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باورهاى نادرست 
درباره تخم مرغ

تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه تصویب شد
3

2

2
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مدرسه «قصه هاى مجید» 
در راه پیوستن به تاریخ!

بازار پژمرده گل 
در اصفهان

قیمت موبایل
 10 تا 12درصد 
کاهش یافت

5
ممکن است 
اصفهان هم 
خاموش شود

برخى از مردم تصور مى کنند زرده تخم مرغ منبع 
پروتئین و تمام ویتامین ها و مواد معدنى است. حتى دیده 

مى شود که ورزشکاران براى دریافت پروتئین بیشتر 
زرده تخم مرغ را جدا کرده و فقط آن را مى خورند. این 
در حالى است که حجم زیادى از پروتئین در واقع در...

در حالى کــه کمبود ســوخت نیروگاه ها در روز 
سه شنبه به قطعى برق تعدادى از صنایع در مناطق 
صنعتى نجف آباد، علویجه و اشترجان منجر شد، 
مسئوالن شرکت برق مى گویند در صورت ادامه 
روند فعلى مصرف گاز، احتمال اینکه خاموشى ها 

به بخش هاى مسکونى هم برسد وجود دارد.
در همین بــاره حمید عالقمنــدان، مدیرعامل 

شرکت توزیع برق استان...

4

مبارزه دختران سبز و طالیىمبارزه دختران سبز و طالیى
فردا، دربى فوتبال بانوان اصفهانفردا، دربى فوتبال بانوان اصفهان

5

انتقاد شدید اللحن نماینده مردم در مجلس از مدیریت مجتمع صنعتى بزرگ اصفهان؛ 

یحیى تهدید مى کند، رضایى سیبل انتقادات مى شود
ذوب آهن، این روزها بى شباهت به پرسپولیس نیست اما؛

دربى 94 بــا همه اما و اگرهایش تمام شــد و شــاگردان یحیى 
گل محمدى در حالى که مى توانستند برنده این دیدار جذاب باشند 

در دقایق پایانى مســابقه مانند لحظات آغازین بازى، دروازه 
خود را باز شــده دیدند. یحیى گل محمدى، ســرمربى 

سرخپوشان پایتخت در نشست خبرى بعد از بازى...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هشدار دوباره مسئول ارشد امور برق استان 
درباره تبعات عدم کاهش مصرف گاز و برق

ظرفیت 
جنوب اصفهان 
براى ساخت 

پیست اتومبیلرانى

تعیین تکلیف 25 هزار پالك وقفى در اصفهان
3

5

دارکو بیدوف:دارکو بیدوف:

همه چیز خوبه غیر از همه چیز خوبه غیر از 
نتایجنتایج

آگهى مزایده

مهدى رضوى راد  - سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول

 سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد بند 2 و 4مورخ 99/04/16 
هیات مدیره نســبت به واگذارى اموال خود از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت 
بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان 
لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 99/11/12 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 
03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد. 
1- یک دستگاه مخزن ذخیره سوخت 40 هزار لیترى (مزایده)

2- تعداد 14 قلم انواع قطعات و لوازم یدکى اتوبوس بنز 457 مازاد بر مصرف (مزایده)

آگهى مزایده

مهدى رضوى راد  - سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد بند 2 مورخ 99/04/31 
هیات مدیره نسبت به واگذارى امالك خود از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت 
بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان 
لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 99/11/12 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 
03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد. 
1- یک قطعه زمین ترمینال با اولویت 5 سال کاربرى مســکونى واقع در ورنامخواست- 

بلوار جانبازان خیابان شهید غالمى0 سنگبرى سابق) کوچه 6 مترى (مزایده)

امیرمحمد متقیان امیرمحمد متقیان 
با «طبقه یک و نیم» با «طبقه یک و نیم» 
وارد وارد 
جشنواره فجرجشنواره فجر
 شد شد

دست راست «عمو پورنگ» 
به آرزوى دیرینه اش رسید

بع
 حتى دیده 

 بیشتر
رند. این 
قع در...
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سخنگوى سازمان سنجش آموزش کشور از دستگیرى 
باندهاى سرقت و افشاى اطالعات داوطلبان کنکور خبر 
داد و گفت: با توجه به مجازى و اینترنتى شدن ثبت نام 
آزمون ها الزم اســت داوطلبان آزمون هاى مختلف در 

حفظ اطالعات شخصى خود کوشا باشند.
فاطمه زرین آمیزى ضمن بیان این مطلب در خصوص 
احتمال سرقت اطالعات داوطلبان آزمون هاى مختلف 
از جمله کنکور سراسرى هشدار داد و گفت: اخیراً حدود 
هفت نفر از داوطلبان کنکور امسال مسئله سرقت و تغییر 
اطالعات داوطلبى از ســوى افراد نامعلوم را با سازمان 
ســنجش آموزش کشــور مطرح کردند و این سازمان 

نیز پس از بررســى هاى الزم و فنى و تأیید این مسئله 
با این داوطلبان مســاعدت کرد به طورى که تغییرات 
نظام آموزشى، ســایر اطالعات شناسنامه اى و آزمونى 
آنها اصالح و اعمال شد. وى خاطرنشان کرد: نهادهاى 
امنیتى در خصوص افشــاى باندهــاى تخلف در حق 
داوطلبان، همکارى هاى زیادى با ســازمان ســنجش 
آموزش کشور داشته اند و در این زمینه اقدامات خوبى نیز 

انجام شده و  بسیارى از متخلفان دستگیر شدند.
زرین آمیزى گفت: امکان برگزارى مجدد کنکور براى این 
داوطلبان از جنبه هاى متعدد باید مورد بررسى قرار گیرد و 

نمى توان مطلقاً در مورد آن اعالم نظر کرد./4292

رئیس مرکز اطالع رسانى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى اعالم کرد: بر اساس نظرسنجى انجام شده، 72 

درصد مردم واکسن ایرانى کرونا را تزریق خواهند کرد.
کیانوش جهانپور در صفحه توییتر خود نوشت: نظرسنجى 
مرکز افکارسنجى ایرانیان درباره واکسن کرونا نشان داد 
که 72 درصد مردم واکسن ایرانى کرونا را تزریق خواهند 
کرد. همچنین 60 درصد مردم امید زیادى به تولید واکسن 
ایرانى دارند و 40 درصد به واکسن هاى خارجى اعتمادى 
ندارند.53 درصد هم گفته اند اگر وزارت بهداشت واکسنى 

خارجى را تأیید کند آن را تزریق مى کنند.
جهانپور پیش از این گفته بود: مســیر تولید واکسن کرونا 

در داخل دنبال مى شــود. اقدام براى تولید واکسن کرونا 
در داخل از ابتدا توسط 16 شرکت ایرانى شروع شده بود و 
تا این لحظه 12 تقاضا و اعالم آمادگى براى تولید واکسن 
کرونا در ایران به ســازمان غذا و دارو وصول شده و از این 
تعداد هشــت شــرکت پرونده فعال دارند و از این هشت 
شرکت یک مورد وارد فاز کارآزمایى بالینى انسانى شده، 
دو شرکت دیگر نیز به زودى وارد فاز مطالعه بالینى انسانى 

مى شوند.
سیما سادات الرى، سخنگوى وزارت بهداشت نیز اعالم 
کرده، واکسن ایرانى کرونا احتماًال تیر 1400 به مرحله تولید 

و بهره بردارى مى رسد.

دستگیرى باندهاى 
سرقت اطالعات کنکورى ها

72 درصد مردم واکسن کرونا 
ایرانى را تزریق مى کنند

تهاتر برنج با برق!
   مهر | وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان 
با اشاره به مذاکرات قبلى در خصوص تهاتر کاال 
میان دو کشــور ایران و پاکستان، گفت: در مقابل 
صادرات برق، از کشور پاکستان برنج مى توانیم وارد 
کنیم که این مهم منتظر تصویب در دستگاه هاى 
مرتبط در پاکستان از جمله بانک مرکزى این کشور 

است./4293

رکورد درآمد مدیران!
   تسنیم | آخرین گزارش وزارت کار از متوسط 
درآمد یک خانوار شهرى بر حســب گروه شغلى 
سرپرست خانوار نشان مى دهد متوسط درآمد ساالنه 
مدیران و مقامات عالیرتبه و قانونگذاران در سال 98 
براى اولین بار از مرز 100 میلیون تومان گذشت که 
دو برابر متوســط درآمد ساالنه یک خانوار شهرى 
است. این در حالى است که متوسط درآمد ساالنه 

کارگران ساده به 34 میلیون تومان رسید./4294

سپرده گذارى در اوج 
   ایســنا | میزان سپرده ها و تسهیالت بانکى 
تا پایان مهر امسال نسبت به سال گذشته معادل 
40/7 و 42/8 درصد افزایش یافته است. باالترین 
مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 1813 
هزار و 900 میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 8200 میلیارد 

تومان است./4295

استخراج ارز در مرغدارى
   تســنیم | محمــود واعظــى، رئیس دفتر 
رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: اینکه گفته مى شود دولت از بیت 
کوین استفاده مى کند جفاست و در دولت ادعا شد، 
عالوه بر آنهایى که اجازه گرفتند، برخى مرغدارى 
ها در حال اســتفاده از آن هســتند و آقاى رئیس 
جمهور به وزارت اطالعات و وزارت کشور دستور 
دادند که با جدیت این مسئله را دنبال کنند./4296

حرف هاى جادویى
 نفیسه روشن! 

   باشــگاه خبرنــگاران جوان | نفیســه 
روشن، بازیگر ســینما و تلویزیون با انتشار پستى 
در صفحه مجازى خود به شایعات مبنى بر عمل 
جراحى زیبایى که اخیراً دامنگیر این بازیگر شده بود 
خاتمه داد. روشن در این پست با لحنى گالیه مند 
صحبت مى کند و از مخاطبان خود مى خواهد گول 
کســى را نخورند و فقط زندگى کنند. این بازیگر 
نوشت: «...فقط حرص نخورید و اتفاق هایى که 
باعث شــد من به جادو ایمان بیارم، نکنید...چون 
شرش زندگیتونو سیاه مى کنه! فقط این اتفاق ها 
براى من خود خورى داشت... گول هیچکسى را 
نخورید. زندگى کنید... در ضمن تمام کسانى که 
گناه منو شستن که جراحى زیبایى کردم تمام ورم 

صورتم بخاطر کورتون و مورفین است...»

تسهیالت حمایتى
 بانک آینده 

   روابط عمومى بانــک آینده | بانک 
آینده از کسب وکارهایى که به دلیل شرایط ناشى 
از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادى خود، 
آســیب دیده اند، با اعطاى تســهیالت، حمایت 
کرد. این بانک تا تاریــخ 29 آذر تعداد 3886 فقره 
تســهیالت به ارزش بیــش از 730 میلیارد ریال 
معرفى شــده فعال به بانک را در دستور کار خود 
دارد. گفتنى اســت؛ از این تعداد، تعــداد بیش از 
3251 فقره، تسهیالت خود را دریافت کردند که 
ارزش کل پرداختى این تسهیالت، حدود مبلغ 522 
میلیارد ریال اســت. پرونده هاى سایر واحدهاى 
تولیدى معرفى شده به بانک نیز در اسرع وقت در 

حال بررسى است.

تشابه شاه با «ترامپ»
   ایسنا | حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
صبح دیروز در جلســه هیئت دولت  با اشاره به 26 دى 
سالروز فرار شاه از کشور خاطرنشان کرد: فرار آن مزدور 
نمادى براى رسوایى و پایان استبداد و استعمار خارجى در 
ایران بود و امروز هم با پدیده کم نظیرى از سقوط یک 
مورد مشــابه دیگر در آمریکا مواجهیم. البته در آمریکا 
بحث پایان یک دولت و آغاز یک دولت جدید نیست. در 
آنجا امروز سقوطى را همراه با سرافکندگى و رسوایى از 

سوى کاخ سفید مى بینیم. /4283

توجه آیت ا... جنتى
 به آلودگى هوا 

   ایســنا | آیت ا... احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان 
دیروز چهارشنبه در جلسه این شورا گفت: وضعیت آلودگى 
هوا در تهران و برخى کالنشهرها وضعیت نگران کننده اى 
است و ان شاءا... با جدیت و تدابیر مسئوالن امر و با همکارى 

مردم، این مسئله حل شود./4282

قتل رئیس محیط زیست
   رکنا | رئیس سابق محیط زیست شهرستان دماوند 
به ضرب گلوله سالح جنگى افراد ناشناس جان خود را 
از دست داد و به قتل رســید.حوالى ساعت 21 بیست و 
سوم دى ماه عباس میرزا کریمى در مسیر جاده روستاى 
گرمابسرد از توابع شهرســتان دماوند هدف گلوله افراد 
ناشناس قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان 
خود را از دست داد. این حادثه توســط افراد ناشناس با 

سالح جنگى کالشینکف رخ داد./4284

انقالب فرهنگى در مدارس 
   تسنیم | آیت ا... عباسعلى سلیمانى، نماینده ولى 
فقیه در کاشان در جلسه کمیته هاى همکارى آموزش و 
پرورش و حوزه هاى علمیه با بیان اینکه اگر انقالب فرهنگى 
در مدارس ایجاد مى شد، تأثیر و برکات به مراتب زیادترى در 
جامعه داشت، افزود: بعد از انقالب اسالمى توانایى آن وجود 
داشت که انقالب فرهنگى در مدارس اتفاق مى افتاد که تأثیر 

و برکات زیادى را به دنبال داشت./4285

واردات فامیلى گوشت!
   دیده بــان ایران | امیرآبــادى فراهانى، نماینده 
قم و عضو هیئت  رئیســان مجلس در یک برنامه زنده 
صداوسیما ادعا کرد: گوشــت با ارز 4200تومانى باید 
کیلویى 38هزارتومان باشــد اما چون پسرخاله و پسر 
معاون وزیر [صنعت، معدن وتجارت] واردکننده گوشت 
کشورند، نمى تواند انتقادهاى مردم را پاسخ دهد./4286

دست خالى کره اى ها  
   انتخاب | تارنماى رادیو و تلویزیون کره جنوبى در 
گزارشى با اشاره به ســفر دو هیئت دیپلماتیک کره اى 
به تهران براى گفتگو در مورد مســائل مورد عالقه دو 
طرف از جمله آزادسازى دارایى هاى مسدود شده ایران 
و رهاسازى کشتى توقیف شده، نوشت که این دو هیئت با 
دست خالى تهران را به مقصد سئول ترك کردند./4287

برادرم گروگان بود!
   رکنا | برادر قاضى منصورى گفت: متأسفانه تاکنون 
ابهامات پرونده قتل برادرم برطرف نشده است. وى افزود: 
تماس هاى برادرم در دو سه روز آخر به صورتى بود که به 
نظر مى رسید گروگان افرادى باشد، چون در مکالمات و 
سئواالتى که اینجانب یا بستگان داشتیم در بعضى موارد 
در پاسخ انگشت اشاره شان را به معنى اینکه محدودیت 
دارند و ادامه ندهید مقابل دهانشان مى گذاشتند و بسیار 
محدود صحبت مى کردند و در حین صحبت صورتشان 
را مقابل دوربین موبایلشان مى آوردند که اطرافشان دیده 
نشود و در نیمه  هاى شب در چند تکه کاغذ پاره کوچک 
وصیتنامه خودشان را نوشته و براى چند نفر از بستگان از 

طریق واتس اپ فرستادند./4288

خبرخوان

عکس ها هم همین را مى گویند؛ حاال از مدرسه «حلبیان» 
اصفهان (همان مدرسه «قصه هاى مجید») جز دیوارهاى 
تخریب شــده، ســقف هاى فروریختــه، کالس هاى 
خاك خورده، پنجره هاى شکســته و خاطرات تلنبارشده 

و غم فروخورده  ما چیزى باقى نمانده است.
سرنوشت مدرســه  «قصه هاى مجید» و آسیب هایى که 
مرور زمان و بى توجهى ها به آن وارد کرده فقط به امروز و 
همین چند سال قبل مربوط نیست، انگار قصه  این تخریب 

را دستکم بیش از پنج سال است که نوشته اند.
مدرســه  «قصه هاى مجید» که در خیابان یخچال شهر 
اصفهان قــرار دارد، بیش از پنج ســال قبل نخســتین 
هشــدارها را گرفت؛ وقتى از تبدیل شــدنش به پاتوق 
کارتن خواب ها و معتادان خبر دادند، مدرسه اى قاجارى 
در شهر اصفهان که ســال 1392 قسمت میانى مدرسه 
به صورت کامل تخریب شد و شیروانى سقف هاى بخش 
جنوبى نیز ویران و بارندگى ها به مرور باعث آوار ســقف 
شد که به دنبال آن تعدادى معتاد دیوارهاى بخش شرقى 
عمارت را تخریب و راه ورودى به کالس ها را براى اسکان 

موقت ایجاد کردند.
شــاید هم قرار گرفتنش در بافت تجارى شهر اصفهان 
بهانه  خوبى براى این بى توجهى اســت تــا تخریب را 
راحت تر کند، هر چند شش ســال از زمان ثبت ملى این 

بناى تاریخى گذشته باشد.
براى دومین بار شهرام شــهریار،  فعال میراث فرهنگى 
در مطلبى با عنوان «ویرانى مدرسه قصه هاى مجید» در 
سایت سفرنویس از بدتر شدن وضعیت این بناى تاریخى 

نوشته است. او در مطلب خود اینطور آورده است:

 «مدرســه "قصه هاى مجید" به علت عدم رسیدگى به 
زودى ویران خواهد شد، بى مهرى به لوکیشن فیلمبردارى 
قصه هاى مجید در شهر اصفهان، باعث مرگ خاموش 
تک تک خاطرات و نوستالژى هاى کودکانه ما مى شود. 
"قصه هاى مجید"، خاطره جمعى ایرانیان براى همیشه 

ویران خواهد شد...  مدرسه "قصه هاى مجید" بهمن ماه 
سال 1393 در فهرست آثار ملى کشور ثبت شده بود، اما 
حاال از مدرسه حلبیان اصفهان (همان مدرسه "قصه هاى 
مجید") جز دیوارهاى تخریب  شده، سقف هاى فروریخته، 
کالس هاى خاك خورده، پنجره هاى شکسته و خاطرات 

تلنبارشده و غم فروخورده  ما چیزى باقى نمانده است.»
این مدرســه خاطره جمعى کودکان دهه هاى 50 و 60 
است که سادگى هاى شان را در سریال «قصه هاى مجید» 
دنبال مى کردند، خاطراتى که به زودى با تخریب مدرسه 

«قصه هاى مجید»، نابود مى شود!/4292

مدرسه «قصه هاى مجید» 
در  راه پیوستن به تاریخ!

به گزارش خبرگزارى حوزه، آیت ا... فاضل لنکرانى، عضو جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم و فرزند مرحوم آیت ا...العظمى فاضل لنکرانى در دیدار سردار میرفیضى 

فرمانده انتظامى قم گفت: 
«در مورد برخى خیابان ها و فروشگاه هایى که محل تردد افراد بى بندوبار شده گاهى 
شاهد صحنه هاى خیلى بدى در آن هستیم... فروشــگاه ها نباید واسطه  مروجین 
فساد شوند. به هر حال ما نسبت به قم خیلى نگرانیم، ممکن است دشمن بخواهد در 
شبکه هاى ماهواره اى با نشان دادن این وضعیت هاى اخالقى خیلى بد، مغازه هاى 
عجیب و غریبى که پیداســت مى خواهند بى بندوبارى را ترویج کنند، حیثیت این 
استان را خداى ناکرده لکه دار کند. حدود 25 سال قبل، خبرنگارى از شبکه الجزیره 
به نام آقاى "بن جّدو" به قم آمد و مستندى از قم درست کرد به نام "هکذا قم". 
نیمه شعبان بود آمد اینجا و مرحوم آقا داشتند بر سر تعدادى از فضال عمامه گذارى 
مى کردند، اصرار کرد که من فیلمبردارى کنم،  به او گفتم بعد از اینجا به مســجد 
اعظم برو و از درس هاى حوزه و مکان هاى متدینین قم فیلمبردارى کن، این کار 
را کرد و یک مستند نیم ساعتى درست کرد به نام "هکذا قم"، خیلى جالب هم بود.

یکسال که براى حج به مکه رفته بودیم، صاحِب خانه اى که اجاره کرده بودیم به ما 
گفت من شما را در الجزیره دیدم، در برنامه اى به نام "هکذا قم" و بعد جزئیاتش را 
برایم نقل کرد. اآلن من دائماً نگرانم که یک "هکذا قم" دیگر درست کنند و این بار 

این صحنه هاى ناگوار در قم را نشان بدهند.»/4289

آیت ا... فاضل لنکرانى: 

از یکى دو روز گذشــته تصویرى در فضاى مجازى دست به دست مى شود که از نگران یک «هکذا قم» دیگر هستم
نگهدارى یک تمساح در مرکز خریدى در تهران حکایت دارد. این عکس تمساح 

کوچکى را در حوضچه اى در مرکز خرید اُپال در غرب پایتخت نشان مى دهد.
محمد کرمى، رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان تهران در 
اینباره گفت: این تمساح به شرکتى تعلق دارد که سال ها پیش مجوز خرید و فروش 
و نگهدارى از گونه هاى خزندگان را از محیط زیست دریافت کرده است. وى گفت: 
گونه خزنده نگهدارى شده در مرکز خرید غرب تهران تمساح کیمن است و براى 

نمایش در حوضچه اى در این مجتمع قرار داده شده و قابل فروش نیست.
کرمى در پاسخ به این پرســش که آیا جایگاه نگهدارى این گونه از وسعت کافى 
برخوردار است، اظهار کرد: رشد این گونه در طبیعت حداکثر به 80 تا 100 سانتیمتر 
مى رسد و تاکنون به حداکثر رشد خود رسیده است بنابراین کوچک بودن اندازه این 
گونه و کم تحرکى آن باعث شده که فضاى درنظر گرفته شده براى آن مناسب باشد.

نگهدارى از تمساح در مرکز خرید!

فرمانده پیشین سپاه پاسداران به شــدت از رویکرد رئیس جمهور در قبال برجام و 
رفع تحریم ها انتقاد کرد.

سرلشکر محمدعلى جعفرى در حاشیه جلسه با مدیران قرارگاه فرهنگى اجتماعى 
بقیه ا... االعظم گفت: آقاى روحانى به جاى اینکه به فکر مردم و رفع تحریم هاى 

ظالمانه آمریکا علیه منافع ملى ایران باشد، به فکر برجام و حفظ آن است.
سردار جعفرى افزود: اگر واقعًا ایشــان به فکر مردم بود، باید همانند رهبر انقالب 
مى گفت «مسئله اصلى ما، برداشتن تحریم هاى ایران است، نه برگشتن آمریکا به 
برجام» و از طرفى باید تأکید مى کرد «اگر تحریم ها برداشته شود ما هم به تعهداتمان 

بر مى گردیم» نه اینکه بگوید «اگر آمریکا به برجام باز گردد، ماهم بر مى گردیم».
او ادامه داد: کجاى این حرف عزتمندانه و مقتدرانه است؟ آقاى روحانى! چرا اقتدار 
و عزت ملت بزرگ ایران را نشانه رفته اید؟ مســیر غلط را القا نکنید. راه درست و 

عاقالنه همان مسیرى است که رهبر انقالب ترسیم کردند.
فرمانده قرارگاه بقیه ا... گفت: چه اصرارى دارید که آمریکا به برجام برگردد؟ مطمئن 
باشید اگر آمریکا تحریم ها را ابتدا لغو نکند و به برجام بازگردد، همین آقاى بایدن 
تحریم هاى دو سه سال اخیر یا عمده آنها را خارج از برجام تلقى کرده و ضمن حفظ 
آنها، تالش مى کند برجام شــما را اصالح کند. وى با بیان اینکه مسیرى که شما 
مى روید هیچ نشانى از تدبیر و امید ندارد، اظهار کرد: طورى حرکت کنید که الاقل 

شش ماه دیگر بتوانید پاسخگوى نگاه هاى پر معناى مردم باشید.

انتقاد شدید فرمانده پیشین سپاه
 از روحانى

ســخنگوى انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبى از کاهش 12 تا 20 درصدى انواع موبایل در روزهاى 
اخیر خبر داد و گفت که این کاهش قیمت باید در ســایر 

کاالهاى الکترونیکى از جمله تبلت هم رخ دهد.
نرخ ارز در بازار آزاد در مهر ماه امســال از 32 هزار تومان 
گذشت، اما حاال حدوداً در کانال 24 هزار تومان است. با 
جهش نرخ ارز قیمت بســیارى از کاالها از جمله موبایل 
افزایش یافت و طبیعتًا با کاهش قیمت دالر مردم منتظر 
کاهش قیمت کاالهایى هستند که به بهانه نرخ ارز گران 

شده است. 
به گفته محمدرضا عالیان، سخنگوى انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبى در حال حاضر شاهد کاهش 
12 تا 15 درصدى قیمت عمده موبایل ها و کاهش حتى 
20 درصدى قیمــت، یعنى کاهش حــدود 12 میلیون 
تومانى موبایل هاى گران تر مثل آیفون 12 پرومکس در 
بازار هستیم. البته قیمت این مدل آیفون در روزهاى اول 
واردات به 70 میلیون تومان هم رســید که بخش زیادى 

از آن حباب بود.
عالیان با بیان اینکه طى شش ماهه اخیر هیچ وقت قیمت 
موبایل تا این حد کاهش نداشته، از پیشى گرفتن عرضه از 
تقاضاى موبایل خبر داد و گفت که رقابت بین شرکت هاى 
واردکننده در این شرایط باعث شده آنها محصول خود را با 

حداقل سود عرضه کنند.
وى درباره کاهش قیمت تبلت تصریــح کرد: با توجه به 
اینکه رجیسترى براى تبلت انجام نمى شود، بازار قاچاق 
این کاال رونق دارد و براى بازرگانان هم صرفه اقتصادى 
ندارد که با کاالهاى آنها رقابت کنند. اما آنچه مشخص 
است اینکه باید در تبلت و سایر کاالهاى الکترونیکى هم 
شاهد چنین کاهش قیمتى باشیم و اگر این اتفاق رخ ندهد 

باید فروشندگان و سایر ذینفعان پاسخگو باشند.

قیمت موبایل 10 تا 
12درصد کاهش یافت

دور زدن قانون هواى پاك

 همزمان با آلوده شدن هواى پایتخت و تعدادى از کالنشهرهاى ایران، یک درخواست 
ضد محیط زیستى به دست دولت رسیده است.

آلودگى هوا، راه نفس کشیدن را در بیشتر شــهرهاى ایران مسدود کرده؛ با وجود این، 
سازندگان موتورسیکلت به دنبال تعویق در اجراى قانون هواى پاك هستند. ماده 4 قانون 
هواى پاك مصوب سال 1396 و تبصره این ماده تأکید دارد که کلیه وسایل نقلیه باید 
به استاندارد روز دنیا ارتقا یابند؛ بنابراین، صنعت موتورسیکلت باید از ابتداى سال 1400 
موتورسیکلت هاى با استاندارد یورو5 وارد بازار کند اما این صنعت زیر بار اجراى قانون 
نمى رود. ماه قبل (آذرماه 1399) وزیر صنعت طى نامه اى به اسحاق جهانگیرى، معاون 
اول رئیس جمهورخواستار تعویق چهار ساله در اجراى ارتقاى استاندارد موتورسیکلت ها 
به یورو5 شد. درخواستى که تاکنون با مخالفت عیسى کالنترى، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست قرار گرفته است. درخواست صنعت موتورسیکلت براى تعویق چهار ساله 
در اجراى قانون هواى پاك احتماًال به زودى در دولت بررسى مى شود اما قبل از موافقت 
با این درخواست باید هوشیار بود که سازندگان موتورسیکلت دالیلى را براى این خواسته 
مطرح  کرده اند که حتماً نیاز به راستى آزمایى دارد. عدم آمادگى چینى ها براى تولید قطعات 
مورد نیاز براى موتورسیکلت یورو5 و نبود آزمایشگاه هایى براى آزمون آالیندگى یورو5 در 
ایران مهمترین دالیلى است که در نامه وزارت صنعت به دولت مطرح شده است./4290
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تخریب ساخت و سازهاى  
غیر مجاز 

188 مـورد سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در زمین هاى 
کشـاورزى شهرسـتان اصفهـان تخریـب شـد. 
مدیرجهادکشـاورزى شهرسـتان اصفهـان گفـت: با 
اجراى این حکم قلـع و قمع، تغییـر کاربرى هاى غیر 
مجـاز بیـش از 130 هکتـار از زمین هاى کشـاورزى 
روسـتاى قلعه شـور شهرسـتان آزاد شـدند. همتعلى 
انصارى از رصد مستمر براى جلوگیرى از تغییر کاربرى 
غیرمجاز زمین هاى کشاورزى خبر داد و افزود: پس از 
طى مراحل قانونى و با هماهنگى دسـتگاه قضائى در 
یک برنامه زمان بندى شـده سـاخت و سـاز ها در هر 

مرحله اى از احداث هم که باشند، تخریب مى شوند.

گازگرفتگى 4 زن
سـخنگوى مرکز اورژانس اسـتان اصفهان از حادثه 
مسمومیت چهار زن با مونوکسید کربن خبر داد. عباس 
عابدى اظهار کرد: یک حادثه مسمومیت با مونوکسید 
کربن به علـت اشـکال در لوله بخارى در ویالشـهر 
نجف آباد گزارش شد. وى افزود: این حادثه در ساعت 
17 و 32 دقیقه روز سه شنبه به مرکز اورژانس استان 
گزارش شـد. وى گفت: این حادثه باعث مسمومیت 
شدن چهار زن شد اما حادثه مورد فوتى نداشته است.

کمبود نیرو در 
اداره دارایى میمه

اداره دارایـى و امـور مالیاتـى بخش میمه در اسـتان 
اصفهـان با 70 سـال سـابقه، تنها بـا یک نیـرو امور 
مالیاتى پنج شهر و 20 روستا را پشتیبانى مى کند و با 
وجود شهرك هاى صنعتى در بخش میمه و مراجعات 
باال کار مراجعه کنندگان به تعویق افتاده است. بهروز 
مهدلو، مدیرکل دارایى و امور مالیاتى استان پارسال در 
مصاحبه اى قول مساعد براى تامین نیرو از اصفهان و 

شاهین شهر، به این اداره را داده بود./4298

بهره مندى از شبکه فاضالب 
شـهرك ها و محله  هـاي شـرق اصفهـان از شـبکه 
فاضـالب بهره مند می شـوند. مدیر امـور آبفا منطقه 
یک با اعالم ایـن خبر گفت: بـا توجه به عـدم وجود 
شبکه فاضالب و لزوم بهره مندي شهروندان ساکن 
در مناطـق شـرق و جنـوب شـرق اصفهان، توسـعه 
شـبکه فاضـالب ایـن مناطـق در دسـتور کار آب و 
فاضالب منطقه یک اصفهان قرار گرفته است. حمید 
اشتهاردیها خاطرنشان کرد: در این راستا لوله گذاري 
داخلی شـبکه فاضالب در محله هاي پینارت، روشن 
دشـت و بلوار بهار به طول 22 کیلومتر اجرا می شود.

وي ادامه داد: توسعه خطوط اصلی شبکه فاضالب نیز 
در شرق اصفهان در حال اجرا است. /4299

ورود 38 هزار خودروى 
سنگین غیرمجاز 

رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان گفـت: 38 هزار 
خودروى سـنگین غیرمجاز وارد اصفهان شـدند که 
همه ایـن خودروهـا اعمال قانون شـدند. سـرهنگ 
محمدرضا محمدى همچنین به اعمـال قانون 109 
هـزار و 800 خـودروى فاقـد معاینـه فنى در اسـتان 

اصفهان اشاره کرد.

آموزش طراحى تمبر
همزمـان با آغـاز دهـه فجر انقـالب اسـالمى خانه 
گرافیک حوزه هنرى اصفهان در نظر دارد کارگاه یک 
روزه «تمبر یادبود سالگرد پیروزى انقالب اسالمى» 
را برگزار کند. در این کارگاه که با همت خانه گرافیک 
حوزه هنرى استان اصفهان و همکارى شرکت پست 
اصفهان برگزار مى شـود، موضوعـات مرتبط با دهه 
فجر و تکنیک هاى طراحـى تمبر و ارائـه آن مطرح 
خواهد شد. این کارگاه از سـاعت 9 روز سه شنبه 30 
دیماه آغاز مى شود و تا ساعت 17 در خانه هنرمندان 
اصفهان واقع در خیابان آبشـار اول، پارك ایثارگران 

ادامه دارد.

خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از تعیین تکلیف 
25 هزار پالك وقفى در موقوفه هاى ویژه اصفهان خبر داد.

حجت االسالم محمد حسین بلک در دیدار با محمدرضا 
حبیبى رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: تعیین 
تکلیف 25 هزار پالك وقفى در مناطق ویژه وقفى استان 
اصفهــان از جمله حصه، ورنامخواســت، شــهاب آباد و 

خورزوق در دستور کار اوقاف است.
وى با بیان اینکه مجموع ایــن موقوفات 25 هزار پالك 
مسکونى، تجارى و کشــاورزى است، ابراز داشت: این در 
حالى است که ساکنان این مناطق تمایل به تعیین تکلیف 

امالکى در آنها هستند، دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه 
مسیر تبدیل به احسن را در این زمینه در دستور کار داریم، 
ادامه داد: این امر کار بســیار سختى اســت که بخواهیم 

موافقت هاى مورد نیاز را دریافت کنیم.
وى با بیان اینکه تاکنون حدود سه هزار پالك در خورزوق 
و دو هزار پالك در شــهاب آباد تعیین تکلیف شده است، 
افزود: در این راستا ملک به متصرفان فروخته مى شود و به 
صورت دانگ در امالك آنها سهیم هستیم و در خصوص 
نحوه واگذارى نیز پس از هشــت ماه کار کارشناســانه 
راهکارهایى را در نظر گرفتیم که مردم کمترین خسارتى 

را ببینند.

نشست علمى حوزه و دانشــگاه با حضور اعضاى هیئت 
رئیسه دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد، امام جمعه و 
جمعى از روحانیون حوزه علمیه این شهرستان برگزار شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در این نشست 
اظهار کرد: دانشگاه محل تربیت قوه عاقله کشور است و 
بنابراین باید ارتباط خود را با حوزه برقرار کنیم تا بتوانیم به 
کمک استادان و دانشجویان، دانشگاهى اسالمى داشته 

باشیم و به اهداف اسالمى برسیم.
امیررضا نقش، دانشــگاه ها را گره گشــاى مشکالت 
صنعت و جامعه دانست و افزود: انتظار مى رود خروجى 

یک دانشگاه اسالمى، انسانى تأثیرگذار در جامعه باشد.

وى با اشــاره به زیرســاخت هاى مناســب و وجود 10 
دانشکده مصوب در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
خاطرنشان کرد: این دانشگاه با داشتن دو دانشکده حقوق 
و الهیات و معارف اسالمى و علوم انسانى، ظرفیت بسیار 
مناسبى براى تجلى وحدت حوزه و دانشگاه در شهرستان 

عالم پرور نجف آباد دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد به فعالیت 
گروه معارف اســالمى به صورت مستقل با حضور بیش 
از 80 مدرس در این دانشگاه اشاره و بیان کرد: در گروه 
معارف این دانشگاه براى هر ترم 80 گروه درسى معارف 

براى هریک از دروس ارائه مى شود.

دانشگاه ها گره گشاى مشکالت 
صنعت و جامعه هستند

تعیین تکلیف 25 هزار پالك 
وقفى در اصفهان

اسماعیل قربانى، مدیر مخابرات منطقه اصفهان در 
دیدارى صمیمانه با پیام نجفى، رئیس دانشگاه آزاد 
خوراســگان به بحث و تبادل نظر درباره زمینه هاى 

همکارى دو مجموعه پرداخت.
اســماعیل قربانى در این دیدار با اشــاره به آمادگى 
مخابرات جهت توسعه همکارى با مراکز علمى گفت: 
با توجه به شرایط کنونى و فراگیر شدن آموزش هاى 
آنالین و نیاز به توســعه پهناى باند جهت باال بردن 
کمیت و کیفیت آموزش هاى غیر حضورى،مخابرات 
آمادگى دارد در زمینه توسعه زیرساختهاى الزم جهت 
تجهیز  دانشگاه ها و مراکز علمى به فناورى هاى روز 

ارتباطى قدم بردارد. 
وى افزود: امروزه اســتفاده از فیبر نــورى به عنوان 
جدیدترین بستر ارتباطى شبکه ثابت مى تواند تحول 
عظیمى در افزایش ســرعت و کیفیت دسترسى به 

اینترنت فراهم کند.
پیام نجفى، رئیس دانشگاه آزاد خوراسگان نیز در این 
دیدار ضمن تبریک انتصــاب مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان بر لزوم افزایش همکارى هاى موثر و کارساز 

تاکید کرد.
گفتنى است در این دیدار ســند همکارى دوجانبه به 

امضاى مسئوالن دو مجموعه رسید.

نایب رئیس اتحادیه گلفروشــان اصفهان با اشاره به دو 
برابر شــدن قیمت گل در یک سال اخیر گفت: با شیوع 
کرونا، در نوروز امسال خسارت سنگینى به تولیدکنندگان 
شب بو، سبزه و و گل هاى زینتى شــب عید وارد و این 
خسارت منجر به تعطیلى 25 واحد گلفروشى در اصفهان 

شد.
محسن جانى پور ادامه داد: در کالنشهر اصفهان 350 
مغازه گل فروشــى، 600 واحد گلخانه اى و 500 واحد 
تولید انبوه گل فعال هســتند که بیش از 60 واحد فعال 
در حوزه گل رو به تعطیلى است. بسیارى از گلفروشان 
اصفهان در واحد هاى اجاره اى فعالیت مى کنند و عالوه 
بر پرداخت خسارت گل هاى پالسیده ملزم به پرداخت 

پرداخت اجاره بها هستند.
نایب رئیس اتحادیه گلفروشــان اصفهــان ادامه داد: 
برچیده شدن مراسم عروســى و عزا، بازار گل فروشان 
را کساد کرده، سال هاى گذشــته در شب یلدا بازار گل 
فروشان بسیار پر رونق بود، اما امسال گل ها روى دست 

گل فروشان ماند.
جانى پور در باره دالیل افزایش قیمت گل گفت: عمده 
دالیل افزایش قیمت گل را مى توان بــه کمبود تولید 
به علــت افزایش قیمت ارز و به صرفــه نبودن واردات 
پیاز گل، همچنین ســرما و کمبود تقاضا به علت خالى 
شدن سبد معیشتى خانوار مرتبط دانست. او بیان داشت: 
قیمت گل در شب یلداى امسال دو برابر شب یلداى سال 
قبل بود، چون تولید گل به یک پنجم کاهش یافته است.
نایب رئیس اتحادیه گلفروشــان اصفهــان تاکید کرد: 
گل فروشان در کســادى بازار، با گرانى سم و کود هم 

دست و پنجه نرم مى کنند.
جانى پور گفت: در حال حاضر هر شاخه گل رز بیش از 10 
هزار تومان قیمت دارد یا نرخ هر شاخه گل لیلیوم حدود 
12 هزار تومان اســت؛ بنابراین قیمت یک دســته گل 
ساده نزدیک به 150 هزارتومان مى شود و یا براى خرید 
یک جعبه گل کوچک باید حدود 200 هزار تومان هزینه 

کرد./4297

رییس هیات موتورسوارى و اتومبیلرانى اصفهان گفت: 
جنوب مرکز این استان در محدوده سپاهانشهر با توجه 
به وجود زمین مناســب، ظرفیت و قابلیت ساخت یک 

پیست موتورسوارى و اتومبیلرانى را دارد.
احمد بازوبندى افزود: این پیســت مى تواند در بخشى 
از زمین هاى حدفاصل سپاهانشــهر و باغ ابریشم در 
جنوب اصفهان که متعلق به سپاه است ساخته شود و در 
همین راستا جلساتى با بسیج ورزشکاران و مسووالن 
سپاه صاحب الزمان(عج) و حتى آستان قدس رضوى 
استان براى سرمایه گذارى برگزار شد اما نتیجه عملى 

به همراه نداشت.

وى اضافه کرد: از لحاظ نوع خاك، مســاحت و شکل 
زمین، منطقه مورد اشاره بســیار مناسب است ولى به 

سرمایه گذار نیاز دارد.
بازوبندى تصریح کرد: پیش بینى مى شود ساخت پیست 
موتورسوارى و اتومبیلرانى در منطقه مذکور حدود 30 
میلیارد تومان هزینه داشته باشد و در رشته هایى مانند 

آفرود و کراس مورد استقبال خوبى قرار گیرد.
رییس هیــات موتورســوارى و اتومبیلرانى اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: پیســت مذکــور در صــورت 
استانداردسازى مکان مناسبى براى برپایى مسابقات 

ملى است.

مدیر بهینه سازى تعمیرات و نگهدارى تاسیسات شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: مجموعه شهردارى اصفهان 
به عنوان نهاد الگو در خصوص مدیریت مصرف انرژى 
همچنین توسعه بهره گیرى از انرژى هاى تجدیدپذیر 

است.
سید مهدى حسینى اظهار کرد: با توجه به لزوم تأمین 
برق پایدار در شرایط فعلى، شهردارى اصفهان به عنوان 

بزرگ تریــن مصرف کننده بخش عمومى، سلســله 
اقدامات و برنامه ریزى هاى منسجمى در این خصوص 

انجام داده است.
وى خاطرنشــان کرد: مجموعه شــهردارى اصفهان  
تمامى توان خود را به کار مى گیرد تا مجموعه شرکت 
توزیع بــرق و عوامــل آن بتوانند برقى پایــدار براى 

شهروندان فراهم کنند.

دیدار مدیر مخابرات با رئیس دانشگاه خوراسگان

بازار پژمرده گل در اصفهان

ظرفیت جنوب اصفهان براى ساخت پیست اتومبیلرانى

پیشرو بودن شهردارى در بهره گیرى از 
انرژى هاى تجدیدپذیر 

آرمان کیانى

در حالى که کمبود سوخت نیروگاه ها در روز سه شنبه به 
قطعى برق تعدادى از صنایع در مناطق صنعتى نجف آباد، 
علویجه و اشترجان منجر شد، مســئوالن شرکت برق 
مى گویند در صورت ادامه روند فعلى مصرف گاز، احتمال 
این که خاموشــى ها به بخش هاى مسکونى هم برسد 

وجود دارد.
در همین باره حمید عالقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع 
برق استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت تامین 
برق در استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون با همکارى 
مردم حدود 20 تا 30 مگاوات صرفه جویى برق داشتیم، 
اما میزان نیاز براى استان باالى 50 مگاوات بود تا بتوانیم 
شبکه سراســرى برق را حفظ کنیم، تاکید کرد: در این 
شرایط پیش از ظهر و بعد از ظهر روز سه شنبه در برخى 
نقاط استان خاموشى داشــتیم که به صورت چرخشى و 

پراکنده بود.
وى درباره قطعى برق برخى نقاط اســتان و تداخل آن 
با امتحانات دانش آمــوزان با توجه بــه مجازى بودن 
کالس ها، اظهار کرد: طبــق برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته هیچ گونه خاموشى در مناطق شهرى و مسکونى 
استان نداشتیم و به دلیل این دغدغه و همچنین سرماى 

هوا تالش کردیم تا به خانه هاى مســکونى خاموشــى 
ندهیم و اگر هم رخ داده باشد، حداقل بوده است.

وى در خصوص استخراج رمزارزها و تاثیر آن بر افزایش 
مصرف بــرق، اظهار کرد: شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان طى چهار ماه گذشــته حــدود 20 تا 30 مرکز 
غیرمجاز تولید بیت کوین را شناســایى و با برخورد، برق 

آن ها قطع شده است. 
عالقمندان در خصوص برخى صحبــت ها براى تولید 
رمزارز توســط چینى ها در ایران، اظهار کرد: در استان 
اصفهان اصال هیچ رمز چه با عنوان کشــورى و دولتى 
و یا مشارکت با کشور دیگر را نه شناسایى کرده ایم و نه 
مجوزى براى آن صادر شده است. وى تاکید کرد: تاکنون 
پاى چینى ها براى تولید رمز ارز به اصفهان باز نشده است 
و هیچ مورد غیرقانونى تا این لحظه شناسایى نکرده ایم 
و حتى به صورت قانونى مجوز داده نشده است، اما اگر در 
بقیه نقاط کشور تولید رمزارز به صورت قانونى وجود داشته 

باشد، سخنگوى صنعت برق قطعا پاسخگو خواهد بود.
در همین حال سخنگوى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان هم گفت: اگر مردم مدیریت مصرف نداشــته 

باشند، احتمال خاموشى در اصفهان نیز وجود دارد.
محمد على اکبرى اظهار کرد: با توجه به حجم گســترده 

مصرف گاز در بخش خانگى، اکنون درگیر کمبود سوخت 
در نیروگاه ها هستیم و تولید برق آنها کاهش یافته است، 
چراکه امکان استفاده از سوخت جایگزین همچون مازوت 
را ندارند. وى یادآور شد: هرچقدر از سمت جنوب کشور 
فاصله بگیریم، تامین گاز براى مشترکین خانگى و صنایع 
سخت تر است و در بخش نیروگاهى موجب کاهش تولید 

برق مى شود.
على اکبــرى درباره اینکه در شــرایط کنونــى احتمال 
خاموشى برق در اصفهان وجود دارد یا خیر، گفت: شبکه 
برق سراسرى اســت و اگر مردم مدیریت نکنند احتمال 

خاموشى در اصفهان نیز وجود دارد.
وى با بیان اینکه در جلسه روز سه شنبه سهمیه اى براى 
مدیریت مصرف برق هر استان درنظر گرفته شده است، 
گفت: البته هنوز سهمیه اصفهان ابالغ نشده است و اگر 
هر استان براساس آن ســهمیه مصرف و صرفه جویى 
داشته باشد، از لیست خاموشى ها خارج مى شود، در غیر 

این صورت احتمال خاموشى برق وجود دارد.
سخنگوى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تاکید 
کرد: با مدیریت مصرف برق از سوى مردم و صرفه جویى 
10 درصدى آنها بدون هیچ مشکلى از شرایط فعلى عبور 

خواهیم کرد.

هشدار دوباره مسئول ارشد امور برق استان درباره تبعات عدم کاهش 
مصرف گاز و برق

ممکن است اصفهان هم 
خاموش شود

                                 تقاضاى جمعى از نمایندگان براى تحقیق 
و تفحص از فوالد مبارکه در دستور کار جلسه علنى صبح 
دیروز چهارشنبه مجلس قرار گرفت که نمایندگان با آن 
موافقت کردند. تقاضاى تحقیق و تفحص از شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهان بــا 198 رأى موافق و 28 رأى 
مخالف و 8 رأى ممتنع از 234 رأى مأخوذه  در دستور 

کار نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.
در جریان بررسى این تقاضا، حجت االسالم سیدناصر 
موسوى الرگانى به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق 
و تفحص ضمن قدردانى از اعضاى کمیسیون صنایع 
براى تصویب تقاضــاى تحقیق و تفحــص از فوالد 
مبارکه گفت: ایــن کار علیرغم شــانتاژهاى برخى از 
خبرگزارى ها و جریانات فاسد رخ داد که جاى قدردانى 

دارد.
وى خطاب به نمایندگان گفت: اگر شما یک بار در زمان 
تصویب اعتبارنامه تان قسم یاد کردید من یک بار هم 
براى عضویت در هیئت رئیسه مجلس قسم یاد کردم. 

االن هم در محضر خدا، شما نمایندگان و ملت شریف 
ایران به قرآن مجید قســم یاد مى کنم که جز حقیقت 
چیزى بیان نکنم و اگر در طول تاریخ مشخص شد من یا 
فرزندانم یا هفت نسل وابسته به من یک ریال قرارداد در 
رابطه با فوالد داریم از تمام حرف هایم عذر مى خواهم 

و این را مى پذیرم.
نماینده فالورجان در مجلس با بیان اینکه کارخانه فوالد 
مبارکه یک کارخانه منطقه اى و استانى نیست و متعلق 
به ملت ایران اســت، گفت: گردش مالى فوالد مبارکه 
نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان یعنى بیش از بودجه 
عمرانى کشور و سودش 20 هزار میلیارد تومان است اما 
متأسفانه یک شبکه فساد تشکیل شده که قراردادهاى 

مافیایى منعقد مى کنند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس مدعى شد: مدیرعامل 
فوالد مبارکه 30 میلیون تومان حقــوق و 50 میلیون 
تومان پاداش دریافت مى کنــد در حالى که 30 درصد 
فوالد مبارکه متعلق به ســهام عدالت است که آن هم 

به افراد بدبخت، بى بضاعت و کســانى کــه نیاز دارند 
متعلق است.

نماینده مــردم فالورجان در مجلس ادامــه داد: یک 
نفر هر کجا ایــن آقا (مدیرعامل فــوالد مبارکه) رفته 
دنبالش بــوده و ماهانــه 35 میلیون تومــان حقوق 
مى گیرد. بر چه اســاس؟ منزلى در ســعادت آباد به او 
دادند، چرا خواهر این فرد  قرارداد 10 ساله با فوالد بسته 
است؟ همچنین یک قرارداد با شــرکت آلمانى بسته 
شــده بود که آن را منتفى کرده و با یک شرکت چینى 
قرارداد بســتند. گفته مى شــود اینها باید تا انتخابات 

حفظ شوند.
موســوى الرگانى با بیان اینکه رانت فوالد مبارکه 40 
هزار میلیارد تومان است،  مدعى شد: این شرکت براى 
کمپین رسانه اى 200 میلیارد تومان قرارداد بسته  است. 
قوه قضاییه هم مدیرعامل فوالد را ممنوع الخروج کند 
چرا که ایشان هم به خاطر مشــکالت زیادى که دارد 

فرار خواهد کرد.

تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه تصویب شد
انتقاد شدید اللحن نماینده مردم در مجلس از مدیریت مجتمع صنعتى بزرگ اصفهان؛

  ایسنا|
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سعید امیرســلیمانى که بازیگر آثار به یادماندنى زیادى از جمله «هزار 
دســتان»، «قهوه تلخ»، «مدرس»، «تبریز در مه»، «معماى شاه»و 
«کفش هاى میرزا نوروز» اســت این شب ها در ســریال«باخانمان» 
بــه ایفــاى نقــش پرداختــه در گفتگــو بــا روزنامه «خراســان» 

مى گوید:
برزو نیک نژاد قبل از ســاخت ســریال من را براى چنــد نقش، یعنى 
هم نقش معتاد «ناصر آراسته» و هم نقش «رشــید»، خدمتکار خانه 
«مصطفى» در نظر گرفته بود. وقتى دعوت به کار شدم به نیک نژاد گفتم 
نقش معتاد را زیاد بازى کرده ام و دوست ندارم دیگر بازى کنم، عالوه 
بر آن نقش «ناصر» طوالنى است و دوست دارم نقش خوب و کوتاهى 
بازى کنم. اتفاقاً، وقتى نقش «رشید» را برایم تعریف کرد، دیدم جاى 
کار دارد و پذیرفتم. او نوکر «مصطفى» است، اما به اربابش بیشتر 

دستور مى دهد و همین برایم جذابیت داشت.
این بازیگر پیشکسوت ادامه داد: تاکنون پنج، شش بار نقش معتاد 
را بازى کرده ام. در اولین سریال بعد از انقالب، در «شاه دزد» 
نقش معتاد را بازى کردم. بعد از آن، همه پیشنهادها این گونه 
بود؛ بنابراین دیگر بازى نکردم تا بیش از 10 سال بعد که در 
«مهریه بى  بى» خودم پیشــنهاد دادم که این نقش را بازى 
کنم. بعد از آن هم، باز هر چه نقش معتاد داده شد، نپذیرفتم 
چون به من انگ مى خورد و متهم به بازى در این گونه نقش ها 
مى شدم؛ همان گونه که بعد از بازى در نقش اسدا... علم، سه 
بار این نقش را بازى کردم و بعد از ســریال «معماى شــاه»، 
اعالم کردم که دیگر این نقش را بــازى نمى کنم؛ مگر این که 

کارگردانى بخواهد کتاب خاطراتش را بسازد.
 

امیرمحمد متقیان با «طبقه یک و نیم» 
وارد جشنواره فجر شد

امیرمحمد متقیان بازیگر شناخته شده برنامه هاى کودك که 
بیش از یک دهه در برنامه هاى متنوع کودك و نوجوان 
در کنار داریوش فرضیایى (عموپورنگ) نقش آفرینى 
کرده و به شهرت رسیده اســت، حاال با نقش و 
چهره اى متفاوت در فیلم سینمایى «طبقه یک 
و نیم» اولین تجربه سینمایى خود را پشت سر 

گذاشته است.
فیلــم ســینمایى «طبقه یــک و نیم» به 
کارگردانى نوید اســماعیلى و نویسندگى 
حســین نمازى در میــان  62 فیلم بلند 
سینمایى حائز شــرایط حضور در بخش 
سوداى سیمرغ سى و نهمین جشنواره 
فیلم فجر اســت که مورد داورى قرار 

خواهد گرفت.
داستان این فیلم کمدى اجتماعى در 
یک کارخانه مى گذرد که مدیر مالى 
آن یک روز با ورود بــه محل کار، 
متوجه اتفاقاتى غیرمنتظره مى شود 
که همین سرآغاز ماجراهاى مختلف 

فیلم است.
مهدى هاشــمى، صحرا اســدالهى، 
سیروس همتى، خسرو احمدى، قاسم 
زارع، شهره سلطانى، اســدا... یکتا، مهران 
رجبى، بهروز پناهنــده ، اصغر حیدرى، مهدى 
موســوى، مریم فرجى ، رامتین پورقاســمیان 
با حضــور امیر محمد متقیان بــه همراه مانى 

سقاباشــى به عنــوان بازیگــر 
خردســال، ترکیب بازیگران این 

فیلم هستند.
امیرمحمــد را همــه مخاطبــان 
تلویزیون با اجراى برنامه کودك در 
کنار عمو پورنگ یا همان داریوش 
فرضیایى به خوبى مى شناســند. 
همکارى امیرمحمد با عمو پورنگ 
از سال 84 آغاز شد و سالهاست که 
این همکارى موفق تداوم داشــته و 
حاال این هنرمند جــوان به آرزوى 
دیرینــه اش رســیده و در یک فیلم 

سینمایى مقابل دوربین رفته است.
امیرمحمــد متقیان حضــور در دنیاى 

هنر را از زمانى که 8 سال بیشتر نداشــت، آغاز کرد و سال 84 با 
عموپورنگ و تلویزیون آشنا شد و به عنوان مجرى برنامه کودك 
و نوجوان در کنــار داریوش فرضیایى به اجــرا پرداخت و خیلى 
زود توانســت جاى پاى محکمى در برنامه هاى تلویزیونى عمو 

پورنگ پیدا کند.
امیرمحمد متقیان و داریوش فرضیایى کارهاى مشترك زیادى 
با هم داشته اند که از جمله آنها مى توان به مجموعه بچه محل، 
برنامه کودك عمو پورنگ، محله گل و بلبل و مجموعه بالشــها 

اشاره کرد.
این مجرى و بازیگر کشــورمان کار در دنیاى هنر را با بازى در 
دو نمایش آغاز کرد و بعد از آشــنایى با داریوش فرضیایى مسیر 

زندگى اش تغییر کرد.
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«عصرجدید» 
چه تغییراتى مى کند؟

با پایان پیش تولید مجموعه تلویزیونى «روزهاى آبى» به کارگردانى محمدرضا حاجى 
غالمى، تصویربردارى جدیدترین سریال شبکه پنج سیما در شمال کشور آغاز شد.

همزمان با پایان پیش تولید ســریال به تهیه کنندگى پرویز امیــرى، ویدا جوان، فریبا 
متخصص، ایرج نوذرى، على سلیمانى، کیوان ساکت اف، مهسا غفورى، مرتضى زارع، 
مجید پتکى، عاطفه چوپانى، مجید شهریارى، پرهام موحدى، پریا مهدوى و امین على 
شهســوارى به عنوان اولین گروه بازیگران جدیدترین سریال شبکه پنج سیما معرفى 
شــدند و گروه تولید براى آغاز تصویربردارى فصل اول این سریال عازم لوکیشنى در 

شمال کشور شدند.
«روزهاى آبى» پیرامون خانواده اى است که در شــرایط مالى سخت قرار مى گیرند و 
مجبور مى شوند تا در روستایى ساکن شوند و ارتباط آنها با اهالى روستا ماجرایى کمدى 

و تاحدودى فانتزى را پدید مى آورد.
فصل اول مجموعه تلویزیونى «روزهاى آبى» در 26 قسمت 40 دقیقه اى، به سفارش 
گروه فیلم و سریال شبکه پنج ســیما و تهیه کنندگى پرویز امیرى براى پخش در بهار 

1400 آماده مى شود.
ل کمدى

 در یک سریا
 نوذرى

ایرج

مى کند
 بازى 

«عصرجدید» دوباره به آنتن 
شــبکه ســه بازمى گردد اما 
عوامل این برنامه از تغییر در 
روش تولید بر اساس رعایت 
شیوه نامه هاى ابالغى ستاد 
ملى مقابلــه با کرونــا خبر 

داده اند.
در ضبط ســرى جدید این مســابقه تلویزیونى، اجراى هر گروه یا فرد 

شرکت کننده به طور مجزا در یک روز خاص ضبط مى شود و داورى 
بر اساس ویدئوى تصویربردارى شده از اجرا در روزى دیگر، توسط 
هیات داوران متشکل از امین حیایى، بشیرحسینى، آریا عظیمى نژاد 

و رویا نونهالى صورت مى گیرد.
بدین ترتیب زمان حضور هر گروه شــرکت کننده در فضــاى تولید برنامه 
کاهش یافته است و در زمان ضبط، بخش داورى اصلى نیز از هر گروه تنها 

یک نماینده در برابر داورها حاضر مى شود.
زمان پخــش مرحلــه نیمه نهایــى «عصرجدیــد» هنوز اعالم نشــده 

است. 

بازیگر ســریال «قورباغه» گفت: حضورم در قورباغه برایم 
لذتبخش و شیرین بود، خدا را شکر مى کنم که نقش جواد در 
این سریال توانست بازخورد هاى فوق العاده اى را به همراه 
داشته باشــد، مخاطبان از این نقش راضى بودند و همین 
مهمترین دلیل خوشحالى من از حضورم در این پروژه است.  

شــهروز دل افکار پیرامون آخرین فعالیت هایش در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول بازى در کار خاصى نیستم 

و آخرین کارم به سریال نمایش خانگى «قورباغه» به کارگردانى 
هومن سیدى بر مى گردد.

وى در همین راســتا ادامه داد: متاسفانه شیوع بیمارى کرونا باعث شد تا 
بسیارى از آثار متوقف شوند و در پى آن پیشنهادات هم کم شوند، شخصا 
پیشنهاداتى براى بازى دریافت کردم اما نتوانستم با فیلمنامه هیچکدام از 

آنها و یا نقش هایى که به من پیشنهاد شد ارتباط برقرار کنم.
وى درباره کم بودن نقش جواد در سریال «قورباغه» اظهار کرد: اینکه یک 
نقش تا چه حد در یک سریال باشد بر عهده کارگردان و نویسنده است، 
هومن سیدى در قبال نقش جواد تصمیمش را گرفته بود و به نظرم جواد 
توانست در همان قسمت کار و وظیفه خود را در قبال درام و داستان انجام 
دهد. مهمترین اتفاق این است که یک نقش توسط مخاطبان پذیرفته 
شود و مهم نیست که این نقش چه اندازه و مترى دارد، نقش جواد توانست 
در همان یک قسمت مخاطب را راضى نگه دارد و براى شخص من هم 

بازخوردهاى خوبى را به همراه داشت. 

دل افکار: بازخورد نقشم در 
«قورباغه» فوق العاده بود

در حالى که فصل ســوم سریال "نون خ" در حال 
تولید است و پیشتر گفته بود قرار است در نوروز 
روى آنتن برود، به تازگى سیروس مقدم از پخش 
ادامه سریال "پایتخت 6“ در نوروز 1400 خبر داده 
است. این در حالى است که تهیه کننده سریال "نون 
خ" مى گوید: همچنان گزینه پخش نوروزى 
هستیم و پخش دو سه قســمت پایانى 
سریال "پایتخت" خللى در پخش سریال 

ما ایجاد نمى کند.
”مهــدى فرجى“ تهیه کننــده مجموعه 
تلویزیونى "نــون خ" درباره پخش "نون 
خ" در نوروز 1400 گفت: تا االن از طرف 
شبکه به ما اعالم کردند گزینه پخش در 
نوروز 1400 شــبکه یک هستیم. آنچه 
قرار است از ســریال پایتخت پخش 
شود تنها دو سه قســمت باقى مانده و 
فینال فصل 6 است که همان زمان تولید 
آن به دلیل شیوع کرونا به زمان دیگرى 

موکول شد.
این تهیه کننده همچنین بیان داشت: 
تصویربردارى "نون خ" همچنان ادامه 
دارد و طبــق برنامه ریــزى هایى که 

داشتیم تا نیمه بهمن نیز ادامه دارد.
در این سریال ســعید آقاخانى، على صادقى،اکبر 
عبدى، شــقایق دهقان، یوســف کرمى، سیروس 
میمنت بازى مى کنند.فصل نخست این سریال در 
نوروز 98 و فصل دوم آن بعد از نوروز 99  از شبکه 

یک سیما پخش شد. 
 

«نون. خ 3» قربانى 
«پایتخت 6» مى شود؟

ســریال تلویزیونى «در چشــم باد» با بازى پارســا پیروزفر 
جایگزین «به کجا چنین شــتابان» در آى فیلم فارســى آغاز 

مى شود.
«در چشم باد» ساخته مســعود جعفرى جوزانى از یکشنبه 28 
دى، هر شب به جز پنجشنبه ها براى عالقه مندان آى فیلم در 

سراسر کشور نمایش داده مى شود. 

این سریال قصه زندگى یک خانواده ایرانى است که رویدادها 
و لحظات تلخ و شیرین زندگى شــان ازحدود یک قرن پیش 
در دوره قیام یکــى از مجاهدان ایرانى به نــام میرزا کوچک 
جنگلى علیه اشغالگران انگلیسى در جنگل هاى شمال ایران تا 
آزادسازى شهر خرمشهر درجنگ تحمیلى را به تصویر مى کشد. 
قصه از زمانى آغاز مى شــود که میرزا کوچک خان جنگلى در 

والیت گیالن کشور ایران قیام مى کند و یک حکومت محلى 
تشکیل داده و اعالم جمهورى مى کند و با این اقدام دوران پر 
حادثه تاریخ معاصر ایران آغاز و همزمان با آن، زندگى «بیژن 
ایرانى» (پارسا پیروزفر) و خانواده اش در سه دوره تاریخى قاجار، 

پهلوى و جمهورى اسالمى ایران بازگو مى شود. 
«در چشم باد» یکى از آثار ماندگار تلویزیون است که با درجه 
کیفى «الف ویژه» تولید شده و ساخت آن، با حضور جمعى از 
بازیگران شاخص سینما و تلویزیون، پنج سال (87-1382) به 

طول انجامیده است. 
این مجموعه تلویزیونى به تهیه کنندگى مسعود جعفرى جوزانى 
و عباس اکبرى در 44 قسمت 50 دقیقه اى براى پخش از شبکه 
یک سیما تهیه و تولید شــد و فیلمنامه آن را مسعود جعفرى 

جوزانى در مدت دو سال به نگارش درآورد. 
پارسا پیروزفر، نیوشا ضیغمى، کامبیز دیرباز، سعید نیکپور، الله 
اسکندرى، اکبر عبدى، جهانگیر الماسى، محمدرضا هدایتى، 
سحر جعفرى جوزانى، رضا شــفیعى جم، گالره عباسى، فریبا 
متخصص، زنده یاد ماه چهره خلیلى، مهدى کاسه ساز، هومن 
سیدى، سام درخشــانى، ســعید راد، مصطفى زمانى و سیما 
تیرانداز از جمله بازیگرانى هستند که در این سریال نقش آفرینى 

کرده اند.  
سریال «در چشم باد» از یکشنبه هر روز ساعت 22:00 راهى 
آنتن مى شود. تکرار آن نیز در ساعت هاى 06:00 و 14:00 روز 

بعد پخش خواهد شد.

«ســینمافرهنگ» عنوان برنامه جدیــد رادیو 
فرهنگ اســت که روزهاى چهارشنبه با اجراى 
جهانگیر الماسى به بررسى سینماى دفاع مقدس 

مى پردازد.
این برنامه رادیویى کــه تهیه کنندگى آن را رضا 
غیور برعهده دارد، قرار اســت بــه نقد و تحلیل 

سینماى دفاع مقدس بپردازد.
کارشــناس مجرى این برنامه جهانگیر الماسى 

بازیگر پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر است.
بررسى ســینماى جهان، ارایه اخبار حوزه سینما 
به مخاطبان، گزارش پشــت صحنه از فیلم هاى 
ســینمایى و آموزش بخش هاى مختلف سینما 
از جمله بازیگرى، کارگردانى، فیلمنامه نویســى 
و…از بخش هــاى مختلف این برنامه اســت که 
احتماال آموزش فیلمنامه نویســى برعهده انسیه 

شاه حسینى است. 
«ســینمافرهنگ» کارى از گروه فرهنگ و ادب 
رادیو فرهنگ است که ساعت 13 روى آنتن رادیو 

فرهنگ مى رود.

جهانگیر الماسى
 مجرى رادیو شد

بازگشت پارسا پیروزفر به تلویزیون با «در چشم باد»

بازیگر پیشکسوت: دیگر 
نقش معتاد بازى نمى کنم!

  سپیده شریعت رضوى / خبرگزارى صبا |
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دربى 94 با همه اما و اگرهایش تمام شد و شاگردان یحیى گل محمدى 
در حالى که مى توانستند برنده این دیدار جذاب باشند در دقایق پایانى 

مسابقه مانند لحظات آغازین بازى، دروازه خود را باز شده دیدند.
یحیى گل محمدى، سرمربى سرخپوشان پایتخت در نشست خبرى 
بعد از بازى شــخصًا از تک تک هواداران این تیــم به علت اینکه تا 
لحظه آخر منتظر پیروزى تیم محبوبشان بودند ولى این اتفاق نیافتاد، 
عذرخواهى کرد. او با اینکه از آنها خواست این مساوى و نبردن را به 
پاى خودش بگذارند اما در ادامه با انتقاد شدید از هیئت مدیره باشگاه 
پرسپولیس آنها را باعث و بانى اصلى این نتیجه و تمامى مشکالتى 
که این روزها گریبانگیر قهرمان فصل گذشته لیگ برتر شده دانست، 
چرا که به ادعاى یحیى این افراد با سوء مدیریت خود موجب جدایى 
حداقل 10 بازیکن از پرسپولیس شده اند و حاال دست این سرمربى در 

پوست گردو مانده است.
درست مثل ســرمربى سبزپوشان 
اصفهان؛ شــرایط این روزهاى 
ذوب آهن رحمــان رضایى بى 
شباهت به پرســپولیس یحیى 
گل محمدى نیســت. درست 
یک روز قبل از دیــدار دربى، 
ذوبى ها در حالى که فقط چند 
ثانیه تا چشــیدن طعــم اولین 
پیروزى لیگ بیســتم فاصله 

داشتند در دقیقه 96 گل تســاوى را از حریف دریافت کردند. با این 
تفاوت که اینجا در اصفهان این سرمربى تیم بود که سیبل انتقادات شد؛ 
آن هم در حالى که اگر نگاهى به لیست بازیکنانى که رحمان رضایى 
در اختیار دارد بیاندازید مى بینید که اوضــاع این تیم در این زمینه از 

سرخپوشان پایتخت حادتر است.
این درست که به ادعاى یحیى چند مهره پرسپولیس از این تیم جدا 
شده اند اما این تیم مانند اکثر تیم هاى مدعى لیگ به همان اندازه هم 
بازیکن تأثیرگذار روى نیمکت داشته و در ادامه هم کافى است در نقل 
و انتقاالت پیش رو لب تر کند تا بازیکنان مد نظرش را برایش جذب 
کنند؛ چه اینکه او پس از دربى با گله از شرایطى که گریبانگیر تیمش 
شده وزیر ورزش را هم تهدید کرد و به آنها فرصت دو روزه داد که اگر 
نشود آنچه او مى خواهد «تبعات تیم را باید خودشان گردن بگیرند»؛ 
اما اینجا در اصفهان، سرمربى سبزپوشان به قدرى تنهاست که پس 
از اعتراض به ناداورى هاى متعددى که علیه تیمش شــده و انتقاد از 

مدیریت باشــگاه که چرا در برابر این اتفاقات عکس 
العملى از خود نشان نمى دهند و تیم را حمایت 

نمى کننــد از جانب آنها بــا تذکر روبه رو 
مى شود، تا جایى که در آخرین نشست 

خبرى تیمش سکوت اختیار مى کند.
و نکته تأمل برانگیز ماجرا آنجاست 
که این ســرمربى متهم مى شود به 
اینکه اعتراضات زیادش به داورى، 
باعث حساســیت داورها روى ذوب 

آهن شده و تأثیر منفى داشته است، آن هم در حالى که اکثر کارشناسان 
داورى حق را به رحمان رضایى مى دهند.

مسئوالن باشگاه ذوب آهن نه تنها هیچ حرکتى در حمایت از سرمربى 
خود انجام نمى دهند بلکه هیچ نقشى براى خود در ناکامى هاى تیم 
قائل نیستند و فراموش کرده اند مدیریت ضعیف آنها موجب جدایى 
بازیکنان اصلى این تیم پیش از شــروع رقابت ها شد. بازیکنانى که 
هرکدام از آنها اکنون در تیم هاى دیگر مى درخشند؛ نمونه بارز آنها 
احســان پهلوان، هافبک خالق و تأثیرگذار این تیم است که پس از 
جدایى از ذوبى ها در انتهاى فصل پیش و پیوســتن به پرسپولیس با 
عملکرد بى نظیرش در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا همه چشم ها 
را به خود خیره کرد و موجب افسوس طرفداران ذوب آهن شد که چرا 
به راحتى این بازیکن را از دست داده اند و حاال باید شاهد درخشش او 

در تیم تهرانى باشد.
هافبک ســابق ذوبى ها این روزها در جمع شــاگردان گل محمدى 
مى درخشد تا جایى که در همین بازى اخیر پرسپولیس 
مقابل حریف سنتى اش اســتقالل، پهلوان بر 
اساس داده هاى متریکا با کسب نمره 8.26  
و دو پاس گل و چهار دریبل و سه تکل 
موفق مى شود عنوان بهترین بازیکن 
دربى را از آن خود کنــد؛ با این حال، 
سرمربى سرخپوشان پایتخت باز هم 
از جدایى برخى شاگردانش گله مند 

است اما اینجا در اصفهان...

ر ربى ر ین و یس پو پر ز ن زی 1ب ل
پوست گردو مانده است.

درست مثل ســرمربى سبزپوشان 
اصفهان؛ شــرایط این روزهاى 
ذوب آهن رحمــان رضایى بى 
پرســپولیس یحیى شباهت به
گل محمدى نیســت. درست 
یک روز قبل از دیــدار دربى، 
ذوبى ها در حالى که فقط چند 
ثانیه تا چشــیدن طعــم اولین
پیروزى لیگ بیســتم فاصله 

پس ه رى ب ن بزپو ربى ر ن ه ر ج ی
اعتراض به ناداورى هاى متعددى که علیه تیمش شــده و انتقاد از از

مدیریت باشــگاه که چرا در برابر این اتفاقات عکس 
العملىاز خود نشاننمىدهند و تیم را حمایت 

نمى کننــد از جانب آنها بــا تذکر روبه رو 
مى شود، تا جایى که در آخرین نشست 

خبرى تیمش سکوت اختیار مى کند.
و نکته تأمل برانگیز ماجرا آنجاست
که این ســرمربى متهم مى شود به
اینکه اعتراضات زیادش به داورى،
باعث حساســیت داورها روى ذوب

ىب هر یم ر
هافبک ســابقذوبى ها اینروزها در جمع شــاگردان گل محمدى 
مى درخشد تا جایى که در همین بازى اخیر پرسپولیس 
مقابل حریفسنتى اشاســتقالل، پهلوان بر
6اساس داده هاى متریکا با کسب نمره 8.26
چهار دریبل و سه تکل دو پاس گل و و

موفق مى شود عنوان بهترین بازیکن 
دربى را از آن خود کنــد؛ با این حال، 
سرمربى سرخپوشان پایتخت باز هم 
جدایى برخى شاگردانشگله مند  از

است اما اینجا در اصفهان...

ذوب آهن، این روزها بى شباهت به پرسپولیس نیست اما؛

یحیى تهدید مى کند
 رضایى سیبل انتقادات مى شود

مرضیه غفاریان

 هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، روز جمعه 26 دى ماه 
با برگزارى سه دیدار ادامه مى یابد که در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال 
سپاهان اصفهان در ورزشــگاه نقش جهان به مصاف تیم فوتبال پیکان 

مى رود.
لیگ بیستم در نیم فصل نخست به واپسین هفته هاى خود نزدیک مى شود 
و سپاهان در 5 هفته مانده به پایان رقابت هاى نیم فصل، باید به مصاف تیم 
پیکان برود. دیدارى حساس و 6 امتیازى که نتیجه آن براى سایر مدعیان 
قهرمانى از اهمیت باالیى برخوردار بوده و زردپوشان اصفهانى در صورت 

پیروزى مى توانند فاصله خود را با صدر جدول به 3 امتیاز کاهش دهند.
سپاهان با تیم هاى تراکتور و پیکان هم امتیاز بوده و با 16 امتیاز و با استفاده 
از تفاضل گل  باالتر فعًال در رده سوم جدول قرار گرفته و تیم هاى صنعت  
نفت آبادان و استقالل با 21 و 19 امتیاز در رده اول و دوم جدول ایستاده اند. 
نزدیکى امتیازات تیم ها موجب شده است تا رقابت هاى لیگ برتر در این 
هفته هاى پایانى نیم فصل نخست، از حساسیت باالترى برخوردار باشد و 

نتایج بازى ها اهمیت زیادى پیدا کند.
سپاهان در حالى به مصاف پیکان مى رود که هفته گذشته مقابل فوالد 
به میدان رفت و در نهایت به تساوى یک-یک دست پیدا کرد تا بهترین 

فرصت براى کم کردن فاصله اش با صدر جدول را از دست بدهد.
سپاهان مقابل پیکان کار سختى را در پیش دارد. افت محسوس زردپوشان 
اصفهانى در فاز دفاعى و کاهش نرخ بهره ورى مهاجمان سپاهان در کنار 
شیوه بازى تیم پیکان و دفاع فشرده و تخریبى این تیم مى تواند شرایط را 
براى شاگردان نویدکیا سخت کند. سپاهان در چند هفته گذشته با وجود 
موقعیت سازى هاى پرشمار، در گلزنى با مشکل مواجه بوده و مهاجمان 
این تیم شدیداً فرصت سوز شده اند. از طرف دیگر ساختار دفاعى سپاهان 
در فصل جارى تضعیف شده و مدافعان این تیم در روند بازى اشتباهات 

فردى مرگبارى را مرتکب مى شوند.
ســپاهان چاره اى جز پیروزى مقابل پیکان ندارد؛ زردپوشان اصفهانى 
در 4 هفته گذشــته تنها 6 امتیاز به دســت آورده اند و براى باقى ماندن 
در جمع مدعیــان به 3 امتیاز ایــن دیدار نیاز وافرى دارنــد و همین امر 
مى تواند انگیزه شاگردان نویدکیا را دوچندان کند. بزرگ ترین پوئن تیم 
نویدکیا برخوردارى از انسجام تیمى و نظم تاکتیکى قابل توجه است که 
مى تواند کار را براى تیم هاى مقابل بسیار سخت کند. در فاز هجومى نیز 
زردپوشان شرایط ایده آلى داشته و خط حمله این تیم با استفاده از انگیزه 
باالى کى روش استنلى در کنار حضور بازیکنان آماده اى مانند حسینى، 
محبى، شهباززاده و دانیال اسماعیلى فر شدیداً زهردار شده است. مشکل 
ســپاهان در این بخش را مى توان زود اغنا شدن مهاجمان این تیم پس 

از گلزنى دانست.
در آن سو پیکان تیمى است که در فصل جارى نتایج خوبى به دست آورده 
و با 4 برد، 4 تســاوى و 2 باخت، 16 امتیازى بوده و به دلیل تفاضل گل 
کمتر نسبت به سپاهان و تراکتور، در رده پنجم جدول جاى دارد. پیکان در 
فصل جارى تیمى جوان و قابل احترام است که فوتبال زیبا و هجومى را 
ارائه مى دهد و تغییر تاکتیک داده است. آنچه مشخص است نیاز و انگیزه 
باالى بازیکنان هر 2 تیم براى کســب امتیاز در این دیدار، در کنار شیوه 
بازى آنها نویددهنده یک بازى جذاب است و باید منتظر ماند و دید حوادث 

چگونه رخ خواهد داد.

سپاهان اصفهان-پیکان تهران 
فردا در ورزشگاه نقش جهان

دیگه مساوى بسه

تیم فوتبال ذوب آهن در حالى به مصاف ســایپا مى رود که 
بیش از پنج سال است برابر آن رنگ پیروزى را ندیده است.

 ذوب آهن و سایپا جزو پنج تیمى هستند که تاکنون در همه 
ادوار لیگ برتر حضور داشته اند و هیچ گاه سقوط نکرده اند، 
این دو تیم تا کنون 38 بــار در لیگ برتر بــه مصاف هم 
رفته اند که در این بین ســهم ذوب آهن 10 پیروزى و سهم 
سایپا 16 پیروزى بوده و 12 دیدار با نتیجه تساوى به پایان 

رسیده است.
دو تیم در دیدارهاى رو در رو برابر یکدیگر در کل 81 گل به 
ثمر رسانده اند که سهم ذوب آهن 38 گل و سهم سایپا 43 
گل بوده است. نکته جالب توجه شکست ناپذیرى سایپا برابر 
ذوب آهن در پنج سال اخیر است. آخرین برد ذوب آهن برابر 
سایپا به مهرماه ســال 94 بازمى گردد جایى که با تک گل 
مسعود حسن زاده در کرج سایپا را شکست داد. از آن روز تا 
روز رویارویى بعدى دو تیم 1918 روز مى گذرد و ذوب آهن 
امیدوار است که روز جمعه به این طلسم 5 سال و 2 ماه و 16 

روزه پایان دهد.

در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان ایران دو تیم ریشه دار فوتبال 
اصفهان قرار اســت مقابل یکدیگر صف آرایــى کنند، دیدارى که 
مى تواند در سرنوشت صدرنشــین گروه الف نقش آفرینى پررنگى 

را داشته باشد.
در حساس ترین تقابل هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان، جمعه 26 

دى ماه دو تیم سپاهان و ذوب آهن در شهرآورد اصفهان به مصاف 
یکدیگر خواهند رفت؛ دیدار رفت دو تیم در شرایطى که ذوبى ها دو 
بار توانستند از حریف خود پیش بیفتند، در لحظات پایانى با برترى 

طالیى پوشــان خاتمه یافت و حاال بدون شک بازیکنان ذوب آهن 
براى انتقام از حریف سنتى شان پا به میدان مسابقه مى گذارند.

سوى دیگر میدان هم شاگردان امیرشقاقى که عملکردى درخشان 
در لیگ امسال داشته اند و در چهار مصاف اخیر خود بدون شکست 
ظاهر شدند تا با قاطعیت صدر جدول گروه یک را تسخیر کنند، به 
دنبال آن هســتند تا همچنان روند 
شکست ناپذیرى شان را ادامه دهند 
و بتوانند زودتر از پایان فصل، صعود 
خود بــه مرحله پلــى آف را قطعى 
کنند. نتیجه این دیدار که ســاعت 
14 روز جمعه به میزبانى ورزشــگاه 
فوالدشهر برگزار مى شــود، براى 
شهردارى بم دیگر مدعى این گروه 

هم حائز اهمیت است.
چرا که لغزش ســپاهان و پیروزى 
احتمالــى بمى ها مى توانــد مدافع 
عنوان قهرمانى را بــه صدر جدول 
بفرســتد؛ دیــدارى که بایــد دید 
ســرانجام آن چــه خواهد شــد و 
کدامیــک از دو تیــم مى تواننــد 
بــازى را به ســود خود بــه پایان 
ببرند. طالیى پوشــان اصفهانــى مقابل رقیب دیرینــه خود دبل 
مى کنند یــا ذوبى ها انتقــام شکســت دور رفت را از ســپاهان 

مى گیرند؟

ستاره جوان و 22 ساله نفت مسجدســلیمان توانست در تقابل  
تیمش مقابل شهر خودرو، نمایشى درخشان را از خود به جاى 

بگذارد.
 در در تقابل دو تیــم میانه جدولى نفت MIS و شــهر خودرو 
خراسان، شاگردان مجتبى حسینى موفق شدند حریف مشهدى 
خود را با سه گل بدرقه کنند تا هم خود به سوى باالى جدول در 

حرکت باشند و هم حریف شان را بار دیگر به بحران بفرستند؛ اما 
پایه گذار جشن پیروزى نفتى ها در خانه، ستاره جوان این تیم بود. 
محمدمهدى محبى، پدیده گمنام که حاال به نظر مى رسد باید 
نام او را به جمع بازیکنان کشف شده توسط مجتبى حسینى در 

فوتبال ایران اضافه کرد.
محبى که از ابتداى لیگ بیستم، 9 بار در قامت بازیکن فیکس 
و دو بار هم به عنوان بازیکن تعویضى در تمامى بازى هاى نفت 
مسجدسلیمان به میدان رفته است، تنها 22 سال دارد و در سابقه 
فوتبالى او نیز حضور در تیم هاى نوجوانان و امید استقالل نیز به 
چشم مى خورد و همچنین دوران خدمت سربازى خود را در تیم 

امید مقاومت تهران گذرانده است.

 پدیده جوان نفتى ها در فصل جدید لیگ برتر، درخشــش خود 
را در دیدار هفته دوم مقابل سایپا آغاز کرد که توانست پایه گذار 
گل تیمش باشــد و اولین پاس گل محبى در لیگ بیســتم نیز 
این چنین رقم خورد.او در هفته پنجــم و پیروزى بزرگ نفت 
مقابل ســپاهان، گل ســوم تیمش را ســاخت و این چنین به 
درخشش خود در ترکیب نفت ادامه داد؛ در کارنامه درخشان اش 
هم محمدمهدى محبى در تقابل با شــهر خودرو توانست هم 
نخســتین گل لیگ برترى خود را بزند و هــم یک پاس گل 
دیگر به ثمر برســاند تا حاال در کنار مصطفى احمدى، سروش 
رفیعى و بهنام برزاى در صدر جدول پاســورهاى لیگ بیستم

 قرار بگیرد.

مهاجم صربستانى ذوب آهن در مورد نتایج این تیم و عدم 
پیروزى در 10 هفته ابتدایى مسابقات صحبت کرد.

دارکو بیدوف در گفتگویى در خصوص دیدار ذوب آهن مقابل 
آلومینیوم اظهار داشت: بازى خوبى بود و مثل اکثر وقت ها 
ما تیم برتر میدان بودیم. مالکیت توپ در اختیار ما بود و فکر 
مى کنم به طور کلى ما از تیم حریف بهتــر بازى کردیم و 
موقعیت هاى خوبى روى دروازه آنها ساختیم که فقط 2 تایش 

تبدیل به گل شد و تعداد زیادى با بى دقتى از دست رفت.
وى افزود: ما ابتــدا از حریف عقب افتادیــم ولى با روحیه 
جنگندگى خوب توانستیم کار را به تساوى و برترى بکشانیم 
و بازى هم تحت کنترل ما بود و فکــر مى کردیم با همین 
نتیجه تمام خواهد شد ولى متاسفانه روى یک اشتباه و عدم 
تمرکز در ثانیه هاى پایانى کار به تساوى کشیده شد و برد را 
از دست دادیم. مهاجم صربستانى ذوب آهن در مورد اینکه 
این تیم 10 هفته بدون پیروزى را پشت سر گذاشته گفت: ما 
تیم خوبى داریم و در مسیر درست گام برمى داریم. عملکرد 
تیم ما بازى به بازى بهتر مى شود ولى متاسفانه عدم کسب 
پیروزى باعث شده فشار و استرس روى بازیکنان ما ایجاد 
شود و کارمان را سخت کند ولى این مشکل با کسب اولین 
پیروزى حل خواهد شد و بعد از آن روى دور برد و موفقیت 

خواهیم بود و اعتماد به نفسمان را به دست خواهیم آورد.
بیدوف در مورد گلزنى خودش در این دیدار هم توضیح داد: 
گلى که زدم یک حرکت تمرین شده بود و در تمرینات بارها 
روى آن کار کرده بودیم. من به عنوان یک مهاجم به وظیفه 
خودم عمل کردم و گل زدم. بعد از گلى که زدم مطمئن بودم 
گل دوم را به ثمر خواهیم رساند و همین اتفاق هم افتاد و فقط 

اى کاش از آن محافظت کرده بودیم.
وى در مورد اینکه نتایج ذوب آهن فشار و انتقادات زیادى را 
متوجه رحمان رضایى کرده گفت: همه بازیکنان از همکارى 
با رحمان رضایى راضى هستند و تمریناتى عالى و جو بسیار 
خوبى در تیم حاکم اســت و فکر نمى کنم مقصر دانستن 
سرمربى اتفاق صحیحى باشد. همه چیز در تیم عالى است و 
ما حداکثر توان خودمان را ارائه مى دهیم و اطمینان دارم که 
پیروزى هم براى ما از راه مى رسد و رحمان رضایى هم در 
آرامش و بدون شنیدن این انتقادات ما را هدایت خواهد کرد و 
امیدوارم این اتفاق در بازى بعدى ما رخ دهد. ما به عنوان یک 

تیم خوب شایسته نتایج بهترى هستیم.

فردا، دربى فوتبال بانوان اصفهان

مبارزه دختران سبز و طالیى

یک محبى دیگر
 در قامت ستاره، چشمک زد

 این هفته در دیدار معوقــه هفته نهم لیگ برتــر روز جمعه 26 دى 
تیم هاى نساجى مازندران و ماشین سازى تبریز به مصاف هم خواهند 
رفت. دو تیمى که هر دو در انتهاى جدول قرار دارند و شرایط مطلوبى 
ندارند، ماشین سازى که با استعفاى بیاتلو، اخبارى دستیار او را به عنوان 
سرمربى موقت برگزیده است همچنان در حسرت اولین برد خود است 

و با 3 تســاوى و 7 شکست در 
قعر جدول قرار دارد و از همین 
حاال یکى از کاندیدا هاى سقوط 

به لیگ یک است.
از طرفــى دیگر تیم نســاجى 
با هدایــت فاضلى هــم تنها 
با 2 پیروزى و 6 شکســت در 
جایگاه 14ام جدول قرار دارد و 
به نظر مى رسد این بازى آخرین 
فرصت فاضلــى روى نیمکت 
نساجى است و اگر این تیم در 
این دیدار هــم نتیجه نگیرد به 

احتمال فراوان باید شــاهد تغییر روى نیمکت این تیم باشیم. نتایج 
بسیار بد نساجى طى هفته هاى اخیر در نهایت به استعفاى على امیرى 
مدیرعامل این تیم انجامیده اما به نظر مى رسد که شکست احتمالى 

نساجى منجر به اخراج فاضلى از این تیم شود. 
در دیگر دیدار مهمى که این هفته برگزار خواهد شد تیم هاى سایپا و 
ذوب آهن به مصاف هم خواهند رفت، شاگردان رحمان رضایى که بعد 
از گذشت 10 هفته هنوز طعم پیروزى را نچشیدند و در جایگاه 1جدول 

قرار دارد و سایپا با ابراهیم صادقى تنها با یک برد در رده 13ام جدول قرار 
دارد و شرایط اصال خوبى ندارند. 

ذوبى ها جلسه اى حساس را در هیئت مدیره برگزار کرده اند و تصمیماتى 
اساسى را اتخاذ کرده و در انتظار نتیجه دیدار این تیم برابر سایپا هستند. 
مدیران ســایپا نیز گویا اولتیماتومى به سرمربى خود داده اند و ابراهیم 
صادقى که در فصل گذشته نیز نتایج خوبى را کسب نکرده در آستانه 

جدایى از سایپا قرار دارد. 
این دو دیــدار را مى تــوان نبرد 
قعرنشینان جدول نام گذارى کرد، 
بازى هایى کــه مى تواند منجر به 
تغییــر نیمکت این تیم ها شــود، 
نســاجى که بعــد از رفتن فکرى 
نتوانســت با فاضلى نتایج الزم را 
بگیرد زیر تیغ فشار هواداران قرار 
دارد و و ماشین سازى هم اگر از این 
بازى امتیازات کامل را نگیرد قطعا 
اخبارى هم جایگاه خود را متزلزل 

خواهد دید.
همچنین رحمان رضایى که هنوز بعد از 10 هفته تیمش نتوانسته برد 
داشته باشــد تا ذوب آهن، تیمى که سال هاى گذشته در باالى جدول 
حضور داشت در این فصل بدون حتى یک برد در انتهاى جدول قرار 
دارد، حال باید ببینیم صبر مدیران این تیم چه زمانى لبریز خواهد شد تا 
دست به تغییرات روى نیمکت خود بزند، سایپا هم با ابراهیم صادقى که 
با شعار جوانگرایى به لیگ بیستم آمده بود نتوانست انتظارات را برآورده 

کند تا زمزمه برکنارى او هم به گوش برسد.

هفته اى حساس براى چند مربى

طلسم 5 ساله را بشکن

دارکو بیدوف:

همه چیز خوبه غیر از نتایج

محمد مومنى

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دونوبت 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 به 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. 
1- رأى شماره 2382 مورخ 1399/09/25 هیأت : خانم فهیمه سادات هجرى بیدگلى فرزند 
سیدجعفر شماره شناسنامه 214  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 26 مترمربع شماره پالك 
3251  فرعى از پالك 3  اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخــش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى محمدرضا شعورى احدى از ورثه ابوالقاسم شعورى
2- رأى شماره 2576 مورخ 1399/10/07 هیأت : آقاى داود عارضى بیدگلى فرزند شمس اله به 
شماره شناسنامه 125 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158 مترمربع شماره پالك 1014 فرعى 
مفروز و مجزى از 107 فرعى از پالك 6 اصلى و باقیمانده اصلى مذکور واقع در حســین آباد 
بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى حسین اسماعیلیان بیدگلى

3- رأى شــماره 2381 مورخ 1399/09/25 هیــأت : آقاى فضل اله باغبانــى آرانى فرزند 
علیصغراابال اصغر به شماره شناسنامه 450 ششدانگ یکباب انبارى بمساحت 169,95 مترمربع 
شماره پالك 59 فرعى مفروز و مجزى از 14 فرعى از پالك 285 اصلى واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث سیدعلى میرحسینى بیدگلى
4- رأى شــماره 1811و1812 مورخ 1399/07/23 هیأت : آقاى جواد سالمى بیدگلى فرزند 
عباس به شماره شناسنامه 233 و آقاى داود سالمى بیدگلى فرزند جواد به شماره شناسنامه 569 
(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 95,50 مترمربع شماره پالك 8 فرعی از پالك 
499 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عبدالغدیر 

سالمى بیدگلى
5- رأى شــماره 1813و1814 مورخ 1399/07/23 هیأت : آقاى ابوالفضل سالمى بیدگلى 
فرزند جواد به شماره شناسنامه 132 و خانم نرگس صبارى فرد فرزند محمد به شماره شناسنامه 
184 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 94,50 مترمربع شماره پالك 9 فرعی مفروز 
و مجزى از 2 فرعى از پالك 499 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک 

رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى ابوالفضل سالمى بیدگلى
6- رأى شماره 2455 مورخ 1399/09/30 هیأت : خانم مهدیه قاسمى مقدم فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 241 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 121,50 مترمربع شماره پالك 2 فرعى 
از پالك 540 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

زهرا مساح منفرد
7- رأى شماره 2376و2377 مورخ 1399/09/25 هیأت : آقاى حسین کدخدا فرزند عزیزاله 
به شماره شناسنامه 7 و خانم آزاده اجدادى آرانى فرزند محسن به شماره ملى 1250158354 
(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 98,50 مترمربع شماره پالك 10 فرعى از پالك 
1101 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک 

رسمى حسین کدخدا
8- رأى شماره 2378و2379 مورخ 1399/09/25 هیأت : آقاى حسین صادق آرانى فرزند امراله 
به شماره شناسنامه 206 و خانم جنت خدادوست آرانى فرزند عباس به شماره شناسنامه 115  
(بالمناصفه) ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 33,20 مترمربع شماره پالك 16 فرعى مفروز 

و مجزى از 13 فرعى از پالك 1142 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . 
ابتیاعى از مالک رسمى حبیب اله ناصح تبار

9- رأى شماره 1972و1973و1974 مورخ 1399/08/04 هیأت : خانم رقیه کامل آرانى فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 493 نسبت به دو دانگ و خانم اشرف کامل آرانى فرزند احمد به شماره 
شناسنامه 34 نسبت به دو دانگ و آقاى على کامل آرانى فرزند احمد به شماره شناسنامه 356 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 112,50 مترمربع شماره پالك 
32 فرعى مفروز و مجزى از 8و31 فرعى از پالك 1307 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بیدگل . مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
10- رأى شــماره 2269 مورخ 1399/09/17 هیأت : آقاى ســیدمیرزا شریفیان آرانى فرزند 
سیدخلیل به شماره شناسنامه 455 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 53 مترمربع شماره پالك 
2426 اصلى و شــماره پالك 22 فرعى مفروز و مجزى از 6 و 17 مکرر و 18 همگى فرعى از 
2427 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک 

رسمى سید احمد رضائى
11- رأى شماره 2383 مورخ 1399/09/25 هیأت : خانم طاهره فالح کار آرانى فرزند رجبعلى 
به شماره شناسنامه 445 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالك 3471 فرعى 
مفروز و مجزى از 25 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى پروین عمویى
12- رأى شماره 2470 مورخ 1399/09/30 هیأت : خانم منیره کویرى آرانى فرزند رحمت اله به 
شماره شناسنامه 13 ششدانگ یکباب انبارى مشتمل بر ساختمان بمساحت 106,50 مترمربع 
شماره پالك 3473 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى احمدآباد
13- رأى شماره 2471و2472 مورخ 1399/09/30 هیأت : آقاى على اکبر غالمرضازاده آرانى 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 156 و خانم اشرف مرنجابیان آرانى فرزند قاسم به شماره 
شناسنامه 437 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 161 مترمربع شماره پالك 
3474 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى على محمد سعیدى
14- رأى شماره 1211و1212 مورخ 1399/05/19 هیأت : خانم فخرى سلمانى آرانى فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 595 و آقاى رضا شاطریان آرانى فرزند کاظم به شماره شناسنامه 133 
(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 59 مترمربع شماره پالك 2049 فرعی مفروز و 
مجزى از 235 فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى عباس مهدوى پناه
15- رأى شماره 1948و1949 مورخ 1399/08/04 هیأت : آقاى عقیل احسن زاده آرانى فرزند 
غالمرضا به شماره شناسنامه 93 و خانم سمیه توسلى فرد فرزند حسن به شماره شناسنامه 681 
(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95,75 مترمربع شماره پالك 2063 فرعى مفروز و 
مجزى از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل 

. ابتیاعى از مالک رسمى نعمت اله اکبرزاده 
16- رأى شماره 2374 مورخ 1399/09/25 هیأت : خانم صدیقه خدام حضرتى آرانى فرزند 
نعمت اله به شماره شناسنامه 115 نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
187,50 مترمربع شماره پالك 2067 فرعی مفروز و مجزى از 364 فرعی از پالك 2640 اصلی 
واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى رحمت اله رفیعى

17- رأى شــماره 2469 مورخ 1399/09/30 هیأت : آقاى على محمد دربندى مفرد بیدگلى 
فرزند على شماره شناسنامه 217 ششــدانگ یکباب انبارى بمساحت 1320 مترمربع شماره 
پالك 6587 فرعی مفــروز و مجزى از 164 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ریگســتان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى
18- رأى شــماره 2468 مورخ 1399/09/30 هیأت : آقاى محمدحســین والیتى فرد فرزند 
محمدتقى شماره ملى 6190046746 ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 110 مترمربع 
شماره پالك 6588 فرعی مفروز و مجزى از 163 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى
19- رأى شماره 2467 مورخ 1399/09/30 هیأت : آقاى سیدحسن سجادى بیدگلى فرزند 
سیدباقر به شماره شناسنامه 297 ، ششدانگ قســمتى از یکباب تعمیرگاه اتومبیل بمساحت 
304,98 مترمربع شــماره پالك 6589 فرعی مفروز و مجزى از 227 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

ماشااله خادم
20- رأى شــماره 2466 مورخ 1399/09/30 هیأت : آقاى قربانعلى قره گلى فرزند نوراله به 
شماره شناسنامه 2 ، ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 125,02 مترمربع شماره پالك 6590 
فرعی مفروز و مجزى از 4145 و 4162 فرعى از 2840 اصلی و قسمتى از اصلى مذکور واقع 
در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسین 

رزاق زاده 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/10/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/25 م 
الف:1069167 عباس عباس زادگان- رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل/10/120 

حصروراثت  
خانم  ثریا اسدى دخت  داراى شناسنامه شماره 112110955 به شرح دادخواست به کالسه 
9901340 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نارنج اسدى  بشناسنامه  864 در تاریخ 90/4/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. على فتح اسدى دوخت    ش ش 444  ، 2. گلناز 
اسدى دوخت  ش ش 6224 ، 3. خانم گلى اســدى دوخت  ش ش 78 ، 4. على رضا اسدى 
دوخت  ش م 1960171518 ، 5. ثریا اســدى دخت  ش م 112110955 (فرزندان متوفى)، 
6. على اسدى دخت  ش ش 892  (همســر متوفى ) ،7. صاحب جان عبدالهى ش ش 222  
(مادر متوفى ) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 
شد. 1077649 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/10/163 

 حصروراثت  
آقاى رضا محمد شاهیان داراى شناسنامه شماره 578 به شرح دادخواست به کالسه 9901661 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلى 
محمد شاهیان بشناسنامه  660 در تاریخ 99/8/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا عابدینى   ش ش 1091494355 (همسر 
متوفى )  ، 2. رضا محمد شاهیان ش م 5781091398429 ، 3. الیاس محمد شاهیان ش م 
13822-1092222601 ، 4. نجمه محمد شاهیان ش م1092283846-5593 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 
شد. 1077686 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/10/164 

 حصروراثت 
آقاى احمد منتظرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 26079 به شرح دادخواست به کالسه 

9901597 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
طاهره انتشارى بشناسنامه  292 در تاریخ 92/7/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حسین منتظرى نجف آبادى  ش ش 348  ، 
2. احمد منتظرى نجف آبادى ش ش 26079 ، 3. شهربانو منتظرى نجف آبادى ش ش 568 
، 4. اعظم منتظرى نجف آبادى ش ش 321 ، 5. اشرف منتظرى نجف آبادى ش ش 290 ، 6. 
رحمان منتظرى نجف آبادى ش ش 28495 ، 7. اکرم منتظرى نجف آبادى ش ش 31005 
، 8. بتول منتظرى نجف آبادى ش ش 720 ، 9. فاطمه منتظرى نجف آبادى ش ش 36 ، 10. 
حسن منتظرى نجف آبادى ش ش 24591 ، 11. زهرا منتظرى نجف آبادى ش ش 611 ، 12. 
محمد منتظرى نجف آبادى  ش ش 259 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1077705 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/10/165
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139985602030013934    آقاى یعقوب رحیمى منجزى فرزند على باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 5502 فرعى از 3519 از 87 اصلى واقع در 12ثبت 
اصفهان که درصفحه 512 دفتر 26 امالك ذیل ثبت 2227 بنام نامبرده ثبت و ســند بشماره 
چاپى 185674 سرى الف 90 صادر و تسلیم گردیده  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/10/25، 1078501/م الف-مهدى صادقى وصفى مدیر واحد 

ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا محسن نساج نجف آبادى/10/168
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139985602030013933    آقاى حســام رحیمى منجزى فرزند على (نام قبلى وى 
ولى بوده است ) باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 5502 فرعى از 
3519 از 87 اصلى واقع در 12ثبت اصفهان که درصفحه 515 دفتر 26 امالك ذیل ثبت 2228 
بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 185673 سرى الف 90 صادر و تسلیم گردیده  و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/10/25، 1076406/م الف-مهدى 
صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا محسن نساج نجف آبادى/10/169

آگهى تغییرات 
شرکت گروه انرژى خورشیدى تفتان سبز صفه سهامى خاص به شماره ثبت 62645 و شناسه ملى 14008444344 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شیخ اشراق ، کوچه دوم [2] ، کوچه 
شهیدصدیقى1 ، پالك 5 ، ساختمان راد ، طبقه سوم ، واحد 303 کدپستى 8193615102 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1077397)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع الستیک سازى کارون پلیمر شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 17547 و شناسه ملى 10860736238 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمدرضا قاسمیان کدملى 1270067184 و همایون عبدالهى کدملى 1280869951 بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند.وزنامه کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1077389)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع الستیک سازى کارون پلیمر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 17547 و شناسه ملى 10860736238 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 1000000ریال به 16000000000ریال افزایش یافت وماده5 اساسنامه بشرح 
زیر اصالح شد: ماده 5اصالحى: سرمایه شرکت مبلغ16000000000ریال نقدى است که به1600000سهم با نام عادى10000ریالى منقسم گردیده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1077387)

آگهى تغییرات 
شــرکت محســن کوهرنگ شرکت 
ســهامى خاص به شماره ثبت 1005 
و شناســه ملــى 10260301847 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1399/06/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : گل محمد بهارلوئى یداله 
1285521323 عضــو هیات مدیره 
و مدیرعامل و محســن بهارلوئى گل 
محمد 5499430071 رئیس هیئت 
مدیره و شــهرام بهارلوئى صفرعلى 
1091256411 نائــب رئیس براى 
مدت دوسال انتخاب شدند . کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادهاى تعهد 
آور و استفاده از حســاب هاى جارى 
و ثابــت در بانکها ، بــا امضاء رئیس 
هیات مدیــره همراه با مهرشــرکت 
معتبرخواهدبود. اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1077037)

آگهى تغییرات 
شرکت محسن کوهرنگ شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 1005 و شناسه 
ملى 10260301847 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : گل محمــد بهارلوئى با کدملى 
1285521323 و محسن بهارلوئى با کدملى 5499430071 و شهرام بهارلوئى 
با کدملى 1091256411 بمدت دو ســال به عنوان هیأت مدیره شرکت انتخاب 
گردیدند. مرضیه صالحى با کد ملى 1092282191 به سمت بازرس اصلى وامیر 
حسین بهارلوئى با کد ملى 1080309233 به سمت بازرس على البدل راى مدت یک 
سال مالى انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1077045)

آگهى تغییرات 
شــرکت آبمعدنى کوهیار ســهامى خاص بــه شــماره ثبت 7 و شناســه ملى 
10260002376 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نفیســه میر عارفین به شماره ملى 0451553071 به 
سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، پروانه جبارنیا به شماره ملى 1287732038 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور میرعارفین به شماره ملى 0068782901 
به سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاى عضو هیئت مدیره (منصور میر عارفین) 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر اســت. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره نیز خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى فریدون شهر (1077376)

آگهى تغییرات 
شرکت نور نهاد شرق نماد سهامى خاص به شماره ثبت 42579 و شناسه ملى 10260603907 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت توسعه الکترونیک پایدار به نمایندگى ناصر قاسمى کدملى 5759783491بعنوان 
رئیس هیات مدیره وسهراب قادرى کدملى 6299708743 بعنوان مدیرعامل(خارج ازسهامداران واعضاء) وشرکت نیمه هادى عماد 
به نمایندگى محسن رمضانى 1287043844 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت پویش فن آورى پزشکى پردیس به نمایندگى 
محمد رضا باقرى 1290497109 بعنوان عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1077396)

آگهى تغییرات 
شرکت آبمعدنى کوهیار سهامى خاص به شماره ثبت 7 و شناسه ملى 10260002376 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1399/09/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - منصور میرعارفین به شماره ملى 0068782901، پروانه 
جبارنیا به شماره ملى 1287732038 و نفیسه میرعارفین 0451553071 به شماره 
ملى به ســمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - الهام 
قدیرى نوکابادى به شماره ملى 1292989793 به سمت بازرس اصلى و جواد احمدى 
به شماره ملى 1287186084 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فریدون شهر (1077378)

تاسیس 
شرکت با مســئولیت محدود شاهین برنا گستر ســپاهان درتاریخ 1399/10/21 به شماره ثبت 
66646 به شناســه ملى 14009715895 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن 
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد : خرید و فروش و کلیه کاالهــا اعم از لوازم خانگى ، 
آهن، سیمان ، محصوالت کشاورزى و دامدارى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و 
فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه 
فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انســانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى 
دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تســهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و 
اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شــعبه و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، 
شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کشاورزى ، کوچه هنر [2] ، بزرگراه سردار شهید احمد کاظمى ، 
پالك 798 ، طبقه همکف کدپستى 8174879951 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1,000,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهرا سیستانى نجف آبادى 
به شــماره ملى 1270934678 دارنده 490000000 ریال سهم الشرکه آقاى محمد تیمورى به 
شماره ملى 1292158441 دارنده 510000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا 
سیستانى نجف آبادى به شماره ملى 1270934678 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى محمد تیمورى به شماره ملى 1292158441 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1077025)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص برنا تجارت گیتى درتاریخ 1399/10/20 به شماره ثبت 66623 به شناسه ملى 14009711585 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد: ارائه فعالیت هاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش ، واردات و صادرات انواع کاال و خدمات مجاز مطابق قوانین و مقررات جمهورى اسالمى 
ایران-انجام کلیه امور مربوط به بارگیرى و تخلیه و یا ترخیص کاال از گمرکات کشور - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى و دولتى و خصوصى 
-اخذ وام و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات اعتبارى داخلى و خارجى صرفا در راستاى موضوع شرکت- انجام کلیه امور مربوط به طراحى، 
مهندسى و مشاوره و نظارت و اجرا در عملیات هاى راهسازى، ساختمان سازى، تاسیسات آب و گاز و احداث کارخانه هاى صنعتى -تولید در حوزه هاى صنایع 
فوالد ، پتروشیمى و صنایع شیمیایى و محیط زیست-خدمات توزیع و پخش فرآورده هاى نفتى ، فوالد و خدمات پزشکى و دارو-خرید و فروش و تامین 
قراضه ، ضایعات فلزى ، پلیمرى و نفتى- انجام فعالیتهاى بازیافت صنعتى و غیر صنعتى کاغذ، پالستیک، فوم و انواع فلزات و مواد- تامین تجهیزات و خطوط 
تولیددر صنایع شیمیایى، پتروشیمى،صنایع غذایى و شیمیایى و صنایع نساجى و زیست محیطى و ارائه خدمات ( اى پى سى) راجع به آبرسانى ، گازرسانى 
و برق رسانى- انجام عملیاتهاى عمرانى و احداث ساختمان و تاسیس سردخانه و مجتمع هاى کشاورزى و فعالیتهاى بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى 
-ارائه خدمات بازرسى کاال و کنترل کیفیت و صدور مشاوره کیفى استاندارد و اجراى سیستمهاى ایمنى تصدى به مراکز فروش و فنى خودرو-ارائه خدمات 
فناورى اطالعات و خدمات الکترونیکى -طراحى و تولید نرم افزاربه جز نرم افزارهاى فرهنگى -کارگزارى ترابرى دریایى انواع تخلیه و بارگیرى و بازرسى 
کشتى و کاالها-حمل و نقل ریلى بار و مسافر درون شهرى-ارائه خدمات پزشکى و تاسیس بیمارستان ،زایشگاه ، آسایشگاه ، آزمایشگاه و البراتور و کارخانه 
داروسازى ، واردات و صادرات هرنوع کاالى بیولوژیک نظیر سرم ، واکسن و فرآورده هاى آزمایشگاهى -انجام فعالیتهاى مرتبط با واردات فرآورده ها و 
توزیع موادغذایى و کشاورزى-تصدى به هرگونه فعالیت ورزشى و تاسیس باشگاه ورزشى-شرکت در کلیه همایش هاى داخلى و خارجى و انعقاد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى و داخلى و خارجى پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح 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 جلفا ، خیابان خاقانى ، کوچه 
شهیدجهانگیر سلطانى[46] ، پالك- 550 ، ساختمان صدرا ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستى 8175837851 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
3,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 300000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1050000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 109 مورخ 1399/09/25 نزد بانک سپه شعبه خاقانى با کد 2170 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره آقاى مسلم سیستانى به شماره ملى 1272673197 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمود یزدانى کچوئى به 
شماره ملى 1273068191 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا نصراصفهانى به شماره ملى 1273277546 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى بادوامضاء از سه امضاء مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سعیدمحمد رضائى به شماره ملى 1171049463 به سمت بازرس اصلى 
به مدت 1 سال خانم اعظم شریف پور به شماره ملى 1972330731 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 (1076135)
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30 دقیقه پیاده روى روزانه چه کمکى به سالمتى شما مى کند

10 چکاپ مهم که باید انجام دهیم
وقتى سن باال مى رود، باید بیشتر مراقب سالمتى خود باشید در نتیجه بیش از بقیه به چکاپ هاى پزشکى نیاز پیدا مى کنید. افزایش 
سن باعث مى شود که انسان ها بیشتر در معرض مشکالتى مثل دیابت، سرطان و بیمارى هاى مختلف باشند به همین دلیل بعضى 

از چکاپ ها هستند که بیش از بقیه اهمیت دارند.

کلسترول یکى از انواع چربى ها است که از طریق خون در بدن انسان جریان پیدا 
مى کند. مقدار باالى کلسترول ممکن است رگ ها را مسدود کرده و فرد را مستعد سکته 

و حمله قلبى کند. در این ازمایش سطح کلسترول HDL و LDL را همراه با ترى گلیسیرید 
اندازه گیرى مى کنند. اگر سطح کلسترول بیش از 200 باشد و سطح LDL بیش از 130 
و HDL تقریبًا چهل یا کمتر باشد، احتماًال فرد در معرض خطر است. به عبارت دیگر خطر 
حمله قلبى در این فرد باالتر از بقیه مى باشد. افزایش سطح کلسترول نشان مى دهد که فرد 

         بیشتر مستعد بیمارى کیسه صفرا است.
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کلسترول

سرطان روده بیش از سرطان ریه و سرطان سینه افراد را درگیر مى کند. این روزها افراد بیشترى 
به این سرطان مبتال مى شوند البته که جوانان هم در موارد نادرى به این سرطان مبتال مى گردند. 
عموما افراد باالى 60 سال بیشتر در معرض خطر هستند؛ مخصوصاً مردان، که بیش از خانم ها در معرض 
این خطر قرار مى گیرند. آزمایش سرطان روده یک نوع آزمایش گروه خونى است که در آن نمونه مدفوع 
فرد جمع آورى مى شود. سپس آن را به آزمایشگاه مى فرستند تا روى آن تجزیه تحلیل انجام گردد که در 

بسیارى از موارد، افراد باالى 60 سال هر دو سال یکبار باید این آزمایش را انجام دهند.
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سرطان روده

زمانى که به متخصص پوست مراجعه مى کنید، احتماًال هرگونه خال، 
آکنه یا هر مورد دیگرى را براى جلوگیرى از اتفاقات جدى تر در شما بررسى 
مى کنند. اصًال نباید از این موضوع بترسید زیرا اکثریت این ضایعه هاى پوستى 
هیچ بیمارى خاصى را نشان نمى دهند و فقط محض اطمینان مورد آزمایش قرار 
مى گیرند. هر گونه تغییر رنگ مثل آبى، برنزه، سیاه و قهوه اى و سایز بزرگتر یا 

کوچکتر از حد طبیعى را روى خال مورد بررسى قرار دهید.
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پوست

آزمایش سرطان سینه مى تواند وجود هرگونه سرطان سینه را به سرعت 
تشخیص دهد. عمومًا از فرد آزمایش اشعه ایکس گرفته مى شود و این کار توسط فردى 
به نام ماموگرام انجام مى گردد. مشخصا خانم هاى 50 سال به باال مى توانند ساالنه به 
ماموگرام مراجعه کنند و خطر سرطان سینه را تا 16 درصد کاهش دهند. اگرچه ماموگرام 
مى تواند بیمارى هایى را تشخیص دهد که هیچ گونه عالئمى ندارد. در نتیجه آزمایش ها و 

درمان هاى غیر ضرورى به پایان مى رسند.
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سرطان سینه

آزمایش رحم یک نوع آزمایش است که براى تشخیص هر گونه مشکالت 
مورد بررسى قرار مى گیرد و به جلوگیرى از سرطان کمک مى کند. همه خانم ها 

در گروه سنى 25 تا 64 سال باید هر سال 3 الى 5 سال این آزمایش را انجام دهند. 
در بیشتر موارد، نتایج نرمال و طبیعى هستند اما مواردى هم مى باشند که نیاز به 

آزمایش هاى بعدى دارد.
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رحم

اکثر متخصصان نتیجه این آزمایش را یک نتیجه نرمال و طبیعى مى یابند اما 
باز هم خطر سرطان پروستات در هر فردى باال است. عفونت پروستات، یا مصرف 

بعضى از دارو هاى خاص و... فرد را بیشتر در معرض خطر قرار مى دهد بنابراین بهتر 
است که همیشه دستورات پزشک را به شکل کامل رعایت کنید.
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سرطان پروستات

سرطان ریه یکى از کشنده ترین سرطان ها در جهان محسوب مى شود 
و احتمال زنده ماندن در آن 16 درصد است. هدف این آزمایش این است که در 

سریع ترین زمان ممکن متوجه تومورها بشوند و تا زمانى که به اندازه یک توپ گلف 
نرسیده اند تشخیص داده شوند. بنابراین احتمال زنده ماندن فرد به شدت افزایش 

پیدا مى کند.
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سرطان ریه

بررسى  مورد  را  رکتوم  و  روده  سرطان  آزمایش  این  در 
قرار مى دهند. بسیار مهم است که تشخیص هر چه سریع تر انجام 

شود تا درمان بهترى صورت بگیرد. در این آزمایش که شبیه به کلونوسکوپى 
است، پزشک یک لوله مرتجع و روشن را وارد رکتوم مى کند که این دستگاه 

به دنبال هر گونه پلیپ در این ناحیه مى گردد.
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کولون

اول از همه کمبود لوازم و تجهیزات براى آزمایش استاندارد دهان 
وجود دارد. در نتیجه ممکن است که این سرطان ها به غدد لنفاوى برسند. 

همچنین پزشک باید هر گونه ضایعه سفید یا قرمز غیرطبیعى را در فرد بررسى 
کند.
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آزمایش چشم وضعیت چشم هاى شما را نشان مى دهد اما ممکن است 
عالئم دیگر و وضعیت هایى که از آنها آگاهى ندارید را هم تشخیص دهد. آزمایش 
چشم مى تواند وضعیت هاى مختلف مثل گلوکوما یا دیابت را نشان دهد. اگر هر گونه 
مشکلى در این آزمایش مشاهده گردد، پزشک احتماًال آزمایش هاى بعدى را براى شما 
تجویز مى کند. در هر سنى، به خصوص بعد از 40 سالگى انجام آزمایش هاى چشم 

توصیه مى شود. 
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چشم

المتى شما مى کند
براى یک پیاده روى 30 دقیقه اى در طول روز، مى توان همان ضرب 
المثل معروف در مورد سیب را به کار برد: این کار شما را از پزشک دور 

نگه مى دارد.
این میزان پیاده روى نه تنها باعث کاهش وزن و کاهش فشــار خون 
مى شود، بلکه خطر ابتال به بســیارى از بیمارى هاى مزمن از جمله 
بیماریهاى قلبى عروقى و سکته مغزى را از شــما دور مى کند. پیاده 
روى منظم یکى از ساده ترین کارهایى است که مى توانید براى ارتقاى 

سالمت خود انجام دهید.
احساس شــادى: ورزش هایى مانند پیــاده روى باعث افزایش 
هورمون هاى مرتبط با احساس خوب مانند سروتونین و دوپامین در 
بدن مى شــود که مى تواند خلق و خو را افزایش دهد. یکى از مزایاى 
بزرگتر پیاده روى این است که انجام این ورزش در طبیعت بسیار بیشتر 
از پیاده روى در فضاى بســته یا ســالن هاى ورزشى احساس نشاط 

مى دهد.
مقاومت در برابر میکروب ها: ورزش هاى متعادل مانند پیاده 
روى منجر به بهبود پاسخ ایمنى بدن مى شــود. مطالعات نشان داده 
افرادى که حداقــل 4 روز در هفته و به مدت نیم ســاعت پیاده روى 

مى کنند، کمتر دچار بیمارى هاى عفونى مى شوند.
سوزاندن چربى: قدم زدن بیشتر با افزایش میزان متابولیسم بدن، 
چربى بیشترى را مى سوزاند و تحقیقات نشان مى دهد پیاده روى براى 
از بین بردن چربى شکمى بسیار موثر است. در واقع تنها راه موثر براى 

از بین بردن چربى دور شکم، پیاده روى است.
افزایش سوخت و ساز بدن: پیاده روى با شدت متوسط و براى 
یک مدت زمان طوالنى مى تواند سوخت و ساز بدن شما را تنظیم کند 

و در کنترل وزن تاثیر مثبت داشته باشد.

افزایش قدرت پاها: پیاده روى براى اســتخوان ها مفید 
است. تحقیقات نشــان مى دهد زنانى که یائسگى را پشت سر 

گذاشــته اند و تقریبا یک و نیم کیلومتر در روز پیاده روى دارند، 
چگالى استخوان هاى کل بدنشان نســبت به زنانى که مسافت هاى 
کمترى را مى پیمایند باالتر است. همچنین پیاده روى براى کاهش 

سرعت از دست دادن استخوان هاى پا نیز بسیار موثر است.
بهبود فرایند هضم: پیاده روى بخصــوص بعد از غذا، براى 

هضم زودهنگام آن مفید است. بعالوه راه رفتن بعد از غذا، خطر 
بیمارى هاى قلبى عروقى و دیابت را نیز کاهش مى دهد.

کاهش عالئم افسردگى: پیاده روى عالئم افسردگى 
را تســکین مى دهد. 30 دقیقه پیاده روى، 3 تا 

5 بار در هر هفته به مدت 12 هفته، عالئم 
افســردگى را حدود 47 درصــد کاهش 

مى دهد.
جذب بهتر ویتامین D: پیاده روى در طبیعت و در روزهاى آفتابى 

میزان سنتز ویتامین D از طریق نور خورشید را افزایش مى دهد و 
این روند براى سالمت استخوان ها ضرورى است.

خواب بهتر شبانه: اگر مشکل در خواب شبانه دارید، 
این را بدانید که قدم زدن قبل از خواب به شما در تجربه 
خواب خوب شبانه کمک مى کند و آنهم با افزایش اثر 

مالتونین، یعنى هورمون خواب طبیعى.
بهبود عملکرد قلب: پیــاده روى چون نوعى 
ورزش هــوازى بــه شــمار مــى رود، منجر به 

افزایش ضربان قلب و بهبــود گردش خون 
مى شود.

زرشک داراى روى، منگنز و مس است که این سه عنصر نقش کلیدى در ایمنى بدن و جلوگیرى از ابتال به بیمارى ها 
دارند. آنتوسیانین ترکیب دیگرى است که به وفور در این گیاه دیده مى شود و مى تواند سالمت قلب و مغز را بهبود بخشد.

تحقیقات نشان داده است آنتى اکسیدان هاى قوى موجود در زرشــک به بدن براى مبارزه با رادیکال هاى آزاد کمک 
کرده و خطر آسیب به سلول ها را کاهش مى دهند. همچنین مصرف زرشک مى تواند باعث کاهش قند خون و سطح 

کلسترول شده و سرعت رشد سلول هاى سرطانى را کم کند.
افراد مبتال به دیابت مى توانند براى مدیریت قند خون خود از این گیاه استفاده کنند. مصرف زرشک باعث بهبود پاسخ 
سلول هاى بدن به هورمون انسولین خواهد شد که این امر منجر به جذب بهتر قند از خون و در نتیجه کاهش قند خون 
مى شود. یک پژوهش 3 ماهه بر روى افراد مبتال به دیابت نوع 2 حاکى از آن است مصرف یک و نیم گرم زرشک در روز 

مى تواند به مدیریت قند خون کمک کند.
از سوى دیگر، از دیرباز از زرشک به عنوان یک روش طبیعى براى درمان اسهال استفاده مى شود. متخصصان مى گویند 
زرشک حرکت مواد غذایى در روده را آرام کرده و جلوى اسهال را مى گیرد. همچنین تحقیقات بر روى حدود 200 بیمار 
مبتال به سندرم روده تحریک پذیر نشان مى دهد مصرف 800 میلى گرم زرشک در روز مى تواند به میزان قابل توجهى 

از تعداد دفعات اجابت مزاج اسهالى شکل در این افراد بکاهد.
از دیگر خواص مصرف زرشک مى توان به جلوگیرى از ابتال به چاقى و اضافه وزن، کاهش سطح فشار خون، کاهش 
سطح ترى گلیسرید خون، مفید براى سالمت دهان و دندان، تقویت کننده سیستم ایمنى بدن، خواص ضدسرطانى 

و درمان آکنه اشاره کرد.

سینه طان
از فرد آزمایش عمومًا خیص دهد.
به نام ماموگرام انجام مى گردد. مشخص

ماموگرام مراجعه کنند و خطر سرطان سینه
مى تواند بیمارى هایى را تشخیص دهد کهه
درمان هاى غیر ضرورى به پایان مى رسن

خواص حیرت انگیز 
مصرف زرشک

برخى از مردم تصور مى کنند زرده تخــم مرغ منبع پروتئین و تمام 
ویتامین ها و مواد معدنى اســت. حتى دیده مى شود که ورزشکاران 
براى دریافت پروتئین بیشتر زرده تخم مرغ را جدا کرده و فقط آن را 
مى خورند. این در حالى است که حجم زیادى از پروتئین در واقع در 
سفیده تخم مرغ نهفته بوده و در مقایسه، زرده تخم مرغ نسبت به 

سفیده چربى بیشترى در خود دارد.
از طرف دیگر برخى فقط به مصرف سفیده بسنده مى کنند تا به این 
طریق از دریافت چربى اضافى و کلســترول موجود در زرده پرهیز 
کنند. از آن جا که تقریبا نیمى از پروتئین موجود در تخم مرغ در زرده 
و نیم دیگر آن در سفیده قرار دارد، کنار گذاشتن هر بخش باعث از 

دست دادن پروتئینى بخش دیگر مى شود.
بر اساس مطالعات متعدد انجام شده، خوردن یک عدد تخم مرغ در 
روز مى تواند به داشتن رژیم غذایى سالم تر کمک کند و زرده تخم 
مرغ همچنین حاوى برخى ویتامین هایى است که در سفیده یافت 

نمى شود.
 یکى از شــایع ترین تصورات اشــتباه 

در مــورد تخم مرغ آن اســت تخم 
مرغ هــاى محلــى را به رنگ 

قهــوه اى و تخــم مرغ هاى 
کارخانه اى را به رنگ سفید 
مى بینیم. ولى واقعیت آن است 

که رنگ پوسته هیچ ارتباطى با 
محتویات درون و کیفیت تخم مرغ 

ندارد. در حقیقت برخى تولید کنندگان 

از باور غلط اســتفاده کرده و تخم مرغ تولیدى مرغدارى خود را با 
استفاده از تکنیک هایى به رنگ قهوه اى تبدیل کرده و به این روش 

براى خود تبلیغات مى کنند.
رنگ پوسته تخم مرغ در اصل وابسته به نژاد مرغى است که آن تخم 
را گذاشته و  تخم مرغ به هر رنگى که باشد ترکیب آن تقریبا یکسان 
بوده و حاوى 6 گرم پروتئین، 5 گرم چربى و 70 کالرى انرژى است.

تخم مرغ پس از گذشت زمان مشخصى فاسد مى شود. شستن پوسته 
و از بین بردن الیه محافظ در برابر باکترى ها و میکروب ها، این زمان 
را کوتاه تر مى کند؛ هر چند اگر تخم مرغ در یخچال و در دماى پایین 
قرار داده شود، این فرآیند بسیار کندتر اتفاق مى افتد. تخم مرغ شسته 
شده را مى توان تا سه هفته یا یک ماه پس از تاریخ انقضاى درج شده 
بر روى آن هم استفاده کرد و از نظر مواد مغذى، تخم مرغ تازه با تخم 

مرغ کهنه هیچ تفاوتى ندارد.
دیدن خون در غذا هر کسى را به وحشــت مى اندازد. ولى در مورد 
تخم مرغ باید به یاد داشته باشید که این لکه هاى خونى خطرناك 
نیستند. وجود خون به دلیل پاره شدن رگ هاى خونى مرغ 

در هنگام تشکیل تخم مرغ است.
البته هر میکــروب و آلودگى که در خون 
وجود داشــته باشد توســط سلول هاى 
ســفید موجــود در تخم مــرغ از بین 
مى رود و در نتیجه لکه خونى مشاهده 
شده خطرناك نیســت. برخى هم تصور 
مى کنند وجود لکه خونى به معنى بارور شدن 

تخم مرغ است که این تصور هم درست نیست.

باورهاى نادرست درباره تخم مرغ

ی ی ر یى ین
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى خداونــد، اگــر بــا خــود وعــده کــرده ام کــه در طاعــت تو 
قصور نکنم و به وعده خویش وفا نکرده ام، مرا ببخش. بارخدایا، 
اگر به زبان بــه تو تقرب جســته ام و بــه دل خالف آن کــرده ام، 
بر من مگیر. اى خدا، بیامرز براى من هر اشاره کنایه آمیز را که 
به گوشــه چشــم کــرده ام و هر ســخن نابجــا را کــه از دهانم 

جسته است و نیز خواهش هاى دل و لغزش هاى زبانم را.
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پروژه مجتمع رفاهى خدماتى بین راهى 
شهر زاینده رود توسط بخش خصوصى و سرمایه گذار

خالصه گزارش 
پروژه هاى عمرانى
 شهردارى زاینده رود
پروژه احداث پل و میدان ورودى شهر با مشارکت  از سال  1398 تاکنون

شهردارى زاینده رود و شرکت سهامى ذوب آهن

احداث پارك فردیس 
شهر زاینده رود

پروژه 10هکتارى احداث آرامستان بهشت فاطمه، تسطیح،
 جدول گذارى، قطعه بندى و ساخت غسالخانه وسالن تطهیر  

باهمت خیر بازیربناى 450 متر مربع

آ زادسازى و دیوار چینى معابر پرخطر 
(خیابان بهار)

پروژه احداث فاز دوم پارك شهداى گمنام و
 امامزاده سید احمد شهر زاینده رود

پروژه فاز دوم بلوار 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانى

پروژه مشارکتى اداره ورزش و جوانان و شهردارى،
 آماده سازى زمین چمن مصنوعى شهر زاینده رود 


