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ویژگى هایى که خبر ازسالمت روان مى دهدکشف اسکناس در جعبه دستمالسیر تا پیاز درباره «قورباغه»همه مشمول دریافت بیمه بیکارى مى شوند رسول کربکندى: زورمان به جایى نمى رسد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص
 بى شمار

 هندوانه 

توصیه به سهامداران عدالت در اصفهان
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سیل هاى «انسان ساخت» 
بالى جان ایران است

حریق تانکر در جایگاه 
سوخت خمینى شهر

پیوند دارك به کهندژ با 
احداث خط دوم مترو

5

ضرر بى تدبیرى 
مسئوالن بیشتر 

از اقدامات 
آمریکاست

محققان مى گویند هندوانه داراى خواص بى شمارى است 
که مى تواند به سالمت بدن کمک کند. این میوه سرشار از 
پتاسیم و ویتامین هاى مختلف است. تحقیقات نشان داده 

است هندوانه سرشار از پتاسیم و ویتامین هاى A، C، و 
ویتامین هاى خانواده B است. همچنین هندوانه ...

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
مســئوالن باید با تدبیر صحیــح و اصولى، بازارهاى 

کشورهاى همسایه ایران را حفظ کنند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار با مسئول 
حوزه نمایندگى ولى فقیه در سازمان دامپزشکى کشور 
افزود: به طور مثال پیش از این عراقى ها عالقه فراوانى 
به خوردن پنیر ایرانى داشتند اما پس از مدتى ترکیه این 
بازار را تصاحب کرده است. وى اظهارداشت: متأسفانه 

بى تدبیرى برخى از مسئوالن و عملکرد ضعیف...

4

فعالیت کوره هاى آجر و گچ دراصفهان ممنوع شدفعالیت کوره هاى آجر و گچ دراصفهان ممنوع شد
زنگ آلودگى چندباره هوا به صدا در آمدزنگ آلودگى چندباره هوا به صدا در آمد

3

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان مطرح کرد

فریبا نادرى: یک ماه با 
کرونا درگیر بودم

شهاب گردان: اختالفات در باشگاه؟
حرف براى گفتن زیاد است

گلر با تجربه ذوب آهن در مورد تقابل تیمش با پرســپولیس و همچنین تساوى 
مقابل گل گهر صحبت کرد. شــهاب گردان در گفتگویــى در خصوص تقابل

 ذوب آهن با گل گهر در هفته هشــتم اظهار داشــت: بازى خیلى خوبى مقابل 
گل گهر انجام دادیــم و واقعًا حق ما در این بازى پیروزى بود و حیف شــد که از 

فرصت هاى به دست آمده...
8

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آیت ا... طباطبایى نژاد:

تجلیل از مدیرعامل 
شرکت آبفا 
استان اصفهان

با حضور وزیر نیرو و در راستاى تحقق اهداف 
پویش«هرهفته الف-ب ایران» صورت گرفت

فسادى پشت پرده فوالدمبارکه وجود ندارد
3

وقتى قاسم بى خیال وقتى قاسم بى خیال 
فیورنتینا شد

آگهى شرکت فوالد مبارکه

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کســب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.ir  لینک مناقصات و 
مزایدات بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق 

سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه 

بفرمایید.

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 
کد آگهى : 99153

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارك

مدیریت
مرتبط

تأمین و راهبري مکانیزمهاي نظافت صنعتى 48518000مناقصه1
قراردادهاى خرید1399/10/13(مکنده هاي موبیل) شرکت فوالد مبارکه

تعویض، نگهدارى و تعمیرات پوشش هاى 48516795مناقصه2
قراردادهاى خرید1399/10/13صنعتى در شرکت فوالد مبارکه

48513876مناقصه3
انجام عملیات تفکیک، دسته بندى ،

پاکسازى،حمل وتخلیه انواع ضایعات 
ونخاله ها درسطح شرکت فوالد مبارکه

قراردادهاى خرید1399/10/15

تجدید آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شهردارى نایین باستناد بودجه مصوب سال 1399 و مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نایین به شــماره 6632 مورخ 1399/06/05 در نظر دارد عملیات طرح بازآفرینى و بهسازى 
بدنه محور پادرخت محله محمدیه شهر نایین را از طریق مناقصه با اعتبارى بالغ بر 8/157/053/700 (هشــت میلیارد و یکصد و پنجاه و هفت میلیون و پنجاه و سه هزار و هفتصد) 
ریال طبق مفاد شرایط عمومى پیمان، نقشه و مشخصات فنى موجود در شهردارى و براساس فهرست بهاء مرمت بناهاى تاریخى سال 1399 و تحت نظارت شهردارى و بدون تعدیل و 

مابه التفاوت به پیمانکار واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید:
1- داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 رشته ابنیه (ساختمان) از سازمان برنامه و بودجه

2- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتى و شهرداریها مصوب دى ماه 1337
3- پیشنهاد دهندگان باید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از محدوده خدماتى موضوع قرارداد و دریافت اسناد مناقصه پروژه (نقشه و مشخصات فنى) تا آخر وقت ادارى روز 
دوشنبه مورخ 1399/10/15 به شهردارى نایین مراجعه و پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0105850677001 شهردارى نزد بانک ملى شعبه نایین، نسبت به خرید 

اسناد مناقصه اقدام نمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید 5 درصد از کل اعتبار معادل 408/000/000 (چهارصد و هشت میلیون) ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکى (مدت اعتبار 
از تاریخ تحویل اسناد کمتر از سه ماه نباشد) و یا وجه نقد به حساب شماره 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى نایین واریز و مدارك مربوطه را به همراه اسناد مناقصه (مهر و 
امضا شده)، حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1399/10/25 در یک پاکت شامل سه پاکت به صورت الك و مهر شده در قبال اخذ رسید به واحد حراست شهردارى تسلیم 

و رسید دریافت دارند.
5- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 1399/10/25 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالى معامالت شهردارى که در محل شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت 

خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگى قبلى در کمیسیون مناقصه بالمانع است.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و پیشــنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى مناقصه رسیده مبهم و یا مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
7- سپرده برندگان (نفر) اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد 
اقدام ننماید در این صورت سپرده نفر اول به نفع شــهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد چنانچه نیز نفر دوم حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى 

ضبط با نفر سوم و قرارداد منعقد خواهد شد.
8- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10٪ کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکى و یا سپرده نقدى به حساب شماره 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى شعبه 

نایین واریز و رسید آن را به شهردارى تسلیم نماید.
9- هزینه آگهى و کسورات قانونى نظیر بیمه، مالیات و عوارض مربوطه به عهده برنده مناقصه مى باشد و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.

10- کارفرما مى تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید.
11- انجام مناقصه بر اساس آئین نامه مالى شهرداریها مصوب دوازدهم تیر ماه 1364 و اصالحیه هاى بعدى انجام مى گیرد. شرایط و ضوابط ذکر شده در قرارداد که بین طرفین منعقد 

خواهد شد مالك عمل طرفین خواهد بود. 

اردشیر عسگرى- شهردار نایین
م الف: 1068407
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فیورنتینا شدفیورنتیننانتیناشدشفیورنتینا شدشنایترووففیورنتینا شدوفیو

شهاب گردان: اختالفات
حرف براى گفتن ز
گلر با تجربه ذوب آهن در مورد تقابل تیمش با پر
مقابل گل گهر صحبت کرد. شــهاب گردان در
 ذوبآهن با گل گهر در هفته هشــتم اظهار داش
گل گهر انجام دادیــم و واقعًا حق ما در این بازى
فرصت ه
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وزیر کشور و رئیس ستاد مقابله با کرونا با تأکید بر تهیه 
واکســن ایرانى، گفت: تا تأمین واکسن ایرانى، اقدام به 

خرید واکسن خواهد شد.
عبدالرضا رحمانى فضلى در برنامه نگاه یک سیما اظهار 
کرد: موضوع واکسن از ابتدا مورد توجه همه کشورها بود 
و ما نیز این کار را در داخل انجام دادیم. با توجه به تأیید 
وزارت بهداشت، دو سه مورد مراحل خوبى رسیده اند و با 

واکسن ایرانى امیدواریم پاسخگوى نیاز باشیم.
وى ادامه داد: همزمان در ستاد و جلسات با حضور رئیس 
جمهورى، دکتر روحانى به تأمین و تهیه واکسن تا زمان 
تولید واکســن ایرانى تأکید کردند و وزیر بهداشت نیز 

پیگیر این موضوع است. روز شنبه نیز در ستاد، گزارشى 
ارائه شد که با زمانبندى انجام شده از سوى وزیر بهداشت، 
این زمان دى ماه اعالم شــده و تهیه واکســن در حال 

انجام است.
رئیس ســتاد مقابله با کرونا تأ کید کرد: وزارت بهداشت 
دقیقًا افراد را طبقه بندى کرده و نخســتین گروه براى 
دریافت واکســن، یک میلیون و 800 هــزار نفر افراد با 
ســن باال و کســانى که بیمارى هاى پیــش زمینه اى 
دارند،  هســتند. گروه دوم، کادر درمانــى و گروه هایى 
هستند که در بیشــترین تماس با مراجعه کنندگان قرار 

دارند.

 نایب رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
در مورد آخرین وضعیت روند پرداخت بیمه بیکارى بیان 
کرد:  در جلسه اى که با وزیر کار و رئیس سازمان تأمین 
اجتماعى داشتیم قرارشد افرادى که شغل غیررسمى دارند 
و مشمول این قانون نمى شوند، در وضعیت کرونا براى 
آنها بیمه بیکارى پرداخت شود و تعداد آنها حدوداً بین یک 

میلیون و 700 هزار نفر تا دو میلیون نفر است.
ولى اسماعیلى ادامه داد: درهمین راستا ما منتظر نتیجه 
سازمان برنامه و بودجه یا دولت هستیم تا پولى در اختیار 

سازمان تأمین اجتماعى قرار دهند.
عضو هیئت رئیســه کمیســیون اجتماعى تأکید کرد: 

براســاس قانون وظیفه دولت نیســت که این مبلغ را 
پرداخت کند. اما اســتثنائًا به دلیل ویروس کرونا، دولت 
باید این مبلغ را پرداخت کند. طبق قانون کســانى که 
تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعى نیستند، مشمول بیمه 
بیکارى هم نمى شوند اما باتوجه به اینکه کرونا شرایط 
سختى را به وجود آورده سعى کردیم که در این پاندمى 

کمکى به مردم شود.
اسماعیلى در انتها گفت که زمان اجرایى شدن این طرح 
هنوز مشــخص نیســت. اما منتظر اعالم نتیجه دولت 
هستیم و محتمل است که تا قبل از سال 1400 این اقدام 

عملیاتى شود.

تهیه واکسن کرونا 
در ماه جارى

همه مشمول دریافت 
بیمه بیکارى مى شوند

تیشه به ریشه زعفران 
  ایسنا| نایب رئیس انجمــن زعفران 
خراسان جنوبى اظهار کرد: اینکه زعفران ایران 
به کدام کشورها صادر مى شود موضوع مهمى 
است. هنگ کنگ اولین کشور هدف صادرات 
زعفران ایران و افغانستان سومین کشور هدف 
است؛ در حالى که هیچ کدام مصرف کننده نیستند 
و زعفران ایران از این کشورها به کشورهاى دیگر 
قاچاق مى شــود و این موضوع تیشه به ریشه 

زعفران ایران زده است./4078

32 میلیون ایرانى 
بازى مى کنند!

طبق آمار، 32 میلیون    روزنامه خراسان|
نفر بازیکن بازى هاى دیجیتال در کشورند که 62 
درصد آنها مرد و 32 درصدشان زن هستند. طبق 
این آمار، از هر 100 ایرانــى 38 نفر بازیکن این 
بازى ها هستند. 92 درصد این جامعه 32 میلیون 

نفرى، روى پلتفرم موبایل بازى مى کنند.

عجیب ترین کاسبى
  ایرنا| رئیس اداره حیات وحش اداره کل 
محیط زیست اســتان تهران با بیان اینکه اقدام 
پیرمرد گنجشــک آزار جرم است گفت: صید و 
شــکار گونه هاى جانورى بدون مجوز این نهاد 
جرم است و با این افراد برخورد قانونى مى کنیم. 
در روزهاى گذشــته تصاویرى از عجیب ترین 
کاســبى در بازار تهران منتشر شد که بر اساس 
آن، پیرمردى گنجشــک  فروش به درخواست 
مشتریان گنجشک هایى را که در قفس نگهدارى 
مى کند در قبال دریافت ده هزار تومان آزاد مى 

کند./4081

مردم گل نمى خرند
در حالى که برخى فعاالن    تجارت نیوز|
بازار از افزایش تقاضا در بازار گل خبر مى دهند 
اما رئیــس اتحادیه فروشــندگان گل مى گوید 
نه تنها تقاضا براى خرید گل بــاال نرفته بلکه 
محدودیت هاى کرونایى فروش گل را 70 درصد 
کاهش داده است. همچنین به دلیل نبود تقاضا 
بسیارى از باغ هاى گل تعطیل شده و 30 درصد 
گلى فروشى ها از این صنف خداحافظى کرده اند. 
اکبر شاهرخى گفت: وضع اقتصادى مردم خوب 
نیست و مردم گل نمى خرند. سال گذشته مراسم 
عروسى، ســمینارها یا حتى عزا هم که داشتیم 
مردم گل مى خریدند اما امسال نتوانستیم یک 

شاخه گل بفروشیم.

شرط برگزارى حضورى 
امتحان

وزیر آموزش و پــرورش با بیان    ایسنا|
اینکه ابالغ کردیم آزمــون ها غیرحضورى و با 
استفاده از ظرفیت هاى مختلفى که وجود دارد 
برگزار شود گفت: درباره برخى دروس هنرستانى 
و پایه هــاى اول و دوم ابتدایى به دلیل ویژگى 
هاى خاصى که دارد اجازه دادیم اگر با هماهنگى 
ستاد مقابله با کرونا مشکلى وجود نداشته باشد و 
البته با رعایت همه دستورالعمل هاى بهداشتى، 

به صورت حضورى آزمون برگزار کنند./4079

پایان نیسان
  ایسنا| دبیر کمیته فنى صدور مجوزهاى 
خودرویى سازمان حفاظت محیط زیست اظهار 
کرد: یکى از خودروهایى که نتوانسته به استاندارد 
آالیندگى یورو5 برسد نیســان وانت است. به 
 همین دلیل قرار شد خودروساز به تعهدات خود 
براى تحویل خودرو به کسانى که از قبل ثبت نام 
کرده بودند، عمل کند در مقابل شــرکت سایپا 
نیز به ســازمان حفاظت محیط  زیست تعهد داد 
که تا آخر امسال تولید نیسان وانت را متوقف و 
طى چند ماه آینده باقیمانده محصوالت خود را 

شماره گذارى کند./4080

بودجه نیاز به اصالح دارد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراى    مهر |
اســالمى گفت: الیحه بودجه 1400 نیاز به اصالحات 
اساسى دارد، چرا که کسرى تراز عملیاتى آن نسبت به 
سال قبل 117 درصد افزایش یافته است و هزینه ها 47 
درصد افزایش پیدا کرده در حالى که درآمدها حدود 10 

درصد افزایش یافته است./4083

آیت ا... مصباح  بسترى شد
 برترین ها| دفتر آیت ا... مصباح یزدى شنبه شب 
در اطالعیه اى اعالم کرد با تشخیص پزشکان او در یکى 
از بیمارستان هاى تهران بسترى شد. در این اطالعیه 
آمده:  بیمارى ایشــان صرفًا همان بیمارى مربوط به 
دستگاه گوارش است که اخیراً شدت پیدا کرده است و 

تست اخیر کروناى ایشان منفى بوده است.

درخواست 
برپایى مراسم عزادارى

  ایسنا| مدیرکل شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى استان تهران گفت: از ســتاد ملى کرونا توقع 
مى رود تا زمینــه برپایى مجالس عزادارى شــهادت 
دختر نبى مکرم اســالم را فراهم کند. حجت االسالم 
ســید محســن محمودى بیان کرد: برنامه هاى دهه 
بصیرت امسال به دلیل همزمانى با ایام فاطمیه، سالگرد 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانى و اربعین شهادت دکتر 
فخرى زاده از اهمیت ویژه اى برخوردار بوده و الزم است 
تا با شکوه هرچه بیشــتر و با رعایت دستورالعمل هاى 

بهداشتى برگزار شود./4082

بازداشت رئیس شوراى شهر 
معــاون سیاســى اجتماعــى اســتاندار    ایرنا|
خوزستان گفت: رئیس شــوراى اسالمى شهر چمران 
از توابع شهرستان بندر ماهشهر روز شنبه بازداشت شد. 
على حسین حسین زاده افزود: در پى حوادث آبگرفتگى 
اخیر رئیس شوراى شهر چمران براى پاره اى توضیحات 
بازداشت شده است و تحقیقات درباره پرونده وى ادامه 
دارد. بر اساس این گزارش، فرماندار ماهشهر، شهردار 
بندر امام(ره) و مدیــر آبفا بندر امام(ره) نیز بازداشــت 

شده اند. 

حمایت ا...کرم از مذاکره 
حسین ا... کرم، دبیرکل سابق    اعتمادآنالین|
انصار حزب ا... مى گوید: واکنش سیاسى در هر شرایط 
بهتر از انفعال است، مهم این است که مذاکره براى رفع 
تحریم باید به عنوان ابزار و در راســتاى منافع ملى به 
کار گرفته شــود و نه به عنوان یک هدف و جایگزین 

منافع ملى. 

کریسمس مبارك به انگلیسى!
محمود احمدى نــژاد، رئیس جمهور    روزیاتو|
ســابق در یک فایل ویدیویى کریســمس را به زبان 
انگلیسى به مســیحیان جهان تبریک گفته است. در 
ســال هاى اخیر احمدى نژاد کریســمس را به زبان 
انگلیسى تبریک گفته بود و حتى یک بار در سال 2008 
پیام تبریک او به مناسبت کریسمس از شبکه 4 تلویزیون 
بریتانیا منتشر شد. این بار دکتر احمدى نژاد پیام تبریک 
کریسمس خود به زبان انگلیســى را در صفحه اش در 

توییتر منتشر کرده است. 

نامزد جامعه روحانیت
  دیده بان ایران | اختــالف بیــن ائتــالف 
اصولگرایان با تشکل جامعه روحانیت مبارز که برخى 
از اصولگرایان به آن اشاره کرده اند باعث شده است تا 
دبیرکل این تشکل به دنبال ائتالف با یک اصولگراى 
قدیمى براى انتخابات ریاست جمهورى 1400 باشد. 
برخى شــنیده ها حاکى از این است که اخیراً مصطفى 
پورمحمــدى  در یک دیدار دوســتانه شــروط جامعه 
روحانیت مبارز براى حمایت از على الریجانى را مطرح 
کرده اســت و بر پایه همین گزارش به نتایج خوبى هم 

دست پیدا کرده اند.

خبرخوان

اصالح طلبان هنوز براى تصمیم گیرى درباره انتخابات 
ریاســت جمهورى تردید دارند، اما کارگزاران عزمشان 
جزم است و ســناریو هاى مختلفى را براى این منظور 
طراحى کرده اند کــه از جمله آنها حمایت از اســحاق 

جهانگیرى است.
محمــد مهاجرى، تحلیلگر مســائل سیاســى و فعال 
رســانه اى اصولگرا درباره حمایت اصــالح طلبان از 
اسحاق جهانگیرى گفت: شــخصًا به آقاى جهانگیرى 
عالقه مندم و خیلى دوســت دارم او کاندیداى جریان 
اصالحات شود. آقاى جهانگیرى وقتى وزیر صنایع بود 
از جمله وزراى موفق کابینه محسوب مى شد و در بین 
اصالح طلبان از مدیران عملیاتى، سالم، صادق و صالح 
به شمار مى آید. اگر واقعًا اصالح طلبان عقلشان برسد 

روى آقاى جهانگیرى توافق مى کنند.
وى یادآور شد: آقاى جهانگیرى نامزد انتخابات ریاست 
جمهورى مى شــود، چــون از بخش معتــدل جریان 
اصالحات اســت. هیچ وقت آقاى جهانگیرى تندروى 
سیاسى نداشته؛ البته معتقدم در هشت سال دولت آقاى 
روحانى نسبت به آقاى جهانگیرى جفا شد، به این معنا 
که از توانمندى هاى آقاى جهانگیرى در حوزه اقتصادى 
استفاده نشد. شــاید اگر تیم اقتصادى آقاى روحانى در 
اختیار آقاى جهانگیرى مى بود توفیقاتش خیلى بیشتر از 

وضعیت فعلى مى شد.
مهاجرى گفت: آقــاى جهانگیرى فردى پــرکار و از 
مدیران کارکشــته اقتصادى است او جاذبه باالیى دارد 
منتها االن کار او بسیار براى نامزدى در انتخابات ریاست 
جمهورى ســخت اســت، چون خیلى در دولت آقاى 
روحانى از توانمندى هاى او اســتفاده نشــد و االن اگر
 نامزد انتخابات ریاســت جمهورى شود کسانى که در 
ســتاد هاى انتخاباتى دیگر نامزد ها هستند حتى برخى 

اصالح طلبان به او انتقاد کنند که «در همین دولت آقاى 
روحانى چه کردى که حــاال مى خواهى نامزد انتخابات 
ریاست جمهورى 1400 شوى؟»، در این صورت آقاى 
جهانگیرى در یک دو راهى قرار مى گیرد، چون یا باید به 
دولت آقاى روحانى حمله کند که از او پذیرفته نمى شود 

یا باید ســکوت در پیــش گیرد -که به نظر مى رســد 
همین کار را انجام دهد- که این هم به نفعش نخواهد

 شد.
این فعال رســانه اى تأکید کرد: آقاى جهانگیرى نامزد 
انتخابات ریاست جمهورى مى شود ولو اینکه از همین 

االن بداند تأییدصالحیــت نمى  شــود. البته احتمال 
آنکه آقاى جهانگیرى تأییدصالحیت نشــود را ضعیف 
مى دانم. او نامزد مى شود تا نشــان دهد اصالح طلبان 
همچنان پــاى کار موضــوع «انتخابات» در کشــور 

هستند. /4075

تحلیلگر اصولگرا از موقعیت معاون اول روحانى در انتخابات 1400 مى گوید

نامزدى جهانگیرى قطعى است

چند هفته پیش بارش باران در مناطق مختلف کشــور 
باعث شد تا چندین اســتان در کشور درگیر سیل  شوند 
و در کنار تخریــب خانه ها زندگى 9 نفر هــم به پایان

 برسد. این سیل ها اما ادامه بحرانى بودند که از فروردین 
98 در مناطق کشــور دیده  مى شــوند؛ بارش هایى گاه 
نه چندان شدید که به سیل هایى بســیار شدید تبدیل 
مى شــوند. خطر این بحران در حدى است که مطالعه 
اى که چندى پیش توســط مؤسســه جهانى اقتصاد 
و صلــح انجام شــده بود ســیل را به عنــوان یکى از 
تهدیدهاى چهارگانه زیست محیطى ایران معرفى کرده 

بود.
اما  به نظر مى رســد مقصــر اصلى ایجــاد این تهدید 
زیســت محیطى عوامل طبیعى نباشــند، به طورى که 
امیر آقاکوچک، استاد تمام دانشگاه کالیفرنیا در ارواین، 
اسم ســیل انسان ساخت را روى این ســیل ها گذاشته 
و معتقد اســت علت اصلى این اتفاقات عوامل انسانى 

هستند.
او مى گوید: اینکه بارندگى خیلى شــدید ســیل ایجاد 
کند، اصًال جــاى تعجب ندارد. اما متأســفانه برخى از 
ســیل هاى اخیــر را مى تــوان در گروه ســیل هاى 
«انسان ساخت» قرار داد، اینها ســیل هایى هستند که 
عامل انســانى در ایجاد آن نقش بســیار قابل توجهى 
دارد. براى مثال سیل شیراز در فروردین 98 که فاجعه 
ایجاد کرد، تقریبًا بــا یک بارندگى با دوره بازگشــت 

پنج ســاله رخ داد،  نباید انتظار داشــته باشیم تا چنین 
بارندگى به طــور طبیعى، فاجعه اى به ایــن حد ایجاد 
کند. قطعاً اثر  انســانى در ایجاد آن سیل نقش داشته و 
مطالعات هم نشــان داده اند که این اثر قابل توجه بوده 

است.
آقاکوچک کــه مطالعــات مختلفى روى ســیل هاى 
ســال هاى اخیر ایران انجام داده، معتقد است که براى 
مقابله با این تهدید انســانى هم تنها یک راهکار وجود 

دارد؛ ایجاد تغییرات مدیریتى./4077

سیل هاى «انسان ساخت»؛ بالى جان ایران است

به تازگى شاهد کســب وکار جدیدى در بعضى شهرها 
هســتیم که به نظر مى رســد کمى عجیب و متفاوت

 است.
چند ماهى مى شود که سر و کله شان در تهران و چند شهر 
بزرگ پیدا شده و ممکن است شما نیز آنها را در خیابان 
دیده باشید. کوله پشتى دارند و کنار خیابان مى ایستند، 
دستشــان را براى خودرو هاى عبــورى بلند مى کنند 
و اگر جلوى پایشــان ترمز کنید، سرشــان را از پنجره 
خودرو داخل مى آورند و مى گویند «کار من فرهنگیه و 

کتاب مى فروشم؛ کتاب خوان هستید؟» اگر جوابتان به 
سئوالشان «بله» باشد، دِر خودروى تان را باز مى کنند و 
کوله پشتى شان را روى صندلى جلو مى گذارند و شروع 
مى کنند به معرفى کتاب هایشان و با شما در مسیرى که 

مى روید همسفر مى شوند.
این فروشــندگان که معموًال زن هســتند در بین راه 
عنوان هر کتاب را مى گویند و چند جمله اى هم درباره 
آن توضیح مى دهند و ســپس به شــما نگاه مى کنند؛ 
اگر نظرتان جلب نشــد ســراغ کتاب بعدى مى روند. 
جنسشان هم جور اســت؛ از کتاب هاى روان شناسى و 
راهکار هاى موفقیت در کســب و کار و رابطه گرفته تا 
رمان هاى عاشقانه و کتاب هایى با موضوعات سیاسى، 
تاریخى، زندگینامه و حتى آموزش زبان و کتاب کودك؛ 
از هر کدام یک عنوان در کوله پشتى شــان دارند. این 
فروشــندگان کتاب معموًال ســه یا چهار نفره در یک 
خیابان حاضر مى شوند و با فاصله از هم مى ایستند. البته 
خودرویى در همان حوالى به نوعى مســئولیت تأمین 
امنیت آنان را هم بر عهده دارد و به گفته یکى از همین 
کتاب فروش ها آنها دائم از طریق تلفن همراهشــان 
لوکیشــن خود را براى مســئول امنیتشــان ارســال 
مى کنند. او مى گوید که همه فروشنده هاى شرکت ما 
خانم هســتند و به ازاى فروش روزى 10 جلد کتاب در 
30 روز کارى، ســه میلیون و 300 هزارتومان دریافت

 مى کنن د./4076

جدیدترین روش فروش کتاب

سخنگوى گمرك گفت: با وجود ممنوعیت واردات موز از 
اردیبهشت 99 آمارها نشان مى دهد واردات موز در 9 ماهه 

سال 99 تقریباً به اندازه کل واردات سال 98 بوده است.
روح ا... لطیفى افزود: کشور هاى طرف معامله در واردات 
موز به ترتیب ترکیه، هند، فیلیپین، اکوادور، پاکســتان، 

امارات متحده عربى، فدراسیون روسیه و ویتنام بوده اند.
لطیفى تأکید کرد: نکته قابل تأ مل در واردات این کاال این 
است که کشور هاى اصلى تولیدکننده موز مثل اکوادور و 
فیلیپین در رتبه اول واردات نیستند و رتبه اول واردات با 

تفاوتى چشمگیر متعلق به کشور ترکیه است.
لطیفى گفت: نکته مهم دیگر در آمار تفکیک شده واردات 
از کشور هاى صادرکننده موز به ایران قیمت تمام شده هر 
کیلو موز براى آن کشور است به این صورت که اگر ارزش 
دالرى موز وارد شده از ترکیه را به وزن آن تقسیم کنیم 
متوجه مى شویم که هر چند ترکیه به عنوان یک واسطه 
به ایران موز صادر کرده، اما قیمت موز صادر شده از ترکیه 
به ایــران ارزان تر از قیمت موز صادر شــده از اکوادور به 

ایران است.

یک زن از اهالــى اوهایو آمریکا دو ســال بعد از مرگ 
مادرش نامــه اى حــاوى کارت پســتال از او دریافت

 کرد.
در خبر خبرگزارى «یونایتدپرس»  آمده است: «کاترینا 
جونز» که اهل شــهر یونیوســتاون ایالــت اوهایوى 
آمریکاست کارت پســتالى در صندوق پستى خانه اش 
پیدا کرد که از آدرس مادر مرحومش برایش فرســتاده 

شده بود. 
جونز در این باره گفت: آدرس فرستنده آدرس خانه مادرم 

بود. دست خط هم دست خط مادرم بود. از خودم پرسیدم 
مادرم که در سال 2018 از دنیا رفته است؟! او ادامه داد:  
بعد از کمى دقت دیدم تاریــخ مهر روى تمبر مربوط به 
ژوئن 2015 است و کارت پستال هم براى تبریک تولدم 

فرستاده شده بود.
جونز از اینکه یک بسته پنج سال بعد از ارسال به دست 
صاحبش برسد ابراز شــگفتى کرد، اما به نقل از یکى از 
دوستانش افزود: شاید تقدیر این بوده که من هدیه مادرم 

را در این تاریخ دریافت کنم.

از عجایب واردات موزکارت پستالى که از دیار باقى رسید!
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تجدید حیات شهرى
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان گفت: 
اجراى سیاست هاى بازآفرینى شــهرى و برنامه هاى 
تجدید حیات شــهرى با هدف تجدید حیات اجتماعى 
و فرهنگى، اقتصادى، محیطــى و کالبدى مورد توجه 
مدیریت شهرى اصفهان اســت. سید احمد حسینى نیا 
اظهار کرد: تجدید حیات کالبدى شــامل ســاماندهى 
واحدهاى مسکونى فرســوده، قطعه  زمین هاى خالى، 
کارخانه هاى متروکه و مراکز شهرى فرسوده است که 
وجود آن ها عالئم ناتوانى شهر در تطبیق با تحول هاى 

سریع اقتصادى و اجتماعى است./4065

تعویض 
والوهاى خیابان طالقانى

دو عدد گیت والو 500 ویک عــدد والو 300 در دونقطه 
خیابان طالقانی واقع در تقاطع خلجا وتقاطع خیابان شیخ 
بهایی تعویض شد. به گفته رئیس بهره برداري وتوسعه 
منطقه 3، والو 500 شــیخ بهایی مدتها پیش در حالت 
بسته بریده شــده بود، والوهاي تقاطع خلجا نیز بعلت 
فرسودگی زیاد قابلیت کارایی نداشت. این عملیات 10 
ساعت به طول انجامید و از چند روز قبل اکیپ حوادث 
منطقه 3 اقدام به چک نمودن والوها ودر نتیجه بستن، 
تخلیه آب، بریدن پیچها وبرداشتن دال نموده و این امر 
موجب جلوگیري از قطعی طوالنی مدت آب وتسریع در 

روند اجراي عملیات گردید./4066

تولید نهال غیرمثمر
3 برابر شد

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان 
گفت: تولید انواع نهال غیر مثمر در بخش منابع طبیعى 
این استان امسال نسبت به سال  1397 حدود سه برابر 
افزایش یافته است. عبدالرضا مهاجرى افزود: در سال 
جارى 336 هزار اصله نهال در این منطقه تولید شد و این 

رقم در سال 97 بالغ بر 126 هزار اصله بود.

توسعه واحدهاى شهرك هرند
معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
گفت: در راستاى توسعه شهرك صنعتى هرند فضاهاى 
نساجى و صنایع موادغذایى با موافقت محیط زیست 30 
هکتار توسعه مى یابد. حجت ا... غالمى افزود: اولویت 
نخست توسعه شهرك صنعتى هرند با پرکردن فضاهاى 
خالى شهرك اســت. وى ادامه داد: در راستاى بازدید 
اخیر استاندار اصفهان از شهرك  صنعتى هرند کمیته اى 
تشــکیل شــد تا قرارداد فضاهاى خالى شهرك که به 

تعهدات خود عمل نکردند، فسخ شود./4068

زیارت اهل قبور برگزار نمى شود
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: آرامستان هاى شهرستان اصفهان تعطیل نیستند 
و مراسم خاکســپارى متوفیان با حضور حداقلى افراد 
انجام مى گیرد اما دیگر مراسمات و زیارت اهل قبور در 
آرامستان ها انجام نمى شود. احمدرضا مرادى افزود:  فقط 
مراسم خاکسپارى با حضور حداقل چهارخودرو صورت 
مى گیرد البته این تعداد خودروى اعالم شــده مالك 
مناسبى براى شمارش افراد نیست بنابراین مراسم باید با 

حضور حداقلى افراد صورت گیرد./4069

5 فوتى و 135 ابتالى جدید
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از ابتالى 
135 نفر طى 24 ساعت منتهى به روز یکشنبه در مراکز 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به جز 
شهرستان هاى کاشــان و آران و بیدگل خبر داد. آرش 
نجیمى با بیان اینکه در حال حاضر 540 بیمار مبتال به 
کرونا در مراکز درمانى استان اصفهان به جز کاشان و آران 
و بیدگل بسترى هستند، تصریح کرد: از این تعداد 151 
بیمار در بخش مراقبت هاى ویژه نگهدارى مى شــوند. 
وى آمار مرگ و میر بیماران مشکوك به کرونا طى 24 
ساعت منتهى به روز یکشنبه در استان اصفهان را 13 نفر 
اعالم کرد و گفت: از این تعداد پنج نفر فوت شده مثبت 

کرونا بوده اند.

خبر

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
فعالیت کوره هاى آجر پــزى و گچ در اصفهان طى هفته 
جارى به دلیل افزایش حجم آالینده ها ممنوع شده است.

منصور شیشه فروش با بیان اینکه بر اساس پیش بینى هاى 
هواشناسى استان اصفهان تا پایان هفته شرایط سکون هوا 
را در استان و به ویژه مناطق صنعتى و کالنشهر اصفهان 
را خواهیم داشت، اظهار داشت: در این شرایط و با توجه 
به سرد بودن هوا شــاهد افزایش حجم آالینده ها در این 

مناطق خواهیم بود.
وى ابراز داشت: براى مدیریت شرایط نیز جلسات کارگروه 
شرایط اضطرار هواى اصفهان به صورت مستمر تشکیل 

جلسه مى دهد و مصوبات الزم را نیز خواهد داشت.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان 
اینکه مرکز بهداشت متناسب با شرایط دستورالعمل هاى 
الزم را صادر خواهد کرد، ادامه داد: بر این اساس فعالیت 
صنایع آالینده در اســتان محدود شده و سازمان صمت 

مسئول اجراى این طرح است.
شیشه فروش با بیان اینکه فعالیت کوره هاى تولید گچ و 
آجر نیز لغو شده اســت، ابراز داشت: همچنین باید توجه 
داشت که محیط زیست تاکنون گزارشى مبنى بر استفاده 
از سوخت مازوت در استان اصفهان ارائه نداده است و این 

موضوع با جدیت در استان رصد مى شود.

پروژه بهینه سازى شبکه فشــار ضعیف و نصب پست 
هوایى به منظور اصالح افت ولتــاژ در برق منطقه 10 
اجرایى شد. حسین صادقیان، مدیر برق منطقه 10 گفت: 
در این پروژه 5 کیلومتر کابل خودنگهدار و یک دستگاه 
پست هوایى به ظرفیت 200 کیلو ولت آمپر و 200 متر 

شبکه فشار متوسط هوایى اجرایى شده است. 
وى تاکید کرد : با اجــراى این پروژه ضمن  اصالح افت 
ولتاژ متعادل سازى بار ترانسفورماتور و فیدرهاى موجود و  
ظرفیت سازى مناسب به منظور برق رسانى به مشترکین 
جدید در آینده نیز فراهم شده است  وى هزینه پروژه را 

بالغ بر 5000 میلیون ریال عنوان کرد.

صادقیان  در ادامه به احداث روشــنایى معابر حد فاصل 
میدان دکتر حسابى کمر بندى شرق   از محدوده این امور 
اشاره و تصریح کرد : در اجراى این پروژه 130 پایه چراغ 
12 مترى تلســکوپى  139  چراغ الك پشتى150وات 
بخار سدیم استفاده شد و 5 کیلومتر کابل خودنگهدار نیز 

در این پروژه احداث شد. 
وى خاطر نشــان کرد با اجراى این پروژه ضمن ایجاد 
روشنایى مطلوب در مســیر بلوار رضوان  بهبود شرایط 
ایمنى شــهروندان و رضایت مندى ساکنین نیز فراهم 
شد.  گفتنى اســت هزینه این پروژه بالغ بر 13 میلیلرد 

ریال بوده است .

اصالح افت ولتاژ در برق 
منطقه 10

فعالیت کوره هاى آجر و گچ 
دراصفهان ممنوع شد

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه مجموع ارزش ســهام عدالت در اســتان 23 هزار 
میلیارد تومان است، گفت: آن گروه از سهامداران سهام 
عدالت که روش غیرمستقیم را براى مدیریت سهام خود 
برگزیده اند جهت بهره مندى از مزایاى این سهام در اولین 
فرصت و فوریت نســبت به تکمیل اطالعات در سامانه 

سجام و احراز هویت خود اقدام کنند.
على صبوحى با بیان اینکه تعداد کل ســهامداران سهام 
عدالت در کل کشــور 49 میلیون و 152 هزار و 741 نفر 
است، گفت: تعداد کل ســهامداران سهام عدالت استان 
اصفهان مجموعًا 2 میلیون و 661 هزار و 831 نفر است 
که 32 درصد شــامل 854 هــزار و 903 نفر به صورت 
مدیریت مستقیم و 68 درصد شامل یک میلیون و 806 
هزار و 928 نفر به صورت مدیریت غیرمستقیم به ارزش 

23 هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل امور اقتصادى و دارایى اســتان اصفهان افزود: 
سهامداران سهام عدالت مى توانند جهت اطالع از دارایى 
خود به سامانه استعالم و آزادسازى سهام عدالت به نشانى 

(sahamedalat.ir) مراجعه کنند.
وى اضافه کرد: براى سهامداران غیرمستقیم، مالکیت و 
مدیریت سهام فرد، از طریق شرکت هاى سرمایه گذارى 
استانى، ساماندهى مى شــود. در این روش سود یا زیان 
احتمالى به ســهامدار بر اســاس عملکرد شرکت هاى 
سرمایه گذارى استانى است. ســهامداران غیرمستقیم 
جهت فروش سهام با مراجعه به کارگزارى هاى منتخب، 
مى توانند تا 60 درصد ســهام خود در شــرکت سرمایه 

گذارى استان اصفهان، اقدام کنند.
وى تاکید کرد: آن گروه از ســهامداران ســهام عدالت 
کــه روش غیرمســتقیم را براى مدیریت ســهام خود 
برگزیده اند جهــت حفظ حقوق خود و بهــره مندى از 
مزایاى این ســهام از جمله دریافت سود سهام، شرکت 
در انتخابات و مجامع عمومــى و اعمال راى در انتخاب 
هیأت  مدیره، باید عالوه رعایت پروتکل هاى بهداشتى، 
در اولین فرصــت و فوریت صرفًا با مراجعه به ســایت 
 (sejam.ir سامانه جامع اطالعات مشتریان) سجام
و شــعب برخى از بانک ها و کارگزارى ها (انجام دهنده 

خدمات ثبت نام ســجام) و یا دفاتر خدمات الکترونیک 
دولت نســبت به تکمیل اطالعات در ســامانه سجام و 
احراز هویت خــود اقدام کننــد و از مراجعه حضورى به 

دستگاه هاى اجرایى خوددارى کنند.
مدیرکل امور اقتصادى و دارایى اســتان اصفهان اظهار 
کرد: در راستاى تســهیل امور سهامداران سهام عدالت 
با مدیریت غیرمســتقیم، کارگزارى هــا و بانک هاى 
منتخب به صورت رایگان جهت ثبت نام و احراز هویت 
الکترونیکى و حضورى اقدام کرده اند که لیســت این 
 (es.mefa.ir) مراکز در سایت این اداره کل به نشانى

قابل رویت است. 
وى همچنین گفت: به منظور انتخاب و تشــکیل هیات 
مدیره شــرکت، افراد صاحب صالحیت فنى و حرفه اى 
که دانش الزم را داشته باشند و بتوانند امتیاز دستورالعمل 
تاییــد صالحیت حرفــه اى مدیران نهادهــاى مالى را 
کسب کنند، مى توانند از طریق ثبت نام در سامانه ستان
 (setan.seo.ir) در انتخابات هیأت  مدیره کاندیدا شده 

و خود را در معرض رأى سهامداران قرار دهند.

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان مطرح کرد

توصیه به سهامداران عدالت در اصفهان

مشاور فرهنگى سرپرست مخابرات منطقه اصفهان 
در جلسه شــوراى فرهنگى این مجموعه به تشریح  
برنامــه هاى پیــش روى این شــورا در راســتاى  
بزرگداشت سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانى 

پرداخت.
حجت االسالم والمسلمین محمد کیانى نامگذارى 
ساختمان ستاد مخابرات منطقه اصفهان به نام سردار 
حاج قاسم سلیمانى را از  برنامه هاى شوراى فرهنگى 
در جهت بزرگداشت این شهید عالى مقام عنوان کرد 
و گفت : با پیگیرى ها و هماهنگى هاى صورت گرفته 

، تابلوى سر در ساختمان شماره یک مخابرات طى 
مراسمى در سالروز شهادت سردار، تعویض و مزین 
به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانى خواهد شد و 
همچنین «سردیس سردار» به عنوان نماد مقاومت 
و ایثار در ورودى ساختمان مرکزى نصب مى گردد. 

وى بیان کرد: با توجه به شــرایط کنونى و با رعایت 
تمامى دســتورالعمل هاى بهداشــتى، برنامه هایى 
مشتمل بر قرائت قرآن و مداحى، مسابقات مختلف 
از جمله کتابخوانى به صــورت حقیقى و مجازى در 

سراسر استان برگزار خواهد شد .

اقدامات مخابرات در راستاى بزرگداشت شهید سلیمانى

شهردار اصفهان گفت: با خرید 10 واگن جدید 
دیگر براى متروى اصفهان، روزانه 30 هزار نفر به 
ظرفیت جابجایى مسافران مترو افزوده مى شود.

قدرت اله نوروزى در ارتباط زنده رادیویى با برنامه 
«سالم اصفهان» با اشاره به اینکه این هفته دو 
رام قطار خریدارى شده اســت که به اصفهان 
مى رســد تا به ناوگان قطار شهرى اضافه شود، 
اظهار کرد: با توجه به این موضوع، 10 واگن به 
ظرفیت حمل و نقل مترو اضافه مى شود که به 
تعداد مسافران جابجا شده با مترو روزانه 30 هزار 

نفر افزوده خواهد شد. 
وى با اشاره به اینکه براى خرید این تعداد واگن 
300 میلیارد تومان هزینه شــده اســت، گفت: 
البته این کار سرفاصله زمانى قطارها را کاهش 

مى دهد. 
شهردار اصفهان افزود: تاکنون 12 رام قطار در 
مسیر مترو داشــتیم که معادل 60 واگن است 
و اکنون بــه 70 واگن افزایش یافته اســت که 
براى خرید واگن هاى بیشتر در تالش هستیم 
تا شهروندانى که در مسیر قطار شهرى هستند 
بتوانند از این وسیله ایمن و فاقد هرگونه آلودگى 
استفاده کنند.   وى افزود: خط دوم مترو اصفهان 
دارك تا کهندژ را به هم پیوند مى زند و عملیات 
ســاخت ایســتگاه هاى زینبیه، عمان سامانى، 
عاشق اصفهانى و الله به صورت جدى در حال 

پیشرفت است. 

پیوند دارك
 به کهندژ با احداث 

خط دوم مترو

اسکناس هاى 100 دالرى قاچاق جاساز در جعبه دستمال 
کاغذى از سوارى پراید کشف شد.

فرمانده انتظامى شهرســتان گلپایگان گفت: ماموران 
گشت انتظامى این شهرستان در کنترل از خودرو هاى 
ســوارى در محور خمین - گلپایگان به خودروى پراید 
مشکوك شدند و در بازرســى از آن 233 اسکناس 100 
دالرى قاچاق جاساز شده در دســتمال کاغذى کشف 

کردند.
سرهنگ على سبحانى ارزش این تعداد اسکناس قاچاق را 

شش میلیارد ریال بیان کرد و افزود: خودرو توقیف و یک 
نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى اقدامات قانونى 

به مراجع قضائى تحویل داده شد.
سرهنگ سبحانى با اشــاره به اینکه متهم دالر ها را از 
یکى از پایانه هاى مرزى وارد کشــور کــرده بود گفت: 
معضل قاچاق کاال و ارز در کشــور ما، عالوه بر آثار سوء 
اقتصادى به عنوان یک چالش اقتصادى و اجتماعى حائز 
اهمیت است و هزینه هاى زیادى بر بدنه اقتصادى کشور 

تحمیل مى کند.

کشف اسکناس در جعبه دستمال

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
شــرکت نفت علت بروز حریق یک دستگاه تانکر را در 
جایگاه سوخت در خمینى شــهر خطاى انسانى اعالم 

کرده است.
 ساعت 9 صبح دیروز یکشنبه یک دستگاه تانکر حامل 
بنزین در جایگاه پمپ بنزیــن میدان 22 بهمن خمینى 
شهر دچار آتش سوزى شــد و  نیروهاى آتش نشانى از  
اصفهان، درچه، کوشــک و خمینى شهر به محل اعزام 
شدند و با مهار آتش از گســترش به سمت پمپ بنزین 
جلوگیرى کردند. منصور شیشه فروش در این باره گفت: 
این حریق در جایگاه سوخت شــهید وطنى در خمینى 
شهر و پس از تخلیه سوخت یک دستگاه تانکر به علت 
وجود نقص در آن روى داد.  وى اضافه کرد: پس از تخلیه 

تانکربه علت نقص در آن خودرو، بخارات بنزین شعله ور 
و موجب آتش گرفتن تانکر شد. مدیرکل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان افزود:  الستیک هاى تانکر دچار آتش 
سوزى شد و غلظت دود در این جایگاه به خاطر سوختن 
الستیک هاى این خودرو اســت. شیشه فروش با بیان 
اینکه شرکت نفت علت بروز آتش سوزى تانکر سوخت 
در جایگاه سوخت شــهید وطنى خمینى شــهر را جدا 
نکردن محل اتصال تخلیه سوخت از تانکر بیان کرد و 
گفت: جرقه زدن منجر به آتش گرفتن بخارات بنزین در 
جایگاه سوخت شد.  وى افزود: در این حادثه تانکر حدود 
60 درصد دچار سوختگى شــده و قسمتى از جایگاه نیز 
دچار حادثه شده است، ابراز داشت: خوشبختانه این حادثه 

خسارت جانى و مصدوم به همراه نداشته است./4070

حریق تانکر در جایگاه سوخت خمینى شهر
حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه در 
خصوص ادعاهاى مطرح شــده اخیر درباره این شــرکت با 
خبرگزارى ایلنا گفتگویــى انجام داده که بخشــى از آن را 

مى خوانید.
برخى از فعاالن سیاسى، مدیران فوالد 
مبارکه را وابسته به جناح سیاسى خاص 
دانسته و ادعا دارند ســود سالیانه این 
شــرکت صرف انتخابات مجلس شده 

است، آیا این ادعا را تأیید مى کنید؟
خیر. اختصاص سود سالیانه شرکت فوالد مبارکه به انتخاب 
جریان سیاسى خاص، در دوره قبلى انتخابات مجلس نیز مطرح 
بود. در آن زمان بالفاصله دستگاه هاى نظارتى، استاندارى و 
... آن را تکذیب کردند. این شــرکت قویاً این مورد را تکذیب 
مى کند. این شرکت تمام سرمایه خود را صرف بازپرورى و باز 

تولید خود مى کند.
عنوان شده شرکت فوالد مبارکه در پشت 
پرده دچار فســاد مالى شده است، این 

موضوع چقدر صحت دارد؟
شرکت فوالد مبارکه به دلیل اینکه در بورس کاال حضور دارد؛ 
تمام صورت هاى مالى آن شفاف اســت و تمامى اطالعات 
مالى آن در کدال بورس افشا مى شود. از سوى دیگر، سازمان 
حسابرسى مسئول رسیدگى به حساب هاى این شرکت است 
و تمام اطالعات حسابدارى که در شرکت فوالد مبارکه ثبت 
مى شود به سهامداران اعالم مى نماید.در این بین اگر ادعایى 
هم از هر سویى مطرح مى شود الزم است مدعیان نسبت به 

ارائه مدارك خود به مراکز قضائى اقدام نمایند. 
فوالد مبارکه از قانــون منع به کارگیرى 

بازنشستگان، تبعیت مى کند؟
فوالد مبارکه یک شرکت خصوصى است؛ بنابراین مشمول 
قانون منع به کارگیرى بازنشستگان نمى شود. مدیرعامل قبلى 
این شرکت نیز بازنشسته بود. مجلس و دستگاه هاى ذى ربط 
به صراحت اعالم کرده اند که شرکت فوالد مبارکه مشمول 
قانون منع به کارگیرى بازنشسته نمى شود. تعداد به کارگیرى 
بازنشستگان در گروه فوالد مبارکه انگشت شمار است و دلیل 
انتصاب آنها، حساس بودن شرکت هاى زیر مجموعه فوالد 
مبارکه است. براى مدیریت این شرکت ها باید از افراد خبره و 

با تجربه استفاده کرد.
آیا در فوالد مبارکــه حقوق هاى نجومى 

وجود دارد؟
حقوق هاى نجومى همواره در شرکت ها و دستگاه هاى دولتى 
مطرح است؛ اما فوالد مبارکه یک شرکت خصوصى بوده و از 
نظام پرداخت حقوق مشخصى برخوردار است. حقوق پایه بر 

اساس دستورالعمل وزارت کار تنظیم و پرداخت مى شود.
برخى عنوان مى کنند میزان فروش فوالد 
مبارکه نامشخص بوده و محصوالت خود 

را به افراد خاصى مى فروشد.
فروش فوالد مبارکه کامًال شفاف است؛ زیرا میزان و قیمت 
آن، هر ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات 
حکومتى و ســازمان تنظیم بازار ارائه مى شود. من به عنوان 
مدیرعامل این شــرکت، قویًا اعالم مى کنم: شرکت فوالد 
مبارکه در شفافیت کامل از لحاظ مالى و فروش به فعالیت خود 
ادامه مى دهد و هیچ گونه فسادى پشت پرده این شرکت وجود 
ندارد و هر فردى که مدعى فســاد مالى در این سیستم است، 

مى تواند مدارك خود را ارائه دهد./4071

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه:

فسادى پشت پرده فوالدمبارکه وجود ندارد

نماینده ولى فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان 
گفت: مســئوالن باید با تدبیر صحیــح و اصولى، 

بازارهاى کشورهاى همسایه ایران را حفظ کنند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار با مسئول 
حوزه نمایندگى ولى فقیه در ســازمان دامپزشــکى 

کشــور افزود: به طور مثال پیش از ایــن عراقى ها 
عالقه فراوانى به خوردن پنیر ایرانى داشتند اما پس 
از مدتى ترکیه این بازار را تصاحب کرده اســت. وى 
اظهارداشت: متأسفانه بى تدبیرى برخى از مسئوالن 
و عملکرد ضعیف برخى از بازاریاب هاى ایرانى سبب 
شده اســت تا برخى از بازارهاى خارجى به ویژه در 

کشورهاى همسایه از دست برود.
وى خاطرنشــان کرد: دامپرورى و کشاورزى الزمه 

خودکفایى کشور است و تدبیر صحیح در این صنایع 
اشتغال و درآمدزایى را به همراه دارد.

امام جمعه اصفهــان ادامه داد: نبــود آینده نگرى، 
فراهم نشدن محصوالت اولیه براى تولید و خوراك 
دام براى پــرورش دام و توقف صــادرات به دلیل 
کاهش تولید در بازار داخلى از جمله 
اشتباهاتى است که به طور معمول 

تکرار مى شود.
طباطبایــى نژاد خاطرنشــان کرد: 
گرانى مــرغ را به راحتى مى شــد 
پیش بینى کرد با نگاهى به عملکرد 
مرغداران و نبــود نهاده هاى اولیه، 
مرغداران کاهش تولید داشــتند و 
بدون شــک این کاهش به گرانى 
این محصول منجر مى شد، هنگامى 
که محصولى در کشور پرطرفدار است باید همواره به 

فکر تأمین آن باشند.
وى تصریح کرد : ضرر بى تدبیرى برخى مســئوالن 
بیشتر از اقدامات و کارهایى اســت که آمریکا علیه 
کشــور ما انجام مى دهد اگر مسئوالن بتوانند خوب 
مدیریت و خوب پیش بینى و بر اســاس آن حرکت 
کنند مى تواننــد اقدامات خصمانــه آمریکا را خنثى 

سازند.

ضرر بى تدبیرى مسئوالن
 بیشتر از اقدامات آمریکاست
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فریبا نادرى بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون در خصوص تاثیر ویروس 
کرونا بر فعالیت بازیگران عنوان کرد: قاعدتًا ویروس کرونا شرایط کار را 
براى همه اقشار جامعه سخت و فضاى استرس آورى را براى همه ایجاد 
مى کند، اما یک قشرى از جامعه همانند ما باالجبار باید به ادامه فعالیت در 

این روزهاى سخت بپردازیم.
وى ادامه داد: من نزدیک به نه ماه در هیچ پروژه اى حضور نداشتم، این 
دو کار هم به دلیل جذابیت نقش، شناخت تیم تولید و با اطالع از اینکه آنها 
پروتکلها را رعایت خواهند کرد، ریسک حضور در این پروژه ها را پذیرفتم 
و امیدوارم که مردم در تلویزیون و ســینما از این دو کار استقبال کنند تا 

خستگى از تن ما در بیاید.
بازیگر سریال "ازسرنوشت" در پاسخ به اینکه آیا این استرس در ارائه نقش 
بازیگر نیز تاثیر دارد یا خیر، گفت: چرا طبیعتًا این ترس و استرس ابتال به 
ویروس در هنگام ایفاى نقش وجود دارد و بر روى بازى بازیگران نیز تاثیر 
خواهد گذاشــت، حتى پس از پایان فیلمبردارى نیز همراه ما است، مبادا 

باعث انتقال ویروس به فرزند، همسر و یا سایر بستگان در منزل شویم.
وى در همین راســتا افزود: زمان حضور در فیلمبردارى ها من هر ده روز 
تســت مى دادم و نکته عجیب آن اســت که من زمانى که سر کار بودم 
خداروشکر به کرونا مبتال نشدم، اما زمانى که در منزل در قرنطینه خانگى 

بودم متاسفانه به این ویروس مبتال شدم، اما همانند بعضى از همکاران 
خیلى رسانه اى نکردم، دوره ســختى بود و نزدیک به یک ماه من و 
همسرم و همچنین دخترم درگیر این بیمارى بودیم و روزهاى سختى 

را در قرنطینه خانگى گذراندیم.
نادرى در ادامه با اظهار ناراحتى و همدلى با همکاران تئاترى گفت: 
واقعًا در این روزهاى سخت دلم با همه بچه هاى تئاتر است و از این 
اوضاع خیلى متاثر هســتم، که این ویروس منحوس، موجب بیکار 

شدن خیلى از همکاران تئاترى بنده شده است.
بازیگر سریال "ســتایش"  در همین راســتا ادامه داد: تئاتر به دلیل 

بســته بودن فضا و ماندن در یک ســالن سرپوشــیده به مدت 
حداقل یکساعت ریسک ابتال به این ویرس را افزایش 

مى دهد، اما در سینما خطرش کمتر است، 
زیرا عوامل همه ماسک مى زنند و 
تنها بازیگرها آن هم جلوى دوربین 
در زمانــى کوتاه ماســک خود را 

بر مى دارند و بــه صورت کلى 
امکان رعایــت پروتکل هاى 

بهداشتى بیشتر است.

فریبا نادرى: یک ماه با کرونا درگیر بودم
یروس مبتال شدم، اما همانند بعضى از همکاران 

، دوره ســختى بود و نزدیک به یک ماه من و 
ترم درگیر این بیمارى بودیم و روزهاى سختى 

ذراندیم.
 ناراحتى و همدلى با همکاران تئاترى گفت: 
خت دلم با همه بچه هاى تئاتر است و از این

ــتم، که این ویروس منحوس، موجب بیکار 
تئاترى بنده شده است.

ش"  در همین راســتا ادامه داد: تئاتر به دلیل 
دن در یک ســالن سرپوشــیده به مدت 

ک ابتال به این ویرس را افزایش 
خطرش کمتر است، 

ک مى زنند و
لوى دوربین 
ـک خود را
رتکلى
لهاى 

بودم ممممددددووبوبوببببررررییگیگیگگگیر بودمگیر
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در آستانه رونمایى از قسمت دوم سریال« قورباغه»، نماوا 
اعالم کرد که این سریال رکورد زده است. این پلتفرم خبر 
داد: باالخره اولین قسمت سریال «قورباغه» سوم دى ماه، 
پخش شد و به رکورد شگفت انگیز 40میلیون دقیقه تماشا 

در 48ساعت از پلتفرم نماوا دست پیدا کرد.
سریال «قورباغه» دوشنبه هر هفته ساعت 20 به صورت 
اختصاصى از پلتفرم نماوا پخش مى شــود. «قورباغه»، 
اولین سریال هومن سیدى براى شبکه نمایش خانگى، 
یکى از پرسروصداترین و گران ترین سریال هایى است 
که در مدت کوتاهى که از عمر شــبکه نمایش خانگى و 
تاسیس وى او دى ها مى گذرد، ساخته شده است. پخش 
این سریال بارها به تعویق افتاد و حواشى زیادى را به وجود 
آورد. در نهایــت پس از کش و قوس هــاى فراوان، این 
سریال ساعت 20 چهارشنبه سوم دى ماه از پلتفرم نماوا 

پخش شد.
هومن سیدى از جمله کارگردانان ویژه نسل جدید است که 
فیلم به فیلم، جدى تر شده و سعى داشته فیلم هایى بسازد 
که از نظر کیفى و بصرى یادآور سینماى آمریکا و فیلم هاى 
هالیوودى هستند. فیلم هاى او یکى پس از دیگرى پخته تر 
شده اند. هم جهان دراماتیک فیلم ها و هم کیفیت بصرى 
و کارگردانى هومن ســیدى گســترش یافته اند. هومن 
سیدى درحالى «قورباغه» را ســاخته که در تجربه آخر 
خود «مغزهاى کوچک زنگ زده» پیشرفت قابل توجهى 
داشت. خود سیدى، نویسنده سریال هم هست و مطابق 
فیلم هاى گذشــته اش، در بخش فیلمبردارى با پیمان 

شادمان فر همکارى کرده است.
قورباغه، داســتانى عجیب و بى بدیل را بازگو مى کند.  
داستان این ســریال درباره سه ســارق به نام هاى فرید 
(اشکان حســن پور) جواد (شــهروز دل افکار) و رامین 
(صابر ابر) است که دست به سرقت از یک فرد پولدار به 
نام نورى (نوید محمدزاده) مى زنند اما نورى دست این سه 

نفر را مى خواند و آن ها را آلوده به سم قورباغه مى کند و به 
اســارت خود در مى آورد. این سه نفر وارد یک باند بزرگ 

قاچاق مواد مخدر مى شوند و ...
در سریال قورباغه: نوید محمدزاده در نقش نورى، صابر 
ابر در نقش رامین، فرشته حســینى در نقش لیال، سحر 
دولتشــاهى در نقش فرانک، هومن ســیدى در نقش 
شمس آبادى،  یونا تدین، آناهیتا افشار، مهران غفوریان، 
شهروز دل افکار در نقش جواد، اشکان حسن پور در نقش 
فرید، معین شاهچراغى و پیمان پازوکى به ایفاى نقش 

پرداخته اند.

درباره «قورباغه» چه گفته اند؟
سعید رجبى فروتن، معاون ارزشــیابى و نظارت سازمان 
ســینمایى که قبال عضو شــوراى پروانــه نمایش بود، 
درباره فیلمنامه ســریال قورباغه گفته است: متن خیلى 
شورانگیزى نبود. جورى نوشته نشده بود که تعلیق آن ترا 
شایق به خواندن یک نفس و یک جلسه اى آن کند. شاید 
دیگر اعضاى شورا مثل من به این ارزیابى رسیده بودند 
که «قورباغه» چیزى هم راســتا با آخرین کار «هومن 
ســیدى» یعنى «مغز هاى کوچک زنگ زده» بود. قصه 
فیلمنامه فضاى فیلم هاى مافیاى مواد مخدرى آمریکاى 
التین را تداعى مى کرد. خشونت نهفته در اثر و پیشرفت 
داستان به مدد عنصر اکشن، نشانه هاى ژانر تریلر را نمایان 
مى ســاخت. در یک توافق جمعى و از پیش تعیین نشده 
همه اعضاى شورا با یادآورى آخرین فیلم تحسین برانگیز 
«سیدى» با تاکید بر پاره اى از مالحظات که به طور دقیق 
در یادم نمانده با مطالعه طرح کلى فیلمنامه و چند قسمت 

ابتدایى اثر، موافقت کردیم.
این در حالى است که مهران ملکوتى، مدیر صدابردارى 
«قورباغــه»، در مصاحبه اى، این ســریال را تجربه اى 
عجیــب در کارنامه کارگردانى هومن ســیدى توصیف 

کرده است:
این سریال شبکه نمایش خانگى یک اثر متفاوت در حوزه 
تولید سریال در شبکه نمایش خانگى است، مى توان این 
سریال را هم سطح ســریال هاى خارجى دانست، هومن 
سیدى کارگردان این سریال، یک هنرمند خالق و نوآور 
اســت که با جســارتى که دارد کار هاى عجیبى در این 

سریال انجام داده است.
صابر ابر یکى از بازیگران اصلى «قورباغه»، اواسط خرداد 
وقتى فیلمبردارى سریال تمام شده بود، این گونه درباره 
اثرى که حدود دوسال درگیرش بوده نوشت: یکسال و چند 
ماه پیش وقتى پیشنهاِد سریال قورباغه پیش آمد، پیش 
از هر چیز برایم همکارى با گروهى درجه یک و حرفه اى 
خوشــحال کننده بود. اما مدام فکر مى کردم چطور باید 
یکسال و چندى خودم را مدیریت کنم. خیلى سخت است، 
باور کنید! براى من که تجربه سریال نداشته ام. امروز 380 
روز است که من براى ســریاِل قورباغه آفیش مى شوم. 

روزها و شب ها.حاال به راستى قورباغه ام را قورت دادم. 

حواشى سریال قورباغه
«ســریال قورباغه» بارها پخشــش به تاخیر افتاد. ابتدا 
قرار بود این سریال در اواســط آبان ماه به شبکه نمایش 
خانگى بیاید، اما از آنجایى که برخى از سکانس هاى آن 
مجوز پخش دریافت نکردند و به دالیلى سانسور شدند؛ 
زمان پخشش به آذر ماه موکول شد. این قضیه از سویى 
هم مربوط به اختالف نظر نماوا ســرمایه گذار سریال با 
تهیه کننده على اسدزاده بود که کار را به دادگاه و شکایت 
کشاند و  رسانه ها از اختالف بر سر میزان مالکیت سریال، 
ابعادى جدید به ماجراى پخش و توقیف ســریال پرده 
گشودند. در آخرین ســرى توقیف هم، با وجود اینکه 24 
آذر از سمت سازمان سینمایى به عنوان روز انتشار اولین 
قسمت سریال «قورباغه» به بینندگان وعده داده شده بود، 

پخش این سریال به  رغم صدور پروانه نمایش از «وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى»، اخذ مجوز از «سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)»، دریافت تایید از 
«موسسه ناجى هنر»، به دستور قضایى به منظور پایش و 

نظارت بار دیگر متوقف شد.

گران ترین سریال 
سریال «قورباغه»  با همه صحنه هاى اکشن و ویژه اى 
که دارد، یکى از گران ترین یا حتى بــه عقیده بعضى از 
اهالى رسانه، گران قیمت ترین ســریال شبکه نمایش 
خانگى است. هومن سیدى در فیلم هاى خود هم نشان 
داده بود که عالقه به پروداکشــن عظیم و گران قیمت 
دارد. دستمزدهاى آنچنانى هم یکى دیگر از حواشى مهم 

سریال است.
خبرهاى زیادى در رسانه ها منتشر شد که نوید محمدزاده 
قراردادى 12 ماهه را با شرکت تصویرگستر پاسارگاد که 
سرمایه گذار سریال شبکه خانگى «قورباغه» است به امضا 
رسانده که طى آن حتى در ماه هایى که مشغول بازى در 
سریال نیست حق بازى در هیچ فیلم، تئاتر و کار دیگرى 
را ندارد، تا پس از یکســال غیبت او، توزیع این سریال با 

استقبال باالترى از سوى مخاطبان مواجه شود.

بعضى موارد دیگر
- بخشى از سریال در ایران و بخشى دیگر در تایلند ضبط 

شده است.
- مهران غفوریان على رغم اینکه داراى شخصیت کمدى 

است اما نقش متفاوتى را در این سریال بازى مى کند.
- پیرو مذاکراتى که عوامل این ســریال با شبکه جهانى 
نتفلیکس انجام داده اند، احتمال دارد که این سریال بتواند 
موافقت مدیر شبکه نتفلیکس را براى پخش در آن شبکه 

دریافت کند./4072

قسمت دوم یکى از جنجالى ترین سریال هاى سال هاى اخیر 
امشب رونمایى مى شود

سیر تا پیاز درباره 
«قورباغه»

باوجودى که آینده چندگانه «دزدان دریایى کارائیب» 
روشن و مشخص شده است اما واقعاً آینده حضور جانى 
دپ یا کاپیتان اسپارو در این مجموعه فیلم ها مشخص 

نیست.
کوین مک نالى همبازى جانــى دپ در این مجموعه 
فیلم ها در یک مصاحبه پادکستى با همکار دیگرشان 
گرگ الیــس دراین مورد صحبت کردنــد. مک نالى و 
الیس هر دو درباره تولید دوباره چندگانه «دزدان دریایى 
کارائیب» باهم بحث داشــتند، مک نالى عقیده داشت 

که این چندگانه نیــاز به طراوت تازه دارد که شــامل 
استعدادهاى جدید و جوان مى شــود.اما او عقیده دارد 
مى توان فیلمى با حضور جک اســپارو ساخت، چنین 
ظرفیتى وجود دارد.مک نالى پاراتــر فراتر نهاد و گفت 
که در قسمت ششم «دزدان دریایى کارائیب» مى توانند 
دنبال جک اسپارو بگردند و تمرکز فیلم روى جستجوى 
جک اسپارو باشد. اما چنین ایده و طرحى فعال روى میز 
مدیران دیزنى؛ تهیه کنندگان چندگانه دزدان دریایى 

کارائیب نیست.

ملکه گدایان دومین ســاخته حسین ســهیلى زاده در 
نمایش خانگى است که به زودى اولین قسمت آن توزیع 
خواهد شد. سریال ملکه گدایان به کارگردانى حسین 
ســهیلى زاده و تهیه کنندگى رحمان سیفى آزاد و على 
طلوعى است. حسین ســهیلى زاده که تجربه ساخت 
سریال مانکن را در شبکه نمایش خانگى داشت بار دیگر 
با سریال ملکه گدایان به شبکه نمایش خانگى مى آید 

تا تجربه موفق گذشته را تکرار کند.

در خالصه داستان سریال ملکه گدایان آمده است:
امروز تو، مى تونه فــرداى من باشــه ... هیچکس از 

سرنوشت خبر نداره ... حتى شما ... .
بازیگران سریال ملکه گدایان عبارتند از: فرزاد فرزین، 
باران کوثرى، رویا نونهالى، پانتــه آ بهرام، محمدرضا 

غفارى، على اوجى و... .
روزبه بمانى خواننده کشورمان، تیتراژ پایانى این سریال 

را با عنوان عالج خوانده است./4073

فیلم سینمایى صحنه زنى با بازى متفاوت مجید صالحى 
و بهرام افشارى راهى سى و نهمین جشنواره فیلم فجر 

مى شود.
این فیلم به نویسندگى و کارگردانى علیرضا صمدى و 
تهیه کنندگى مجیدرضا باال فرم حضور در سى و نهمین 

جشنواره فیلم فجر را پر کرد.
صحنه زنى دومیــن فیلم علیرضا صمدى اســت که 
مراحل فنى آن به تازگى به پایان رسیده است و اولین 

نمایش آن در جشنواره فجر امسال خواهد بود.

ساخت فیلم ســینمایى صحنه زنى از تیرماه آغاز شد 
و بازیگران این فیلم ســینمایى با گریم و نقش هایى 

متفاوت مقابل دوربین رفته اند.
داســتان فیلم صحنه زنى بیانگر مضمونى اجتماعى 
با فضایى ملتهب اســت که با نقــش آفرینى متفاوت 

بازیگرانش همراه خواهد بود.
بازیگران فیلم صحنه زنى عبارتند از: مهتاب کرامتى، 
بهرام افشارى، مجید صالحى، لیندا کیانى، امید روحانى، 

آتش تقى پور و....

حذف «جانى دپ» از «دزدان دریایى کارائیب» 
همچنان خبرساز

ملکه گدایان در آستانه ورود به 
شبکه نمایش خانگى 

«صحنه زنى» به جشنواره فجر مى رود

ب ورو ر ی
شبکه نمایش خانگى 
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شهاب گردان : اختالفات در باشگاه؟

حرف براى گفتن زیاد است

گلــر 
با تجربــه ذوب آهن در 
مورد تقابل تیمش با پرسپولیس 
و همچنین تســاوى مقابــل گل گهر 

صحبت کرد.
شهاب گردان در گفتگویى در خصوص تقابل ذوب آهن 
با گل گهر در هفته هشتم اظهار داشت: بازى خیلى خوبى 
مقابل گل گهر انجام دادیم و واقعًا حــق ما در این بازى 
پیروزى بود و حیف شد که از فرصت هاى به دست آمده 
استفاده نکردیم. یک پنالتى از دست دادیم و یک پنالتى 
هم از سوى داور اعالم نشد که مى توانست جریان بازى 
را عوض کند و به جاى مساوى با یک برد پر گل از زمین 
خارج شویم ولى بدشانسى و اشتباهات داورى ظاهراً قصد 
ندارد دست از ســر ما بردارد و واقعا دیگر نمى دانیم باید 

چکار کنیم.
وى افزود: اگر به عملکرد ما در هفته هاى گذشته هم نگاه 
کنید واقعاً فوتبال خیلى خوب و رو به جلویى بازى مى کنیم 
و حق تیم ما نتایجى که به دست آمده نیست. جایگاهى که 
در جدول داریم هیچ ارتباطى به سطح فنى تیم ما ندارد و 

همانطور که گفتم مسائلى مثل بدشانسى و 
اشتباه داورى و البته ویروس کرونا مارا اذیت 
کرد و باعث شــد نتوانیم تا کنــون به آنچه 

استحقاقش را داشتیم برسیم.
گلر ذوب آهن در مــورد عملکرد خوب خودش 
در این بازى گفت: به هر حــال وظیفه من به عنوان 
یک دروازه بان این است که همه تالشم را براى بسته نگه 
داشتن دروازه تیم به کار بگیرم و خوشحالم که به جز یک 
موقعیت که آن هم واقعًا کارى از دســت گلر بر نمى آمد، 
روى سایر موقعیت ها کم اشتباه ظاهر شدم ولى عملکرد 
فردى خوب وقتى همراه با نتیجه گیرى تیم نباشد به نظرم 

ارزشى ندارد.
گردان در مورد اختالفاتى که در باشــگاه در هفته گذشته 
ایجاد شــده بود و تاثیــرش روى تیم هم گفــت: در این 
خصوص حرف براى گفتن زیاد است ولى خب من به عنوان 
یک بازیکن نمى توانم در این مورد نظر بدهم و وظیفه دارم 

تمرکزم روى بازى و روى تیم باشد.
وى در مورد اینکه بازى با پرســپولیس همچنان یکى از 
بحث هاى پر حرف و حدیث رسانه هاست و پرسپولیسى ها 
همچنان معتقدند بازى باید سه بر صفر شود هم خاطرنشان 
کرد: واقعاً منطق پشت این حرف ها را نمى فهمم. چرا باید 
بازى 3 بر صفر شــود؟ ما چه تخلفى انجام دادیم؟ بازى با 
شهر خودرو با 20 کرونایى گفتیم برگزار نشود ولى بازى را 
برگزار کردند. براى بازى با پرسپولیس که به تهران سفر 
کرده بودیم و آماده بازى بودیم. هرکسى هر حرفى دلش 
مى خواهد مى زند ولى این فدراســیون و کمیته انضباطى 
اســت که باید تصمیم بگیرد. شــکورى معاون باشگاه 
پرسپولیس است و من نباید جواب او را بدهم و بهتر است 

مسئوالن باشگاه جوابش را بدهند.
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وى افزود: اگر به عملکرد ما در هفته هاى گذشته هم نگاه 
کنید واقعاً فوتبال خیلى خوب و رو به جلویى بازى مى کنیم
و حق تیم ما نتایجى که به دست آمده نیست. جایگاهى که 
در جدول داریم هیچ ارتباطى به سطح فنى تیم ما ندارد و 

هما
اشت
کرد
استح
گلر ذوب
در این بازىگ
یکدروازه بان این
داشتن دروازه تیم
موقعیت که آن هم
روى سایر موقعیت
فردى خوب وقتى ه

ارزشى ندارد.
گردان در مورد اختال
ایجاد شــده بود و تا
خصوص حرف براى
یک بازیکن نمى توان
تمرکزم روى بازى و
وى در مورد اینکه با
بحثهاى پر حرف و

همچنان معتقدند بازى
کرد: واقعاً منطق پشت
3بازى3 بر صفر شــود
0شهر خودرو با 20 کرون
برگزار کردند. براى باز
کرده بودیم و آماده باز
مى خواهد مى زند ولىا

د تص ا اســت که
پرس
مس

مدیر باشــگاه فوالد رســما اعالم کرد براى انتخابات آتى فدراسیون 
فوتبال نامزد خواهد شد. 

سعید آذرى مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان در خصوص وضعیت 
فوالد گفت: قبل از هر چیزى از بازیکنان و اعضاى کادر فنى تیم 
تشکر میکنم. امسال همان گونه که شاهد هستیم لیگ برتر 
با حضور مربیان جوان و تزریق تفکر  جدید دچار دستخوش 
تغییراتى شــده اســت و همین امر موجب ســخت شدن 
مسابقات لیگ برتر شده و تیم ها شانه به شانه یکدیگر در 
حال رقابت هستند  و با یک برد و باخت جایگاه تیم ها تغییر 
خواهد کرد. ما نیز در صدد هستیم تا بتوانیم با تالش 
بازیکنــان و اعضاى کادرفنى به مســیر خود باز 
گردیم. با توجه به این سختى کار از  عملکرد 

تیم راضى هستم.
وى در خصوص شرکت در انتخاب 
فدراســیون فوتبال گفت: این 
سوال را بســیارى از دوستان 
از بنده مى کنند. باید بگویم 
بله دنبال آن هســتیم تا با 
همکارى و در کنار برخى 
از دوســتان در انتخابات 
حضور داشــته باشــیم  تا در  
صورت انتخاب شــدن بتوانیــم کمکى به 

فوتبال ایران و عالقه مندان به آن کنیم.

سخنگوى باشگاه ذوب آهن اعالم کرد این باشگاه به تعویق دیدار مقابل پرسپولیس معترض است.

سازمان لیگ برتر فوتبال اعالم کرد دیدار پرسپولیس - ذوب آهن معوقه از هفته ششم لیگ برتر که قرار 

بود روز چهارشنبه هفته جارى برگزار شود با یک روز تاخیر و روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. این درحالى 
است که باشگاه ذوب آهن نسبت به این موضوع معترض است.

رســول کربکندى در گفتگویى در این خصوص اظهار داشــت: من واقعاً نمى دانم دیگر چه باید گفت و 

اعتراضمان را به کجا باید ببریم و مسئوالن محترم هر کارى دلشان مى خواهد انجام مى دهند و زورمان 

هم به جایى نمى رسد. ما سرى قبل هزینه زیادى کردیم و به تهران سفر کردیم و هتل گرفتیم و آماده بازى 

بودیم که بى دلیل آمدند و گفتند بازى لغو شده است و حاال هم در حالیکه براى روز سه شنبه دوباره کلى 

هزینه کردیم و پرواز چارتر گرفتیم نیم ساعت قبل براى ما نامه زدند که بازى یک روز عقب افتاده است.

وى افزود: همیشه وقتى قرار است زمان یک بازى تغییر کند نظر دو باشگاه را مى خواهند و از چند روز قبل 

اطالع مى دهند که قرار است چنین تصمیمى گرفته شود ولى ما همزمان با رسانه ها متوجه چنین موضوعى 
مى شویم. با این اتفاق همه برنامه ریزى هاى ما هم براى بعد از بازى دچار مشکل مى شود.

ســخنگوى هیات مدیره ذوب آهــن در ادامه گفت: با ایــن رفتارهایى که مســئوالن انجام مى دهند 

ذهنیت هایى که در خصوص جانبدارى از یک تیم خاص در جامعه وجود دارد تقویت مى شود و ظاهراً باید 

یک سرى مسائل را قبول کنیم. چون پرسپولیس در زمین نامناسب بازى کرده باید بازى هفته بعدش یک 

روز به تاخیر بیافتد؟ ظاهراً مسئوالن در برنامه ریزى شان فقط یک تیم را در نظر مى گیرند و به فکر سود 
و ضرر سایر تیم ها نیستند.

کربکندى در پایان عنوان کرد: ما نسبت به این تصمیم اعتراض داریم و از طریق رسانه شما اعتراض باشگاه 

ذوب آهن را به گوش مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ مى رسانم و حتما نامه نگارى هم خواهیم داشت 
هر چند بعید مى دانم فایده اى داشته باشد.

رسول کربکندى: زورمان به جایى نمى رسد

بله، نامزد خواهم شد
کاپیتان ذوب آهن به خاطر ماندن در این تیم فرصت حضور در لیگ ایتالیا را از دست داده است.

 قاسم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن و یکى از نمادهاى وفادارى به پیراهن یک تیم در فوتبال 
ایران محسوب مى شود. این هافبک خالق و خوش فکر در طول دوران بازى خود که البته همچنان ادامه 

دارد، بارها پیشنهادات چشمگیرى داشت که در نهایت ترجیح داد در ذوب آهن بماند.
در این میان اما شاید کمتر فوتبالدوســتى بداند حدادى فر ســال ها قبل که در رده امیدها توپ مى زد، 
پیشنهادى جدى از فیورنتیناى ایتالیا داشت ولى مســیر فوتبالى او طورى رقم خورد که در ایران و ذوب 

آهن بماند و برنامه اش این است که با همین تیم از دنیاى حرفه اى فوتبال خداحافظى کند.
کاپیتان ذوب آهن همچنین در سال 2011 که با این تیم و در کمال شایستگى به فینال آسیا راه پیدا کرد، 
یکى از کلیدى ترین بازیکن نماینده ایران بود و اگرچه ترجیح داد فوتبالش را در ذوب آهن دنبال کند ولى 

بارها شایستگى و سطح باالى خود را به رخ کشیده است./4074

بگیرد. شــکورى معاون باشگاه  م
 نباید جواب او را بدهم و بهتر است 

ش را بدهند.

ســت که باید تصمیم
سپولیس است و من

سئوالن باشگاه جوابش

مدیر باشــگاه فوالد رســما اعالم کرد بر
فوتبال نامزد خواهد شد. 

سعید آذرى مدیرعامل باشــگاه فوالد خوز
فوالد گفت: قبل از هر چیزى از بازیکن
ک تشکر میکنم. امسال همان گونه
با حضور مربیان جوان و تزریق تف
تغییراتى شــده اســت و همین
مسابقات لیگ برتر شده و تیمه
حال رقابت هستند  و با یک برد
خواهد کرد. ما نیز در صدد
بازیکنــان و اعضاى ک
گردیم. با توجه به

تیم راضى هس
وى در خص
فدراس
سوال
از ب
بله
هم
از
حضور
صورت انتخاب شـ
فوتبال ایران و عالق

کربکندى در پایان عنوان کرد: ما نسبتب
ذوب آهن را به گوش مسئوالنفدراسیون
هر چند بعید مى دانم فایده اى داشته باشد

بله، نامزد خو
ت داده است.

هن یک تیم در فوتبال 
ه البته همچنان ادامه 

د.
ه امیدها توپ مى زد، 
د که در ایران و ذوب 

ى کند.
ال آسیا راه پیدا کرد،
هن دنبال کند ولى 

دروازه بان پیشــین تیم هاى فوتبال استقالل و پرسپولیس اعتقاد 
دارد که حال فوتبال ایران خوب نیست و این موضوع دالیلى دارد 

که باید به آنها توجه شود.
محمد محمدى در گفت وگویى درباره شرایط تیم فوتبال استقالل 
اظهار داشت: کادر فنى باید قبل از اینکه مجوز حضور تماشاگران در 
ورزشگاه ها صادر شود و فشار روى بازیکنان باشد به ترکیب دلخواه 
برسد. نباید این موضوع را هم نادیده بگیریم که مصدومیت ها تیم 
را اذیت کرده و نفرات چون ســیاوش یزدانى، وریا غفورى، شیخ 
دیاباته، داریوش شجاعیان و ... مصدوم بودند و یکسرى هنوز آماده 

بازى نشده اند. نبود بازیکنان دست کادر فنى را مى بندد.
وى افزود: اگر چــه تغییــرات در کادر فنى و حضــور بازیکنان 
جدید نیازمند زمان اســت اما هم من و هم کســانى که فوتبال 
را نگاه مى کنند، پى مى برند که اســتقالل قدرت واقعى خودش 
را ندارد. از طرفــى، روى دروازه اســتقالل موقعیت هاى زیادى 

توســط حریفان ایجاد مى شود 
و اگر رشــید مظاهرى خوب کار 
نمى کرد، شاید شرایط استقالل 
بدتر مى شد. باید فکرى به حال 
ســاختار دفاعى استقالل شود و 
کمتر به حریفان موقعیت بدهند. 
در مجموع، با حل ســاختار خط 
دفاعى و بازگشت شیخ دیاباته، 
شرایط استقالل بهتر خواهد شد.

دروازه بــان پیشــین تیم هاى 
فوتبال اســتقالل و پرسپولیس 
در خصــوص نایــب قهرمانى 
پرســپولیس در لیگ قهرمانان 
آســیا گفت: حضور پرسپولیس 
در فینال با غیــرت و همت کادر 
فنى و بازیکنــان رقم خورد، چرا 
که هیــچ چیز فوتبال ما شــبیه 
فوتبال حرفه اى نیســت و نباید 

توقعى داشت. نه زمین خوب داریم، نه باشگاه  ها ساختار حرفه اى 
دارند. اگر تیم هاى ژاپنى، کره اى و چینى موفق بوده اند، به دلیل 
برنامه ریزى هاى شان اســت . تیم هاى ایرانى به واسطه غیرت و 

همت شان به فینال مى رسند.
محمدى ادامه داد: با توجه به کنار 

کشیدن تیم هاى مدعى، پرسپولیس 
این بار راحت تر به فینال رســید و توان 

قهرمانى داشت اما با بدشانسى از رسیدن 
به قهرمانى بازماند.

وى با اشــاره بــه برگزارى دیدار نســاجى 
مازندران و پرسپولیس در زمین پر از آب، تصریح 

کرد: این دیدار بیشتر آب بازى بود تا فوتبال. آن 
وقت در این شرایط مربى نساجى مى گوید جلوى 

نایب قهرمان آسیا را گرفته اند، در صورتى فوتبالى 
برگزار نشد و بیشتر واترپلو بود. هیچ چیز ما حرفه اى 
نیست و تنها ادعاى فوتبال حرفه اى داریم. نسبت به 
سال هاى قبل شرایط بهتر شــده اما باید پذیرفت 
که همه رو به جلو 

رفته انــد و ما به عقب. 
با این وضعیت، آینده 
خوبى براى فوتبال 

ایران نمى بینم.
دروازه بان پیشــین 
تیم هــاى فوتبــال 
استقالل و پرسپولیس 
با بیان این جمله تاکید 
کرد: نــه بــه کیفیت 
فوتبال مان پرداخته  

و نه به دانش و علم 
مربیان بها داده ایم. 
مى خواهیم  فقط 
لیگــى را برگزار 

کنیم و برخى افراد ثروتمند بیایند 
و به کار بیزنس خــود بپردازند و 
مشهور شــوند. شــاید برخى ها 
بگویند فوتبال ما پیشرفت کرده، اما نظر شخصى ام این است که 
سطح کیفى پایین آمده و به همین خاطر است که حال فوتبال ما 

خوب نیست

بخش حقوقى باشگاه پرسپولیس در تالش براى ارتباط با ماریو بودیمیر در راستاى کاهش 
بدهى خود اقدام مى کند.

باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت مبلغ 475 هزار یورو به همراه پنج درصد از 
سود این پول به ماریو بودیمیر مهاجم کروات پیشین خود شده است. مبلغى 

که با احتســاب نرخ ارز در بازار آزاد تهران حــدود 15 میلیارد تومان براى 
پرسپولیسى ها هزینه خواهد داشت.

جعفر سمیعى مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از محکومیت این باشگاه 
جلسه اى را با بخش بین الملل و مشاوران حقوقى پرسپولیس برگزار کرد 
و از آنها خواست تا با وکیل ماریو بودیمیر وارد مذاکره شده و در صورت 

امکان تخفیف گرفته تا پرداخت پول به او را اقساطى کنند.
«دارو بوشیچ» وکیل برانکو ایوانکوویچ سرمربى پیشین پرسپولیس 
وکالت بودیمیر را نیز بر عهده دارد اما پیشینه او نشان مى دهد چندان 
تمایلى براى گرفتن تخفیف از موکالنش براى پرسپولیس ندارد!

با این حال باشگاه پرسپولیس اولین اقدام خود را مذاکره با بوشیچ 
در نظر گرفته است تا بتواند پرونده او را قبل از محرومیت پرسپولیس از 

حضور در سه پنجره نقل و انتقاالتى خاتمه دهد.
همچنین باشگاه پرسپولیس منتظر پاسخ کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره 

میزان دقیق مطالبات این باشگاه بابت نایب قهرمانى در لیگ قهرمانان 2020 
است تا بتواند روى این مبلغ براى پرداخت به بودیمیر حساب باز کند.

در نشســت مطبوعاتــى بــازى الدحیــل و االهلى 
خبرنــگاران قطرى دربــاره احتمــال جدایى رامین 

رضاییان پرسیدند.
 همه چیز از ادعاى روزنامه قطرى مبنى بر عدم عالقه  
سرمربى جدید تیم فوتبال الدحیل به رامین رضاییان 
شروع شد. آن هم در حالى که  رامین رضائیان در دوره 
سرمربیگرى ولید رکراکى مراکشى یکى از بازیکنان 
کلیدى الدحیل بود اما به نظرمى رسد با روى کار آمدن 
صبرى الموشى سرمربى ســابق ناتینگهام فارست و 
رن فرانسه  رضاییان چندان مورد عالقه این سرمربى 

نیست و احتمال جدایى او وجود دارد.
اخیراً رسانه هاى قطر اعالم کردند چند بازیکن الدحیل 
از جمله رامین رضاییان، «مهدى بن عطیه» و «یوسف 
المساکنى» در لیســت مازاد این تیم بوده و در نقل و 

انتقاالت زمستانى الدحیل را ترك مى کنند.
لموشى در واکنش به تغییرات احتمالى تیمش گفت: 
در مورد تغییرات و بازیکنان معرفى شده صحبت هاى 
زیادى وجود دارد اما ما فقط روى بازى ها تمرکز داریم.

 هنوز دوره نقل و انتقاالت زمستانى فرا نرسیده است. 
مدیریت باشــگاه مى داند که باید چه کارهایى انجام 

بدهد و همه چیز به موقع انجام خواهد شد.
گفتنى است الدحیل پس از شکســت مقابل السیلیه 
موفق شــده در دو بازى آینده خودش برابر العربى  به 
پیروزى 2 بر 0 و درمقابل الخور به یک بر پر گل 6 بر 
1 دست یابد و در حال حاضر با 18 امتیاز از 10 بازى در 

جایگاه 4 جدول رده بندى قرار دارد.
در حالى کــه در لیگ ســتارگان قطر تا بــه این جا 
شــاگردان ژاوى در الســد همچنان بدون باخت و با 
9 پیروزى و یک مساوى حســابش را از سایر تیم ها 

جدا کرده است.

جدایى رامین؟ همه چیز 
وقتى قاسم بى خیال فیورنتینا شدبه موقع انجام مى شود

آینده فوتبال ایران تاریک است
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0606آگهىآگهى 3939 سال هفدهمدوشنبه  8 دى  ماه   1399

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

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در 
واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با 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 نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شــماره   139960302026016536   مــورخ  1399/06/25    آقاي عباس مردانی به 
شناسنامه شماره 972 کدملی 1159444889 صادره فریدن فرزند حسینقلی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 214,15 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
2 – راى شماره   139960302026016535   مورخ  1399/06/25   آقاي روح اله قربانی عادگانی 
به شناسنامه شماره 42 کدملی 1159870152 صادره فریدن فرزند قربانعلی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 214,15 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
3 – راى شــماره   139960302026015450   مــورخ  1399/06/17   آقاي یوســف حاجیان 
به شناسنامه شماره 2470 کدملی 1142252892 صادره خمینى شــهر فرزند رجبعلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 158,50 مترمربع از پالك شماره 85 فرعی از14039 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت على ناقعى
4 – راى شــماره   139960302026018940   مــورخ  1399/08/04   آقاي محمود عابدي به 
شناسنامه شماره 2146 کدملی 6609417679 صادره برخوار فرزند حسین (که باستناد ماده 40 ق 
ثبت احوال نام خانوادگى متقاضى به عابدى تغییر یافت ) بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
134,40 مترمربع از پالك شماره 11فرعی از15183 اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت خانم رباب لنجانیان موضوع  سند 
رسمی 10436 – 44,5,26 دفتر 67 ، مضافًا منافع مورد معامله مادام الحیات متعلق به فروشنده و 

پس از فوت تابع عین و متعلق به خریدار است
5 – راى شــماره   139960302026018541   مــورخ  1399/07/24   خانم رضوان توکلی به 
شناسنامه شماره 1595 کدملی 1286788031 صادره اصفهان فرزند اسمعیل نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
6 – راى شماره   139960302026018513   مورخ  1399/07/23   آقاي سید مرتضی قاسمی به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 1159819841 صادره فریدن فرزند سید ذبیح اله نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 225 مترمربع پالك شماره 709 فرعى از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
7 – راى شــماره   139960302026018247   مورخ  1399/07/20   آقاي محمد عباسی دره 
بیدي به شناسنامه شماره 1563 کدملی 1286990823 صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 63,74 مترمربع از پالك شــماره 293 فرعی از14915 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي و 

استشهاده محلى مع الواسطه از مالکیت وراث عصمت نجفى
8 – راى شــماره   139960302026017437   مــورخ  1399/07/06   خانــم فاطمه متولی 
قهجاورستانی به شناسنامه شــماره 11 کدملی 1291718028 صادره اصفهان فرزند عبدالعظیم 
نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 132,63 مترمربع پالك شماره 50 فرعى از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
9 – راى شــماره   139960302026017209   مــورخ  1399/06/31   آقــاي علیرضا یزدیان 
دهکردي به شناسنامه شماره 67353 کدملی 1281773085 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 29,11 مترمربع از پالك 15117 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت فاطمه 

شاطران خوابجانى
10 – راى شــماره   139960302026019193   مورخ  1399/08/10   آقاي سید رضا کرمانی 
القریشی به شناسنامه شماره 936 کدملی 1284919447 صادره اصفهان فرزند سید رسول بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 455,20 مترمربع از پالك 14030 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت 
غالمحسین پیر حسینى موضوع ســند رســمی 56683 – 58,5,16 دفتر 86 همچنین بموجب 
تقاضانامه پیوستى و صورت جلسه کارشناسان و با توجه به واگذارى تعدادى از واحدهاى اپارتمانى 
احداثى بر روى عرصه پالك مورد تقاضا ، مالکین قولنامه اى با صدور سند مالکیت ششدانگ پالك 

جهت متقاضى موافقت نمودند
11 – راى شــماره   139960302026016419   مورخ  1399/06/24   آقاي یداله ســعیدي به 
شناسنامه شماره 19 کدملی 1199585580 صادره شــهرضا فرزند ولی اله نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 127,59 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک 

رسمى محمد زارعى شمس ابادى
12 - راى شماره   139960302026017809   مورخ  1399/07/12   آقاي عبداله موجودي زمانی 
به شناسنامه شــماره 208 کدملی 1754725181 صادره اهواز فرزند حسین بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 41 مترمربع از پالك شــماره 940 فرعی از452 اصلی واقع در اصفهان 

بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
13 - راى شماره   139960302026013242   مورخ  1399/05/25   آقاي رحمت اله آقادادي به 
شناسنامه شماره 2225 کدملی 1286760471 صادره اصفهان فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 131,35 مترمربع پالك شماره 14981 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
14 - راى شماره   139960302026013492   مورخ  1399/05/29   آقاي رحمت اله آقادادي به 
شناسنامه شماره 2225 کدملی 1286760471 صادره اصفهان فرزند نعمت اله بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 107,30 مترمربع از پالك 14981 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت حبیب اله 

نریمانى زمان ابادى و فاطمه نریمانى
15 - راى شــماره   139960302026017428   مورخ  1399/07/06   آقاي حیدرعلی قنبري 
سلیمان آبادي به شناسنامه شماره 2 کدملی 1189650762 صادره اردستان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 101,70 مترمربع پالك شماره 14946 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

16 - راى شماره   139960302026013507   مورخ  1399/05/29   آقاي عادل غریبی شهرکی 
به شناسنامه شماره 994 کدملی 1819260941 صادره آبادان فرزند حسنعلی نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 340,10 مترمربع پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شــماره   139960302026018515   مــورخ  1399/07/23   خانــم نرگس بنائیان 
اصفهانی به شناسنامه شماره 39782 کدملی 1282327151 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195,19 مترمربع پالك شماره 13967و 13968 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

18 - راى شــماره   139960302026019543   مورخ  1399/08/15   آقاي غالمرضا جعفري 
زواره به شناسنامه شماره 4843 کدملی 1188935631 صادره اردستان فرزند علی اکبر نسبت به 
30,20 سهم مشاع از181,20 سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 180,50 مترمربع از 
پالك 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى با 

وکالتنامه هاى متعدد تا برسد به مالک رسمى اقاى احمد رضا نریمانى
19 - راى شماره   139960302026019542   مورخ  1399/08/15   آقاي محمد رضا بهمنی به 
شناسنامه شماره 558 کدملی 0492086354 صادره شهر رى فرزند خسرو نسبت به 90,60 سهم 
مشاع از181,20 سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 180,50 مترمربع از پالك 309 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى با وکالتنامه 

هاى متعدد تا برسد به مالک رسمى اقاى احمد رضا نریمانى
20 - راى شماره   139960302026019544   مورخ  1399/08/15   آقاي سید محمد موسوي 
به شناسنامه شماره 2274 کدملی 1286845343 صادره اصفهان فرزند یوسف نسبت به 60,40 
سهم مشاع از181,20 سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 180,50 مترمربع از پالك 309 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى با وکالتنامه 

هاى متعدد تا برسد به مالک رسمى اقاى احمد رضا نریمانى

21 - راى شــماره   139960302026013508   مورخ  1399/05/29   آقاي قاســمعلی داوري 
دولت آبادي به شناسنامه شماره 1 کدملی 1291684182 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 170,33 مترمربع پالك شماره 258 فرعى از 14915 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان ازمالکیت مالک رسمى احمد معیرى

22 - راى شــماره   139960302026019729   مورخ  1399/08/20   آقاي محمدرضا بهمنی 
حیدرآبادي به شناسنامه شماره 20 کدملی 5649719251 صادره حوزه24 اصفهان (جرقویه) فرزند 
حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 224,10 مترمربع پالك شماره 61 الى 
63 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شــماره   139760302026001021   مورخ  1397/01/30   خانم رقیه زهیرى هاشم 
ابادى   به شناسنامه شماره 8  کدملی 5659677101  صادره کوهپایه  فرزند آقا بزرگ  نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 92,93  مترمربع از پالك شماره 74 فرعى از 14915 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال  اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

24 - راى شماره   139960302026019272   مورخ  1399/08/11   خانم مریم بیگم شاه وردي 
طاقانکی به شناسنامه شــماره 15 کدملی 4622304562 صادره شــهرکرد فرزند علی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88,15 مترمربع از پالك شــماره 201 فرعی از14915 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت محمد حسین عشاقى
25 - راى شــماره   139960302026016238   مورخ  1399/06/23   خانــم طیبه چلمقانی 
به شناســنامه شــماره 9009 کدملی 4650090121 صادره بروجن فرزند حمزه علی نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 313,07 مترمربع پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه 

ازمالکیت مالک رسمى حسن على حسن
26 - راى شــماره   139960302026018540   مورخ  1399/07/24   آقاي علیرضا رســتمی 
شاپورآبادي به شناسنامه شــماره 1270119567 کدملی 1270119567 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251,50 مترمربع پالك شماره 309 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه ازمالکیت مالک رسمى فریدون استکى
27 - راى شماره   139960302026018937   مورخ  1399/08/04   خانم زهرا جعفري هرندي 
به شناســنامه شــماره 5 کدملی 5659683827 صادره کوهپایه فرزند محمداسمعیل بصورت 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 245,89 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5  اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي از مالکیت حسن 

احد از وراث حیدر صلواتى
28 - راى شــماره   139960302026020233   مورخ  1399/09/08   خانم خدیجه حسینی به 
شناسنامه شماره 629 کدملی 6479577264 صادره همدان(شــراء وپیشخوار) فرزند سیف اله 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 230 مترمربع پالك شماره 309 اصلی واقع در اصفهان 
بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي ازمالکیت مالک 

رسمى حسن رضایت
29 - راى شماره   139960302026020539   مورخ  1399/09/19   آقاي رسول صادقی برزانی 
به شناسنامه شماره 417 کدملی 1293130583 صادره اصفهان فرزند یداهللا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 194,75 مترمربع پالك شماره 170 فرعى از 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
30 - راى شماره   139960302026020540   مورخ  1399/09/19   آقاي جواد صادقی برزانی 
به شناسنامه شــماره 99 کدملی 1290654883 صادره اصفهان فرزند یداهللا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 194,75 مترمربع پالك شماره 170 فرعى از 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
31 - راى شماره   139960302026020240   مورخ  1399/09/08  آقاي رمضانعلی شاهمرادي 
به شناسنامه شماره 102 کدملی 5759607741 صادره چادگان فرزند براتعلی نسبت به قسمتى 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125,91 مترمربع پالك شماره 13373 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که با پالك 13376,4 تواما تشکیل یکبابخانه 

راداده خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى جعفروکاظم پیرحسینى
بدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/08 1399206032   
شــماره ثبت در دبیرخانه م الف: 1059712 محمد على فالح- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان/9/144 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139903902004000265 تاریــخ آگهــى: 1399/10/06 شــماره پرونده: 
139704001013000384 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9701030 ششدانگ 
آپارتمان پالك ثبتى 4842/1979 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان واقع در زیرزمین به مســاحت 
143/20 مترمربع به انضمام پارکینگ به مســاحت 12/50 مترمربع قطعه اول تفکیکى واقع در 
همکف که سند مالکیت آن در صفحات 461 و 464 دفتر 1242- امالك ذیل ثبت هاى229964 
و 229965 شماره چاپى هاى سند 446363 و 446362 به نام آقاى منصور محمودیان اصفهانى 
فرزند عبداله و خانم فروزنده مظفرپور فرزند اســداله (بالســویه هر کدام سه دانگ مشاع) سابقه 
ثبت و سند مالکیت دارد به نشــانى اصفهان خ مصلى کوچه باغ آیینه پالك 11 و شماره کدپستى 
8164795733 با حدود: شماًال اول تحتانى دیواریست به پالك بیست و نه تفکیکى فوقانى دیوار 
به دیوار پالك مذکور دوم در سه قسمت که اول شرقى و سوم غربى است دیوار و پنجره اى است 
به نورگیر سوم تحتانى دیواریست به پالك بیست و نه تفکیکى فوقانى دیوار به دیوار پالك مذکور 
شرقًا تحتانى دیواریست به پالك شصت و پنج تفکیکى فوقانى دیوار به دیوار پالك مذکور جنوبًا 
اول دیوار و پنجره اســت به حیاط دوم در چهار قســمت که اول غربى و سوم شرقى است دیوار و 
پنجره است به محوطه پارکینگ غرباً اول در سه قسمت که دوم جنوبى است دیواریست به محوطه 
پارکینگ دوم در دو قسمت که دوم جنوبى است در و دیواریست به راه پله سوم تحتانى دیواریست 
به پالك شصت و سه تفکیکى فوقانى دیوار به دیوار پالك مذکور کف روى عرصه و سقف اشتراکى 
است حدود پارکینگ شماًال به محوطه پارکینگ شرقًا به پارکینگ دو جنوبًا اول به پارکینگ دوم، 
دوم به محوطه حیاط غربًا اول به محوطه حیاط دوم به محوطه پارکینگ فواصل خط مســتقیم 
مفروض است کف اشتراکى و قســمتى مسقف و قسمتى غیر مسقف اســت حقوق ارتفاقى له و 
علیه تابع قانون تملک آپارتمان ها اســت و مورد تفکیک از پارکینگ دو حق عبور دارد و آپارتمان 
طبقه همکف از پارکینگ مورد ثبت حق عبور دارد که طبق نظر کارشناســان رسمى محل مورد 
بازدید یک باب آپارتمان در طبقه منهاى شصت بمساحت 143/20 مترمربع به انضمام پارکینگ 
قطعه اول تفکیکى بمساحت 12/5 مترمربع و با قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات کف 
سازى سرامیک دیوارهاى پیرامونى اندود گچ و نقاشــى داراى دو عدد اتاق خواب درب و پنجره 
هاى بیرونى آلومینیومى آشپزخانه اپن با کاشى کارى تا زیر سقف و دربهاى داخلى چوبى سرویس 
بهداشتى و حمام کاشى کارى و سقف کاذب دامپا گرمایش موتورخانه با رادیاتور و سرمایش کولر 
آبى ضمنا داراى انشــعاب برق اختصاصى و آب و گاز مشترك مى باشــد. عرصه محل موردنظر 
بمساحت حدود سیصد مترمربع ساختمانى در دو طبقه با اسکلت دیوار باربر و سقفهاى تیرچه بلوك 
نماى آجر و سنگ داراى قدمت حدودا بیست و پنج ساله با کاربرى مسکونى بر اساس کد نوسازى 
6/9/106274/29/1 و گواهى پایان ساخت 16/8195 مورخ 74/11/03 شهردارى احداث شده 
است که وفق نظر کارشناس برابر 32/500/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد. پالك 
مزبور طبق سند شماره 89861 مورخ 1393/11/20 و سند 90888 مورخ 1393/11/20 دفترخانه 
اسناد رســمى شــماره 198 شــهر تهران در رهن بانک ایران زمین واقع مى باشد و طبق اعالم 
بستانکار ملک تا تاریخ 1400/08/26 داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 
1399/10/21 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه 
اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه 32/500/000/000 ریال (سى و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد  مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/10/08 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت 
در جلسه مزایده ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در 
وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل  فیش واریزى به 
همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ 
را حداکثر ظرف پنج روز پرداخت نماید در غیر این صورت ضمن ابطال مزایده مبلغ على الحساب 
پرداختى بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. م الف: 1068093 زهرا یعقوبى- سرپرست 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/10/111

آگهى تغییرات 
شــرکت ارتعاش پلیمر سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 65858 و شناســه ملى 
14009509663 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/09/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : زهرا حجابى به شماره 
ملى 1286644860 و شایســته قهرائى به شماره 
ملى 1270923366 و ســعید قهرائى به شــماره 
ملى 1292461081 به ســمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1065511)

آگهى تغییرات 
شرکت انتقال توان پایدار شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 53112 و شناسه ملى 14004538450 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/09/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سرمایه 
شرکت از محل مطالبات حال شــده سهامداران و از 
طریق صدور ســهام جدید از مبلغ 5000000000 
ریال به 10000000000ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد :ماده 5 اصالحى : 
سرمایه شــرکت مبلغ10000000000ریال نقدى 
است که به 10000000سهم با نام عادى000 1ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1066389)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا باغ نقش جهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 32137 و شناســه ملــى 10260526824 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - وحید چیت ساز به شماره ملى 
1286001927 بعنوان رئیــس هیئت مدیره، عصمت 
گنجى زاده اصفهانى به شــماره ملى 1284933891 
بعنــوان مدیرعامل و اختر چیت ســاز به شــماره ملى 
1286416132 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1066431)

آگهى تغییرات 
شرکت انتقال توان پایدار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 53112 و شناسه ملى 14004538450 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جهانبخش مومزائى به کدملى 4623156885 بعنوان رئیس هیات مدیره و اسمعیل 
جوادى خلف به کدملى 0062702440 بعنوان مدیرعامل وآزیتا بهزادى به کدملى 1971966274 به سمت نایب رئیس و نصرت تدین 
به کدملى 1218679190 به سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل ویکى از اعضاى هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است . 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 (1066388)

آگهى تغییرات 
شرکت انتقال توان پایدار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 53112 و شناسه ملى 14004538450 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جهانبخش مومزائى به کدملى 4623156885 و اسمعیل 
جوادى خلف به کدملى 0062702440 و آزیتا بهزادى به کدملى 1971966274و نصرت تدین به کدملى 1218679190 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسابرسى آذرین حساب حسابداران رسمى به شناسه ملى 10100602370 
و زهرا هادى به کدملى 5750056570 بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1066404)

آگهى تغییرات 
شرکت ایلیا نوید اسپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 33443 و شناسه ملى 
10260539587 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - آقاى صفدر مظلوم شهرکى 
به شــماره ملى 4622539411 ، خانم 
ســمیه کرامیان اصفهانى به شماره ملى 
1288279078 و آقاى هادى شــفیعى 
به شماره ملى 0386365164 بسمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - موسسه 
حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه 
ملى 10320404190 بســمت بازرس 
اصلى و خانم ســمیه دادخواه عسگرانى 
به شماره ملى 1290827001 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1066394)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا باغ نقش جهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 32137 و شناسه ملى 
10260526824 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - عصمت گنجى زاده اصفهانى 
به کدملى 1284933891، وحید چیت 
ســاز به کدملى 1286001927 و اختر 
چیت ســاز به کدملى 1286416132 
بعنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - غالمعلى 
گنجــى زاده اصفهانــى بــه کدملــى 
1284433994 و ســعید چیت ساز به 
کدملى 1285854391 بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. - روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1066432)

آگهى تغییرات 
شــرکت بهیــن مبتکران ایــده آرتین 
سهامى خاص به شــماره ثبت 57506 
و شناســه ملــى 14006413320 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/26 پریسا ابراهیمى شماره 
ملى 1289165289به ســمت رئیس 
هیات مدیره - پروین اســعدیان شماره 
ملى 1287633528 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره - مهدى امســاکى 
شــماره ملى 1290846359 به سمت 
مدیر عامل براى مدت 2 ســال انتخاب 
گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاى مدیر عامل منفرداً و با 
مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد . کلیه 
اختیارات مندرج در ماده 40 اساســنامه 
به شرح اختیارات هیئت مدیره به مهدى 
امساکى به ســمت مدیر عامل تفویض 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1066435)

آگهى تغییرات 
شــرکت بهیــن مبتکران ایــده آرتین 
سهامى خاص به شماره ثبت 57506 و 
شناسه ملى 14006413320 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/25 مهدى 
امساکى به شماره ملى 1290846359 
- پریســا ابراهیمــى به شــماره ملى 
1289165289 - پروین اســعدیان 
به شــماره ملى 1287633528 براى 
مدت دو ســال بعنوان اعضــاى اصلى 
هیات مدیره انتخاب شــدند . بدرالزمان 
نیکخواه به شماره ملى 1198982055 
به سمت بازرس اصلى و احسان دانش 
پژوه نژاد به شماره ملى 1290889791 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک ســال مالى انتخاب شدند . ترازنامه 
و حساب ســود و زیان شرکت منتهى به 
سال 1397 تصویب شــد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1066436)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص صبا تجارت زاینده رود درتاریخ 1399/09/23 به شماره ثبت 66372 به شناسه 
ملى 14009642978 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :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 و اعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق 
اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه 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 : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله تخت فوالد ، 
خیابان فیض ، خیابان حاج آقا رحیم ارباب ، پالك- 18 ، ساختمان مهر ، طبقه سوم ، واحد 7 کدپستى 
8165816850 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 1000 سهم 1000000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 990989 مورخ 1399/08/15 نزد بانک ملى شعبه فیض اصفهان 
با کد 3016 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
صبا ایزدى به شماره ملى 0018400191 و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
معصومه بروجردى به شماره ملى 0054627060 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم سارا ایزدى به شــماره ملى 1273538366 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى علیرضا ایزدى به شماره ملى 5409722361 و به سمت رئیس 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 باامضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى شاهین فوالدى 
نژاد به شماره ملى 1270206443 به ســمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مهدى فوالدى نژاد 
به شماره ملى 1289582221 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1066462)

آگهى تغییرات 
شرکت انتقال توان پایدار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 53112 و شناسه ملى 14004538450 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/06/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : زهرا هادى به کدملى 5750056570 و ابوطالب نجفى اسکندرى به کدملى 1159976244 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند 

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 98 به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1066409)



سالمتسالمت 07073939 سال هفدهمدوشنبه  8 دى  ماه   1399

محققان مى گویند هندوانه داراى خواص بى شمارى 
است که مى تواند به سالمت بدن کمک کند. این میوه 

سرشار از پتاسیم و ویتامین هاى مختلف است.
تحقیقات نشان داده است هندوانه سرشار از پتاسیم، 
و ویتامین هاى A، C، و ویتامین هاى خانواده B است. 
همچنین هندوانه داراى آنتى اکسیدانى به نام لیکوپین 

است که باعث سرخ رنگ شدن این میوه مى شود.
تحقیقات متعدد نشــان داده اســت آنتى اکسیدان 
لیکوپین مى تواند خطر ســکته مغزى را کاهش داده 
و سطح فشــار خون را پایین بیاورد. اگرچه هندوانه 
به اندازه ســایر میوه ها داراى فیبر نیست، اما به دلیل 
کالرى و چربــى پایین و سرشــار از آب بودن، براى 

کارکرد مناسب دستگاه گوارش مناسب است.
براســاس تحقیقات صــورت گرفتــه مصرف یک 
قاچ هندوانــه در روز از افزایش کلســترول بد خون 
جلوگیرى مى کند. همین موضوع مى تواند ســالمت 
قلب را تضمین کرده و از بیمارى هاى قلبى و عروقى 

جلوگیرى کند.
دانشــمندان آمریکایى در مطالعات خــود پى بردند 
لیکوپین موجود در هندوانه خاصیت ضدالتهابى دارد. 
محققان مى گویند لیکوپین حتــى بهتر از بتاکاروتن 
مى تواند باعث درمان التهاب شود. همچنین تحقیقات 
دیگر نشان داده اســت این آنتى اکسیدان در مبارزه 
با سرطان بسیار کارآمد اســت. دانشمندان دانشگاه 
شیکاگو مى گویند مصرف دو قاچ هندوانه داراى 20 
میلى گرم لیکوپین اســت که مى تواند خطر بسیارى 
از سرطان ها بخصوص ســرطان پروستات در آقایان 

را کاهش دهد.
یکى دیگر از خــواص بى نظیر هندوانــه مربوط به 
ورزشکاران مى شود. اگر پس از انجام فعالیت ورزشى 
دچار درد عضالنى شده اید، مصرف هندوانه مى تواند 
به تسکین درد شــما کمک کند. به دلیل آمینو اسید 
موجود در این میوه، بدن مى تواند بــه آرامش بعد از 

ورزش دست یابد.
سوزش سر معده یکى از مشکالتى است که در زنان 
باردار رایج است. این زنان مى توانند در طول باردارى 
از هندوانه استفاده کنند. این میوه مى تواند به میزان 
قابل توجهى مشکل سوزش ســر معده را حل کند. 
همچنین مــواد معدنى موجــود در هندوانه مى تواند 
به جلوگیرى از انقباض عضالت در ســه ماهه پایانى 

باردارى کمک کند.
از دیگر خواص هندوانه براى ســالمت بدن مى توان 
به جلوگیرى از ابتال به آســم یا وقوع حمالت آسمى 
اشاره کرد. همچنین ســیترولین، که یک آمینو اسید 
در هندوانه اســت مى تواند در تنظیم فشار خون افراد 
تاثیر گذار باشد. ویتامین C هندوانه در ساخت کالژن 
بسیار ضرورى است و همین امر مى تواند باعث شادابى 

و نشاط پوست و موى افراد شود.
کمک به کاهش وزن، تقویت اســتخوان ها، بهبود 
عملکرد کلیه، تقویت سیستم ایمنى، کمک به درمان 
دیابت، جلوگیرى از آسیب به سلول ها، تقویت سالمت 
لثه ها و افزایش ســطح انرژى در دســترس بدن از 
جمله دیگر خواصى اســت که این میوه شیرین و دل 

انگیز داراست.
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بیش از عدم ابتال 
به بیمارى روانى است. 

ســالمت روان ترکیبــى از 
احساس خوب و عملکرد مناسب 

است. براساس تحقیقات انجام شده 
ویژگى هاى وجــود دارد که بیانگر 

سالمت روحى و روانى افراد است.
■افرادى که از ســالمت روان برخوردارند، 

تکانشى نیستند
فرد تکانشى کسى است که در مدیریت اصرارها، هوس ها 
و وسوسه ها مشکل دارد. کسانى که با این مشکل روبرو 
هستند بیشتر در معرض مسائل بهداشت روان قرار دارند، 
زیرا بعداً احســاس گناه مى کنند و پشیمان مى شوند یا 
اقداماتى را انجام مى دهند که در نهایت ممکن است به 

آن ها آسیب برساند.
■ احساسات را درك مى کنند و مى پذیرند

فردى که به لحاظ روانى ســالم است توانایى آگاهى از 
احساسات و افکار خود، درك احساسات به عنوان یک 
قسمت حیاتى از زندگى، پذیرش احساسات wدشوار و 
پیچیده، گشودگى براى تجربه انواع عواطف طبیعى، از 
جمله حاالت احساسى عمیق تر و متفاوت و توانایى بیان 

احساسات خود را به شیوه اى مثبت دارد.
■ آنها در دام احساسات منفى نمى افتند

احساســات منفى مثل اســترس، اضطراب، خشــم و 
افسردگى طبیعى هستند و گاهى براى همه رخ مى دهند 

اما مشکل زمانى است که در دام آن ها بیفتید و مدت ها 

اسیرشان باشید.
■ آنهــا فرکانــس باالیى از 

احساسات مثبت دارند
وقتى مى کوشید خوش بین باشید، مغزتان یاد مى گیرد 
که چیز هاى خــوب را بهتر از چیز هاى بد تشــخیص 
دهد. به این ترتیب، هرچه احساســات مثبت بیشترى 
را تجربه کنید، از نظر روانشــناختى نیز سالم تر خواهید 

بود و بالعکس.
■صمیمیت و محبت

گرم بودن به صمیمیت و محبت در سطح بین فردى در 
انواع روابط اعم از عاشقانه، خانوادگى یا حتى با غریبه ها 
اطالق مى شود. افراد ســالم از نظر روانشناختى تمایل 

دارند به راحتى ارتباط مثبت با دیگران برقرار کنند.
■آنها رك و صادق هستند

رك و راست بودن مى تواند دشوار باشد. بسیارى از مردم 
تمایل بیشترى به گفتن دروغ سفید دارند، زیرا شنیدن 
آن راحت تر است، بدون ایجاد تعارض مورد پذیرش قرار 
مى گیرد و احساس بهترى در دیگران ایجاد مى کند. اما 
آدم هاى سالم از نظر روانشناختى اغلب صادق و صریح 
هستند. آن ها براى پیشبرد کارهاى شان از فریب و دروغ 
استفاده نمى کنند. این روند ســبب مى شود که از اثرات 

منفى روانى مرتبط با دروغ تکرارى مصون بمانند.

ویژگى هایى که خبر ازسالمت روان مى دهد

مت
ن چیزى

از عدم ابتال 
مارى روانى است. 

المت روان ترکیبــى از 
س خوب و عملکرد مناسب 

اسیرشان باشید.. براساس تحقیقات انجام شده 

شاید کمتر کسى به این نکته برسد که فیزیوتراپى و حرکات اصالحى در مقابل حمالت 
شدید این ویروس کارساز باشد، اما با کمک برخى حرکات درست و اصولى مى توان 

تسلط بیشترى در رفتار کرونا داشت.
دکتر آتنا مغازه اى فیزیوتراپیست با اشــاره به اثربخشى برخى از حرکات اصالحى در 
بهبود بیماران کرونایى، اظهار کرد: یکى از عوارض بیمارى کووید 19، سرفه است به 
طورى که در برخى از بیماران سرفه کردن فشار بسیارى را به دنبال دارد، اما مى توان با 

حرکات مناسب و در واقع سرفه درست، نفس کشیدن را ساده تر کرد.
وى تصریح کرد: عموما برخى از بیماران مبتال به ویروس کرونا، سرفه هاى سطحى و 
آرامى دارند، اما در جریان فیزیوتراپى به افراد آموزش داده مى شود که سرفه هاى عمقى 
داشته باشند چراکه در این بیمارى لوب هاى تحتانى ریه تحت تاثیر ویروس قرار مى 

گیرد به همین دلیل باید سرفه هاى عمیق داشت.
مغازه اى با بیان اینکه سرفه هاى عمیق باعث باز شدن ریه مى شود، گفت: این استنباط 
در جامعه وجود دارد که سرفه کردن بیمار خیلى بد است، در حالى که سرفه هاى عمیق 
به دلیل اینکه باز شدن ریه را به دنبال دارد، ترشحات ریه را تخلیه و ظرفیت هوایى ریه 

را بیشتر مى کند، بسیار مفید است.

وى اظهار کرد: سرفه عمیق به این شکل است که تمامى ماهیچه هاى شکم باید منقبض 
و به یکباره هوا رها شود و در واقع این نوع سرفه براى بیماران کرونایى موثر است.

این فیزیوتراپیست با تاکید بر اینکه براى نوع شدید بیمارى استفاده از اکسیژن توصیه 
مى شود و بهتر است بیماران از اندام هاى فوقانى براى تنفس استفاده کنند تا عضالت 
کمک تنفسى براى نفس کشیدن مورد استفاده قرار گیرند، اما این بیماران نباید به هیچ 

عنوان خود را خسته کنند و تعداد تنفسات باید عمیق و کمتر باشند.
وى اظهار کرد: عموما بیماران کرونایى تنفس هایى ســطحى و زیاد دارند در حالى که 
باید تنفس هاى عمیق داشته باشند، دم از بینى و بازدم از دهان صورت گیرد و همزمان 
دست ها از باالى سر به سمت پایین حرکت کند به طورى که در جریان دم دست ها به 
سمت باالى ســر حرکت مى کند، در این حالت براى چند ثانیه هوا را نگه  مى داریم و با 

پایین آوردن دست ها بازدم از دهان انجام مى گیرد.
مغازه اى با تاکید بر اینکه در جریان نفس کشــیدن باید هوا براى چند ثانیه داخل ریه 
نگه داشته شود، گفت: این پروسه و نگه داشتن هوا داخل ریه باعث مى شود که نقاط 
فیبروته شده و نقاط سفید رنگ که داخل سى تى اسکن ریه مشخص است، پر از هوا 

شوند.

لطفاً 
ععمیق سرفه کنید

جوانه گندم، یک مکمل غذایى 100 درصد طبیعى است که منبع غنى از ویتامین ها و مواد معدنى محسوب مى شود. 
جوانه گندم را مى توان در انواع غذا و ساالد استفاده کرد و حتى از پودر آن همراه ماست استفاده کرد. جوانه گندم سرشار 
از پروتئین (30 درصد) و فیبر (14 درصد) است و منبع ارزشمند ویتامین هاى B6،E، B1 وB9 همچنین امالحى نظیر 

روى، منیزیم و آهن محسوب مى شود.
2 قاشق جوانه گندم، یک سوم نیاز روزانه به ویتامینE، یک سوم نیاز به روى و یک چهارم نیاز به منیزیم را تامین 

مى کند.
جوانه گندم طعم خاصى ندارد و مى توان در انواع غذاهاى شور یا شیرین مصرف کرد. البته از حرارت دادن باید پرهیز 
کرد زیرا ویتامین ها و اسیدهاى چرب آن از بین مى رود. البته بهتر است که جوانه گندم را در ظرف درب دار درون 

یخچال نگه دارید و هرچه تازه تر مصرف کنید.
براى تهیه جوانه گندم، مقدارى دانه گندم را 24 ساعت خیس کنید ســپس در ظرفى ریخته و روى آن را با پارچه 
بپوشانید و در محل گرم و دور از نور بگذارید. البته هر صبح و شــب روى دانه ها آب بریزید و آب را کامال جدا کنید. 
بعد از 2 تا 3 روز که جوانه ها ظاهر شد، آنها را در معرض نور خورشــید بگذارید و پارچه را مرتب با اسپرى مرطوب 
نگه دارید. زمانى که جوانه ها به یک سانتیمتر رسیدند، آب اضافى را بگیرید، آنها در ظرف درب دار ریخته و درون 

یخچال قرار دهید.

جوانه گندم را در رژیم غذایى قرار دهید

ووخخخووا
جوانه گندم را در رژیم غذایى قرار دهید

یک متخصص تغذیه گفت: تغذیه ســالم و عدم مصرف 
غذاهاى پرچرب از جمله موارد ضرورى براى جلوگیرى 

از بروز آلزایمر است.
احمدرضا درســتى، متخصص تغذیه در خصوص تغذیه 
ســالم براى جلوگیرى از ابتالء به بیمارى آلزایمر افزود: 
متأسفانه بیمارى آلزایمر یکى از بیمارى هاى آزاردهنده 
هم براى بیمار و هم اطرافیان اســت که تا به حال علت 
دقیق بروز آن و همچنین راه هاى درمان و پیشگیرى از 
بروز آن مشخص نشده است اما مشکالت سیستم عصبى 
عالوه بر شرایط زندگى فرد مى تواند از جمله عوامل بروز 

این بیمارى باشد.
این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه مصرف مواد غذایى 
غیر سالم یا سمى همچنین تغذیه ناسالم از عوامل بروز 
بیمارى آلزایمر اســت بیان کرد: براى مثال اســتفاده از 
ظروف آلومینیومى براى طبخ غــذا و یا نگهدارى غذا به 
خصوص مواد غذایى ترش در این ظروف از جمله عوامل 

خطرناك براى سیستم عصبى است.
وى عنوان کرد: در موارد دیگر بیمارى هاى سیستم مغز و 
عصاب مانند صرع که به سبب بیمارى نمى توانند گلوکز را 
به خوبى مصرف کنند براى تأمین انرژى مجبور به استفاده 
از غذاهاى چرب هستند همچنین افرادى که رژیم هاى 

کتوژنیک را براى الغرى مناسب مى دانند به سبب مصرف 
بیش از اندازه غذاهاى چرب در معرض تولید کتون بیش 
از اندازه در بدن هستند و خود را در خطر ابتالء به آلزایمر 

قرار مى دهند.
درستى اظهار کرد: صرف نظر از جنبه هاى روحى و روانى 
زندگى فرد رعایت رژیــم غذایى متعادل، مصرف غذاى 
سالم، عدم مصرف غذاى ســرخ کردنى مى تواند تا حد 

زیادى از بروز بیمارى آلزایمر جلوگیرى کند.
این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه مصرف غذاهایى با 
چربى باال مى توانند سلول هاى مغزى را اکسید کنند افزود: 
مصرف غذاى سالم حاوى آنتى اکسیدان مثل سبزیجات، 
میوه ها، آلوى سیاه، انگور، انار، هویج، کلم هاى رنگى، لبو 
و گوجه فرنگى از لطمه سلول هاى مغزى به سبب استفاده 

از غذاهاى چرب کمک جلوگیرى مى کند.

وى گفت: نکته حائز اهمیت بعدى مصرف اســیدهاى 
چرب و امگا 3 اســت که به میزان زیادى سبب تقویت 
سلول هاى عصبى مغز مى شوند بنابراین مصرف ماهى و یا 
مکمل هاى امگا 3 عالوه بر جلوگیرى از آسیب سلول هاى 
عصبى مغز در درمان بیمارى هایى مانند افسردگى، ام اس 

و صرع مؤثر است.
درستى تاکید کرد: بنابراین مصرف غذاى مناسب و کافى، 
ســبزیجات، روغن زیتون و عدم مصرف فســت فود و 
غذاهاى پرچرب از جمله عواملى است که براى جلوگیرى 
از بروز آلزایمر مى توان نام برد همچنین استفاده از رژیم 
مدیترانه اى که طول عمر را زیاد مى کند مى تواند از آسیب 

سلول هاى عصبى مغز جلوگیرى کند.
این متخصص تغذیه در آخر در خصوص تغذیه مناســب 
براى یک فرد مبتال به آلزایمر نیز اظهار داشت: متأسفانه 
افرادى که مبتال به آلزایمر هســتند براى غذا خوردن و 
حتى بلع با مشــکالت فراوانى روبه رو هستند و در موارد 
پیشرفته تر احساس گرسنگى و تشــنگى را نیز از دست 
مى دهند و در معرض سو تغذیه هستند بنابراین نگهدارى 
از این افراد توســط یک فرد سالم به منظور دریافت مواد 
غذایى مناسبى که ذکر شد از جمله نکات مهم و ضرورى 

است.

پیشگیرى از آلزایمر با تغذیه سالم

شاید هرگز در مورد فواید ســالمتى خوابیدن در یک 
اتاق سرد چیزى نشنیده باشید. تحقیقات علمى نشان 
مى دهد، خوابیــدن در یک اتاق ســرد فوایدى براى 

سالمتى دارد.
اکثر مردم بعد از یک روز کار و فعالیت روزانه شب هنگام 
نیاز به خوابى آرام و راحت دارند تــا نیرو و انرژى الزم 
براى شــروع روز بعد و فعالیت هاى روزمره را به دست 
آورند لذا داشتن خواب راحت و کامل مقوله اى است که 

در سراسر ابعاد زندگى فرد مؤثر است.
دماى سردتر میزان مالتونین شما را افزایش مى دهد. 
مالتونین نه تنهــا هورمون خواب اســت بلکه نوعى 
آنتى اکسیدان است که از پوســت در برابر اشعه مضر 
خورشــید محافظت مى کند. همچنین باعث افزایش 
تولید کالژن مى شــود که از ایجاد چروك جلوگیرى 

مى کند.
هنگامى که در یک اتاق ســرد مى خوابید، 

خواب شــما عمیق تر و آرام تر است. این 
امر به کاهش ســطح کورتیزول کمک 

مى کند. خواب خوب شــبانه، ذهنیت شــما را بهبود 
مى دهد و کمک تان مى کند تا با اضطراب و افسردگى 
مبارزه کنید. بى خوابى و افسردگى مى توانند یکدیگر را 

تغذیه کنند.
مطالعه اى در ســال 2018 براى اولین بار نشان داد که 
دماى پاییــن عامل مهمى در تولید مالتونین اســت. 
مالتونین هورمونى اســت که خواب شــما را تنظیم 

مى کند.
وقتى نمى توانید بخوابید، ســطح کورتیزول افزایش 
مى یابد. کورتیزول اضطراب و اســترس را باال مى برد 
و اضطــراب احتمال پرخــورى را افزایــش مى دهد. 
دماى پایین اتاق خواب همچنین متابولیسم را تقویت 

مى کند.
یک اتاق خواب خنک توانایى کاهش التهاب و درد را 
دارد. بسیارى از ورزشکاران براى کمک به 
بازیابى بدن و کاهش سطح التهاب، 
پس از انجام تمرینات، خوابیدن در 

اتاق سرد را انتخاب مى کنند.

در اتاق سرد بخوابیم یا گرم؟
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با حضور وزیــر نیرو، به صورت ویدئــو کنفرانس از مدیرعامل 
شرکت آبفا اســتان اصفهان و دیگر  فعاالن پویش "هر هفته 

_الف_ب_ایران" استان اصفهان تجلیل شد. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان با اشاره به 
بهره بــردارى از 7 پــروژه آب وفاضالب اســتان اصفهان در 
قالب "پویش  هر هفته الف- ب ایــران" ، گفت: این پروژه ها 
با  اعتبارى بالغ بر 758 میلیارد تومان در مــدار  بهره بردارى 
قرار گرفتند.  فاز اول پروژه بازسازى و اصالح شبکه فاضالب 
اصفهان از محل فاینانس خارجى، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال 
جنوب شرق اصفهان ،آبرسانى به باغشاد و 8 روستاى لنجان،  
راه اندازى واحد 2 و 3 تصفیه خانه فاضالب داران، تصفیه خانه 
فاضالب اژیه، آبرسانى به مجتمع19 روســتاى فالورجان و 
تصفیه خانه فاضالب هاشم آباد، پروژه هایى بودند که در قالب 

این طرح به بهره بردارى رسیده اند.  
هاشم امینى افتتاح فاز اول بازسازى و اصالح شبکه فاضالب 
اصفهان از محل فاینانس خارجى را بسیار تاثیر گذار برشمرد و 
گفت: با اجراى این پروژه نگرانى مردم در محور جنوب و مرکز 
اصفهان به دلیل ریزش شــبکه فرسوده فاضالب در اقطار باال 
رفع گردید. این در حالیســت که این پروژه بــا اعتبارى بالغ بر 

660 میلیارد تومان معادل 368 میلیــون یوان اجرایى گردیده
 است.

وى پیرامون اجراى پروژه ایســتگاه پمپاژ و خط انتقال جنوب 
شرق اصفهان گفت: با اجراى تاسیسات فاضالب جنوب شرق 
اصفهان،  صد درصد کالن شــهر اصفهان  داراى زیرساخت 
جمع آورى، انتقال و تصفیه فاضالب مى شــود و دیگر در هیچ 
منطقه اى از شهر فاضالب شهرى از طریق چاه هاى جذبى دفع 

نمى گردد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه راه اندازى 
واحد 2 و 3  تصفیه خانه فاضــالب داران با هدف جلوگیرى از 
آلودگى منابع زیرزمینى در دســتور کار قرار گرفت خاطر نشان 
ساخت: با راه اندازى مدول دوم وســوم تصفیه خانه فاضالب 
داران 3 هزار و 344 متر مکعب درروز پساب در این تصفیه خانه 

تولید مى شود.
 وى ضمن اشــاره به آبرسانى به باغشــاد و 8 روستاى لنجان 
گفت: این مجموع آبرسانى براى 4 شهر باغشاد، شهرك زاینده 
رود، باغبهادران و چرمهین و 20 روســتا در شهرستان لنجان 
طراحى شــده که هم اکنون  با انتقال 256 لیتــر در ثانیه آب 

جمعیتى معادل 60 هزار نفر تامین مى شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ادامه افزود: 
آبرســانى به مجتمع 19 روســتاى فالورجان در راستاى بهره 
مندى پایدار روستاییان از آب شرب سالم و بهداشتى مى باشد.

وى تصریــح کرد: در قالــب این طــرح، آبرســانى پایدار به 
ده ها روســتاى اســتان اصفهان در ســال پیــش رو ادامه

 دارد. 
در این جلسه هم چنین کتاب "دلگرمى ها و همراهى ها" در سى 
و سومین هفته پویش هر هفته_الف_ب_ایران در ساختمان 

مرکزى وزارت نیرو رونمایى شد.
با توجه به تداوم و اســتمرار پویش مذکور با شکل گسترده در 
سال جهش تولید با عنوان هر هفته_الف_ب_ایران؛ (ساخت 
و سازها و ساز و کارها) به بهره بردارى رساندن 250 طرح بزرگ 
و مهم آب و برق با اعتبارى بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان در 31 

استان کشور در دستور کار قرار گرفته است.
در این جلسه وزیر نیرو، از استاندار اســتان اصفهان و مدیران 
صنعت آب و برق استان که در تکمیل و به بهره بردارى رساندن 
طرح هاى بزرگ آب و برق مجدانه تالش کرده بودند به صورت 
ویدئو کنفرانس با اهداى لــوح تقدیر و تندیس مورد تقدیر قرار

 گرفتند.

با حضور وزیر نیرو و در راستاى تحقق اهداف پویش«هرهفته الف-ب ایران» صورت گرفت

تجلیل از مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان 

مدیرکل ســاخت روســازى راه آهن ضمن حضور 
در ذوب آهن اصفهان با مســئولین این شــرکت در 
خصوص روند تامین ریل طرح هاى توســعه ریلى 

مختلف کشور گفتگو کرد.
مهدى صیدگر به طرح هاى توسعه راه آهن کشور از 
جمله چابهار-زاهدان، یزد-اقلید، همدان-سنندج، 
میانه – اردبیل، بستان آباد –تبریز و رشت- کاسپین 
که با ریل تولید شده در ذوب آهن در حال اجرا هستند 
اشــاره کرد و گفت: این طرح ها در مرحله روسازى 
هستند و سایر طرح ها در مراحل مختلف زیرسازى 

قرار دارند.
وى افزود: سیاست نظام در ســال هاى اخیر تاکید 
بیشترى بر توسعه شــبکه ریلى داشته که با توجه به 
مزیت هاى آن، تالش مى کنیم تمام امکانات مان را 

به کار بگیریم تا در این حوزه موفق تر از قبل باشیم.
صیدگر اظهار داشــت: ریل که توســط ذوب آهن 
اصفهان تولید مى شــود مهم تریــن عنصر راه آهن 

در بخش روسازى اســت و لذا تامین به موقع ریل با 
کیفیت موجب اجراى به موقع پروژه ها مى شــود. 
براى رســیدن به این مقصود از تمام ظرفیت هاى 
مهندســى، فنى و اجرایى بهره مى گیریم تا ریل به 

موقع به پروژه ها برسد.
وى افزود: ذوب آهن اصفهان با تجربیاتى که از دهه 
70 با تالش هاى مختلف در جهت تولید ریل کسب 
نمود، موفق شــد در ســال 1397 به تولید انبوه این 
محصول با کیفیت مطلوب و مطابق استانداردهاى 

جهانى دست پیدا کند.
مدیرکل ساخت روســازى راه آهن افزود: تجهیزات 
آزمایشگاهى و تست هاى روى خط که براى تولید 
ریل هم اکنــون در ذوب آهن اصفهــان مورد بهره 
بردارى قرار گرفته، در ســطح کارخانجات تراز اول 
دنیا و منطبق با اســتانداردهاى روز تولید ریل است 
و اطمینان را به خریدار مى دهــد که این محصول 
به اندازه کافى مورد بررســى و آزمایش قرار گرفته و 

کیفیت آن همه شرایط الزم را داراست. 
وى افــزود: این موفقیــت تنها حاصــل نصب آن 
تجهیزات نیست، بلکه دانش فنى ذوب آهن اصفهان 
که به مرور شکل گرفته و براى تولید ریل ارتقاء پیدا 
کرده اســت و همچنین ارتقاء دانش دســتگاه هاى 
استفاده کننده از ریل و تعامل آنها موجب شد که در 

نهایت ریل در کشور تولید شود.
صیدگر گفت: خوشبختانه اراده قاطعى در سال هاى 
گذشته در ذوب آهن اصفهان و دستگاه هاى استفاده 
کننده براى تولید و استفاده از ریل داخلى شکل گرفت 
و این اراده به طور تمام و کمــال هم اکنون در قالب 

تولید ریل و توسعه خطوط ریل متجلى شده است .
وى افزود: ســهولت دسترســى، صرفــه جویى در 
هزینه هاى ارزى، غلبه بر مشکالت ناشى از تحریم و 
موارد دیگر از مزایاى تولید ریل و استفاده از ریل ملى 
اســت، ضمن این که این امر، موجب رشد صنعت و 

خودکفایى کشور شده است.

مدیرکل ساخت روسازى راه آهن:

ریل تولیدى ذوب آهن 
در سطح محصوالت تراز اول جهان است


