افراد فاقد عالمت نیز در صورتى که در فاصله نزدیک با سایر 
افراد قرار گیرند مى توانند منجر به انتقال ویروس شــوند، زیرا احتمال 

کمترى دارد که خود را قرنطینه کنند.

مردانى ادامه داد: بیشتر افرادى که به ویروس کرونا آلوده و داراى عالمت 
هستند، معموًال ده روز بعد از رفع عالیم دیگر ناقل این بیمارى محسوب 
نمى شوند، کسانى که نتیجه تست کروناى آنها مثبت بوده اما عالمتى 
از این بیمارى را تجربــه نکرده اند، ده روز بعــد از آزمایش دیگر ناقل 

محسوب نمى شوند ولى باید 14 روز در قرنطینه باشند.
این استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى گفت: افراد مبتال به موارد 
خفیف کرونا طى یک تا دو هفته بهبود مى یابند، اما در موارد شــدید، 
زمان الزم براى بهبودى مى تواند شــش هفته یا بیشــتر طول بکشد 
و برخى افراد ممکن است مشــکالت جسمى و روانى طوالنى مدت را 

تجربه کنند. مردانى افزود: آنها ممکن است به طور متناوب با گذشت 
زمان بهبود یافته و یا بدتر شوند و مشکالت مختلفى مانند خستگى و 
مشکل در تمرکز تا اضطراب، ضعف عضالت و ادامه پیدا کردن تنگى 

نفس را تجربه کنند.
وى تصریح کرد: ممکن اســت افراد چند روز بعد از احساس بهبودى و 
بهتر شدن، هنوز به این ویروس آلوده بوده و ناقل باشند اما پس از گذشت 
ده  روز از رفع کامل عالیم، اگر نیاز به بیرون رفتن از منزل داشــتند از 
ماسک استفاده کرده و تا حد ممکن از لمس سطوح خوددارى و فاصله 

اجتماعى را رعایت کنند.

با وجود آنکه گردو خواص تغذیه اى و درمانى بى شمارى دارد، مصرف بیش از حد آن مى تواند 
نگرانى هایى به دنبال داشته باشد. این مغز احتمال آلرژى زایى دارد و در کودکان یا بزرگساالن 
مستعد به آلرژى با نشــانه هاى مختلفى مثل آبریزش بینى، خارش، کهیر، تهوع، سرگیجه، 
اسهال، دل درد و... بروز مى کند و در شــکل حاد و خطرناك آن مى تواند سبب التهاب مجارى 
تنفسى و تنگى نفس شود. البته احتمال حساسیت زایى گردو کم است؛ با این حال، نام این مغز 

در بین هشت ماده غذایى آلرژى زا ثبت شده است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه گردو به دلیل دارا بودن «فیتات» در جذب مواد معدنى 

ضرورى بدن مثل آهن، روى، کلسیم و... اختالل ایجاد کرده و با مصرف زیاد 
یا مستمر آن مقدمات بروز کم خونى را در فرد ایجاد مى کند؛ البته با وضعیت 
گرانى گردو و میزان کمى که به طور معمول مصرف مى شود فیتات این مغز 
نمى تواند تهدیدکننده سالمت باشد. با توجه به این که گردو و هر مغز دیگرى 

حاوى این ترکیب است بهترین توصیه این است که در صورت مصرف زیاد یا 
مستمر این ماده غذایى، یک شب قبل از مصرف، مغزها را در آب خیس کنید 

تا از میزان فیتات آنها کاسته شود.

یش از حد آن مى تواند 
 کودکان یا بزرگساالن 
کهیر، تهوع، سرگیجه، 
د سبب التهاب مجارى 
ا این حال، نام این مغز 

د معدنى
 زیاد 
عیت 
مغز 
رى 

یاد یا 
 کنید 

دوچرخه سوارى ورزش خوبى است و مى تواند به همان 
راحتى که شما انجام مى دهید آسان یا دشوار باشد. به 
عالوه اگر نمى توانید بیرون برویــد، حتى مى توانید 
بسیارى از مزایاى سالمتى مشابه را در یک دوچرخه 
ثابت در داخل خانه پیدا کنید. در اینجا پنج مزیت عمده 

دوچرخه سوارى براى سالمتى آورده شده است.

دوچرخه سوارى تناسب قلب و عروق را 
افزایش مى دهد

وزارت بهداشــت و خدمات انســانى ایاالت متحده 
توصیه مى کند که بزرگســاالن 150 تــا 300 دقیقه 
در هفته فعالیت هوازى با شــدت متوســط یا 75 تا 
150 دقیقــه فعالیت بدنى هوازى با شــدت زیاد 
انجام دهند. دوچرخه سوارى یکى از راه هاى 
ورزش هاى هوازى است – که به آن کاردیو 
نیز گفته مى شود – که قلب و ریه هاى شما 

را کار مى دهد.

دوچرخه سوارى مى تواند به 
شما در کاهش وزن کمک کند

فعالیــت هوازى متوســط یا شــدید مانند 

دوچرخه سوارى مى تواند به شما در کاهش وزن کمک 
کند. یک بررسى تحقیقاتى در سال 2019 نشان داد که 
دوچرخه سوارى داخل سالن، همراه با روش هاى تغذیه 
سالم، براى کمک به افراد در کاهش وزن، کاهش فشار 

خون و بهبود مشخصات چربى توصیه مى شود.

تأثیر مالیــم دوچرخه ســوارى روى 
مفاصل

دوچرخه سوارى یک فعالیت کم تأثیر بر روى مفاصل 
است – حتى از پیاده روى نیز راحت تر است. وقتى راه 
مى رویم و وقتى پایمان به زمین برخورد مى کند، با دو 

تا چهار برابر وزن بدن خود ضربه مى زنیم.

دوچرخه سوارى تعادل و هماهنگى را 
بهبود مى بخشد

یک مطالعه کوچک در ســال 2013 نشــان داد که 
دوچرخه سوارى مى تواند تعادل را بهبود بخشد و حتى 
به جلوگیرى از سقوط افراد مســن کمک کند؛ با این 
حال، این مزایا فقط براى دوچرخه ســوارى در فضاى 
باز اعمال مى شــود، و نه براى دوچرخه سوارى ثابت 

داخل سالن.

وقتى مــى خواهید دوچرخه را به حالت ایســتاده نگه 
دارید، روى تعادل کار مى کنید. به همین دلیل دوچرخه 
ســوارى اغلب براى آموزش تعــادل و هماهنگى به 
افراد مبتال به اختالالت عصبى توصیه مى شــود. در 
حقیقت، یک مطالعه کوچک در سال 2015 نشان داد 
که دوچرخه سوارى ثابت مى تواند تعادل را در بیماران 

سکته مغزى بهبود بخشد.

دوچرخه سوارى مزایاى سالمت روان را 
به همراه دارد

به خوبى ثابت شده اســت که ورزش – مانند دوچرخه 
سوارى– مى تواند عملکرد شــناختى را بهبود بخشد، 
افســردگى را کاهش دهد و به طور کلى بهزیستى را 
افزایش دهد. به عالوه، وقتــى در فضاى باز دوچرخه 
ســوارى مى کنید، این مزایا را افزایش مى دهد. یک 
بررسى تحقیقاتى در سال 2013 نشان داد که ورزش 
در محیط هاى طبیعى مزایاى سالمت روان بیشتر از 

ورزش هاى داخلى است.
مهمترین مزیت دوچرخه سوارى ممکن است همان 
احســاس آزادى، لذت، بازى، لبخنــد و خنده دوران 

کودکى باشد.

5 دلیل براى اینکه دوچرخه سوارى را شروع کنید

مضرات گردو 
که نگران کننده است

چقدر طول مى کشد تا موارد شدید کووید-19 بهبود پیدا کنند؟

فقدان مدارك
برگ سبز و سند کمپانى خودرو سوارى 
پژو 405 مــدل 1385 به شــماره 
موتور 12485074457 و شــماره 
شاسى 24217414 به شماره پالك

 43 – 458 ص 34 متعلق به ابراهیم 
افروغ به شماره ملى 4160196144 
فرزند محمد حسن مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

کبد یکى از اندام هاى ســم زداى بدن است و 
هر روز فعالیت زیادى انجام مى دهد. بنابراین 
تعجبى ندارد که تحت فشــار قرار بگیرد. اگر 
کبد نتواند سموم بدن را به ضایعات بى خطرى 
تبدیل کند، این سم ها آنقدر درون بافت چربى 
بدن «منتظر مى مانند» تــا عملکرد کبد دوباره 
به حالت طبیعى بازگردد و درنتیجه آنها بتوانند 
از بدن دفع شــوند. در ادامه به نشــانه هایى 
مى پردازیم که مى گویند کبدتان تحت فشار 

زیادى قرار دارد.
کبد وقتى بیش از حد تحت فشــار باشد 
دیگر نمى تواند خون را به درستى تصفیه کند. 
درنتیجه سم ها مى توانند به مغز برسند. با وقوع 
این اتفاق ممکن است دچار نشانه هایى مثل 
گیجى، اختالل در حافظه و سخت شدن تصمیم 

گیرى شوید.
یکى از وظایف کبد متعادل نگه داشــتن 
میزان قند خون اســت. وقتى کبد تحت فشار 
باشد ممکن است دچار افت قند ناگهانى شوید. 
افت قند خون باعث خستگى، حساس شدن و 

ناتوانى در تمرکز مى شود.
*وضعیت خلق و خو و حافظــه  ما به وضعیت 
مغزمان بستگى دارد. وقتى مواد سمى به مغز 
راه پیدا کنند، به خاطــر آوردن چیزها برایتان 
سخت مى شود و دائماً دچار نوسانات خلقى مى 
شوید. اضطراب و افسردگى هم با وضعیت کبد 

مرتبط هستند. 
کسانى که زیاد دچار سرماخوردگى و دیگر 
عفونت هاى ویروسى مى شوند قویاً معتقدند که 
علت آن کمبود ویتامین C است. اما کمتر کسى 
مى داند کــه کبد نقش مهمــى در ایجاد یک 

دستگاه ایمنى قوى دارد. 
یکى از شــایع ترین نشــانه هاى وقفه 
تنفسى در خواب، خروپف است. اگر متوجه وجود 
این عالمت در خود شده اید، بهتر است از کبد 
شما آزمایش گرفته شود چون این احتمال وجود 

دارد که عملکرد طبیعى اى نداشته باشد.

نشانه اینکه کبدتان 
حال و روز خوبى ندارد

راز بوى خوش بدن نوزادان کشف شد

چگونه غذا بدن شما را تغذیه و محافظت مى کند؟ 

ین
طبوع 
عطر 
ننام

بوى 
 زنده 

 نوزاد 
 مورد 
جربه 
ختند 
 نوزاد 
رکت 
ددبدبدنن

یىیى را 

ى ییر ی ب و ر یر ب ی ى بر ر ی و
 علت بوى خوب نوزادان را به دلیــل بوى ماندگار «ورنیکس 

کازئوزا» مى دانند. ورنیکس کازئوزا ماده اى است که 
بدن جنین در رحم با آن پوشیده شده است و پس 

از تولد بیشتر آن جذب شده و مقدار باقى 
مانده با شستن نوزاد از بین مى رود.

فواید بوى خوش
بدن نوزادان:

دلیل آن هرچه باشد، 
بــه نظر 

شر ز ر ى و و ى ر بی و
در کنار فرزند سپرى مى کند حس فوق العاده اى 

داشته باشد.

ماسک را هر چند ساعت یکبار 
باید تعویض کرد؟

 در موارد شــدید، 
شــتر طول بکشد 
ى طوالنى مدت را

ده  روز از رفع کامل عالیم، اگر نیاز به بیرون رفتن از منزل داشــتند ا
ماسک استفاده کرده و تا حد ممکن از لمس سطوح خوددارى و فاصله

اجتماعى را رعایت کنند.

بسیارى از مواد مغذى موجود در غذا باعث سالمتى شده و بدن شما را در برابر بیمارى محافظت 
مى کند. خوردن غذاهاى کامل و مغذى مهم است چراکه مواد منحصر به فرد موجود در آنها به طور 

هم افزایى کار مى کند و تأثیر حاصله از آن هرگز با مصرف مکمل ها تأمین شدنى نیست. 
به عنوان مثال، گرچه بدن به مقادیر کمى ویتامیــن و مواد معدنى نیاز دارد  اما همین مقدار اندك 
براى حفظ سالمتى حیاتى است. رژیم غذایى غربى شامل مقادیر زیادى غذاهاى شدیداً فرآورى 
شده و مقادیر اندك محصوالت طبیعى و سالم معموًال بدن را دچار کمبود ویتامین مى کند. چنین 
 ،C کمبودهایى خطر ابتال به انواع بیمارى ها را به شدن افزایش مى دهد. مصرف ناکافى ویتامین
ویتامین D و فوالت ممکن است به قلب شما آسیب رساند، باعث اختالل در عملکرد سیستم ایمنى 

شود و همچنین، خطر ابتال به برخى سرطان ها را افزایش دهد.
غذاهاى مغذى و طبیعى مانند سبزیجات، میوه ها، لوبیا و غالت داراى ترکیبات مفید بیشمارى از 
جمله آنتى اکسیدان ها هستند. آنتى اکسیدان ها از سلول ها در برابر آسیب هایى که ممکن است 
منجر به بیمارى شــود، محافظت مى کنند. در حقیقت، مطالعات نشان مى دهد افرادى که رژیم 
غذایى آنها سرشار از آنتى اکسیدان هاى پلى فنول اســت میزان افسردگى، دیابت، زوال عقل و 

بیمارى هاى قلبى کمترى دارند.
فیبر بخشى اساسى از یک رژیم غذایى سالم اســت. این ماده نه تنها باعث هضم و دفع مناسب 
مى شود بلکه باکترى هاى مفید روده را نیز تغذیه مى کند. بنابراین، غذاهاى پر فیبر مانند سبزیجات، 
لوبیا، غالت و میوه ها به محافظت در برابر بیمارى، کاهش التهاب و تقویت سیســتم ایمنى بدن 
کمک مى کنند. از طرف دیگر، رژیم هاى کم فیبر با افزایش خطر ابتال به بیمارى ها از جمله سرطان 

روده بزرگ و سکته مغزى مرتبط هستند.

پروتئین و چربى در کل غذاهاى مغذى براى بدن بوده و نقش مهمى در ســالمتى شما ایفا مى 
کنند. اسیدهاى آمینه -عناصر سازنده پروتئین- به عملکرد سیستم ایمنى بدن، سنتز عضالت، 
متابولیسم و رشد کمک مى کنند، چربى ها سوخت را تأمین کرده و به جذب مواد مغذى کمک مى 
کنند. اسیدهاى چرب امگا 3 که در غذاهایى مانند ماهى هاى چرب یافت مى شوند به تنظیم التهاب 

کمک مى کند  و با بهبود سالمت قلب و ایمنى بدن ارتباط دارند.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پس بترســید از خدا، بترســید از آن چیزها کــه خدا شــما را از آنها 
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مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان از بهره بردارى محل جدید برگزارى رویدادهاى 

نمایشگاهى استان در نیمه آبان ماه خبر داد.
به گــزارش روابط عمومى شــرکت نمایشــگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان، على یارمحمدیان با اشاره 
به اینکه اصفهان به عنوان یکى از اســتان هاى فعال 
و تأثیرگذار در حوزه اقتصادى و صنعت کشور به شمار 
مى رود،  گفت: این اســتان ســال ها از نبود یک محل 
اســتاندارد براى برگزارى رویدادهاى نمایشــگاهى 
رنج مى برد اما با فعالیت هاى انجام شــده، محل جدید 

برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى استان تکمیل شده و 
بهره بردارى از آن در نیمه آبان ماه آغاز مى شود.

   شرط معرفى و ایجاد ارتباطات و تعامالت 
تجارى

وى با بیان اینکه استان اصفهان در حوزه فوالد، سنگ، 
طال، دام و طیور، گل و گیاه، فرش و... حرف نخست را 
در کشــور مى زند، اظهار کرد: در چنین شرایطى الزم 
اســت نمایشــگاه بین المللى اصفهان به عنوان نقطه 
معرفى و ایجاد ارتباطات و تعامالت تجارى میان فعاالن 
اقتصادى نقش آفرینى ویژه اى داشته باشد؛ این اتفاق در 

شرایطى رخ مى دهد که محلى استاندارد و بى نظیر براى 
برگزارى رویدادهاى نمایشگاهى وجود داشته باشد.

   استانداردترین نمایشگاه کشور
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با اشــاره به اختصاص زمینى به مساحت 47 
هکتار براى ساخت محل دائمى برگزارى رویدادهاى 
نمایشــگاهى اســتان تصریح کرد: این نمایشــگاه، 
استانداردترین نمایشگاهى اســت که در سطح کشور 
اجرا شده؛ چرا که یک سالن 21 هزار مترى و 30 هزار 

مترمربع محوطه روباز برپایى رویدادهاى نمایشگاهى 
را دارد و امکان برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى مدرن 
را با زیر ساخت هاى مناسب را براى مشارکت کنندگان 

فراهم مى کند.
وى با تأکید بــر اینکه فعاالن اقتصادى در بســتر این 
نمایشگاه مى توانند به توســعه ارتباطات تجارى خود 
بپردازنــد، اضافه کــرد: پیش از ســاخت محل جدید 
نمایشگاه ها و در زمانى که رویدادهاى نمایشگاهى در 
پل شهرستان برگزار مى شد، شرکت هاى خارجى حاضر 
به مشارکت در نمایشگاه ها نبودند چرا که فضاى مناسبى 

براى برگزارى این نمایشگاه ها وجود نداشت اما اکنون 
شرایطى فراهم آمده که شرکت هاى خارجى بتوانند در 
نمایشــگاه اصفهان حضور یابند و با فعاالن اقتصادى 

ایرانى و اصفهانى به تعامالت تجارى بپردازند.

   فرصتى مهم براى اصفهان
یارمحمدیان ادامه داد: اگر قرار باشــد کشــور به رشد 
اقتصادى دســت یابد و صــادرات غیرنفتى را افزایش 
دهد، الزم است رویدادهاى نمایشگاهى تقویت شوند؛ 
بر همین اساس، باید شرایطى فراهم آید تا شرکت هاى 

فعال در حوزه هاى مختلف بتوانند در نمایشــگاه هاى 
داخلى و خارجى شرکت کنند و دستاوردهاى خود را به 

نمایش گذارند. 
وى با تشکر از شــهردارى و اتاق بازرگانى اصفهان به 
عنوان سهامداران شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
یادآور شــد: در صورتى که همراهى شهردارى و اتاق 
بازرگانى اصفهان وجود نداشــت، اجــراى این پروژه 
به ســرانجام نمى رســید اما اکنون شــرایطى فراهم 
آمده تا اصفهان میزبان یکى از اســتانداردترین مراکز 

نمایشگاهى در سطح کشور باشد.

14 آبان  99؛ آغاز بهره بردارى از محل دائمى نمایشگاه هاى اصفهان 


