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3 استان در صدر 
فوتى هاى کرونا

اصفهانى ها با تخصص و 
مهارت خود بر تنش آبى 

غلبه مى کنند

تکمیل ظرفیت تخت هاى 
بیمارستان امین
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شیب صعودى 
ابتالى کرونا در 

اصفهان

متخصص قلب و عروق با اشاره به اینکه کلسترول و فشار 
خون باال عالمت ندارند و تنگى عروق را ایجاد مى کنند، 

گفت: استفاده از رژیم غذایى کم نمک و مصرف مواد 
غذایى حاوى فیبر باال مثل سبزى و میوه در کنترل فشار 

خون مؤثر است. محمود افتخارزاده درباره «چربى  هاى بد...

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
میزان تست هاى مثبت در استان اصفهان به حدود 
45 درصد مى رســد و از هر دو نفر که تست کرونا 

مى دهند، تقریباً تست یک نفر مثبت مى شود.
آرش نجیمى در خصوص آخرین وضعیت استان 
اصفهان در موج پنجم کرونا، اظهار کرد: در حال 
حاضر در استان اصفهان پنج شهر و در شهرستان 
اصفهان سه شهر در وضعیت قرمز قرار دارد و شاهد 
روند صعودى آمار بســترى جدید و بسترى کل 
هستیم و موارد ابتال به کرونا در اصفهان همچنان 
باالست. وى با بیان اینکه بسترى روزانه افراد مبتال 

به کرونا حدود...
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کشت برنج در اصفهان منع قانونى نداردکشت برنج در اصفهان منع قانونى ندارد
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان:مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان:

3

درباره فیلم کوتاهى که فضاى مجازى را متأثر کرده است

امین حیایى: پیشنهاد اجراى 
3 برنامه در تلویزیون
 را  داشتم

ابقاى آزمون و طارمى؛ 
به سود تیم ملى 

تیم هاى باشگاهى زوج خط حمله تیم ملى را در فصل جدید تغییر 
نخواهند داد. بدین معنى که سردار آزمون در فصل آتى هم براى 
زنیت بازى خواهد کرد و مهدى طارمى هم براى پورتو به میدان  
خواهد رفت.  سردار آزمون یک فصل دیگر با تیم زنیت قرارداد 

دارد و در حالى که اخبار همانند سال هاى گذشته...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

خطر جدى، حیات 
آهوان اصفهان را 
تهدید مى کند

آزادى 24 زندانى با کمک دوخیر
3

 سروش در سپاهان سروش در سپاهان
 به دنبال آنچه  به دنبال آنچه 
در پرسپولیس نشد

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   004- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 1800 کیلوگرم ضایعات استیل
جهت سایر اطالعات و دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 1400/04/19  لغایت 5شنبه مورخ 1400/04/31  به سایت شرکت نفت سپاهان به 

آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى 

شرکت نفت سپاهان

 نوبت اول

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   003- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 11،895 کیلوگرم ادتیو ضایعاتى
جهت سایر اطالعات و دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 1400/04/19  لغایت 5شنبه مورخ 1400/04/31  به سایت شرکت نفت سپاهان به 

آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد. 

آگهى فراخوان مزایده عمومى

شرکت نفت سپاهان

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   005- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 6200 کیلوگرم ضایعات پالستیک
جهت سایر اطالعات و دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 1400/04/19  لغایت 5شنبه مورخ 1400/04/31  به سایت شرکت نفت سپاهان به 

آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى

شرکت نفت سپاهان

 نوبت اول

 نوبت اول

بدینوسیله اعالم مى گردد مدت دریافت و ارسال اسناد مناقصه تامین پالت چوبى 
مورد نیاز شرکت فرآورده هاى نسوز ایران تا تاریخ 1400/04/29 ساعت 15:30 

تمدید مى گردد.
لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ فوق جهت دریافت اســناد مناقصه به سایت 
شرکت به نشانى www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت واقع در کیلومتر 52 جاده 
اصفهان- مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 52543740-031 داخلى 292 
تماس حاصل فرمایند. ضمنا پیشنهاددهندگان مى بایست ظرف تاریخ مذکور 
نسبت به عودت اسناد تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى 

نسوز ایران اقدام نمایند.

تمدید آگهى مناقصه

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران
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م را  داشتم داشتر داشتما را
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سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: 
استان هاى ایالم، یزد، کرمان، مازندران و بوشهر به ترتیب 
داراى بیشــترین میزان بروز موارد بسترى کرونا مثبت در 

کشور بودند. 
سیما سادات الرى ادامه داد: همچنین میانگین بروز موارد 
مرگ و میر ناشى از بیمارى حدود 12/13نفر به ازاى هر یک 
میلیون نفر است و اســتان هاى سیستان و بلوچستان، یزد 
و بوشهر داراى بیشــترین میزان موارد مرگ و میر ناشى از 
بیمارى ناشى از ویروس کرونا هستند. معاون وزیر بهداشت 
گفت: رعایت دســتورالعمل هاى بهداشتى در کشور با حد 
مطلوب فاصله بسیار زیادى دارد و استان هاى یزد و هرمزگان 

داراى پایین ترین میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 
کشور هستند.  الرى اظهار کرد: ویروس جهش یافته نوع 
دلتا سرعت تکثیر و شیوع باالترى نسبت به جهش هاى قبلى 
ویروس کرونا دارد و با توجه به شیوع گسترده آن در بسیارى 
از نقاط کشور، لزوم پایبندى به رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
بیش از هر زمان دیگرى اهمیت دارد و در صورت تداوم روند 
کاهشى عمل به دستورالعمل هاى بهداشتى، شرایط بیمارى 
در کشور به مراتب سخت تر خواهد شد. سخنگوى وزارت 
بهداشت بیان کرد: از همه مردم عزیز کشورمان مى خواهیم 
که حتى در صورت تزریق واکسن کرونا نیز موارد بهداشتى 

را رعایت کنند.

رئیس جمهور گفت: واحدهاى مسکونى را خود مردم باید 
بسازند این اشتباه است که دولت برود دنبال این کار؛ دولت 

باید وام و زمین و خدمات را در اختیار مردم بگذارد.
حجت االســالم و المســلمین حســن روحانى در آیین 
بهره بردارى از طرح هاى ملى وزارت راه و شهرســازى با 
یادآورى معمارى سازه هاى باســتانى و تاریخى ایران در 
تخت جمشید و میدان نقش جهان، افزود: معمارى در امر 
ساختمان سازى و توجه به فضا و تابش خورشید و ترکیب 
مصالح بســیار مهم است. گذشــتگان ما ساختمان هاى 
عظیمى ساخته اند که در مکانیابى آنقدر دقیق عمل کردند 

که االن در برابر باران، طوفان و زلزله مقاوم مانده اند.

روحانى یادآور شــد: ما االن در تهران شاهدیم که برج ها 
و ساختمان هاى بلندمرتبه اى را روى گسل ها ساخته اند. 
دولت باید سرمایه خود را که زمین است در جاى مناسب 
و با توجه به وضعیت مــردم در اختیار آنان قــرار دهد تا 
زمین هایى در اختیار مردم قرار گیرد که مناسب خانه سازى 

باشد تا محیط زیست و جنگل ها نابود نشوند.
رئیس جمهورى گفــت: اگر بخواهیم واحد مســکونى 
ضرورى براى یک خانواده در نظر گیریم باید سالى 500 
هزار واحد مسکونى بسازیم که کار بزرگى است. البته دولت 
موظف نیست خانه را بسازد اما زمین و تسهیالت الزم را 

باید در اختیار بگذارد.

3 استان در صدر 
فوتى هاى کرونا

دولت موظف نیست 
خانه بسازد

شهاب سنگ میلیاردى!
  میزان | در طول ســال عدد شــهاب 
سنگ هایى که با سطح زمین برخورد مى کنند 
500 گونه است که تنها پنج نمونه از آن به دست 
دانشــمندان مى افتد. از همین است که چنین 
سنگى حکم کیمیا به خود مى گیرد و در بها بر 
طال چیرگى مى یابد. این میان، اما دیدن آگهى 
فروش شهاب سنگ از آن نوبرانه هایى است که 
از همه غریب تر و بدیع تر مى نماید. خاصه اگر 
یکى از این آگهى ها درباره شهاب سنگى باشد 
که 478 گرم وزن و 500 میلیارد تومان قیمت 
داشته باشد! این شهاب سنگ مریخى درشت 
پیکر که به آکندریت هاوردیت مســمى شده 
و محل برخوردش با ســطح زمین بندر عباس 
معرفى شــده و مدعى فروشش ادعاى موجود 
بودن ویدیوى لحظه برخوردش با سطح زمین 

را هم دارد!

قطع برق 125 شعبه بانک 
  عصر ایران| در راســتاى طــرح رصد 
مصرف برق ادارات و دستگاه هاى اجرایى شهر 
تهران که با هدف کاهش بار شبکه و جلوگیرى 
از بروز خاموشى توسط شــرکت توزیع نیروى 
برق تهران بزرگ در حال اجراســت، بازرسان 
این شــرکت طى هفت روز، با بررسى عملکرد 
950 شــعبه بانک، ضمن شناسایى 125 شعبه 
که مصرف برق خود را طبق دستورالعمل هاى 
ابالغى وزارت نیرو و استاندارى تهران کاهش 
نداده بودند با اخطار قبلى، اقدام به قطع برق این 

شعب کردند.

تعطیالت 11 روزه 
عید قربان!

  عصر ایران| از پنج شــنبه ایــن هفته 
ترکیه وارد یک تعطیالت طوالنى به مناسبت 
عید قربان خواهد شــد. پنج شــنبه این هفته 
پنجمین ســالگرد کودتاى نافرجام 15 ژوئیه 
2016 در ترکیه اســت که در این کشور با نام 
«روز دموکراســى و وحــدت ملــى» تعطیل 
عمومى شده است. پس از آن عید قربان است 
که تعطیالتى 9 روزه در ترکیه را شامل مى شود. 
عید قربان در کنار عید فطــر دو عید بزرگ در 
ترکیه است که مردم در تعطیالت این اعیاد به 

مسافرت و تفریح مى روند.  

اتمام خاموشى هاى 
خارج از برنامه 

ســخنگوى صنعت برق کشور    ایسنا|
با اشــاره به تمهیدات پیش بینى شــده براى 
کاهش خاموشى ها گفت: از روز پنج شنبه 17 
تیر ماه هیچ خاموشى خارج از برنامه اى در کشور 
نداشته ایم. مصطفى رجبى مشهدى خاطرنشان 
کرد: صنایعى که برنامه هاى تعمیراتى روتین 
خود را که معموًال در مرداد یا شــهریور انجام 
مى دادند به زمــان خارج از پیــک بار موکول 
کنند، میزان برقى کــه در این دو هفته مصرف 
نمى کنند را در دوره بعد از رفــع محدودیت با 

تعرفه رایگان دریافت خواهند کرد.

سفر 27 هزار خارجى 
براى درمان

  ایسنا| درحالى نزدیــک به یک و نیم 
سال است مرزهاى ایران به روى گردشگران 
خارجى بسته شده که معاون گردشگرى اعالم 
کرد در ســه ماهه نخست امســال، 27 هزار 
گردشگر به انگیزه درمان به ایران سفر کرده اند. 
صدور ویزاى توریستى ایران از فروردین ماه 99 
 متوقف شد، اما صدور ویزاى درمان و تجارت 
ادامه پیدا کرد. طبق آمارى کــه گمرك داده 
است در سال گذشته چهار میلیون و 343هزار و 
163 مسافر به کشور وارد شدند که سه میلیون 
و 30 هزار و 464 نفرشان ایرانى و 512 هزار و 

699 نفر مسافر خارجى بودند.

افشا کنید
مرتضى آقا تهرانى، عضو جبهه پایدارى    برنا |
و نماینده مجلس یازدهم گفــت: اگر من یک خانه 
اضافه دارم افشــا کنند، باید بخاطر رسیدگى به کار 
مردم فحش بخوریم؟ ما ایستاده ایم و بچه ها را براى 
خدمت به مردم متحد مى کنیم آیا این کار بد است؟ 
پایدارى نیم متر زمین از جایى و کسى نگرفته است، 
ما حتى یک دفتر نداریم و بــراى رفع این نیاز جایى 
مثل حسینیه و مسجد پیدا مى کنیم و براى جلسات 

دور هم مى نشینیم، همه هم مى دانند.  

مذاکره احتمالى
از راه مجلس

36 نماینده مجلس یازدهم    دیده بان ایران|
طرحى را  با عنوان «ممنوعیت مذاکره مســئوالن 
و مقامات جمهورى اســالمى با مقامــات آمریکا» 
امضا کرده اند. این طرح اکنون اعالم وصول شــده 
و در دستور کار مجلس شوراى اسالمى قرار گرفته 
است.  بر اساس این طرح که به صورت عادى اعالم 
وصول شده است، هرگونه شروع به مذاکره یا مذاکره 
مســئوالن و مقامات جمهورى اســالمى ایران با 
مقامات آمریکایى بدون اجــازه و تصویب مجلس 

شوراى اسالمى ممنوع مى  شود.

دفاع یک روزنامه از دولت
روزنامه «اطالعات» در یادداشتى    برترین ها |
نوشــت: روزى تاریخ قضاوت خواهد کرد و صحنه 
برآمدن پرشور و لحظه هاى پراشتیاق دولت روحانى 
را با امضاى برجام و حضور و هجوم ســرمایه گذاران 
خارجى و داخلى و کارآفرینان دولتى و خصوصى را به 
بزرگ ترین اقتصاد در حال رشد و دست نخورده  جهان 
در اوایل قرن بیست و یکم (2013 میالدى) گزارش 
خواهد کرد. سپس در صفحاتى دیگر گزارشى از وداع 
این دولت در سال 2021 و شرایط کنونى و معضالت 
و مشکالت پیش رو پرداخته خواهد شد. آیا روحانى و 

دولتش ناتوان بودند؟

طالبان تکذیب مى کند
ذبیح ا... مجاهد، سخنگوى    انصاف نیوز |
طالبان در پاسخ به این ســئوال که طالبان مى گوید 
زنان بدون محارم بیرون از خانه نیایند، هر خانه اى 
که سه دختر دارد، یکى از آنها را باید به عقد طالبان در 
بیاورد، این اخبار چقدر صحت دارد گفت: بدون شک 
این شــایعات دروغ و خنده دار است، ما به هیچ وجه 
چنین کارى نکرده ایــم. مردم افغانســتان از قبل 
مســلمان بوده اند، زندگى آنها در چارچوب شریعت 
اسالمى بوده است. اینکه از سه دختر یکى را به عقد 
ما در بیاورند، نادرســت اســت، این شایعه افکنى ها 
بخاطر شکست دشــمن اســت تا اذهان عمومى 

مغشوش شود.

وقت مردم را تلف کردیم
محمد باقر قالیبــاف، رئیس مجلس    مهر |
شوراى اسالمى صبح دیروز (دوشنبه) در مراسم بهره 
بردارى از پلت فرم «همدم» که در مؤسســه تبیان 
برگزار شد، گفت: با مدیریت هاى غلط و تصمیمات 
غلط تر وقت مردم و کشــور را تلف کردیم. باید به 
خودمان بیاییم و بفهمیم که این گونه نمى شود. باید 

فرزند زمان خویش باشیم.

نگران تاب آورى 
مدافعان سالمت 

  ایرنا | وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکى گفت: مدافعان ســالمت و خانواده هاى 
آنها به شدت تحت فشــار هســتند که این امر به 
دلیل بى توجهى برخى افراد و مسئوالن است و من 
نگران تاب آورى آنان هستم. ســعید نمکى اظهار 
کرد: بى توجهى برخى مســئوالن و کوتاهى بعضى 
از افراد در این زمینه سبب شده تا فشار مضاعفى به 

همکارانم در حوزه سالمت وارد شود.

خبرخوان

از ابتداى ســال 1400 تــا کنون حــدود 210 هکتار از 
عرصه هاى طبیعى شبه جزیره میانکاله در 20 فقره آتش 
سوزى تبدیل به خاکستر شده است؛ آتش سوزى هایى که 
هم مسئوالن زیست محیطى منطقه و هم فعاالن محیط 
زیســت تأکید دارند تقریباً همه آنها عمدى است. در این 
میان گمانه زنى هاى مختلفى هم درباره علت وقوع آتش 

سوزى ها در منطقه میانکاله وجود دارد.
شبه جزیره میانکاله در منتهى الیه جنوب شرقى دریاى 
خزر و در 12 کیلومترى شمال شــهر بهشهر واقع شده 
است. بخشى از شبه جزیره میانکاله در استان مازندران 
و بخشى دیگر از آن در استان گلستان و در حاشیه خلیج 
گرگان قرار گرفته، اما مسئولیت حفاظت از تمام سطح شبه 
جزیره میانکاله برعهده اداره کل حفاظت محیط زیست 

مازندران است.
آتش زدن عمدى عرصه هاى طبیعى توسط شکارچیان 
که بعضًا نیروهاى محیط بانى با آنها برخورد مى کنند به 
قصد انتقام گیرى از محیط بان ها و همچنین ایجاد حریق 
عمدى توسط برخى کشاورزان منطقه میانکاله به جهت 
تعرض به زمین هاى اطراف مزارع خود براى تغییر کاربرى 
این اراضى در بلندمدت، از جمله گمانه زنى هایى است که 
در روزهاى گذشته درباره علت وقوع آتش سوزى هاى 

میانکاله مطرح شده است.
اما در میان همه این گمانه زنى ها موضوعى که بیش از 
همه جلب توجه مى کند و برخى فعاالن محیط زیســت 
مازندران نیز آن را تأیید مى کنند، سوزاندن میانکاله توسط 
افرادى اســت که در این پناهگاه حیات وحش اقدام به 

کاشت مارى جوآنا کرده اند.
ماجرا از این قرار است که در سال هاى اخیر در سایه کمبود 
تعداد محیط بان ها و ضعف نظارتــى اداره کل حفاظت 
محیط زیســت مازندران که مسئولیت اصلى حفاظت از 
تمام پناهگاه حیات وحش میانکاله را بر عهده دارد، اعالم 
شده اســت که برخى افراد محلى به صورت مخفیانه در 
بخش هاى مختلف پناهگاه حیات وحش میانکاله، مارى 
جوآنا کاشته اند. در چند سال گذشته نیز که تعداد این افراد 

بیشتر و بیشتر شده، بعضى از آنها به علت رقابت با برخى 
دیگر، زمین هاى رقباى خود را آتش مى زنند تا اصطالحًا 

در کاشت مارى جوآنا در میانکاله دست زیاد نشود.
البته گفته مى شود که برخى از کشــت کنندگان مارى 
جوآنا نیز به دلیل مشکالت شخصى که با برخى محیط 
بان ها یا مســئوالن محیط زیســت منطقه دارند، براى 
انتقام گیرى از آنها اقدام به ایجاد آتش ســوزى عمدى 
در میانکاله مى کنند. اما هر چه هســت، به نظر مى رسد 
متخلفانى که در یکى از ارزشمندترین عرصه هاى زیست 

محیطى جهان، مارى جوآنا مى کارند، در به آتش کشیده 
شدن این منطقه دست دارند و نیروهاى محیط بانى نیز 

با حداقل امکانات ناچار به خاموش کردن آتش هستند.
مارى جوآنا معموًال در فصل بهار کاشــته مى شود و در 
فصل پاییز که این گیاه گل مى دهد، برداشت آن انجام 
مى شود. قیمت هر کیلو مارى جوآنا نیز در فصل پاییز پنج 
تا هشت میلیون تومان است و در ماه هاى پایانى سال که 
هم مصرف مارى جوآنا بیشتر مى شود و هم این گیاه در 
بازار کمیاب تر مى شود، قیمت آن بسته به کیفیت جنس 

به 10 تا 15 میلیون تومان مى رسد.
بر این اساس و با توجه به اینکه هر یک قطعه گیاه مارى 
جوآنا بین یک تا 1/5 کیلوگرم بار مى دهد، مى توان برآورد 
که با توجه به اینکه در یک زمین به مساحت 200 متر مربع 
که این گیاهان در ردیف ها و سطور با فاصله یک مترى 
کاشته شده اند، حدود 200 قطعه گیاه مارى جوآنا کاشته 
مى شود. در این شرایط بسته به جنس گیاه و زمان فروش 
آن، درآمد کشــت کنندگان مارى جوآنــا از فروش این 

محصول به یک تا چهار میلیارد تومان مى رسد.

راز آتش سوزى هاى میانکاله

قطعًا در هیچ جــاى جهان وقتى تیــم فوتبالى در یک 
مسابقه مهم به گل مى رسد، طرفدارانش ماتم نمى گیرند 
و طرفداران تیمى که گل خورده هم شادى نمى کنند. اما 

این اتفاق در تلویزیون ایران مى افتد.
در جریان پخش تلویزیونى فینال مسابقات فوتبال یورو 
2020 که بین دو تیم انگلستان و ایتالیا برگزار شد، براى 
مخاطبان ایرانى اتفاق عجیبى افتاد؛ اتفاقى که نشان داد، 

بحث سانسور صحنه هاى شادى در مسابقه هاى ورزشى 
خارجى، همچنان به شکل سنتى و ابتدایى خود باقى است 
و همچنان موقعیت هاى عجیــب، بعضًا کاریکاتورى و 

قاعدتاً آزاردهنده را براى مخاطبان رقم مى زند. 
ماجرا از این قرار بود که پس از گل دقیقه 2 «لوك شاو» 
براى تیم ملى فوتبال انگلســتان، بازیکنان تیم فوتبال 
ایتالیا به مدت بیش از یک ساعت از بازى در نیمه هاى 
اول و دوم، شــرایط ســخت، پرتالش و پراضطرابى را 
ســپرى کردند؛ تا آنکه درنهایت، در دقیقه 66 و پس از 
کش و قوس فراوان، «بونوچى» براى تیم ملى ایتالیا گل 
زد. این گل طبعًا با توجه به حساسیت بازى و نیز شرایط 
سپرى شده براى تیم ایتالیا، شــادى هیجانى خاصى را 

براى بازیکنان این تیم ایجاد کرد.
اما در کمال تعجب، کارگردان تلویزیونى پخش ایران، 
تصاویرى را به عنوان صحنه هاى واکنش طرفداران دو 
تیم انتخاب کرد که درواقع برعکس بود. در این تصاویر، 
طرفداران تیم ایتالیا (زننده گل) ماتم زده و طرفداران تیم 
انگلستان (دریافت کننده گل) به شادى جمعى مشغول 
بودند؛ صحنه هایى که به نظر مى رسید، در دقایق پیش 

از گل تساوى بازى ثبت و ذخیره شده بودند.

یکى از گزارش هاى محرمانه «ناتو» نشان مى دهد که در 
سال مالِى منتهى به مارس 2020 میالدى، طالبان حدود 
1٫6 میلیارد دالر (نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان) بودجه 
در اختیار داشته است. این در حالى است که در همین بازه 
زمانى، دولت افغانستان تنها حدود 5٫5 میلیارد دالر بودجه 

در اختیار داشته است.
اما منبع درآمد گروهک طالبان از کجاســت؟ منبع اصلى 
درآمد این گروهک، تقریبًا براى همه آشناســت: کشت 
خشخاش. برآوردها نشــان مى دهند که طالبان در سال 
مالى منتهى به مارس 2020، حدود 416 میلیون دالر تنها 

از محل کشت و تجارت خشخاش درآمد داشته است. این 
گروهک، در مناطقى که تحت کنترل دارد، مســتقیمًا به 

کشت و فرآورى تریاك مشغول است.
 اما درآمد طالبان از راه هاى دیگرى هم تأمین مى شــود. 
همین گزارش نشان مى دهد که طالبان دستى هم بر آتش 

مالیات ستانى دارد.
 اما منابع مالى گروهک تروریســتِى طالبــان، از این هم 
متنوع تر است. برآوردها نشــان مى دهد کشورهایى نظیر 
پاکستان، ر وسیه، چین و عربستان ساالنه میلیون ها دالر به 

طالبان کمک مالى مستقیم مى رسانند.

ماجــراى دعواى شــدید چند دختر نوجوان و ســپس 
قمه کشــى یکى از آنهــا به نــام «هلیا» بــه یکى از 
پربازدیدترین و پربازخوردترین ویدیوهاى 24 ســاعت 
گذشته در شبکه هاى اجتماعى و فضاى مجازى ایران 

تبدیل شده است.
ویدیوى یک دقیقه و 45 ثانیه اى موسوم به «قمه کشى 
هلیا» چند دختر نوجوان را در فضایى عمومى نشــان 
مى دهد و از شیوه گویش حاضران و صداهاى پس زمینه 
به نظر مى رسد مکانى که ماجرا در آن رخ داده مى تواند 
اصفهان باشد. دخترها که دو گروه هستند، ابتدا درگیرى 
لفظى دارند و ناگهان تنش میان آنها به برخورد شدید از 

نوع کشیدن مو و لگد زن دو نفر مى انجامد.
در ادامه یکى از دخترها دیگرى را چنان پرتاب مى کند 
که بخشى از کتف و سرش به ناحیه سیمانى کنار باغچه 
مى خورد اما دختر آســیب دیده که در ادامه درمى یابیم 
«هلیا» نام دارد، برمى خیزد و دعوا و درگیرى را از ســر 
مى گیرد. در حالى که تنش میان ســه چهــار نفر باال 
گرفته، دیگــر دختران نوجوان حاضر در محل بیشــتر 
نقش تماشاچى را دارند و پسرهایى که فیلم مى گیرند، 
با لفاظى هایشــان بر آتش درگیــرى مى دمند. در این 
میان صداى دشــنام ها و واژه هاى باالى 18 سال هم 
به گوش مى رسد و دختر قمه کش و کسانى که در این 
نزاع حضور داشتند همگى از الفاظ خیلى رکیک که شاید 
پسران همسن و سال دختر قمه کش و دوستانش از آنها 
استفاده نمى کنند براى دشــنام دادن و کل کل کردن 

استفاده کردند.
پس از آرام شدن نســبى دعوا، یکى از حاضران متوجه 
«چاقو»یى مى شود که در شلوار هلیا پنهان است و وقتى 
به آن اشــاره مى کند، دخترك یک قمه 50 سانتیمترى 
را از شــلوارش بیرون مى کشــد و البته به توصیه یکى 
از دوستان خود براى اینکه «شر» نشود، از آن استفاده 

نمى کند. 
اینکه هلیا دختر قمه کش از پیش قمه بزرگى در شلوارش 
همراه داشته است نشان داد که دختر قمه کش روحیه 
مجرمانه دارد و هلیا دختر قمه کش اگر کنترل نشود شاید 
در آینده اى نزدیک شاهد یک قتل باشیم. هنوز مشخص 
نیست علت این درگیرى وقیحانه هلیا دختر قمه کش و 
کسانى که در این نزاع حضور داشتند چیست اما همین 
فیلم یک خطر بزرگ اجتماعى را دربر دارد که شــاید 
هلیا دختر قمه کش و دوســتانش نخستین نشانه هاى 

تابلوى آن باشند.
پس از انتشار گسترده این فیلم در فضاى مجازى برخى 
کاربران سر شوخى و خنده را باز کردند و گروهى از آنها 
بیش و پیــش از آنکه نگران جان دختربچه ها باشــند، 
نگرانى خود را براى سرنوشــت کش موى یکى از آنها 
که روى زمین افتاده بــود ابراز کردند. عده اى دیگر هم 
تاب آورى هلیا را ســتودند که با وجود داشتن قمه از آن 

استفاده نکرده است!
تالش براى شناسایى و دستگیرى منتشر کنندگان فیلم 

و عوامل این درگیرى در دستور کار پلیس قرار دارد.

مجید مجیدى، کارگردان فیلم سینمایى «خورشید» در 
گفتگو با روزنامه «اعتماد» درباره شخصیت کودکان کار 

که موضوع این فیلم است مى گوید:
چیزى که من از این بچه ها مى دانم خیلى عجیب است. 
باور کنید آنها عجیب جلوتر از سنشــان مى فهمند. ولى 

آواره بودن این بچه ها خیلى خطرناك است. وقتى هویت 
از آنها گرفته شود، شخصیت از آنها گرفته شود، همه  چیز 
آنها از بین مى رود. شما نگاه کنید چگونه سر چهارراه ها 
تحقیر مى شوند و هر کارى مى کنند تا پول را بگیرند. اگر 
مسئوالن به آنها هویت بدهند آنها خودشان را بشناسند 
قطعاً آدم هاى بزرگى مى شوند. آنها از کف خیابان آمدند و 
یک دانشگاه مردم شناسى را کامًال گذرانده اند و در نتیجه 
از سن خود بسیار فراتر مى فهمند. یعنى یک کودك هفت 
ســاله کار به اندازه یک جوان 17 ســاله مى فهمد. شما 
نگاه کنید بنیاد مســتضعفان روى دریاى ثروت خوابیده 
است، سئوال من این است شما براى مردم چه مى کنید؟ 
جهت اطالع به شما بگویم که در سال بخش عظیمى از 
درآمدشان براى تأمین لباس و پوشاك مستضعفان خرج 
مى شــود ولى همان بحث ماهى دادن به مردم است و 
نه ماهیگیرى. بنیاد مســتضعفان مثال است تعداد این 
سازمان ها بسیار زیاد اســت که میلیارد پول خرد آنها به 

شمار مى رود.

قمه کشى دخترانه در اصفهان؟!

فقط در تلویزیون ما اتفاق مى افتد...!

درآمد میلیاردى طالبان از کجاست؟

بنیاد مستضعفان! براى مردم چه مى کنید؟ 
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کارت قرمز کرونا
 به عادى انگارى ها 

کاهش رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى به زیر 50 درصد 
باعث جوالن بیش از بیش این بیمارى در اصفهان شده 
است. معاون بهداشتى دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: اگر عـادى انگارى هـا به همین شـکل ادامه پیدا 
کند در دوهفته آینده به 3 هزار بیمار بسـترى در اسـتان 
مى رسیم که نسـبت به موج هاى قبلى بى سابقه است. 
کمال حیـدرى افـزود: ظرفیـت مراکز درمانـى در حال 
تکمیل شـدن اسـت به طورى که بیمارسـتان خورشید 

اصفهان در عرض 5 روز تکمیل شد.

توزیع مرغ عادالنه است
معاون امور اقتصادى اسـتاندارى اصفهان با بیان اینکه 
در دو روز از 1033 تن مرغ زنده عرضه شـده در سـامانه 
رهتاب، حـدود 780 تن وارد بازار شـده اسـت، گفت: از 
1700 مرغ فروش اسـتان، روزانه 1400 مرغ فروش در 
سامانه رهتاب سفارش مرغ مى دهند. سید حسین قاضى 
عسـگر  افزود: سـامانه رهتاب، سـامانه اى براى توزیع 
عادالنـه کاال هاى تنظیم بازار اسـت کـه داراى مزایاى 

فراوان است.

آزادى 24 زندانى 
با کمک 2 خیر

مدیرعامل خیریه امام موسـى کاظم (ع) زندان هاى 
اسـتان گفـت:دو بـرادر و خواهـر جـوان اصفهانى با 
حضور در خیریه براى کمک به آزادى زندانیان اعالم 
آمادگى کردند. غالمحسـین وطنى گفـت: با حضور 
این دو جوان خیر گمنام که به تازگى در غم از دسـت 
دادن پدر مهربانشـان داغدار بودند با حضور در زندان 
وبررسى پرونده چند زندانى زمینه آزادى 24 زندانى را 
مهیا کردند. وى افزود: این تعداد آزادى با کمک 224 
میلیون تومانـى این دوخیر از بنـد رهایى و به آغوش 

خانواده بازگشتند.

زاینده رود نیامده جان گرفت
یک مرد، عصر روز یک شنبه در رودخانه زاینده رود واقع 
در حوزه زرین  شهر غرق شـد و جان خود را از دست داد.  
این حادثه ساعت 15 و 42 دقیقه روز یکشنبه در خیابان 
"امام جنوبى"  زرین شـهر ُرخ داد و پس از اعالم مراتب 
به اورژانس پیش بیمارستانى، یک واحد امدادى به محل 

اعزام شد اما مرد 39 ساله جان خود را از دست داد. 

آبرسانى سیار در فالورجان
با استفاده از چهار تانکر سیار بیش از 44 هزار لیتر آب در 
مدت دو روز در سـطح شهرها و روسـتاهاى فالورجان 
آبرسانى شـد. به گزارش روابط عمومى آبفا فالورجان، 
این میـزان آب بـه صورت سـیار در سـطح شـهرهاى 
ایمانشهر، پیربکران و همچنین روستاهاى صادق آباد، 

سمسان و محله توتستان توزیع شد.

شستشوى شبکه فاضالب 
24 کیلومتر از شبکه فاضالب آبفا منطقه یک شست 
و شو و 7000 و پانصد منهول فاضالب نیز سم پاشى 
شد. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، در یک 
ماه گذشته 24 هزار متر از شـبکه فاضالب سطح آبفا 
منطقه شست و شو و الیروبى شـد. این اقدام با هدف 
جلوگیرى از گرفتگـى و پس زدگى شـبکه فاضالب 

انجام شده است. 

طرح زوج و فرد اجرا نمى شود
رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان گفت: اجراى طرح 
زوج و فرد در هسته  مرکزى کالن شهر اصفهان از 20 
تیرماه بـه مـدت 15 روز لغو شـد. محمدرضا محمدى 
افزود: با توجه به اعالم  وضعیت قرمز براى کالن شهر 
اصفهان و تعطیلى مراکز تعویض پالك  در شـهرهاى 
قرمز، درخواسـت مى شـود خریـداران و فروشـندگان 
نسـبت به تنظیم وکالتنامه هاى با اعتبـار حداقل یک 

ماه اقدام  کنند.

خبر

عضو منتخب ششمین دوره شوراى شهر اصفهان از انتشار 
فراخوان ارائه شاخص هاى شــهردار آینده از سوى مردم به 

منتخبان شوراى اسالمى شهر اصفهان خبر داد.
محمد نورصالحى پیرامون فراخــوان مردمى ویژگى هاى 
انتخاب شهردار اصفهان با عنوان «شهردار من کیست؟» 
اظهار داشت: براساس تصمیم منتخبان ششمین دوره شوراى 
اسالمى شهر اصفهان فراخوانى براى انتخاب شهردار آینده 
اصفهان اعالم و مقرر شده اســت که عموم مردم به ویژه 
نخبگان و کسانى که دغدغه شهرشــان را دارند مى توانند 
ویژگى هاى شهردار را با منتخبان شوراى شهر اصفهان در 
میان بگذارند. عضو منتخب شوراى اسالمى شهر اصفهان 

درباره زمان این فراخوان خاطرنشان کرد: مردم مى توانند تا 
پایان تیرماه شــاخص هاى مدنظر خود را پیرامون شهردار 
اعالم کنند و نظرات خود را با ما در میان بگذارند. وى ادامه 
داد: قرار است پس از دسته بندى این شاخص ها توسط یک 
تیم کارشناسى، 8 تا 10 شاخصه اصلى مورد نظر مردم مدنظر 
قرار گرفته شــود و اقدامات مختلف در خصوص مصادیق 
انتخاب شهردار اصفهان اجرایى شــود. نورصالحى درباره 
فرایند انتخاب شــهردار اصفهان افزود: قرار است از هفته 
آینده و بعد از اعــالم و جمع بندى نظرات مردمى، مصادیق 
انتخاب شهردار آینده اصفهان جمع بندى شده و شوراى شهر 
براساس مصادیق وارد فرایند انتخاب شهردار اصفهان شود.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: میزان 
تست هاى مثبت در استان اصفهان به حدود 45 درصد 
مى رسد و از هر دو نفر که تســت کرونا مى دهند، تقریبًا 

تست یک نفر مثبت مى شود.
آرش نجیمى در خصوص آخرین وضعیت استان اصفهان 
در موج پنجم کرونا، اظهار کرد: در حال حاضر در استان 
اصفهان پنج شــهر و در شهرستان اصفهان سه شهر در 
وضعیت قرمز قرار دارد و شاهد روند صعودى آمار بسترى 
جدید و بســترى کل هســتیم و موارد ابتال به کرونا در 

اصفهان همچنان باال است.
وى با بیان این که بســترى روزانه افراد مبتال به کرونا 

حدود 250 نفر است، ادامه داد: تعداد کل بسترى بیماران 
مبتال به کرونا به یک هزار و 200 نفر نزدیک شده است و 
احتماًال امروز از تعداد یک هزار و 200 بیمار عبور خواهیم 
کرد و موارد فوت همچنان بین 10 تا 20 بیمار است و در 

این زمینه افزایشى نداشته ایم.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به این 
که شــرایط خوبى در اصفهان نداریم، خاطرنشان کرد: 
حدود 160 بیمار حاد در آى سى یو بسترى هستند و میزان 
تست هاى مثبت در استان اصفهان به حدود 45 درصد 
مى رسد و از هر دو نفر که تســت کرونا مى دهند تقریبًا 

تست یک نفر مثبت مى شود.

شیب صعودى ابتالى کرونا 
در اصفهان

مردم اصفهان 
شهردار را انتخاب مى کنند

بیمارســتان امین که مرکز اصلى پذیرش بیماران 
کرونایى در اصفهان است، تحت خالى براى پذیرش 

بیمار کرونایى ندارد.
رییس بیمارســتان امین اصفهان با اشاره به کاهش 
رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى و گسترش موج پنجم 
کرونا در استان گفت: بیمارستان امین از 22 خرداد به 
عنوان مرکز ریفرال بیماران کرونایى مشخص شد و 

امروز 250 تخت بســترى این بیمارستان از بیماران 
کرونایى پر شده است.

دکتر حمید مللى با بیان اینکه تعداد زیادى از بیماران 
ســاعت ها در انتظار پذیرش در بیمارســتان امین 
هســتند افزود: دانشگاه علوم پزشــکى قرار است 
بیمارستان دیگرى براى بیماران کرونایى اختصاص 

دهد.

تکمیل ظرفیت تخت هاى بیمارستان امین

دبیر کمیســیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان 
با رد این موضوع که 90 درصد بانک ها از مصوبه تغییر 
ساعت کارى پیروى نکرده اند، گفت: بانک هاى اصفهان 
همکارى خوبى در اجراى مصوبه تغییر ساعت و تعطیلى 
روزهاى پنجشنبه داشته اند و تنها در ساعت 7 تا 13 به 

مشتریان خدمات بانکى ارائه مى دهند.
محمد نورآزادى درباره گالیه شرکت توزیع برق اصفهان 
مبنى بر همکارى نکردن بانک ها از مصوبه تغییر ساعت 
براى کاهش مصرف برق، اظهار کرد: در کمیســیون 
هماهنگى بانک ها موضوع تغییر ســاعت بانک ها از 
ســاعت 7 به 13 و تعطیلى روزهاى پنجشنبه به تمام 

بانک ها اعالم و ابالغ شده است.
وى با رد ایــن موضوع که 90 درصد بانــک ها از این 
مصوبه پیروى نکرده اند، گفت: در استان اصفهان حدود 

2 هزار شعبه دارد و این آمار اندکى عجیب است، البته 
شاید تعدادى شعب سرپیچى کرده اند که به طور قطع 
به آنها اخطار داده مى شود. دبیر کمیسیون هماهنگى 
بانک هاى استان اصفهان توضیح داد: در مصوبه تغییر 
ســاعت بانک ها، همواره کارمندان شعب نیم ساعت 
زودتر از مشترى یعنى ساعت 6 و 30 دقیقه در محل کار 
حاضر و نیم ساعت دیرتر یعنى تا ساعت 13 و 30 دقیقه 

موظف به بستن حساب ها و ترك شعبه هستند.
نورآزادى درباره اینکه اجراى مصوبه تغییر ســاعت و 
تعطیلى روزهاى پنجشــنبه موجب شلوغى بانک ها 
شده است یا خیر؟ گفت: مردم از گذشته و به خصوص 
در دوران شیوع کرونا همواره به تغییر ساعت بانک ها 
عادت کرده بوده اند و این تغییر موجب شلوغى شعب 

نشده است.

بانک ها به مصوبه تغییر ساعت کارى
 پایبند هستند

سرپرســت معاونت حفاظت و بهره بردارى شرکت 
آب منطقــه اى اصفهان گفت: حــدود 60 میلیون 
مترمکعب آب براى کشاورزان شرق و غرب در این 
20 روز آزادســازى، تخصیص داده شــده که براى 
جزئیات مصرف آن در جلسات آینده تصمیم گیرى 

خواهد شد.
محمود چیتیــان اظهار کرد: ذخیره ســد زاینده رود 
اکنون در حدود 384 میلیون متر مکعب بوده و حدود 

32 درصد حجم سد آب دارد.
سرپرست معاونت حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 

منطقه اى اصفهان گفت: میزان برداشت صنایع از آب 
زاینده رود دائمًا کنترل مى شود، هر روز نماینده آب 
منطقه اى میزان پمپاژ آب در ورودى هاى صنایع و 
میزان برداشت آنها را ثبت مى کند تا برداشت اضافه 

از آب رهاسازى شده اتفاق نیفتد.
چیتیان افزود: باید توجه داشت، سطح رودخانه زاینده 
رود حدود 10 ماه خشک بوده، بنابراین بخشى از آب 
در سطح آن نفوذ مى کند همچنین هوا به شدت گرم 
بوده و دماى آن به بیش از 40 درجه رسیده که منجر 

به تبخیر شدن بخش دیگرى از آب خواهد شد.

60 میلیون مترمکعب آب رهاسازى مى شود

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
قانونى براى این که بتوان کشاورز را مجبور کرد کشتى را 
انجام دهد یا خیر در کشور وجود ندارد و فقط فعالیت هاى 
ترویجى انجام شــده یا آب بهاى کشــت برنج با تعرفه 
بیشترى محاسبه مى شــود، در این راســتا کشاورزان 

شناسایى شده و به سازمان آب معرفى مى شوند.
پیمان فیروز نیا در گفت و گو با ایمنا اظهار کرد: اســتان 
اصفهان داراى اقلیم خشک است و با توجه به محدودیت 
آبى که در دوره جارى وجود دارد، کشــت برنج به عنوان 
کشــت اولویت دار نبوده و به کشاورزان توصیه مى شود 
اقدام به کشت محصوالتى همچون علوفه هاى کم آب بر 

کنند که نیاز آبى کمترى داشته باشد.
وى افزود: درآمد کشــت برنج براى کشــاورزان بسیار 
باال است بنابراین اســتقبال زیادى از کشت برنج دارند، 
البته جهاد کشاورزى با روش هاى گوناگون سعى کرده 
کشاورزان را به کشت هاى جایگزین ترغیب کند، جهاد 
کشاورزى فقط مى تواند اقدامات ترویجى و اقناعى انجام 
دهد، به طورى که به کشــاورز توصیه شود برنج کشت 

نکرده و کشت دیگرى را جایگزین آن کند.
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
عالوه بر این سازمان آب مى تواند محدودیت هایى براى 
کشاورزانى که برنج کشت مى کنند ایجاد کند از جمله آن 
که حقابه اى که در اختیار آنان قــرار مى دهد را با قیمت 

بیشترى محاسبه کند.
فیروز نیا افزود: جهاد کشاورزى نیز کودهاى شیمایى و 
بذر رایگانى که در اختیار سایر کشاورزان قرار مى دهد، در 
اختیار برنج کاران قرار نمى دهد، با این وجود و به رغم این 
که استان در تنش آبى قرار گرفته است،  باز هم با توجه 
به درآمد باالى کاشت برنج، کشــاورزان اقدام به کشت 

برنج مى کنند.
وى تصریح کرد: البته در گذشته نه چندان دور حدود 20 
هزار هکتار کشت برنج در استان داشــته ایم اما با توجه 
به اعمال چنین محدودیت ها و فعالیت هایى، سطح زیر 
کشــت برنج اســتان اکنون به حدود هزار و 500 هکتار 

رسیده است.
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 

قانونى براى این که بتوان کشاورز را مجبور کرد کشتى را 
انجام دهد یا خیر در کشور وجود ندارد و فقط فعالیت هاى 
ترویجى انجام شــده و یا آب بهاى کشت برنج با تعرفه 
بیشترى محاسبه مى شــود، در این راســتا کشاورزان 
شناسایى شده و به سازمان آب معرفى مى شوند تا درباره 

نحوه برخورد با آنان تصمیم گیرى کند.
فیروز نیا افزود: در مجموع امسال حدود هزار و 500 هکتار 
برنج در اصفهان کشت شده است، قیمت برنج در بازار آزاد 
باال است بنابراین کشاورزان براى معیشت خودشان در 
سطح محدودى اقدام به کشت برنج کرده اند که بیشتر در 
حاشــیه زاینده رود، بخش لنجانات، فالورجان و مبارکه 

انجام مى شود.
وى تصریح کرد: هر هکتار زمین که در آن برنج کشــت 
شود، چهار تن برنج برداشت خواهد شد که 120 میلیون 
تومان درآمد خواهد داشت، نمى توان یکباره کشاورزان را 
مجبور به کشت نکردن برنج تشویق کرد، البته کاهش 
سطح کشت نشان دهنده موفقیت فعالیت هاى ترویجى 

است.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان:

کشت برنج در اصفهان 
منع قانونى ندارد

ســراغ آهوهاى گریز پاى دشــت هاى ایران را باید در 
اصفهان گرفت؛ در دشت میان کوه ، کاله قاضى، قمیشلو 
و بیشتر در موته که امســال بخت با هیچ کدام یار نبوده 
است؛ خشکســالى امان از آهوى ایرانى بریده و از شمار 
بیش از 19 هزار راس آهوى دشت و بیابان اصفهان، معلوم 

نیست چه تعداد جان سالم به در ببرند.
 اگر روزى آهوى ایرانى در بســیارى از دشــت هاى این 
سرزمین جوالن مى داد اما امروز بیشترین تمرکز جمعیتى 
این گونه زیباى جانورى در خطه اصفهان است. پناهگاه 

حیات وحش موته  حوالى  میمه  چند سر و گردن باالتر از 
سایر مناطق اصفهان چون پناهگاه حیات وحش قمیشلو، 
پارك ملى کاله قاضى  و یا پناهگاه حیات وحش عباس 
آباد است و نه تنها در ایران که در خاورمیانه به زیستگاه 

آهوى ایرانى شهرت دارد.
 خشکسالى امســال در دشــت هاى اصفهان  بیشتر از 
سال هاى پیش رخ نشــان داده و شدت این  خشکسالى  
رمق آهوها را بریده و پاى آن ها را گریزان تر کرده است. 
در آخرین سرشمارى پاییز ســال گذشته، 19 هزار و 35 

راس آهو در مناطق تحت حفاظت اصفهان شناسایى شد 
که بیشــترین تعداد یعنى  11 هزار و 825 راس  به موته، 
4 هزار و 488  راس به قمیشــلو ، 2 هزار و 615 راس به 
کاله قاضى و 107 راس به منطقه حفاظت شــده کهیاز 

تعلق دارد.
حاال آهوها در فصل زایمان، اسیر در چنگال خشکسالى 
خطر را به جان خریده اند و پا را از مناطق تحت حفاظت 
فراتر گذاشــته اند؛ آب و علف تنها بهانه آنها براى ترك 
خانه است و  بنابراین معلوم نیســت چقدر این پیمایش  

خطرناك، به ادامه حیاتشان کمک مى کند.
تابســتان باید بگذرد، آهوها را پاییز مى شمارند و از کم 
و وجه آنها با آمار گذشــته معلوم مى شود بر سر جمعیت 
آهوها در مناطق تحت حفاظت چه آمده است؛ بنابراین 
هنوز مشخص نیست که چه تعداد آهو از آنچه خشکسالى 
آنها را ناچار به کوچ و پذیرش خطر کرده جان ســالم  به 
در برده باشــند! اما آن طور که مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان به ایرنا گفته است، کشفیات 
شکار غیر مجاز آهو  در ســه ماه نخست امسال نسبت 
به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود چهار برابر رشد 

داشته است.
این آمار با احتســاب تخلفاتى که از قانون گریخته اند یا 
آنچه به سبب عبور آهوها از مناطق تحت حفاظت و ورود 
به مناطق آزاد جان آهوها را تهدید کرده، نشان مى دهد که 
تا همین حاال  شمار زیادى آهو از جمعیت زیستگاه هاى 

این گونه در اصفهان از دست رفته است.

خطر جدى، حیات آهوان اصفهان را تهدید مى کند

یک کوزه سفالى در روستاى حاجى آباد بخش وردشت 
شهرستان سمیرم کشف شد.

رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
شهرســتان ســمیرم گفت: این کوزه ســفالى که 

قسمت هایى از آن شکســته بود در هنگام حفر چاه 
فاضالب در محل یکى از موسسه هاى خدماتى این 

شهرستان کشف شد.
ســلیمانیان  ســعید 
افزود: یــگان حفاظت 
این شهرســتان پس از 
دریافت گزارش کشف 
این کــوزه ســفالى با 
حضور در محل حفارى 
این کوزه را آزادســازى 
و چاه خارج کرده و براى 
بررســى هاى بیشتر به 
اداره باستان شناســى 
اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 

استان اصفهان منتقل کردند.

کشف کوزه سفالى هنگام حفر چاه فاضالب 

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان 
خمینى شهر گفت: آرامستان امامزاده سید محمد(ع) 
با اضافه شــدن یک قطعه زمیــن در پایین ایوان 

گزى ها توسعه مى یابد.
حســن توکلى با اعالم افتتاح رواق جدید امامزاده 
ســید محمد(ع)، اظهار کرد: چون نســب امامزاده 
سید محمد(ع) به امام ســجاد(ع) مى رسد این رواق 
به نام ایشان مزین شــد و در روز میالد امام رضا(ع) 
به بهره بردارى رسید. براى ساخت این رواق حدود 
3 میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شد که حدود 
200 میلیون آن از طریق خیران و مابقى از اعتبارات 

اداره اوقاف تأمین شد.
وى افزود: مساحت این رواق 750 مترمربع است و 
ظرفیت 1500 نفر زائر را دارد. براى تجهیز کامل این 

رواق حدود 800 میلیون تومان دیگر نیاز داریم که به 
مرور با نذورات مردمى تأمین خواهد شد.

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان 
خمینى شــهر از احداث آرامســتانى جدید در ضلع 
شرقى امامزاده خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به 
درخواست هاى مردمى و نیاز آرامستان به توسعه در 
پایین ایوان گزى ها فضاى آزادى وجود داشت که با 
تعامل و تفاهم با هیات امناى محلى آرامســتانى با 
ظرفیت 500 واحد قبر بــه صورت چندمرحله اى در 
این مکان احداث خواهد شد. در مرحله اول 170 قبر 
آماده واگذارى مى شود. سنگ قبرها ایستاده در این 
محل واقع نشده و دست هیات امناى محلى است که 
با احداث این آرامستان بسیارى از مشکالت امامزاده 

حل خواهد شد.

توسعه آرامستان امامزاده سید محمد(ع)خمینى شهر
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ناصر تقوایى، کارگردان سرشناس و از پیشگامان موج 
نوى سینماى ایران، 21 تیرماه، تولد 80 سالگى خود را 

جشن گرفت.
بهزاد خورشیدى، هنرمند گرافیست به مناسبت زادروز 
ناصر تقوایى با انتشار طرحى از چهره او، به ویژگى هاى 

این فیلمساز موج نوى سینماى ایران پرداخته است.
خورشیدى درباره ناصر تقوایىـ  فیلمساز ایرانىـ  بیان 
کرد: ناصر تقوایى (زاده 21 تیر 1320 در آبادان) فیلمساز 
مطرح موج نوى سینماى ایران،  قصه نویس بود و مانند 
همه جنوبى هاى ایران، دغدغه هاى موقعیت اقلیمى 
و فرهنگ خوزستان در روایتشــان موج مى زند و اوج 
داستان نویســى مدرن ایرانى از دهه بیست و سى آغاز 
مى شود به تبع آن حساسیت هاى سیاسى جغرافیایى 
هم مثل ماجراى ملى شــدن صنعت نفت که در رمان 
همسایه هاى احمدمحمود هم تاثیرگذار است. تقوایى 
هم از این دایره مستثنى نبود. ولى نکته مهم در این است 
که تقوایى دوربین سینما را براى بیان گفته هایش برمى 
گزیند. فیلمسازى که کارش را با ساخت مستندهایى در 

دهه 40 شمسى آغاز کرد.
خورشیدى با اشاره به ســاخته هاى تقوایى یادآور شده 
است: «باد جن»، شناخته شده ترین مستند کارنامه ناصر 
تقوایى است؛ فیلمى که به مراســم اهل هوا در جنوب 
ایران مى پردازد. البته این فیلمســاز، در میان ســاخت 
مستندهایش دو فیلم کوتاه هم ساخته است: «تلفن» و 
«رهایى» محصول سال 1350. «رهایى» در آن سال ها 
با اقبال از سوى جشــنواره ها روبه رو شد و نام تقوایى را 
به عنوان فیلمسازى مستعد به جامعه سینمایى شناساند. 
«آرامش در حضور دیگران» محصول ســال 1349، 
اولین و بهترین فیلم بلند کارنامه ناصر تقوایى است؛ در 
واقع نخستین فیلم تقوایى، بسیار مدرن تر از آثار دیگر 
اوست. به بیان دیگر اتمسفر و فضاى این فیلم کامال از 
ساختارهاى سینماى مدرن سینماى مدرن اروپایى آن 
دوران پیروى مى کرد تا سینماى قصه گوى رئالیستى!»
بهزاد خورشیدى پیشتر به مناسبت زادروز زنده یاد عباس 
کیارســتمى، طرحى از چهره این هنرمند را به تصویر 

درآورده بود.

پخش فصل اول مجموعه تلویزیونى «دردسرهاى عظیم» چهارشنبه 23 تیر ماه به پایان مى رسد 
و بالفاصله بعد از آن، فصل دوم این سریال روى آنتن شبکه آى فیلم مى رود.

در ســرى دوم این مجموعه عالوه بر مهدى هاشــمى، جواد عزتى، مریم ســعادت، شــهین 
تســلیمى، مهران رجبى، پرســتو گلســتانى، امیر غفارمنش، صفا آقاجانى، الناز حبیبى، زهره 

فکورصبور، اشــکان اشتیاق، 
بهشاد شریفیان، محمدمهدى 
مطلبى و مهنوش صادقى، دو 
هنرپیشــه امیرحسین صدیق 
و مه لقــا باقرى هــم به جمع 

بازیگران اضافه شده اند.
در خالصه داستان فصل دوم 
آمده است: با پیدا شدن بچه اى 
در ماشــین خانواده لطیف که 
براى مراســم خواستگارى از 
شهرســتان به تهران مى آیند 
و دعوت از خانواده پدرى بهار، 
لطیف و بهار بــار دیگر براى 

ازدواج دچار دردسرهایى مى شــوند. فرحان که خود را مدیون کمک هاى لطیف و بهار مى داند 
سعى مى کند مشکالت پیش آمده براى آنها را حل و فصل کند، اما...

این مجموعه که بار اول در سال هاى 1393 و 1394 روى آنتن تلویزیون رفت، این روزها ساعت 
18  از آى فیلم فارسى پخش مى شود. تکرار آن را مى توانید در ساعت 2 بامداد یا 10 صبح تماشا 

کنید.

برنامه «شب نشینى» با اجراى محمد سلوکى از 21 تیرماه به صورت 5 شب در 
هفته از ساعت 23 و 30 دقیقه  از شبکه جهانى جام جم پخش خواهد شد.

این برنامه گفتگو محور، هر شــب میزبان یکى از چهره هاى فرهنگى، هنرى و 
ورزشى کشور خواهد بود. موضوع اصلى این مجموعه رمزگشایى از بهانه هاى 
شکرگزارى و قدردانى اســت. در طول گفتگوها محمد سلوکى مجرى برنامه 
در کنار بینندگان به کندوکاو نقش و اثرگذارى قدردانى و شکرگزارى در زندگى 

شخصى و حرفه اى مهمانان خواهد پرداخت.
دیگر بخش هایى که گروه تولید برنامه براى مخاطبان تدارك دیده اند عبارتند از 
اجراى زنده خوانندگان و گروه هاى موسیقى شناخته شده، متل و مثل، زندگى در 

شب و…
عطاا... کوپال استاد دانشگاه و فرهنگ شناس هر شب در این برنامه متلى و مثلى را 
براى بینندگان برنامه بازگو کرده و شرح مى دهد. فاطمه آل عباس گوینده رادیو نیز 
هر شب حسن ختام برنامه را که مناجاتى است برگزیده از متون ادبى، اجرا مى کند.

على تبریزى بعد از 18 سال از اکران فیلم «مارمولک» به کارگردانى پدرش کمال 
تبریزى قصد دارد تا پشت صحنه این فیلم را با عنوان «این گروه مارمولک» اکران 
کند. به این بهانه با او درباره این مســتند گفتگویى انجام شــده که بخشى از آن را 

مى خوانید.
چه شد که بعد از 18 ســال از نمایش فیلم «مارمولک» 
تصمیم گرفتید که مستند «این گروه مارمولک» را اکران 

کنید؟
واقعیتش من اصال فکر نمى کردم که روزى بتوانم مجوز اکران این مستند را بگیرم. 
به ویژه با اتفاقاتى که براى خود فیلم «مارمولک» افتاد و نمایش آن متوقف شــد و 
حساسیت هایى که نسبت به آن وجود داشت. ضمن اینکه پشت صحنه فیلم واجد 
برخى لحظاتى است که به نظر مى رسید حساسیت نسبت به آن بیشتر باشد. البته 
برخى از آنها را که حس مى کردم ممکن است حساسیت بیشترى نسبت به آن وجود 
داشته باشد حذف کردم تا در گرفتن مجوز با مشکل برنخورد. با این حال من اصال 

فکرش را نمى کردم که به این کار مجوز نمایش داده شود.
به دلیل خاطــره خوبى که مردم از این فیلــم دارند و در 
حافظه تاریخى و سینمایى آنها ثبت شده، کنجکاوى براى 
تماشاى این مستند و پشت صحنه فیلم خیلى زیاد است.

موافقم و امیدوارم این ظرفیت همچنان وجود داشته باشد. ما هم سعى کردیم با تدوین 
مجدد و سامان دادن به سر و شکل اثر، جذابیت آن را حفظ کنیم. حبیب رضایى در این 
مدت خیلى به من در تولید با کیفیت این مستند به من کمک کرد و همواره در کنارم 

بود و همچنان هم براى دیده شدن آن پیگیر و جدى است.
 آیا مایل نیستید نســبت به اکران این مستند در سینما 

اقدام کنید؟
درست است اما با توجه به اینکه فیلم براى 18 سال پیش است و آماتوریست نگران 
این هستم که مخاطب نتواند با آن ارتباط برقرار کند یا به دلیل کیفیت پایین فنى مثل 
صدا گذارى، نمایش آن بر روى پرده با مشکل مواجه شود. البته زمان فیلم خیلى بلند 

نیست و در حدود 45 دقیقه است و این خودش یک مانع براى اکران سینمایى است.
امکان افزایش زمانى با توجه به راش هاى موجود نیست؟

چرا ولى فکر مى کنم خیلى کشدار مى شود و ممکن است کشش الزم را براى جذب 
مخاطب نداشته باشد.

به نظرتان میزان و حجم کمدى و طنز موجود در پشــت 
صحنه نسبت به خود فیلم آنقدر هست که بتواند به اندازه 

خود فیلم براى مخاطب جذاب باشد؟
من حتى فکر مى کنم حجم کمدى آن از خود فیلم بیشتر باشد. حضور پرویز پرستویى 
در پشــت صحنه ویژگى هایى دارد که واقعا جذاب است و شمایل ایشان در اینجا با 
کاراکترى که در فیلم مى بینم متفاوت است که قطعا براى مخاطب شگفت انگیز 
خواهد بود. االن هم که کمى تعلل دارم براى اینکه آقاى پرستویى نسخه نهایى فیلم 
را ندیده اند و با توجه به اینکه ایشان در کل مستند حضور دارند ترجیح مى دهم که 

این مستند با رضایت کامل پرویز پرستویى به نمایش دربیاید.

مرضیــه برومند در اوج عصبانیــت و غمگین بــودن مى تواند همه 
دلگیرى ها و اضطراب هاى خود را با لحنى شیرین بیان کند تا جایى 
که شما به عنوان مخاطب ممکن است بارها به خنده بیافتید 
و همان طور که ته ذهن تان به سخنان او فکر مى کنید، 
مى دانید که ایــن تامل کــردن، نومیدانه و تلخ 
نیســت. او این روزها مشــغول آماده سازى 
اولین سریال خود در شبکه نمایش خانگى 
اســت؛ مجموعه «مجتمع مســکونى 
کلیله و دمنه» که قرار است از فیلم نت 

پخش شود.
برومند در آغاز این گفتگو مى گوید، 
با وجود دلگیــرى اش از تلویزیون، 
همچنان عالقه مند است با این رسانه 
همــکارى کند. او که ســریال هاى 
متعددى براى تلویزیون ساخته است 
مى گوید: «دلخورى شدیدى از تلویزیون 
دارم به دلیل اتفاقى که براى ســریال ویال 
پیش آمد و براى آن هم پاسخى نگرفتم. مرا 
دلســرد کردند و انگیزه هاى روحــى ام را گرفتند 
و خیلى متاســفم که این اتفاق افتاده. همیشه گفته ام 
تلویزیون را خیلى دوســت دارم چون رسانه اى است که خیلى 
بى واسطه و با وسعت زیاد مرا به مخاطبانم وصل مى کند ولى داستان 

به جایى مى رســد که آدم فکر مى کند اگر کار نکند، همین مخاطبان 
محدودتر خود را هم از دست مى دهد.»

«یعنى اگر تلویزیون برخوردى منطقى مى کرد، همچنان انتخاب تان 
همین رسانه است؟» پاسخ برومند به این پرسش چنین است: «بله؛ 
ولى اول باید به من پاسخ چرایى توقف سریال «ویال» را بدهد. تا وقتى 
این پاســخ را نگیرم، دل آزرده ام. آدِم دل آزرده هم نمى تواند کار کند. 
همچنان که گفته اند «ِکى شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد». خاطر 
من حزین است. کســانى مانند من که داریم با جان و دل و احساس 
مسئولیت کار مى کنیم، هرچقدر هم سخت جان و پوست کلفت باشیم، 
نیاز داریم قدرمان دانسته شود. آدمى با باال رفتن سن، بیشتر هم نیاز 

به دلجویى دارد ولى وقتى اتفاق نمى افتد، دل آزردگى پیش مى آید.»
هر چند بیشتر کارهاى عروسکى مرضیه برومند براى مخاطبان کودك 
و نوجوان بوده است، اما او تاکید دارد که مخاطبان مجموعه «مجتمع 
مسکونى کلیله و دمنه» جوانان و خانواده ها هستند و نه کودکان. در 
حال حاضر کورش نریمانى نگارش فیلمنامه را به پایان رسانده است و 

گروه اجرایى وارد پروسه ضبط صدا شده است.
تجربه برومند در ساخت آثارى که تماما عروسکى هستند مانند «خونه 
مادر بزرگه» و «شهر موش ها» نشان مى دهد، بهتر است اول صدا ضبط 
شود چراکه به این شــیوه کار دقیق تر و منظم تر پیش مى رود. ضمن 

اینکه به هنگام ضبط تصویر، نیازى به حضور صداپیشگان نیست.
از حدود شش ماه پیش نیز عروســک ها در حال ساخت است. بیش 
از 50 پرسوناژ عروسکى در این پروژه حضور دارند که طراحى آنها را 

امیرحسین صدیق انجام داده اســت. محمد اعلمى سرپرست کارگاه 
ساخت عروسک است و بنفشه بدیعى هم با او همکارى دارد.

فصل اول این مجموعه 15 قســمت 40 تا  45 دقیقه اى است که کار 
سختى است چون براى یک کار عروسکى چنین مدت زمانى تجربه 
نشده است. چنین چیزى براى خود برومند هم چالش برانگیز و دلهره آور 
است؛ «مدام مى گویم واى آبرویم نرود! بسیار مضطرب و نگرانم. مردم 
نســبت به کارهاى قبلى نوســتالژى دارند ولى این کار جدید است و 
شخصیت هایش متفاوت هستند. کارهاى تلویزیونى زمان بر است و به 
هنگام پخش اولین قسمت ها مى توان بازخوردش را دید ولى این کار 
کمى ویژه تر است. در این اوضاع و احوال که این همه سریال ساخته 

مى شود، نمى دانم چنین کارى چه وضعیتى پیدا مى کند.»
برومند در ادامه تجربه شخصى خود را از طراحى عروسک «زى زى 
گولو» یادآورى مى کند: وقتى بعد از موفقیت «کاله قرمزى» تصمیم 
به ساخت «زى زى گولو» گرفتم، مى خواستم پرسوناژ جدیدى معرفى 
کنم و به هر حال رقابتى هم داشــتم. فکر کردم این «زى زى گولو» 
چه قیافه و کاراکترى داشته باشد. شــاید چند ماه فقط درگیر طراحى 
شخصیت بودم چه به لحاظ شــکل ظاهرى و چه کاراکترش. به این 
نتیجه رســیدم زى زى گولو برخالف کاله قرمزى، قشنگ، رنگى 
و مودب باشد و برعکس او، درســت حرف بزند. خدا مى داند چند نفر 
عروسک زى زى گولو را طراحى کردند تا به شکل نهایى آن رسیدیم. یا 
مثال طراحى «مخمل» در «خونه مادربزرگه» آنچنان مراحل سختى را 
گذراند و از عبدا... اسکندرى تا استاد نصرت کریمى و بسیار دیگر درباره 

آن نظر دادند که شخصیت ویژه اى شود. زنده یاد احمد آقالو آن زمان در 
واحد نمایش مشغول کارى بود و مى گفت: اگر به اندازه مخمل به من 
هم رسیده بودند، یک چیزى مى شدم! یعنى همه اینها زمان بر است. 
االن براى ساخت عروسک، یک هفته به عروسک ساز فرصت مى دهند. 
البته روش عروسک سازهایمان هم متفاوت است، برخى بیشتر فکر 
مى کنند و بعضى کمتر. ولى هنوز دســتمزد یک عروسک ساز بسیار 
پایین است. در حالى که عروسک یک اثر هنرى است؛ یک مجسمه که 

توانایى حرکت هم دارد.»
از آنجاکه پیش از آغاز پروژه «مجتمع مسکونى کلیله و دمنه» خبرى 
درباره ساخت فیلم «شهر موش ها3» از سوى بنیاد سینمایى فارابى 
منتشر شد، این احتمال قوت گرفت که برومند دست به کار ساخت آن 
فیلم مى شود و آخرین پرسش ما درباره چگونگى ساخت این اثر است 
که برومند در پاسخ به آن مى گوید: «همانطور که گفتم، طرح ساخت 
این مجموعه به سال ها قبل برمى گردد و در میانه گفتگوهاى ما براى 
ساخت این مجموعه در تلویزیون داستان شیرین شهر موش ها3 پیش 
آمد که ماجراهاى خود را داشت. با بنیاد سینمایى فارابى صحبتى شد و 
قراردادى هم امضا کردم ولى وارد پروسه تولید نشد. اما بعد از رسانه اى 
شدن این ماجرا توسط فارابى، این تصور پیش آمد که آن فیلم به زودى 
ساخته مى شود؛ البته در برنامه مان هســت و از طرف بنیاد سینمایى 
«فارابى» و آقاى سرتیپى به عنوان تهیه کننده کار این عالقه مندى 
وجود دارد که «شهر موش ها 3» ساخته شــود. امیدوارم سالم از این 

پروژه بیرون بیایم که بتوانم سراغ آن هم بروم!

مرضیه برومند و ماجراى سریال جدیدش

از تلویزیون دلخور است اما دوست دارد با آن کار کند!

در حالى کــه مهران مدیرى از ســال 94 
و بعد از «در حاشیه 2» شــش سال است 
براى صدا و سیما ســریال تازه اى نساخته 
و تنها در شــبکه خانگى ســریال سازى 
مى کند ســریال بعــدى ایــن کارگردان 
هم در شــبکه نمایــش خانگــى خواهد 

بود.
همزمان با پایــان فیلمبردارى «دراکوال»، 
هفت صبح نوشته:«مهران مدیرى که این 
روزها به واسطه حضور همزمان در سه پروژه 
«خاتون»، «دراکوال» و «دورهمى» بسیار 
سرش شلوغ است قصد دارد در آینده و بعد 
از یک فراغت کوتاه هشــتمین سریالش را 
در شــبکه خانگى بســازد. این ســریال 
هیچ ارتباطــى با «دراکــوال» و «هیوال» 

ندارد»

فصل دوم مجموعه تلویزیونى "روزگار جوانى“ 
این روزها به پایان تصویربردارى نزدیک شده و 
با پیگیرى مراحل فنى همزمان، در تالش است 

خود را به آنتن برساند.
مجموعه تلویزیونى روزگار جوانى این روزها به 
پایان تصویربردارى نزدیک مى شود و تاکنون 
بیش از 90 درصد ضبط را پیش برده و به تعبیر 
تهیه کننده اش راهى رضوان شــهر خواهد شد 

و سه قسمت پایانى آنجا فیلمبردارى مى شود.
سپهر محمدى پیش از این گفته بود که اواخر 
مردادماه و یا اوایل شهریورماه، پخش سریال 
"روزگار جوانى“ از شبکه پنج سیما آغاز خواهد 
شد و پیگیرى ها نشان مى دهد که این اتفاق در 
صورِت پیش رفتن برنامه ریزى هاى کنداکتورى 
شــبکه، بعد از دهه اول محرم حســینى، این 

مجموعه تلویزیونى روى آنتن خواهد رفت. 
”روزگار جوانى“ ســریال پربازیگرى است که 
از میاِن چهره هاى نوســتالژى فصل اول فقط 
بیوك میرزایى در این فصل حضور دارد. در کنار 
او بازیگرانى همچون، آریا توسلى، سعید زارعى، 
سینا کرمى، امیر مسعود واعظ و عیسى حسینى، 
رســول نجفیان، زهرا داود نژاد، الله صبورى، 
ســیاوش چراغى پور، محمودرضــا قدیریان، 
سولماز حصارى و فرشته آلوســى، بازیگران 
جدیدى مثل خسرو احمدى، الهام طهمورى و 

سیامک حلمى حضور دارند.
این مجموعه هم همچون فصل اول، حالت و 
قالِب اپیزودى دارد و بازیگران بسیارى میهمان 

هر داستان و قسمتى خواهند شد. 
تولید مجموعه تلویزیونى روزگار جوانى در گروه 
فیلم و سریال شبکه پنج سیما به تهیه کنندگى 
ســپهر محمدى و کارگردانى اصغر توسلى از 
بهمن ماه 1399 شروع شده و قرار است در 30 

قسمت روى آنتن برود.  

امین حیایى از داوران معروف و محبوب عصرجدید که اخیرا یک سس را تبلیغ کرده و این تیزر 
در شبکه هاى تلویزیونى پخش مى شود، درباره ورودش به عرصه تبلیغات سخن گفته است.. 

بخشى از اظهارات او را در جدیدترین گفتگویش مى خوانید.

*من براى همین تبلیغات هم سال ها صبر کرده ام. سال ها پیشنهادات زیادى به من مى شد و 
قبول نمى کردم چون مى خواستم تبلیغى که بازى مى کنم در شأن من باشد یا بتوانم به آن تبلیغ 

اعتماد کنم و به اعتبارم لطمه نخورد
*من قبل از اینکه وارد عصر جدید شوم پیشنهاد اجرا براى سه برنامه در تلویزیون داشتم اما 
عالقه اى نبود که بخواهم به آن ها جواب مثبت بدهم. حتى وقتى رد کردم، مى خواستند با مسائل 
مالى نظر من را جلب کنند. با این حال من دوست نداشتم اجرا کنم و حتى فکر مى کردم ممکن 
است به اعتبارم لطمه بزند. آنقدر مجریان توانمندى داریم که من فکر کردم اگر اجراى یکى از 
این برنامه ها را قبول کنم تا زمانى که بخواهم مجرى خوبى شوم و توانمندى هاى یک مجرى 
را به دســت بیاورم، بخش زیادى از برنامه پیش رفته و من حتى اعتبار خودم را هم از دست 
داده ام. با این حال احسان علیخانى به من پیشنهاد داد که در نقش داور حضور پیدا کنم و این 

برایم جذاب بود.
است و واقعى اتفاق مى افتد اما پشت *بحث بین داوران عصر جدید در لحظه 

که خیلى از آن ها در برنامه پشت صحنه همه اینها پر از خنده و لذت است 
پخش مى شود و البته طبیعى صحنه یا همان ”هشتگ عصر جدید“ 

نظر باشد، ما حسابى با است که گاهى بین داوران اختالف 
جذاب است.هم بحث مى کنیم و خیلى هم 

مهران مدیرى 
فعالً شبکه خانگى را 

ول نمى کند! 

سریال 
«روزگار جوانى2» بعد 
امین حیایى: پیشنهاد اجراى 3 برنامه از محرم پخش مى شود

در تلویزیون را  داشتم
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البته طبیعىصحنه یا همان ”هشتگ عصر جدید“  پخش مى شود و

نظر باشد، ما حسابى با است که گاهى بین داوران اختالف 
جذاب است.هم بحث مى کنیم و خیلى هم 

حجم کمدى 
«این گروه مارمولک» 
از فیلم «مارمولک» 
بیشتر است

ناصر تقوایى؛ زاویه اى دیگر 

«دردسرهاى عظیم» جواد عزتى در تلویزیون
محمد سلوکى 

مجرى 
«شب نشینى» 

شد
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تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان در هفته بیســت و هفتم 
رقابت هاى لیگ برتر به مصاف تیم نفت مسجدسلیمان 

خواهد رفت.
هفته بیست و هفتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس، امشب با برگزارى سه دیدار به پایان مى رسد که در 
یکى از این دیدارها، تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشــگاه 
شهید بهنام محمودى به مصاف تیم نفت مسجدسلیمان 

خواهد رفت.
لیگ بیستم به حساس ترین مقطع خود رسیده و ذوب آهن 
اصفهان باید در یکى از مهم ترین بازى هاى هفته بیست 
و هفتم، به مصاف نفت مسجدســلیمان برود؛ دیدارى 6 
امتیازى که نتیجه آن براى هر 2 تیــم از اهمیت باالیى 
برخوردار بوده و از طرف دیگر با توجه به نزدیکى امتیازات 
تیم هاى پایین جدول، نتیجه این دیدار براى سایپا و نساجى 

نیز مهم تلقى مى شود.
سبزپوشــان اصفهانــى در حالى آمــاده پیــکار با نفت 
مسجدسلیمان مى شوند که هفته گذشته مقابل سایپا در 
ورزشگاه فوالدشهر با تساوى یک بر یک متوقف شدند تا 
شرایط این تیم بحرانى تر از قبل شده و قدم به قدم به سقوط 
نزدیک تر شود. ذوبى ها در چهار هفته گذشته هیچ بردى به 
دست نیاورده اند و با توجه به نزدیکى امتیازات تیم هاى قعر 
جدول، در منطقه خطر بوده و یکى از گزینه هاى سقوط به 

شمار مى آیند. در آن سو نفت مسجدسلیمان نیز در شرایطى 
آماده میزبانى از ذوب آهن مى شود که هفته گذشته مقابل 
پدیده براى دومین بازى پیاپى شکســت خــورد تا روند 

ناکامى هاى این تیم نیز وارد سومین هفته خود شود.
ذوب آهن در 26 بازى قبلى خود 4 برد، 11 تســاوى و 11 
شکست را به دست آورده و با استفاده از تفاضل گل بهتر 
نسبت به سایپا، در رده چهاردهم جدول قرار گرفته است؛ 
نفت مسجدسلیمان نیز در 26 هفته گذشــته 6 برد، 10 
تساوى و 10 شکست به دست آورده و با اندوختن 28 امتیاز 

در رده دوازدهم جدول جاى دارد.
تقابل ذوب آهن با نفت مسجدســلیمان بهترین فرصت 
شاگردان حسینى است تا بتوانند با پیروزى در این دیدار، به 
روند ناکامى هایشان پایان بخشند اما این اتفاق چندان ساده 
به نظر نمى رسد. سبزپوشان اصفهانى باید مقابل تیمى به 
میدان بروند که در ارائه بازى تخریبى و پرفشار تبحر باالیى 

دارد و در خانه به سختى امتیاز از دست مى دهند.
ذوب آهن در چند هفته اخیر برخالف اوایل نیم فصل دوم 
بازى خوبى به نمایش نگذاشته و از نظر تاکتیکى و انسجام 
تیمى خوب ظاهر نشده است؛ ذوبى ها از نظر روحى و روانى 
تحت فشار زیادى هســتند و تیم حسینى براى اوج گیرى 
دوباره به پیروزى نیاز دارد. چالش بزرگ حســینى در این 
دیدار، بازگرداندن نظــم تاکتیکى و کم کردن فاصله بین 

خطوط تیم ذوب آهن اســت. فاصله هشت روزه بین این 
دیدار با بازى قبلى ذوب آهن، فرصت مناســبى در اختیار 
حسینى و کادرش قرار داده است تا بتواند تیمش را از نظر 

روحى و روانى بازسازى کند.
در آن سو نفت مسجدسلیمان تیم سرسخت و جنگنده اى 
است که در نیم فصل دوم نتوانست روند خوبش را ادامه دهد 
و در سراشیبى سقوط افتاد. نفتى ها در نیم فصل دوم تنها 2 
برد به دست آورده اند و براى فرار از منطقه خطر به 3 امتیاز 

بازى نیاز وافرى دارند.
نفت مسجدسلیمان تیمى تدافعى است که در فاز دفاعى 
خوب عمل کرده و در ضد حمالت خطرناك نشان مى دهد. 
آنها پس از حضور فکرى بر رأس کادر فنى این تیم، در فاز 
هجومى افت کرده و ضعیف عمل مى کنند. در فاز دفاعى 
نیز شاگردان فکرى طى هفته هاى گذشته عملکرد خوبى 
نداشته و شرایط ســختى دارند و همین امر مى تواند برگ 

برنده ذوب آهن به شمار آید.
آنچه مســلم اســت بازیکنان هر دو تیم در این دیدار از 
انگیزه هاى باالیى برخوردار بوده و نیاز هر 2 تیم ذوب آهن 
و نفت مسجدسلیمان به 3 امتیاز بازى، سبب مى شود که 
تیم ها با حساسیت بیشترى در این دیدار حاضر شوند. باید 
منتظر ماند و دید که حوادث فوتبالى به نفع کدامیک رقم 

خواهد خورد.

امشب،  مصاف ذوب آهن و نفت مسجدسلیمان

 آخرین فرصت رهایى براى گاندوها

آقاى گل فعلى لیگ برتر فوتبــال ایران به دنبال 
ترك تیم سپاهان است.

سجاد شهباززاده فصل خیلى خوبى را در سپاهان 
تا اینجاى کار ســپرى کرده تا حدى که با به ثمر 
رساندن 19 گل بخت اول کسب آقاى گلى لیگ 
برتر است. با این حال شهباززاده در لیست دراگان 
اســکوچیچ قرار نگرفت و همین مســئله باعث 

دلخورى او شده است.
شــهباززاده عمده ترین دلیل عدم دعوتش به تیم 
ملى را بــازى در لیگ داخلى مى بینــد و از این رو 
سخت به دنبال ترانسفر شدن به فوتبال اروپاست.

آقاى گلى فعلى لیگ در سال بازى هاى مقدماتى 
جام جهانى به دنبال بازى در اروپاست تا بلکه از این 

راه بتواند شانس ملى پوش شدن خود را باال ببرد.
قرارداد شهباززاده در پایان فصل با سپاهان به پایان 

خواهد رسید.

هافبک خالق و بازیســاز تیم فوتبال سپاهان به دنبال 
عنوان برترین پاسور لیگ در پایان لیگ بیستم است.

حرکت اســتثنایى و پاس فوق العاده ســروش رفیعى 
در دیــدار مقابل صنعت نفــت آبــادان، منجر به گل 
اول شــاگردان محرم نویدکیا شــد و هافبک خالق 
طالیى پوشــان اصفهانى را به هفتمین پاس گل خود 
در لیگ بیستم رساند و او را بار دیگر در کورس رقابت با 
احمدرضا زنده روح و مهدى قایدى به صدر جدول برترین 

پاسورهاى لیگ بیستم رساند.
سروش رفیعى در 6 هفته گذشته، سه بار براى همبازیان 
خود موقعیت ساخته تا نشان بدهد تا جدیت تمام به دنبال 
رسیدن به عنوان یک فردى ویژه در کنار تالش براى 
قهرمانى در پیراهن سپاهان در لیگ بیستم است؛ رفیعى 
که در پرسپولیس تالش زیادى کرد تا برترین پاسور لیگ 
شود اما ناکام ماند، حاال دوست دارد در پیراهن سپاهان 

چنین تجربه اى را به دست آورد.
البته که هافبک بازیساز ســپاهان همان طور که گفته 
شد دو رقیب سرســخت مانند زنده روح و قایدى دارد 

و چــه بســا در 
هفته هاى پایانى 
امید عالیشــاه از 
هم  پرسپولیس 
به ایــن کورس 
رقابــت اضافــه 

شود و کار براى رسیدن 
به عنوان برترین پاسور لیگ براى سروش 

رفیعى دشوارتر هم شود.
اما تا پایان هفته بیست و هفتم، سروش رفیعى 
با پاس گل تماشــایى که مقابل صنعت نفت 

آبادان براى سجاد شــهباززاده ارسال کرد، با 7 
پاس گل در کنار احمدرضا زنده روح هافبک بازیساز 

و خالق گل گهر در صدر جدول برترین پاسورهاى 
لیگ قرار دارد و مهدى قایدى 6 پاس گل و امید عالیشاه 
5 پاس گل در کارنامه خود دارند و باید دید در سه هفته 
سرنوشت ساز باقیمانده از لیگ چه سرنوشتى در انتظار 

آن ها خواهد بود.

مدافع راســت تیم فوتبال سپاهان که در مصاف با ماشــین سازى زننده گل 
3 امتیازى تیمش بود، مقابل صنعت نفت آبادان نیز سرنوشت ساز ظاهر شد.

دانیال اســماعیلى فر یکى از بازیکنان حاضر در اردوى تیم ملى بود که البته 
فرصت بازى به دست نیاورد و بدون اینکه با پیراهن تیم ملى به میدان برود، به 
ایران و اصفهان بازگشت تا سپاهان را در مسیر کسب ششمین قهرمانى لیگ 

برتر همراهى کند.
این بازیکن که نیم فصل اول پر فراز و نشــینى را تجربه کــرده بود، در هفته 
دوازدهم بود که با صالحدید محرم نویدکیا و در دیدار رفت برابر صنعت نفت 
آبادان که آن روزها شرایط بسیار خوبى داشت و هنوز در ورزشگاه تختى آبادان 
شکستى را تجربه نکرده بود، از بازى در میانه میدان جدا شد و پس از مدت ها 
دوباره در پست دفاع راست بازى کرد؛ تصمیمى که با نمایش دانیال ادامه دار 
شد و مرتضى منصورى دیگر خیلى فرصت بازى در ترکیب طالیى پوشان را 

پیدا نکرد.
دانیال در مصاف با نفت آبادان خیلى زود ارسال کننده پاس اولین گل تیمش بود 
و نمایشى ارائه کرد که بدل به انتخاب اول کادر فنى در سمت راست خط دفاعى 
شد. این بازیکن در ادامه فصل نیز درخشــید و هر چند در اردوى فروردین ماه 
به اردوى تیم ملى فراخوانده نشد ولى در آخرین اردوى تیم ملى یکى از نفرات 

مورد نظر  اسکوچیچ بود.
دانیال در منامه بازى نکرد ولى با روحیه بازگشــت و در مقابل ماشین سازى 
وقتى کار تیمش گره خورده بود، با فرار به پشت خط دفاعى شاگردان علیرضا 
اکبرپور زننده گلى بسیار پراهمیت و سه امتیازى شد. مدافع راست سپاهان روز 
شنبه نیز چهارمین پاس گل فصل  را در شرایطى ارسال کرد که بازى با نتیجه 
2 بر 1 دنبال مى شــد و شاگردان پورموســوى براى زدن گل مساوى تالش 
مى کردند ولى یک نفوذ دیگر به فضاهاى خالى پشت مدافعین و ارسال پاس رو 
به عقب براى شهباززاده زمینه ساز گل سوم بازى شد تا آبادانى ها که امیدوار به 
بازگرداندن نتیجه شده بودند، به یکباره با این پاس دوباره فاصله را 2 برابر ببینند 

و در نهایت هم با نتیجه 4 بر 1 نتیجه را واگذار کردند.

 مهاجم برزیلى تیم فوتبال سپاهان در لیگ بیستم با شرایط متفاوتى 
مواجه شده و نتوانسته نمایش هاى ســه فصل اخیرش که زیر نظر 

امیرقلعه نویى کار مى کرد را تکرار کند.
لیگ هفدهم اولین دوره حضور کى روش در فوتبال ایران بود و اگرچه 
او نیم فصل اول خوبى نداشت ولى در نیمه دوم راه، یکى از بازیکنان 
کلیدى ذوب آهن و امیرقلعه نویى در کســب عنوان نائب قهرمانى 

مسابقات با به ثمر رساندن 9 گل بود.
این بازیکن در شروع لیگ هجدهم به سپاهان رفت و موفق شد در 
دومین سال همکارى با امیرقلعه نویى 16 گل بزند و به همراه شیمبا 
آقاى گل مسابقات شــد. در لیگ نوزدهم سپاهان در روزهایى که او 
خوب بود، نتیجه مى گرفت و وقتى حال خوشــى نداشت، طالیى 

پوشان نیز در بخش تهاجمى با مشکل مواجه مى شدند.
لیگ بیســتم اما براى این بازیکن تنومند برزیلى که برخالف سایر 
برزیلى ها، با قدرت سرزنى شناخته مى شود، متفاوت تر از هر زمان 

دیگرى بود. او براى اولین مرتبه درایران، در حال کار کردن با مربى 
دیگرى غیر از امیرقلعه نویى است؛ تجربه اى که براى او اصال خوب 
نبوده و او در 27 هفته گذشــته تنها یکبار مقابل نســاجى مازندران 
گلزنى کرده است تا محرم نویدکیا حتى در روزى که محمد محبى و 

محمدرضا خلعتبرى نیز غایب بودند، به او فرصت بازى ندهد.
از سوى دیگر درخشش سجاد شهباززاده سبب شده تا سرمربى جوان 
سپاهان خیلى نگران گلزنى تیمش نباشد و همین حاال هم تیمش با 
اختالفى معنى دار نسبت به پرسپولیس و اختالف 10 گله، بهترین خط 
حمله لیگ را در اختیار دارد. نتیجه این ماجراها سبب شد تا کى روش 
در لیگ بیستم رفته رفته به یک نیمکت نشین محض بدل شود و حتى 

گاهى مواقع به عنوان یار تعویضى هم مورد استفاده قرار نمى گیرد.
ادامه این عملکرد، شاید در پایان فصل منجر به جدایى بازیکنى شود 
که در کنار گولسیانى 2 سهمیه هاى خارجى سپاهان به شمار مى روند 
و نتوانســته با عملکردش توجیهى براى تمدید قراردادش به دست 

سرمربى و مدیران تیم بدهد. او البته حداقل با رفتارش نشان مى دهد 
که خیلى هم از این شرایط ناراضى نیست و با روحیه کارش را در کنار 

تیم دنبال مى کند.
آخرین نمایش موثر مهاجم 195 ســانتى مترى ســپاهان به دیدار 
برگشت مقابل پرسپولیس در نقش جهان بازمى گردد، که با کنترل 
سینه باالتر از مدافعین پرسپولیس، مهیا کننده شرایط براى گلزنى 
محمد محبى بود و از آن زمان تاکنــون فقط در برخى بازى ها براى 
دقایقى فرصت حضــور در ترکیب را پیدا کرده اســت. او در جریان 

مقابل نفت آبادان نیز اصال پیــروزى پــرگل 
قرار نگرفت، تا تردیدهاى مورد اســتفاده 
بــا ادامه حضــورش در زیادى در رابطه 
داشته باشد.ســپاهان وجود 

استنلى برف قرن جدید ایران را مى بیند؟

ابقاى آزمون و طارمى؛ 
به سود تیم ملى 

ســا در 
 پایانى 
ــاه از 
هم  س 
کورس 
ضافــه 

 براى رسیدن 
برترین پاسور لیگ براى سروش 

وارتر هم شود.
 هفته بیست و هفتم، سروش رفیعى 
تماشــایى که مقابل صنعت نفت 
7ى سجاد شــهباززاده ارسال کرد، با 7

رکنار احمدرضا زنده روح هافبک بازیساز 
ل گهر در صدر جدول برترین پاسورهاى 

6ارد و مهدى قایدى 6 پاس گل و امید عالیشاه 
 در کارنامه خود دارند و باید دید در سه هفته 
ساز باقیمانده از لیگ چه سرنوشتى در انتظار 

هدبود.

رین به
ب شد تا کىروش

ض بدل شود و حتى 
ه قرار نمى گیرد.

دایى بازیکنى شود 
نبه شمار مى روند 
راردادش به دست 

ن جری ر و ر پی یبر ر ر ور ر ى ی
مقابل نفت آبادان نیز اصال پیــروزى پــرگل

قرار نگرفت، تا تردیدهاى مورد اســتفاده 
بــا ادامه حضــورش در زیادى در رابطه 
داشته باشد.ســپاهان وجود 

 سروش در سپاهان، به دنبال آنچه 
در پرسپولیس نشد آقاى گل لیگ به دنبال جدایى از سپاهان

تیم هاى باشگاهى زوج خط حمله تیم ملى در فصل جدید تغییر نخواهد داد. 
بدین معنى که سردار آزمون در فصل آتى هم براى زنیت بازى خواهد کرد و 

مهدى طارمى هم براى پورتو به میدان  خواهد رفت. 
ســردار آزمون یک فصل دیگر با تیم زنیت قــرارداد دارد و در حالى که اخبار 
همانند سال هاى گذشته پیرامون حضور او در تیم هاى مطرح اروپایى وجود 
داشت سماك سرمربى تیم زنیت فاش کرد پیشنهادى که باشگاه را راضى به 
صدور رضایتنامه سردار آزمون کند به دستش نرسیده و او فصل آینده هم براى 
زنیت بازى خواهد کرد به خصوص که یک فصل دیگر نسبت به تیم تعهد دارد. 
خبرهاى رســیده از اردوى تیم زنیت حاکى از آن است باشگاه درصدد تالش 
براى تمدید قرارداد مهاجم تیم ملى فوتبال ایران اســت و البته سردار آزمون 
هم بى میل نیست همانند سال هاى گذشته و از بدو حضور در فوتبال اروپا به 
بازى در فوتبال روسیه ادامه دهد. به خصوص که دستمزد خوبى از تیم زنیت 
مى گیرد و از ســویى در فصل پیش رو هم حضور در لیــگ قهرمانان اروپا را 

تجربه خواهد کرد. 
عدم جدایى مهدى طارمى هم از تیم پورتو هم مشخص بود به این خاطر که 
او سه فصل دیگر با تیم پرتغالى قرارداد دارد و پورتو پیش تر اعالم کرده بود در 
فصل پیش رو برنامه اى براى فروش مهدى طارمى ندارد. تغییر تیم از سوى 
سردار آزمون و مهدى طارمى در آستانه حضور تیم ملى در بازى هاى مقدماتى 
جام جهانى مى توانست چالش بر انگیز باشد به خصوص که این دو بازیکن در 
صورت حضور در یک تیم جدید نیاز به زمان داشتند که خود را با شرایط جدید 
هماهنگ کنند واین موضوع حتى مى توانســت منجر به نیمکت نشینى آنها 
در هفته هاى ابتدایى شــود و این به ضرر تیم ملى تمام شود اما اکنون آنها در 
تیم هاى سابق خود به میدان خواهند رفت و خوشــبختانه هم سردار آزمون 

داراى جایگاه ثابتى است و هم مهدى طارمى. 
مهدى طارمى و سردار آزمون در فصل گذشته 35 گل مشترکا در لیگ هاى 
برتر پرتغال و روسیه به ثمر رســاندند که این آمار قابل توجهى است و نشان 
مى دهد تیم ملى در مرحله مقدماتى جام جهانــى 2022 از خط حمله خوبى 
برخوردار است؛ همان طور که در بازى هاى منامه با گل هاى سرنوشت ساز 
این دو مهاجم همه 12 امتیاز ممکن را به دست آورد و به عنوان تیم نخست و با 

اقتدار به دور نهایى مقدماتى جام جهانى 2022 صعود کرد.

سرمربى تیم ملى دربى پنج شنبه را از نزدیک نخواهد دید به این دلیل 
که در زادگاه خود بسر مى برد و قرار اســت اواخر تیر ماه به تهران باز 

گردد. 
البته او در هماهنگى هاى صورت گرفته با فدراسیون فوتبال متذکر 
شــده که این بازى را از طریق تلویزیون خواهد دید. هم چنین برخى 
از دستیاران اسکوچیچ با حضور در استادیوم آزادى بازى را از نزدیک 
تماشا مى کنند و به همین منظور گزارشى را هم براى ارایه به سرمربى 

تیم ملى تنظیم خواهند کرد. 
هم چنین در غیاب اســکوچیچ در تهران آنالیزور تیم ملى بازى هاى 
لیگ برتر را تک به تک رصد و بعد از بازگشــت سرمربى تیم ملى از 
کرواسى گزارشى به او ارایه خواهد داد. سرمربى تیم ملى در بازگشت 
دوباره به تهران که اواخر تیر ماه خواهد بود برنامه آماده سازى تیم ملى 

را تدوین و به فدراسیون فوتبال ارایه خواهد داد. 
روز  یک شنبه اعضاى هیات رییسه فدراسیون فوتبال به اتفاق با ادامه 
حضور اسکوچیچ در راس کادر فنى تیم ملى نظر مثبت دادند. تیم ملى 
از شهریور ماه جارى تا فروردین ســال آینده درگیر بازى هاى پایانى 

مقدماتى جام جهانى 2022 در آسیا خواهد شد.

 مسجدسلیمان نیز در شرایطى 
مى شود که هفته گذشته مقابل 
اپى شکســت خــورد تا روند 

د سومین هفته خودشود.
1 تســاوى و 11 11 1 برد، 4 4خود

و با استفاده از تفاضل گل بهتر 
ردهم جدول قرار گرفته است؛ 
10 6 هفته گذشــته 6 برد، 266

8ت آورده و با اندوختن28 امتیاز 
ى دارد.

جدســلیمان بهترین فرصت 
وانند با پیروزى در این دیدار، به 
خشند اما این اتفاق چندان ساده 
ن اصفهانى باید مقابل تیمى به 
 تخریبى و پرفشار تبحر باالیى 

یاز از دست مى دهند.
ر برخالف اوایل نیم فصل دوم 
شته و از نظر تاکتیکى و انسجام 
ت؛ ذوبى ها از نظر روحىو روانى 
تیمحسینى براى اوج گیرى د و

چالش بزرگ حســینى در این 
کتیکىو کم کردن فاصله بین 

خطوط تیم ذوب آهن اســت. فاصله هشت روزه بین این 
دیدار با بازى قبلى ذوب آهن، فرصت مناســبى در اختیار 
حسینى و کادرش قرار داده است تا بتواند تیمش را از نظر 

روحىو روانى بازسازى کند.
در آنسو نفت مسجدسلیمان تیم سرسخت و جنگنده اى 
است که در نیم فصل دوم نتوانست روند خوبش را ادامه دهد 
2و در سراشیبى سقوط افتاد. نفتى ها در نیم فصل دوم تنها 2
از منطقه خطر به3 امتیاز  3برد به دست آوردهاند و براى فرار

بازى نیاز وافرى دارند.
نفت مسجدسلیمان تیمى تدافعى است که در فاز دفاعى 
خوب عمل کرده و در ضد حمالت خطرناك نشان مى دهد. 
آنها پس از حضور فکرى بر رأس کادر فنى این تیم، در فاز 
هجومى افت کرده و ضعیف عمل مى کنند. در فاز دفاعى 
نیز شاگردان فکرى طى هفته هاى گذشته عملکرد خوبى 
نداشته و شرایط ســختى دارند و همین امر مى تواند برگ 

برنده ذوب آهن به شمار آید.
آنچه مســلم اســت بازیکنان هر دو تیم در این دیدار از 
2انگیزه هاى باالیى برخوردار بوده و نیاز هر 2 تیمذوب آهن 
بازى، سبب مى شود که  3و نفت مسجدسلیمان به 3 امتیاز
تیم ها با حساسیت بیشترى در این دیدار حاضر شوند. باید 
منتظر ماند و دید که حوادث فوتبالى به نفع کدامیک رقم 

خواهد خورد.

با مربى ر حال کار کردن
ى که براى او اصال خوب 

سرمربىو مدیران تیم بدهد. او البتهحداقل با رفتارش نشان مىدهد 
که خیلى هماز این شرایط ناراضى نیست و با روحیهکارش را در کنار 

یران را مى بیند؟

برتر پرتغال و روسیه به ثمر رســاندند که این آمار قابل توجهى است و نشان 
2مى دهد تیم ملى در مرحله مقدماتى جام جهانــى 2022 از خط حمله خوبى 
برخوردار است؛ همان طور که در بازى هاى منامه با گل هاى سرنوشت ساز 
2این دو مهاجم همه 12 امتیاز ممکن را به دست آورد و به عنوان تیم نخست و با 

2اقتدار به دور نهایى مقدماتى جام جهانى2022 صعود کرد.

   خروج سپاهان از فشار 
توسط دانیال

اسکوچیچ دربى را 
از نزدیک نمى بیند
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آگهى تغییرات
 شــرکت طبیب داروى کاشان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 6742 و شناسه 
ملــى 14009006162 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
مــورخ 1400/04/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ســپیده آقائى شوکى به کد 
ملــى 0017500834 به عنوان بازرس 
اصلى به مدت یک سال و ماشاءاهللا نوحى 
به کد ملــى 1261209559 به عنوان 
بازرس علــى البدل به مدت یک ســال 
تعیین گردیدند، علیرضا مظاهرى به کد 
ملــى 5499830908 و نرگس آقائى 
شــوکى به کد ملى 2200673310 و 
شــرکت بیکران کاالى هیراد به شناسه 
ملــى 14005487826 بــا نمایندگى 
محدثــه محبوبــى 6199683374 به 
عنوان اعضــاى هیئت مدیــره به مدت 
دو ســال تعیین گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان 

(1163426)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى مهاب دژ اسپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
35296 و شناسه ملى 10840095600 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : علیرضا عرب بافرانى به کدملى 
1289037280 به سمت مدیرعامل و 
مجید کریمیان شــمس آبادى به کدملى 
1289395624 به سمت رئیس هیات 
مدیره و امیر مهرداد عــرب بافرانى به 
کدملى 4579891465 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت و همچنین کلیه اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیأت 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 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1163429)

آگهى تغییرات
شــرکت اریس کیمیاى پارس شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 54031 و 
شناسه ملى 14004877670 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/08 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : رمضانعلى صادقى دولت آبادى به 
شماره ملى 6609526990 و محمدرضا 
صادقى دولــت آبادى به شــماره ملى 
6609182450 و زهــرا کمالى دولت 
آبادى به شــماره ملى 1286642221 
به ســمت اعضاء اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
سیدابوالفضل حســینى دولت آبادى به 
شــماره ملى 6609605882 به سمت 
بازرس اصلى و فاطمه عرب به شــماره 
ملى 1287409806 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدنــد روزنامه نصــف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شــد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1163432)

آگهى تغییرات
 شرکت پاك بین زاگرس صفاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 61317 و شناسه ملى 14007898925 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ناهید 
کاظمى خواجه لنگى به شماره ملى 1270644653 
به سمت بازرس اصلى و اعظم کاظمى خواجه لنگى 
به شماره ملى 1288383983 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشــر آگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1163435)

آگهى تغییرات
شرکت آراد نگار خاورمیانه شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 58230 و شناسه ملى 14006706711 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حسین 
منصف به شماره ملى 1286681774 و على عکافیان 
به شماره ملى 1291309837 و اکرم محمودزاده به 
شماره ملى 1291088474 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1163425)

تاسیس
شرکت سهامى خاص رسا دانش سیســتم درتاریخ 1400/04/15 به شماره ثبت 68250 به شناسه ملى 
14010143260 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :برنامه نویسى، طراحى، تولید و اجراى نرم افزارهاى تحت وب و موبایل به جز نرم 
افزارهاى فرهنگى -خرید و فروش ،صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و نرم افزارهاى مجاز به 
جز نرم افزارهاى فرهنگى -اخذ و اعطاى نمایندگى از و به اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى انعقاد 
قرارد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى -اخذ وام و تسهیالت بانکى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت -حق المعل کارى و انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک -بازاریابى غیرهرمى 
و غیر شــبکه اى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
شهرك آبشار اسپادانا ، کاج ، خیابان (میخک) ، کوچه (میخک) ، پالك 34 ، ساختمان میخک 34 ، طبقه پنجم ، 
واحد 34 کدپستى 8169339966 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 شــماره 150017 مورخ 1400/04/01 نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان انقالب با 
کد 1500 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم حمیرا آهوقلندر به شماره ملى 1755376235 و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم لنا آهوقلندر به 
شماره ملى 1971388173 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى کورش بختیارى زاده به 
شماره ملى 5279294047 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى کیانوش نیکخواه به شماره ملى 1817017081 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم 
ماندانا اعتضادى به شماره ملى 1818317346 به ســمت 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 (1163430)

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027001013 مورخ 1400/01/29 سید حمید رضا هفت 
شهیدان فرزند ســید محمد بشــماره شناســنامه 2117 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1285961218 در ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 108 
فرعى از اصلى 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 25/90 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/22 - م الف: 1155610 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/152
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139760302026014542 مورخ 1397/10/26 هیات یک آقاى عنایت 
اله غفارى گوشه به شناسنامه شماره 19 کدملى 4679554010 صادره فارسان فرزند فرج 
اله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى تجارى به مساحت 231,30 مترمربع از 
پالك ثبتى شماره 394 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد.
برابر راى شماره 139760302026014839 مورخ 1397/10/30 هیات دو آقاى عنایت اله 
غفارى گوشه به شناسنامه شماره 19 کدملى 4679554010 صادره فارسان فرزند فرج اله 
بصورت ششدانگ یک قطعه  زمین با بناى احداثى به مساحت 261,10 مترمربع از پالك 
ثبتى شــماره 744 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت ابوالقاسم دادخواه تهرانى. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/22 - م الف: 1155680 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان 

4/154/
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند
آراء شــماره 1184 و 1185 مورخه 1400/02/29 خانم حمیده رضائــى فرزند فریدون 
نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى رضا عباسى فرزند ســیف اله نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/81 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 459 
اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضیان از طریق انتقال 
قطعى مالک مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/04/22 - 1155485/ م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد /4/156
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
راى شماره 1107 مورخه 1400/02/26 خانم مهین منتظرى فرزند محمد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 157 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 784 اصلى واقع 
در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضــى از طریق انتقال قطعى مالک 
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار دوم: 1400/04/22 
- 1155509/ م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

4/158/
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
راى شــماره 1201 مورخه 1400/02/30 خانم طیبه رســتمى نجف آبادى فرزند حسن  
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 126/77  مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
1  فرعى از 473 اصلى  واقع در قطعه 6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضیان 
مالک مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/04/22 - 1155700 / م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد /4/170

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- راى شماره 1191 مورخه 1400/02/29  آقاى فتح اله صادقى پور نجف آبادى فرزند 
حسنعلى و نصرت همتیان فرزند فرزند عبداهللا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
105/26 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 3 فرعى از 422 اصلى واقع در قطعه 11 از 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى   مالک رسمى مشاعى مى باشد.  
2- راى شماره 1202 مورخه 1400/02/30 خانم نصرت همتیان فرزند عبداهللا نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 104/13 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 3 فرعى 
از 422 اصلى واقع در قطعه 11 از بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/04/22 - 1155983  / م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد /4/172
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 1016مورخه 1400/02/22 خانم زهرا عباس پور نجف آبادى  فرزند حیدر على  
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 112  مترمربع مجزى شده از پالك شماره 11   
فرعى از 464  اصلى واقعى در قطعه 5  از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضیان از 
طریق انتقال قطعى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/07 
- تاریخ انتشار دوم: 1400/04/22 - 1155724  / م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /4/178
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1ـ راى شماره 140060302027001245 مورخ 1400/02/04 حسن جعفرى خسروآبادى 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملى 1199486051 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 275 فرعى از اصلى 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 162/11 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت 
عادى از مالک رسمى مشاعى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/07 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/22 - م الف: 1155595 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/180
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم

 نمایند 
راى شماره 999 مورخه 1400/02/21 آقاى سلطانعلى فاضل نجف آبادى فرزند عزیز ال... 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 189/52مترمربع مجزى شده از پالك شماره 1  
فرعى از 300 اصلى واقعى در قطعه5 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضیان از 
طریق انتقال قطعى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/07- 
تاریخ انتشار دوم: 1400/04/22 -  1156150 / م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /4/182
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003150 مورخ 1400/03/05 حسین دائى على پزوه 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه 2886 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1293394068 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 9336 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/44 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 
از مالک رسمى احمد دائى على پزوه. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/06 - م الف: 1163705 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/259

تاسیس
شرکت سهامى خاص ساتین فرش لوتوس درتاریخ 1400/03/03 به شماره ثبت 67902 به 
شناسه ملى 14010049328 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :بافت، طراحى، تولید، خرید، فروش و پخش 
انواع فرش دستباف، ماشینى و تابلو فرش – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ 
وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت 
– عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین 
المللى – اخذ و اعطاى شــعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشــور 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 نقش جهان ، خیابان سپاه ، 
خیابان حکیم ، پالك - 2 ، پاساژ حکیم ، ورودى 2 ، طبقه اول ، واحد 213 کدپستى 8147766368 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شــماره 9189/28 مورخ 1400/02/08 نزد بانک ملت شعبه خیابان سپه اصفهان با کد 
91892 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
ملیکا امینى به شماره ملى 1272730591 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حسین امینى به شماره ملى 1283651483 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهرى شاه سوندى به شماره ملى 1285746392 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم سحر بشارت به شماره ملى 1292922435 به سمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال آقاى على حیدرى به شماره ملى 4610704994 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 (1163455)

آگهى تغییرات
شــرکت آراد نگار خاورمیانه شــرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 58230 
و شناســه ملــى 14006706711 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/03/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حســین منصف به شماره 
ملــى 1286681774 بــه ســمت 
مدیرعامل و على عکافیان به شماره ملى 
1291309837 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و اکرم محمودزاده به شماره ملى 
1291088474 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضا ثابت مدیرعامل و در 
غیاب ایشــان رئیس هیئت مدیره و در 
غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1163449)

آگهى تغییرات
شــرکت داده نگاران نرم افزار پارسى 
سهامى خاص به شــماره ثبت 24296 
و شناســه ملــى 10260450898 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/03/18 محســن جمالى 
قهدریجانى بشماره ملى 1289408191 
- شــیروان نور محمدى فر بشماره ملى 
4540082371 - محمود شــاه زیدى 
بشــماره ملى 1288103719 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . محمدرضا قابلى 
بشــماره ملى 2992592005 بسمت 
بازرس اصلى و محمد صادقى بشــماره 
ملى 2297958269 بســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1163442)

آگهى تغییرات
شــرکت دنده تراش اســپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 1529 و شناسه ملى 
10840078389 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/10 
محمد مهدى یوســفى کجانى بشماره 
ملى 1291096795 و فائزه یوســفى 
کجانى بشــماره ملى 1272965821 و 
محبوبه اســمعیلى کجانى بشماره ملى 
1288235690 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . مجید محمدقاســمى سامانى 
بشــماره ملى 4610016508 بسمت 
بازرس اصلى و زینب احمدى بشــماره 
ملى 1112037144 بســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد . تراز نامه و صورتهاى مالى منتهى به 
سال 1399/12/29تصویب شد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فالورجان (1163438)

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى نقش جهان دقیق 
سهامى خاص به شماره ثبت 20531 
و شناســه ملى 10260413932 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/03/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - حسین الیاس پور 
به کدملى 4689122601 ، علیرضا 
الیاس پور به کدملى 4689778590 
و ســبزوار الیــاس پور بــه کدملى 
4689707790 بسمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - فرزانه شــمس به کدملى 
1285909275 و سیدجواد مویدى به 
کدملى 5499596972 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
نصف جهان جهــت درج آگهى هاى 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1163436)
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خوشبختانه قلب کمتر دچار سرطان مى شود زیرا مصرف اکســیژن و متابولیسم قلب بسیار باالست 
بنابراین هر نوع میهمان ناخوانده با ورود به قلب از بین مى رود اما با این وجود قلب نیز مى تواند مبتال 
به سرطان شود. هنوز علت ایجاد این نوع سرطان به درستى شناخته نشده است اما در حال حاضر 
سرطان هایى مانند مالنوم، پوست، ریه، تیروئید و پستان به دلیل متابولیسم بسیار باال، مى توانند 
سلول هاى سرطانى را به بافت قلب متاستاز(انتقال ســلول هاى سرطانى به بافت هاى دیگر 
بدن) دهند. خوشبختانه این نوع سرطان شیوع زیادى ندارد و معموال با انجام اکوکاردیوگرافى( 

سونوگرافى قلب) قابل تشخیص است.
سرطان قلب مى تواند به سرعت پیشرفت کند و عالیم خود را به طور ناگهانى بروز دهد. این نوع 
ســرطان عالیمى مانند بیمارى هاى قلبى دارد؛ معموال در افراد مبتال به ســرطان قلب عالیمى و 
نشانه هایى مانند سرگیجه، احساس تپش قلب، آریتمى قلب (غیرطبیعى بودن ریتم قلب) و زمین خوردن 

مشاهده مى شود.
هرچند هم اکنون سرطان قلب نادر است اما راهى براى پیشگیرى از ابتالى این نوع سرطان وجود ندارد 
و ممکن است حتى اگر مبتالیان به ســرطان قلب جراحى هم شوند، به روش هاى درمانى پاسخ ندهند 

بنابراین اغلب در روش هاى درمانى تنها بیمارى این افراد کنترل مى شود.

یافته هاى یک تحقیق جدید نشــان مى دهد دوندگانى که خواستار تقویت عملکرد مغزشان هستند 
باید با پاى برهنه بدوند.

مطالعه محققان دانشگاه نورث فلوریدا نشان مى دهد بعد از دویدن با پاى برهنه، افراد شاهد بهبود در 
حافظه کارى یا توانایى یادآورى یا پردازش اطالعات هستند. به گفته محققان، دویدن با کفش داراى 

چنین فواید مشابهى نیست.
راس آلووى، سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «اگر ما کفش هایمان را درآورده و با پاى برهنه 

بدویم، در پایان دویدن باهوش تر از زمان شروع دو خواهیم بود».
در این مطالعه، محققان از 72 شرکت کننده خواستند در یک فاصله معین، به مدت حدود 16 دقیقه با 

پاى برهنه و سپس با کفش بدوند. رده سنى افراد داوطلب 18 تا 44 سال بود.
محققان در این تست متوجه شدند در حین دویدن با پاى برهنه، افراد توجه بیشترى به گام هاى خود 

دارند تا از برخورد با اشیایى که ممکن است به پاهایشان آسیب برساند خوددارى کنند.
قبل و بعد از دویدن، محققان حافظه کارى شرکت کنندگان را آزمایش کردند. آنها دریافتند بعد از دویدن 
با پاى برهنه، در حدود 16 درصد افزایش در عملکرد حافظه کارى افراد حاصل شــد. این تاثیر بعد از 

دویدن با کفش مشاهده نشد.
محققان در این مطالعه سرعت و ضربان قلب دونده ها را اندازه گیرى کردند و متوجه شدند که این دو 

عامل تاثیرى در عملکرد حافظه ندارند.

با پاى برهنه بدوید

بســیارى از مردم براى طعم دار کردن مواد غذایى در روند پخت و پز از انواع مختلف فلفل مانند فلفل 
قرمز و سیاه استفاده مى کنند. با این حال، کمتر کســى مى داند که فلفل سفید نیز وجود دارد و داراى 

خواص بسیارى است.
فلفل سفید گیاهى خودرو و وحشى است که در هند به وفور رشد مى کند. میوه هاى این درخت کوچکتر 
از نخود بوده و به صورت خوشه اى از درخت آویزان هستند. پس از رسیدن این دانه ها، آن ها را چیده 

و خشک مى کنند و پس از آسیاب کردن مى توانید آن را به عنوان فلفل سفید مورد استفاده قرار  دهید.
تحقیقات نشان داده است فلفل سفید داراى خواص بى شمارى است و باعث بهبود فرآیند هضم غذا شده 
و متابولیسم (سوخت و ساز بدن) را ارتقا مى دهد. همچنین این نوع فلفل داراى خاصیت ادرارآورى است 
و از همین رو، اگر به دنبال افزایش متابولیسم و کاهش وزن هستید و یا عملکرد بهتر دستگاه گوارش را 

مد نظر دارید، فلفل سفید گزینه مناسبى براى شماست.
تحقیقات نشان داده است مواد موجود در فلفل سفید با تحت تاثیر قرار دادن دستگاه گوارش، روند جذب 
مواد مغذى را افزایش مى دهند. در کنار خاصیت ادرارآورى، این نوع فلفل به دلیل دارا بودن خاصیت تب 

برى مى تواند باعث کاهش تب بیماران شود.
طعم فلفل سفید مالیم و شیرین تر از فلفل سیاه است و تندى انواع دیگر فلفل ها را ندارد. این نوع فلفل را 
به ویژه آشپز ها با غذا هاى دریایى و گوشت سفید بیشتر مورد استفاده قرار مى دهند. همچنین مى توانید 
در درست کردن انواع مختلف سس هاى خانگى نیز از فلفل سفید بهره بگیرید. به طور معمول به دلیل 
رنگ سفید این نوع فلفل، از آن در درست کردن سس هاى حاوى مایونز استفاده مى شود. در غذا هاى 

فرانسوى نیز از ترکیب فلفل سیاه و سفید براى طعم بهتر مواد غذایى بهره مى گیرند.

خواص بى نظیر فلفل سفید

  

افراد بسیارى عادت دارند که انواع آجیل مانند 
مغزها و دانه ها را در دماى محیط و مثال داخل 
کابینت نگهدارى کنند. این درحالى است که 
نگهدارى از مغزها و دانه هــا در دماى محیط 
باعث ترکیب چربى موجود در آنها با اکسیژن 
هوا در اثر تماس با حرارت مى شود و همین روند 
مى تواند بعد از مدتى باعث ایجاد بوى نامطلوب 

در انواع مغزها یا دانه ها شود. 
این بو چیزى شــبیه به بوى نم یا ترشیدگى 
است. اگر مى خواهید که مغزها یا دانه ها براى 
مدت زمان طوالنى ترى تازه و ســالم بمانند، 
بهتر است که آنها را در کیسه هاى نخى بریزید، 
کیسه نخى را داخل یک نایلون قرار دهید و این 
نایلون را در جامیوه اى یخچال تان بگذارید. اگر 
مى خواهید که مغزها یــا دانه ها را براى مدت  
طوالنى ترى نگهدارى کنید، مى توانید آنها را 

داخل فریزر هم قرار دهید.

  

افــراد بســیارى عــادت دارند که همیشــه 
گوجه فرنگى را بعد از شســتن داخل یخچال 
نگهــدارى کننــد. ایــن درحالى اســت که 
گوجه فرنگى به دماى سرد حساسیت دارد و اگر 
براى مدت طوالنى داخل یخچال نگهدارى 
شود، زودتر خراب یا پالســیده مى شود. این 
درحالى است که شما مى توانید گوجه فرنگى 
را بعد از شستن با یک دســتمال نخى کامال 
خشک کنید و آنها را داخل کیپ زیپ در دماى 
محیط نگه دارید. به این ترتیب، طول عمر آنها 

را افزایش خواهید داد. 

بعضى افراد عادت دارند که ســیب زمینى ها را 
به صورت شسته یا نشســته داخل جامیوه اى 
یخچال نگهدارى کنند. این درحالى اســت 
که رطوبت موجود در یخچال مى تواند باعث 
جوانه زدن ســیب زمینى و سرعت بخشیدن 
به فســادپذیرى آن شــود. شــما مى توانید 
سیب زمینى ها را بدون شستن در دماى محیط 
قــرار دهید و مطمئن باشــید کــه اگر مکان 
نگهدارى سیب زمینى به اندازه کافى خشک 
و دور از تابش نور خورشید باشد، سیب زمینى ها 
مى توانند در چنین شرایطى حداقل به مدت 3 

هفته تازه و سالم بمانند.  

 

کره بادام زمینى جــزو خوراکى هاى مورد 
عالقه بسیارى از کودکان به عنوان وعده 
صبحانه یــا میان وعده عصرانه اســت. 
معمــوال بســیارى از خانواده ها قوطى 
یا شیشــه کره بادام زمینى را در دماى 
محیط و مثال روى کانتر آشــپزخانه 
نگهدارى مى کنند. این درحالى است 
که گرماى محیط آشــپزخانه مى تواند 
تاثیرى منفى روى روغــن موجود در 
کره بادام زمینى بگذارد و باعث شــود 
که محصول شــما به مرور زمان بوى 
نامطلوبــى بگیرد. به همیــن دلیل هم 
توصیه مى شود که کره بادام زمینى را داخل 
یخچال نگهدارى کنید و آن را حدود 15 تا 20 
دقیقه قبل از مصرف از یخچال خارج کنید تا 

براى خوردن آماده شود.

عاداتى که باید 
ترکشان کنید

متخصص قلب و عروق با اشاره به اینکه کلسترول و فشار خون باال عالمت ندارند و تنگى عروق را ایجاد مى کنند، گفت: استفاده از 
رژیم غذایى کم نمک و مصرف مواد غذایى حاوى فیبر باال مثل سبزى و میوه در کنترل فشار خون موثر است.

محمود افتخارزاده درباره «چربى  هاى بد خون»، گفت:یک سرى فاکتورهاى خطر براى بیمارى  هاى قلبى داریم این فاکتورها موجب 
ایجاد و پیشروى بیمارى  هاى قلبى مى شود.

وى ادامه داد: بنابراین کنترل این فاکتورهاى خطر مى تواند از ایجاد بیمارى هاى قلبى پیشــگیرى کرده و حتى از 
پیشروى آن هم در افرادى که تنگى عروق کرونر جلوگیرى کند. این دو فاکتور باال بودن چربى هاى 

خون به ویژه کلسترول بد و فشار خون باال است.
این متخصص قلب و عروق خاطرنشان کرد:کلسترول خون از سه جزء تشکیل شده، 

قسمتى از آن LDL کلسترول بدى است که مى تواند رسوب کرده و موجب تشکیل 
پالك هایى که تنگى عروق را ایجاد مى کنند تشکیل دهد؛ قسمت دوم کلسترول 

HDL است که عکس LDL عمل کرده و وظیفه آن برداشت چربى 
از دیواره رگ هاست.

افتخار زاده اضافه کرد: قسمت ســوم هم ترى گلیسیرید است. 
هر عاملى که موجب افزایش LDL و کاهش HDL شود 
مى تواند منجر به افزایش رسوب در رگ ها شده و تنگى عروق 

را بیشتر کند.
این متخصص قلب و عروق تاکید کرد: فشار خون و چربى باال 

تاثیر مستقیمى بر یکدیگر ندارند اما طبیعى است که هرچه فردى 
کلسترول بد باالیى داشته باشد و از طرفى فشار خون باال هم داشته باشد، خطر 

بیشترى جداره رگهایش را تهدید مى کند.
وى متذکر شــد: این دو عامل کامال مستقل هســتند و باعث افزایش دیگرى نمى شوند. این دو 
عامل هریک به تنهایى در تنگ کردن جداره رگ ها موثرند و مى توانند در اتحاد با هم تنگى عروق 

بیشــترى ایجاد کنند؛ به همین دلیل اگر بیمارى فشار خونى به ما مراجعه کند سعى 
داریم چربى خون وى را کاهش دهیم. افتخار زاده درباره «عالئم چربى و فشار خون 
باال»،گفت:متاسفانه کلسترول و فشــار خون باال عالمت ندارند بلکه عوارضى مثل 

تنگى عروق را ایجاد مى کنند؛ بنابراین مهمترین عامل کشف این فاکتورهاست.

طبق نتایج یک تحقیق جدید، مسواك زدن و استفاده از نخ دندان فقط براى حفظ سالمت دندان ها 
نیست بلکه براى سالمت مغز هم مفید است.

یافته ها نشان داد که از دست دادن دندان با افزایش خطر ابتالء به زوال عقل مرتبط است، اگرچه استفاده 
از پروتزهاى دندانى ممکن است به کاهش این خطر کمک کند.

محققان دریافتند افرادى که تعداد دندان هاى بیشترى از دست داده بودند، 1/48 برابر با خطر ابتالء به 
اختالل فکر و 1/28 برابر با خطر ابتالء به زوال عقل روبرو بودند.

«بى وو»، سرپرست تیم تحقیق در این باره مى گوید: «یافته هاى ما اهمیت حفظ سالمت دهان و دندان 
و نقش آن در کمک به حفظ عملکرد شناختى را نشان مى دهد.» تیم تحقیق دریافت که هر چه تعداد 

دندان هاى بیشترى از دست برود، خطر اختالالت فکرى بیشتر خواهد بود.
یافته ها نشان مى دهد که درمان به موقع با پروتزهاى دندانى ممکن است به کاهش این روند کمک کند.

به گفته محققان، فقدان دندان ها جویدن را دشوار مى کند که ممکن است منجر به سوءتغذیه یا تحریک 
تغییرات مغزى شود. همچنین شواهد فزاینده اى در مورد ارتباط بین بیمارى لثه (علت اصلى از دست 

دادن دندان) و زوال فکرى وجود دارد.

افزایش خطر ابتال به زوال عقل
 با از دست دادن دندان ها

خوش
ب

س
سرط
ســرط

نشانه هایى
مشاهده مىش
هرچند هم اک

و ممکن است
بنابراین اغلب

قلب هم سرطان مى گیرد؟

چطور دچار تنگى عروق نشویم؟

یخچال نگهدارى کنن
که رطوبت موجود در
جوانه زدن ســیب زمی
به فســادپذیرى آن ش
سیب زمینى ها را بدون
قــرار دهید و مطمئن
نگهدارى سیب زمینى
و دور از تابش نور خورش
مى توانند در چنین شر
هفته تازه و سالم بمانند

کره بادام زمینى جـ
عالقه بسیارى از
صبحانه یــا میان
معمــوال بســی
یا شیشــه کره
محیط و مثال
نگهدارى مى ک
که گرماى محی
تاثیرى منفى ر
کره بادام زمینى
که محصول شـ
نامطلوبــى بگیر
ک توصیه مى شود که
یخچال نگهدارى کنید
ا دقیقه قبل از مصرف
براى خوردن آماده شود

 و فشار خون باال عالمت ندارند و تنگى عروق را ایجاد مى کنند، گفت: استفاده از 
یبر باال مثل سبزى و میوه در کنترل فشار خون موثر است.

ت:یک سرى فاکتورهاى خطر براى بیمارى  هاى قلبى داریم این فاکتورها موجب 

 مى تواند از ایجاد بیمارى هاى قلبى پیشــگیرى کرده و حتى از 
وگیرى کند. این دو فاکتور باال بودن چربى هاى 

از سه جزء تشکیل شده،  رول خون
ند رسوب کرده و موجب تشکیل

 دهد؛ قسمت دوم کلسترول 
برداشت چربى فه آن

سیرید است. 
HD شود 
گى عروق 

 چربىباال 
ه هرچه فردى 

 باال هم داشته باشد، خطر 

ـتند و باعث افزایش دیگرى نمى شوند. این دو 
موثرند و مى توانند در اتحاد با هم تنگى عروق  ا

شار خونى به ما مراجعه کند سعى 
درباره «عالئم چربى و فشار خون 
عالمت ندارند بلکه عوارضى مثل 

مل کشف این فاکتورهاست.

چار تنگى عروق نشویم؟

شــاید برایتان تعجب آور باشــد، اّما این یک حقیقت است 
که تغییر فقط یک ســاعت خواب مى تواند از شما در مقابل 

افسردگى محافظت کند.
مطالعات نشان مى دهد افرادى که زودتر به خواب مى روند 
و حتى زودتر از خواب بیدارمى شوند خطر ابتال به افسردگى 
در آن ها کمتر است که براى این منظور، داشتن یک برنامه 
متفاوت براى روز هاى کارى و حتى روز هاى تعطیل مى تواند 
مفید باشــد چرا که اگر براى کار و خواب خود برنامه ریزى 

منظمى نداشته باشند باعث بدخلقى مى شود.
این در حالى اســت که یک برنامه ریزى خوب براى تمامى 

کار هاى روزانه و استراحت تا حد زیادى مى تواند از افسردگى 
افراد جلوگیرى کند. افرادى که سحرخیز هستند مى گویند که 
در اغلب مواقع، در طول روز احساس خوبى دارند و احتمال 
اسکیزوفرنى و همچنین افسردگى در آن ها کمتر است، در 
مقابل، افرادى که شب زنده دار هستند و خواب و استراحت 
منظمى ندارند همیشــه حس کســالت و خواب آلودگى با 
آن ها همراه است و از طرفى، دو برابر بیشتر دچار افسردگى 
مى شــوند. به همین منظور، پژوهشــگران، به بررسى این 
موضوع پرداختند و متوجه شدند افرادى که در ساعات منظمى 
از شب به خواب مى روند و صبح زود از خواب بیدار مى شوند نه 

تنها شاداب تر بلکه کمتر هم در معرض خطر افسردگى شدید 
هستند که بدنبال این موضوع، یک سوال براى افراد مطرح 
مى شود و آن هم این است که اگر ما زودتر به خواب برویم، 
مى توانیم شادتر و خوشــبخت تر باشیم؟ که در پاسخ به این 

سوال باید گفت که بستگى دارد.
اما این را بدانید که اگر به جاى ســاعت 1 بامداد، ساعت 11 
شب به رختخواب بروید تا 40 درصد خطر افسردگى خود را 
کاهش مى دهید و به همین منظور، حتما باید برنامه ریزى 
منسجمى براى کار و استراحت خود داشــته و به آن پایبند 

باشید تا بتوانید سالمت خود را تا حّد زیادى تضمین کنید.

زود خوابیدن باعث شادى مى شود؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مردم! شــما چونان مســافران در راهید، که در این دنیــا فرمان کوچ 
داده شدید، که دنیا خانه اصلى شما نیست و به جمع آورى زاد و توشه 
فرمان داده شدید. آگاه باشید این پوست نازك تن، طاقت آتش دوزخ را 
ندارد! پس به خود رحم کنید، شــما مصیبت هاى دنیا راآزمودید، آیا 
ناراحتى یکى از افراد خود را بر اثر خارى که در بدنش فرو رفته یا در 
زمین خوردن پایش مجروح شده یا ریگ هاى داغ بیابان او را رنج داده 

موال على (ع)دیده اید، که تحمل آن مشکل است؟
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شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1400/142 مورخ 1400/01/30 شوراى محترم اسالمى شهر، 
عملیات تکمیل بلوار کشاورز را با مجموع برآورد تقریبى اولیه به مبلغ 198/537/587/975 ریال با احتساب تعدیل 
و مابه التفاوت قیمت قیر حسب مدارك موجود در مدارك مناقصه، از محل اعتبارات عمرانى سال 1400 شهردارى و بر 

اساس فهرست بهاء سال 1400 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و 
تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه چهار در رشته 

راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/05/09 به امور قراردادهاى 

شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 10/000/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و 

سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

محمد مغزى نجف آبادى -شهردار نجف آباد 

چاپ اول

م.الف:1163688

بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونى آنها در شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 4896 دعوت به عمل مى آید که در جلسه روز شنبه مورخ 1400/05/02 
رأس ساعت 9 صبح در محل قانونى شرکت به آدرس: اصفهان، جاده آبشار، به طرف زیار، کیلومتر 23 

شرکت اصفهان شیر تشکیل مى گردد. حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده: 

1ـ استماع گزارش هیئت مدیره و حســابرس قانونى در خصوص عملکرد ســال مالى منتهى به 
 .1399/12/30

2ـ بررسى و تصویب صورت هاى مالى شرکت براى سال مالى منتهى به 1399/12/30، حساب سود و 
زیان و تصمیم در باب اتخاذ تقسیم سود سال 1399 

3ـ تعیین پاداش سالیانه اعضاى هیئت مدیره جهت سال 1399. 
4ـ تعیین حق حضور اعضاى غیرموظف هیئت مدیره براى سال 1400.

5ـ سایر مواردى که تصمیم گیرى راجع به آن در صالحیت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده باشد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر (سهامى خاص)

 به شماره ثبت 4896 و شناسه ملى 10260260471 

هیئت مدیره 

مدیرعامل شرکت مهندســى آب و فاضالب کشور در 
ارتباط تلفنى با ستاد تنش آبى آبفاى اصفهان، بر استمرار 

و توزیع عادالنه  خدمات آبفا در سطح استان تاکید کرد .
حمید رضا جانباز با بیان این که امسال نسبت به 50 سال 

گذشته منابع آبى بســیار محدود است اعالم کرد: تامین 
پایدار آب شــرب در بســیارى از مناطق دشوار است اما 
صنعت آبفاى کشور این اطمینان را دارد که اصفهانى ها 

مى توانند بر مشکالت کم آبى غلبه کنند.

وى با اشــاره به تخصص و مهارت نیروى انســانى در 
آبفاى اســتان اصفهان گفت: اصفهان در بســیارى از

 زمینه ها درصنعت آبفا در کشور پیشگام است و همین امر 
اصفهانى ها را در گذر از تنش آبى یارى مى کند.

مدیرعامل شرکت مهندسى آبفاى کشور افزود: در چند 
سال اخیر آبفاى اصفهان توانست با ایجاد زیرساخت هایى 
مانند تله مترى و پایش هوشــمند شبکه در بخش بهره 

بردارى، آب شرب را به صورت پایدار تامین کند.
جانباز با اشــاره به افزایش دماى هوا در روزهاى پایانى تیر 
و مرداد اظهار داشــت: با این که هنوز سامانه دوم آبرسانى 
در اصفهان به بهره بردارى نرسیده است اما انتظار مى رود 
فعاالن صنعت آبفا در اصفهان با بهره گیرى از توان تخصصى 

خود آب شرب مردم را به صورت پایدار تامین کنند.
در ادامه این جلسه مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: با توجه به افزایش دما تا 42 درجه در 
روزهاى آینده سعى کرده ایم بستر الزم براى تامین آب 

شرب مردم در شهر ها و روستاها را مهیا سازیم.
هاشم امینى حفظ آرامش مردم استان را اولویت اول آبفا 
دانست و افزود: آبفاى استان اصفهان تمام تالش خود را 
به کار مى گیرد تا بحران کم آبى با بهره گیرى از ظرفیت 
نیروى انسانى متعهد و متخصص مدیریت شود و مردم با 

چالش کمترى در زمینه کم آبى رو به رو شوند.
وى درخصوص آبرسانى سیار در اصفهان اظهار داشت: در 
این روزهاى گرم و بسیار سخت سعى کرده ایم آبرسانى 
سیار به مناطقى که با افت شدید فشــار مواجه شدند در 
کوتاه ترین زمــان ممکن صورت گیرد تــا مردم براى 

دسترسى به آب شرب در تنگنا نباشند.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان ابراز امیدوارى کرد با 
همکارى مردم در مدیریت مصــرف بهینه آب و تالش 
شبانه روزى فعاالن صنعت آبفا در اصفهان، این بحران را 

با کمترین تنش پشت سر بگذاریم.    

مدیر عامل آبفاى کشور:

اصفهانى ها با تخصص و مهارت خود
بر تنش آبى غلبه مى کنند

مجمع عمومى عادى سالیانه شــرکت نفت سپاهان 
روز دوشــنبه 21 تیرماه در محل هتل سیمرغ تهران 
برگزار شــد. در این مجمع که ریاست آن را دکتر بنى 
شریف، رئیس هیئت مدیره شــرکت نفت سپاهان بر 

عهده داشــت بیش از 85 درصد سهامداران 
حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومى شرکت نفت سپاهان، 
دکتر رزاقى، مدیرعامل شرکت نفت سپاهان 
در این مجمع ضمن تشریح عملکرد شرکت 
در بخش هاى مختلف، گزارش مبســوطى 
از آخریــن وضعیت پــروژه هاى در دســت 
اجرا به ســهام داران ارائه داد. وى با اشاره به 
برنامه هاى شــرکت براى تولیــد روغن پایه 

گرید دو و سه، این پروژه را گام مهمى در جهت افزایش 
سود آورى شــرکت عنوان کرد و افزود نفت سپاهان 
با ورود به تولید روغن هاى گروه دو و ســه به یکى از 
قطب هاى تولید روغن پایه تبدیل خواهد شد.در این 
مجمع پس از بررسى صورت هاى مالى و تصویب آن، 

110 تومان سود نقدى براى هر سهم در نظر گرفته شد.
بر این اســاس در مجمع عمومى فــوق العاده  نیز که 
بالفاصله برگزار شــد پس از بررسى گزارش افزایش 
سرمایه شرکت، با افزایش ســرمایه 489 درصدى از 

محل تجدید ارزیابى موافقت گردید.
 در پاپــان مجمــع دکتر رزاقــى با حضــور در میان 
سهامداران ضمن توجه به نقطه نظرات و دیدگاههاى 
آنان در مورد عملکرد شرکت  به پرسشهاى آنها پاسخ 

گفت.

روز شیرین براى سهامداران نفت سپاهان

مدیر اماکن مذهبى و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور 
خیریه گفت: مانور سالمت با توجه به آغاز پیک پنجم 

کرونا در 500 امامزاده کشور برگزار مى شود.
حجت االسالم محمد نوروز پور با اشاره به اجراى مانور 
سالمت در امامزادگان کشور اظهار داشت: با شیوع این 
بیمارى و دستور رهبر معظم انقالب،  217 بقعه کارگاه 

تولید ماسک در این مراکز راه اندازى شد.
وى با اشاره به راه اندازى کارگاه هاى تولید گان نیز ابراز 
داشــت: این مراکز نیز به منظور کمک به کادر درمان 
آغاز بکار کرد و در نهایت تاکنون 47 هزار دست گان 

تولید و به مراکز درمانى تحویل شد.
مدیر اماکن مذهبــى و بقاع متبرکه ســازمان اوقاف 
و امور خیریه همچنین با اشــاره به توزیع بسته هاى 

معیشــتى تهیه شــده در بقاع متبرکه کشور و اهداى 
آن به نیازمندان تصریح کرد: از ابتداى شــیوع کرونا 
تاکنون دو میلیون و 500 هزار بســته معیشتى تهیه و 
در اختیار نیازمندان شناسایى شده از طریق مراکز افق 
قرار گرفته است. حجت االســالم نوروزپور در ادامه با 
اشاره به آغاز مانور ســالمت در امامزادگان کشور به 
دلیل ورود به پیک پنجم کرونا گفــت: در این زمینه 
در 500 امامزاده کشور خیمه هاى سالمت راه اندازى

 شده است.
وى اضافه کــرد: در این خیمه ها با حضور پزشــکان، 
مشاوران و افراد متخصص غربالگرى سالمت انجام 
مى شود و در صورت نیاز بیماران به مراکز درمانى ارجاع 

داده مى شوند.

مانور سالمت در 500 امامزاده کشور برگزار مى شود

کارشــناس سیســتم هاى اطالعاتى یکپارچه و مسئول 
سیستم هاى حوزه تأمین شرکت فوالد مبارکه از اجراى 
موفقیت آمیز پروژه ارتباط با ســامانه حمل ونقل جاده اى 

کشور در این شرکت خبر داد.
اسماعیل نصر اصفهانى گفت:  این پروژه با همت و تالش 
بى وقفه کارشناســان واحد سیستم هاى اطالعاتى، واحد 
نرم افزارهاى سیستمى، واحد حمل ونقل و شرکت ایریسا 
پیاده سازى و در اختیار واحدهاى متقاضى در شرکت فوالد 

مبارکه قرار داده شده است.
وى  در ادامه  افزود: یکى از نیازهاى مبرم در حوزه لجستیک 
فوالد مبارکه پیگیــرى و گزارش گیرى از وضعیت حمل 
مواد اولیه به شرکت در کمترین زمان ممکن و با کیفیت 
قابل قبول است. پروژه ارتباط با سامانه حمل ونقل کشور 
در قالب طرح توسعه سیســتم هاى اطالعاتى و به منظور 
انتقال اطالعات و گزارش گیرى از بارنامه هاى ثبت شده در 

سیستم هاى راهدارى، راه اندازى شده است.
وى خاطرنشان کرد:  این پروژه با حمایت مدیریت فناورى 
اطالعات و همکارى رؤساى فناورى اطالعات، کارشناسان 
واحد حمل ونقل و شرکت ایریسا در کوتاه ترین زمان ممکن 

انجام پذیرفته است.
مدیر حمل ونقل و پشتیبانى شــرکت فوالد مبارکه نیز در 

خصوص این پروژه گفت: جریان اطالعات یکى از ارکان 
اصلى مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک است و امروزه 
ارتباط مؤثر نهادهاى درگیــر در این فرایند بیش از پیش 

الزم است .
محمدعلى زارعى افزود:  ساالنه بیش از 400 هزار کامیون 
از مبدأ فوالد مبارکه یا به مقصد آن، وظیفه حمل مواد اولیه و 
محصوالت شرکت را در کشور بر عهده دارند . برنامه ریزى 
و کنترل این حجم از ناوگان بــراى بزرگ ترین صاحب 
کاالى کشور نیازمند سیســتم هاى اطالعاتى با قابلیت 

اطمینان باالست .

وى در ادامه خاطرنشــان کــرد:  بــا پیگیرى هاى واحد 
حمل ونقل و پشتیبانى و مدیریت ارشد سازمان و به همت 
همکاران سیستم ها و فناورى اطالعات، ارتباط با سامانه 
برخط ســازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى کشــور، 
به عنوان مهم ترین سند حمل بار، از تیرماه سال جارى برقرار 
شد و کلیه اطالعات مندرج در بارنامه شامل مشخصات 
محموله، گیرنده، فرستنده، راننده، وسیله نقلیه و هزینه هاى 
مربوطه پس از ثبت در سیســتم مذکور در  EIS فوالد 
مبارکه بارگذارى مى شــود و امکان انواع پایش و تحلیل 

را فراهم مى کند .

ارتباط موفقیت آمیز فوالدمبارکه  با سامانه حمل ونقل جاده اى  کشور
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