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5 واقعیت شگفت انگیز در مورد سیستم ایمنى بدناصفهان قطب  خشکبار مى شودشروع زیرخاکى2 از جمعهرکورد کم بارشى هاى بهار در کشور سپاهان به رأى کمیته انضباطى اعتراض مى کند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دالیل مهم
 براى خوردن 

روزانه بادام

آغاز خاموشى هاى  برنامه ریزى شده در اصفهان
3

3

2

3

استخراج 4/5 درصد کل 
بیت کوین دنیا در ایران

52 درصد پیشرفت فیزیکى 
راه آهن اصفهان - شهرکرد

160 هزار نفر در استان 
اصفهان واکسینه شدند

5

زندان مرکزى 
اصفهان به منطقه 
شرق منتقل مى شود

از خواص بادام بارها گفته ایم و خوب مى دانید که 
این خوشمزه مقوى تا چه حد براى سالمت و

 زیبایى مفید است. متخصصان تغذیه همگى توافق 
دارند که مصرف بادام براى همه افراد مفید

 و مناسب است براى همین مصرف آن مدام...

اســتاندار اصفهان از طرح انتقــال زندان مرکزى 
اصفهان(دستگرد) خبر داد و گفت: زندان مرکزى به 
منطقه شرق اصفهان منتقل و محل جدیدى براى 

آن ساخته مى شود.
عبــاس رضایــى ظهــر روز جمعــه در دیــدار 
با محمدمهدى حــاج محمدى رییس ســازمان 
زندان ها و اقدامات تامینى، تربیتى کشور تصریح 
کرد: 80 هکتار زمین براى ساخت زندان جدید در 
منطقه شــرق اصفهان در نظر گرفته شده که هم 
اکنون در اختیار زندان هاى استان قرار گرفته است.

وى ادامه داد: با توجه به پیش بینى ماده 113 قانون 
برنامه ششم توسعه...
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سرقت از موزه هنرهاى معاصر اصفهان سرقت از موزه هنرهاى معاصر اصفهان 
ناکام ماندناکام ماند

دزد ناشى که از کاخ چهلستون وارد موزه شده بود با فرار بهدزد ناشى که از کاخ چهلستون وارد موزه شده بود با فرار به
 باغ استاندارى در آنجا به دام افتاد باغ استاندارى در آنجا به دام افتاد

3

از دیروز قطعى برق از 75 تا 90 دقیقه در سرتاسر استان اعمال شد

امیر آقایى، اولین مهمان 
«پیشگو»

دوئل دوستان سابق به قیمت 
سقوط یا قهرمانى
جدال پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان با تقابل این تیم براى 

رسیدن به صدر جدول با رویارویى استاد و شاگرد اسبق همراه است.
تیم فوتبال پرسپولیس فردا دوشنبه مقابل ذوب آهن اصفهان دیدار معوقه 
خود را برگزار مى کند تا در صورت پیروزى بتواند فاصله 3 امتیازى اش با 

سپاهان که صدرنشین است...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

علت  حریق بازار 
شب پارك هزارگل 
نجف آباد  مشخص 

نیست

اصفهان کجاى معامالت چکى کشور قرار دارد؟
2

دارکو بیدوف: دارکو بیدوف: 

مى دانستم گلر استقالل توپ مى دانستم گلر استقالل توپ 
را درست دفع نمى کند

مزایده فروش دستگاه هاى صنعتى
 (شماره1 /1400)

بنیاد تعاون زندانیان اســتان اصفهان در نظر دارد تعدادى از دستگاه هاى صنعتى خود را به شرح ذیل از 
طریق مزایده عمومى به فروش برساند:

1)دستگاه تزریق پالستیک2)دستگاه ژنراتور برق(دیزل)3)دستگاه رول بازکن میلگرد حرارتى4)دستگاه 
دامپر 5)دستگاه پرس موزائیک و مخلوط کن سیمان

لذا  ازمتقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت بازدید و اخذ اســناد شرکت درمزایده از تاریخ درج آگهى 
تا پایان وقت ادارى شــنبه1400/03/08 بــه آدرس: اصفهان -نجف آباد -ویالشهر-شــهرك صنعتى 
منتظریه -خیابان 104 قادرى - کارگاه قطعات پیش ســاخته بتنى بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان 

مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن هاى 03142290206-  09103005341 تماس حاصل فرمایند.
تاریخ تحویل ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى  دوشنبه مورخ17  /1400/03به دبیرخانه بنیاد تعاون 

واقع در اتوبان  ذوب آهن جنب زندان مرکزى-بنیاد تعاون زندان اصفهان مى باشد.
پیشنهادات در روز  سه شنبه مورخ1400/03/18 در بنیاد تعاون اصفهان بازگشایى خواهد شد.

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

چاپ اول

آگهی مزایده(نوبت دوم)
موضوع : باستناد مصوبه شماره  99/3308 مورخ 99/12/10  شوراى محترم اسالمى شــهر نجف آباد  در خصوص بهره بردارى از 

پارکینگ عمومى واقع در بلوار آیت اله طالقانى جنب پارك هزارگل  شهر نجف آباد
مدت مزایده : یک سال شمسى از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار:  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد
محل اجاره :  پارکینگ واقع در  بلوار آیت اله طالقانى جنب پارك هزارگل نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده : شرکت براى عموم آزاد میباشد که بایستى داراى کپى شناسنامه و یا کارت ملى معتبر باشند. (رعایت 
منع مداخله کارکنان دولت الزامى است)

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت : از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 1400/03/20 به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد مراجعه 
و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 1400/03/24 به دبیر خانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند.

اسناد مزایده : براى دریافت اسناد مزایده( قیمت پایه کارشناسى ، میزان ســپرده و.....) مبلغ 200/000ریال طى فیش واریزى  به 
حساب سیباى بانک ملى به شماره 0112643346005 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد اقدام نمایند .

هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

تذکر2 : کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
آدرس:نجف آباد  -سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهردارى نجف آباد -صندوق پستى:85135/519

فاکس :42663320   تلفن:42663315
رضا رضایى- مدیر عامل 

چاپ اول

م.الف:1139023

آگهى مزایده 
(فروش یک دستگاه ژنراتور)

این تعاونى در نظردارد یک دســتگاه ژنراتور مازاد خودرا به مشخصات ذیل از طریق مزایده برپایه قیمت 
کارشناسى به باالترین قیمت پیشنهادى به فروش برساند.متقاضیان مى توانند حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز پنجشنبه  1400/03/06 با ارائه رسید واریز مبلغ 500هزار ریال بحساب 2418/11/6006722   و یا شماره 
کارت 5264-0040-7370-6063 و یا مراجعه به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر ،خیابان رازى،فرعى 

7شرقى ،پالك 81،طبقه اول ،واحد 2 نسبت به دریافت قیمت کارشناسى اقدام نمایند .
جهت بازدید و هماهنگى و هرنوع کسب اطالع بیشــتر مى توانند با شماره 09139148161 تماس حاصل 

فرمایند.
ضمنا در موقع ارائه قیمت پیشنهادى تحویل واریز 1٪ قیمت کارشناســى به شماره حساب فوق الزامى 

مى باشد تعاونى در رد و قبول  پیشنهادات مختار است .
13-Kav ژنراتور

40درجه سانتى گراد 
مارك بنز

وحیدرضا مشکوه روحانى-مدیر عامل شرکت تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

مدیر انرژى و سیاالت شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
بحران کم آبى در سال 1400 به مراتب از بحران سال 97 
سخت تر است، گفت: فوالد مبارکه در تالش است با اجرا 
و بهره بردارى از پروژه هاى مختلف در راســتاى کاهش 
مصرف آب، نیاز خود به آب را به کمترین مقدار ممکن در 

این شرایط کاهش دهد.
سید امیر طباطباییان با اشاره به بحران کم آبى در سطح 
کشور به ویژه در منطقه اصفهان در سال جارى اظهار کرد: 
امسال سال ســختى براى همه صنایع ازجمله شرکت 
فوالد مبارکه اســت، زیرا با دو نوع محدودیت آب و برق 

مواجه خواهند بود.
وى با بیان اینکه نیاز فوالد مبارکه به منابع آبى براى تداوم 
چرخه تولید اجتناب ناپذیر اســت، گفت: خشکسالى ها و 
کمبود منابع آبى پشت سدها، عالوه بر اینکه شرکت ها را 
با مشکل تأمین منابع آبى مواجه مى کند، تولید برق توسط 
نیروگاه هاى برق آبى را تقریبــا به میزان 5 هزار مگاوات 
در کشــور کاهش مى دهد که تأثیرات آن، هم در بخش 

صنعتى و هم در بخش هاى خانگى مشاهده خواهد شد.
وى تصریح کرد: فــوالد مبارکه در تالش اســت تا با 
ایجــاد هم زمانى میــان تعمیرات بلندمدت ســاالنه با 

محدودیت هــاى بــرق و آب تأثیرپذیــرى تولیــد از 
محدودیت هاى موجود را کاهش دهد. در همین راســتا 
ســعى مى کنیم با اســتفاده از ذخایر داخلى آب فوالد، 
محدودیت آب را به فصل گرمــا منتقل کنیم و توقفات 
برنامه ریزى شده ســالیانه نیز به صورت متمرکز در این 
زمان انجام شود. همچنین توقفات کوتاه مدت و روزانه 
نیز در زمان هاى محدودیت پیک مصرف برق خواهد بود 
تا تأثیر کمترى در میزان تولید ایجاد شــود. هدف اصلى 
همه اقدامات گفته شده، دست یابى به برنامه تولید سال 

1400 است.

فوالد مبارکه مصرف آب خود را به کمترین مقدار مى رساند

ساختمان اندیشه و مرکز رشد دانشگاه صنعتى اصفهان 
با حضور معاون علمــى و فناورى ریاســت جمهورى 

افتتاح شد.
بازدید از ســاختمان فناورى 2، افتتاح ساختمان اندیشه 
2 و مرکز رشد دانشگاه صنعتى اصفهان و بازدید از صدرا 
طرح و تجهیز ســپاهان - شــرکت تولید ملت بلون و 
شرکت بهیار صنعت سپاهان از جمله برنامه هاى بازدید 
معاون علمى و فناورى ریاســت جمهورى در شهرك 

علمى و تحقیقاتى اصفهان بود.
ساختمان اندیشه و مرکز رشد دانشگاه صنعتى اصفهان 
با حمایت معاونت علمى و فناورى ریاســت جمهورى 
جهت استقرار شرکت ها و مؤسسات فناور و دانش بنیان 
با زیربناى 3500 متر مربع با اعتبارى بالغ بر 15 میلیارد 
تومان در شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان احداث 

شده است.
معاون علمــى و فناورى ریاســت جمهــورى در این 

مرکز از نمایشــگاه دســتاوردهاى 30 شــرکت فناور
 بازدید کرد.

در این مراسم از اتاق رویشگر خوراك دام هیدروپونیک 
رونمایــى و پــروژه کارگاه هاى جدید تجارى ســازى 
و فنــاورى با زیربنــاى 5000 مترمربــع و طرح جامع 
پــارك تجهیــزات پزشــکى و ســالمت بــه عنوان 
اولین پــارك فنــاورى خصوصى در اســتان اصفهان

 بازدید شد.

افتتاح ساختمان اندیشه 2 در شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان

که

افق

2
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ىکنمى کندعففع نمىعدتتسردررا درست دفع دتت ى کنددرستدفعنمىکندسسدد را درست دفع نمى کنددرستدفعنم

ل
دوئل دوس

جدال پرسپولیس و ذوب
رسیدن به صدر جدول با رویارویى
دوشنبه تیم فوتبال پرسپولیس فردا
پ را برگزار مى کند تا در صورت خود

سپاهان که صدرنشین است...
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و«پیشگو» شگ«پیشگو»«پیشگو»پ
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مدیرکل روابط بیــن الملل توانیــر در خصوص اینکه 
مصرف برق در چه ســاعاتى دو برابر محاسبه مى شود 
گفت: ساعت اوج مصرف از ساعت 13 آغاز مى شود و تا 

ساعت 17 ادامه دارد.
ابوذر صالحى ادامه داد: بــا توجه به گرماى زودرس هوا 
ما از ســاعت 12 ظهر هم دچار کمبود برق خواهیم شد، 
ولى براى رفاه حال مشترکان ما از ساعت 13 تا 17 را اوج 
مصرف اعالم کرده ایم و باید مشترکان به این نکته توجه 
داشته باشند که در این ساعات از وسایل پرمصرف همانند 
ظرفشویى، کولر، جاروبرقى و غیره استفاده نکنند؛ چراکه 
در این ســاعات صنایع، چاه هاى کشاورزى و اداره ها در 

حال استفاده از برق هستند.
مدیرکل روابط بین الملل توانیر  تصریح کرد: مشترکان 
توجه داشته باشند که مصرف برق در ساعات اوج مصرف 
به باالترین رقم خود خواهد رســید به طورى که در این 
ساعات نحوه محاســبه برق 2/5 برابر اســت، ولى در 
ساعات شب مانند 12 شب تا 6 صبح تعرفه برق مشمول 

تخفیف هم مى شود.
صالحى گفت: مشترکان در این ساعت ها از به کارگیرى 
لوازم پرمصرف خوددارى کرده و استفاده از این وسایل 
را به ساعت هاى انتهایى شب یا صبح ها منتقل کنند و به 

این ترتیب هزینه هاى خود را کاهش دهند.

مطالعات جدید نشان مى دهند حدود 4/5 درصد از کل 
استخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام مى شود. گزارش 
شرکت تحقیقات بالکچین الیپتیک نشان مى دهد تولید 
بیت کوین ایران با سطح فعلى استخراج آن، ساالنه یک 

میلیارد دالر براى این کشور درآمد دارد.
شرکت الیپتیک بر اساس اطالعات به دست آمده تخمین 
مى زند حدود 600 مگاوات برق در ایران توسط استخراج 

کنندگان بیت کوین مصرف شده است.
بیت کوین و ســایر ارزهاى مجازى طــى فرآیندى با 
عنوان استخراج یا ماینینگ ایجاد مى شوند که طى آن 
کامپیوترهــاى پرقدرت با یکدیگر جهت حل مســائل 

ریاضى پیچیده رقابت مى کنند. این فرایند مصرف انرژى 
باالیى دارد و به برق تولید شــده توســط سوخت هاى 

فسیلى که ایران منابع باالیى از آن را دارد وابسته است.
در گزارش شرکت الیپتیک آمده اســت:« ایران به این 
نتیجه رسیده که اســتخراج بیت کوین فرصتى جذاب 
براى اقتصاد تحریم شده این کشور است که با مشکل 
کمبود پول نقد مواجه است ولى ذخایر باالى نفت و گاز 

طبیعى در اختیار دارد».
برق مورد استفاده استخراج کنندگان ارز مجازى در ایران 
برابر با سوختن ساالنه 10 میلیون بشکه نفت است یعنى 

حدود 4 درصد از کل صادرات نفت ایران در 2020.

تعرفه برق در کدام ساعات 
دو برابر محاسبه مى شود؟

استخراج 4/5 درصد 
کل بیت کوین دنیا در ایران

8 شهر در وضعیت قرمز 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش    ایرنا |
پزشکى اعالم کرد: تعداد مناطق با وضعیت قرمز 
کرونا در کشور به هشت شــهر افزایش یافت. بر 
اســاس اعالم وزارت بهداشــت، شهرستانهاى 
عسلویه و کنگان (استان بوشهر)، چابهار (سیستان 
و بلوچستان)، بندرعباس، پارسیان، جاسک، رودان 
و میناب (هرمزگان) در وضعیت قرمز قرار گرفتند. 

نگران 3 استانیم
  ایسنا| سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا 
آخرین وضعیت این بیمارى در کشور را تشریح کرد 
و گفت:  نگران گسترش سوش ویروس هندى و 
آفریقایى در استانهاى بوشهر، هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان هستیم و اگر پروتکل ها درست رعایت 
نشود ممکن است مانند خوزستان که ابتدا سوش 
انگلیسى در آنجا شایع شد و سپس به همه جا رسید 

این روند در این 3 استان  هم تکرار شود.

برادر بابک زنده است
  خبرگزارى صدا و سیما | روز شنبه 
خبرى در فضاى مجازى مبنى بر خودکشى برادر 
بابک خرمدین منتشر شد اما یک منبع آگاه در پلیس 
این خبر را تکذیب کرد. در این خبر ، آمده است برادر 
بابک خرمدین که ساکن شهرك اکباتان است و 
هم اکنون با حال نامساعد در بیمارستانى در تهران 
بسترى است که بعد از پیگیرى، این منبع آگاه در 

پلیس عنوان کرد این خبر صحت ندارد. 

3000 واکسیناسیون 
بدون نوبت 

کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط    صبا|
عمومــى و اطالع رســانى وزارت بهداشــت در 
صفحه توییتر خود از واکســینه شدن 3 هزار نفر 
از اهالى صداوسیما از جمله خبرنگار و تصویربردار 
و عوامل فنى خبر داد. وى تاکید کرده است که این 
واکسیناسیون مصوبه ستاد ملى کرونا براى عوامل 
درگیر در انتخابات است. جهانپور مشخص نکرده 
است که این واکســن ها ایرانى یا خارجى هستند 
ولــى کاربرانى عکس هایى منتشــر کرده اند که 
کارت واکسن  نشان دهنده خارجى بودن آن است. 

شهرام ناظرى آنالین مى شود
شهرام ناظرى، استاد موسیقى    ایران آرت|
ایرانى، روز جمعه هفتم خردادماه به صورت آنالین 
در تلویزیون اینترنتى لنز به اجراى کنسرت "آواى 
دوست" مى پردازد. تازه ترین آلبوم ناظرى هم  قرار 

است با اشعارى از موالنا به زودى منتشر شود.

آغاز ثبت نام کالس اولى ها 
  ایسنا| ثبت نام دانش آموزان اول ابتدایى 
از امروز، شــنبه، اول خرداد ماه آغاز شد و تا پایان 
مرداد ادامه دارد. در سال تحصیلى آتى بر خالف 
سال هاى گذشــته، امکان ثبت نام الکترونیکى 
براى تمام پایه ها فراهم شده است. بر اساس پیش 
بینى معاون وزیر آموزش و پرورش، امسال حدود 
1/5میلیون دانش آموز کالس اولى در مدارس ثبت 

نام خواهند کرد. 

مانور، تاالب را آتش زد! 
رییس اداره حفاظت محیط زیست    ایسنا|
شهرستان نقده از اطفاى حریق در تاالب سولدوز 
- یکى از تاالب هاى اقمــارى پارك ملى دریاچه 
ارومیه - خبر داد. اکبر محمدیــان گفت: حادثه 
آتش سوزى روز پنجشنبه در تاالب سولدوز رخ داد 
که طى روز جمعه اطفا شد. وى ادامه داد: متاسفانه 
در جریان این آتش سوزى حدود 6 هکتار از عرصه 
حساس تاالب سولدوز دچار حریق شد. وى با انتقاد 
از برگزارى مانور نظامى در این منطقه تاکید کرد: 
مانورهاى نظامى باید در مناطقى برگزار شوند که 

حداقل خسارت را به  دنبال داشته باشند.

نگرانى روحانى
حجت االســالم و المسلمین حسن    ایسنا|
روحانى در جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: ما باید 
کارى انجام بدهیم که در ایام انتخابات یعنى یک هفته 
مانده به انتخابات یک شــرایط آرامى از لحاظ کرونا 
داشته باشــیم، وگرنه اگر خداى نکرده در هفته هاى 
اولیه خرداد مراعات نشود و بخواهیم پایان هفته دوم 
خرداد و در هفته سوم خرداد با یک پیک جدید مواجه 
شویم معنى آن این است که ما نمى توانیم انتخابات 

مطلوب و باشکوه داشته باشیم.

مشى جدید جهانگیرى
  آفتاب  نیوز | اســحاق جهانگیرى، داوطلب 
نامــزدى انتخابات ریاســت جمهورى با اشــاره به 
رویه تخریبى صداوســیما علیه دولــت، تاکید کرد 
که او قصــد دارد از برنامه هایى که بــراى مقابله با 
بحران ها و عوامل آن دارد بگویــد. جهانگیرى در 
توییتى نوشت: صداوسیما طبق روال گذشته تحریف 
و تخریب را ادامه مى دهــد. دفاع از عملکرد دولت را 
رییس جمهورى و وزرا انجام مى دهند. من مى خواهم 
از عواملى بگویم که مسبب بحران هاى امروز ایران 

هستند. 

پیشرفت معنادار
یک ســخنگوى وزارت امورخارجه    انتخاب |
آمریکا تصریح کرد: پیشــرفت هــاى معنادارى در 
مذاکرات وین حاصل شــده اما اختالفات مهم هنوز 
پابرجاست که باید رفع شــود. وى همچنین گفت: 
موضع آمریکا همیشه این بوده است که ما آماده ایم 
تا تحریم هاى ناســازگار با برجام را برداریم اما این، 
تنها در صورت بازگشت دوجانبه به پایبندى به توافق 

انجام خواهد شد.

مى خواهند و نمى توانند
محمود احمدى نژاد در آســتانه    برترین ها |
اشرفیه گفت: مى خواهند بگویند احمدى نژاد آمد و 
خورد و برد، مى بینند به لطف خدا چیزى وجود ندارد. 
مى خواهنــد بگویند بى عرضه بــود و کار بلد نبود، 
نمى توانند بگویند. مى خواهند بگویند از حقوق ملت 
دفاع نکرد، نمى توانند بگوینــد. مى خواهند بگویند 
سندهاى فروش حقوق ملت را امضاء کرد، نمى توانند

 بگویند.

ادعاى واکسن دزدى 
روزنامه کیهان در خبرى ادعا    سینماروزان |
کرد که سرمایه  گذار یکى از آثار جشنواره اخیر فجر، 
اقدام به واکسن دزدى نموده است. در خبر کیهان آمده 
است: چندى پیش سرمایه گذار یکى از آثار پرحاشیه 
دوره اخیر جشنواره فیلم فجر که صاحب یکى از مراکز 
درمانى نیز هست با اختصاص غیرقانونى سهمیه کادر 
درمانى به برخى از چهره هاى سینمایى و محفلى آنها 
را واکسینه کرده است. الزم به توضیح است اسامى 
 هنرمندانى که به واسطه چنین سرمایه گذارى در آن 

مرکز درمانى واکسینه شدند محفوظ است.

افشاگرى از دانشگاه آزاد
فرزاد جهــان بین، معــاون فرهنگى    مهر |
دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى با اشاره به عملکرد 
مالى دانشگاه آزاد در ادوار گذشته در صفحه شخصى 
خود نوشت: مســئولین وقت باید پاسخ دهند 700 
میلیارد از شهریه فقط در یکسال چگونه نشتى داشته 
اســت؟ در حوزه پژوهش هم یک مورد جالب است. 
یک رئیس واحد در دو سال 80 پایان نامه ارشد و 40 
رساله دکترى که به عنوان استاد راهنما بوده است و 
150 رســاله دکترى داورى کرده است! دانشگاه 40 
هزار حساب بانکى داشــته است و هیچ نهاد نظارتى 
پایشان به دانشــگاه باز نبود و افراد جرات اظهار نظر 
نداشتند. همین مى شود که رئیس دانشگاه سال ها، 27 
میلیون عالوه بر حقوق از دانشگاه مبدا حق مسئولیت 
مى گرفت و سال ها هیچ مسئولى تا سطح کارشناس 

مسئول حقوقشان اضافه نشده بود.

خبرخوان

حدود 763 هزار فقره چک به ارزشى بیش از 312 هزار 
میلیارد ریال در اسفندماه 1399 در کل کشور برگشت 
داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب 9/5 درصــد و 37/7 درصد افزایش نشــان 

مى دهـد.
تازه ترین آمار بانک مرکزى از میزان چک هاى معامله 
شده نشان مى دهد در اســفندماه، 49/9 درصد از تعداد 
چک هاى مبادله اى کل کشــور در ســه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رضوى مبادله شده است که به ترتیب 
با 31/3 درصد، 11 درصد و 7/6درصـد بیش ترین سهم 
را در مقایســه با سایر اســتان ها دارا بوده اند. همچنین 

62/2 درصد از ارزش چک هاى فوق در سه استان تهران 
(51/1درصد)، اصفهان (7/1 درصد) و خراسان رضوى 
(6 درصد) مبادله شده اســت که بیش ترین سهم را در 

مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
در ماه مذکور در بین سایر استان هاى کشور، بیش ترین 
نســبت تعداد چک هاى برگشــتى بــه کل چک هاى 
مبادله اى در استان، به ترتیب به استان هاى کهگیلویه 
و بویراحمـد، خراسان شمالى و لرستان اختصاص یافته 
است و استان هاى گـیالن، البرز و یزد پایین ترین نسبت 
تعداد چک هاى برگشتى به کل تعداد چک هاى مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعى در اردیبهشت دوباره 
افزایش یافت.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعى باید امسال مشمول 
دو نوع افزایش مى شــد، افزایش 39 درصدى ســاالنه و 

متناسب سازى با حقوق بازنشستگان لشگرى و کشورى.
مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعى در فروردین حداقل 
حقوق یک بازنشسته با 30 سال خدمت و با داشتن همسر 
و دو فرزند را چهار میلیــون و 200 هزار تومان اعالم کرد؛ 
اما این مقدار افزایش حقوق براى بازنشستگان پایین تر از 

حد تصور بود.
همچنین احکام جدیدى که در فروردین صادر شد روشن 
نبود، ایرادات آن و اعتراضات بازنشستگان موجب شد که در 
اولین روز واریزى ها در فروردین مدیر عامل سازمان تامین 

اجتماعى دستور بازبینى دهد.
نتیجه بازبینى نیز این شــد که در محاسبه متناسب سازى 
براى کسانى که حداقل بگیر نیستند اشکاالتى به سبب ایراد 

در سیستم نرم افزارى به وجود آمده که باید اصالح شود. اما 
درباره حقوق ها قرار شد در اردیبهشت حقوق بازنشستگان 

غیرحداقل بگیر افزایش یابد.
با تمام شدن فرایند واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان 
تامین اجتماعى، به نظر مى رسد این افزایش حقوق لحاظ 
شده است. یعنى حقوق کســانى که حداقل بگیر نبوده اند 
افزایش یافته نه همه بازنشستگان. حداقل بگیران نیز همان 

حدود چهار میلیون و 200 هزار تومان را دریافت کرده اند.
با این که حقــوق غیرحداقلى بگیران افزایــش یافته اما 
همچنان بازنشســتگان از افزایش حقوق امسال راضى 
نیستند. آنها مى پرسند چرا با اعمال دو افزایش حقوق 39 
درصدى ساالنه و انجام متناسب سازى، حقوق ها به اندازه 
یک افزایش حقوق زیاد شده است. در واقع به گفته آنها اگر 
افزایش 39 درصد ساالنه روى حقوق ها اعمال مى شد هم 
حداقل حقوق به چهار میلیون و 200 هزار تومان مى رسد، 

پس انجام متناسب سازى چه شد؟

بازار هاى ایران از بازار بورس گرفته تا طال و ارز این روز ها 
همگى چشم به سرنوشت دو اتفاق مهم دارند؛ انتخابات 
ریاست جمهورى و احیاى برجام. بحث و جدال براى تعیین 
تکلیف هر دوى این اتفاقات در جریان است و بازار ها با هر 
فراز و نشیبى در جریان مذاکرات برجام و انتخابات ریاست 

جمهورى واکنش فورى نشان مى دهند. 
در مجموع و با بررسى اوضاع فعلى تمامى این بازار ها به نظر 

مى رسد نه فقط در ایران بلکه در جهان همچنان امن ترین 
بازار سرمایه گذارى براى بازه بلندمدت بازار طالست. این 
بازار گرچه ســود هاى هنگفت شبانه بازار هایى مانند بیت 
کوین و بورس و ارز را ندارد، اما نوسانات را با عمق کمترى 
تجربه مى کند و براى بسیارى از سرمایه گذاران خرد که 
سرمایه اندك و حیاتى دارند، همچنان مطمئن ترین بازار 

است که در آن بمانند.

رییس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى از کاهش 60 درصدى بارش ها در ایران طى 

فروردین و اردیبهشت 1400 خبر داد.
احد وظیفه با بیان اینکه از این رو رکورد کم بارشى ازنظر 
میلیمتر در استان کرمانشــاه بوده است، گفت: بیشترین 
کم بارشــى به لحاظ درصد نیز در استان هاى هرمزگان، 
سیســتان و بلوچســتان و کرمان گزارش شــده است 
به طورى که بارش در هرکدام از این استان ها به ترتیب 86 

درصد، 82 درصد و 65 درصد کاهش یافته است.
وى با اشــاره بــه اینکه به طــور کلى مى تــوان گفت 
با خشکســالى متوسط تا بسیار شــدید در کشور روبه رو 
شده ایم، اظهار کرد: میانگین دماى هوا در کشور هم طى 
اردیبهشت ماه حدود 2 تا 2/5 درجه بیشتر از نرمال بود. از 
سویى دیگر پیش بینى مى شود که دماى هوا کماکان در 
کشور افزایشى باشد و تابستان گرمترى نسبت به شرایط 

نرمال داشته باشیم.

داوود عیوضلو، پژوهشــگر رصدخانــه مهاجرت ایران  
مى گوید: «طــى چهار ماه ابتدایى ســال،  بیش از 364 
هزار مهاجر افغانستانى فاقد مدرك افغانستانى از ایران 
خارج شدند. از این تعداد 203 هزار نفر دیپورت شدند. این 
درحالى است که در مدت مشابه سال 2020، 270 هزار 
نفر خارج شدند. آمارى که نشان مى دهد تعداد مهاجران 
فاقد مدرك افغانستانى که از ایران خارج شدند نسبت به 

دوره مشابه سال قبل 94 هزار نفر بیشتر است.
عیوضلو در این مورد مى گوید: نمى توان به طور قطع گفت 
دلیل اینکه امسال تعداد بیشترى از مهاجران افغانستانى از 

ایران خارج شدند لزوما براى شرایط اقتصادى ایران بوده 
اما بى تاثیر هم نیست.

این پژوهشــگر ادامه مى دهد: در حــال حاضر به دلیل 
شــیوع کرونا، نرخ ارز و پایین آمدن ارزش ریال، برخى 
از مهاجران فاقد مدرك از ایران خارج شده اند. پولى که 
مهاجران از ایران ارسال مى کنند ارزش کمترى دارد. او 
مى گوید: مهاجران هزینه زیادى مى پردازند و انتظاراتى 
که از کارفرما براى افزایش حقوق دارند برآورده نمى شود. 
بنابراین برخى از مهاجران افغانستانى تصمیم به بازگشت 

مى گیرند.

رسانه ها و نشریه هاى فرهنگى جهان به فاصله چند روز 
از قتل بابک خرمدین فیلمساز ایرانى به این خبر واکنش 

نشان دادند.
نشریه «گاردین» در مطلبى با تیتر «ایران در بهت و حیرت 
پرونده زوجى که فرزند خود را بیهوش و سپس تکه تکه 
کردند، قرار دارد»  به قتل فیلمساز 47 ساله ایرانى واکنش 
نشان داد. در این مطلب به صفحه اول روزنامه هاى ایران 
در این چند روز اشاره شده و تیتر یکى از این روزنامه ها با 

عنوان «جامعه در شوك» ذکر شده است.
خبرگزارى بریتانیایى «مترو» نیز در قسمت سینمایى خود 
در خبرى با تیتر «بابک خرمدین کارگردان ایرانى توسط 
والدینش در ماجراى یک قتل ظاهراً ناموسى کشته و مثله 

شد» به این موضوع پرداخت.

در خبر «مترو» به ســکونت خرمدین در شهر لندن در 
سال هاى گذشته و همینطور شوك خبرى ناشى از این 

خبر در فضاى مجازى ایران اشاره شده است.
خبرگزارى هندى «ایندیــا تودى» نیز یکــى دیگر از
 رسانه هاى دنیا بود که خبر کشته شدن بابک خرمدین 
بدست والدینش را پوشــش داد، در خبر «ایندیا تودى» 
گفته هاى شوکه کننده پدر این فیلمساز در تیتر قرار داده 
شده است: «اصال احساس پشیمانى نمى کنم: کارگردان 
ایرانى توسط والدینش به دلیل مجرد بودن کشته و تکه 

تکه شد.»
رسانه هاى «عرب نیوز»، «میدل  است   آى» و همینطور 
نشریه اسپانیایى «الراسون» نیز دیگر رسانه هایى بودند 

که با تیترهاى مشابه به این خبر واکنش نشان دادند.

اصفهان کجاى معامالت چکى کشور قرار دارد؟ 

حقوق بازنشستگان چقدر افزایش یافت؟ هنوز هم بازار«طال» مسلط است  

رکورد کم بارشى هاى بهار در کشور 

چرا افغانستانى ها  ایران را ترك مى کنند؟

واکنش رسانه هاى دنیا به قتل بابک خرمدین 

الریجانى از خجالت جلیلى درآمد!

یک سال گذشــته و هنوز هم باورش سخت است. یکم 
خرداد 99 روزى بود که ایرانى ها بــا قتلى فجیع مواجه 
شدند. در آن روز بهارى رومینا اشــرفى، دختر 13 ساله 
گیالنى در خانه و به دست پدرش به قتل رسید. در آن روز 

پدر رومینا با داس سر از تن فرزندش جدا کرد.
پس از آن قتل و دســتگیرى پــدر جنایتکار بحث هاى 
بســیارى در جامعه ایرانى درگرفت. از یکســو جدل ها 
بر سر شــرایط فرهنگى و اجتماعى بود که خانواده را به 
سمت قتل فرزند هل مى داد؛ ناموس پرستى و تعصباتى 
از این دست که همیشه سایه اى ســنگین بر سر روابط 
عاطفى و خانوادگى انداخته است. در سوى دیگر ماجرا، 
اما صحبت ها بر سر ضعف هاى قانونى بود. همان نقص 
بزرگى که پدر رومینا را به این نتیجه رســاند که جریمه 
سنگینى در انتظار او نخواهد بود و او را براى فرزندکشى 

تشویق کرد.
با گذشت یک ســال از حادثه مى دانیم که رضا اشرفى 
پدر رومینا به 9 سال حبس محکوم شده و بهمن خاورى 
پسرى که قصد ازدواج با او را داشته دو سال زندان گرفته 

است.
اما نیکدل مقدم، وکیل رعنا دشتى (مادر رومینا) مى گوید 
همچنان پیگیر تشدید حکم هستیم و مادر رضایت نداده 
است. اگرچه پدر با تهدید به دنبال پذیرفتن این رضایت 
بوده است. مادرى که در ماه هاى اخیر تصمیم به جدایى از 
رضا اشرفى گرفته و قصد گرفتن حضانت پسر کوچکش 

را هم دارد.
نیکدل مى گوید رعنا دشــتى خانه اى را که در آن ساکن 
بودند ترك کرده و حاال در خانه مــادر و پدرش زندگى 

مى کند. خانه اى که جزو اموال پدرى او بوده و حاال خالى 
افتاده اســت. وکیل پرونده همچنین از نقش عمو هاى 
رومینا در تحریک پدر به قتل مى گوید و این که هیچوقت 

تصمیمى براى تحت پیگیرد قرار دادن آن ها گرفته نشده 
است. او در عین حال از تصویب نشدن الیحه «تشدید 
مجازات پــدر مرتکب قتل فرزند» گالیــه مى کند که 

همچنان دست پدران را براى قتل فرزندان بازمى گذارد. 
پدیده اى که در روز هاى اخیر بــا قتل بابک کریمى هم 

دوباره با آن مواجه شدیم.

قتل رومینا؛ یک سال بعد

على الریجانى در توییتى به توییت سعید جلیلى پاسخ تند 
و کنایه آمیزى داد.

ســعید جلیلى داوطلب کاندیداى ریاست جمهورى در 
توییتى نوشت: کشور با نمایش اداره نمى شود، این که دو 
جمله ساخته شود و همه با آن سرگرم شوند، مصداق کار 

نمایشى است.
لحظاتى بعد على الریجانى کاندیداى پرحاشیه و پرکار 
این روزهاى انتخابات ریاســت جمهورى، توییت سعید 

جلیلى را کوت کرده و نوشت:
احتراما باید عرض کنم مهم ترین دستاوردمان این بود 
که با اجماع ملى اجازه ندادیــم اقلیت بى منطقى، ایران 
را با تندروى به لبه پرتگاه ببرند.  شــما سرنوشت مردم 

را به شــوخى گرفتید که به عنوان یــار کمکى آمدید تا 
ضعف هاى کاندیداى اصلى را بپوشانید. البته اگر «مواضع 

خطرناك» شما را گردن بگیرند.
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در اصفهان نباید کسى 
معتاد شود

علیرضا رزم حسـینى، وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
آیین بهره بردارى از 2 طرح صنعتى و تولیدى در کاشان 
با اشاره به اینکه اصفهان از جمله استان هاى پیشگام در 
توسعه اقتصاد مقاومتى اسـت، گفت:  با وجود این همه 
صنایع بزرگ در استان اصفهان نباید کسى معتاد شود، 
چرا باید یک میلیـون و 600 هزار میلیارد تومان سـال 
گذشته شبکه بانکى تسهیالت داده شـود تا 10 درصد 

جامعه 90 درصد تسهیالت دریافت کنند.

اصفهان 
قطب  خشکبار مى شود

قدرت ا... نوروزى، شـهردار اصفهان با اشاره به احداث 
مجتمع صنفى خواروبار گفت: یکى از وظایف شهردارى 
ساماندهى مشـاغل شهرى اسـت از این رو در مجتمع 
صنفى خواروبار فضایى فراهم شده تا واحدهاى صنفى 
خیابان هاى جهاد، ولـى عصر و صارمیـه در این مکان 
تجمیع شـوند که با تکمیل پـروژه در فازهـاى بعدى، 
اصفهان به یکى از قطب هاى خشـکبار در مرکز کشور 

تبدیل خواهد شد.

 
راه اندازى کارگاه مونتاژ 

قطعات الکتریکى
به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اصفهان؛ 
کارگاه مونتاژ قطعات الکتریکـى در کارخانجات زندان 
مرکزى اصفهان راه اندازى گردید. در این کارگاه با متراژ 
200 متر مربع، انواع کلید و پریز مینیاتورى ، المپ هاى 
ال اى دى و سـایر قطعات الکترونیکى پس از آموزش، 
توسط زندانیان مونتاژ مى گردد. شـایان ذکر است این 
کارگاه زمینه اشـتغال یک صد نفر از مددجویان زندان 

مرکزى اصفهان را فراهم آورده است.

 
توسعه خط آبرسانى 

توسـعه خط آبرسـانى در بزرگراه ولیعصر شاهین شهر 
جهت تکمیل پروژه آبرسانى به شهرك صنعتى مورچه 
خورت انجام شد. به گزارش روابط عمومى آبفا شاهین 
شـهر، در ادامه تکمیل پروژه خط آبرسـانی به شهرك 
صنعتـی مورچه خـورت عملیـات لوله گـذاري و عبور 
خط لولـه 500 فوالدي بـراى گارد و هچنین لوله 300 
فوالدى براى آبرسانى به طول 80 متر از عرض بزرگراه 

ولیعصر شاهین شهر اجرا شد.

 
همسطح سازى 

منهول هاى فاضالب 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه نایین، همزمان با آغاز 
عملیات آسفالت معابر در سطح شهر نایین توسط شهرداري 
و به دلیل نامرئی بـودن برخى از دریچـه هاي فاضالب، 
عملیـات مرئی سـازي و همسـطح سـازي دریچه هاى 
فاضالب سطح این شهرستان انجام شـد. در این مرحله 
تعداد 22 فقره دریچه توسط اکیپ اجرائیات آبفا نایین مرئى 
سازى و همسطح سازى شد. همچنین عملیات سم پاشی 
شبکه فاضالب در سطح شهر نایین با سم پاشی بیش از 
3700 منهول فاضالب توسـط پیمانکار و با نظارت واحد 

بهره برداري فاضالب این امور آغاز شد.

 
استخدام نیرو در پلیس آگاهى 
رئیـس پلیـس آگاهـى فرماندهـى انتظامى اسـتان از 
استخدام نیرو براى بکارگیرى در مقطع افسرى و درجه 
دارى در این پلیس خبر داد. سـرهنگ حسـین ترکیان 
داشـتن مدرك دیپلـم یا پیـش دانشـگاهى در تمامى 
رشـته هاى نظرى، فنى و کار و دانش، داشـتن حد اقل 
170 سانتى متر قد، متولدین سـال 74 به بعد و حداقل 
معدل 14 براى دیپلم یا پیش دانشـگاهى براى تمامى 
رشته ها را از جمله شـرایط اختصاصى استخدام عنوان 
کرد. : عالقمنـدان مى توانند براى ثبـت نامه به پلیس 
آگاهـى فرماندهـى انتظامى اسـتان اصفهـان واقع در 
خیابان قائمیه مراجعه و یا براى کسب اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن هاى 21824604 و 21824658 تماس 

حاصل کنند.

خبر

معاون  آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان، 
گفت: امتحانات نهایى  دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم 
در 540 پایگاه با جمعیت کمتر برگزار مى شــود و روزانه 
حداقل شــش اکیپ بازدید  به مناطق و نواحى آموزش و 

پرورش در سطح استان اصفهان اعزام مى شوند.
محمدرضا ناظم زاده اظهار کرد: از طریق اداره کل روزانه 
حداقل شــش اکیپ بازدید به مناطق و نواحى آموزش و 
پرورش اعزام مى شوند و هم مدیرکل آموزش و پرورش و 
هم معاونین در اکیپ هاى مختلف از حوزه هاى امتحانات 
نهایى دانش آموزان پایه نهــم و دوازدهم براى کنترل 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى بازدید مى کنند.

وى افزود: عالوه بر این شش اکیپ، روزانه بازدیدهایى 
به وسیله مدیران مناطق و نواحى آموزش و پرورش انجام 
مى شود، در طى چند روز گذشته که از برگزارى امتحانات 
نهایى مدارس متوسطه دوم و نهم مى گذرد از پنج منطقه 
آموزش و پرورش اصفهان بازدید داشتیم و رعایت موازین 

بهداشتى مثبت ارزیابى شده است.
وى تصریح کرد: قبل و بعد از برگزارى امتحانات نهایى 
معضل تجمع دوســتانه دانش آموزان و بحث آنها روى 
امتحان وجود دارد، باید خانواده به این مسئله توجه کنند 
و به فرزندان تذکر جدى دهند که بعد از جلسه امتحان از 

حضور در تجمع دوستانه پرهیز کنند.

اســتاندار اصفهــان از طرح انتقــال زنــدان مرکزى 
اصفهان(دســتگرد) خبر داد و گفت: زنــدان مرکزى به 
منطقه شــرق اصفهان منتقل و محل جدیدى براى آن 

ساخته مى شود.
عباس رضایى ظهر روز جمعــه در دیدار با محمدمهدى 
حاج محمدى رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینى، 
تربیتى کشور تصریح کرد: 80 هکتار زمین براى ساخت 
زندان جدید در منطقه شرق اصفهان در نظر گرفته شده 
که هم اکنون در اختیار زندان هاى استان قرار گرفته است.
وى ادامه داد: با توجه به پیش بینى ماده 113 قانون برنامه 
ششم توسعه، محل فعلى زندان  اصفهان، کاربرى مناسبى 

پیدا مى کند که این موضوع نیز پیش از این در کمیسیون 
ماده 5 مطرح شــده و کاربرى هــاى مختلف تجارى و 

مسکونى براى آن در نظر گرفته شده است.
رضایى اضافه کــرد: از محل فروش زمین دســتگرد، 
ســاختمان جدید زندان اصفهان با مساحت 70 هزارمتر 

مربع در محل جدید ساخته مى شود.
استاندار اصفهان با اشاره به مشکالت زندان هاى استان از 
اتمام و تکمیل زندان کاشان بعد از مدتها پیگیرى مقامات 

استان نیز خبر داد.
وى افزود: این مکان هم اکنون آماده تحویل به اداره کل 

زندان هاست که امروز مقدمات آن فراهم شده است.

زندان مرکزى اصفهان به 
منطقه شرق منتقل مى شود

بازدید روزانه 6 اکیپ از 
حوزه هاى امتحانات  نهایى

مدیر موزه هنرهاى معاصــر اصفهان ضمن اعالم خبر 
تالش براى سرقت از این موزه، درباره آن توضیحاتى 

ارایه داد.
مهدى تمیزى از تالش ناکام براى سرقت از این موزه 
خبر داد و گفت: پنجشنبه شب 30 اردیبهشت ماه، حوالى 
ساعت 8 شب، سارقى از ســوى کاخ چهل ستون وارد 
موزه هنرهاى معاصر اصفهان مى شود. وى افزود: درب 
ورودى موزه هنرهاى معاصر به ســمت شرق و خیابان 
استاندارى اســت و پشــت آن به باغ کاخ چهل ستون 
مى رسد، کنار کاخ چهل ستون نیز استاندارى اصفهان 
است و به دلیل اینکه آن جا هم موزه اى وجود دارد تصور 

نمى کردیم کسى از آن طرف به موزه وارد شود.
وى درباره وجود تدابیر امنیتى در پشــت موزه توضیح 
داد: دوربین هاى امنیتى آن جا وجود دارند ولى نگهبانى 
به سمت ورودى موزه مســتقر است. این سارق درها را 
شکسته، وارد شده و قصد ورود به گنجینه را داشته است؛ 
اتفاقًا در گنجینه را هم باز مى کند اما چون نگهبانان 24 
ساعته مان وظیفه گشت زنى به صورت هر 2 ساعت یک 

بار در موزه را دارد، سارق دیده مى شود.
مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان درباره دســتگیرى 
سارق بیان کرد: این ســارق با دیدن نگهبانان از همان 
راهى که وارد شده بود، پا به فرار مى گذارد اما اشتباه او 
این بود که به سمت اســتاندارى اصفهان که کنار کاخ 
چهل ستون اســت فرار مى کند و به محض اینکه وارد 
باغ اســتاندارى اصفهان مى شود توسط حراست آن جا 

دستگیر مى شود.
تمیزى درباره اعترافات ســارق که تنها به همراه کلید 
گنجینه دســتگیر شــده بود، خاطرنشــان کرد: حرف 
طنزآمیزى که این سارق بارها عنوان کرده، این است که 
من براى سرقت نیامده بودم، آمده بودم ببینم همه چیز 
سر جاى خودش است یا خیًر این جمله طنزآمیز یکى از 

بخش هاى تفریحى ما شده بود.
وى درباره مجازات این سارق اظهار کرد: از نظر حقوقى 
نمى دانم که مجازات این سارق به چه صورت خواهد بود 
اما شــنیده ام که چون چیزى به همراه او از موزه خارج 
نشده است، نمى شود خیلى ماجرا را پیگیرى کرد اما به 

نظر من هر سارقى وقتى وارد یک مکان عمومى دولتى 
مى شود، آن هم جایى مثل موزه که گنجینه آن متعلق به 
مردم ایران است، نمى شود تبرئه شود زیرا ممکن است 

بار دوم نیز این عمل را بدون هیچ ایرادى انجام دهد.
معاون فرهنگى هنرى ســازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى اصفهان ادامه داد: موقعى وجود دارد که سارقى 
اشیاى یک مغازه را که مانند آن جاهاى دیگر نیز وجود 
دارد، مى دزدد اما سرقت اشیاى موزه جبران پذیر نیست و 
نمى توان مانند آن را جایگزین کرد. به نظر من مسئوالن 
قضایى نباید به این موضــوع صرفا از نظر حقوقِى ورود 
به یک مکان نگاه کنند بلکه باید آن ســارق را مجرم 

بشناسند.
تمیزى در پایان دربــاره ایجاد تمهیــدات الزم براى 
منطقه پشــت موزه هنرهاى معاصــر اصفهان، تاکید 
کرد: آن جا دوربین دارد و حرکات ســارق را ثبت کرده 
است اما از این به بعد تمهید ویژه اى نیز خواهیم داشت 
زیرا تنها نمى توانیم به گارد کاخ چهل ســتون اطمینان

 کنیم.

سرقت از موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان ناکام ماند رئیس اداره مخابرات شهرستان برخوار علت قطعى 

یک روزه خطوط همراه اول را عنوان کرد.  
ناصر حیدریان اظهار کرد: علت قطعى خطوط همراه 
اول در شهرستان، قطعى ارتباط فیبر نورى در محل 
کارگاهى میدان فرزانگان بوده است. وى افزود: این 
قطعى ارتباط فیبر نورى به علت حفارى در محدوده 
کارگاهى میدان فرزانگان بود که حدود 10 ساعت 

ارتباطات خطوط همراه اول با مشکل مواجه شد.
حیدریان تصریح کرد: هیــچ کس حق قطع کردن 
عمدى چندین ساعته چنین ارتباطى را ندارد و این 

اتفاق پیش بینى شده نبود است.
رئیس اداره مخابرات شهرستان برخوار در خصوص 

قطعى اینترنت و عدم توانایى حضور دانش آموزان 
در کالس هاى مجازى گفت: مدارسى که با شخص 
بنده ارتباط داشتند، تماس گرفتند و سوال کردند که 
آیا امروز مى توانیم امتحاناتمــان را برگزار کنیم یا 
خیر که من به آنها پیشنهاد دادم امتحانات را در روز 

دیگرى برگزار کنند.
وى در پایان با اشــاره به تحصیــل دانش آموزان 
در خارج از شهرســتان عنوان کرد: دانش آموزان 
برخوارى کــه در خــارج از شهرســتان تحصیل 
مى کنند در صورت بروز مشکل از سوى مدرسه خود 
مى توانند نامه اى از مدرسه خود براى اداره مخابرات 

شهرستان بیاورند تا این موضوع را تائید کنیم.

مجرى طرح هاى آزادراهى مرکز و جنوب کشــور 
گفت: راه آهن اصفهان - شهرکرد تا پایان سال به 

شبکه ملى ریلى کشور وصل مى شود.
صلواتى گفــت: این طرح با اعتبــارى بالغ بر هزار 
میلیــارد تومان و 52 درصد پیشــرفت فیزیکى در 
دست اجراست. او  اضافه کرد: همچنین زیرسازى 
این طرح به سمت سفید دشت به طول 92 کیلومتر 

و در 4 قطعه در نظر گرفته شده است.

صلواتى همچنین طــرح راه آهن اصفهان به اهواز 
به طول 509 کیلومتر را از دیگــر پروژه هاى ملى 
در حــوزه راه در محدوده اســتان اصفهان عنوان 
کرد و افزود: این پروژه بین ســه استان شهرکرد، 
اصفهان و اهواز قــرار دارد که 50 هــزار میلیارد 
تومان و 5 ســال زمان اجرا براى آن در نظر گرفته 
شــده و اکنون در مرحلــه انتخاب ســرمایه گذار 

است.

معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت انجام واکسیناســیون در 
استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون حدود 160 هزار نفر 
از مردم استان یک نوبت و حدود 25 هزار نفر دو نوبت 

واکسن کرونا دریافت کرده اند.
کمال حیدرى ادامه داد: روزانه به طور متوسط بین دو 
تا سه هزار نفر واکسینه مى شوند و این کار در بیشتر 
شهرها در محل هاى بزرگ تجمعى که براى این کار 
پیش بینى شده در حال انجام است و در اصفهان نیز 
در حال حاضر دو مرکز تجمعى واکسیناسیون از جمله 

مصالى بزرگ اصفهان و محل ســابق نمایشــگاه 
بین المللى پیش بینى شــده و قرار است شش مرکز 
دیگر راه اندازى شــود تا در مجموع هشت مرکز در 
نقاط مختلف و با دسترسى مناسب در شهر اصفهان 
همچنین در شهرستان هاى پرجمعیت پیش بینى شود.
وى در خصوص محموله هاى جدید واکسن، اضافه 
کــرد: محموله هاى جدید در هفته گذشــته تحویل 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان شده و کمبود واکسن 
نداریم و واکسن هاى چینى و ایتالیایى در حال حاضر 

در اصفهان براى تزریق استفاده مى شود.

چرا خطوط همراه اول در شهرستان برخوار
قطع شده بود؟

52 درصد پیشرفت فیزیکى 
راه آهن اصفهان - شهرکرد

160 هزار نفر در استان اصفهان واکسینه شدند 

آغاز خاموشى هاى  برنامه ریزى شده در اصفهان
به دنبال به هم خوردن تراز تولید و مصرف برق در کشور 
و هشدارهاى پى در پى مسئوالن در روزهاى گذشته، 
باالخره همزمان با آغاز خردادماه،  برنامه  احتمالى قطعى 
برق و خاموشــى هاى اســتان اصفهان اعالم شد. این 
برنامه که دیروز توسط شرکت توزیع برق استان اصفهان 
منتشر شد، دربرگیرنده مناطقى از استان است که طى 
روزهاى شنبه و یکشنبه(دیروز امروز) احتمال قطع برق 

در آنها وجود داشته است.
شــرکت توزیع برق اصفهان، اعالم کــرده این قطعى 
احتمالى بــرق به مدت 75 تا 90 دقیقــه خواهد بود. در 
اطالعیه این شرکت آمده اســت: « با هدف جلوگیرى 
از خاموشى هاى گسترده و بى برنامه مشترکین، شرکت 
توزیع برق استان اصفهان نیازمند همکارى شما جهت 
بهینه نمودن مصارف سرمایشى و روشنایى در ماه هاى 
گرم پیش رو و توجه به مدیریــت و کنترل پیک بار که 
معموًال همزمان با اوج مصرف انرژى کشور رخ مى دهد، 
مى باشــد. همچنین با توجه به گرمــاى زودرس و باال 
رفتن مصارف انرژى نسبت به سال هاى قبل و کمبود 
منابع آبى در کشور، شرکت توزیع برق استان اصفهان 
از اعمال برنامه هاى خاموشى در روزهاى آینده ناگزیر 

مى باشد. 
مدیر امور دیســپاچینگ و فوریت هاى برق شــرکت 
توزیع برق استان اصفهان هم با اشاره به خاموشى برق 
استان اصفهان که از دیروز شنبه شروع شد، گفت: قطعًا 

خاموشى ها ادامه دار خواهد بود.

حسین شکراللهى در گفت و گو با ایمنا، اظهار کرد: امروز 
در سرتا سر استان اصفهان قطعى داریم به همان میزانى 
که نیروگاه هاى آبى از مدار خارج شده است، قطعى برق 

خواهیم داشت.
وى افزود: نمى توان اعالم کرد دقیقًا این خاموشــى ها 
تا چه زمانى ادامه مى یابد اما قطعًا خاموشى ها ادامه دار 
خواهد بود. امروز (دیروز) قطعى برق تا ســاعت 8 شب 

ادامه دارد.
دیروز خبرگزارى ایسنا در گزارشى نوشت که مصرف برق 
در روزهاى اخیر رکورد زده و نبود نیروگاه هاى برق آبى 
موجب شده تا تامین برق کشــور با مشکل مواجه شود؛ 
محمدحسن متولى زاده مدیرعامل توانیر  درباره دلیل  بهم 
خوردن تراز تولید و مصرف برق گفته بود که خشکسالى و 
غیر ممکن شدن استفاده از برخى نیروگاه هاى برق آبى، 
افزایش دما و باال رفتن مصرف بــرق، ورود زودهنگام 
چاه هاى کشــاورزى و در نهایت پدیده جدیدى به نام 

رمزارزها چهار دلیل اصلى افزایش شــدید مصرف برق 
و بهم خوردن  تراز تولید و مصرف به شمار مى روند.

بر اساس آخرین آمار سرعت رشد مصرف برق در کشور 
افسارگسیخته شــده و طى روزهاى اخیر، شاهد ثبت 
پیک هاى مصرف برق به مقادیرى هستیم که در زمان 

مشابه سال هاى گذشته بى سابقه بوده اند.

قطع برق پرمصرف ها
در همین حال مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان گفت: مشــترکان برق به سه 
دســته ُپرمصرف، کم مصرف و خوش مصرف تقسیم 
مى شوند و بر این اساس 38 درصد مشترکان این منطقه 

در رده ُپرمصرف قرار دارند.
مرسل صالحى در جمع خبرنگاران افزود: الگوى مصرف 
برق در ماه هاى گرم (خرداد تا شهریور)  300 کیلو وات 
ســاعت و در دیگر ماه ها  200 کیلو وات ساعت است و 
مشترکان ُپرمصرف کسانى هستند که بیش از استاندارد 

تعریف شده برق مصرف مى کنند.
وى با بیان اینکه هر ماه وضعیــت میزان مصرف برق 
به مشــترکان در قالب پیامک اعالم مى شــود گفت: 
مشترکان ُپرمصرف عالوه بر هزینه هفت درصد مصوب 
هر ســال، 16 درصد نیز بابت افزایش مصرف برق باید 

پرداخت کنند.
وى تصریح کرد: مشــترکان ُپرمصرف در مرحله اول 
تذکر دریافت مى کنند و در صورت تکرار مصرف بى رویه 

قطعى برق در انتظار آنهاست.

آرمان کیانى

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
علت بروز حادثه حریق بازار شــب پارك هزارگل 

نجف آباد هنوز مشخص نشده است.
منصور شیشه فروش در عین حال احتمال اتصالى 
برق را رد نکرد و افزود: آتش ســوزى بازار شــب 
نجف آباد در ســاعت 14 و 48 دقیقــه روز جمعه و 
زمانى که این مــکان به دلیل فعالیت در شــب ها، 

تعطیل بود رخ داد.
وى اظهار داشت: این بازار داراى 67 غرفه فروش 
پوشاك، کفش و وسایل قابل اشتعال دیگر است که 
در نتیجه این حادثه 34 غرفه دچار حریق شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان افزود: 
با اعالم این حریق شش دستگاه خودروى اطفاى 
حریق از آتش نشانى نجف آباد با 12 نیروى عملیاتى 
با گذشت 8 دقیقه از بروز حادثه در صحنه حاضر و در 

مدت 15 دقیقه موفق به مهار حریق شدند.
 وى با بیان اینکه غرفه هاى این بازار با لوله داربست 
و پوشــش برزنت و بطور موقت شکل گرفته است 
گفت: این مجموعه توسط بخش خصوصى اداره و 

زیرپوشش بیمه قرار داشته است.
شیشــه فروش گفت این حادثه هیــچ تلفات جانى 

نداشته است. 

علت  حریق بازار شب پارك هزارگل نجف آباد  
مشخص نیست

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: کاشت گل 
سرخ در مســیر باغ هاى صفوى از همان زمان ها در 
چهارباغ عباسى مرسوم بوده که طبق این سنت، طرح 
جدید کاشت این گل در منطقه سه با هزینه اى بیش 

از پنج میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شده است.
حسین کارگر  افزود: قســمت اعظم مسیر باغ هاى 

صفوى در مرکز شهر است که این مرکزیت از میدان 
امام حسین (ع) آغاز شده و با گذر از میدان انقالب، 
در ادامه باغ هاى صفوى به ســمت خارج شهر ادامه 

داشته است.
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان با اشاره به هزینه 
10 میلیارد ریالى ســالیانه تهیه گل هاى فصلى در 
چهارباغ عباسى، تصریح کرد: در سال گذشته تعداد 
30 هزار بوته سلوى، 26 هزار شاخه گل شمعدانى و 
پایان ســال بیش از 42 هزار بوته گل شب بو در این 

محور کاشته شده است.
وى افزود: با اجراى طرح کاشت گل ، 25 هزار بوته 
گل سرخ و 26 هزار شــاخه گل شمعدانى در فضاى 
سبز چهارباغ و بوته هاى گل در 1800 گلدان جدید 

کشویى کاشته شده است.

مهدگل سرخ در چهارباغ عباسى
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شــاید به نظرمان بیاید که شنیدن داســتان هاى «شاهنامه» قدیمى و 
تکرارى شده باشــد و یا دیگر به جامعه کنونى ما ارتباطى نداشته باشد، 
اما زمانى که نظر رسول نجفیان، بازیگر، پژوهشگر و نویسنده را درباره 
این موضوع مى شــنویم، دیدگاه مان کامال تغییر مى کند و با کمى دقت 
متوجه مى شویم که حکیم ابوالقاسم فردوسى در آن زمان به مهم ترین 
موضوعات حال حاضر پرداخته است. نجفیان که یکى از داوران برنامه 
«محاکات» بود، دائم در برنامه روایت ها و نقل قول هایى را بیان کرد تا 

نشان دهد که ادبیات کهن هنوز هم به جامعه و اتفاقات آن ارتباط دارد.
آقاى نجفیان زمان طوالنى است که در سریال هاى 
تلویزیون شما را نمى بینیم، چرا کم کار شده اید؟

به این دلیل که سخت مشغول کار، روى شاهنامه هستم و فرصت ندارم.
روى کدام مبحث شاهنامه کار مى کنید؟

من در گذشته شش تا از داستان هاى شــاهنامه را با نوشته هاى جناب 
فردوسى در تله تئاتر ساختم. در آن تله تئاترها دیالوگ ها کامال شعر بودند. 
در رادیو هم هر هفته 10 صبح تا 2 بعداز ظهر برنامه اى دارم به نام «رسم 
زمانه» و رویکردش هم ارتباط با مسائل روز است که در آن شاهنامه و 

حافظ و سعدى مى خوانم. ســعى مى کنم به بحث مدرنیته، فرمالیسم و 
محتوا را به روز مى کنم و با توجه به تحقیقاتى که در این زمینه دارم، قصدم 
اثبات این موضوع است که جناب موالنا در شکل شعر و ادبیات به زیبایى 

به تمام این مفاهیم اشاره کرده است.
یک موضوع خیلى مهم هم که وجود دارد این است 
که ما در برنامه هاى تلویزیون، ارتباطى میان ادبیات 
کهن با داستان هاى روز پیدا نمى کنیم، اما شما در 
برنامه «محاکات» به فراخور هر موضوعى که وجود 
داشت، یک داستان و یک موضوعى از ادبیات کهن 
پیدا و آن را نقــل مى کردید، چگونه مى توان میان 
ادبیات کهن و موضوعــات روز ارتباطى پیدا کرد 
و چرا در حال حاضر ما ادبیــات کهن خودمان را 

فراموش کردیم؟
دلیل این نقل ها و روایت ها از جانب من این است که مى دیدم عده اى به 
شکل بسیار ناراحت کننده اى مى گویند این افراد و داستان هاى آنها به 
گذشته ارتباط دارد و ربطى به زمان حال حاضر ندارند این موضوع من را 
بسیار ناراحت مى کرد، چرا که درگذشته 95درصد مردم بى سواد بودند و به 
قهوه خانه ها مى رفتند و پاى نقل نقال ها مى نشستند و محتواى اخالقى 
داستان ها را در زندگیشــان جارى مى کردند حاال که بخش عظیمى از 
مردم ما با سواد هستند، چرا نباید این اتفاق رخ دهد؟ تمام تالش من این 
است که به مردم بگویم که ادبیات ما به ساده ترین تا مبرم ترین مسائل 
بشــرى که در جامعه امروز وجود دارد، اشاره کرده است. به همین دلیل 
من در برنامه «محاکات» هر اتفاقى که رخ مى داد به فراخور موضوع یک 

داستان را نقل مى کردم تا ثابت کنم که جامعه ما تشنه است. 

ویدا جوان، نقش دختر انتقام جوى یک سریال که این شب ها دوباره روى آنتن رفته است را تحلیل مى کند

اگر جاى کتایون بودم...
ویدا جوان که در سریال «ماه و پلنگ» نقش دخترى انتقام جو 
و غیر قابل پیش بینى را ایفا کرده است، مى گوید اگر در موقعیت 
این شخصیت قرار مى گرفت، بعید نیست همین واکنش  ها را یا 
چیزى شبیه به آنچه از کتایون مى  بینیم، از خودم بروز دهم.

ســریال «ماه و پلنگ» یک درام خانوادگى است که در 
سال 1395 به کارگردانى احمد امینى ساخته و در همان 
سال از شبکه سوم سیما پخش شد. این سریال عشقى 
نافرجام را روایت مى کند که به مرگ پسرى که قرار 
اســت با دخترى به نام کتایون ازدواج کند، منجر 
مى شــود. در ادامه، کتایون دچار غم و اندوه شدید 
و بیمارى روانى مى شود و ســپس دست به انتقام 
جویى مى زند. ویدا جوان، نقش کتایون را در این 

سریال بازى مى کند.
 او که پیــش از «ماه و پلنگ» در دو ســریال 
کمدى «پژمــان» و «شــمعدونى» ایفاگر 
نقش هاى فرعى بود، در اثر احمد امینى یکى 
از نقش آفرینى هاى جدى اش را در بازیگرى 

دارد. خود جوان هم اذعان دارد که نقشــش در سریال «ماه و 
پلنگ» یکى از جدى  ترین و چالش برانگیزترین تجربه  هایش 
در عرصه بازیگرى تا به امروز بوده اســت؛ نقشى که جاى کار 
زیادى داشته است. سریال «ماه و پلنگ» این شب ها روى آنتن 

شبکه آى فیلم است. 
ویدا جوان عنوان کرد: بازیگرى براى من همیشــه یک مقوله 
جدى بوده اســت، حاال چه در نقش طنز و چه جــدى. اما در 
مجموع نقشم در ســریال «ماه و پلنگ» یکى از جدى  ترین و 
چالش برانگیزترین تجربه هایم در عرصه بازیگرى تا به امروز 
بوده است. نقشى که جاى کار زیاد داشت و شاید هر بازیگرى 
دوست داشته باشــد ایفاگرش باشــد. هنوز هم این نقش را 
دوست دارم و یادآورى روزهایى که بازى اش مى کردم، برایم 

دلچسب است.
او درباره تغییر شــخصیت کتایون در این ســریال و اتفاقاتى 
که پشت ســر مى گذارد، توضیح داد:  در ابتداى قصه، کتایون 
نوعروسى است که قرار است به سر خانه و زندگى جدیدش برود 
و طبیعى است که مثل هر دختر جوان دیگرى هیجان زده باشد. 
اما در ادامه قصه و با مصیبت هایى که مى بیند، دچار تحول شده 

و ابعاد دیگرى از شخصیت او را مى بینیم. البته باید این نکته را 
هم در نظر داشت که کتایون، قربانى شرایطى است که به شکل 
ناخواسته به او تحمیل شده اســت. او در ابتدا عزادار همسر از 
دست رفته اش است؛ اما وقتى مى  بیند که خون شوهر جوانش 
را دارند به ناحق پایمال مى  کنند یکپارچه آتش مى شود و حس 

انتقام در او شدت مى گیرد.
این بازیگــر در توضیح نظر خودش درباره شــخصیتى که در 
ســریال «ماه و پلنگ» ایفا کرده اســت، عنوان کرد: کتایون 
دختر مظلومى اســت که نمى خواهد و نمى تواند همسرش را 
فراموش کند. او داراى شخصیتى چندبعدى است که مى تواند 
واکنش هاى غیرقابل پیش بینى و متفاوتى را از خودش بروز 
دهد. شاید امثال کتایون را زیاد در جامعه امروز نتوانیم مشاهده 
کنیم. شاید اگر افراد دیگرى در موقعیت او قرار بگیرند، این قدر 
حساسیت نشــان ندهند و در نهایت در برابر سرنوشت تسلیم 
شوند و حتى براى تامین آینده خودشان با دریافت مبلغ هنگفتى 
رضایت دهند؛ اما کتایون آنقدر از آن چه بر سرش رفته، عصبانى 

و متحیر است که همه زندگى اش را براى انتقام مى گذارد.
جوان در پاسخ به این ســوال که خودش به شخصیت کتایون 

حق مى دهد یا نه گفت: به نظرم براى پاســخ درســت به این 
سوال باید در جایگاه کتایون قرار گرفت. باید دید اگر هر کدام 
از ما در شرایط او قرار مى گرفتیم چه واکنشى نشان مى  دادیم. 
طبیعى است عروسى که دامادش را درست در شب عروسى از 
دست داده، واکنش  هاى غم انگیزى داشته باشد. حاال فرض 
کنید که طرف احساس کند خون شوهرش را هم دارند پایمال 
مى  کنند. خب شــاید کســانى حتى واکنش هاى تندترى از 
کتایون نشــان بدهند. با وجودى که به عنــوان بازیگر تمام 
تالشم را به کار گرفتم تا خودم را در موقعیت کتایون قرار دهم 
و بتوانم براى ایفاى بهتر نقش او، شرایطش را درك کنم اما تا 
در موقعیت کتایون و امثال او قرار نگیرى، نمى توانى به درستى 
درك کنى که آنها چه کشــیده اند و چه لحظات تلخ و عذاب 

آورى را از سر گذرانده  اند.
جوان در پاسخ به این سوال که اگر خودش در موقعیت کتایون 
قرار مى گرفت چه عکس العملى داشــت اظهار کرد: راستش 
حتى دوســت ندارم به این موضوع فکر کنم. اما بعید نیســت 
همین واکنش  ها را یا چیزى شبیه به آنچه از کتایون مى  بینیم، 

از خودم بروز دهم. 

ویدا جوان،

ویدا جوان که در سریال «ماه و پلنگ» نقشد
کرده است، مى گوی و غیر قابل پیش بینى را ایفا

این شخصیت قرار مى گرفت، بعید نیست همین
چیزى شبیه به آنچه از کتایون مى  بینیم، از
ســریال «ماه و پلنگ» یک درام خانواد
5سال 1395 به کارگردانى احمد امینى س
سالاز شبکه سومسیما پخش شد. این
نافرجام را روایت مى کند که به مرگ
اســت با دخترى به نام کتایون از
غ مى شــود. در ادامه، کتایون دچار
و بیمارى روانى مى شود و ســپس
جویى مى زند. ویدا جوان، نقش

سریال بازى مىکند.
 او که پیــش از «ماه و پلنگ»
کمدى «پژمــان» و «شــم
ا نقشهاى فرعى بود، در اثر

از نقش آفرینى هاى جدى اش

  پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا |

رکوردى که 
سحر دولتشــاهى ، بازیگر مشهور ســینما و تلویزیون با تبریک تولد همایون شجریان ، خواننده ت«سریع و خشمگین»  شکست

سرشناس، بار دیگر خبرساز شد.
روز جمعه بسیارى از چهره هاى مشهور با انتشار پست هایى در اینستاگرام تولد 46 سالگى همایون 
شجریان را تبریک گفتند. در این میان اما استورى سحر دولتشاهى و همینطور پست مارال بنى آدم 

به مناسبت تولد این خواننده ى مشهور، حاشیه ساز شد.
سحر دولتشاهى با انتشار عکسى از کودکى همایون شجریان که با یک ایموجى قلب قرمز همراه بود، 
تولد وى را تبریک گفت و در پستى جداگانه نیز موزیک ویدئویى از سریال «مى خواهم زنده بمانم» 

منتشر کرد که خود از بازیگران اصلى آن است و خوانندگى آن را همایون شجریان برعهده دارد.
ماجرا اما به همینجا ختم نشد و پست مارال بنى آدم، بازیگر سریال «همگناه» و همسر على سرابى، 
به مناسبت تولد همایون شجریان هم جنجالى شد. مارال بنى آدم براى تبریک تولد این خواننده 
سرشناس عکسى از خود و همسرش على سرابى در کنار همایون شجریان و سحر دولتشاهى را 
انتخاب کرده بود. این پست بازار گمانه زنى درباره ى رابطه ى سحر دولتشاهى و همایون شجریان 

را بیش از پیش داغ و این موضوع را بار دیگر سوژه بحث کاربران فضاى مجازى کرد.
شایعه ازدواج همایون شجریان و سحر دولتشاهى از چند سال قبل آغاز شد اما این حضور پررنگ 
سحر دولتشاهى در کنار همایون شجریان در مراسم خاکسپارى پدرش، مرحوم استاد محمدرضا 
شجریان در مهر سال گذشــته بود که نام این دو هنرمند و شایعه ى ازدواج شان را بار دیگر بر سر 

زبان ها انداخت. برساز شد 
جریان خ

همایون ش
تولد  نهمین قسمت از سرى فیلم «سریع و خشمگین» با موفقیت در نخستین 

فرصت عرضه در بازارهاى بین المللى به کارش ادامه مى دهد.
نهمین قسمت از مجموعه فیلم هاى «ســریع و خشمگین» چهارشنبه 

فروش خود در بازارهاى بین المللى را با نمایش در کره و هنگ کنگ و همچنین روسیه 
و چند کشور در خاورمیانه آغاز کرد و در دو روز اول بیش از 10 میلیون دالر فروخت.

همچنین تخمین زده مى شــود که فروش اولین اکران فیلم در چین در نیمه شــب 
پنج شنبه به مبلغى حدود 9/2 میلیون دالر رسیده باشد که به این معنى خواهد بود که 

فروش بین المللى فیلم پیش از رسیدن به روزهاى آخر هفته یعنى شنبه 
و یکشنبه به بیش از 20 میلیون دالر رسیده است.

لیال اوتادى بازیگر فیلم «الله» که این روزها روى پرده است، گفت: بازى در فیلمى به زبان انگلیسى براى من جذاب 
بود، خوشحالم که این اتفاق در ســینماى ایران برایم افتاد. تالش کردیم همه چیز درست باشد، از جمله لهجه، تلفظ و 

گویشمان. این چالش و این تجربه برایم هیجان انگیز بود.
این بازیگر ســینما و تلویزیون ادامه داد: در این فیلم در کنار بازیگران حرفه اى ایرانى، با بازیگرانى همکارى کردم که 
تعدادى از آنها از امریکا و ترکیه آمده بودند، تیمى عالقه مند در این پروژه حضور داشتند. «الله» برایم تجربه اى جذاب بود.
اوتادى در پایان گفت: سینمادوستان را به تماشاى این فیلم در سالن هاى ســینما دعوت مى کنم، از سینماى ایران و 

فیلم هاى آن حمایت کنیم و فیلم خوب را در سالن سینما ببینیم. 
فیلم سینمایى «الله» به کارگردانى اسدا... نیک نژاد با بازى سارا امیرى، ایرج نوذرى، نیکى کریمى، سام قریبیان، میترا 
حجار، لیال اوتادى و... با بازگشایى سینماها دوباره روى پرده رفته است. «الله» محصول مرکز گسترش سینماى مستند 

و تجربى است.

خوشحالى 
لیال اوتادى 
از بازى در 
فیلمى به زبان 
انگلیسى

برنامه «پیشگو» با اجراى پژمان جمشیدى از دیشب در پلتفرم نماوا منتشر شد.
 «پیشگو» برنامه گفتگومحور جدیدى است که هر هفته شنبه ها ساعت 20 به صورت اختصاصى از نماوا پخش مى شود. 
اجراى این برنامه را پژمان جمشیدى برعهده دارد تا این فوتبالیست پیشکسوت، پس از بازیگرى و حضور در تیزرهاى 

تبلیغاتى، حاال مجرى گرى را هم تجربه کند.
این برنامه ترکیبى، در فضایى از گفتگو، به گذشته و پیش بینى آینده مهمانان مى پردازد و در هر قسمت یک گروه موسیقى 

مهمان، به صورت زنده اجرا خواهند کرد.
مهمان قسمت اول این برنامه امیر آقایى است و همچنین گروه موسیقى دال نیز در این قسمت حضور دارند.

ضبط مجموعه  «پیشگو» از دوشنبه 20 اردیبهشت ماه  با رعایت پروتکل هاى بهداشتى و اجراى پژمان جمشیدى آغاز 
شده است. «پیشگو» به کارگردانى رضا بهاروند، امین انتظارى و تهیه کنندگى اجرایى محمد شریفى، توسط ویترین 

استودیو تولید مى شود.

امیر آقایى 
اولین مهمان 
«پیشگو»

پویا امینى بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان 
که دوران ســختى را در بیمارى کرونا سپرى 
کرده است، عکس و یادداشتى را در این مورد به 

اشتراك گذاشت.
این بازیگر آرام و بى حاشیه کشورمان، روز 15 
اردیبهشت ماه که مصادف با سالروز تولدش بود 

را آغاز عمر دوباره خود نامید. 
این هنرمند که به همراه خانــواده اش درگیر 
ویروس کرونا شــده بودند از زحمات همسر و 

خانواده اش تشکر کرد.
پویا امینى در اینستاگرام خود نوشت:

سپاس همسرم
15 اردیبهشت روز تولد مى تونه براى هر کسى 
معناى خاصى داشته باشه ولى براى من حکم 
یک به دنیا آمدن دوباره رو داشــت... گذراندن 
روزهاى ســخت بیمارى و زحمات همسرم و 
خانواده عزیزم، عمر دوبــاره به من داد و من تا 
همیشه قدردانشــان خواهم بود. و شاید جشن 
کوچک ما آغازى باشه براى روزهایى که پرفراز 
و نشیبه ولى امیدوارم شرایط جورى رقم بخوره 

که بتونم به اهدافم نزدیک و نزدیکتر بشم.

پایگاه اطالع رســانى ســیما اعــالم کرد که 
مجموعه تلویزیونى زیرخاکى2 از سه شــنبه 4 
خردادماه به آنتن شبکه یک سیما مى رسد و بنابر 
اعالم خبرهاى جدید از پخش دو قسمت پایانى 
ســریال "احضار" و پخش پشــت صحنه این 
مجموعه و حتى پخش گزیده هایى از زیرخاکى 
در چند روز، این سریال از روز جمعه 7 خردادماه 

پخش خودش را آغاز خواهد کرد. 
در فصل دوم ســریال زیرخاکــى  بازیگرانى 
همچون هومن برق نورد، گیتى قاسمى، فروغ 
قجابگلو، مریم سرمدى و ستاره پسیانى به جمع 
دیگر هنرمندان آن پیوســته اند. داستان فصل 
اول سریال «زیرخاکى» با تالش ناکام فریبرز 
باغ بیشه (پژمان جمشیدى) براى خروج از کشور 

همزمان با آغاز جنگ تحمیلى به پایان رسید.

پویا امینى 
دوباره متولد شد

شروع زیرخاکى2
 از جمعه

رسول نجفیان: 

ادبیات ما به مبرم ترین مسائل اشاره کرده است
  مهسا بهادرى / خبرآنالین  |
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محمد محبى بازیکن تیم ســپاهان که ســابقه حضور در تیم ملى هم را دارد، در تمامى رده هاى سنى 
نونهاالن، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگساالن باشگاه شاهین توپ زده است. محبى که پس از تعطیلى 
چند روز تمرینات سپاهان به بوشهر بازگشته، پس از پیروزى تیم شاهین شهردارى در برابر بادران که 
روز جمعه در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت هاى لیگ دسته اول برگزار شد، به همراه محمد مشایخ 
(بازیکن فعلى نفت مسجد سلیمان و بازیکن اسبق تیم شاهین) در رختکن تیم سابقش حضور یافت و به 

کادر و بازیکنان تبریک گفت.
الزم به ذکر اســت ، محمد محبى بعدازظهرجمعه در محل برگزارى بازى دوستانه تیم هاى نونهاالن 

شاهین شهردارى و ذوب آهن بوشهر حضور یافت و با بازیکنان و کادر فنى این تیم دیدار کرد.
محبى در تابستان لیگ نوزدهم و پس از اینکه با شاهین بوشهر به رقابت هاى لیگ برتر صعود کرد، یکى 
از خریدهاى امیرقلعه نویى براى تقویت طالیى پوشان بود و در لیگ بیستم هم زیر نظر محرم نویدکیا 

یکى از بازیکنان ثابت این تیم در بخش تهاجمى به شمار مى رود.

ستاره سپاهان
 در جمع نونهاالن شاهین 

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان قصد دارد نسبت به رأى کمیته انضباطى در مورد حواشى دیدار سپاهان و 
پرسپولیس اعتراض کند.

شنیده ها حاکى از این است که واحد حقوقى باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اعتراض 14 بندى نسبت به 
رأى کمیته انضباطى در خصوص حواشى دیدار تیم فوتبال این باشگاه و پرسپولیس را آماده کرده و قرار 

است به فدراسیون فوتبال ارسال کند.
در این اعتراض باشگاه سپاهان معتقد است با توجه به مستندات ارائه شده به کمیته انضباطى، عوامل 
ایجاد تنش ها و توهین هاى مطرح شده و اکاذیب پخش شده در رسانه ها مورد رسیدگى قرار نگرفته و 

عدالت به صورت همه جانبه در نظر گرفته نشده است.
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال رأى جنجالى دو تیم پرسپولیس و سپاهان را صادر کرد و مهم ترین 

بخش آن محرومیت یکساله دو تیم از میزبانى در خانه بود.

سپاهان به رأى کمیته انضباطى 
اعتراض مى کند

جدال پرســپولیس و ذوب آهن اصفهان با تقابل این تیم 
براى رســیدن به صدر جدول با رویارویى استاد و شاگرد 

اسبق همراه است.
تیم فوتبال پرســپولیس فردا دوشــنبه مقابل ذوب آهن 
اصفهان دیدار معوقه خود را برگــزار مى کند تا در صورت 
پیروزى بتوانــد فاصله 3 امتیــازى اش با ســپاهان که 

صدرنشین است را جبران کند.
سرخپوشان پایتخت در حالى به مصاف ذوب آهن مى روند 
که مجتبى حسینى ســرمربى نفت مسجد سلیمان براى 
نجات این تیم از ســقوط به لیگ یک به اصفهان رفت تا 
ضمن پذیرش مجدد هدایت فنى این تیم براى رسیدن به 

هدف این باشگاه تالش کند.
مجتبى حسینى که چند ســال متوالى دستیار یحیى گل 
محمدى در همین ذوب آهن بود پس از جدایى او در سال 
1395 از یار همیشگى خود جدا شد تا در جمع ذوبى ها باقى 
مانده و این تیم را به جایگاه ایده آل برساند. رفتن یحیى از 
ذوب آهن و ماندن حسینى در این تیم باعث شد تا شایعاتى 
درباره کدورت بین آنها مطرح شــود. کدورت هایى که با 
حضور مشــترك هر دو تیم در تراکتور تبریز پایان یافت. 
مجتبى حسینى که در ذوب آهن تجربه بدون یحیى بودن 
را داشــت با رفتن او از تراکتور حاضر بــه ماندن در جمع 

تبریزى ها نشد.
مسیر یحیى و حسینى پس از تراکتور نیز به طور کامل از هم 

جدا شد. یحیى به مشهد رفت و دستیارش تصمیم گرفت 
دیگر زیر سایه کسى مربیگرى نکند. او به لیگ دسته اول 
رفت تا سرمربى شود و در لیگ برتر بیستم نیز سرمربى نفت 
مسجد سلیمان شد تا مستقل از یحیى براى موفقیت هاى 

فردى خود و تیم تحت امرش تالش کند.
دوئل این دو نفر در نیم فصل اول با تســاوى پرسپولیس 
و نفت مسجدســلیمان همراه بود تا حسینى نشان دهد به 

خوبى درس شماره یک بودن را از یحیى یاد گرفته است.
تغییرات زمستانى در فوتبال باشــگاهى کشور با جدایى 
حسینى از مسجدسلیمان و پیوستن او به ذوب آهن همراه 
بود. این مربى در دور برگشت رقابت هاى لیگ برتر نتایج 
قابل قبولى با ذوبى ها گرفته است. آنها که در دور رفت نامزد 
اصلى ســقوط به لیگ یک بودند در دور برگشت حرکت 
جهشــى خود را آغاز کردند تا در پایان 22 بازى خود با 21 

امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار بگیرند.
شــرایط حساســى که ذوب آهن در پایین جدول دارد با 
وضعیت ویژه پرســپولیس در رقابت با سپاهان در باالى 
جدول در هم تنیده تا دوئل دوبــاره یحیى با مجتبى طعم 
شیرین رسیدن به قهرمانى یا تلخى کوتاه ماندن از جام را 

براى سرخ ها به همراه داشته باشد.
دیــدار تیم هــاى فوتبــال پرســپولیس و ذوب آهــن 
اصفهان ســاعت 19 و 30 دقیقه دوشــنبه هفته جارى

 برگزار مى شود.

ه نویى براى تقویت طالیى پوشان بود و در لیگ بیستم هم زیر نظر محرم نویدکیا 
ت این تیم در بخش تهاجمى به شمار مى رود.
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اینتیم ذوبآهن اصفهان با تقابل جدال پرســپولیس و
براى رســیدن به صدر جدول با رویارویى استاد و شاگرد

اسبق همراه است.
تیم فوتبال پرســپولیسفردا دوشــنبه مقابلذوبآهن
معوقه خود را برگــزار مى کند تا در صورت اصفهان دیدار

3پیروزى بتوانــد فاصله 3 امتیــازى اش با ســپاهان که 
صدرنشین است را جبران کند.

سرخپوشان پایتخت در حالى به مصاف ذوب آهن مى روند 
که مجتبى حسینى ســرمربى نفت مسجد سلیمان براى 
نجات این تیم از ســقوط به لیگ یک به اصفهان رفت تا 
ضمن پذیرش مجدد هدایت فنى این تیم براى رسیدن به 

هدف این باشگاه تالشکند.
مجتبى حسینى که چند ســال متوالى دستیار یحیى گل 
محمدى در همین ذوب آهن بود پس از جدایى او در سال 
1395 از یار همیشگى خود جدا شد تا در جمع ذوبى ها باقى 
مانده و این تیم را به جایگاه ایده آل برساند. رفتنیحیى از
ذوبآهن و ماندنحسینى در این تیم باعث شد تا شایعاتى

درباره کدورت بین آنها مطرح شــود. کدورت هایى که با 
حضور مشــترك هر دو تیم در تراکتور تبریز پایان یافت. 
مجتبى حسینى که در ذوب آهن تجربه بدون یحیى بودن 
را داشــت با رفتن او از تراکتور حاضر بــه ماندن در جمع 

تبریزى ها نشد.
مسیر یحیى و حسینى پس از تراکتور نیز به طور کامل از هم 
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مجتبى حسینى و یحیى گل محمدى، از 
همکارى در ذوب آهن تا 
جدال فردا شب 

دوئل دوستان سابق به 
قیمت سقوط یا قهرمانى

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پس از بازگشــت از تهران 
تمرینات خود را زیر نظر مجتبى حسینى سرمربى تیم برگزار 

مى کند.
در اردوى ذوب آهن به اســتثناى حدادى فــر که به دلیل 

مصدومیت فصل را از دست داد، مجتبى 
حق دوست که در دیدار برابر استقالل 
با مصدومیت مواجه شد، زیر نظر کادر 
پزشکى تمریناتش را براى حضور مقابل 

پرسپولیس آغاز کرد.
نکته قابــل توجه تمریــن روز جمعه 
سبزپوشــان حضور مجتبى فریدونى 
مدیرعامل تیم بود که براى دقایقى با 
بازیکنان تیم صحبت کرد. گفتنى است 

در حاشیه این تمرین، جشن تولد شهاب گردان و امیرحسین 
شیربان فیزیوتراپیست این تیم نیز برگزار شد.

اما باتوجه به اتفاقات رخ داده در بازى قبلى جدال اصفهان بین 
پرسپولیس و سپاهان، سهیل مهدى به عنوان ناظر ویژه بازى 
این هفته انتخاب شده است. رییس کمیته برگزارى بازى هاى 

سازمان لیگ در حالى به عنوان ناظر ویژه فدراسیون براى این 
بازى انتخاب شده که پرسپولیسى ها خشمگین از راى کمیته 

انضباطى پاى به دیدار مقابل ذوب آهن مى گذارند.
آخرین حضور قرمزها در این شهر به دو هفته قبل برمى گردد 

که در مقابل سپاهان به میدان رفتند. در پایان آن بازى اعضاى 
دو تیم درگیرى شدیدى باهم داشــتند که منجر به صدور 

احکام سنگین کمیته انضباطى شد.
حاال با حضور سهیل مهدى و حساسیت شدید این بازى، باید 

دید چه اتفاقاتى رخ خواهد داد.

دارکو بیدوف، مهاجم صربســتانى ذوب آهن در خصوص 
دیدار اخیر مقابل استقالل در جام حذفى و گلزنى در این دیدار 
و فرصت طلبى اش روى اشتباه گلر اســتقالل توضیح داد: 
خوشحالم که توانستم در این بازى گلزنى کنم ولى متاسفم که 
این گل به کمک تیم نیامد و ما در نهایت بازى را واگذار کردیم. 
در مورد صحنه گل باید بگویم بله من از شــکل رفتن گلر 
استقالل به سمت توپ حدس زدم که احتماًال توپ از دستش 
رها خواهد شد و براى همین خودم را در فرصت مناسب قرار 
دادم. من فقط پایم را جلو گذاشتم و توپ را به سمت دروازه 
شــلیک کردم. بیدوف در مورد بازگشتش از مصدومیت هم 

توضیح داد: من به دلیل جراحى زانو چند هفته استراحت داشتم 
و در حال حاضربه طور کامل حال من خوب است و خوشحالم 
که دوباره در زمین هستم و مى توانم به تیمم کمک کنم. وى 
در پایان در مورد دیدار پیش رو مقابل پرسپولیس هم توضیح 
داد: مسابقه بسیار سختى مقابل پرسپولیس داریم، آنها تیم 
بسیار خوبى هستند و متاسفانه براى این بازى ما زمان کمى 
براى ریکاورى داریم، باید دیدار مقابل استقالل را فراموش 
کنیم و آماده شویم. تمام تمرکز ما اکنون بر روى پرسپولیس 
است چون در شرایطى هستیم که هر امتیازى در دیدارهاى 

پیش رو براى ما بسیار مهم است.

اگر چه امیر عابدزاده در 29 بازى 34 گل خورده و معدل گل خورده او در تیم ماریتیمو 
در هر بازى بیش از یک گل بوده اما به دلیل سیوهاى متعددى که در چارچوب دروازه 
ماریتیمو داشت تبدیل به یکى از بهترین دروازه بانان فصل جارى لیگ برتر پرتغال 
شده است. او که 10 کلین شــیت در فصل جارى لیگ برتر پرتغال به نام خود ثبت 
کرده از نگاه یکى از سایت هاى معتبرى که به لیگ برتر پرتغال مى پردازد به همراه 

مهدى طارمى در تیم منتخب فصل قرار گرفته است. 
ماریتیمو در نهایت با درخشش بازیکنانى چون امیر عابدزاده در جدول بازى هاى 
لیگ برتر پرتغال باقى ماند؛ اودر زمینه سیو توپ ها در لیگ برتر سومین دروازه 
بان است و بدون شک اگر این دروازه بانى را در یک تیم قوى تر انجام مى داد 
اکنون خیلى مورد بحث مى بود. دروازه بان موریرنزى و بوآویستا با 108 و 106 
سیو در رده هاى اول و دوم جدول بیشترین سیوها در لیگ برتر پرتغال قرار 

دارند. این آمار نشان مى دهد امیر عابدزاده در تیمى که براى بقاء در جدول 
بازى ها به خصوص در هفته هاى پایانى تالش مى کرده نمایش تحسین 
برانگیزى داشته و مهیا مى شود که وارد یک تیم بزرگ تر در لیگ برتر 
پرتغال شود. همانند مهدى طارمى که بعد از بازى در ریوآوه پیراهن 

تیم پورتو را برتن کرد. 
در هفته پایانى لیگ برتر پرتغال امیر عابدزاده در شکست سنگین 
5-1 تیمش در برابر اسپورتینگ نقشى نداشت به این دلیل که به 
خاطر بقاى تیم در جدول رده بندى سرمربى تصمیم گرفته بود به 

بازیکنانى بیشتر بازى دهد که نیمکت نشین بوده اند. 
امیر عابدزاده به نظر مى رسد با این نمایش در اردوى تیم ملى 

در خرداد ماه هم حضور پیدا خواهد کرد.

آمار خیره کننده عقاب کوچک

ذوب آهن آماده مصاف با پرسپولیس است دارکو بیدوف: 

مى دانستم گلر استقالل توپ را درست دفع نمى کند

مسئوالن گل گهر قصد دارند از داور دیدار با پدیده مشهد 
به کمیته اخالق هم شکایت کنند.

در جریان دیدار روز جمعه گل گهر سیرجان و پدیده مشهد 
على باى داور مسابقه یک صحنه مشکوك به پنالتى را به 

سود شاگردان امیر قلعه نویى نگرفت.
بعد از این اتفــاق گل گهرى ها به قضــاوت على باى 
اعتراض و اعالم کردند که از وى به کمیته اخالق شکایت 
مى کنند. حاال نیز مسئوالن گل گهر تصمیم گرفته اند به 

کمیته اخالق شکایت کنند.
این باشگاه معتقد است على باى قبال نیز در دیدار پدیده 
مقابل پیکان به ســود تیم مشهدى سوت زده که همین 
اشــتباه منجر به محرومیت این داور نیز شده است. حاال 

بار دیگر او در بازگشت به میادین به سود پدیده سوت زده 
است. به همین دلیل سیرجانى ها قصد دارند شکایتى را 

نیز در کمیته اخالق علیه باى مطرح کنند.

ادعاى گل گهر؛ این داور سابقه دار است!

علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران زمانى که پرسپولیس را به مقصد باشگاه آنتورپ 
بلژیک ترك کرد شاید تصور نمى کرد در پایان نخستین فصل حضورش در این کشور، جایگاه ثابتى 

در ترکیب آنتورپ نداشته باشد و نیمکت نشینى هاى متوالى را تجربه کند.
فراز و نشیب در دروازه آنتورپ البته مختص بیرانوند نیســت و «دى ولف» و «ژان بوتز» دو دروازه 
بان دیگر آنتورپ هم شرایط مشابهى را در نخســتین فصل حضورشان در آنتورپ تجربه کرده اند. 
این موضوع به سوژه اى براى سایت «GVA» بلژیک تبدیل شده است تا عملکرد بیرانوند، بوتز و 
دى ولف را در گفتگو با «ویم دى کانیک» دروازه بان پیشین آنتورپ بررسى کند. دى کانیک معتقد 
است هیچکدام از این سه دروازه بان کار چشمگیرى انجام نداده اند و بهتر است این تیم را ترك کنند.

یم دى کانیک درباره بیرو گفت: بیرانوند ورزشکار فوق العاده اى است و مى خواست این را نشان بدهد 
اما او انگلیسى صحبت نمى کند و این باعث ایجاد مشکل شده است. 

پیشکسوت باشگاه آنتورپ درباره اینکه کدام یک از دروازه بان هاى این تیم باید درون دروازه قرار 
بگیرند، گفت: بوتز، بیرانوند و دى ولف مطمئنًا خصوصیاتى دارند و دروازه بان خوبى خواهند بود اما 
نه در آنتورپ. تعجب نمى کنم که این باشگاه دنبال دروازه بان جدید است ولى سئوال این است که 

دروازه بان جدید چه کسى خواهد بود.

بهتر است بیرانوند از آنتورپ جدا شود

با نزدیک شــدن به فصل نقل و انتقاالت تابستانى، یکبار 
دیگر اخبار متفاوتى درباره پیشنهادهاى اروپایى براى سردار 
آزمون منتشر شده است. طى چند روز اخیر برخى رسانه هاى 
روسیه اى از پیشنهاد باشگاه سویا براى خرید سردار آزمون 
خبر داده اند و در آخرین خبرى که این رســانه هاى منتشر 
کرده اند؛ مدعى شدند که باشگاه سویا براى خرید مهاجم تیم 

ملى فوتبال ایران پیشنهاد 17 میلیون یورویى به زنیت داده 
است. البته بنابر گزارش هاى منتشر شده در رسانه ها فعال 
توافق نهایى براى این انتقال صورت نگرفته است و اختالف 
بزرگى از نظر مبلغ رضایت نامه بین زنیت و سویا باقى است. 
باشگاه زنیت براى صدور رضایت نامه سردار آزمون مبلغ 23 

میلیون یورو درخواست کرده است.

تیم بزرگ اسپانیایى براى خرید سردار آزمون دست به کار شد
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فقدان سند مالکیت 
 آقاى بهمن رشیدى علویجه فرزند غالمرضا باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود که تحت شماره 18350- 1400/02/05 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 8 سهم مشاع  از 39 سهم ششدانگ یک درب باغ ، 
پالك شماره 1685 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 
213 دفتر 56 امالك بنام کوکب سلطان گرامى فرزند یحیى خان ثبت و تسلیم  شده و بعدا 
طى ســند قطعى 10114 -1390/05/29 دفترخانه 182 علویجه به بهمن نامبرده انتقال 
شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
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 انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1400/03/02، 1137083/م الف- سرپرســت ثبت و امالك مهردشت – محمد 

على ناظمى /2/148
فقدان سند مالکیت

 شماره: 140085602030001927      خانم زهرا رضایى  فرزند محمد تقى  باستناد  دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ ملک شماره 2632 فرعى از 395  واقع بخش 9 ثبت اصفهان که دردفتر امالك 
الکترونیکى بشــماره 139620302030011325 بنام نامبرده ثبت و ســند بشمارصادر و 
تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
اسباب کشى  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 نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار1400/03/02 - 1137085/م الف- مهدى صادقى وصفى  - مدیر واحد ثبتى ملک 

نجف آباد از طرف هدا چاوشى /2/149
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 14008560203002219      چون آقاى فتح اله محمدى نجف آبادى  فرزند یداله 
موجب  درخواســت وارده به شــماره 139921702030031047  مورخ 1399/11/27 و 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت دو دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  پالك ثبتى 834 واقع در قطعه 3 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 532 دفتر 189 امالك ذیل ثبت 43237 بنام 
فتح اله محمدى نجف آبادى  فرزند یداله  ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 3/595093  
صادر و تسلیم گردیده و طى ســند انتقال قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال و  معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکــس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1400/03/02 - 1137102/م الف- مهدى صادقى وصفى از طرف رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان نجف آباد /2/152
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9909973730101755 شــماره پرونده: 9809983730100955 شماره 
بایگانى شعبه: 980991 پرونده کالســه 9809983730100955 شعبه 1 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد تصمیم نهایى شماره 9909973730101755  1. آقاى مهدى 
میر صادقى 2- آقاى جواد میر صادقى همگى به نشانى – شهرستان نجف آباد – مجهول 

المکان  خانم بتول یوسفان نجف آبادى  فرزند یداهللا به نشانى: استان اصفهان – شهرستان 
نجف آباد شهر نجف آباد خ امام خ کاروان پ 3  خواسته: اعتراض به راى شوراى حل اختالف 
گردشکار: پس از تجدید نظر خواهى از راى صادره پرونده به دادگاه ارسال و با ثبت و ارجاع 
به شعبه و جرى تشریفات ، دادگاه ضمن اعالم ختم رسیدگى و با عنایت به اوراق و محتویات 
پرونده  به شــرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم  مى نماید. راى دادگاه درخصوص تجدید نظر 
خواهى آقاى حســن پاك طینت و خانم هاجر هنرمند مجتمعا و منفــرداً به وکالت از خانم 
بتول یوســفان فرزند یداهللا به طرفیت آقایان 1- مهدى میرصادقى  2- جواد میر صادقى 
از دادنامه شــماره 351/98 مورخ 1398/04/01 صادره از شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که متضمن قرار رد دعوى نسبت به مطالبه مبلغ 12/700/000 
تومان به انضمام هزینه هاى  دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل بوده با توجه 
به اینکه قرار صادره سابقًا توسط همکار محترم با وارد دانستن اعتراض طى تصمیم شماره 
02152-98 مورخ 1398/08/12 این شعبه نقض گردیده و با رفع نواقص حسب مرقومه 
مرجع بدوى در اجراى ماده 27 قانون شوراى حل اختالف ارسال گردیده دادگاه با عنایت 
به اوراق و محتویات پرونده با توجه به صورت حســاب بانکى تجدید نظر خواه که حکایت 
از واریز وجوه به حساب تجدنظر خواندگان داشــته و با نظر به اینکه نامبردگان على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور نیافته و با عدم ارسال الیحه دفاعى دلیلى مبنى عدم 
استحقاق تجدیدنظر خواه نسبت به دریافت وجه موصوف ارائه ننموده اند و مطابق نظریه 
کارشناس رسمى دادگسترى میزان واریزى تجدید نظر خواه مشخص و با ابالغ به طرفین 
مصون از اعتراض باقى مانده و با توجه به اصل عدم تبــرع مطابق ماده 265 قانون مدنى 
که اشعار مى دارد اگر شخصى مالى به دیگرى بدهد ظهور در عدم تبرع داشته و درصورتى 
که مقروض نبوده نسبت به استرداد آن مى تواند اقدام نماید و با التفات به اینکه که در قبال 
دعوى مطروحه ایراد و دفاعى از جانب مدعى علیهما به عمل نیامده على هذا دادگاه دعوى 
تجدید نظر خواه را وارد دانسته و مستنداً  به مواد 198 و 331 (تبصره )و 515 و 519 از قانون 
آئین دادرسى مدنى و ماده 27 قانون شوراى حل اختالف ضمن استصحاب بقاء دین و احراز 
صحت دعواى مطروحه با پذیرش خواسته تجدید نظر خواه حکم بر محکومیت خوانده بدوى 
ردیف اول به پرداخت مبلغ 3/500/000 تومان و خوانده بدوى ردیف دوم به پرداخت مبلغ 
3/200/000 تومان بابت اصل خواســته و همچنین  پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  
مطالبه 1398/01/17 لغایت یوم الوصول طبق شاخص اعالمى بانک مرکزى قابل محاسبه 

در واحد اجراى احکام مدنى و پرداخت خسارات دادرسى و همچنین حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در هر دو مرحله بدوى و تجدید نظر که توسط اجراى احکام قابل محاسبه خواهد بود 
و در حق تجدید نظر خواه صادر و اعالم مى گردد. و در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم به از 
خواسته خواهان با توجه به مراتب اعالمى و با عنایت به اینکه پس از حسابرسى میزان دقیق 
وجوه واریزى به حساب خواندگان مشخص و مورد حکم قرار گرفته و مازاد بر آن متکى به 
ادله نگردیده لذا دادگاه این بخش از خواسته مطروحه را قابل اجابت ندانسته و به استناد 197 
از قانون آیین دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان بدوى صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه مى باشد. 
1137094 /م الف- دادرس شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد – سعید 

آقابابائى /2/153
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008000589 – تاریخ ارسال نامه: 1400/02/28 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 3057 فرعى 
از 2- اصلى که طبق دفتــر الکترونیکــى 139920302008003211 بنام محمدمهدى 
اسالمى ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
140021702008002982 – 1400/2/28 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 21467 – 1400/2/25 به گواهى دفترخانه شماره 5- شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1137499 – سید اسداله موســوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /2/158

آگهى تغییرات
 شــرکت آراد بتن موج نو شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 64215 و شناسه ملى 
14009027557 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/02/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : کلیه اســناد مالى ، چک ، 
بروات شــرکت با امضا نایــب رئیس هیئت 
مدیره و سهامدار ( آرمان شعبانى ) همراه با 
مهر شــرکت و کلیه اوراق عادى و تعهد آور 
و قرارداد ها با امضــا مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1136961)  

آگهى تغییرات
 شــرکت نوین لیزر صبا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 1800 و شناســه ملى 14007581550 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مرکز اصلى شــرکت در واحد خمینى شهر به استان 
اصفهان ، شهرســتان خمینى شهر ، بخش مرکزى 
، شهر خمینى شهر، محله دانشگاه صنعتى ، خیابان 
کمربندى خمینى شــهر ، خیابان  شــهرك علمى 
تحقیقاتى فازسى ، پالك 20 ، طبقه همکف و کدپستى 
8415682135 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1137040)   

آگهى تغییرات 
شرکت سرما کده نقش جهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 37342 و شناسه 
ملــى 10260549047 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
سالیانه مورخ 1400/01/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - حســین قربانى به 
کدملى 1286667208 ، احمد قربانى 
به کدملى 1287033431 و مصطفى 
قربانى سینى به کدملى 1281736155 
بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - على 
بمان رجبى شــهر بابکى بــه کدملى 
4469369829 و نعمت اله گلستانى به 
کدملى 1249647533 بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
- ترازنامه و حســاب سود و زیان سال 
مالى 1399 به تصویب رسید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1136627)   

آگهى تغییرات
 شــرکت ریحان تگــرگ اصفهان 
شــرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 20457 و شناســه ملــى 
10260413208 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/01/22 تصمیمــات ذیــل 
اتخــاذ شــد : حســین قربانى به 
کدملى 1286667208 به ســمت 
مدیرعامل و احمد قربانى به کدملى 
1287033431 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و مصطفى قربانى سینى 
به کدملى 1281736155 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیــأت مدیره 
منفردا و با مهر شرکت معتبر است . 
مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1136628)  

آگهى تغییرات
 شرکت ریحان تگرگ اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 20457 
و شناســه ملى 10260413208 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مورخ 1400/01/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حســین 
قربانى به کدملــى 1286667208 و 
احمد قربانى به کدملى 1287033431 
و مصطفــى قربانى ســینى به کدملى 
1281736155 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. على بمان رجبى شهر بابکى 
به کدملى 4469369829 و نعمت اله 
گلســتانى به کدملى 1249647533 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید ترازنامه و حســاب سود و زیان 
سال مالى 1399 به تصویب رسید اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1136630)  

آگهى تغییرات
 شــرکت ســرما کده نقش جهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 37342 
و شناســه ملى 10260549047 
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/01/23 حسین قربانى 
به کدملى 1286667208 بســمت 
رئیس هیات مدیره ، احمد قربانى به 
کدملى 1287033431 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره و مصطفى قربانى 
ســینى به کدملى 1281736155 
بسمت مدیرعامل براى مدت دو سال 
انتخاب وکلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاء هر یک از 
اعضاء اصلى هیــأت مدیره منفردا با 
مهر شرکت و ســایر اوراق ادارى و 
عادى با امضــاء رئیس هیأت مدیره 
یا مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت 
معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1136631)  

آگهى تغییرات
 شرکت ثنا گستر جهان اندیش پارس سهامى 
خاص به شــماره ثبت 3929 و شناســه ملى 
14005358772 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/02/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - 
آقاى ســینا ثنائى به کدملى 1180102339 
بســمت رئیس هیئت مدیره، آقاى صابر ثنائى 
به کدملى 1189950278 بسمت مدیرعامل 
و خانم فرزانــه محاله اردســتانى به کدملى 
1189369982 بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است و 
همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى و غیر تعهد 
آور با امضاء رئیس هیئــت مدیره یا مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شــرکت معتبر میباشد. ضمنا 
مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. - آقاى کاظــم ذبیح زاده به کدملى 
2064652541 و خانم حوریه منتظرى حمید 
به کدملــى 4032296571 بترتیب بســمت 
بازرس اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهــان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1136971)  

آگهى تغییرات 
شــرکت تولیدى بازرگانى تخشــا 
تکین اســپادان ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 54314 و شناســه 
ملــى 14005041582 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - مهرداد صالحى به شماره ملى 
1817175319، مهــدى صالحى به 
شماره ملى 1818498413 و مهسا 
صالحى به شماره ملى 1271897857 
به ســمت اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- موسسه حسابرســى ارقام نگر آریا 
به شناســه ملى 10100617632 به 
ســمت بازرس اصلى و وحیده رضائى 
به شماره ملى 128298420 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1136977)   

آگهى تغییرات
 شرکت تولیدى بازرگانى تخشا تکین اسپادان سهامى خاص به شــماره ثبت 54314 و شناسه ملى 14005041582 به استناد 
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1400/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهرداد صالحى یه شماره ملى 1817175319 به سمت 
رئیس هیات مدیره، مهدى صالحى به شماره ملى 1818498413 به سمت نایب رئیس هیات مدیره، مهسا صالحى به شماره ملى 
1271897857 به سمت عضو هیئت مدیره و فاطمه صالحى به شماره ملى 1282894374 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاى رئیس هیات مدیره یا نایب 
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1136979)

آگهى تغییرات
 شرکت ستاره مواد سرا سهامى خاص به شــماره ثبت 11480 و شناســه ملى 10260325305 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/01/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شهین خرازیهاى اصفهانى به شــماره ملى 1284557820 و 
عباس فرهادیان اصفهانى به شماره ملى 1286461091 و اکبر فرهادیان به شماره ملى 1290863962 و احسان فرهادیان به 
شماره ملى 1290716854 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . رضا مقاره عابد به شماره ملى 
1291964959 به سمت بازرس اصلى و سمیرا رضائى نسب به شماره ملى 0070022763 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1137032)  

آگهى تغییرات
 شرکت گروه صنعتى بهسازان بازو سهامى خاص به شماره ثبت 19591 و شناسه ملى 10260404772 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طیق اختیار حاصله تفویض شــده از مجمــع عمومى فوق العاده

 1399/12/25 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره ســرمایه شرکت از محل واریز نقدى از مبلغ 15000000000ریال 
ریال به مبلغ 25000000000ریال از طریق واریز نقدى طى گواهى شــماره 232128 مورخ 1400/2/6 وباال بردن مبلغ اسمى 
افزایش یافت وماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد . سرمایه شــرکت 25000000000ریال نقدى است که به 200 سهم 
125000000ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شــده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1137058)  

آگهى تغییرات
 شرکت فن آوران تهویه صفاهان سهامى خاص به شماره ثبت 433 و شناسه ملى 10260091264 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - منوچهر طبائیان به کدملى 1282209973 ، آذردخت اعتصامى به کدملى 
1755677561 و آناهیتا طبائیان به کدملى 1288348827 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
اصغر نادى سدهى به کدملى 1141619172 و فاطمه زیارى سدهى به کدملى 1141625636 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1137295)  

تاسیس 
شرکت سهامى خاص سپید شیرین اسپادانا درتاریخ 1400/02/26 به شماره ثبت 67818 به شناسه ملى 14010026968 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید و بسته بندى 
و پخش و کلیه فراورده هاى غذایى، خشکبار، حبوبات، چاى، قند، شکر، برنج ، لبنیات و ارده و حلوا ارده و کلیه محصوالت کنجدى، تولید و خرید و فروش محصوالت کشاورزى و دامى و صنایع مربوط مجاز، بازاریابى غیر الکترونیکى و غیر هرمى و غیر شبکه ایى، تامین 
نیروى انسانى متخصص و غیر متخصص به طور موقت، خرید و فروش کلیه کاال هاى مجاز داخلى و خارجى،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،خرید و فروش ماشین آالت مربوط صنعتى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص 
کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) 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 بوزان ، کوچه نعیم ، کوچه ملک ، پالك 1 ، طبقه همکف کدپستى 8159633194 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن 
با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 9458/18 مورخ 1400/02/15 نزد بانک ملت شعبه خوراسگان با کد 94581 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى ابوالفضل مشهدى خوراسگانى به شماره ملى 1271900130 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم عفت مشهدى خوراسگانى به شماره ملى 1291242589 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهره مشهدى خوراسگانى به شماره ملى 1291467734 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 منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم الهام جبلى به شماره ملى 1288316321 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى علیرضا مشهدى خوراسگانى به شماره ملى 1291505792 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 

نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1137288)   

آگهى تغییرات
 شرکت فن آوران تهویه صفاهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 433 و شناســه ملى 10260091264 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/18 
منوچهر طبائیان به کدملى 1282209973 بســمت 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، آذردخت اعتصامى به 
کدملى 1755677561 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
و آناهیتا طبائیان به کدملى 1288348827 بسمت عضو 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر اســت. ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1137293)   

تاسیس 
شرکت ســهامى خاص محک اندیش ســپاهان درتاریخ 1400/02/25 به شــماره ثبت 2492 به شناســه ملى 14010022035 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیــت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد : طراحى ، ســاخت و تولید و خرید و فروش انواع دســتگاه هاى صنعتى و ارائــه کلیه فعالیتهاى مجاز 
بازرگانى اعم از خرید و فــروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشــور، ارائه کلیــه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انســانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت 
ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تســهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسســات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شــرکت. اخذ و اعطاى شــعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. 
شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شــرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شــهر درچه پیاز، محله امام خمینى ، بلوار امام خمینى ، کوچه بهارســتان [38] ، پالك 14 ، طبقه همکف کدپستى 
8431755977 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 90,000,000 ریال نقدى منقسم به 1500 ســهم 60000 ریالى تعداد 1500 ســهم آن با نام عادى مبلغ 31500000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شــماره 3226/2 مورخ 1400/02/16 نزد بانک صادرات شعبه بلوار آتشــگاه با کد 3226 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره آقاى احمد رمضانى به 
شماره ملى 1112157174 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على امینى به شــماره ملى 1141129841 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى محمد امان اللهى به شماره ملى 
1285922931 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى رســول نظرى یزدآبادى به شماره 
ملى 1100144587 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى على اسحاقیان به شــماره ملى 1130561097 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 ســال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت 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 شــرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1137034)    
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سیستم ایمنى بدن در حقیقت اصلى ترین ابزارى است که 
ما براى مقابله با بیمارى ها در اختیار داشــته و کلیه خدمات 
پزشکى در صورت بروز بیمارى بدون وجود این سیستم، فاقد 

کارآیى هستند. 
در بین کلیه عوامل زیســتى بالقوه تهدید آمیز، باکترى ها و 
ویروس ها بسیار بدتر از ســایر موارد هستند. باکترى هاى 
خطرناك ســمومى را در بدن آزاد مى کننــد که باعث بروز 
بیمارى هایى مانند E. coli ، ســیاه زخم و ...  مى شوند. 
آسیب سلولى ناشى از ویروس ها باعث ایجاد بیمارى هایى 
از قبیل ســرخک ، آنفوالنزا و ســرماخوردگى و البته موارد 

خطرناك ترى همچون اچ آى وى، ابوال  و کرونا مى شوند.
باید پذیرفت که تقریبًا همه چیز در محیط اطراف ما مملو از 
این مزاحمان میکروسکوپى است و حتى تعداد زیادى از این 
موجودات در داخل بدن شما زندگى کرده و حتى مى توانند 

مفید باشند.
در این میان خبر خوب، این است که سربازان میکروسکوپى 
مدافع بدن شما معموًال روزانه در برابر عوامل بیمارى زا پیروز 

شــده و از طریق ترکیبى از موانع محکم ، نیروى بى رحم و 
هوش برتر میدان جنگ که در مجموع سیستم ایمنى بدن 

نامیده مى شود، سالمت انسان را تضمین مى کنند.
در اینجا پنج واقعیت شگفت انگیز را در مورد سیستم ایمنى 

بدن انسان بررسى مى کنیم:
1-  واکنش سیستم ایمنى بدن گاهى موجب آسیب دیدگى 
اندام ها مى شــود:  عطسه، ســرفه، گلودرد و تب همگى از 
واکنش هایى با هدف دفع عوامل بیمارى زا هستند، از سوى 
دیگر این عالئــم گاهى مى تواننــد آزار دهنده بوده و حتى 

موجب آسیب دیدن بیمار شوند.
2- سلول هاى سیســتم ایمنى بدن شما در همه جاى بدن 

حضور دارند. یک قطره خون حــاوى حدود 375 هزار  
گلبول سفید است و خون هفت درصد از کل وزن 

بدن شما را تشکیل مى دهد به این ترتیب 
مى توانید مطمئن باشــید که در همه 

جاى بدنتان ســربازان کافى براى 
دفاع از شما وجود دارد.

3-در برخى موارد مصونیت از بیمارى، قابل انتقال است. آنتى 
بادى هاى موجود در شیر مادر به نوزادان مصونیت موقت از 
بیمارى هایى را مى دهد که بدن مادر از آنها مصون است و 
از عفونت نوزاد جلوگیرى مى کند. به همین دلیل پزشکان 

توصیه مى کنند نوزادان حتما از شیر مادر تغذیه کنند.
4- گلبول هاى سفید در دفاع از بدن شما تنها نیستند.  سیستم 
ایمنى بدن عالوه بر مبارزه با عوامــل بیمارى زا با برخى از 
بیمارى ها و مشکالت دیگر نیز مبارزه مى کنند که البته این 
مبارزه در حوزه اى فراتر از گلبول هاى سفید صورت مى گیرد. 

براى مثال سلول هاى T با سلول هاى سرطانى بدن مبارزه 
 T مى کنند و برخى از درمان هاى سرطانى تعداد سلول هاى

را افزایش مى دهند.
5- سیستم ایمنى بدن شما در برابر تغییر عوامل بیمارى زا 
ضعیف است.  متأسفانه حافظه ســلول هاى سیستم ایمنى 
بدن نســبت به یک بیمارى خاص، ثابت بــوده و به همین 
دلیل شــما نمى توانید به آنفوالنزا و ســرماخوردگى ایمنى 
همیشــگى پیدا کنید زیرا ویروس ها همیشــه جهش پیدا 

مى کنند.
وارد  ب  ى و ا ورد ر زا و  وال ک ، آ ر بیل  از 

خطرناك ترى همچون اچ آى وى، ابوال  و کرونا مى شوند.
باید پذیرفت که تقریبًا همه چیز در محیط اطراف ما مملو از 
این مزاحمان میکروسکوپى است و حتى تعداد زیادى از این 
موجودات در داخل بدن شما زندگى کرده و حتى مى توانند 

مفید باشند.
این میان خبر خوب، این است که سربازان میکروسکوپى در

مدافع بدن شما معموًال روزانه در برابر عوامل بیمارى زا پیروز 

د. و ر  یب دیدن بیم وجب آ
2- سلول هاى سیســتم ایمنى بدن شما در همه جاى بدن 

5حضور دارند. یک قطره خون حــاوى حدود 375 هزار  
گلبول سفید است و خون هفت درصد از کل وزن 

بدن شما را تشکیل مى دهد به این ترتیب 
مى توانید مطمئن باشــید که در همه 

جاى بدنتان ســربازان کافى براى 
دفاع از شما وجود دارد.

5 واقعیت شگفت انگیز
 در مورد سیستم ایمنى بدن

چرا به خواب آرام نیاز داریم؟
اغلب اوقات به اشــتباه افراد ساعت خواب خود 
را به منظــور کار، مطالعه یــا ورزش به تعویق 
مى اندازند. آنها متقاعد شده اند که اگر از زمان 
اســتراحت خود به این روش اســتفاده کنند، 
مــى توانند بازده بیشــترى داشــته باشــند.  
امابرعکس خواب تأثیر زیادى بر سالمتى دارد. 
خواب کافى فواید زیادى براى سالمتى دارد و 

بدن از شما به خاطر آن تشکر مى کند.
1. خوابیدن از افســردگى جلوگیرى 

مى کند
افسردگى با هورمون هاى استرس 
مانند آدرنالین و کورتیزول همراه 
است. بنابر این  چند ساعت خواب 
تولید این هورمــون ها را افزایش 
مى دهد. بدن آرام و اســتراحت 
مناسب وجود مالنین و سروتونین 

را تسهیل مى کند.
2. سالمت قلب و عروق را 

حفظ مى کند
 بى خوابى ســطح هورمون هاى استرس را  در 
خون افزایش مى دهدو افزایش فشــار خون و 

ضربان قلب را ایجاد مى کند.
3. خوابیــدن باعث بهبــود حافظه 

مى شود
 خواب از چندین مرحله تشــکیل شــده است: 
.REM و خواب REM بیدارى ، خواب غیر
ســلول هاى عصبى در همه آنها کار مى کنند 
اگرچه در آخرین مورد اســت که حافظه کوتاه 
مدت بازیابى و ثابت مى شود تا به حافظه بلند 
مدت تبدیل شــود.  چرت زدن درســت بعد از 

مطالعه منجر به پیشــرفت هایى در این زمینه 
مى شود.

4. به کاهش وزن کمک مى کند
لپتیــن هورمون مهار کننده اشــتها اســت و 
سلولهاى چربى هنگامى که خواب آرام و کافى 
ندارید ، مقدار کافى از آن را ترشح نمى کنند  بى 
خوابى باعث مى شود که معده گرلین بیشترى 
ترشــح کند ، هورمون اشــتها. به همین دلیل 

کمبود خواب ارتباط نزدیکى با چاقى دارد.

5- خواب آرام به تقویت سیستم ایمنى 
بدن کمک مى کند

سیســتم ایمنى سیســتم دیگرى است که در 
هنگام خواب کار مى کند زیرا خود را براى مقابله 
با هرگونه میکروب و سم در کمین احیا و تقویت 
مى کند. به عبارت دیگر ، اگر خواب کافى داشته 
باشید بهتر مى توانید از عفونت جلوگیرى کنید.

طبق علم انسان استراحت تقریباً برعملکرد تمام 
سیستم هاى بدن تأثیر مى گذارد. به همین دلیل 
سالمت روحى ، جســمى و عاطفى شما هم به 
کیفیت خواب و هم به میزان بهره ورى شما از 

آن بستگى دارد.

دالیل مهم براى خوردن روزانه بادام
از خواص بادام بارها گفته ایم و خوب مى دانید که این خوشــمزه مقوى تا چه حد 
براى سالمت و زیبایى مفید است. متخصصان تغذیه همگى توافق دارند که مصرف 
بادام براى همه افراد مفید و مناســب اســت براى همین مصرف آن مدام توصیه 
مى شود و این توصیه ها با تکرار برخى خواص که انسان هاى امروز بیشتر به آنها 

نیاز دارند قوت مى گیرد.
1. کاهش چربى شکم

چربى شکم فقط به دلیل ظاهر بدش مشکل ساز نیست بلکه مى تواند مشکالت 
زیاد دیگرى را هم به وجــود بیاورد و ارگان هاى دیگــر را درگیر کرده و منجر به 

بیمارى هاى مختلف شــود. 52 جوان را مورد مطالعه قرار دادند و 
سطح کلســترول بد آن ها را اندازه گرفتند و سپس روزانه 
به مدت 6 هفته، مصرف بادام را پیشنهاد کردند و مشاهده 
کردند که بعد از این دوران ، چربى شکم آن ها و دور کمرشان 

کاهش یافته است.
2. رفع بیمارى هاى قلبى

مصرف بادام به بهبود سطوح چربى خون کمک مى کند و 
براى قلب مفید است و موجب رفع بیمارى هاى قلبى 
مى شــود. همچنین بادام ســبب افزایش سطح آنتى 

اکســیدان ها در جریان خون ، کاهش فشار خون و بهبود 
جریان خون مى شود.

3. کاهش کلسترول
افرادى که بادام مصرف مى کنند 44 درصد نسبت به بقیه کلسترول 
کمترى دارند. این موضوع در تحقیقات جدید به اثبات رسیده است. 

میان وعده حاوى بادام به سیر نگه داشتن شما کمک مى کند و قند خون را تنظیم 

خواهد کرد و در نتیجه از اشتهاى بیش از حد شما مى کاهد.
4. کاهش التهاب

طبق مطالعات جدید ، اگر افراد مبتال به دیابت نوع 2 به مدت سه ماه روزانه بادام 
مصرف کنند مى توانند سطح فشار اکسیداتیو و التهاب بدن خود را کاهش دهند.

5. وزن سالم در باردارى
تقریبًا نصــف خانم هــا در زمان 
باردارى دچار اضافه وزن شدیدى 
مى شــوند. اضافه وزن نیز عاملى 

براى دیابت ، باردارى و فشــار خون باال مى باشــد اما بادام در این زمینه کمک 

مى کند. مطالعات جدید نشــان مى دهد که وزن باال و چاقى مى تواند با مصرف 
بادام کاهش پیدا کند زیرا اشتها را نیز مى کاهد و وزن سالم را در دوران باردارى به 

وجود خواهد آورد.
6. متعادل شدن باکترى هاى بدن

بادام مى تواند عاملى براى تقویت سیستم ایمنى بدن باشد زیرا عالوه بر متعادل 
کردن باکترى هاى مفیــد ، حاوى مواد مغذى و خواص آنتى اکســیدانى باالیى 
مى باشد. یک مشت بادام به اندازه یک پیاله بروکلى یا چاى سبز آنتى اکسیدان 

پولى فنول به بدن مى رساند.
7. کنترل قند خون

مصرف بادام مى تواند قند خون را بعد از وعده غذایى به حالت متعادل در بیاورد 
و یک غذاى سالم براى ثابت نگه داشتن تعادل قند خون مى باشد.

8. مبارزه با سرطان
بادام ها حاوى نوعى ویتامین هســتند که با ســرطان مبارزه مى کنند. 
مصرف بادام با دیگر آجیل ها ارتبــاط نزدیکى دارند و خطر ابتال به 
ســرطان هایى مثل پروستات و ســینه را کاهش خواهند داد. 
مصرف بادام با کاهش خطر ابتال به ســرطان روده بزرگ 

در تماس است.
9. بهبود لبخند

مواد معدنى و همچنین بادام ها سالمت کلى لبخند شما 
را افزایش مى دهند زیرا بادام حاوى منیزیم ، کلســیم و فســفر مى باشد و به 
سالمت استخوان ها و دندان ها کمک مى کند. مصرف بادام خطر ابتال به پوکى 
استخوان و شکستگى استخوان را کاهش مى دهد و از پوسیدگى دندان جلوگیرى

 خواهد کرد.

چگونه از زخم هاى گوارشى جلوگیرى کنیم؟
زخم هاى گوارشــى در افراد به صورت مختلف بروز پیدا مى کند و نیاز 

است تا نسبت به عالئم آن آگاه شوید.
هر چند برخى از زخم هاى گوارشى خود به خود خوب و ترمیم مى شوند 
اما شما نباید عالئم هشــدار دهنده این زخم را نادیده بگیرید. در واقع 
زخم هاى گوارشــى حاد در صورتى که به صورت کامل درمان نشوند 

باعث بروز مشکالت جدى ترى در سطح بدن مى شوند.
از مهم ترین عالئم زخم هاى گوارشــى مى توان به سوزش سر دل و 
دردى که با خوردن یا مصرف داروى ضد اسیدى به طور موقت فروکش 

کند اشاره کرد.
باید به این نکته توجه داشت که مدفوع ســیاه به دلیل خونریزى، درد 
شدید در قسمت وسط به سمت باالى شــکم و کاهش وزن از عالئم 
شدید زخم هاى گوارشى محسوب مى شوند. همچنین در برخى افراد 
زخم هاى گوارشى به صورت نفخ و استفراغ یا تهوع بروز پیدا مى کنند. از 
همه مهم تر باید به این نکته توجه داشت که زخم هاى گوارشى در برخى 

افراد به صورت بدون عالمت است.
یک عادت بسیار نامناسب که در بین افراد هم شایع شده، استفاده مکرر از 
دارو هاى ضد التهابى است. ایبوپروفن یکى از دارو هاى غیر استروئیدى 
اســت که مصرف مکرر آن در بین همه افراد شایع شده و اصلى ترین 

عامل در بروز زخم هاى گوارشى به شمار مى رود.
همچنین ســیگار کشــیدن و مصرف الکل از عوامل بروز زخم هاى 

گوارشــى محســوب مى شــوند. از دیگر عوامل 
مى توان به وجود بیمارى هایى مانند کبد، 

کلیوى یا ریوى و ســابقه زخم هاى 
گوارشى در خانواده اشاره کرد. اما 

متخصصان این زمینه معتقدند 
علل اصلى ایجاد زخم هاى 
گوارشى به استفاده مکرر 
دارو هــاى ضــد التهاب 
بــر  غیراســتروئیدى 

مى گردد.
باید به ایــن نکته توجه 

داشــت کــه زخم هــاى 
گوارشــى در صورت عدم 

درمان مناسب و به موقع؛ باعث 
ایجاد عوارضى مانند سوراخ شدن 

دیواره معده، خونریزى و انسداد خروجى 
معده مى شوند.

در مرحله اول و نکته اى بسیار مهم این است که دارو هاى ضد 
التهاب غیراستروئیدى را با دیگر دارو ها، تحت نظر پزشک جایگزین 
کنید. همچنین توصیه مى شود کمترین دوز دارو هاى ضد التهاب غیر 

استروئیدى و در صورت لزوم آن هم همراه با غذا مصرف شوند.
مصرف مواد غذایى التیام بخش مانند عســل، ترك سیگار در صورت 

مصرف و عدم مصرف غذا هایى که عالئمتان را بدتر مى کند از دیگر 
موارد مهم در پیشگیرى زخم هاى گوارشى محسوب مى شوند.

نهاىامروز بیشتر به آنها
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پژوهش ها حاکى از این هستند که کروناویروس، عفونت را در 
دستگاه تنفس فوقانى آغاز مى کند و انتقال مى یابد. به همین 
دلیل، استفاده از ماسک در مکان هاى عمومى توصیه شده 
است. در هر حال این موضوع، نامشخص مانده است که آیا 
عفونت مى تواند از چشم نیز آغاز شود یا خیر. در صورت مثبت 

بودن پاسخ، اقدامات محافظتى بیشترى مورد نیاز است.
پژوهشــگران آمریکایى در بررسى جدید خود، به شواهدى 
دســت یافته اند که نشــان مى دهند کووید-19 مى تواند 
سلول هاى چشم را آلوده کند. یافته هاى این پژوهش، تاثیرى 
فورى بر اقدامات پیشگیرانه اى خواهند داشت که براى کمک 
به کاهش شیوع کووید-19 صورت مى گیرند. همچنین این 
یافته ها از دستورالعمل هایى پشــتیبانى مى کنند که براى 

محافظت از چشم ارائه مى شوند.

ابتالى سلول هاى چشم
 به کووید-19

درباره سندرم انگشت پاى آبى 
بیشتر بدانیم

سندرم انگشــت آبى عارضه اى است که بر اثر 
انسداد رگ هاى خونى کوچک پا ایجاد مى شود. 
این عارضه باعث کاهش جریان خون در بافت 

شده و با عنوان ایسکمى شناخته مى شود.
بر اثر این بیمارى، ممکن است انگشتان پا رنگ 
آبى به خود بگیرند. این تغییر رنگ اغلب شبیه 
به نخ هایى اســت که در زیر پوست قرار دارند. 
ممکن اســت یک یا چند انگشت پا تحت تاثیر 
قرار بگیرند و همچنین ممکن است در قسمت 

باالتر از پا رخ دهد.
سندرم انگشــت پاى آبى ممکن است دردناك 
باشــد و در صورت عدم درمان، پوســت ترك 
برداشته و زخم ایجاد شود. اغلب این بیمارى با 

بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط است.
چندین عامل از جمله افزایش سطح کلسترول، 
دیابت نوع دو و فشار خون باال منجر به تجمع 
پالك در عروق مى شــود. تکه هاى ریزى از 

بقایاى این پالك ها مى تواند از طریق گردش 
خون جابجا شده و باعث انسداد در اندام تحتانى 
شوند. همچنین این عارضه با دیگر مشکالت 
قلبى یا جراحى همراه است که منجر به تشکیل 
لخته هاى خون در رگ ها مى شود. تکه هاى 
این لخته هــا نیز مى توانند از هم جدا شــده و 

مجدد باعث انسداد شود.
همچنین ممکن اســت این عارضه با تعدادى 
بیمارى نادر سیستم ایمنى که باعث لخته شدن 
خون مى شــوند، مرتبط باشــد یا یک عارضه 
جانبــى مربوط به مصــرف داروهاى خاص از 
جمله وارفارین باشد، گرچه این موارد نادر است.
درصورتى که وضعیت بیمارى تشــدید شــود 
و بافت بــراى مدت قابل توجهى از اکســیژن 
بى بهره باشد، آســیب جبران ناپذیرى ایجاد 
مى شود و مى تواند به گانگرن (قانقاریا) یا سیاه 

مردگى منجر شود.
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دومین مانور اقدام فراگیر سال 1400با محوریت عبور از 
پیک تابستان پنج شنبه 30اردیبهشت در شرکت توزیع 
برق اصفهان  همزمان با دیگر شرکت هاى توزیع کشور 

برگزار شد. 
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به اهداف 
این مانور گفت : 5 هدف اصلى در این مانور دیده شده 
بود که یکى تعدیل روشنایى معابر است. حمید رضا پیر 
پیران در این باره توضیــح داد:  به عبارتى یک در میان 
کردن چراغ هاى روشــنایى در معابــر اصلى و فرعى 
موجب کاهش مصرف برق خواهد شد و با اجرایى شدن 
این پروژه 50درصد مصارف روشــنایى معابر کاهش 

مى یابد.
وى تصریح کرد: جلب همکارى ادارات در کاهش مصرف 
برق یکى دیگر از اهداف این مانور بوده است به طورى 
که از تمام ادارات خواسته شــد تا میزان مصرف خود را 
کاهش دهند و در جلسه استاندارى که با حضور روساى 
ادارات برگزار شد استاندار همه سازمانهارا مکلف کرد که 
در ســاعات ادارى باید 50درصد مصرف برق  را کاهش 
دهند و بعد از ساعات ادارى این میزان به 90درصد برسد.

پیرپیران از شــهردارى به عنوان یک ارگان برجسته در 
مدیریت مصرف انرژى یاد کرد و گفت : عزم شهردارى 
در مدیریت مصرف برق جدى است و در ممنوعیت آب 
نماها در پروژه هاى جدید شــهرى قابل توجه اســت و 
همچنین شرکت هاى پیمانکار فضاى سبز توجه ویژه اى 

به مدیریت مصرف برق داشته اند.
وى به مقابله رمز ارزهاى غیر قانونى اشاره کرد و گفت : 
متاسفانه توسعه زیادى در رمز ارزها در صنعت، کشاورزى 

و خانگى به صورت غیر قانونى به وجود آمده و توصیه اى 
که به همشهریان عزیز داریم این است که اگر ملکى یا 
محلى را اجاره داده اند به میــزان برق مصرفى آن توجه 
داشته باشند تا دچار چالش دادگاه و پرداخت برق مصرفى 

صعودى مستاجر خود نشوند.
پیر پیران محور چهارم مانــور را ارزیابى آماده به کارى 
دیزل هاى اضطرارى ادارات و تمامى مکانهاى صنعتى 
دانست. وى از مراکز درمانى خواست که به صورت مانور 

تمام دیزل هاى اضطرارى را در مدار بیاورند تا در صورت 
مدیریت اضطرارى بار با مشکلى مواجه نشوند.   

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان خاطر نشان کرد 
با توجه به اینکه امسال تابستان سختى را پیش رو داریم 
سیستم هاى اطالع رســانى به مردم باید به طور دقیق 
خاموشــى ها را به مردم اطالع دهند و سامانه حوادث و 
اتفاقات 121و اپلیکیشن برق من به طور دقیق مى توانند 

اتفاقات را در اختیار مردم قرار دهد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد

اجراى مانور اقدام فراگیر با 
محوریت عبور از پیک تابستان

درآیین بزرگداشت روز ملى روابط عمومى و 
هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومى 
ایران، از روابط عمومى ذوب آهن اصفهان 
به دلیل درخشش در مجموعه فعالیت هاى 
ارتباطى با اهداى لوح و تندیس ستاره ملى 

روابط عمومى تقدیر شد.
هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومى 
ایــران و آیین نکوداشــت روز ملى روابط 
عمومى با حضور مدیــران روابط عمومى 
ســازمان ها و شــرکت هــاى مختلف و 
همچنیــن نمایندگانــى از انجمن روابط 
عمومى ایران و انجمن بین المللى روابط 

عمومى برگزار شد.
رئیس انجمن بیــن المللى روابط عمومى 
و دکتر على ربیعى ســخنگوى دولت، نیز 
به صــورت برخط در این برنامــه به ایراد 

سخنرانى پرداختند.
روابط عمومى ذوب آهن اصفهان با بیش از 
نیم قرن تجربه، از جمله روابط عمومى هاى 
پیشگام در عرصه صنعت کشور مى باشد که 
درتمام زمینه هاى رسانه اى و فرهنگى ، 

تولید محتواى تخصصى مى کند.

درخشش ستاره ملى 
روابط عمومى در 
2731 خانوار نیازمند که سرپرســت خانواده در زندان به سر آسمان ذوب آهن 

مى برد از حمایت هــاى کمیته امداد در اســتان اصفهان 
برخوردار هستند.

  کریم زارع اظهار کرد:2731 خانوار در قالب 8125 نفر مددجو 
که سرپرست خانواده آنان در زندان به سر مى برد، عالوه بر 
پرداخت مستمرى، از سایر حمایت هاى امداد نیز بهره مند 
مى شــوند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان 
اصفهان با اشــاره به اینکه حمایت از خانواده هاى زندانى با 
هدف کاســتن از مشکالت و آســیبهاى اجتماعى، یکى از 
اولویت هاى این نهاد است، تصریح کرد: مستمرى پرداختى 
به خانوارهاى تحت حمایت زندانیان در سال 1399 به مبلغ 9 

میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

وى با اشــاره به پرداخت تعداد 865 مورد وام کارگشــایى 
به خانواده هــاى زندانیان، افزود:به منظور گره گشــایى از 
مشکالت، مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیالت به 

خانواده هاى زندانیان پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان تســهیالت پرداخت شده را 
عمدتا از صندوق امداد والیت عنوان داشت و گفت: از آنجا 
که خانواده هاى زندانیان از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند 
که به دنبال گرفتار شدن سرپرســت آنها، اقتصاد و معیشت 
شان دچار مشــکل شده اســت، کمیته امداد در زمینه هاى 
مختلف معیشتى، خدمات درمان، اشــتغال و حمایت هاى 
دیگر همچنان کمک به این خانواده ها را در دستور کار خود 

قرار داده است.

حمایت کمیته امداد
 از خانوارهاى  نیازمند با سرپرست زندانى

اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان با حسین 
محمد صالحى نماینده شهرســتان هاى فریدن،فریدون 

شهر، چادگان و بویین میاندشت دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، قربانى 
در این جلسه با اشاره به عزم جدى مخابرات بر ایجاد عدالت 
ارتباطى گفت: از نظر ما در اجراى طرح هاى توســعه اى 
هیچ تفاوتى بین مناطق شهرى و روستایى نیست و آمار 
زیاد افتتاحات صورت گرفته در مناطق روستایى استان در 

سالهاى متمادى، گویاى این حقیقت است.

وى با ارائه گزارشى از  عملکرد مخابرات منطقه اصفهان 
در این مناطق، اظهار کرد: همت مخابرات منطقه اصفهان 
همواره در راستاى خدمت رسانى به هم استانى هاى عزیز 
در هر نقطه از استان معطوف بوده و در این راستا به صورت 

شبانه روزى از هیچ فعالیتى دریغ نمى کنند.
حسین محمد صالحى نیز در این نشست صمیمى ضمن 
تبریک هفته ارتباطات به حضار، گزارشى از مشکالت و 
دغدغه اى ارتباطى مناطق حــوزه انتخابیه خود در زمینه 

شبکه ثابت و سیار ارائه کرد.

دیدار مدیر مخابرات منطقه اصفهان با نماینده فریدن

اداره توسعه فرهنگ سالمت به منظور گرامیداشت روز 
جهانى فشارخون و نیز افزایش آگاهى عموم جامعه درباره 
فشارخون باال،  به نصب بنرهاي تبلیغاتی در نقاط مختلف 

شهر اقدام کرد.
رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت اظهار داشت: به علت 
تاکید خاص بر روى فشار خون باال به عنوان مهم ترین 
عامل خطر ســکته مغزى، بیمارى هاى قلبى عروقى و 
بیمارى هاى کلیوى هر ســاله 27 اردیبهشت ماه به نام 
روز جهانى فشارخون نامگذارى شده و مورد توجه قرار 

مى گیرد.
فریناز توالئیان ضمن تاکید بر اهمیت این روز گفت: روز 
جهانى فشار خون هر سال با موضوع خاصى برگزار مى شود 
که در سال جارى، WHL تمرکز این روز را روى مبارزه 
با پایین بودن میزان آگاهى از بیمارى فشار خون در سراسر 
جهان، خصوصاً در مناطق کم تا متوسط درآمد و روش هاى 

اندازه گیرى دقیق فشار خون قرار داده و موضوع روز جهانى 
فشار خون 2021 را اندازه گیرى دقیق فشار خون، کنترل 

آن و داشتن زندگى طوالنى تر اعالم کرده است.
وى افزود: ایــن بیمارى به راحتى با یــک اندازه گیرى 
ساده فشارخون با استفاده از دستگاه فشارخون در خانه یا 
مراکز درمانى، قابل تشخیص و به دنبال آن قابل درمان 

و کنترل است.
وى ادامه داد: اداره توســعه فرهنگ سالمت وابسته به 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان در 
همین راستا و به منظور گرامیداشت این روز و نیز افزایش 
آگاهى عموم جامعه درباره فشــارخون بــاال،  به نصب 

بنرهاي تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر اقدام کرده است.
توالئیان تصریح کرد: اهمیت آگاهى شهروندان نسبت 
به تنظیم فشار خون امرى مهم و اجتناب ناپذیر بوده که 
امیدوارم ایــن تبلیغات تمام شــهروندان خصوصا افراد 

باالى 30 سال را به حداقل ســالى یکبار سنجش فشار 
خون تشویق کند.

نصب بنرهاى تبلیغاتى با موضوع فشارخون

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از توزیع و مصرف 
ساالنه 21 میلیارد گاز طبیعى در استان اصفهان خبر داد.

سید مصطفى علوى بیان کرد: شرکت گاز استان اصفهان، 
به عنوان یکى از بزرگترین شرکت هاى توزیع کننده گاز 
طبیعى ساالنه حدود 21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعى در 

سطح استان اصفهان توزیع مى نماید.

وى  با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون و 932 
هزار مشترك گاز طبیعى در سطح استان وجود دارد، گفت: 
ساالنه بیش از 21 میلیارد متر مکعب گاز مصرف مى کنند.

سید مصطفى علوى ، افزود: هم اکنون 99/5 درصد جمعیت 
استان اصفهان از نعمت گاز برخوردار هستند.

این مقام مسئول بیان داشت: این شرکت توانسته تاکنون 

نسبت به طراحى و اجراى 27 هزار کیلومتر شبکه، حدود 
یک میلیون و 100 هزار مورد انشعاب، بهره مندسازى 111 
شهر استان، 1066 روستا، گازرسانى به 53 شهرك صنعتى 
 C.N.G شامل 8 هزار و 600 واحد صنعتى، 156 جایگاه
و 2 هزار و 564 ایستگاه تقلیل فشار و391 ایستگاه حفاظت 

از زنگ راه اندازى اقدام نماید.

توزیع و مصرف ساالنه 21 میلیارد گاز طبیعى در استان اصفهان

اولین جلسه رسمى کمیسیون سرمایه گذارى و زیرساخت 
اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد. این کمیسیون به عنوان 
دهمین کمیسیون تخصصى اتاق بازرگانى اصفهان ایجاد 
شده است و با ماموریت راهبرى مگاپروژه هاى استانى که 
اتاق بازرگانى در آنها ورود داشــته و ذى نفع است فعالیت 

خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان، در 
نخستین جلسه از این کمیسیون، اعضا و فعالین اقتصادى 
اصفهان  به بررسى پروژه هاى مهم زیرساختى و اقتصادى 
استان پرداختند ومسائل و چالشهاى موجود بر سرراه پروژه 
بندرخشک، شهرك صنایع ســبز و .. را در دستور کار خود 

قرار دادند.
در بخش دیگرى از این نشســت پیش نویس اساسنامه 
موسسه صندوق حمایت از فعاالن اقتصادى استان اصفهان 

و شرکت سرمایه گذارى اتاق نیز تشریح شد.
در پایان مقرر شــد، پیگیرى هاى الزم بــراى برگزارى 
جلســات رایزنى با وزیر راه و شهر سازى  جهت تسهیل و 

تسریع در اجرایى شــدن پروژه هاى جارى به عمل آید. 
همچنین طرح پژوهشــى جهت بنچ مــارك بین المللى 

براى شهرهاى جدید اسکان-اشتغال توسط اتاق بازرگانى 
انجام شود.

برگزارى اولین جلسه کمیسیون سرمایه گذارى و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانى 


