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حقایقى جالب درباره سیرابىشناسایى 1345 بیمار مبتال به کرونا در یک روزخوشحالى شهاب حسینى از موفقیت فیلمش در جشنواره فیلم کودكپایین ترین و باالترین سن ازدواج در ایران پیام! بیا و تمدید کن سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

جوز هندى     
دواى  

شماست!

گران شدن روزانه گوشت در اصفهان
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امسال راهپیمایى 13 آبان 
برگزار نمى شود

علت آتش سوزى در 
محدوده سى و سه پل 

بیماران دیابتى
 همچنان سرگردان 

داروخانه ها مهلت 2 ماهه5
 به متصرفان 

حریم زاینده رود

جوز هندى قرن هاست که به عنوان یک طعم دهنده و چاشنى 
غذاهاى آسیایى استفاده مى شود. جوز هندى داراى اثرات 
درمانى است و به طور گسترده اى به عنوان درمان خانگى 

براى بیمارى هاى مختلف مورد استفاده قرار مى گیرد.
 از جمله خواص جوز هندى مى توان به افزایش قابلیت...

دادســتان عمومى و انقالب اصفهان به افرادى 
که با هدف سودجویى در حریم یا بستر زاینده رود 
اقدام به ساخت و سازهاى غیرمجاز کرده اند دو ماه 
فرصت داد تا خودشان نسبت به رفع تصرف اقدام 
کنند در غیر این صورت دســتگاه قضایى با عزم 

جدى با آنها برخورد قانونى خواهد کرد.
على اصفهانى روز سه شــنبه در آیین تکریم و 
معارفه دادســتان عمومى و انقالب شهرستان 
فالورجان افزود: دادســتان ها در سراسر استان 
رویکرد مبارزه قاطعانه بــا مخالن نظم و امنیت 

و متعرضان به...
4

تفاهمنامه اى براى آغاز دوباره کاوش ها در تپه اشرف تفاهمنامه اى براى آغاز دوباره کاوش ها در تپه اشرف 
مدیر منطقه مدیر منطقه 44 شهردارى اصفهان در پاسخ به «نصف جهان» خبر داد شهردارى اصفهان در پاسخ به «نصف جهان» خبر داد

8

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز: از بیست و هشتم صفر قیمت گوشت در بازار افزایش قابل توجهى را تجربه کرده است

خداحافظى ناصر ممدوح
 از اجرا و بازیگرى

مأموریتى براى پایان حسرت 6 ساله
اگر دوباره شــاهد تعویق در آغاز رقابت هاى لیگ برتر نباشــیم؛ این 
مسابقات از 16 آذرماه شروع مى شود. تیم هاى حاضر در لیگ بیستم 
در حال انجام دادن آخرین اقدامات براى شروع هر چه بهتر در فصل 
جدید هستند. یکى از تیم هایى که توانسته آماده سازى خوبى داشته 

باشد سپاهان اصفهان است.
بعد از ناکامى با امیر قلعه نویى در کسب...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افزایش 
آلودگى هوا 

در اصفهان از فردا

در آمریکا خانه بخرید به صرفه تر است تا در ایران!
گزارشى از مقایسه بهاى مسکن در ایران و ینگه دنیا

2

احسان احسان 
وعده بازگشتوعده بازگشت
 به سپاهان را داد به سپاهان را داد

4

ناصرممدوحخداحافظىناصر ممدوح وحخداحافظ ر ى
گ از اجرا و بازیگرى از ا ا رىاز زی ب و جر رز بازیگرىر و اجرا از

آگهى مزایده چاپ دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید :
موضوع مزایده :فروش چوب خشک و مصالحى

-مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده:پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/08/17
-محل دریافت اسناد:امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

-محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
-تاریخ بازگشایى پیشنهادات :ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 1399/08/18

-مدت اعتبار پیشنهادها :چهارشنبه 1399/08/28
-اصالح جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها  انجام نمى شود.

على اصغر حاج حیدرى - شهردار خمینى شهر
م.الف:1028738

 شهردارى ابریشم به موجب مصوبه شماره 216 مورخ 99/7/8 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به انجام عملیات اجراى 
لکه گیرى ، ترمیم ترانشه و آسفالت معابر سطح شهر ابریشم با اعتبارى بالغ بر 5/000/000/000 ریال از اعتبارات عمرانى شهردارى براساس 
مترمربع از طریق آگهى مناقصه اقدام نماید لذا متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ مدارك و نقشه و مشخصات مناقصه مى توانند 
تا روز دوشنبه مورخ 99/08/19 همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به حراست شهردارى واقع در شهر ابریشم بلوار الغدیر بعداز 

پمپ بنزین مراجعه نمایند. ضمناً تأمین آسفالت به عهده شهردارى مى باشد. 
تلفن : 37450001-3

ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه هاى انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
م الف: 1028989

مهدى مختارى- شهردار ابریشم 

آگهی مناقصه نوبت اولچاپ دوم آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصات عمومى با مشخصات ذیل واقع در شهر جدید مجلسى، را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir برگزار نماید:

- 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 سایت شرکت عمران مجلسى

 م الف: 1032070
شرکت عمران شهر جدید 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

واگذارى به اجاره یک باب مغازه تجارى از موقوفه مســجد امام هادى(ع) واقع در شاهین شهر مسکن مهر  
خیابان اردیبهشت فرعى 16 مغازه به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه19/000/000ریال مهلت 
ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/08/26 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 

تماس حاصل فرمایند.
م.الف: 1032318

آگهى مزایده نوبت دوم به شماره 99/727598مورخ99/08/06

مهدى قربانى-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهى مزایده (مرحله سوم)  چاپ اول

شهردارى خورزوق در نظر دارد تعدادى از امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره 

مزایده 2099093481000002 به صورت الکترونیکى به فروش برساند. 
تاریخ انتشار: 99/08/07 مهلت دریافت اســناد مزایده: 99/08/27 تاریخ بازدید: 99/08/27 مهلت ارسال 

پیشنهاد: 99/08/27 تاریخ بازگشایى: 99/08/27 تاریخ اعالم برنده: 99/08/27
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده دستگاه اجرایى 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1- برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، 

ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2- کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، 

قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد. 
3- عالقمندان به شــرکت در مزایده مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با 
شماره 41934- 021 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استان ها، در سایت سامانه 

(www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است. 

م الف: 1033014محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق 

مأموریتى
اگر دوباره شــاهد
6مسابقات از 16 آذر
در حال انجام دادن
جدید هستند. یکى
باشد سپاهان اصفه
بعد از ناکامى با امیر
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عربســتان ســعودى از اول نوامبر (11 آبان) به زائران 
خارجى اجازه اجراى مراسم حج عمره را مى دهد.

مقامات عربستان در ماه مارس حج عمره را متوقف کردند 
که باعث شد تعداد زائران حج در ماه جوالى (اولین ماه 
تابستان) در بحبوحه همه گیرى ویروس کرونا کاهش 
چشمگیرى داشته باشد. عربستان از اوایل ماه جارى به 

 تدریج حج عمره را آزاد کرد.
عربستان از ابتداى ماه نوامبر به زائران داخلى و خارجى 
اجازه اجراى مراسم حج را با ظرفیت کامل مى دهد. این 
به معناى حضور 20 هزار زائر و 60 هــزار نمازگزار در 
روز اســت. تنها زائران بین 18 تا 50 سال اجازه سفر به 

عربستان براى حج عمره را دارند و باید قبل از ورود به این 
کشور جواب تست کروناى آنها منفى باشد. تمام زائرانى 
که از خارج از عربستان مى آیند به مدت سه روز قرنطینه 
مى شــوند. مقامات عربســتان اعالم کردند با شرکت 
هواپیمایى «سعودى عربین» براى فراهم کردن ظرفیت 

کافى براى ورود زائران هماهنگ کرده اند.
این ســومین بخش از طرح چهار مرحله اى عربستان 
براى از ســرگیرى حج اســت کــه از چهــارم اکتبر 
(13 مهر) آغاز شد.  عربستان ماه گذشته اعالم کرد تمام 
محدودیت هاى سفرهاى هوایى این کشور از اول ژانویه 

سال آینده میالدى برداشته مى شود.

مراســم روز 13 آبان امسال با ســه تأکید خاص رعایت 
فاصله اجتماعى، استفاده از ماسک و برگزارى مراسم در 

کوتاه ترین زمان برگزار مى شود. 
قائم مقام شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى کشور 
در نشســت مطبوعاتى هفته وحدت و روز ملى مبارزه با 
اســتکبار جهانى گفت: به دلیل محدودیت هاى شدید 
کرونایى و ســیر صعودى این ویــروس در هیچ کجاى 
کشور راهپیمایى نخواهیم داشت. در شهرهاى بحرانى 
هم از برگزارى هرگونه مراسمى مستثنى خواهد بود. در 
چارچوب مصوبات ستاد مقابله با کرونا عمل مى کنیم و 

تصمیم جزیره اى اتخاذ نخواهد شد.

نصرت ا... لطفى ادامه داد: با این مالحظات بناست با حذف 
راهپیمایى امسال به شیوه هاى گذشته با سه تأکید خاص 
رعایت فاصله اجتماعى، اســتفاده از ماسک و برگزارى 
مراسم در کوتاه ترین زمان روز سه شنبه 13 آبان، مراسم 
مشترك جشــن میالد پیامبر(ص) و روز ملى مبارزه با 
استکبار جهانى منهاى 43 شهرى که حالت بحرانى در آنها 

اعالم شده است، به ویژه در مراکز استان ها برگزار شود. 
وى گفت: پیش بینى ما این اســت مراسم روز 13 آبان، 
ساعت 3 عصر روز سه شنبه مقابل النه جاسوسى، سفارت 
سابق آمریکا و با سخنرانى آقاى قالیباف، رئیس مجلس 

شوراى اسالمى خواهد بود. 

زمان آغاز مراسم حج عمره 
در عربستان اعالم شد 

امسال راهپیمایى 13 آبان 
برگزار نمى شود

رژ لب را نباید دید!
ســریال «پس از بــاران»    خبر فورى|
مجموعــه اى تلویزیونى به کارگردانى ســعید 
سلطانى است که در 40 قســمت در سال 1379 
از شبکه 3 سیما ایران پخش شــد  و این شب ها 
مجدداً از شبکه آى فیلم در حال پخش است. در 
قسمت یک شنبه شب این سریال و هنگام مراسم 
عروسى ارباب (با بازى محمود پاك نیت) با دومین 
همســر خود (با بازى مرجان محتشم) در هنگام 
نشان دادن چهره عروس، تصویر تلویزیون سیاه 
و سفید مى شد تا رژ لب عروس مشخص نباشد! 
این در حالى اســت که قبًال این تصاویر سریال 
«پس از باران» بدون لحاظ کردن چنین کارهایى 

پخش شده بود.

مادر «رومینا»
تحت فشار براى بخشش

مادر «رومینا اشرفى»،    روزنامه شرق|
دختر نوجوان تالشــى که به دست پدرش به قتل 
رسیده بود، به رأى صادرشده براى متهم (9 سال 
حبس) اعتراض کرد و خواستار مجازات شدیدترى 
شد. مادر رومینا از سوى شوهرش تحت فشار قرار 
گرفته بود که اعالم گذشــت کند اما او تا به حال 
رضایت نداده است. «رعنا دشتى»، مادر رومینا، 
پیش از این گفته بود اگر پدر رومینا آزاد شود، امنیت 
ندارد و دیگر نمى تواند راحت زندگى کند. این در 
حالى است که به گفته مادر رومینا، خانواده شوهر 
او براى گرفتن فرزند دیگــرش قصد دارند اقدام 

قضایى بکنند./3375

چرا امسال آلودگى هوا 
بیشتر شد؟

  تسنیم| معاون محیط زیست انسانى 
سازمان حفاظت محیط زیســت از جلسات ویژه 
این سازمان براى بررســى راهکارهاى مقابله با 
همزمانى آلودگى هوا و کرونا خبر داد. مســعود 
تجریشى استفاده بیشتر شــهروندان شهرهاى 
بزرگ از وسیله نقلیه شخصى را عامل مؤثرى در 
آلودگى هوا دانست و گفت: امسال به دلیل شیوع 
بیمارى کرونا اســتفاده از وسایل نقلیه شخصى 
افزایش یافته که باید اقدامات مؤثر و ویژه اى در 
سال جارى براى مقابله با اثرات مخرب آلودگى 

هوا انجام شود./3376

نصف مردم از ماسک 
خسته شده اند

  پانا | نتایج آخرین موج نظرســنجى تلفنى 
پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطــات وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى کــه در مهر 1399 
انجام شده نشــان مى  دهد بیش از نیمى از مردم 
ایران از زدن ماســک خسته شــده اند. به استناد 
این نظرســنجى، 72 درصد افراد براین باورند در 
خصوص خطرات کرونا اغراق کمى شــده و تنها 
9 درصد پاســخگویان خالف این نظر را داشته 
و معتقدنــد در خصوص خطــرات کرونا اغراق 
شده است. 15 درصد افراد پاســخگو نیز اعالم 
کرده اند تا حدى درباره آسیب هاى ویروس کرونا 

زیاده گویى شده است./3377

از لباس هاى ضدکرونایى 
نترسید

سخنگوى اورژانس    خبرگزارى دانشجو |
کشــور گفت: همکاران مــا در اورژانس مطابق 
دســتورالعمل هاى ابالغى به آنها از لباس هاى 
ضدکرونایى استفاده و تمام مسائل فردى را رعایت 
مى کنند و اینکه مردم بر اثر ترس یا پنهان کارى 
مى گویند از این لباس ها اســتفاده نکنید اشتباه 
اســت. مجتبى خالدى با بیان اینکه هموطنان از
 لباس هاى به اصطالح فضایى نترســند و این

 لباس ها براى ایمنى خودشان است اضافه کرد: 
همکاران اورژانــس لباس ها را بر اســاس نوع 
مأموریت خود اســتفاده مى کنند و همانطور که 
همه مى دانند هر مأموریت متفاوت و دسته بندى 

شده است.

کرونا از کجا به ایران آمد؟
  بهداشت نیوز | دکتر حسین نجم آبادى، 
سرپرســت مرکز تحقیقات ژنتیک دانشــگاه علوم 
بهزیستى و توانبخشى مى گوید: منبع اولیه ویروس 
کرونا از اوایل دى ماه سال گذشته از استان ووهان 
کشور چین بود و نتایج حاصل از مطالعه بر نمونه هاى 
گرفته شده از استان هاى مختلف کشورمان نشان 
داد که منشأ دوم ویروس در کشور، از نوع اروپایى آن 
بوده که در اوایل اسفند ماه سال گذشته (1398)، از 

طریق اروپا به ایران وارد شده است./3378

شعرکنایه  اى 
  تسنیم| نماینــده صومعه ســرا دیروز در 
صحن علنى مجلس در نطق خود شعرى کنایه آمیز 
را خطاب به رئیس جمهور قرائت کرد. ســید کاظم 
دلخوش اباترى خواند: وطن با تو شده سبز و بهارى/ 
گرانى گشته از کشور فرارى/ فقط یک کار مانده  اى 

حسن جان/ خلیج فارس را گندم بکارى!/3379

دارایى خارج از ایران ندارم
بیــژن زنگنــه، وزیــر نفت در    برترین ها |
یادداشــتى در توییتر خود در واکنش به تحریم هاى 
جدید آمریکا علیه او و سازمان هاى مرتبط با وزارت 
نفت نوشــت: «تحریــم من و همکارانــم واکنش 
منفعالنه به شکست سیاست واشنگتن براى به صفر 
رساندن صادرات نفت است. دوران یکجانبه گرایى 
در جهان به پایان رسیده است. صنعت نفت ایران از 
پا نخواهد نشست. هیچ دارایى هم در خارج از ایران 
ندارم که شامل تحریم شــود. جان و مال و آبرویم 

فداى ایران.»

متأسفم!
برگزارى جشــن بیعت با حضور    برترین ها |
على اکبر رائفى پور و هزاران نفر که عصر روز دوشنبه 
در ورزشگاه امام رضا(ع) مشــهد برگزار شد واکنش 
هاى بسیار زیادى را به دنبال داشت. مینو محرز، عضو 
ســتاد ملى مقابله با کرونا با اشاره به برگزارى جشن 
بیعت و تجمع در شهر مشهد گفت: از مردم و مسئوالن 
تعجب مى کنم که بعد از این همه مدت چرا اجازه مى 
دهند چنین اتفاقاتى رخ دهــد؟ گویا برخى هنوز باور 
ندارند که این بیمارى به صورت وحشتناك در کشور 
زیاد شده است و نباید اجازه برگزارى تجمعات را داد. 

فقط مى توانم بگویم متأسفم!/3380

ادامه روند کاهشى 
قیمت خودرو 

افت قیمت دالر در روزهاى اخیر    برترین ها |
باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شد که این افت 
قیمت ادامه یافت به طورى که قیمت هر دســتگاه 
پراید در بــازار به حدود 110میلیون تومان رســیده 
اســت. با کاهش قیمت دالر، قیمــت خودرو هاى 
خارجى حدود 30 میلیون تومــان کاهش یافت که 
این روند ادامه داشت و این افت قیمت تا 100میلیون 
تومان هم رســید. در این مورد یکى از فعاالن بازار 
خودرو گفت: قیمــت پژو 206 تیــپ 2 که تا 250 
میلیون تومان هم باال رفته بود حاال به 230 میلیون 
تومان رسیده و حتى تا 218 میلیون تومان هم معامله 

شده است./3381

کدام کشورها کرونا را 
مهار کردند؟

  ایمنا| به نظر مى رسد شش کشور استرالیا، 
کره جنوبى، ژاپن، هنگ کنگ، ویتنام و ســنگاپور 
توانســتند با موفقیت از موج دوم شــیوع ویروس 
کرونا خارج شوند. بعضى از کشورهاى آسیایى که با 
موفقیت از موج دوم بیمارى خارج شدند، ثابت کردند 
قرنطینه کردن تنها راه حل پیشگیرى از ابتال به کرونا 
نیست، بلکه الزم است موارد خاص دیگر مانند انجام 
آزمایش هاى مؤثر، ردیابى تماس ها و جداسازى افراد 

نیز انجام شود./3382

خبرخوان

جالب اســت بدانید با پول یک آپارتمــان 350 مترى در 
ولنجــک تهــران مى توان یــک آپارتمان متوســط در 
گرانقیمت ترین شهرهاى آمریکا یعنى بوستون، نیویورك 
و سان فرانسیسکو خریدارى کرد. همچنین با پول آپارتمان 
قدیمى مرکز تهران، مى شــود یک آپارتمــان نو در قلب 
لس آنجلس خرید و با پول سوئیتى در جنوبى ترین مناطق 
تهران، مى شود یک آپارتمان جادار در مرکز شهر دیترویت 
آمریکا معامله کرد! بله! خانــه در تهران تا این اندازه گران 

است!
اگر دالر 27 هزار تومانى ایــران را نظر بگیریم، میانگین 
قیمت یک مترمربع مسکن در شیکاگو تقریبًا معادل 50 
میلیون تومان، در داالس تقریباً معادل 60 میلیون تومان و 
در میامى حدود 87 میلیون تومان است. با این حساب یک 
شهروند تهرانى با پول آپارتمانى 180 مترى در مجیدیه، 
مى تواند یک آپارتمان بزرگ تر در مرکز شیکاگو یا داالس 
آمریکا داشته باشد. در حال حاضر یک آپارتمان نوساز 183 
مترى در خیابان قندى مجیدیه، با قیمت 12 میلیارد و 444 
میلیون تومان آگهى شده است. با این مبلغ مى توان یک 
آپارتمان 240 مترى در مرکز شهر شیکاگو آمریکا یا یک 

آپارتمان 200 مترى در مرکز شهر داالس خرید.
یک شهروند تهرانى با پول یک آپارتمان قدیمى در مرکز 
تهران مى تواند یک آپارتمان متوسط در مرکز لس آنجلس 
داشــته باشــد. بهاى یک فوت مربع مســکن در مرکز 
لس آنجلس 646 دالر اســت که با دالر 27 هزار تومانى، 
بهاى یک مترمربع مسکن در وسط شهر لس آنجلس حدود 
180 میلیون تومان مى شــود. در فایل بنگاه هاى مسکن 
تهران بهاى یک آپارتمان 21 ســاله 180 مترى و بدون 
آسانســور در امیرآباد 15 میلیارد تومان است. با این مبلغ 
مى شود یک آپارتمان 83 مترى در قلب لس آنجلس بخرید.
با پولى که مى توانید در جنوب شــهر تهران یک سوئیت 
کوچک بخرید مى توانید در مرکز شــهر شیکاگو صاحب 

سوئیت شوید یا اینکه در وسط شهر دیترویت صاحب یک 
خانه جادار 128 مترى باشید.

متوسط بهاى یک فوت مربع مسکن در ایالت دیترویت 42 
دالر است که با دالر 27 هزار تومانى و براى یک مترمربع 
مسکن حدود 11 میلیون و 700 هزار تومان مى شود. یک 
آپارتمان 58 مترى ســه سال ســاخت بدون پارکینگ و 
انبارى در یکى از جنوبى ترین مناطــق تهران یعنى بلوار 
ابوذر 1/5 میلیارد تومان قیمت دارد. با این پول مى شــود 
یک سوئیت 30 مترى در مرکز شیکاگو خریدارى کرد یا 
اینکه یک آپارتمان تقریبًا جادار 128 مترى در مرکز شهر 

دیترویت خرید.
در گرانقیمت تریــن شــهرهاى امریکا یعنى بوســتون، 

نیویورك و سان فرانسیســکو هر مترمربع مسکن با دالر 
27 هزار تومانى به ترتیب حدود 324 ، 309 و 281 میلیون 

تومان است.
در شمال شــهر تهران یک آپارتمان 350 مترى نوساز در 
ولنجک، خیابان پنجم 56 میلیــارد تومان قیمت گذارى 
شده است. با این پول مى شود یک آپارتمان 172 مترى در 
بوستون یا یک آپارتمان 181 مترى در نیویورك و یا یک 

آپارتمان 200 مترى در سان فرانسیسکو خرید.
در زعفرانیه هم یک خانه قدیمى 700 مترى  112 میلیارد 
تومان قیمت گذارى شده اســت. با این پول مى توان یک 
خانه با همین متراژ در لس آنجلس آمریکا خرید یا یک خانه 

1200 مترى در ناف میامى خرید!

نکته دیگر اینکه متوسط قیمت یک خانه در آمریکا حدود 
7/2 میلیارد تومان اســت. به عبارت دیگر اگر شهروندان 
طبقه متوسط آمریکا بخواهند در بازار مسکن ایران خانه 
بخرند حداکثر مى تواننــد آپارتمانى 120 تا 180 مترى در 

پونک، جنت آباد یا سعادت آباد تهران بخرند!
جالب است که تقریباً 20 سال طول کشیده تا قیمت مسکن 
در آمریکا دو برابر شود. این در حالى است که میانگین قیمت 
مسکن تهران، در سال 80 فقط حدود 308 هزار تومان براى 
هر مترمربع بود. در حال حاضر و بر اســاس گزارش مرکز 
آمار متوسط قیمت مسکن تهران تا پایان تابستان امسال به 
حدود 24 میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب قیمت 

مسکن تهران، در طول دو دهه 78 برابر شده است!

گزارشى از مقایسه بهاى مسکن در ایران و ینگه دنیا

در آمریکا خانه بخرید به صرفه تر است 
تا در ایران!

رئیس جمهورى آمریکا در نظر دارد تا در شب انتخابات 
ســوم نوامبر ضیافتى را در هتل خودش در واشــنگتن 
دى ســى بر پا کند. این در حالى است که پروتکل هاى 

مرتبط با کرونا تجمع هاى بزرگ را ممنوع کرده است.
ظرف چند روز گذشته، کارزار انتخاباتى «دونالد ترامپ» 
ایمیل هایى براى جمع آورى پول به نام او ارســال و این 
فرصت را بــراى حامیان مالى فراهم کرده  اســت تا در 
شب انتخابات به تیم ترامپ در هتل مورد عالقه اش در 
واشنگتن ملحق شوند و این نشــان مى دهد که ترامپ 
مى خواهــد از هتل لوکــس خودش به عنوان پشــت 

صحنه اى براى واکنش به نتایج انتخابات استفاده کند.
براى ترامپ، برگزارى مهمانى در شب انتخابات در هتل 
خودش عملى نمادین براى تاجرى است که از شهرت 
خود به عنوان یک ستاره تلویزیونى سابق و غول امالك 
و مســتغالت در نیویورك براى کســب باالترین مقام 

کشورش استفاده مى کند.
هنوز مشخص نیست مهمانى شــب انتخابات ترامپ 
چقدر بزرگ اســت اما «واشــنگتن دى ســى» تحت 
پروتکل هاى ویــروس کرونا ظرفیــت تجمع ها را 50 
َتن تعیین کرده اســت. با این حال ترامپ به پروتکل ها 

پایبند نیست.
«موریل بوزر»، شــهردار واشــنگتن دى سى در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه دربــاره برنامه هاى مهمانى در 
شب انتخابات شنیده است، گفت: «ما با دارنده پروانه در 

تماس خواهیم بود که آن هتل است.»
او همچنین اقدام ترامپ در برگزارى مراسم هاى بزرگ 
در کاخ سفید را در اوج کرونا زیر سئوال برد و گفت: «باور 
کنید که شما مى توانید به کاخ سفید بروید و کرونا بگیرید 
و هیچ اتفاقى براى شما نیافتد. البته شاید. یا ممکن است 

بابت ابتال به آن بمیرید.»

«ترامپ» ضیافت پیروزى اش را هم تدارك دید!

مدیر کل گمرك باشــماق از صادرات 900 کامیون گوجه 
فرنگى به وزن 14 هزار ُتن طى 11 روز به اقلیم کردستان 

عراق خبر داد.
فرید حق پناه  با اشاره به حواشــى اخیر فضاى مجازى در 

خصوص معطلى کامیون هاى صادراتى گوجه فرنگى در مرز 
باشماق گفت: اخیراً تعداد دو کامیون گوجه فرنگى به دلیل 
مالحظات قرنطینه اى طرف مقابل، به داخل کشور برگشت 
داده شد که صاحب کاال نسبت به تفکیک گوجه هاى فاسد 

از گوجه هاى سالم اقدام و حدود 3 ُتن از آن، در محوطه در 
انتظار اقدام قانونى براى معدوم نمودن تخلیه مى شود.

در روزهاى ابتدایى لغو محدودیت هــاى صادرات گوجه 
فرنگى به عراق، این محصول توسط تجار اقلیم تا هر کیلو 

800 دینار معادل 17هزار تومان نیز خریدارى شــده اما در 
روزهاى اخیر با افزایش شــدید عرضــه محصول، قیمت 
کاهش چشمگیرى داشــته و به 250دینار و حوالى 5000 

تومان افت کرده است.

صادرات 14 هزار ُتن گوجه فرنگى طى 11روز 

میانگین سن ازدواج در کل کشور در سال 98 در مردان 
29/7 سال و در زنان 24/8 سال به ثبت رسیده است؛ این 

آمار در 31 استان کشور متفاوت است.
بر اساس آمار اعالم شده از سوى سازمان ثبت احوال در 
سال 98 به ترتیب پنج استان کشور از جمله تهران (32 
سال)، البرز (31/5 سال)، مازندران (30/9 سال)، مرکزى 
(30/8 ســال) و فارس (30/8 ســال) داراى باالترین 
میانگین ســن ازدواج در مردان بوده است. همچنین به 
ترتیب پنج استان کشــور از جمله سیستان و بلوچستان 
(25/8 سال)، خراسان جنوبى (27/3 سال)، هرمزگان 
(27/7 سال)، خراسان شمالى (27/9 سال)، یزد (28/3 

سال) و گلستان (28/4 سال) داراى پایین ترین میانگین 
سن ازدواج در مردان بوده است.

در زنان نیز به ترتیب پنج استان کشور از جمله کرمانشاه 
(30/1 ســال)، تهران (28 ســال)، البرز (27/3 سال)، 
گیالن (26/4 ســال) و مازندران (26/2 ســال) داراى 
باالترین میانگین ســن ازدواج بوده است، همچنین به 
ترتیب پنج استان کشور نیز از جمله سیستان و بلوچستان 
(21 سال)، خراســان جنوبى (22/5 ســال)، خراسان 
شمالى (22/7 ســال)، هرمزگان (23/3 سال) و زنجان 
(23/6 سال) داراى پایین ترین میانگین سن ازدواج در 

زنان بوده است.

سازمان ســنجش آموزش کشــور به عنوان نهاد ناظر 
برگزارى آزمون هاى بین المللى، نــرخ جدید ثبت نام 
آزمون آیلتس را به مبلغ شش میلیون و 151 هزار و 40 

تومان محاسبه و به مراکز برگزارى آزمون، ابالغ کرد.
سازمان ســنجش تنها مرجع صادرکننده مجوز فعالیت 
براى برگزارى آزمون هاى بین المللى در ایران است و 
فعالیت مراکزى که از این سازمان مجوز اخذ نکرده اند 
فاقد اعتبار و غیرقانونى است. تاکنون 9 مرکز خصوصى 
مجوز برگزارى آزمون IELTS را از ســازمان سنجش 

دریافت کرده اند.
بر اساس بخشــنامه شــماره 49953 تاریخ 5 آبان ماه 
1399 سازمان سنجش آموزش کشــور به عنوان نهاد 

ناظر برگزارى آزمون هاى بیــن المللى، نرخ جدید ثبت 
نام آزمون آیلتس مبلغ شــش میلیون و 151 هزار و 40 
تومان محاسبه و به مراکز برگزارى آزمون، ابالغ شده 
است. هزینه این آزمون در سال گذشته سه میلیون و 50 

هزار تومان بود.
وجه واریزى از سوى داوطلبان براى  ثبت نام در آزمون 
آیلتس، به صورت على الحساب بوده و این بدان معناست 
که چنانچه قبل از برگــزارى آزمون تغییر قابل اعتنایى 
(افزایش یا کاهش) در نرخ ارز از ســوى بانک مرکزى 
و سایر شاخص هاى اقتصادى اعالم شود، مابه التفاوت 
نرخ قطعى ثبت نــام از داوطلبان اخذ و یا به آنان عودت 

داده مى شود.

پایین ترین و باالترین سن ازدواج در ایران

هزینه آزمون آیلتس دو برابر شد

  مریم شکرانى/ تجارت نیوز |
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شهرهاى جدید 
در لیست محدودیت ها؟

سـخنگوى سـتاد اسـتانى مقابله بـا کرونـا در اصفهان 
گفت: براى گروه هاى شغلى 2، 3 و 4 در شهرستان هاى 
گلپایگان، خوانسـار، نجف آباد، شاهین شـهر و میمه و 
سـمیرم محدودیت و یـا تعطیلى اعمال  شـد. حجت ا... 
غالمى افزود: در ستاد استانى این موضوع نیز بررسى شد 
که شهرستان هایى هم هستند که وضعیت آنان مشابه 
این پنج شهرسـتان اسـت که دانشـگاه علوم پزشـکى 
نـام این شهرسـتان هـا را اعالم کـرد که به سـتاد ملى 
مقابله بـا کرونا در خصـوص اعمال محدودیـت در این 
شهرستان ها پیشنهاد داده شد که در صورت تصویب، نام 

شهرستان هاى جدید اعالم خواهد شد./3384

کاهش 85 درصدى ثبت نام در 
مهدها

معـاون اجتماعـى اداره کل بهزیسـتى اصفهـان گفت: 
در سـال تحصیلى جـارى، 3100 نوآمـوز در واحدهاى 
مهدکودك ثبت نام شـدند که نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته با کاهش 85 درصدى همراه بوده است. 
مجتبى ناجى با اشاره به نامه اخیر دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به ستاد استانى مقابله با کرونا اظهار کرد: در این 
نامه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان درخواست تعطیلى 
واحدهاى مهدکودك در استان اصفهان را مطرح کرده و 
چنانچه این درخواست توسط ستاد استانى مقابله با کرونا 
تأیید شـود آموزش نوآموزان پیش دبسـتانى یک و 2 از 

طریق سامانه «شاد» دنبال خواهد شد.

آزادى 30 زندانى 
دادسـتان کاشـان از آزادى 30 نفر از زندانیـان با کمک 
200 میلیون تومانى یک خّیر خبر داد. مصطفى دهقانى 
با تشـکر از خیرى که موجبات آزادى 30 نفر از زندانیان 
جرایم مالـى و غیر عمـد را فراهم کرد، افـزود: با تالش 
ریاسـت و واحد مددکارى زندان کاشـان، شـاکیان این 
زندانیان به زندان دعوت شدند که بخشى از مطالبات خود 
را گذشت کردند و بخشى از مبالغ توسط خانواده زندانى، 
پرداخت شـد که در مجموع این 30 نفر کـه حدود 800 

میلیون تومان بدهکار بودند از بند زندان رهایى یافتند.

همسطح سازى 
دریچه هاى فاضالب

عملیات 86 مورد همسطح سازى دریچه هاى فاضالب 
در بازه زمانى شـش ماهه نخست سـال جارى در آبفاى 
شهرستان برخوار، توسـط واحد بهره بردارى انجام شد. 
الزم به توضیح است که این عملیات با هدف پیشگیرى 
از حادثه درتردد وسـایل نقلیه و همچنیـن مرئى نمودن 

دریچه هاى فاضالب صورت گرفت.

مرمت پشت بام هشت بهشت
مدیر کل میراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دسـتى 
اسـتان اصفهان گفت: عملیات مرمت پشـت بـام کاخ 
هشت بهشـت اصفهان از میانه مهر آغاز شـد که شامل 
مرمت و تعویض آجر هاى پشت بام، مرمت بندکشى ها، 
اجراى عملیات کاه گل در پشـت بام و دفـع نم و رطوبت 
بخش هاى مختلف پشـت بام کاخ هشت بهشـت است. 
فریدون اللهیارى افزود: این عملیات در مدت دو ماه و با 

هزینه اى بیش از 600 میلیون ریال اجرا شد.

اهداى 50 دستگاه
 کپسول اکسیژن

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهـان از اهداى 
50 کپسـول اکسـیژن از سـوى کارکنان ادارات اوقاف 
اسـتان اصفهـان بـه مراکـز درمانـى در اصفهـان خبر 
داد. حجت االسـالم محمد حسـین بلک با بیـان اینکه 
تخت هـاى زیادى در بیمارسـتان هاى اسـتان اصفهان 
اشغال شده و برخى از بیماران حاد تنفسى براى بسترى 
شـدن باید در صف انتظار بمانند، اظهار کـرد: این روند 
رو به بدتر شـدن اسـت و براین اسـاس براى آزادسازى 
تخت هاى بیمارسـتانى تهیـه 50 کپسـول 40 کیلویى 

اکسیژن را در دستور کار قرار دادیم.

خبر

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 
اشاره به جلسه برنامه ریزى هفته گذشته استاندارى اصفهان 
و تأکید استاندار اصفهان بر نظارت بر قیمت ها گفت: در این 
جلسه طرح ویژه اى براى بازرسى و نظارت بر قیمت کاالها 

در نظر گرفته شد و به زودى در استان اجرا مى شود.
ایرج موفق ابــراز امیدوارى کــرد با اجــراى این طرح، 
بخش اعظمى از ســاماندهى قیمت ها در استان اصفهان 
عملیاتى شود، اما تا زمان پیاده شدن آن، ناچاریم از کمک 

دستگاه هاى اجرایى مختلف بهره گیریم.
موفق تأکید کرد: به طور قطع با اجراى این طرح شــرایط 
براى کنترل قیمت ها در استان مهیا خواهد شد و افراد خاطى 

شناسایى و به تعزیرات معرفى خواهند شد.
وى با اشاره به وضعیت کاالهاى اساسى در اصفهان گفت: 
اگرچه کمبود برخى کاالهاى اساسى همچون روغن و برنج 
وجود داشت، اما اکنون سهمیه اى براى استان مشخص و 

ارسال شده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
درباره نگرانى مردم از گرانى کاالهاى اساسى اظهار کرد: 
امیدواریم با توجه به تصمیمات مشــترك دولت و مجلس 
در مباحث ارزى، به زودى شاهد ساماندهى نرخ ارز در بازار 
باشــیم و به دنبال آن قیمت کاالهاى اساسى ساماندهى، 

کنترل و تثبیت شود.

شــرکت پاالیش نفــت اصفهان بــه منظــور بارگیرى 
فرآورده هاى ویژه خود، 18 بازوى بارگیرى جدید احداث کرده 
است. رئیس عملیات مخازن و نقل  و انتقال مواد نفتى شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با اعالم این خبر گفت: این بازوها با 
هدف بارگیرى محصوالت و همچنین انواع حالل هاى نفتى 
طراحى با هزینه اى بالغ  بر 40 میلیارد تومان احداث شده اند.

بابک الماســى نیا افزود: ایــن بازوها بر روى 9 ســکوى 
بارگیرى دو نازله احداث شــده اند که تعداد شش بازو براى 
بارگیرى فرآورده هاى ســبک (همچون انــواع حالل ها) 
استفاده مى شوند و تعداد 12 بازوى دیگر وظیفه بارگیرى 
فرآورده هاى نفتى سنگین (همچون وکیوم باتوم، لوب کات 

و آیزوریســایکل) را بر عهده خواهند داشت. وى ادامه داد: 
ایجاد خطوط انتقال برق، سیســتم هــاى اعالن و اطفاى 
حریق، سیســتم هاى مخابراتى و سیستم هاى انتقال دیتا 

از جمله فعالیت هاى جانبى این پروژه محسوب مى شوند.
الماسى نیا همچنین تصریح کرد: در این پروژه اتاق کنترل، 
اتاق دیزل ژنراتور بــراى تولید برق اضطرارى سیســتم 
آتش نشانى با تعبیه شش مانیتور براى اطفاى حریق احتمالى، 
دوش هاى آتش نشانى به صورت آب و فوم و...، تجهیزات 
دوربین مداربسته به  منظور کنترل محوطه، سیستم هاى 
پیجینگ و سیستم هاى بستن اضطرارى واحد نیز طراحى 

 شده است.

احداث سکوهاى بارگیرى در 
شرکت پاالیش نفت 

اجراى طرح ویژه
 کنترل قیمت ها در اصفهان

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در بازدید سرزده از 
مرکز پاسخگویى شهید خرازى گفت: با وجود فعالیت 
درگاه هاى مراکز پاســخگویى مشــترکین با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى توصیه ما استفاده مشترکین از 

خدمات غیر حضورى مخابرات است.
ناصر مشایخى در این بازدید اظهار کرد: از ابتداى بروز 
شرایط کنونى در کشور و به تبع آن افزایش حجم استفاده 
از خدمات و ســرویس هاى مخابراتى، همکاران ما در 

راســتاى کاهش مراجعات حضورى اقدام به افزایش 
کمى و کیفــى درگاه هاى غیر حضــورى کردند و در 
عین حال مراکز پاسخگویى نیز با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى مشغول خدمت رسانى به مردم عزیز بوده اند.

وى افزود: تمام همت ما بر کاهش مدت زمان مراجعات 
حضورى و تسریع در پاسخگویى در مراکز پاسخگویى 
معطوف شده که در حال حاضر با تأمین زیرساخت هاى 

الزم در حال اجراست.

فعالیت مراکز پاسخگویى مخابرات
 با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شــهردارى اصفهان، با اشــاره به لزوم رعایت نکات 
بهداشتى در تاکسى هاى شهر، اظهار کرد: در سومین 
موج شــیوع ویروس کرونا، یکى از مشــاغل پر خطر، 
شغل هاى مرتبط با حمل و نقل به ویژه تاکسى هاى شهر 
است، زیرا این افراد در معرض خطر بیشترى قرار دارند.

هادى منوچهرى با بیان اینکه شــهروندان در صورت 
اســتفاده از حمل و نقل عمومى باید شــیوه نامه هاى 
بهداشتى را رعایت کرده و حتماً از ماسک استفاده کنند، 

گفت: رانندگان تاکسى براى حفظ سالمتى خود و سایر 
مسافران، باید از سوار کردن مســافران بدون ماسک 

خوددارى کنند.
منوچهرى با اشاره به پروژه اصکیف یا پرداخت آنالین 
کرایه تاکسى تصریح کرد: مهمترین هدف استفاده از 
بارکد خوان در تاکسى هاى شهر افزایش ضریب ایمنى و 
امنیت، جلوگیرى از تماس فیزیکى براى تبادل اسکناس 
به ویژه در شرایط کرونایى همچنین افزایش بهره ورى و 

چابک سازى سازمان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
موارد کمترى از ابتال به بیمــارى آنفلوآنزا در فصول 
سرد امسال با توجه به رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى 

در استان پیش بینى مى شود.
بهروز کلیدرى با بیان اینکه امسال با توجه به شرایط 
ناشى از شیوع بیمارى کرونا و هشدارهاى داده شده، 
مردم از ماسک استفاده و دست هاى خود را ضد عفونى 
و فاصله گذارى اجتماعــى را رعایت مى کنند، اظهار 
امیدوارى کرد که امسال شــیوع آنفلوآنزا به صورت 

جدى نباشد.
کلیدرى با اشاره به اینکه ارزیابى هاى همه گیرشناسى 

(اِپیدمیولوژى) نیز این موضوع را نشان مى دهد، اضافه 
کرد: سال گذشته با همه گیرى اصلى آنفلوآنزا مواجه 
بودیم و در دنیا اینطور نیست که در دو سال پى در پى 

این همه گیرى را داشته باشیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه در دو بیمارى کرونا و آنفلوآنزا نشانه هاى بالینى 
تا اندازه اى تفاوت دارد، خاطرنشان کرد: مهر امسال 
مواردى از ابتال به آنفلوآنزا در اصفهان گزارش شد اما 

تعداد آن قابل توجه نیست.
وى گفت: امسال تا کنون مرگ و میر ناشى از آنفلوآنزا 

در این خطه نداشتیم.

امسال موارد کمترى از آنفلوآنزا پیش بینى مى شود

عصر روز دوشنبه دود شــدیدى از اطراف سى و سه 
پل به آسمان برخاست که این گمان مى رفت این پل 
قدیمى دچار حریق شده است و نگرانى هایى را از این 

بابت به وجود آورده بود. این در حالى است که مدیر 
روابط عمومى و سخنگوى ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اصفهان درباره جزئیات این 

آتش سوزى گفت: این واقعه حدود ساعت 16 و 10 
دقیقه به وقوع پیوست که بالفاصله با اطالع سازمان 
آتش نشانى دو ایســتگاه یک و پنج به محل حادثه 

فراخوانى شدند.
فرهاد کاوه آهنگــران تصریح کرد: آتش 
سوزى در نیزارهاى دپو شــده مابین پل 
فردوسى و سى و ســه پل رخ داده بود که 
موجب پدیدار شــدن دود شــدید و جلب 
توجه مردم شده بود اما خسارتى به همراه 
نداشــت. وى ابراز کرد: دود ناشى از این 
حریق به اندازه اى بود که شهروندان آتش 
سوزى سى و سه پل را گزارش کرده بودند 
اما نیروهاى امداد و نجات آتش نشانى در کمترین 
زمان ممکن آتش سوزى محور رودخانه زاینده رود را 

اطفا کردند./3385

علت آتش سوزى در محدوده سى و سه پل 

وضعیت کیفى هواى شهر اصفهان در روز سه شنبه 
براى ششمین روز متوالى در حالى در وضعیت ناسالم 
براى گروه هاى حساس قرار داشت که آلودگى هوا 
روز پنج شنبه در این کالنشــهر، مناطق صنعتى و 
مرکزى و شهرهاى پرجمعیت استان باز هم افزایش 

مى یابد.
این در حالى اســت که اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان با صدور اطالعیه نسبت به پایدارى و سکون 
نسبى جو و کاهش کیفیت هوا از ابتداى روز پنج شنبه 

هشتم آبان ماه در کالنشهر اصفهان، مناطق صنعتى 
و مرکزى و شهرهاى پرجمعیت هشدار داده است.

بر اساس این اطالعیه ســکون نسبى هوا و انباشت 
آالینده تا روز یک شــنبه یازدهم آبان ادامه خواهد 
داشت و کیفیت هوا ناسالم براى گروه هاى حساس 
و در برخى مناطق شهرى ناسالم براى عموم خواهد 
بود. از این رو شــهروندان به ویژه کــودکان، افراد 
مسن و بیماران تنفسى و قلبى از تردد غیرضرورى 

خوددارى کنند.

افزایش آلودگى هوا در اصفهان از فردا

دادستان عمومى و انقالب اصفهان به افرادى که با 
هدف سودجویى در حریم یا بستر زاینده رود اقدام به 
ساخت و سازهاى غیرمجاز کرده اند دو ماه فرصت 
داد تا خودشان نســبت به رفع تصرف اقدام کنند در 
غیر این صورت دستگاه قضایى با عزم جدى با آنها 

برخورد قانونى خواهد کرد.
على اصفهانى روز سه شنبه در آیین تکریم و معارفه 
دادســتان عمومى و انقالب شهرستان فالورجان 

افزود: دادستان ها در سراســر استان رویکرد مبارزه 
قاطعانه با مخــالن نظم و امنیــت و متعرضان به 
حقوق عامه و اراضى ملى و منابع طبیعى را در دستور 
کار دارند. وى افزود: انتظار و مطالبه بحق عموم از 
دستگاه قضایى، فسادستیزى و مقابله همه جانبه با 
مفسدان در حوزه هاى مختلف است و مبارزه با فساد 
و عدالت اجتماعى دو روى یک سکه است که باید با 

همکارى همه دستگاه ها محقق شود.

مهلت 2 ماهه به متصرفان حریم زاینده رود

سوار کردن مسافر بدون ماسک، ممنوع

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از پذیرش تعداد 
9298 نفر از دانشجویان ورودى 99 در دانشگاه پیام نور 

اصفهان خبر داد.
محمدرضا جاللى اظهار کرد: تمهیدات و تسهیالت الزم 
براى دانشجویان جدید در دانشگاه پیام نور فراهم است تا 
در شرایط حال حاضر به صورت الکترونیکى بتوانند بدون 
داشتن دغدغه و نگرانى از ابتال به بیمارى کووید- 19 و 
با کیفیت مطلوب به تحصیل در رشته مورد عالقه خود 

مشغول شوند.
وى افزود: ثبت نــام غیرحضورى پذیرفته شــدگان بر 
اساس سوابق تحصیلى در دانشگاه پیام نور از 29 مهرماه 

آغاز شده و تا 10 آبان ماه ادامه دارد. براى حفظ سالمت 
دانشجویان تمام مراحل ثبت نام به صورت غیرحضورى 
امکانپذیر اســت و دانشــجویان تا 10 آبان ماه فرصت 
دارند تا با مراجعه به ســایت گلســتان دانشگاه پیام نور 
بــه آدرس(reg.pnu.ac.ir)، مــدارك مربوطه را 
بارگذارى کنند.  رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان 
در خصوص اعطاى وام دانشــجویى در این دانشگاه، 
گفت: دانشجویان مى توانند تنها با پرداخت 50 در صد 
از شهریه ثابت ثبت نام کنند و مشغول به تحصیل شوند 
و ما بقى شــهریه را تا زمان امتحانات با دریافت وام با 

کارمزد 1/4 درصد پرداخت کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان از 
افزایش قیمت ها در بازار این صنف به صورت روزانه خبر داد.

اصغر پورباطنى در تشریح آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز 
اظهار کرد: قیمت ها هر روز در حال افزایش است و نوسانات 
روزانه در بازار تأثیر محسوسى در کاهش قیمت هر کیلوگرم 
گوشت قرمز ندارد. از بیســت و هشتم صفر قیمت گوشت 
قرمز در بازار افزایش قابل توجهى را تجربه کرده است. وى 
افزود: به رغم توزیع حجم قابل توجهى از گوشت قرمز دام 
سبک در بازار، قیمت ها هنوز شکسته نشده است و همچنان 

نرخ گوشت باال مى رود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان با 
بیان اینکه نظام عرضه و تقاضا تعیین  کننده نرخ هر کیلوگرم 
گوشت قرمز در روند معامالت بازار است، تصریح کرد: در 
صورتى که گوشــت قرمز با قیمت پایین و ارزان در میان 
قصاب ها و فروشندگان گوشت قرمز اصفهان توزیع شود 
و بازار نیازى در زمینه عرضه نداشــته باشد، قیمت گوشت 

هم پایین مى آید.
وى با بیان اینکه کاهش تقاضا در واکنش به افزایش قیمت 
هر کاالى اساسى طبیعى است ادامه داد: تقاضا براى خرید 
گوشت قرمز در بازار کاهش پیدا کرده و قدرت خرید مردم 

با توجه به قیمت هاى جدید تا حد زیادى پایین آمده است. 
هزینه مدیریت یک واحد صنفى همچون پرداخت قبوض 
و مالیات نیز افزایش یافته اما فروشندگان گوشت قرمز در 

اصفهان قادر به تعطیل کردن مغازه هاى خود نیستند.
پورباطنى افزود: اصفهان دام ســبک مورد نیــاز خود را از 
اســتان هاى همجوار تأمین مى کند و در تأمیــن نیاز دام 
سنگین اســتان خودکفاســت؛ افزایش قیمت نهاده هاى 
دامى، باال رفتن نرخ دستمزد کارگر و واسطه گرى عواملى 
است که باعث باال رفتن قیمت دام سبک و سنگین مورد 

نیاز بازار شده است.

ثبت نام در دانشگاه پیام نور
 با پرداخت 50 در صد شهریه 

گران شدن روزانه گوشت در اصفهان 

عرضــه کــم و تقاضــاى زیــاد بــراى قلم 
انســولین کمبود این داروى پــر مصرف را در 
داروخانه ها به دنبال داشته است. مردم با ابراز 
نگرانى از کمبود قلم انســولین در داروخانه ها 
معتقدند ایــن دارو در برخى داروخانه ها موجود 
اســت، ولى با قیمت باالتر به فروش مى رسد 
و در واقع براى این داروى خارجى، بازار ســیاه 
ایجاد شده اســت. معاون غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان هم در گفتگوى تلفنى 
با بخش خبــرى 20 ســیماى مرکز اصفهان 
با اشــاره به اینکه این قلم هــا اوایل هرماه در 
داروخانه ها توزیع مى شــود گفت: این مشکل 
آخر هرماه ممکن اســت ایجاد شود و سهمیه 
داروخانه کفاف فروش آن ماه را ندهد. ابوالفضل 
اصالنى تأکید کرد: قلم انسولین براساس کد 
ملى بیماران در داروخانه ها توزیع مى شــود. 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم 
چند روز قبل گفته بود کمبود انسولین در استان 
اصفهان نداریم. آرش نجیمى عنوان کرده بود: 
سه قلم انسولین نوومیکس، نوراپید و گالرژین 
(با اسم تجارى النتوس) خواهان بیشترى دارد 
و این قلم ها از جمله دارو هاى وارداتى محسوب 

مى شود./3383

بیماران دیابتى 
همچنان سرگردان 

داروخانه ها

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از شناسایى 
1345 بیمار جدید مبتال به کرونا در مراکز درمانى تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در 24 ساعت 
منتهى به روز سه شنبه به جز دو شهرستان کاشان و آران 

و بیدگل خبر داد.
آرش نجیمى افزود: در این بازه زمانى 266 مبتال به کرونا 
در مراکز درمانى تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان بسترى شده اند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تعداد بیماران 

بهبودیافته کرونا طى 24 ساعت اخیر را 206 بیمار اعالم 
کرد و گفت: تعداد بســترى هاى کرونا نســبت به تعداد 
بهبودیافتگان ایــن بیمارى طى دو هفته اخیر پیشــى 

گرفته است.
وى تعداد کل بیماران بســترى کرونا در مراکز درمانى 
تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان را 1807 
نفر اعالم کرد و گفت: از این تعــداد 351 نفر در بخش 

مراقبت هاى ویژه نگهدارى مى شوند.
نجیمى تعداد فوتى هاى مشــکوك به کرونا در اســتان 

اصفهان طى 24 ساعت منتهى به روز سه شنبه را 45 نفر 
اعالم کرد و افزود: تاکنون تســت 25 نفر از این فوتى ها 

مثبت کرونا بوده است.

شناسایى 1345 بیمار مبتال به کرونا در یک روز
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ناصر ممدوح پس از سال ها اجرا و بازیگرى به همراه 

دوبله، از دنیاى بازیگرى و اجرا خداحافظى مى کند.

این دوبلور معروف و پیشکسوت در گفتگو با برنامه 

پشــت صحنه رادیو تهران گفت: دیگر نمى خواهم 

ربین ظاهر شوم اما این به معنى خداحافظى 
جلوى دو

من از عرصه هنر نیســت. من مدتى جلوى دوربین 

براى مسابقات، فیلم ها و سریال ها بازى کرده ام؛ اما 

این کار براى من حکم زنگ تفریح را دارد. بازیگرى 

حرفه اصلى من نیســت و به دلیل داشــتن طبعى 

حســاس، على رغم احترام و محبت هاى همکاران، 
نمى توانم در این حرفه دوام بیاورم.

وى افزود: من در سال 84 در «راه شب» بازى کردم؛ 

اما االن دیگر توانایى  گذشــته را ندارم. عالوه بر آن 

تعداد سوژه هاى خوب بســیار کم شده است. 

همه در این عرصه در حال تالش براى ارائه 

کارى بهتر هستند؛ اما این کار باید اصولى 
باشد. بســیارى از بازیگرانى که با من کار 

مى کردند با برخى دیگر از بازیگران مشکل 
داشتند و این مسئله من را آزار مى داد.

ممدوح بــا ذکر اینکــه بخاطر پول 
را  خــود  شــخصیت 
نمى فروشد گفت: من 
در حوزه هاى مختلفى 
براى فیلم هاى مستند 
متن خوانده ام  اما براى 
پول حاضر نیستم هر 

کارى را انجام دهم.

هادى کاظمى که در ســریال هاى طنز «پاورچین»، «شب هاى 
برره»، «بــاغ مظفر»، «على البــدل» و «مرد دوهــزار چهره» 
ایفاى نقش داشــته اســت، با یــادآورى اینکه تا بــه حال، هم 
نقش هاى کمدى بازى کرده و هم نقــش هاى جدى مى گوید: 
البته درصد ایفاى نقش در کارهاى کمدى ام بیشتر بوده است اما 
هیچ حساسیت و وسواسى در مورد اینکه صرفًا کار کمدى انجام 
دهم یا کار جدى ندارم و نقش هایى که به آن عالقه داشته باشم 

را بازى مى کنم.
کاظمى روندى که براى بازیگر شــدن طى کرده است را چنین 

توضیح داد: کالس هــاى بازیگرى و تئاتر را از چهــارده پانزده 
ســالگى شــروع کردم اما از همان ابتدا فکر نمــى کردم روزى 
نقش هاى کمدى بازى کنم چون بیشــتر اتودها و تمرین هایى 
که انجام مى دادم کارهاى جدى بود ولى بر اساس تقدیر وارد کار 
کمدى شدم. او که در برنامه اســتودیو هشت رادیو نمایش حاضر 
شده بود، درباره موضوع برنامه که طنازى بود و در جواب این سئوال 
که، آیا هر کسى که در بین جمع خانواده طناز است، لزومًا مى تواند 
هنرمند کمدى یا کمدین باشد؟ گفت: این سئوال چند بعد دارد و آن 
اینکه ما مى خواهیم هنرمند باشیم یا هنرپیشه یا کمدین و یا طناز؟ 

هر کدام از اینها یک ژانر مختلف دارند که لزوماً هرکسى که بازیگر 
است هنرمند نیست و همینطور لزومًا هرکسى که هنرپیشه یا طناز 

است نمى تواند هنرمند باشد.
هادى کاظمى در جواب این سئوال هم که به کدام کارش عالقه 
بیشترى دارد؟ پاسخ داد که نقش «نظام» در «شب هاى برره» و 
نقش یک پیرمرد آذرى زبان در سریال «ویالى من» از نقش هاى 
مورد عالقه اش بوده که البته نقش هایى را هم بازى کرده که به 
آنها عالقه اى نداشته و در نتیجه بازى در این نقش ها به چشمش 

نیامده است.

کاظمى در ادامه به افرادى که عاشــق جلوه ها و ظاهر بازیگرى 
هستند توصیه کرد که نباید عاشق جلوه ها و ظاهر بازیگرى شد 
چون بسیار کار طاقت فرسایى است و اصًال آن چیزى که در ظاهر 
دیده مى شــود، نیســت. ما در حال حاضر حدوداً باالى یکى  دو 
میلیون بازیگِر تئاتر، ســینما، تلویزیون و حتى تئاتر آزاد، در ایران 
داریم و اگر کسى بخواهد به این تعداد اضافه شود باید هفت جفت 
کفش آهنى و هفت عصاى آهنى داشته باشد؛ بدین معنى که باید 
صبر و حوصله زیادى داشته باشد تا بتواند به دنیاى هنر وارد شود و 

به این تعداِد دو میلیونى برسد.

صداى اسماعیل سلطانیان صالبت گذشته را ندارد اما 
مى خواهد کار کند و مى گوید توانایى حضور در جلوى 
دوربین سریال ها و فیلم ها را دارد. بازیگرى که ایفاى 
نقش در ســریال هاى ماندگاِر تلویزیونى در کارنامه 
او دیده مى شود؛ از «یوســف پیامبر(ع)»، «ستایش» 
و «وضعیت ســفید» گرفته تا «مرد هــزار چهره» و 
«معراجى ها»؛ البته که خودش مى گوید هر ســریال 
و یا فیلمى بازپخش مى شود مردم به آن نام صدایش 
مى زنند اما بیشــتر با سریال «یوســف پیامبر(ع)» به 

یادش مى آورند.
هنرمنــد با ســابقه دنیاى تصویــر با بــازى در فیلم 

«بایکوت» پا به دنیاى ســینما گذاشت. او در ادامه در 
فیلم هایى مانند «بایسیکل ران»، «اسکادران عشق»، 
«دســتفروش»، «افســون» و... بازى کرده است. با 
حاکم شدن جریان ستاره ســازى در سینما در دو دهه 
اخیر مخاطبان بیشــتر او را به واسطه نقش هایى که 
در تلویزیون بــازى کرده، مى شناســند و با کارهاى 
«وضعیت سفید»، «یوسف پیامبر(ع)»، «رستگاران» 
و «ســتایش» خاطره دارنــد. او بازیگرى اســت که 
شــمایل مختلف و متنوعى از نقش پدرى مهربان و 
دلسوز را به شــکل هنرمندانه اى به تصویر در آورده

 است.

وقتى از او ســئوال مى کنیم چرا این روزها کم کارتر از 
همیشه شده اید از ما مى خواهد این سئوال را از سینما 
و تلویزیون و مسئوالن و گروه هاى خاصش بپرسیم و 
مثل بسیارى از پیشکسوتان دیگر به این واقعیت اشاره 
مى کند که در بیشتر کارها بازیگران را عده اى خاص 
انتخاب مى کنند و حتى اشاره مى کند به نقش هایى که 

خرید و فروش مى شود.
این روزها سریال «وضعیت سفید» از شبکه آى فیلم 
پخش مى شــود و او اتفاقًا مى گوید وقتى آثارمان را از 
تلویزیون مى بینیم انــرژى مى گیریم. یاد خاطراتمان 
مى افتیم و حسرت مى خوریم چرا امروز این فضا براى 

کار کردن ما فراهم نمى شود. هیچ وقت حسرت نخوردم 
چرا این نقش را من بازى نکــردم، چون همه نقش ها 
و اتفاقات خوبى که بوده، قســمتم شــده است. امروز 
تنها گالیه و دلخورى ام از این اســت که چرا بیکارم و 

پیشکسوتان خانه نشین شده اند؟
سلطانیان در سریال «وضعیت ســفید» بازیگر نقش 
«بهرام» است؛ پسر بزرگ خانواده که نسبت به دیگر 
برادران و خواهرانش ســر به راه اســت و بى حاشیه. 
او مى گوید که پیشــنهاد بازى در ســریال «وضعیت 
سفید» را بدون خواندن فیلمنامه پذیرفته است، چرا که 
مى خواسته شانس همکارى دوباره با حمید نعمت ا... 

را به دست بیاورد.
ســلطانیان کاراکتر «بهرام» را بسیار شبیه شخصیت 
واقعى خودش مى داند و مى گوید که خیلى زود با این 
کاراکتر ارتباط برقرار کرده است. او حضور در «وضعیت 
ســفید» را یکى از نقاط قوت بازیگرى  اش مى داند و 
آن را هم ردیف بازى در فیلم هاى خوبش در ســینما 
برمى شــمرد. البته در ال بــه الى اظهاراتش بارها از 
بیکارى این روزهایش هم گالیه دارد و مى گوید زمانه 
در حق بازیگرى همچون او که چند دهه سابقه کار دارد، 

جفا مى کند./3373

بازیگر نقش «بهرام» در سریال 
«وضعیت سفید»:

کارگردان فصل 4 سریال «بچه مهندس» 
تغییر کرده و على غفــارى جاى خود را به 

یک کارگردان دیگر خواهد داد.
على غفــارى، کارگــردان ســه فصل از 
ســریال «بچه مهندس» به دلیل ساخت 
فیلــم ســینمایى «شــکار شــکارچى» 
نمى تواند گروه تولید این سریال را در فصل 
4 همراهى کند. به همین دلیل گروه تولید 
به دنبال کارگردانى براى جایگزین کردن 

او هستند.
یکى از گزینه هاى احتمالى احمد کاورى 
است که تاکنون ســریال هاى «وارش»، 
«بیدار باش»،  «خواب بلنــد» و... را براى 
تلویزیون کارگردانى کرده است و آخرین 
سریال او نیز «شرم» نام دارد که به تازگى 
تولید آن به پایان رسیده و در نوبت پخش 

قرار دارد.
تصویربردارى «بچه مهندس4» نیمه آبان 
آغاز مى شود و بناست تا در ماه رمضان سال 
آینده به پخش برســد. همچنین تا االن 
روزبه حصارى و مهشید جوادى به عنوان 
بازیگران این سریال انتخاب شده اند و در 
ادامه هر کدام از بازیگران که به ضرورت 
درام به قصــه کمک کنند بــه فراخور به 

سریال اضافه مى شوند. 
حسن وارسته نیز که نگارش فصل هاى 2 
و 3 این سریال را به عهده دارد در فصل 4  

هم نویسنده «بچه مهندس» است.

کارگردان 
«بچه مهندس» 
عوض شد

خداحافظى
 ناصر ممدوح از اجرا 
و بازیگرى

آید
مى 

ه 3 
شبک

به 
ه» 

طس
برنامه «عطسه» از روز شــنبه 10 آبان ماه روى آنتن شبکه 3 سیما «ع

مى رود.
پس از انتشــار اخبارى مبنى بر تغییــر نام و لوگوى کانال رســمى 
تلگرام و اینســتاگرام برنامه صبحگاهى «حاال خورشید» به برنامه 
تلویزیونى «عطسه»، صفحه اینستاگرام این برنامه تیزر رسمى برنامه 
تلویزیونى «عطســه» را منتشر کرد. در کپشــن ویدیوى این برنامه 
آمده است: «عطسه از روز شنبه 10 آبان ماه روى آنتن شبکه 3 سیما 

مى رود.
 این برنامه حاصل تالش یک گروه جوان برنامه ساز است و با رویکرد 
اجتماعى و طنز، از شــنبه تا چهارشــنبه هر هفته ساعت 18 عصر تا 
19 پخش خواهد شد. "عطســه" دو روز در هفته به دختران و بانوان 
اختصاص دارد و مســائل مربوط به آن را بررسى مى کند. همچنین 
در طول هفته پیشکســوتان عرصه اجرا و رســانه نیز، در این برنامه 
به عنوان مهمان حضور خواهند داشــت. حمید ترابیان، پرویز نشاط، 
مژده خنجرى، مریم ماهور و غزل ماهورزاده مجرى هاى این برنامه 

عصرگاهى خواهند بود.»
با این تغییرات، سرنوشــت برنــد محبوب «حاال خورشــید» که در 
ســال هاى اخیر، باالترین نصاب بیننــده را در میــان برنامه هاى 
صبحگاهى در اختیار داشــته، مشخص نیســت. این برنامه آخرین 
بار در اســفند 97 روى آنتن تلویزیون رفت و پــس از آن، جاى خود 
را به دو سرى «ســالم صبح بخیر» داد که در نظرسنجى تازه مرکز 

تحقیقات رسانه ملى در شهریور 
ماه 99، کمتر از 10 درصد بیننده 

داشته است.

از نکات قابل توجه ویدیوى تازه منتشر شــده، صداى رضا رشیدپور 
روى آن اســت و این موضوع عالوه بر تغییر نــام و لوگوى صفحه 
رسمى اینســتاگرام و کانال تلگرامى «حاال خورشید» به «عطسه» 
گمان زنى ها را قوت مى بخشد که احتماًال رشیدپور و عوامل سازنده 
«حاال خورشید» این برنامه را در سکوت خبرى براى شبکه 3 سیما 

تهیه کرده اند.
همچنین بیشــتر کامنت هایى که در زیر این پست به چشم مى خورد 
سئوال هایى اســت که مخاطبان از حضور رضا رشــیدپور در برنامه 
مى پرسند و یا نوشــته اند کاش خود او در برنامه حضور داشته باشد. 
البته با اعالم نام مجریان برنامه حضور رشیدپور به عنوان مجرى ثابت 
منتفى اســت و باید منتظر ماند و دید که او در این برنامه جزو عوامل 

سازنده است یا نه.
البته ناگفته نماند که رضا رشیدپور به تازگى اجراى مسابقه  «بمب» 
به تهیه کنندگى محمدرضا رضاییان را در شــبکه 3 ســیما برعهده 
گرفته است که گفته مى شــود از هفته جارى به آنتن شبکه 3  سیما 

مى رسد.

شهاب حسینى، تهیه کننده فیلم «بعد از اتفاق» به کارگردانى پوریا حیدرى اوره و برنده جایزه یونیسف 
در سى و سومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان درباره موفقیت این فیلم گفت: خوشحالم 

براى پوریا حیدرى اوره که تمام تالش هایش براى این فیلم در جشنواره فیلم کودك و بعد از گرفتن این جایزه نتیجه
 داد.

او افزود: این را باید بگویم که در تمام این مدت تمام تالشم را کرده ام 
که بتوانم مجوزهاى الزم و کمک هاى مالى را براى ساخت فیلم  

در حوزه سینماى کودك بگیرم. فیلم هاى کودك همیشه در 
مضیقه مالى قرار دارند و همین موضوع کار را در بخش 

خصوصى سخت مى کند و سم مهلک این سینماست.  
شهاب حسینى گفت: وقتى کارى را تهیه مى کنم، 
صرفًا هدف کار برایم مهم است؛ حال اگر این 
فیلم در جایگاه ســینماى کودك باشد این 
هــدف دو  چندان مى شــود. باید فیلمى 
بسازیم که روى مخاطبانش تأثیرگذار 
باشد و این موضوع برایم اهمیتى 

دوچندان دارد.

خوشحالى شهاب حسینى از موفقیت 
فیلمش در جشنواره فیلم کودك

رامبد جوان، بازیگر، کارگردان و مجرى کشورمان که در آخرین تجربه حضور 
در تلویزیون اجراى برنامه «خندوانه» را برعهده داشت بعد از مدت ها دورى با 

بازپخش سریال «مسافران» به آنتن تلویزیون بازمى گردد.
سریال «مسافران» به کارگردانى رامبد جوان ســال 1388 از شبکه 3 سیما 
پخش شد و  از جمعه 9 آبان بار دیگر و این بار روى آنتن شبکه آى فیلم مى رود و 
عالقه مندان به تماشاى این سریال مى توانند هر شب ساعت 19 به تماشاى آن 

بنشینند و تکرار آن را روز بعد ساعت 3:00 و 11:00 مشاهده کنند.
ســریال «مســافران» یکى از کارهاى متفاوت رامبد جوان بود که عالوه بر 
کارگردانى به عنوان بازیگر هم در آن حضور داشت. این سریال در ژانر طنز و 
علمى تخیلى ساخته شده و روایتگر داستانى از چند موجود فضایى است که به 

زمین آمده اند.
داستان سریال «مسافران» درباره چهار موجود فضایى است که دستور دارند 
درباره زمین و آدم هاى آن تحقیق کنند و بعد از ورود به زمین وانمود مى کنند که 
از سوئد آمده اند و در خانه دو برادر به نام هاى «فرید» و «فرخ» ساکن مى شوند 

و این آغاز ماجراهایى متعدد براى آنهاست.
بازیگران ســریال «مســافران» عبارتند از رامبد جوان، حمید لوالیى، حسن 
معجونى، سحر دولتشاهى، شــقایق دهقان، نصرا... رادش، احمد ایراندوست، 

رضا عطاران و.../3374

بازگشت رامبد جوان به تلویزیون 
با یک سریال قدیمى

زمانه 
به بازیگرانى 

مثل من 
جفا مى کند

براى مسابقات، فیلم ها و سریا
این کار براى من حکم زنگ تف
حرفه اصلى من نیســت و به
و م حســاس، على رغم احترام
نمى توانم در این حرفه دوام بیاور
4وى افزود: من در سال 84 در «ر
ر اما االن دیگر توانایى  گذشــته
تعداد سوژه هاى خوب بسـ
همه در این عرصه در حال
کارى بهتر هستند؛ اما ای
باشد. بســیارى از بازیگ
مى کردند با برخى دیگر از
آ داشتند و این مسئله من را
ممدوح بــا ذکر اینک
شــخص
نمى ف
در حو
براىف
متن خو
پول حا
کارىر

ضا رشیدپور 
وى صفحه 
ه «عطسه» 
مل سازنده 
3بکه 3 سیما 

شم مى خورد 
ور در برنامه 
داشته باشد. 
مجرى ثابت 
 جزو عوامل 

قه  «بمب» 
یما برعهده 
3بکه 3  سیما

نناااامه
سسسیییما

ککککرد
صرصررر تا 
ووووان
نننیین
ننااامه
اااطط،
ننااامه
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پیام! بیا و تمدید کن

مــل  عا یر مد
باشگاه سپاهان قصد 
دارد قرارداد پیــام نیازمند 
را حداقل یکسال دیگر تمدید 

کند.
 در ارزشــمندِى پیام نیازمند براى 
ســپاهان همین بس کــه او از زمان 
پیوســتن به اردوى طالیى پوشان در 
ابتداى لیگ هجدهم، هنوز حتى یک 
مسابقه را هم از دست نداده و در تمامى 

مسابقات این تیم حاضر بوده است.
این بازیکن که با قراردادى دو ساله به 
ســپاهان پیوسته بود، 
در پنجره تابســتانى 
لیگ نوزدهم قرارداد 
خــود را بــه مــدت 
یکسال دیگر هم تمدید 
کرد تا حضــورش در جمع 
سپاهانى ها تا پایان لیگ بیستم دوام 
داشته باشــد؛ درحالى  که با پرداخت 
مبلغ 200 هزاردالر مى توانست به یک 

باشگاه خارجى منتقل شود.
قرارداد نیازمند اما در پایان لیگ بیستم 
خاتمه پیدا مى کند و ایــن موضوع از 
همین حاال یــک دغدغه بزرگ پیش 

روى مدیران سپاهان است.
گفته مى شــود محمدرضا ساکت در 
گفتگویــى کــه بــا مدیربرنامه هاى 
نیازمند داشته، از او خواسته که قرارداد 
به مدت یک فصل دیگــر هم تمدید 
شــود؛ موضوعى که حــاال در جریان 
اســت و باید ببینیم واکنش نیازمند به 

آن چگونه خواهد بود.

اگر دوباره شــاهد تعویق در آغاز رقابت هاى لیگ 
برتر نباشــیم؛ این مســابقات از 16 آذرماه شروع 
مى شــود. تیم هاى حاضر در لیگ بیستم در حال 
انجام دادن آخرین اقدامات براى شــروع هر چه 
بهتر در فصل جدید هســتند. یکى از تیم هایى که 
توانسته آماده سازى خوبى داشــته باشد سپاهان 

اصفهان است.
بعد از ناکامى با امیر قلعه نویى در کســب سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا و همچنین عدم موفقیت در جام 
حذفى، ســپاهان با حمایت همه جانبه رسانه هاى 
اصفهانى به سراغ گزینه اى محبوب رفت. محرم 
نویدکیا بعد از سکوتى طوالنى در قامت سرمربى 
به تیم محبوبش بازگشت. او در لیگ قهرمانان آسیا 
سرمربى تیمش بود اما به موفقیت نرسید و تیم در 
دور گروهى حذف شد. البته نمایش طالیى پوشان 
امیدوار کننده بود و نوید روزهاى خوبى با نویدکیا 

داده شد.
ســپاهان خیلى زود تمرینات خودش را شــروع 
کرد. این تیم اردویى در تهران داشــت و در یک 
بازى دوستانه مقابل ســایپا به تساوى بدون گل 
رضایت داد. سپس بار دیگر تمرینات در اصفهان 

در دومیــن پیگیرى شد. آنها 
ف دیدار دوستانه به  مصــا

تراکتور رفتند و یک بر صفر نتیجه این دیدار را واگذار 
کردند و در آخرین بازى هم پیش از آغاز لیگ بیستم 

به مصاف آلومینیوم اراك خواهند رفت.
طالیى پوشــان در فصل نقل و انتقاالت ریخت و 
پاش بى دلیل و غیرمنطقى نکردنــد و نویدکیا به 
استخوانبندى تیمش دست نزد. دانیال اسماعیلى  فر 
بزرگ ترین خرید تیم بود که از ذوب آهن خریدارى 
شد. دیگر مهره اى که از فوالدشهر به نقش جهان 
آمد محمد نژادمهدى بود کــه در قلب خط دفاعى 
بازى مى کند. محمدرضا خلعتبرى نیز براى سومین 
بار در آخرین سال هاى بازیگرى اش پیراهن طالیى 
را به تن کرد. دو خرید دیگر تیم از بازیکنان جوان 
بودند. علیرضا صادقى و سبحان پسندیده را باید در 

جریان بازى ها بیشتر بشناسیم.
امــا خروجى هاى ســپاهان: ســعید آقایى راهى 
پرسپولیس شــد، اما هنوز سمت چپ تیم، بازیکن 
دارد. در قلب خط دفاعى محمد طیبى به صنعت نفت 
رفت. محمد ایرانپوریان با حضور اسماعیلى فر جایى 
براى عرض اندام نداشت و جدا شد. على قربانى و 
والدیمیر کومان هم جایى در برنامه هاى سرمربى 
جدید نداشــتند و ایران را شاید براى همیشه ترك 
کردند. ابوالفضل عکاشه هم دیگر خروجى سپاهان 
بود. حاال مهمترین بحث درباره مهدى کیانى است. 
این بازیکن ساز جدایى زده و شاید به تیم دیگرى 
برود و در ســوى مقابل على کریمى با پیشــنهاد 
اغواکننده اى از ســوى محمدرضا ساکت روبه رو 

شده و شاید دوباره به اصفهان برگردد.
سپاهان همچنان ستاره هاى زیادى را در ترکیبش 
دارد. بازیکنانى چون پیام نیازمند، جورج گولسیانى، 
مرتضى منصورى، سروش رفیعى، محسن مسلمان، 
محمدرضا حسینى، محمد محبى، سجاد شهباززاده، 
کى روش استنلى، محسن الغسانى و... بزرگ ترین 
بازیکنان فعلى تیم هستند. تیمى که مى خواهد براى 
پایان دادن به حسرت هواداران سپاهان تالش کند 
و آنها را بعد از شش ســال به جام برساند. باید دید 
محرم نویدکیا از پس این مأموریت دشوار برخواهد 

آمد یا خیر.
طالیى پوشــان در هفته نخســت باید به مصاف 
گل گهر سیرجان بروند. تیمى که هدایتش بر عهده 

امیر قلعه نویى است؛ همینقدر هیجان انگیز. 

افتخارم کار کردن با مارادونا بود

محمدرضا خلعتبرى که سابقه شاگردى مارادونا را در کارنامه 
خود دارد از خاطره اش با مارادونا سخن گفت.

برنامه  تلویزیونى «ضربــه آزاد»  اخیراً میزبان محمدرضا 
خلعتبرى بود. فوتبالیســتى که براى دومین بار به سپاهان 
پیوسته و سابقه پوشــیدن دیگر تیم اصفهانى ذوب آهن را 
نیز در کارنامه خود دارد. درایــن برنامه مجرى برنامه چند 
سئوال حاشیه اى از خلعتبرى پرسید که با پاسخ هاى جالب 

او همراه بود.
خلعتبرى در این برنامه در پاسخ مجرى که از مصدومیتش 
ســئوال کرده بود، آن را زیاد جدى ندانست و گفت زمانبر 
نیست و در تمرینات باشگاه شــرکت خواهد کرد. در ادامه، 
مجرى درخواستى که خیلى از عالقه مندان اصفهانى مطرح 
کرده بودند و خواسته بودند خلعتبرى کریمى را قانع کند و 
مثل خودش زمینه بازگشت کریمى به سپاهان را مهیا کند 
را مطرح کرد کــه خلعتبرى گفت: آقــاى کریمى بازیکن 
این باشــگاه بوده و از این تیم جدا شد و به استقالل رفت و 
بازى هاى خوبى براى استقالل انجام داد. خلعتبرى در ادامه 
سپاهان را خانه کریمى دانســت و گفت هر موقع بخواهد 
مى تواند به سپاهان برگردد، چون کریمى  االن شرایط خوبى 
دارد و سپاهان هم شرایط خوبى دارد و بازگشتش خیلى ما 

را خوشحال خواهد کرد چون با توانایى باالیش مى تواند به 
سپاهان کمک کند.

در ادامه مجرى از تجربه خلعتبرى که آرزوى خیلى هاست 
ســخن به میان آورد و گفــت در تیمى بــازى کردى که 
ســرمربى اش مارادونا بود و جالب اینجاست که در زمانى 
که براى ابومســلم توپ مى زدى یــه گل مارادونایى به 

پرسپولیس زدى.
بازیکن سپاهان در این باره گفت: یکى از افتخارات فوتبالى 
من شاگردى مارادوناست. در دوره اى که با ایشان در الوصل 
امارات بودم از فوتبال بازى کردن لذت مى بردم، همه چیز 
ســرجایش بود. مارادونا وقتى ســر تمرین مى آمد با همه 
بازیکنانش روبوســى مى کرد، فرقى برایش نمى کرد که 
بازیکن اماراتى است، بازیکن جوانى است که به تیم اضافه 
شده و یا بازیکن خارج از کشــور امارات است. خلعتبرى در 
ادامه خاطره بازى با الجزیره را مطرح کرد که : «3 برصفر 
عقب بودیم و در نهایت 4بر3 برابر حریف پیروز شــدیم  و 
من یکى از گل ها را زدم که ایشان حدود 20 الى 30 متر به 
دنبال من دوید، فیلمش را دارم و برایم لذتبخش بود و یکى 
از موفقیت هاى من در فوتبال که برایم افتخار خواهد بود کار 

کردن با مارادونا بود.»

فرشاد هم مى رود

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: تعویق 
لیگ برتر هم از نظر فنــى و هم از لحاظ 
آماده سازى براى تیم ها زجرآور است اما 
این شرایط حاصل شــیوع این ویروس 

منحوس است.
محمدرضا ســاکت در گفت وگویى، در 
ارتباط با شرایط باشگاه سپاهان در آستانه 
لیگ بیستم، اظهار داشت: همه باشگاه ها 
در شرایط سختى هستند و این وضعیت 
هم در اختیار سازمان لیگ نیست. سازمان 
لیگ با حضور باشــگاه ها برنامه ریزى را 
انجام داد اما کرونا همه چیز را تحت تاثیر 

قرار داده است.
وى ادامه داد: در حال حاضر دســتورات 
ســتاد مقابله با کرونا در ورزش به عنوان 
نهاد باالدستى مدنظر است و هم باشگاه ها 
و هم ســازمان لیگ تابع آن هســتند. 
متاسفانه تعویق لیگ برتر هم از نظر فنى 
و هم از لحاظ آماده ســازى براى تیم ها 
زجرآور است اما این شرایط حاصل شیوع 
این ویروس منحوس است و نمى توان از 

کسى خرده گرفت. 
مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان درباره 
وضعیت این باشگاه تصریح کرد: امیدوارم 
این ویــروس هرچه زودتــر از بین برود 
تا به شــرایط ثبات قبلى بازگردیم. البته 
این شــرایط تنها در فوتبال حاصل نشده 
و در لیــگ والیبال هم با دوازده تســت 
مثبت کرونا شــرایط بدى پیــدا کردیم. 
در هندبال هم همین اتفاق افتاد و شــب 
قبل از بازى در لیگ بانــوان هفت نفر از 
بازیکنــان و اعضاى کادرفنــى به کرونا 
مبتال بودند و آنها را به قرنطینه فرستادیم 
و با اتوبوس به اصفهان بازگشــتند. این 
شــرایط دل نگرانى هاى مضاعفى ایجاد 
کرده اســت، آن هــم در شــرایطى که 
براى لیــگ هندبال همه چیــز متمرکز 

بود. 

مدافع فصل گذشته ذوب آهن تصمیم به 
جدایى از این تیم گرفته است. 

 فرشاد محمدى مهر در نیم فصل دوم لیگ 
نوزدهم از جمع آبى پوشان استقاللى جدا 
شد و در ذوب آهن به کار خود ادامه داد و 
در نهایت علیرغم اینکه به عنوان یکى از 
بازیکنان ثابت تیم هفته هاى سختى را با 
سبزپوشان تجربه کرد، توانست به همراه 
ســایر بازیکنان تیم با ذوب آهن در لیگ 

بیستم حضور داشته باشد.  
حاال شنیده مى شود محمدى مهر علیرغم 
اینکه هنوز یکسال دیگر با باشگاه قرارداد 
دارد، به دلیل برخى مشکالت و بى توجهى 
مسئوالن باشــگاه ، تصمیم دارد از ذوب 
آهن جدا شود و این موضوع را با مدیران 

باشگاه هم در میان گذاشته است.

 محمدرضا ساکت: 

تعویق لیگ براى 
تیم ها زجرآور است
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احسان وعده بازگشت
 به سپاهان را داد

اح

کاپیتان تراکتور در پایان دیدار تدارکاتى در نقش جهان حرف 
از بازگشت به اصفهان زد.

اخیراً دیدار تدارکاتى سپاهان و تراکتور پشت درهاى بسته 
نقش جهان به روى هواداران و خبرنگاران برگزار شد و در 

این دیدار دوستانه اتفاقات قابل توجهى رخ داد.
این براى اولین مرتبه بود که احسان حاج صفى در نقش 
جهان مقابل ســپاهانى بازى مى کرد که محرم نویدکیا 
همبازى سابقش سرمربیگرى آن را برعهده داشت و در 
سوى مقابل نیز مهدى کیانى یکبار دیگر مقابل تراکتور 

بازى کرد.
طى این مسابقه که با شکست یک بر صفر طالیى پوشان 
اصفهانى همراه شد، از احسان حاج صفى در بین دو نیمه 
توسط یکى از هواداران تیم که توانسته بود خودش را به 
هر ترتیبى که شده به داخل ورزشگاه نقش جهان برساند 
تقدیر شد و کاپیتان سابق و محبوب زردپوشان اصفهانى، 
در پایان این مســابقه حرف هــاى امیدوارکننده اى براى 
هواداران سپاهان در حمایت از محرم نویدکیا و آینده تیم به زبان 
آورد. او حتى پا را فراتر گذاشت و اعالم کرد فصل آینده به سپاهان 

بازخواهد گشت.
حاج صفى که در این دیدار با بازوبند کاپیتانى کار را مقابل سپاهان 
آغاز کرد، در صحبت هاى کوتاه خود ابتــدا در رابطه با مربیگرى 
محرم نویدکیا حرف زد و گفت: من معتقدم محرم فلســفه بزرگى 
دارد و 100 در صد این تیم نتیجه خواهد گرفت. من از فوتبال بازى 
کردنشان در آسیا فهمیدم که چقدر خوب فوتبال بازى مى کردند و 

فوتبال بازى کردن را دوست دارد.
او سپس به هواداران ســپاهان اشــاره کرد و ادامه داد: امیدوارم 
تماشاچیان هم صبور باشند و سپاهان چند سال گذشته را ببینیم. 
من بارها گفته ام که هر چه دارم و ندارم، از باشگاه بزرگ سپاهان 

است.

بخش بعدى حرف هاى احسان در رابطه با ورزشگاه نقش جهان و 
جو این ورزشگاه بود و افزود: وقتى به اینجا برمى گردید، آدم یک 
حس و حال دیگر دارد و فوتبال بازى کردن در این استادیوم یک 

حس و حال دیگر دارد؛ مخصوصًا با هواداران.
در نهایت بخش پایانى صحبت هاى احســان حاج صفى که یکى 
از بازیکنان پرافتخار باشگاه سپاهان به شمار مى رود و در دوران 
طالیى این تیم نقش بسزایى داشــته، حرف از بازگشت بود. او در 
این رابطه اینطور توضیح داد: در این دو سه سال گذشته مشکالتى 

ایجاد شد که نتوانســتیم برگردیم ولى ســال آینده وقت زیاد 
اســت و امیدوارم بتوانم برگردم و براى باشگاه سپاهان بازى

 کنم.
احســان حاج صفى علیرغم پیشــنهاداتى کــه بارها از 

استقالل و پرســپولیس دریافت کرده، تاکنون دو بار 
باشگاه ســپاهان را براى بازى در تیم هاى اروپایى 

ترك کــرده. او در مرتبه اول به فوتبــال آلمان 
رفت ولى پس از یک فصل از هفته ســوم لیگ 

شانزدهم بار دیگر براى سپاهانى که هدایت 
آن برعهده ویســى بود، به میدان رفت. او 
البته در پایان فصل بــار دیگر از تیم جدا 
شــد و به فوتبال یونان رفت. در بازگشت 
علیرغم اینکه باشگاه سپاهان براى جذب 

او تالش کرد، ولى ایــن زنوزى بود که عالوه بر 
پرداخت مبلغ رضایتنامه کاپیتان تیم ملى به باشگاه 
یونانى، حاال براى سومین سال هم او را در تبریز 
نگه داشته اســت. فصل آینده قرارداد احسان با 
باشگاه تراکتور خاتمه پیدا مى کند و احتماالً  او 
مى تواند بدون هیچ دردســرى به تیم سابقش 
بازگردد؛ البته که باید ببینیــم تا آن زمان چه 

اتفاقاتى در تبریز و اصفهان رخ خواهد داد.

مسابقات این تیم حاضر بوده است.
این بازیکن که با قراردادى دو ساله به 
ســپاهان پیوسته بود، 
در پنجره تابســتانى 
لیگ نوزدهم قرارداد 
خــود را بــه مــدت 
یکسال دیگر هم تمدید 
کرد تا حضــورش در جمع 
سپاهانى ها تا پایان لیگ بیستم دوام 
داشته باشــد؛ درحالى  که با پرداخت 
مبلغ 200 هزاردالر مى توانست به یک 

باشگاه خارجى منتقل شود.
قرارداد نیازمند اما در پایان لیگ بیستم 
خاتمه پیدا مى کند و ایــن موضوع از 
حاال یــک دغدغه بزرگپیش همین

روى مدیران سپاهاناست.
گفته مى شــود محمدرضا ساکت در 
گفتگویــى کــه بــا مدیربرنامه هاى 
نیازمند داشته، از او خواسته که قرارداد 
به مدت یک فصل دیگــر هم تمدید 
شــود؛ موضوعى که حــاال در جریان 
اســت و باید ببینیم واکنش نیازمند به اســت و باید ببینیم واکنش نیازمند به 

آنچگونه خواهد بود.

نر ر و ب و
 صحبت هاى احســان حاج صفى که یکى انىص
شگاه سپاهان به شمار مى رود و در دوران ار باش
سزایى داشــته، حرف از بازگشت بود. او در ش بس
ح داد: در این دو سه سال گذشته مشکالتى وضیح
برگردیم ولى ســال آینده وقت زیاد ســتی یم
م برگردم و براى باشگاه سپاهان بازىبتوانم

لیرغم پیشــنهاداتى کــه بارها از ى عل
سدریافت کرده، تاکنون دو بار ولیس
اى بازى در تیم هاى اروپایى را بر
رتبه اول به فوتبــال آلمانر مر

صل از هفته ســوم لیگ ک فص
ى سپاهانى که هدایت  براى
ود، به میدان رفت. او ى بو
ــار دیگر از تیم جدا ل بــ
ن رفت. در بازگشت ونان
 سپاهان براى جذب گاه
ـنزنوزى بود که عالوه بر ایــ
مه کاپیتان تیم ملى به باشگاه تنام
او را در تبریز سو ومین سال هم

صل آینده قرارداد احسان با  فصل آینده قرارداد احسان با 
تمه پیدا مى کند و احتماالً  او 
چ دردســرى به تیم سابقش 
اید ببینیــم تا آن زمان چه 

 اصفهان رخ خواهد داد.

مأموریتى براى پایان حسرت 6 ساله
ســرمربى جدید تیم فوتبال بانوان سپاهان 
اصفهان گفت: آماده سازى تیم زمان الزم 
دارد که به دلیل شــیوع ویروس کرونا این 
زمان را نداشــتیم چون بازیکنان در اختیار 

تیم نبوده اند.
 مهناز امیرشــقاقى که سابقه سرمربیگرى 
در تیم هاى باشــگاهى و ملى را در کارنامه 
خود دارد، در این فصل به عنوان سرمربى به 
جمع طالیى پوشان دیار زاینده رود پیوست و 
هدایت سپاهان را در فصل پیش روى لیگ 

برتر فوتبال بانوان بر عهده گرفت.
امیرشــقاقى در گفتگویى درباره پیوستن 
به تیم فوتبال بانوان ســپاهان اظهار کرد : 
باشگاه سپاهان باشگاهى حرفه اى و بزرگ 
است. از اردیبهشــت ماه مذاکراتى با من 
انجام شــده بود اما به دلیل بیمارى کرونا 
شرایط براى پیوستن به تیم ایجاد نشده بود.

وى ادامه داد: بر اســاس صحبت هایى که 
انجام شد تصمیم بر این شد که یک برنامه 
بلندمدت بــراى تیم در نظــر بگیریم و به 
مرور زمان از بازیکن هاى جوان اســتفاده

 کنیم.
سرمربى تیم فوتبال بانوان سپاهان درباره 
برنامه ریزى این تیم براى آغاز فصل جدید 
لیگ برتر بیان کرد: مدیریت باشگاه تمایل 
داشــت که برنامه تیم زودتر شروع شود اما 
شرایط ســختى که به دلیل بیمارى کرونا 
بر شــهرها حاکم بود این اجازه را به ما نداد 
اما به هر حال اردوى تیم را آغاز کرده ایم و 
تالش کردیم تمام پروتکل هاى بهداشتى 

را رعایت کنیم.
وى درباره تأثیر بیمــارى کرونا بر فوتبال 
بانوان گفت: آماده ســازى تیم زمان الزم 
دارد که به دلیل شــیوع ویروس کرونا این 
زمان را نداشــتیم چون بازیکنان در اختیار 
تیم نبوده اند؛ هرچند که بازیکنان انفرادى 
هم تمرین کردند ولى نتیجه رضایت بخش 

با تمرین انفرادى به وجود نمى آید.
امیرشقاقى افزود: شرایط بانوان خیلى خاص 
است. شــاید آقایان بتوانند در فضاى باز و 
پارك ها تمرین کنند، اما در بیشــتر شهرها 
این امکان وجود ندارد که یک دختر بتواند 

در فضاى باز و پارك ها تمرین کند.

از اردیبهشت 
مذاکره کردیم

رضایت داد. سپس بار دیگر تمرینات در اصفهان 
در دومیــن پیگیرى شد. آنها 

ف دیدار دوستانه به مصــا
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اخطار اجرایى
شــماره 243/98 به موجب راى شــماره 123-99/3/18 حوزه دوم شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمود حجازى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 
دو میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از سر رسید مورخ 98/2/22 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له اجرایى 
و پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان  نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت.محکوم له: سهراب 
آذرى با وکالت رضا صالحى به نشانى: چادگان روستاى دیه آباد – علیا  ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 

نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. 1031150/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/8/106

فقدان سندمالکیت
چون حسینعلى دیانى فرزند مهدى با تسلیم دو برگ استشهادشهود مدعى مفقود شدن سند 
مالکیت به شماره چاپى 970201 میزان ششدانگ پالك 15384 / 301 واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى  اصفهان در صفحه 358 دفتر156 بنامش صادر و تســلیم گردیده ( بازداشت و 
رهن ندارد ) و نحوه گم شدن سرقت 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 نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1030203/م الف عباسعلى 
عمرانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/8/108

فقدان سند مالکیت
شــماره: 139985602030010763     خانم محترم منتظرى نجف آبــادى  فرزند حیدر 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 464/6 فرعى مجزى شده 
از شماره یک فرعى از 464 اصلى  واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که 
درصفحه 77 دفتر 98 امالك ذیل ثبــت 13917/4783 بنام بانو بى بى ابراهیم زاده نجف 
آبادى  فرزند رضا ثبت و صادر  و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند رسمى شماره 49847 
مورخه 1362/1/28 دفترخانه 88 نجف آباد به او انتقال شده ، سپس بموجب اسناد انتقال 
متعدد مقدار 30/3 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى مذکور از طرف نامبرده بغیر 

انتقال قطعى شده اســت و بقیه مالکیت نامبرده 5/7 حبه مشاع مى باشد و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/8/7، 1032714/م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج  نجف 

آبادى/8/109

آگهى تغییرات
 شــرکت تولیدى محصوالت فــوالدى رازى جى 
سهامى خاص به شــماره ثبت 30938 و شناسه 
ملى 10260515054 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1399/07/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : احسان یوسفى کدملى 1290728739 
بعنوان مدیرعامل - نســرین بحرانى ســیرجانى 
کدملــى 2570993905 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیــره - غالمحســین یوســفى کدملى 
2572121182 بسمت رئیس هیات مدیره براى 
مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1023415)

آگهى تغییرات
شــرکت رایکا شــیمى صبا با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 1928 و شناســه 
اســتناد  بــه   14008054500 ملــى 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/07/08 مهدى حیــدرى با دریافت 
مبلغ5000000 ریال سهم الشرکه خویش 
از صندوق شرکت از شــرکت خارج شدند و 
دیگر هیچ حق و سمتى ندارد . مهران سلطانى 
تیرانچى با دریافت مبلــغ 5000000 ریال 
ســهم الشــرکه خویش از صندوق شرکت 
از شــرکت خارج شــدند و دیگر هیچ حق 
و ســمتى ندارد . ماده4 اصالحى : ســرمایه 
شــرکت مبلغ 5000000000 ریال تمام 
اســت که به صورت نقد پرداخت شده و در 
اختیار مدیران شرکت قرار گرفت . نام شرکاى 
شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک از آنها : 
مجید احمدوند داراى 4000000000 ریال 
ســهم الشــرکه - محرم روزگارى داراى 
1000000000ریال سهم الشرکه اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1023407)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى محصوالت فوالدى رازى 
جى سهامى خاص به شماره ثبت 30938 
و شناســه ملــى 10260515054 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/07/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :غالمحسین 
یوســفى به کدملى 2572121182 و 
نســرین بحرانى ســیرجانى به کدملى 
2570993905 و احســان یوسفى به 
کدملى 1290728739 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. علیرضا زارعى ششده 
به کدملى 2570992674 و سعید زارعى 
به کدملى 1270013181 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1023423)

آگهى تغییرات
شــرکت رایکا شــیمى صبــا با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 1928 و شناسه ملى 
14008054500 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/01 مجید 
احمدوند به شــماره ملــى0620975911 با 
پرداخــت 4000000000 ریــال به صندوق 
شرکت در زمره شرکاى شــرکت قرارگرفت . 
محرم روزگارى به شماره ملى0324059345 
با پرداخــت 1000000000 ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکاى شــرکت قرارگرفت . 
مدیرعامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش 
یافته نمود. سرمایه شــرکت ازمبلغ ده میلیون 
ریال به پنج میلیــارد و ده میلیون ریال افزایش 
یافت و درنتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور 
اصالح گردید . ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلغ 5010000000 ریال است که تماما نقدى 
پرداخت شده است و در اختیار مدیرعامل شرکت 
قرار گرفت . لیست شــرکاى بعد از افزایش : 
مهدى حیدرى داراى 5000000 ریال ســهم 
الشرکه - مهران سلطانى تیرانچى داراى داراى 
5000000 ریال سهم الشرکه - مجید احمدوند 
داراى 4000000000 ریال ســهم الشرکه - 
محــرم روزگارى داراى 1000000000 ریال 
سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى خمینى شهر (1023430)

آگهى تغییرات
شــرکت پروفیل رازى اســپادانا شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 1501 و 
شناســه ملــى 10260648140 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: گردیدطیق اختیار حاصله تفویض شده از 
مجمع عمومى فوق العاده 06 / 07 / 99 در 
خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
وبارعایت تشریفات مقرر اساسنامه والیحه 
اصالحى قانون تجارت شــماره سرمایه 
شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام 
جدید از مبلــغ 67000000000ریال به 
مبلغ 91000000000 ریال افزایش یافت 
که آورده نقدى تماما طى گواهى شــماره 
1308/99/616 مــورخ 1399/07/07 
بانک پاســارگاد شعبه شــهرضا واریز 
وماده5اساســنامه به شــرح ذیل اصالح 
شدسرمایه شــرکت 91000000000 
ریال نقدى اســت که به 9100000سهم 
10000ریالى با نام عادى منقســم شده 
وتماما پرداخت شــده است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا 

(1023576)

آگهى تغییرات
شرکت پایدار ایمن ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 41762 و شناسه 
ملــى 10260594989 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/06/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :حمید ترابى 
مقدم بــه کدملــى 1280913363و 
حسین پریز به کدملى 1286741661و 
ســعید ترابــى مقــدم بــه کدملى 
1285681657بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. مصطفى توکلــى کوپائى به 
کدملــى 1289283842 و مرتضــى 
محمدیان بــه کدملى 1282661310 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند. روزنامه کثیر االنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1023669)

آگهى تغییرات
شــرکت رویان ارتباط اصفهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 19677 و شناسه 
ملــى 10260405623 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/05/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - موضوع فعالیت شرکت 
ماده 2 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: 
تاسیس و راه اندازى و بهره بردارى از دفتر 
پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومى 
غیر دولتى یا دفتر خدمــات ارتباطات و 
 (ICT) فناورى اطالعات آى ســى تى
روستایى. - محل شرکت به آدرس استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهــان، محله ملک ، 
کوچه داور [22] ، خیابان شریف واقفى، 
پالك - 237 ، طبقه همکف کدپســتى 
8154715538 تغییــر یافت و ماده 4 
اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1023676)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود داده افروزان نسل امید درتاریخ 1399/02/11 به شماره ثبت 64490 به شناسه ملى 14009109425 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى سایت ( دیجیتال مارکتینگ ) . 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 هشت بهشت غربى* ، کوچه 
رکن الملک [3] ، خیابان نشاط ، پالك - 101 ، ساختمان تجارى نقش جهان ، طبقه سوم ، واحد 12 کدپستى 8154633653 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى سلمان بهوند به شماره ملى 1960247972 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى على بهوند 
به شماره ملى 1960420811 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى سلمان بهوند به شماره ملى 1960247972و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقاى على بهوند به شماره ملى 1960420811و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 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 (1023681)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود پیشــخوان حلما آیریک درتاریخ 1399/07/19 به شماره ثبت 65832 به شناســه ملى 14009502082 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره بردارى و انجام کلیه 
خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومى 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 اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله دوطفالن ، کوچه گلها ، کوچه عدالت[27] ، پالك - 48 ، طبقه اول 
کدپستى 8197653463 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه عباسى به شماره 
ملى 1271183730 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه آقاى مجید حق شناس به شماره ملى 1293322423 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم فاطمه عباسى به شماره ملى 1271183730 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مجید حق شناس به 
شماره ملى 1293322423 و به سمت 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 رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1023696)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود رایکا کارت ایرانیان درتاریخ 1399/07/22 به شماره ثبت 65869 به شناسه ملى 14009512623 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :(انجام بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى ،خرید وفروش و توزیع وصادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى ، شرکت در مناقصات و مزایدات سازمان ها و شــرکت هاى دولتى وخصوصى،اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى صرفا در راستاى تحقق اهداف 
شرکت ،اخذ و اعطاى نمایندگى،شرکت در نمایشگاه ها) 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 شهرك میالد ، مجموعه میالد ، کوچه شهید على شاه سنایى ، کوچه ((میالدشمالى)) ، 
پالك 0 ، ساختمان میالد 10 ، طبقه دوم کدپستى 8198416974 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقاى نبى اله امینى هونجانى به شماره ملى 1199750948 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى محمد سرلک به شماره ملى 1273022645 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى نبى اله امینى هونجانى به شماره ملى 1199750948 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمد سرلک به 
شماره ملى 1273022645 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1023435)

تاسیس
شرکت سهامى خاص محاسبان تالشگر نیتا درتاریخ 1399/07/10 به شماره ثبت 2037 به شناسه ملى 14009481442 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور حسابدارى،آموزش حسابدارى کوتاه مدت بصورت تئورى و عملى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شهرضا ، بخش مرکزى ، شهر شهرضا، محله جانبازان ، 
کوچه الله ، بن بست (الله 6) ، پالك 14 ، طبقه همکف کدپستى 8618865971 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 
10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 691040 مورخ 1399/06/25 نزد بانک ملى شعبه شهرك 
صنعتى مبارکه با کد 3107 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا شهبازى به شماره ملى 1199938424 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد شهبازى به شماره ملى 1200078349 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم سمیه بهرامى دره شورى به شماره ملى 1209680432 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 مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى امید رشیدى حسین آبادى به شماره ملى 1270441221 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى سید على تقوى دهاقانى به شماره ملى 
5129949315 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 شهرضا (1023420)

آگهى تغییرات
شــرکت ســپهر خــودرو اصفهــان ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 60880 و شناســه ملى 
14007726317 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/04/28 الهام عمومى کدملى 
1290778167 بســمت رئیس هیــات مدیره و 
مدیرعامل ، بهروز مصدقیان کدملى 1199148725 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره و سیدحسن سپهر 
کدملى 1199367613 بسمت عضو اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء 
مدیرعامل ویکى از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر 
شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1023434)

آگهى تغییرات
شــرکت رایــکا شــیمى صبا بــا مســئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 1928 و شناســه ملى 
14008054500 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1399/07/08 مجیــد احمدوند 
بشماره ملى 0620975911 به سمت مدیر عامل 
ورئیس هیات مدیره - محرم روزگارى بشــماره 
ملى0324059345 به ســمت نائب رئیس هیات 
مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شــدند . کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک 
، ســفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاى مدیــر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1023437)

آگهى تغییرات
شــرکت رایکا شــیمى صبــا با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 1928 و شناســه ملى 
14008054500 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عــادى مــورخ 1399/07/08 مجید 
احمدوند به کد ملــى 0620975911 و محرم 
روزگارى به کد ملى 0324059345 به عنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1023439)

آگهى تغییرات
شرکت پروفیل رازى اســپادانا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1501 و شناســه ملى 
10260648140 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/07/09 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
حسابرســى امین تدبیر بصیر به شناســه ملى 
10103512680 و شایان طفالن آب به کدملى 
1271942127بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

شهرضا (1023577)

آگهى تغییرات
شــرکت پروفیل رازى اســپادانا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 1501 و شناســه ملى 
10260648140 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ساالر افتاده به کد ملى 
1271492083 و شــایان طفالن آب به کدملى 
1271942127بترتیب بســمت بازرسان اصلى 
و على البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدندروزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى شهرضا (1023579)

آگهى تغییرات
شرکت پایدار ایمن سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 41762 و شناســه ملى 10260594989 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حمید 
ترابى مقدم بعنوان مدیرعامل - سعید ترابى مقدم 
به ســمت نایب رئیس هیات مدیره - حسین پریز 
بســمت رئیس هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره 
یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شــرکت معتبر 
است. مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1023664)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پیشرو آینده راد سپاهان درتاریخ 1399/07/20 به شماره ثبت 65843 به شناسه ملى 14009506048 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس، راه اندازى و بهره 
بردارى از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومى غیر دولتى یا دفتر خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات (ICT) روستایى – 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 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 بهارستان، 
محله مهران 3 ، کوچه احسان 16 ، خیابان الفت غربى ، پالك 561 ، طبقه اول ، واحد 4 کدپستى 8143173521 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 166 مورخ 1399/07/10 نزد بانک ملى شعبه خیابان شهید نیکبخت با کد 3114 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم فخرى نیرى به شماره ملى 1286368911 و به سمت 
عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد اقارب پرست به شماره ملى 1287499104 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمودرضا اقارب پرست به شماره ملى 1288055994 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پگاه ظهیرى به شماره ملى 1289024863 و به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه اقارب پرست به شماره ملى 1290780072 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 رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على اسالمى به 
شماره ملى 5659626750 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم آسیه اسکندرى دورباطى به شماره ملى 6209700217 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1023446)

آگهى تغییرات
شرکت دریا فرین ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 56913 و شناسه ملى 14006155451 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/01 آقاى حمید رستمى به شماره ملى 1292416599 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقاى احسان هواکشیان به شماره ملى 
1284956571 بسمت رئیس هیات مدیره ، آقاى مهدى پور احمدى به شماره ملى 5110003017 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و 
آقاى احمد مصلحى بهارانچى به شماره ملى 1141916576 بسمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و بانکى و نامه هاى ادارى شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره 

خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1023687)

آگهى تغییرات
شرکت دریا فرین ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 56913 و شناسه ملى 14006155451 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى حمید رستمى به شماره ملى 1292416599 ، آقاى احسان هواکشیان به شماره ملى 1284956571 
، آقاى مهدى پور احمدى به شماره ملى 5110003017 و آقاى احمد مصلحى بهارانچى به شماره ملى 1141916576 بسمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقاى مجید خراجى منوچهرآبادى به شماره ملى 1288259751 بسمت بازرس اصلى و فرشید حسین 
پور گل کو به شماره ملى 2298896216 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - 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 (1023689)
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جوز هندى قرن هاســت که به عنوان یک طعم دهنده و 
چاشنى غذاهاى آسیایى اســتفاده مى شود. جوز هندى 
داراى اثرات درمانى است و به طور گسترده اى به عنوان 
درمان خانگى براى بیمارى هاى مختلف مورد اســتفاده 
قرار مى گیــرد. از جمله خواص جوز هنــدى مى توان به 
افزایش قابلیت هضم غذا، ســم زدایى بــدن، حمایت از 
کلیه هــا، درمان بى خوابــى، کاهش بــدن درد، درمان 
التهابات، تقویت سیستم ایمنى بدن، درمان آکنه و درمان 

سرطان اشاره کرد.
جوز هندى داراى خواص متعددى است که مى تواند به طور 
مؤثر در مقابله با دیابت مفید باشد. اگر جوز هندى به غذا 
اضافه شود مى تواند هضم را بهبود بخشد و با مشکالتى 
مانند تهوع مبارزه کند. عــالوه بر این، متخصصان تغذیه 
پیشــنهاد مى کنند که فیبر رژیمى موجود در جوز هندى 
براى تنظیم حرکات روده مفید است. مصرف منظم جوز 
هندى نه تنها هضم را تحریک مــى کند، بلکه مى تواند 

مشکالت روده اى را نیز درمان کند.
در اغلــب موارد، مشــکالت دهانــى مورد توجــه قرار 
نمى گیرند، زیرا دردناك نیســتند و نادیده گرفتن آنها به 
طور مداوم باعث سرطان دهان مى شود. جوز هندى مى 

تواند به درمان مشکالت مختلف دهانى مانند خونریزى 
لثه، دنــدان درد و... کمک کند. عالوه بــر این، برخى از
 باکترى ها در داخل دندان شماست که دندان درد را ایجاد 
مى کنند و اگــر به موقع درمان نشــوند، مى توانند منجر 
به افتادن دندان شــوند. جوز هندى یــک ماده با خواص 
ضد باکتریایى قدرتمند اســت. گفته مى شود که افزودن 
جوز هندى به غذا براى سالمتى دهان شما مؤثر است و

 مى تواند به درمان درد دندان کمک کند.
گفته شده است که جوز هندى به سالمت کلیه هم کمک 
مى کند. عالوه بر این، بسیارى از مطالعات ثابت کرده اند 
که اضافه کردن جوز هندى به ماســت یا به مواد غذایى 

مى تواند در دفع سنگ کلیه و درمان آن مؤثر واقع شود.
بى خوابى یکى از آزار دهنده ترین مشــکالت مربوط به 
سالمتى است که شما را تشویق مى کند تا در این زمینه 
دارو مصرف کنیــد. مصرف مداوم داروهــاى خواب آور 
احتمال دارد که این مشــکل را بدتر کنند، زیرا آنها اعتیاد 
آورند و راه حل مناســبى براى بلندمدت نیستند. در واقع 
هنگامى که مصرف داروها را متوقف مى کنید، دوباره به 
بى خوابى دچار مى شوید. جوز هندى داراى مونتول است 
که تنش ذهن را آرام مى کند و مى تواند فشــار روانى که 

مانع خواب شما مى شود را از بین ببرد. شما مى توانید براى 
درمان بى خوابى مزمن یک قاشق پودر جوز هندى را به 

یک لیوان شیر گرم اضافه و قبل از خواب مصرف کنید.
مطالعات بسیارى براى شناسایى اینکه آیا این ادویه معجزه 
آسا مى تواند سردرد و یا سایر دردهاى بدن را کاهش دهد 
یا خیر انجام شده است. جوز هندى داراى آنتى اکسیدان 
و خواص ضد التهابى اســت که نه تنها سردرد را تسکین 
مى دهد، بلکه باعث کاهش درد ناشى از آسیب و زخم در 

نقاط مختلف بدن مى شود.
از جمله خواص جوز هندى این است که مى تواند گردش 
خون را در بدن شما تسهیل کند. عالوه بر این، روغن جوز 
هندى به طور گسترده اى به عنوان داروهاى گیاهى براى 
درمان فشار خون باال استفاده مى شود. از نظر متخصصان 
تغذیه پتاســیم موجــود در این ادویه مــى تواند انعطاف 

رگ هاى خونى شما و گردش خون را بهبود بخشد.
خطوط صــورت، چین و چروك، خشــکى پوســت و... 
نشانه هاى اولیه پیرى است. متخصصین تغذیه مى گویند 
که اگر مقدار کمى جوز هندى را به رژیم خود اضافه کنید، 
با خواصى که دارد مى تواند به جلوگیرى از پیرى زودرس 

کمک کند.

جوز هندى قرن
چاشنى غذاهاى
داراى اثرات د
درمان خانگى
قرار مى گیــر
افزایش قابلیت
کلیه هــا، درم

التهابات، تقویت
ک سرطان اشاره
جوز هندى دارا
مؤثر در مقابله
اضافه شود مى
مانند تهوع مبا
پیشــنهاد مى
براى تنظیم ح
هندى نه تنها
مشکالت روده
در اغلــب موا
نمى گیرند، زیر
باع طططططططوطور مداوم

جوز هندى     
          دواى  

              شماست!

متخصص بیمارى هاى قلب و عروق درباره بیمارى فشار خون گفت: فشار خون اولیه که دلیل خاصى براى آن نداریم، عمدتاً زمینه ژنتیکى داشته و بدون عالمت است.
محمود افتخارزاده اظهار کرد: رژیم هاى غذایى پرنمک و چاقى رابطه مستقیمى با فشار خون باال دارد. این متخصص بیمارى هاى قلب و عروق با اشاره به اینکه ایست 

تنفسى در خواب در افراد چاق بیشتر دیده مى شود، بیان کرد: ایست تنفسى در خواب با فشارخون باال رابطه دارد.
افتخار زاده افزود: ما تنها از طریق واکنش هاى بدن مى توانیم متوجه فشارخون شویم و اگر به طور منظم فشار خون افراد 

در بیمارستان ها چک نشود، نمى توان آن را به زودى تشخیص داد؛ اگر فشار خون طبیعى باشد سالى یکبار اما اگر 
باال باشد باید به طور منظم چک شود.

وى تصریح کرد: فشار خونى که توســط فرد در منزل گرفته مى شود نباید 
باالتر از 13 روى 8 باشد.

این متخصص بیمارى هاى قلب و عروق خاطرنشان کرد: دستگاه هاى 
فشارسنج دیجیتال بازویى نسبت به بقیه فشار سنج هاى دیجیتال بهتر 

است، اما آنها را نیز باید چند وقت یک بار چک کنیم.

فشارخون طبیعى چقدر است؟
مسئول تغذیه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى خراسان شمالى اعالم کرد: حرارت دادن به غذا به میزان حداقل 50 تا 60 درجه سانتیگراد باعث از بین رفتن ویروس 

کرونا مى شود.
انیسه وطن دوست گفت: هر غذایى که آلوده به قطرات تنفسى فرد مبتال باشد، عامل انتقال خواهد بود اما 

حرارت 56 درجه به مدت 90 دقیقه حرارت 67 درجه به مدت 60 دقیقه و حرارت 75 درجه به مدت 30 
دقیقه مى تواند ویروس کرونا را به طور کامل غیر فعال کند.

وى با بیان اینکه گوشت ها باید به طور کامل پخته شوند، اظهار کرد: میوه و سبزى ها نیز باید پس 
از شستشو با آب و مواد ضدعفونى کننده مصرف شــوند و بهتر است تا حد امکان غذا بیرون از منزل 
سرو نشود. وى مصرف محصوالت پروبیوتیک را در تقویت سیستم ایمنى و باال بردن مقاومت بدن 
در مقابل انواع بیمارى ها مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: شیر و فرآورده هاى لبنى به دلیل دارا بودن 
موادغذایى ضرورى محیط مناسبى براى رشد باکترى هاى پروبیوتیک به عنوان یکى از مؤثرترین 

عوامل ارتقاى کیفى به شمار مى رود.

گرم کردن غذا ویروس کرونا را نابود مى کند؟

شاید براى شما هم جالب باشد که بدانید میان 
چاقى افراد و میزان بافت هــاى مغزى، نوعى 
ارتباط وجود دارد. طبق بررسى ها پژوهشگران، 
چاقى مى تواند منجر به زوال عقل در افراد شود.
محققان دانشــگاه «کالیفرنیا، لس آنجلس» 
(UCLA) اعالم کرده اند، افراد چاق 8 درصد 
بافت مغزى کمترى نسبت به افراد داراى وزن 

نرمال داشته اند.
«تامپسون» از اعضاى اصلى تیم تحقیق و یکى 
از اعضاى آزمایشــگاه تصویربردارى عصبى 
دانشگاه «یو ســى ال اى» در خصوص چاقى 
مى گوید: این عارضه شــما را در معرض خطر 
باالترى از آلزایمر و ســایر بیمارى هایى قرار 
مى دهد که به مغز حمله مى کنند. طبق اعالم این 
محقق، مغز افراد چاق 16 سال مسن تر از افراد 
الغر است؛ در حالى که مغز افراد داراى اضافه 

وزن، هشت سال پیرتر به نظر مى رسد.
از سوى دیگر، بر اساس پژوهشى جدید که با 
 (NIA) پشتیبانى مؤسسه ملى کهنسالى آمریکا
به انجام رسیده، چاقى ممکن است با افزایش 

خطر ابتال به زوال عقل همراه باشد.
محققان در این پژوهــش دریافتند افرادى که 
مبتال به چاقى یا اضافه وزن هستند، در معرض 
باالترى از زوال عقل قرار دارند. در واقع، این 
تحقیقات جدید، یافته هاى پیشــین را که از 
چاقى به عنوان یک عامــل خطر در مورد زوال 

عقل صحبت مى کرد، تأیید مى کند.
محققان این دانشــگاه در نتیجــه گیرى این 
تحقیق که در «ژورنال بین المللى اپیدمیولوژى» 
در تاریخ 23 ژوئن 2020 منتشــر شد، اعالم 
کردند: نتایج ما نشان مى دهد افزایش وزن بدن 
یا چاقى شکم، با افزایش بروز زوال عقل همراه 
اســت؛ از این رو این یافته ها تأثیرى بسزا در 

پیشگیرى از زوال عقل و سالمت عمومى دارد.

اندازه دور کمر با 
زوال عقل در ارتباط است؟

قدرت سیستم ایمنى شماســت که تعیین مى کند چه زمانى و به چه 
مدت بیمار شده و بهبود پیدا کنید. 

  شاید فردى که همیشه ساعت 7 تا 8 شــب مى خوابد و یا در بیشتر 
وعده هاى خود از میوه و سبزیجات استفاده مى کند شکایت کند که 
چرا با رعایت این سبک زندگى سالم، ساالنه چندین بار با مشکالت 
سالمتى از جمله سرماخوردگى، گلودرد یا معده درد دست به گریبان 
مى شود. پاسخ کوتاه به این سئوال این است که: احتماًال چنین فردى 

سیستم ایمنى ضعیف ترى نسبت به سایرین دارد. 
دکتر «هالى»، پزشــک بیمارى هاى عفونى و داخلى در نیویورك 
در این باره مى گوید:  من تعدادى مراجع کامًال سالم دارم که ساالنه 
پنج تا شش بار به عفونت دستگاه تنفســى فوقانى- سرماخوردگى 
یا آنفلوآنزا- مبتال مى شوند و این در حالى اســت که سایر افراد که 

ظاهر سالمت ترى دارند به انواع سخت تر چنین بیمارى هایى دچار 
مى شوند.

 برخى افراد تصور مى کند به طور ویژه در برابر بیمارى هاى ویروسى 
و باکتریایى مقاوم هستند. دکتر «فیلیپس»، ایمونولوژیست در این 
زمینه تصریح کرد: مصونیت افراد به عوامل مختلفى بستگى دارد. به 
عنوان مثال ژنتیک نقش مهمى در ایــن مورد ایفا مى کند. ژن هاى 
ایمنى-شناختى بسیار زیاد و پیچیده هستند و پاسخ ایمنى بدن شما به 

عملکرد ترکیبى آنها بستگى دارد.
متخصصان همچنین بر این باورند که فردى در میانســالى احتماًال 
در جوانى یا حتى قبل از تولد، داراى ایمنى اکنونى خود بوده است. در 
دوران نوزادى و کودکى عواملى وجود دارد که ممکن است در رحم 
نیز وجود داشته باشد، اما به طور کامل شناخته نشده اند. عالوه بر این، 
عوامل محیطى مانند آالینده ها و سموم نیز ممکن است به مرور زمان 

سیستم ایمنى بدن شما را ضعیف کنند.
یکى از فرضیه هایى که درباره احتمال بیشتر ابتالى یک فرد به انواع 
بیمارى ها ذکر مى شود این است که هرچه فرد در سنین کودکى بیشتر 
در معرض انواع باکترى ها و ویروس ها باشد،  سیستم ایمنى قوى تر و 
باهوش ترى خواهد داشت.  دکتر فیلیپس توضیح مى دهد که «تمیز 
نگه داشتن بچه ها بیش از حد معمول و استفاده از مایع در ضدعفونى 
کننده دست هاى آنان ممکن است بیش از آنکه مفید باشد، آسیب به 

همراه داشته باشد».
عالوه بر این، عوامل ســبک زندگى مانند استرس، چاقى، نوشیدن 
زیاد الکل و بهداشت ضعیف، همه مى توانند پاسخ ایمنى بدن شما را 

تضعیف کرده و منجر به عفونت هاى مکرر شوند.

چرا بعضى افراد خیلى زود و مکرر بیمار مى شوند؟

بعد از حمام آب ننوشید. امروزه یکى از کارهاى متداول بین مردم این 
است که بالفاصله پس از خروج از حمام یا استخر و سونا و حتى گاهى 
در داخل استخر یا حمام، آب یا نوشیدنى هاى سرد و تگرى مى خورند 

و این کار برایشان لذت بخش نیز هست.
باید دانســت که 

از نظر مکتب 
شــکى  پز
ایرانــى این 
کار نادرســت 
و مضر است. 

از دیدگاه مکتب پزشــکى 
ایرانى، نوشــیدن آب سرد 
در حمام و بالفاصله پس از 
آن شایسته نیست و موجب 
مى شود که سردى ظاهرى 

و مزاجى آب به ســرعت به 
اعضاى اصلى بــدن مخصوصًا 
قلب برسد و مزاج آنها را سرد کند.

 حتى در کسانى که به سبب گرم و خشک بودن 
مزاجشان طاقت بر تشــنگى ندارند توصیه شده که بعد از 

حمام اول کمى آب را در دهان مزمزه کنند تا سردى آن گرفته شود و 
به حداقل مقدار آب براى رفع تشنگى قناعت کنند.

رعایت این مسئله وقتى که زمان حمام طوالنى تر و دماى آن باالتر 
باشد، اهمیت بیشــترى دارد و بنابراین پس از سونا بیشتر باید به این 
نکته توجه کرد. پس در داخل حمام، استخر یا سونا و بالفاصله پس از 

آن، آب یا نوشیدنى سرد ننوشید.

بعد از حمام آب بنوشیم یا نه؟

افراد در جستجوى روش هایى براى محافظت از خود در برابر ابتال به 
ویروس کرونا هستند که این روزها به یک بیمارى همه گیر جهانى( 
پاندمى) تبدیل شده است و این درحالى است که یک نوع غذاى ساده 
در دســترس دارند و مى تواند فواید اعجاب انگیزى در این خصوص 

داشته باشد.
سوپ عدس یکى از غذاهایى است که به ویژه با توجه به بیمارى همه 

گیر کرونا و شروع فصل زمستان باید بر خوردن آن بسیار رغبت شود؛ 
زیرا این غذا، معدنى از زینک اســت که بدن براى تقویت ایمنى خود 

به آن نیاز دارد.
دکتر «احمد ابو النصر» عضو شوراى درمان با گیاهان دارویى آمریکا 
با بیان اینکه سوپ عدس فواید شگفت انگیزى دارد، بیان کرد: این 
غذا به دلیل پروتئینى که دارد، به کــودکان کمک مى کند تا به طور 

طبیعى رشد کنند.
او ادامه داد: این غذا بــراى خانم هاى باردار نیز مفید اســت؛ زیرا از 
بدشکلى جنین جلوگیرى کرده و آهن و مس مورد نیاز بدن را تأمین 
مى کند. سوپ عدس همچنین لرزش دست کسانى که به دلیل کمبود 
ویتامین دچار این معضل شده اند، درمان مى کند و عالجى براى کم 

خونى به شمار مى رود.
این پزشک مصرى افزود: ســوپ عدس به دلیل آنکه سرشار از ماده 
معدنى زینک است باعث تقویت ایمنى بدن هم مى شود؛ به گفته احمد 
ابونصر، خوردن سوپ عدس مى تواند عفونت ها و دردهاى مزمن را هم 
درمان کند همچنین مداومت روزانه بر خوردن سوپ عدس به مدت 
هشت هفته، کلسترول و ترى گلیسیرید را از بین مى برد، به ویژه براى 

کسانى که به رژیم غذایى کم کربوهیدرات و نمک پایبند هستند.

سوپى که بازوى کرونا را مى خواباند

سیرابى از جمله غذا هاى معروفى است که در کل جهان طرفداران بسیار 
زیادى به خود اختصاص داده است شاید باورش برایتان سخت باشد که 
بدانید روزى به نام روز جهانى سیرابى در بین روز هاى خاص تقویم به 
چشم مى خورد. اما باید بگوییم که این روز به خصوص وجود دارد و 24 
اکتبر را از آن خود کرده اســت و همه جهان این روز را با نام روز جهانى 

سیرابى مى شناسند.
تصور غلطى که بین ایرانیان رایج مى باشــد این است که آنها احساس 
مى کنند سیرابى غذاى مخصوص مورد عالقه ایرانیان است در صورتى 
که باور درستى نیســت و همانطور که این غذا در ایران طرفدار دارد در 

سرتاسر جهان نیز هواداران بسیارى به خود اختصاص داده است.
اگرچه سیرابى فواید بسیار زیادى براى سالمتى بدن دارد، اما عالوه بر 
آن مضرات زیادى نیز در خود دارد به همین دلیل خوردن بیش از حد آن 

براى افراد توصیه نمى شود.
فواید سیرابى سال هاست که از طرف متخصصان توصیه هایى براى 
خوردن سیراب شــیردان صورت مى گیرد چراکه آنها معتقدند سیرابى 
خواص بسیار مفیدى براى درمان کم خونى، تقویت معده و روده، سیستم 
ایمنى بدن، ریزش مو، اختالالت رشد کودکان، سرطان، بیمارى هاى 

عصبى و افسردگى و... در خود دارد.
البته ناگفته نمانــد که با وجود خواص بى نظیر ســیرابى، مضراتى نیز 
در این خوراکى براى سالمت انســان وجود دارد و استفاده بیش از حد 
آن خطرآفرین اســت. از جمله مضرات رایج آن این است که به علت 
اســتفاده نمک زیاد درآن فرد مصرف کننده مستعد افزایش فشارخون 

مى شود و همچنین این غذا چربى بسیار باالیى دارد و باید در مصرف آن 
مخصوصاً کسانى که چربى خون دارند احتیاط شود و مورد مهمى که از 
جمله مضرات این غذا مى باشد این است که در صورت شسته نشدن و 
بهداشتى نبودن آن امکان دارد بیمارى هاى باکتریایى مختلفى متوجه 

فرد مصرف کننده باشد.
طبق توصیه متخصصان علوم غذایى استفاده از یک الى دو بار از این غذا 
در هفته ممکن است خطراتى به دنبال داشته باشد چنانچه این غذا ماهانه 
یک الى دو بار در ماه مصرف شود مشکل چندانى به همراه ندارد بنابراین 
توصیه مى شود آن دسته از افرادى که تحرك کمى دارند حتماً از مصرف 

مداوم و همچنین مصرف روزانه این غذا اکیداً خوددارى کنند.

حقایق جالب درباره سیرابى

 استخر یا حمام، آب یا نوشیدنى هاى سرد و تگرى مى خورند 
ر برایشان لذت بخش نیز هست.

ســت که 
مکتب 
ـکى 
ى این 
ســت
ست. 

ه مکتب پزشــکى 
وشــیدن آب سرد 
و بالفاصله پس از 
سته نیست و موجب 
 که سردى ظاهرى 

ى آب به ســرعت به 
 اصلى بــدن مخصوصًا 
سد و مزاج آنها را سرد کند.

 کسانى که به سبب گرم و خشک بودن
ن طاقت بر تشــنگى ندارند توصیه شده که بعد از 

رعایت این مسئله وقتى که زمان حمام طوالنى تر و دماى آن باالتر
باشد، اهمیت بیشــترى دارد و بنابراین پس از سونا بیشتر باید به این
نکته توجه کرد. پس در داخل حمام، استخر یا سونا و بالفاصله پس از

آن، آب یا نوشیدنى سرد ننوشید.

بطه مستقیمى با فشار خون باال دارد. این متخصص بیمارى هاى قلب و عروق با اشاره به اینکه ایست 
ت تنفسى در خواب با فشارخون باال رابطه دارد.

جه فشارخون شویم و اگر به طور منظم فشار خون افراد 
د؛ اگر فشار خون طبیعى باشد سالى یکبار اما اگر 

شود نباید 

اى
ل بهتر 

اما  ود
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مدیر منطقــه 4 شــهردارى اصفهــان گفــت: توجه به 
زیرساخت ها در منطقه 4 مورد تاکید است در همین راستا با 
نیازسنجى، در محدوده محله هاى کردآباد و سواردز بعد از 50 
سال اقدام به ایجاد دسترسى کردیم تا این محله ها که در بن 

بست بود، از این وضعیت نجات یابد.     
رضا اخوان در شصت و ششمین نشست خبرى از «سلسله 
نشست هاى سه شنبه ها با رســانه» در گفتگوى آنالین با 
خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به اینکه نگهدارى فضاى 
سبز نیازمند تامین آب از حوزه هاى مختلف است که با بهره 
بردارى از پساب جنوب و احداث تصفیه خانه و لوله گذارى 
متعدد این کار در حال انجام اســت، گفت: در حوزه گسترده 
7500 هکتار مساحت منطقه حدود 12 کیلومتر لوله گذارى 
و هفت هزار کیلومتر لوله گذارى براى آبرســانى قطره اى 

انجام مى شود.   
وى افزود: تا پایان ســال سال گذشــته، 40 هزار مترمربع 
آزادسازى میدان شهداى هســته اى انجام شد و با اجراى 
خیابان سازى از سوى ســازمان عمران، شب عید 99 پروژه 

تحویل شهروندان شد. 
اخوان با اشاره به اینکه بیشــترین فعالیت عمرانى و انرژى 
و اعتبار منطقه در این پروژه صرف مى شود، گفت: خیابان 
سلمان فارسى در اطراف میدان شهداى هسته اى با 700 متر 
طول و 60 متر عرض کامل اجرایى و روشــنایى هم کامل 

شده است. 
وى با اشاره به احداث دو خیابان دیگر در اطراف این میدان، 
گفت: این خیابان ها در چند ماه آینده و با توجه به شــرایط 

اقتصادى تکمیل مى شود.
مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان تصریح کرد: خیابان ارغوانیه 
تا تقاطع رضوان نیز در حال آزادسازى است و بخشى توسط 
مواد قانونى هشــت و نه تا ماه آینده به اتمام مى رسد که در 

آذرماه عملیات اجرایى آغاز و تا اواخر سال به همه شهروندان 
تقدیم مى شود. 

وى ادامه داد: یکــى دیگر از خیابان هاى در مســیر میدان 
شهداى هسته اى که به عنوان یکى از ابرپروژه هاى منطقه 
به شمار مى رود خیابان روشن دشت به طول 500 متر است؛ 
با توجه به مغازه هاى ریزدانه و تجارى عملیات آزادسازى این 
طرح هم با سختى روبرو است ولى 30 درصد توافق ها صورت 

گرفته و بخشى هم از طریق مواد قانونى انجام مى شود. 
اخوان افزود: اگر موانع این طرح برداشته شود احداث خیابان 

روشن دشت تا پایان سال جارى به پایان مى رسد.
وى با بیان اینکه یکى از نیازهاى اساســى شهر اصفهان، 
نمایشگاه بین المللى به عنوان مرکز فعالیت هاى اقتصادى 
اســت که در محدوده منطقه 4 ظرف ماه آینده با محوریت 
شرکت نمایشگاه و همکارى شهردارى منطقه 4 بهره بردارى 
مى شود، گفت: شــهردارى منطقه در این زمینه، آزدسازى 
و احداث دسترسى از تقاطع روشن دشــت تا نمایشگاه و از 

خروجى نمایشگاه تا بلوار رضوان را انجام داده است.
مدیر منطقه 4 شــهردارى اصفهان با بیــان اینکه احداث 
دسترسى نمایشگاه یکى از الزامات بود که 74 هزار مترمربع 
آزادسازى براى این کار صورت گرفت که پروژه اى دو منظوره 
براى دسترسى به رینگ چهارم و نمایشگاه به شمار مى رود، 
افزود: همچنین احداث لوپ هاى غربى بلوار رضوان انجام 

شده و روشنایى هم ظرف چند روز آینده به پایان مى رسد.
وى با اشــاره به دیگر طرح هاى خدماتى در دست ساخت 
منطقه 4 اظهار کرد: در ورودى خیابان مشتاق و مجاور باغ 
گل ها یک سرویس بهداشتى با 24 چشمه در مساحت 400 
متر و هزینه 1/5 میلیارد تومان در حال احداث است و دو ماه 

آینده تکمیل مى شود.  
اخوان افزود: همچنین ســاخت ســرویس بهداشتى پارك 

کردآباد به پایان رسیده است. به همین ترتیب آغاز عملیات 
ساخت سرویس بهداشتى مجاور پل شهرستان با برگزارى 

مناقصه در حال انجام است.
وى با اشاره به مساحت 3400 هکتارى پارك طبیعى شرق 
اصفهان تصریح کرد: 2400 هکتار از این پارك در محدوده 
منطقه 4 واقع شده است که عاله بر نگهدارى پارك شرق در 
راستاى توسعه فضاى فرهنگى، گردشگرى و رفاهى فاز اول 
پردیس اشراق در سال 98 اقدام شد و فاز دو در حال تکمیل 

طراحى است.
مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان افزود: توجه به زیرساخت ها 
در منطقه مورد تاکید ما بوده است در همین راستا با نیازسنجى، 
در محدوده محله هاى کردآباد و سواردز بعد از 50 سال اقدام 

به ایجاد دسترسى کردیم تا این محله ها که در بن بست بود، 
از این وضعیت نجات یابد.  وى بیان کرد: در این راستا اقدام 
به طراحى دسترسى از انتهاى خیابان عالمه امینى و شهرك 
پردیس کردیم که کردآباد و سواردز از بن بست خارج شود؛ 
البته به علت اینکه بخش عمده اى از مســیر در حریم قرار 
گرفته نیاز به مجوز از طریق مراجع باالدســتى داشته است 
که براى این کار از طریق شوراى عالى شهرسازى و معمارى 
مصوبات در حال اخذ است و بعد از تشریفات قانونى آزادسازى 
این دسترسى شــروع و ســال آینده عملیات عمرانى آغاز 
مى شــود. اخوان تصریح کرد: همچنین آزادسازى خیابان 
غربى کانال جى شــیر انجام شــده و به صورت خیابان دو 
طرفه در اختیار شهروندان است اما در قسمت شرقى کانال 

به دلیل واقع شدن در حریم و مشکل آزادسازى، بخش عمده 
اى از مسیر در اختیار ســازمان آب منطقه اى است که ما در 
حال انعقاد تفاهم نامه با مدیران آب منطقه اى براى حل این 
مسئله هستیم.  وى افزود: با این وجود طراحى این محور 3/5 
کیلومترى در حال انجام است که با طى مراحل قانونى بعد از 

اتمام طراحى عملیات اجرایى هم انجام مى شود.
وى در مورد ساماندهى خیابان همدانیان که با تراکم فضاهاى 
خدماتى مانند بازار کوثر، گل و گیاه و میوه روبرو است، گفت: 
بخشى از مشکالت این خیابان ظرف یکسال آینده با تکمیل 
بازار بین المللى گل و گیاه ارغوان و انتقال بازار همدانیان به 
این مکان، برطرف مى شود. همچنین طى هماهنگى پلیس 
راهور درصددیم با اصالحات ترافیکى بخشى از ترافیک محل 

هم ساماندهى شود.
اخوان در پاسخ به ســئوال «نصف جهان» پیرامون اجرایى 
شدن تفاهمنامه میان شــهردارى و میراث درباره کاوش در 
تپه اشرف  با بیان اینکه وضعیت خاکى تپه اشرف زیبنده شهر 
اصفهان نیست، اظهار کرد: در سال هاى اخیر در بدنه شمالى 
و جنوبى تپه کاوش هایى صورت گرفته اما بقیه تپه خاکى 
است که مدیریت شــهرى باید براى ساماندهى آن تصمیم 
گیرى کند. وى افزود: بعد دیگرى از تپه اشرف، تاریخى است 
و باید براساس ضوابط میراث فرهنگى ساماندهى شود؛ این 
کار قوانین خاص خود را دارد که بــراى این کار 7 هکتار از 
اراضى خیابان مشتاق دوم در اختیار میراث فرهنگى است. 
بر همین اساس در طول سال هاى گذشته اقداماتى توسط 
باستان شناسان براى کاوش صورت گرفته و در ضلع جنوبى 

کمک هایى از سوى شهردارى انجام شده است.
مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان تصریح کرد: امسال با توجه 
به عبور لوله آب از خیابان مشتاق، شرکت آب قراردادى با تیم 
کاوشگر و میراث فرهنگى منعقد کرد که خوشبختانه بخشى 

از این مسیر کاوشگرى شــد و به آثار تاریخى از دوره هاى 
مختلف دست پیدا کردند.

وى با اشاره به همکارى هاى شهردارى با میراث در خصوص 
این تپه تاریخى افزود: با پیگیرى شهردارى جلسات مشترکى 
با مدیران مربوطه در میراث فرهنگى داشتیم و منجر به تفاهم 
نامه اى شد که در فاز اول شهردارى ملزم به پاکسازى نخاله ها 
و زباله هاى ضلع جنوبى است تا ادامه کاوش ها از ضلع شمالى 

تپه اشراف در بدنه خیابان مشتاق انجام شود.
اخوان در مورد نحوه آبیارى و نگهدارى پارك طبیعى شرق 
نیز اظهار کرد: این پارك عمدتا از طریق پساب تصفیه شده 

آبیارى مى شود.
وى با اشاره به عبور خط چهارم بى آر تى از منطقه چهار شهر 
اصفهان، گفت: این مســیر از خیابان بزرگمهر وارد خیابان 
عالمه امینى شرقى مى شــود و در انتهاى مسیر به میدان 
پردیس مى رســد. مدیر منطقه چهار شــهردارى اصفهان 
همچنین از اصالح نورپردازى پل غدیر به عنوان ســازه اى 

سربى و سیمانى بعد از سال ها خبر داد.
وى با اشاره به اینکه پارك طبیعى شرق اصفهان با داشتن 
حدود 750 هکتار فضاى ســبز قطعا ریه شهر اصفهان به 
حســاب مى آید، اظهار کرد: در این عرصــه طراحى هایى 
صورت گرفته که شامل شهر رویاها، بازار گل و گیاه اصفهان 
با مســاحت بالغ بر 25 هزار مترمربــع در 18 هکتار زمین و 

نمایشگاه بزرگ بین المللى است.
وى در پاسخ به ســوالى در مورد نحوه بهره بردارى از محل 
فعلى نمایشگاه اصفهان در مجاورت پل شهرستان تصریح 
کرد: زمین این نمایشگاه در مالکیت آب منطقه اى اصفهان 
است و پیشــنهاد شــهردارى منطقه چهار با توجه به اینکه 
پردیس هنر در قرینه این محل احداث شده، استفاده از این 

مکان به عنوان فضاى فرهنگى است.

مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان در پاسخ به «نصف جهان» خبر داد

تفاهمنامه اى براى آغاز دوباره کاوش ها در تپه اشرف


