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تخم مرغ هاى غیر بسته بندى نخریدذوب آهن قلب صنعت فوالد کشور است«خندوانه» از این هفته روى آنتن مى رودفامیل بازى در واکسیناسیون کرونا؟! خلعتبرى: با کمال میل در سپاهان ماندم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

غلظت خون 
چیست؟

آبرسانى به 110 روستاى اصفهان از امروز
3

3
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پیشنهاد تعطیالت زمستانه 
مدارس

دستگیرى سارق 11 پراید 
در اصفهان

777 کیلومتر 
مسیر دوچرخه سوارى 

احداث مى شود
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امضاى تفاهمنامه 
بین تخت جمشید 
و تخت فوالد

غلظت خون یا تست CBC که در برگه آزمایش طبى 
مشخص است، به شمارش گلبول هاى قرمز خون 

مى پردازد زیرا کم و زیاد شدن سلول ها نشان دهنده 
یک بیمارى است. به لحاظ پزشکى، غلظت خون 
یعنى اینکه افزایش درصدى تعداد گلبول هاى...

تفاهمنامه همــکارى بین پایــگاه میراث جهانى 
تخت جمشــید و مجموعه تخت فــوالد اصفهان 
با هــدف ایجاد زمینه هــاى مناســب همکارى 
و تبــادل تجربیــات در حوزه هــاى مختلــف 
فرهنگى، پژوهشــى، آموزشــى، فنى و حفاظت 
و مرمت بیــن دو مجموعه به امضا رســید. مدیر 
پایــگاه میراث جهانــى تخت جمشــید عقد این 
تفاهمنامه را شــروع فصل جدیدى از روابط ها در 
راستاى افزایش همکارى هاى طرفین در زمینه هاى 
گوناگون دانســت و با تشــریح ظرفیت هاى این 
مجموعه جهانى و منظر فرهنگى طبیعى آن به ویژه 

در آثار صخره اى و سنگى...

4

عشایر خوزستان در راه استان اصفهانعشایر خوزستان در راه استان اصفهان
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى استان: موضوع کوچ عشایر در ستاد مدیریت سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى استان: موضوع کوچ عشایر در ستاد مدیریت 

کرونا مطرح شده اما هنوز تصمیم گیرى نشده استکرونا مطرح شده اما هنوز تصمیم گیرى نشده است
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در مراسمى با حضور وزیر نیرو صورت مى گیرد

کورش معصومى: با ادا 
و اصول نمى توان طنز 
ساخت

خواسته عجیب استقاللى ها
تیم ســپاهان قصد دارد فرشید باقرى را از اســتقالل به خدمت گرفته تا او را 
جایگزین مهدى کیانى کند. از این رو پیشنهاد خود را به استقالل ارائه داده 
است. کادرفنى آبى پوشان نیز شرایط خود را به ســپاهانى ها براى انتقال 
هافبک دفاعى خود مطرح کرده اند. استقالل در قبال این پیشنهاد به تیم 
اصفهانى اعالم کرده اگر باقرى را مى خواهند باید سروش رفیعى و مهدى 

ترکمان را به این تیم بدهند...
3
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

زمان بهره بردارى از 
قطار اصفهان- تهران 

معلوم نیست

اصفهان پیشتاز در تولید نان با آرد کامل
3

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى مناقصات 
و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

شماره 
مناقصه 
(مرجع)

شماره نیاز مناقصه 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستادیران)

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات الف 

ب ج
مبلغ تضمین

99141122099001211000047
واگذارى کلیه فرایندهاى 
کارشناسان بازدید محل 

امورهاى اجرائى
1399/12/191399/12/251400/01/081400/01/10

متعاقباً اعالم 
مى گردد

 1/060/000/000
ریال

99141132099001211000046

واگذارى کلیه 
فرآیندهاى مرکز سمیع 

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

1399/12/191399/12/251400/01/101400/01/11 1/550/000/000
ریال

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را صرفًا از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز تعیین شــده آخرین مهلت بارگذارى در ســامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اســناد فیزیکى 
(پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34121274معاونت فروش و خدمات مشترکین تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و 85193768- 021 تماس 

حاصل فرمائید. 
نوع مبلغ و تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 
نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید)
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ســاعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود 

محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اســناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء(الکترونیکى)یا  مخدوش.ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

سالروز شهادت حضرت امام موسى کاظم(ع) تسلیت باد
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ساختاختساخت

تیم ســپ
جایگزی
است.

هافبک
اصفه
ترکمان باید کمترین اشتباه را باید کمترین اشتباه را 

داشته باشیم
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جشن ها حقیقى باشد
  ایرنا| امام جمعه مشــهد گفت: باید با رعایت 
نکات بهداشتى و محدودیت ها جشن هاى ماه شعبان 
در فضاى حقیقى نیز برگزار شود و فقط جشن گرفتن 
در فضاى مجازى کافى نیست. سید احمد علم الهدى در 
دیدار با اعضاى ستاد مهدویت خراسان رضوى افزود: 
نباید بگذاریم چراغ نیمه شعبان خاموش شود لذا مهم 
است براى برگزارى جشــن هاى نیمه شعبان در ایام 

کرونا چگونه عمل کنیم.

مخالف اصلى فضاى مجازى
  برترین ها| محمد جواد  آذرى جهرمى، وزیر 
ارتباطات با ســالنامه «شــرق» گفتگو کرده و گفته: 
بزرگ ترین مخالف فضاى مجازى صداوسیماســت؛ 
درکارگــروه تعییــن مصادیــق همواره رأى شــان 
محدودشدن شبکه ها اجتماعى است. در شوراى عالى 
فضاى مجازى نگاهشان محدودسازست. در توسعه  

فناورى هانگاه منفى دارند.

تأیید فساد مدیر ارشد 
دادســتان عمومى و انقالب مرکز    تسنیم|
استان کرمان در جمع خبرنگاران دستگیرى مدیرکل 
اقتصاد و دارایى استان کرمان به اتهام فساد ادارى را 
تأیید کرد و اظهار داشت: پرونده وى در حال تحقیقات 
تکمیلى اســت. چهارشــنبه دو هفته گذشته بود که 
خبرى در ســطح اســتان کرمان مبنى بر دستگیرى 
حمید شیخ اســدى، مدیرکل اقتصاد و دارایى استان 
کرمان در شهر پیچید و از آن زمان مطالب زیادى در 
ارتباط با غیبت این مدیرکل از جمله بیمارى و ابتال به 

کرونا مطرح شد.

بازداشت جالد داعش
  آنا| سازمان اطالعات عراق از بازداشت «عاشور 
النعیمى»، مســئول کمیته اعدام در گروه تروریستى 
داعش خبر داد. شهرت این تروریست به علت تکرار 
جنایت گردن زنى بى گناهان در شــهر فلوجه بوده بر 
این اساس به «عاشور الذباح» معروف شده است. محل 

بازداشت او بغداد اعالم شده است.

ناموسى به نام حساب بانکى
عضو کمیســیون    خبرگزارى دانشجو|
اقتصادى مجلس با بیان اینکه باید از حســاب هاى 
شخصى مراقبت هاى الزمى شــود گفت: قطعًا اجاره 
دادن حساب براى اقدامات غیر قانونى است. غالمرضا 
مرحبا ادامه داد: باید گفت حســاب بانکى هر شخص 
همانند ناموس آن شخص است و به همان اندازه باید 
از این حساب صیانت کند اما متأسفانه برخى ها به طمع 
به دست آوردن ســود هاى نامشروع مرتکب اقدامات 
خالف قانون مى شوند که قطعاً آثار حقوقى و جنایى آن 

به خود شخص صاحب حساب باز مى گردد.

کشف 1200 ُتن موادمخدر 
  ایسنا| دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
بیان اینکه على رغم شرایط سخت فراگیرى بیمارى 
کرونا در همه جهان و در سال 2020 قریب به 1200 
تن مواد مخدر را کشــف کرد گفت که بخش اعظم 
مسیر این مواد به سمت کشــورهاى اروپایى بود که 
نسبت به سال گذشــته میالدى،41 درصد افزایش را 

نشان مى دهد. 

سیگار هم رجیسترى مى شود!
  باشگاه خبرنگاران جوان| عبدا... هندیانى 
معاون پیشگیرى و کاهش تقاضاى ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز گفت: امسال بحث رجیسترى سیگار 
انجام شد و اکنون هر بسته سیگار، قابلیت ردیابى دارد 
و هر فردى که ســیگار مى خرد با اسکن کردن بارکد 
موجود بر روى آن متوجه مى شود که این سیگار تولید 
داخل اســت و یا خیر و اگر کاال تقلبى یا قاچاق باشد 

مطلع مى شود. 

30 اسفند 
آغاز نوروز نیست!

لحظه تحویل سال 1400 هجرى    بهار|
شمسى به ساعت رســمى جمهورى اسالمى 
ایران، ساعت 13 و 7 دقیقه و 28 ثانیه، روز شنبه 
30 اسفند ســال 99 هجرى شمسى است.در 
تقویم قمرى این روز مصادف با 6 شعبان سال 
1442 هجرى قمرى و در تقویم میالدى برابر 
با 20 مارس 2021 میالدى است. البته این سال 
در طالع بینى چینى به نام سال گاو، نامگذارى 
شده اســت. براى تعیین اولین روز سال جدید 
(اول فروردین هر ســال) به این ترتیب عمل 
مى شــود: اگر لحظه تحویل سال جدید قبل از 
ظهر باشــد، همان روز اول فروردین یا نوروز 
است. اگر لحظه تحویل سال جدید بعد از ظهر 
باشد، فرداى آن روز اول فروردین یا نوروز است.

تست  هاى فریبکار!
  ایرنا| رئیس کمیته اپیدمیولوژى ستاد 
ملى مقابله با کرونا گفت: تســت هاى ســریع، 
منفى کاذب زیادى دارند و متأسفانه مسافران از
 اســتان هاى آلوده از جمله خوزستان با همین 
تست ها در حالى که ناقل ویروس کرونا هستند، 
قرنطینه را مى شــکنند و بیمارى را گســترش 

مى دهند.

چرخه عجیب پرتقال 
  ایسنا| مشاور نظام صنفى کشاورزى 
گفت: چه دلیلى دارد باغــدارى که پرتقالش را 
بر روى درخت کیلویى 2000 تا 3000 تومان 
فروخته و قیمت آن داخل انبارهاى سورتینگ 
و ســردخانه ها کیلویى 6000 تا 7000 تومان  
شده، به دست مصرف کننده کیلویى 20 هزار 

تومان برسد؟

ماه دم دارد!
تحقیقات جدید دانشمندان در مورد    آنا|
ماه اطالعاتى جدید از این ســیاره را مشخص 
کرده و نشانه هایى از وجود نوعى دنباله در این 
سیاره نمایان شده است. سطح سیاره ماه به طور 
دائم به وسیله شهاب سنگ ها بمباران مى شود 
و بادهاى خورشیدى نیز این سیاره را تحت تأثیر 
قرار مى دهد و این عوامل باعث ایجاد دنباله اى 
از جنس سدیم شده است. این دم تقریبًا نامرئى 
است و دانشمندان با استفاده از تلسکوپ هاى 
قدرتمند آثارى از آن را مشاهده کردند. برخى از 
محققان این دم سدیمى را به شفق هاى قطبى 

تشبیه کردند. 

پیاز کیلویى 600 تومان!
  نامه نیوز| دومینوى افت شدید قیمت 
محصوالت کشــاورزى در منطقه هشتبندى 
هرمزگان این بار گریبــان پیازکاران را گرفت. 
افت شدید قیمت محصول پیاز به هر کیلو 600 
تومان به جایى رسیده است که اشک کشاورزان 
پیازکار در شهرســتان میناب به علت از دست 
دادن سرمایه و دسترنجشــان در آمده است. 
هزاران تــن محصول مرغوب پیــاز در صد ها 
هکتار مزارع کشــاورزى منطقه هشــتبندى 
هرمزگان مقابل دیدگان کشاورزان رنج دیده 

در حال از بین رفتن است.

بزرگ ترین چالش قرن 
  ایرنا| وزیر آموزش و پرورش گفت: کرونا 
بزرگ ترین چالش نظام آموزشى قرن را رقم زد 
و به یکباره ساز و کارهاى تعلیم و تربیت را دچار 
محدودیت کرد. محسن حاجى میرزایى گفت: در 
این وضعیت کرونایى ناگزیر به استفاده از فضاى 
مجازى شدیم. ما ناچار دانش آموزان را به این 
فضا سوق دادیم اما آنان را از بستر ناامن به بستر 
امن منتقل کردیم تا دانــش آموزان با معلمان 

خودشان در این بستر ارتباط برقرار کنند.

سخنگوى وزارت امور خارجه گفت: ما هیچ تماس مستقیم 
و غیر مستقیمى با آمریکا درخصوص موضوعات برجامى و 

غیربرجامى نداشتیم و نداریم.
ســعید خطیب زاده در پاسخ به ســئوالى خاطرنشان کرد:  
گفتگوهاى بسیار نزدیکى با طرف هاى برجامى داشتیم و با 

آمریکا مذاکره اى نداشتیم. 
وى درباره اینکه آیا ایران طرح گام در مقابل گام با آمریکا 
را قبول خواهد کرد؟ تصریح کرد: ایران نه هیچ وقت طرح 
گام به گامى را دریافت کــرده و نه چنین طرحى مبتنى بر 
خط مشى اعالمى ایران بوده اســت. بین ایران و آمریکا 
گفتگوى مستقیم یا غیرمستقیمى نیست چون برجام مسیر 

را روشن کرده است.
وى درباره اظهارنظرات درباره سیاست خارجى بیان کرد: 
سیاست خارجى نه موضوع بده بستان احزاب و جریان هاى 
سیاسى و نه موضوع مجادالت خیابانى و کف خیابان است. 
وزارت خارجه به عنوان تنها صــداى تبیین مواضع ایران 
در سیاست خارجى اســت. وى در پاسخ به سئوالى درباره 
مذاکره قبل از بازگشت آمریکا به برجام اظهار کرد: ما سه 
مرحله را گفتیم تعهد قطعى، اجراى مؤثر و بعد بازگشت به 
برجام. برجام تمامى جزییات را نوشــته است. دولت فعلى 
آمریکا باید از اتوبانى که بر عکس رانندگى مى کند برگردد 

و در مسیر درست حرکت کند. 

وزیر میراث  فرهنگى، گردشگرى و صنایع  دستى با اشاره 
به تالش براى تصویب طرح تعطیالت زمستانه مدارس 
تا پیش از پایان دولت دوازدهم درباره پیشنهاد تعطیالت 
زمستانه مدارس گفت: اکنون پیشنهاد ما چهار تا پنج روز 
تعطیلى مدارس در نیمه دوم سال است که به عالوه پنج 
شــنبه و جمعه، یک هفته تعطیلى است و مواهب زیادى 
دارد و گردش مالى خوبى ایجاد مى کند. از آن سو باعث 

نشاط فراوان براى دانش آموزان و خانواده ها خواهد شد.
على اصغر مونسان افزود: معموًال هرساله به علت آلودگى 
هوا تعطیلى چندروزه اى براى مدارس اتفاق مى افتد و ما 
در تالشــیم این تعطیالت را برنامه ریزى و تجمیع کنیم 

که مواهبى از آن به دســت بیاید. این اقــدام به صنعت 
گردشگرى کمک مى کند و به نظر مى رسد اقدام خوبى 
است و تمامًا براى کشور سود است و اشکال جدى براى 
آموزش و پرورش هم نخواهد داشــت. درخواست کردم 
روى آن کار کنیم، قطعًا دســتاوردهاى خوبى دارد و به 
کاهش آلودگى هوا در شــهرهاى بزرگ کمک مى کند 
و میزان تصادفات جاده اى را کاهش مى دهد، زیرا اکنون 
تمرکز روى تعطیالت نوروز اســت، اما وقتى دو تعطیلى 
داشته باشیم بار مسافرت ها تقسیم مى شود. امید است تا 
قبل از پایان دولت این طرح را نهایى و تصویب کنیم که 

اقدام خوبى است.

ایران هیچ تماسى با آمریکا 
نداشته است

پیشنهاد تعطیالت زمستانه 
مدارس

خبرخوان

کرونا موجب تعطیلى و یا کسادى بســیارى از مشاغل 
در کشور شده و این در حالى است که این بیمارى براى 
تعدادى از مشــاغل خوب بوده و بازار آنها را داغ تر کرده 
است. یکى از این مشــاغل خدمات پزشکى و پرستارى 

در منزل است.
بر طبق ادعاى شرکت هاى ارائه دهندگان خدمات پزشکى 
و پرستارى در منزل که توسط بخش خصوصى راه اندازى 
شده اند، این شرکت ها تمام امکاناتى که براى یک بیمار 
مبتال کرونا الزم اســت را دارند و این در حالى است که 
تعدادى از بیمارستان هاى در کشــور دچار کمبود چنین 

امکاناتى هستند.
همچنین در حالى که بیماران مجبورند ساعت ها در یک 
مرکزدرمانى و حتى مطب خصوصى براى معاینه شدن 
توسط پزشک منتظر بمانند، این شرکت هاى خصوصى 
مدعى شده اند، با یک تماس ساده پزشک طى دو تا سه 

ساعت در منزل بیمار حاضر مى شود.
کارشناس یکى از این شرکت ها در خصوص هزینه این 
خدمات مى گوید: هزینه ویزیت پزشــک فوق تخصص 
800 هزار تومان و دکتر عمومى 350 هزار تومان اســت 
و دستگاه اکســیژن هم بســته به نوع دســتگاه اجاره 

ماهیانه اش از سه میلیون نیم شروع مى شود و همچنین 
هزینه پرســتارى و مراقبت از بیمار کرونایى روزانه 400 
هزار تومان است و هزینه پرستار براى تزریق سرم 250 
هزار تومان به غیر از هزینه وسایل است. وى در خصوص 
دارو گفت: ما دارو نداریم و خودتان و یا پرستار مى توانید 

براى بیمار دارو تهیه کنید.
با یک حساب سرانگشتى متوجه مى شویم، علیرغم اینکه 
افراد ثروتمند بسیارى بر اثر کرونا از دنیا رفته اند، اما پول 
در درمان این بیمارى و یا حداقل راحت تر طى شدن دوران 

بیمارى بى تأثیر نیست.

پول داشته باش، نگران کرونا نباش!
برخــى از افراد مدعى شــدند که بســتگان 
برخى از مسئوالن بیمارســتان ها در فاز یک 
واکسیناســیون بدون نوبت واکسن دریافت 

کردند.
ماجرا از این قرار است که هر بیمارستان براى 
تزریق واکســن به کادر درمان خود سهمیه 
مشخصى دارد و چنانچه یکى از اعضاى کادر 
درمان که در اولویت تزریق واکسن قرار دارند، 
هنگام تزریق حضور نداشته باشد و یا نخواهد 
این نوع از واکسن را بزند، برخى از افراد مدعى 
شدند که مسئوالن بیمارســتان سهمیه آن 
شــخص را به فرد دیگرى از جملــه اقوام و 

آشنایان خود اختصاص مى دهند.
حســین کرمانپور، مدیــرکل روابط عمومى 
سازمان نظام پزشــکى در خصوص این ادعا 
گفت: احتماًال چنین چیزى درست است چرا 
که این واکسن ها یخ زده هستند و هنگامى که 
از حالت یخ زده در مى آیند اگر تزریق نشوند، 
باید دور ریخته شــوند و به همین دلیل براى 
اینکه واکسن ها در چنین شرایطى دور ریخته 
نشوند که البته خیلى به ندرت پیش مى آید و 
اگر برنامه از پیش تعیین شده و غرض ورزى 
در کار نباشد، در آن لحظه شــخصى را پیدا 

مى کنند و واکسن را به او مى زنند. 
وى در پاسخ به اینکه چرا این واکسن ها به سایر 
اعضاى کادر درمان که در خط مقدم کرونا قرار 
ندارند و در بخش هاى دیگر مشغول فعالیت 
هستند، تزریق نمى شود و به اقوام مسئوالن 
بیمارستان زده مى شود؟گفت: ما نمى دانیم آیا 

واقعاً چنین اتفاقى رخ داده یا نه.

فامیل بازى در 
واکسیناسیون 

کرونا؟!

گفته مى شــود «عمر بن الدن» پسر «اسامه بن  الدن» 
سرکرده سابق گروه تروریستى القاعده نقاشى را به عنوان 
روشــى براى کنار آمدن با دوران قرنطینه انتخاب کرده 
است. عمر 39 ساله پسر چهارم اسامه بن  الدن در حال 
حاضر در منطقه نورماندى در شــمال فرانسه به همراه 
همسرش «زاینا» که یک نقاش اهل بریتانیاست، زندگى 

مى کند.
آثار عمر بن الدن، شامل نقاشى هاى خوشرنگ و سرزنده 
از ایاالت  متحده آمریکاست، کشورى که او هرگز از آن 
بازدید نکرده است، این در حالى است که ایاالت متحده 
آمریکا از پدرش به واسطه حمالت 11 سپتامبر به عنوان 
یک شورشى تروریست نام مى برد و سرانجام نیز در سال 

2011 او را از میان برداشت.

آثار نقاشــى عمر بــن الدن همچنین شــامل مناظر 
کوهستان هاى تارا بورا در افغانستان است، منطقه اى که 
در آنجا پدرش سالیان دراز خودش را از نیروهاى آمریکایى 

مخفى کرده بود.
عمر بن الدن گفته است که سال ها با اختالل فشار عصبى 
که در پى بیرون انداختن خانواده شان از جده و حضور در 
افغانستان جنگ زده داشــته اند، مواجه بوده است. عمر 
بعدها با پدرش مخالفت کرد و بــه دنبال درگیرى هاى 

افغانستان آن کشور را ترك کرد.
او در این باره نیز گفت: مى خواهم دنیا بداند که من رشد 
کرده ام، براى اولین بار در زندگى ام احســاس راحتى و 
آرامش مى کنم و اینکه گذشته، گذشته  است و انسان باید 

یاد بگیرد با چیزى که گذشته زندگى کند.

در پى انتقال ســند تاالب انزلى به  وزارت نیرو و پیگیرى 
این وزارتخانه براى دریافت سند 42 تاالب دیگر رئیس 
ســازمان جنگل ها گفت: تاالب ها به هیــچ وجه قابل 
واگذارى نیســتند. درمورد تاالب انزلى نیز اشتباه شده 
است و ســند این تاالب به زودى به ســازمان جنگل ها 

بازخواهد گشت.
مسعود منصور با تأکید بر اینکه تاالب ها به هیچ وجه قابل 
واگذارى نیستند، اظهار کرد: ســند تاالب انزلى به دلیل 

اشتباه اداره ثبت استان گیالن به اسم وزارت نیرو شد.

رئیس سازمان جنگل ها ادامه داد: بالفاصله پس از این 
اتفاق من به رئیس ســازمان ثبت نامه زدم، مســتندات 
قانونى را ارسال و اعتراض ســازمان جنگل ها را اعالم 
کردم. رئیس این سازمان اعالم کرد که انتقال سند تاالب 

انزلى به وزارت نیرو اشتباه است و اصالح مى شود.
منصور در پایان با بیان اینکه پس از این هیچ سندى براى 
وزارت نیرو در حوزه تاالب ها صادر نخواهد شــد، گفت: 
مالکیت تاالب انزلى نیز به ســازمان جنگل ها بازخواهد 

گشت.

دخترى روس که از رئیس جمهور کشورش خواستگارى 
کرده بود، به روایت این موضوع پرداخت.

«یولیا شیلووا» در گفتگو با شبکه اول روسیه درباره آنچه 
براى او پس از خواستگارى از «والدیمیر پوتین» رخ داد، 
صحبت کرد. این دختر روس سال گذشته پس از بازدید 
رئیس جمهور روسیه از شهر ایوانو، در نامه اى درخواست 

خود را براى خواستگارى مطرح کرد.
وى گفت: او (پوتین) با مــن تماس نگرفت، اما گفت که 
خواستگاران زیادى دارد و هیچ کدام نتوانستند قلبش را 

به دست آورند.

این دختر روس رئیس جمهور کشــورش را فردى داراى 
شخصیت با اراده، مصمم و قوى توصیف و تأکید کرد که 

همیشه او را دوست دارد.
گزارش رسانه هاى روسیه نشــان مى دهد سال گذشته 
این دختر هنگام ســفر کارى پوتین و در هنگام بازدید از 
برخى از مکان ها، به رئیس جمهور نزدیک شد و دو عکس 
از خود را به همراه شماره تلفن و اطالعات مختصرى به 
او داد. وى در پشــت یکى از عکس ها نام و شهر خود را 
نوشــت و همچنین از والدیمیر پوتین خواست که با هم 

ازدواج کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان گفت: یکى از 
عوامل مهم در گسترش بیمارى کرونا، ایجاد تجمعات 
است و در این راســتا تاالرهاى پذیرایى موظف شده اند 
که از انجام تجمعات بیش از 100 نفر به مناســبت هاى 

مختلف در آن مکان جلوگیرى کنند.
عادل مقدس اظهار کرد: بر همین اساس داماد تنگستانى 
که متعهد شــده بود تعداد مهمان هاى خود را در مراسم 
عروسى به بیش از 100 نفر افزایش ندهد، با افزایش این 

تعداد، بدون هماهنگى با تاالر، به 350 نفر، موجب شد تا 
مهمانان بدون رعایت فاصله اجتماعى و در شرایطى که 
احتمال انتقال بیمارى کرونا افزایش مى یافت قرار بگیرند. 
متأسفانه در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد که 
اکثر مهمانان از استان همجوار و خوزستان بودند که در 
وضعیت قرمز ابتال به کرونا قرار دارد و به دلیل برگزارى 
مراسم عروسى برخالف مصوبه ستاد مقابله با کرونا، این 

داماد به دادگاه معرفى شد.

مادرى که در حین جر و بحث با دختر 15 ســاله اش در 
شهرستان خمین به علت عصبانیت شدید با ضربه جسم 
سخت بر سر فرزندش باعث مرگش شده بود، در محل 

وقوع قتل دستگیر شد.
ســرهنگ محمود خلجى، معاون اجتماعى فرماندهى 
انتظامى اســتان مرکــزى در بیان جزئیــات این خبر 
گفت:  در حدود ســاعت 20 و 40 دقیقه روز شــانزدهم 
اسفندماه، گزارشى از مصدومیت فردى به علت درگیرى 
خانوادگى در یکى از محله هاى شهرستان خمین به مرکز 

فوریت هاى پلیس 110 اعالم شد.

وى افزود: با حضور تیم انتظامى در محل مشاهده شده که 
دخترى 15 ساله از ناحیه سر دچار مصدومیت شدید شده 
که بالفاصله توسط تیم اورژانس به بیمارستان انتقال شد 
که متأسفانه بعد از ساعتى به علت شدت جراحات وارده 
جان خود را از دســت داد.  در بازجویى هاى انجام شده از 
مادر این دختر نوجوان 15 ساله مشخص شد که به علت 
موضوعى آنها با یکدیگر شروع به جر و بحث مى کنند که 
مادر خانواده به دلیل عصبانیت با مجسمه برنجى که در 
کنار دستش قرار داشته به ســر فرزندش ضربه اى وارد 

کرده و باعث مصدومیت و مرگ او مى شود.

پسر «اسامه بن الدن» نقاش شد! تاالب انزلى را به اشتباه منتقل کردند!

روایت دختر روس 
که از «پوتین» خواستگارى کرد!

داماد بوشهرى راهى دادگاه شد
مادر عصبانى دخترش را کشت
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آماده باش گشت هاى پلیس راه  
رییس پلیـس راه فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان 
گفت: امسال هم از 20 اسفند تمام نیرو ها و گشت هاى 
پلس راه اسـتان تا پایان ایام نوروز 1400 براى تشدید 
کنترل نظارت ها بر محور هاى مواصالتى استان در آماده 
باش کامل هستند. سـرهنگ اصغر زارع با بیان اینکه 
هرچند هیچ گونـه تدارکى براى پذیرایـى و میزبانى از 
مسافران نوروزى انجام نشده گفت: به دلیل اینکه استان 
اصفهان شاهراه اصلى کشور و مسیر عبور خودرو هاى 
حمل بار است، پلیس راه استان اصفهان تدابیر الزم را 
براى خدمت رسانى به رانندگانى که از مسیر هاى استان 

عبور مى کنند به کار گرفته است.

آغاز توزیع برنج حمایتى 
در آستانه سـال جدید، توزیع چهار تن برنج حمایتى به 
منظور تنظیم بازار در استان اصفهان آغاز شد. مدیرکل 
غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: در روز هاى 
پایانى سال این میزان برنج براى توزیع بین خانوار هاى 
کـم درآمـد همچنیـن در قالـب کمک هـاى مومنانه 
بین انجمن هـاى خیریه این اسـتان عرضه مى شـود. 
محسـن ضیائى افزود: صاحبان انجمن هـاى خیریه و 
فروشگاه هاى بزرگ این استان با حواله صادره سازمان 
صنعت، تجارت و معدن اسـتان اصفهـان مى توانند به 
انبار اداره کل غله مراجعه کنند و برنج حمایتى تحویل 

بگیرند.

وبینارى براى شناخت 
رسانه همراه

وبینار آموزشـى «موبایل، رسـانه همراه من» به همت 
فرهنگسراى رسانه و اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى 
اصفهان، امروز19 اسـفندماه به صورت رایگان برگزار 
مى شود. فاطمه شفیعى، مدیر فرهنگسراى تخصصى 
رسانه وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان با اعالم این خبر گفت: مدرس این 
وبینار رضا امینى، مشاور فعالیت هاى چند رسانه اى در 
فضاى مجـازى اسـت. عالقه مندان براى شـرکت در 
این وبینار مى توانند رأس ساعت 10 با باز کردن لینک

 https://b۲n.ir/isf.edu در مرورگر کروم وارد وبینار 
شده و از مباحث آن بهره ببرند.

شستشوى منبع آب
به گـزارش روابط عمومى آبفا میمه، بـا توجه به برنامه 
ادوارى شستشـو و جهت حفظ کیفیت آب شرب، منبع 
1000 مترمکعبى زمینى شـهر میمه با همکارى آتش 

نشانى منطقه شستشو شد.

نصب فلوتر 
به گزارش روابط عمومى آبفا نطنـز، به همت و تالش 
پرسـنل واحد بهره برداري منطقه و با هدف مشخص 
نمودن میـزان ورودي آب و تکمیل سـامانه تله متري 
در ورودي مخـزن کـوه خلیفـه، فلومتـر بجـر بـا قطر 

150میلیمتر نصب گردید.

کاشت نهال یادبود در مخابرات 
به مناسـبت هفته منابع طبیعـى و روز درختـکارى در 
مخابرات منطقه اصفهـان نهال هاى یادبـودى به نام 
همکاران فوت شده بر اثر کرونا کاشته شد. در این مراسم 
پنج نهال یادبود در محوطه سـالن کوثر مخابرات واقع 
در خیابان بى سـیم به یاد درگذشتگان بازنشسته بر اثر 

کرونا غرس شد.

تخفیف هاى ویژه باغ رضوان
احمدرضا مرادى، مدیرعامل سـازمان آرامسـتان هاى 
شـهردارى اصفهان گفت: این سـازمان در سال جارى 
بر اساس معرفى نهادهاى حمایتى و مراجع ذى صالح 
همچنیـن شناسـایى میدانـى اشـخاص بى بضاعت و 
نیازمند، با ارائه خدمات حمایتى، مددکارانه و تخفیف به 
حدود 42 درصد از متقاضیان دفن با تکریم ارباب رجوع، 

تسهیل گر ارائه خدمات خاکسپارى متوفیان بود. 

خبر

معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آب و فاضالب 
اصفهان گفت: آبرســانى پایــدار به 110 روســتا در 15 
شهرســتان این اســتان با هدف تامین آب آشامیدنى و 
بهداشت سالم و دائم، روزسه شنبه(امروز) در قالب پویش 
«هر هفته_الف_ب_ایران» بصورت وبینار با حضور وزیر 

نیرو آغاز مى شود.
ناصر اکبرى اعتبار این طرح را 25/5 میلیارد تومان اعالم 
کرد و افزود: حدود 93 هزار نفــر در  قالب 30 هزار خانوار 

روستایى از این پروژه بهره مند مى شوند.
وى با اشاره به اینکه پروژه فوق از سال 97 آغاز شد ادامه 
داد: اشــتغالزایى طرح در این مدت افــزون بر یکصد نفر 

بود.
معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آب و فاضالب 
اصفهان خاطرنشــان کرد: 55 لیتر بر ثانیه ظرفیت جدید 
تامین آب است که 40 لیتر آن از اتصال به شبکه آب شهرى 

و 15 لیتر از شبکه محلى تامین مى شود.
اکبرى اضافه کرد: هفت مخــزن با گنجایش در مجموع 
یک هزار و 250 متر مکعب، ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 6 لیتر 
بر ثانیه، 150کیلومتر لوله گذارى شامل اصالح و توسعه از 

دیگر بخش هاى این طرح به شمار مى رود.
پویش «هر هفته_الف_ب_ایران» تا پایان دوره فعالیت 

دولت دوازدهم اعالم شده است.

معاون روابــط کار، وزارت تعــاون،کار و رفاه اجتماعى 
ضمن بازدید از خط تولید ذوب آهن اصفهان با منصور 
یزدى زاده مدیرعامل و معاونین این شــرکت دیدار و 

گفتگو کرد.
حاتم شاه کرمى، هدف از این بازدید را بررسى وضعیت 
کارکنــان ذوب آهــن اصفهان دانســت و گفت: نگاه 
متفاوتى در بیرون از ایــن مجتمع بزرگ صنعتى وجود 
دارد و برخى این شــرکت را قدیمى و فرسوده مى دانند 
ولى وقتى وارد ذوب آهن اصفهان مى شوید، تولیدات، 
کیفیت و تنوع محصــوالت این شــرکت را مى بینید 
متوجه مى شوید که ذوب آهن قلب صنعت فوالد کشور

 است.
منصور یزدى زاده نیز با اشــاره به این که اولین محموله 
ریل مترو تهــران تحویل شــد گفت: بعــد از تحویل 
ریل مترو اصفهــان،  اولین محموله ریــل مترو تهران 
نیز تحویل شد و مشهد و شــیراز نیز خواهان ریل مترو 
تولیدى ذوب آهــن اصفهان هســتند. وى افزود : تنوع 
زیادى در ریل مترو کشور داریم، با این حال محدودیت 
تولید نداریم تولید ریل را با ســرعت انجام خواهیم داد و 
امیدواریم تولید امسال از مرز 60 هزار تن بگذرد و در سال 
آینده براى تولید 100 هزار تن انــواع ریل برنامه ریزى

 کردیم .

ذوب آهن قلب صنعت فوالد 
کشور است

آبرسانى به 110 روستاى 
اصفهان از امروز

فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد از مرگ یک مادر به 
همراه پسرخردسالش براثر گازگرفتگى در نجف آباد خبر 
داد. سرهنگ محمد حسین باباکالنى بیان داشت: در پى 
اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر یک مورد گاز 
گرفتگى در بررسى هاى اولیه مشخص شد زن جوانى به 
همراه مادر و پسرخردسالش در منزل مادر خود خواب بودند 
که برادر زن جوان هنگام ورود بــه منزل متوجه بیهوش 
شدن هر سه نفر شده و آنها را به بیمارستان منتقل مى کند.

وى عنوان کرد: در بررسى صورت گرفته توسط کادر درمانى 
بیمارستان مشخص مى شود زن جوان و پسر خردسالش 
فوت کرده و مادر زن جوان بــا توجه به پایین بودن عالئم 
حیاتى در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارســتان بسترى 

مى شود.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى سارق 
خودرو هاى پراید و اعتراف وى به 11 فقره ســرقت در 

عملیات کارآگاهان این پلیس خبر داد. 
سرهنگ حسین ترکیان بیان داشت: در پى وقوع چندین 
فقره سرقت خودرو و شکایت مال باختگان، موضوع در 
دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت وسایل نقلیه 
پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت. تحقیقات در 
این زمینه ادامه داشت تا اینکه ماموران واحد گشت یکى 
از کالنترى هاى شهر اصفهان به فردى که در ساعات 
پایانى شــب مقابل خودروهاى پارك شــده در خیابان 
پرسه مى زد مشکوك شــده و پس از دستگیرى براى 
انجام تحقیقات بیشــتر وى را به پلیس آگاهى استان 

منتقل کردند.

وى گفت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد فرد 
مذکور از ســارقان ســابقه دار و از مرتکبان تکرار جرم 
سرقت خودرو بوده و همه اعضاى خانواده وي هم داراى 
سوابق کیفرى در زمینه ارتکاب جرم سرقت و موادمخدر 
هستند  و به ســرقت 11فقره خودروى پراید مدل پایین 

درنقاط مختلف شهر اقرارکرد.
ســرهنگ ترکیان اظهار داشــت: متهم در اعترافات 
خود عنوان کرد خودرو ها را بعد از ســرقت و باز کردن 
قطعات آن شامل ضبط ، باطري و...آنهارا رها می کرده 
و لوازم مســروقه را به یک مالخر می فروخته است که 
با راهنمایی وي مالخر این پرونده نیز دســتگیرو هر دو  
نفر براى تحمل مجازات خود به مرجع قضائى تحویل 

شدند.

یکى از مسائل پیش روى ستاد ملى مدیریت کروناى 
استان اصفهان، ورود بیش از 50 هزار نفر عشایر در 
ماه هاى آتى به استان است که از این تعداد 25 هزار 
نفر دقیقًا از استان خوزستان و از مناطق با وضعیت 
کرونایى قرمز وارد استان مى شوند. این عده عشایر 
بختیارى هســتند که هم اکنون در قشالق خود در 
شهرهاى مختلف استان خوزستان همچون دزفول، 
اللى، اهواز، اندیمشک و غیره سکونت دارند و تا دو 
هفته دیگر کوچ پیاده خود را به سمت شهرستان هاى 
غربى اســتان اصفهان یعنى فریدونشهر و چادگان 

آغاز مى کنند.
رئیس اداره امور عشــایرى شهرستان فریدونشهر 
در رابطه با آغاز کوچ عشایر گفت: عشایر بختیارى 
که این شهرســتان را به عنوان ییالق خود انتخاب 
مى کنند معموًال از ابتــداى فروردین ماه کوچ بهاره 

خود را آغاز مى کنند.
اصغر دویستى اظهار کرد: البته زمان کوچ بستگى 
به وضعیت بارش و میــزان غناى مراتع در ییالق و 
قشالق اســت که این موضوع مى تواند تا یکى دو 
هفته زمان کوچ را زودتر یا دیرتر کند. وى گفت: زمان 
مجاز ورود عشایر به شهرســتان، بعد از یک خرداد 
است اما معموال عشایر قبل از این زمان وارد منطقه 
شده و در مرزهاى استان اصفهان چادر مى زنند تا بعد 

از این تاریخ وارد شهرستان شوند.
در ابتداى سال جارى همزمان با ورود عشایر به این 
دو شهرستان، وضعیت این دو شهرستان از سفید و 

زرد به نارنجى تغییر یافت و براى پیشگیرى از تکرار 
این اتفاق به ویژه در شرایطى که قشالق وضعیت 

قرمز دارد، باید تصمیمات الزم اتخاذ شود.
آرش نجیمى، سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
اســتان اصفهان، در این رابطه گفت: این موضوع 
در ستاد مدیریت کروناى اســتان طرح شده است 
اما تاکنون تصمیم این ســتاد در این رابطه اعالم 

نشده است. 
در همین باره مدیر کل امور عشایرى استان اصفهان 
مى گوید: 24 هزار نفر عشایر بختیارى و 27 هزار نفر 
عشایر قشقایى از مبدأ اســتان هاى فارس، بوشهر 
و کهکیلویه و بویراحمد در کوچ بهاره وارد اســتان 
اصفهان مى شوند که امیدواریم تا زمان ورود ایشان 
به استان، خطر کرونا به طور کلى برطرف شده باشد. 
مختار اسفندیارى البته معتقد است عشایر به دلیل 
زندگى در کوهســتان ها و دشــت ها دور از مناطق 
مسکونى شــهرى، کمتر درگیر جمعیت شهر بوده 
و احتمال قرار گرفتنشــان در زنجیــره کرونا کمتر 

است.
اما باید توجه داشت که عشایر رفع و فتق امور ادارى 
خود و خریدهایشــان را در شهرها انجام مى دهند و 
شواهد هم نشان داده است در کوچ بهارى قبلى شان 
وضعیت شهرهاى غربى اســتان به سمت نارنجى 
پیش رفت که البته این مســأله نیز خود جاى بحث 
دارد چراکه ممکن اســت غیر از عشایر پارامترهاى 

دیگرى نیز در این امر مؤثر بوده باشند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
در رابطه با جزئیات مســیر دوچرخه در شهر گفت: 
777 کیلومتر مســیر مصوب در اصفهان داریم که 
در کمیسیون هاى مختلف شوراى اسالمى شهر و 
شوراى ترافیکى اســتان تصویب شده و این مسیر 
نوعى باز آفرینى ســنت و منش درست گذشتگان 

است.
مســعود بنده خدا اضافه کرد: اگر بخواهیم مردم را 
به سمت اســتفاده از حمل و نقل پاك و استفاده از 

دوچرخه ببریم باید زیرساخت ها را نیز فراهم کنیم 
تا مردم به شــکلى با این دوچرخه در شــهر عبور 
کنند؛ البته هنوز پروژه اصلى به اتمام نرسیده و قول 
داده بودیم تا پایان سال 150 کیلومتر از این مسیر 
را احداث کنیم که اکنــون 71 کیلومتر آن احداث 

شده است.
وى افزود: در همین راستا قسمتى از مسیرها درجه 
2 است و خط کشى شده است و بستگى به شرایط 
موجود، در آن مکان ها مسیر دوچرخه احداث شده 
اســت. این پروژه در جاهایى که چالش کمترى در 
آن وجود داشــت آغاز شــد و ابتدا خیابان هایى که 
سمت چپ خیابان هاى یک طرف بود در آن مسیرى 
احداث شد که این اتفاق باعث شد ایمنى پایین بیاید 
که در همین راستا براى بهبود این وضعیت اقداماتى 

را انجام دادیم.
بنده خدا گفت: از مردم توقع نداریم که خودروهاى 
خود را کنار بگذارند و از دوچرخه استفاده کنند، بلکه 
باید ابتدا مســیرهاى دوچرخه به شــکلى کامل و 
پیوسته در شهر ایجاد شود و پس از این اتفاق باید از 
مردم انتظار داشت تا بیشتر از دوچرخه استفاده کنند.

در بیشــتر کشــورها، درآمدهــاى مالیاتى بخش 
عمده اى از منابع درآمدى را تشکیل مى دهد. دولت 
مى تواند به واسطه آن بسیارى از خدمات اجتماعى 
و رفاهى را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیارى از 
فعالیت ها و جریانات اقتصادى و اجتماعى سمت و 
سوى الزم را ببخشد. بهره مندى از یک نظام مالیاتى 
مطلوب یکى از پیش نیازهاى ضرورى براى رسیدن 
به توسعه اقتصادى پایدار مى باشد که براى رسیدن 
به این منظور باید فرهنگ پرداخت مالیات را در جامعه 
نهادینه ساخت. در این میان، فرهنگ سازى بستر و 

پیش زمینه رشد و ارتقا درآمدهاى مالیاتى، به عنوان 
بهترین و ســالم ترین منابع درآمدى دولت ها براى 
رســیدن به اهداف اجتماعى و اقتصادى محسوب 
مى شــود. از این رو ســازمان امور مالیاتى اقدامات 
زیادى در جهت هدایت افکار و باور عمومى به سمت 
شــناخت مزایاى مالیات و این که مردم با پرداخت 
مالیات در امر اداره کشور سهیم بوده و به این وسیله 
مى توانند مانع به هدر رفتن نفت شده و آن را براى 
نســل آینده و فرزندان خود ذخیره نمایند، به انجام 

رسانده است.

18 واحد تولیــد و توزیع آرد کامل بــا هفت درصد 
سبوس گیرى در کالنشــهر اصفهان از استان هاى 

پیشتاز در این زمینه فعال است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان، این 
استان را پیشتاز در تولید آرد کامل در کشور معرفى 
کرد و گفت: طــرح پایلوت تولید نان بــا آرد کامل 
با جایگزینى ســبوس گیرى هفت درصد به جاى 

12 درصد به ویژه در تولید نان ســنگک در مناطق 
برخوردار این استان عرضه مى شود.

محسن ضیایى، تولید نان با آرد کامل را تیره تر از دیگر 
نان ها و از ارزش غذایى باالترى در مقایسه با انواع 
نان هاى دیگر برخوردار دانست و افزود: این نوع نان 
داراى فیبر باال است و به هضم غذا و بهبود دستگاه 

گوارش کمک مى کند.

عشایر خوزستان در راه استان اصفهان

777 کیلومتر مسیر دوچرخه سوارى احداث مى شود

نظام مالیاتى مطلوب
پیش نیاز رسیدن به توسعه اقتصادى

اصفهان پیشتاز در تولید نان با آرد کامل  

دستگیرى سارق 11 پراید در اصفهان مرگ یک مادر و کودك  

مدیر کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان دیروز در  
نشست خبرى با اصحاب رســانه با بیان اینکه این اداره 
کل در قالب پنج بخش مختلف توسعه مدیریت و منابع 
انسانى، فنى و مهندســى، مسکن و ساختمان، معمارى 
و شهرســازى و امالك و حقوقى فعالیت مى کند گفت: 
اعتبارات اداره کل راه و شهرسازى استان در بخش هاى 
راه، ابنیه و ساخت و بخش امالك و شهرسازى و مسکن 

تعریف شده است. 
علیرضا قارى قرآن در همین راستا افزود: در حوزه راه و 
ساختمان اعتبارات ملى و استانى براى پروژه ها تأمین 
مى شود و در مجموع در سال 98 حدود 76 میلیارد تومان 
به پروژه هاى زیر ســاختى تخصیص یافت که در سال 
99 به بیش از 169 میلیارد تومان رسیده و افزایش 120 

درصدى داشته است.
وى افزود: بیش از 80 درصد اعتبارات پروژه ها در سال 
جارى تخصیص یافت که حــدود 15 درصد آن نقدى و 
مابقى اسناد خزانه است و در  ســال 99 نسبت به سال 
گذشــته حدود 100 درصد افزایش تخصیص بودجه در 

پروژه ها را داشته ایم.
قارى قرآن با بیان اینکه در کل اســتان حدود 11 هزار 
و 500 کیلومتر راه وجــود دارد، اظهار کرد:  با نگاهى به 
پروژه هاى انجام شده در سال جارى اولویت پروژه ها در 
حوزه راه، پروژه هایى با قدمت بیش از هفت سال است که 
عمده مشکالت آن اعتبار بود که این پروژه ها احصا شد.

مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان در همین راستا 
ادامه داد: 23 پروژه شامل شش تقاطع غیر همسطح، بالغ 
بر 9 پروژه دو بانده کردن، ســه پروژه تعریض و تکمیل 
و تکمیل تونل خوانسار- بویین و میاندشت، ساماندهى 
کنارگذرها و بهســازى برخى مسیرها اکنون فعال شده 

است.
وى در خصوص پروژه مسکن مهر استان اصفهان اظهار 

کرد: پروژه مسکن مهر در 16 ســال پیش از این کلید 
خورده بود و تا کنون بیش از 92/3 درصد از پروژه تکمیل 
شده است که به طور کلى 900 واحد پروژه مسکن مهر در 
کل استان اصفهان دچار مشکالت بود که تا کنون حدود 

30 درصد تعیین تکلیف شده است.
قارى قرآن در خصوص طرح اقدام ملى مسکن توضیح 
داد: در حوزه اقدام ملى نیز هدف گذارى اولیه یک میلیون 
واحد در کل کشور، حدود 400 هزار واحد در قالب طرح 
اقدام ملى و ثبت نام متقاضیان و مابقى در قالب طرح هاى 

مسکن محرومان، اقشار ویژه و...تعریف شد.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان در همین راستا 
افزود: از این تعداد واحد حــدود 70 هزار واحد ثبت نامى 
براى استان اصفهان در نظر گرفته شده است که تا کنون 
94 هزار و 105 نفر در سامانه براى مسکن ملى ثبت نام 
کرده اند و در شهرستان ها قرار بود زمین دولتى تخصیص 
داده شود که در همین راســتا زمین هاى بدون معارض 

تخصیص داده شد.
وى در ارتباط با مسکن ملى توضیح داد: دولت در ساخت 
مســکن ملى دخالتى ندارد و فقط زمین و تعیین ضوابط 
ساخت و ارائه تسهیالت بر عهده دولت است، شیوه نامه از 
ابتدا مشخص کرده بود براى جلوگیرى از پراکندگى، در 
هر استان قیمت مصوبى براى طرح اقدام ملى تعیین شود 

تا سازنده بر اساس آن اقدام کند.
قارى قرآن افــزود: مبناى قیمت مصــوب اقدام ملى 
فهرست بها بوده اســت که دو میلیون و 50 هزار تومان 
براى هر متر اعالم شده است و شاخص تعدیل اعالمى 
توسط سازمان برنامه و بودجه نیز براى این مبلغ مصوب 
شده و به دستگاه هایى که قرار اســت قرارداد را ببندد 

ابالغ شد.
مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در شهر بهارســتان تفاهمنامه اولیه با انجمن انبوه 
سازان انجام شد تا مسکن اقدام ملى ساخته شود و اکنون 

دو قیمت مصوب به شرکت هاى ساخت اعالم شده که 
مى توانند بر اساس آن اقدام کنند و  هدف از این کار پایین 

آوردن قیمت تمام شده براى فرد متقاضى است.
وى بیان داشت: راه و شهرسازى طرف قرارداد با شرکت 
مجرى نبوده و فقط سیاســتگذار و تعیین کننده قیمت 
ساخت است و این موضوع که انبوه سازان در بهارستان 
با قیمت پایین ترى با شرکت ترکیه اى توافق کرده است 
تصمیم هیئت مدیره این شرکت و متقاضیان بوده است.

قارى قرآن در خصوص بافت فرســوده اصفهان اظهار 
کرد: یکى از فعالیت هاى اصلى بافت فرسوده در اصفهان 
در حصه انجام شد، اعتباراتى براى آسفالت بافت فرسوده 
تخصیص داده شــده و در روزهاى اخیر نیز با همکارى 
شهردارى اصفهان ورزشــگاهى در این منطقه تأسیس 

شد.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان در ارتباط قطار 
سریع الســیر اصفهان- تهران توضیح داد: قطار سریع 
السیر یک پروژه ملى است و با گذشت زمان به مشکالت 
زیادى برخورده است و به دنبال تأمین اعتبار و زمانبندى 

مشخص براى این پروژه هستیم.
وى در همین راستا با بیان اینکه ساختار پروژه محورى 
براى انجام پروژه هاى بزرگ الزم اســت ادامه داد: این 
پروژه تا کنون ســه بار تغییر پیمانکار داشته و مشمول 
مسائل مختلف داخلى و بیرونى شده است و امیدواریم در 
آینده سرعت انجام این پروژه بیشتر شود. این پروژه براى 
اولین بار در حال اجراست و برخى از مشخصات و مسائل 
فنى آن در تحریم رها شــده و بنابراین نمى توان براى 

اتمام آن زمان مشخصى را تعیین کرد.
قارى قــرآن در خصوص اراضى ملى اســتان اصفهان 
گفت: از ابتداى ســال تا کنون یک میلیون و 687 متر 
مربع زمین از اراضى ملى رفع تصرف شده و 37/5هکتار 
اجراى حکم شــده و 170 مورد رفع تصرف فورى شده 

است.

زمان بهره بردارى از قطار 
اصفهان- تهران معلوم نیست

محیا حمزه
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الیکا عبدالرزاقى بازیگر یکى از طوالنى ترین سریال هاى درام و تاریخى تلویزیونى، عکسى را از پشت صحنه 
این سریال به اشتراك گذاشت.

ســریال برف بى صدا مى بارد به کارگردانى پوریــا آذربایجانى و تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى یکى از 
طوالنى ترین سریال هاى تلویزیونى است که با حضور بازیگران سرشناس دنیاى هنر در مرحله فیلمبردارى 

است. این سریال در 250 قسمت قصه هاى دهه 60، 70 و 90 را روایت مى کند.
الیکا عبدالرزاقى بازیگر سریال برف بى صدا مى بارد با انتشار این عکس در اینستاگرام خود نوشت: من و مهسا 

طهماسبى در سال هزار و سیصد و شصت و هفت.
مسعود بهبهانى نیا نویسنده  سریال «برف بى صدا مى بارد»، پیش از این نویسندگى سریال «کیمیا» را به عهده 

داشته و کار تحقیق و نگارش این سریال 250 قسمتى را از سال 94 آغاز کرده است.
در خالصه داستان سریال برف بى صدا مى بارد آمده است:

اگر بمانى، غزل غزل ترانه لبخند به پایت مى ریزم. پرده حسرت از دلت برمى کنم. برف بى صدا مى بارد، دردانه 
من. بمان تا رسم پذیرایى از تقدیر را بجا آوریم.

بازیگران ســریال برف بى صدا مى بارد عبارتند از:  فرهاد آئیش، الیکا عبدالرزاقى، مهســا طهماسبى، فریبا 
متخصص، مائده طهماسبى، پوریا پورسرخ، امید روحانى، پوریا شکیبایى و...

سریال «برف بى صدا مى بارد» در ژانر درام و تاریخى تاکنون در لوکیشن هاى شهر تهران فیلمبردارى شده 
است. 

فصل اول و دوم این سریال در حدود 10 هزار دقیقه تولید شده و قسمتهاى باقیمانده سریال که داستان آن را در 
دهه 90 روایت مى کند در مرحله نگارش است. اسامى بازیگران جدید این سریال نیز به زودى اعالم خواهد شد.

تیپ دهه شصتى الیکاعبدالرزاقى در سریال جدیدش

 احمد مهران فر با انتشار پستى در صفحه شخصى اش، جمله انگیزشى جالبى را در 
فضاى مجازى بارگذارى کرد. سریال پایتخت، مجموعه پرطرفدارى که فصل اول 
آن نوروز 1390 به کارگردانى ســیروس مقدم از شبکه 1 سیما پخش شد و به دلیل 
محبوبیت این سریال در بین مردم فصل هاى بعدى آن نیز ساخته شد. قرار است دو 

قسمت پایانى فصل جدید این سریال نیز همزمان با شب عید روى آنتن برود.
احمد مهران فر بازیگر نقش ارسطو درســریال «پایتخت»، در آخرین پست صفحه 
مجازى خود تصویر گریم شده اى را منتشر کرده و نوشت: کاش مى توانستیم زندگى 

را دو بار تجربه کنیم ، مى رفتیم و دوباره بر مى گشتیم.

پست انگیزشى« ارسطو» 

محمد احسانى مدیر شبکه «نسیم» ضمن اعالم آغاز پخش «خندوانه» از چهارشنبه این 
هفته، از پخش قسمت ویژه «دورهمى» با حضور احسان علیخانى در روز 30 اسفند و بعد 

از سال تحویل خبر داد.
محمد احسانى درباره زمانبندى آغاز پخش سرى جدید برنامه «خندوانه» گفت: تاکنون 
چند قسمت از برنامه «خندوانه» ضبط شده است و قسمت اول این برنامه از چهارشنبه 20 

اسفند روى آنتن مى رود و به صورت هفتگى ادامه پیدا مى کند.
وى همچنین درباره زمان پخش قسمت آخر «دورهمى» نیز عنوان کرد: فصل چهارم 
«دورهمى» به پایان رسیده است با این حال قسمت آخر این مجموعه که احسان علیخانى 
مهمان آن است روز عید یعنى 30 اسفندماه پخش مى شــود و بعد از تحویل سال روى 

آنتن مى رود.
مدیر شــبکه نســیم درباره رعایت پروتکل ها در برنامه هایى که تماشــاگر دارند مثل 
«خندوانه» توضیح داد: تماشاگران ماسک دارند و پروتکل ها رعایت مى شود من قسمت 
اول برنامه را هم دیده ام و برنامه خوبى شده است. در این فصل خنداننده شو را هم داریم.

«خندوانه» از این هفته روى آنتن مى رود
علیرضا قربانى تک آهنگ «عروج» را به آهنگســازى و مدیریت هنرى حسام ناصرى و همراهى 

مجموعه «جبران تریو» منتشر کرد.
این اثر اولین همکارى علیرضا قربانى با جبران تریو و در راستاى پروژه هاى بین المللى این خواننده 

سرشناس موسیقى ایران است. در آهنگ عروج شنونده دو رباعى از «ابوسعید ابوالخیر» هستیم.
جبران تریو عنوان یک گروه سه نفره فلسطینى است که فعالیت آن از سال 2004 آغاز شد. اعضاى 
این گروه مطرح، سه برادر به نام هاى سمیر و وسام و عدنان جبران و از نوازندگان برجسته ساز عود 

هستند.
اعضاى جبران تریو تا کنون پنج آلبوم را منتشر کرده اند و کنسرت هاى متعددى را در اقصى نقاط 
جهان برگزار کرده اند که همیشه اجراهایشان با استقبال خوب مخاطبان موسیقى مواجه مى شود. آنها 

همچنین با موزیسین هاى مطرح دنیا نظیر راجر واترز هم همکارى هایى را انجام داده اند.
از سوى دیگر علیرضا قربانى طى ماه هاى اخیر پروژه هاى بین المللى خود را به شکل جدى پیگیرى 
کرده اســت. آخرین اثر «ربابى» نام داشــت که اولین هم صدایى این خواننده به همراه «عالیم 
قاسم اف»، خواننده برجسته جمهورى آذربایجان، بود و چندى پیش منتشر شد. آن اثر هم با موسیقى 

حسام ناصرى و همراهى نوازندگان سرشناسى از ایران و کشورهاى دیگر تولید شده بود.

همکارى علیرضا قربانى 
با گروه 3 نفره فلسطینى

با آغاز فیلمبردارى فیلم ســینمایى «برف آخر» تازه ترین اثر امیرحسین عسگرى اولین 
تصاویر از حضور امین حیایى در این فیلم منتشر شد.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «برف آخر» به نویسندگى و کارگردانى امیرحسین عسگرى و 
تهیه کنندگى حسن مصطفوى که چندى پیش در شمال کشور آغاز شده بود همچنان ادامه 

دارد و امین حیایى در نقش و چهره اى متفاوت جلوى دوربین رفته است.
«برف آخر»  نگاهى متفاوت به روزمرگى هاى یک دامپزشک دارد و عمده سکانس هاى 

آن در برف فیلمبردارى مى شود.  
پیشتر بازى مجید صالحى و الدن مستوفى نیز در «برف آخر» آغاز شده است و تدوین آن 

به زودى  هم زمان با فیلمبردارى  آغاز مى شود.

چهره جدید امین حیایى در «برف آخر»

شهرام شکوهى مى گوید در سال هاى اخیر بیمارى قلبى مانع 
از فعالیت او شــده بود اما او با عزمى جزم مى خواهد به دنیاى 

موسیقى بازگردد.
بیمارى قلبى چند سالى مى شــود که این خواننده را از عرصه 
هنر و موسیقى دور کرده است، مردم هنوز به یاد دارند روزهایى 
که نواى «قصۀ عشقى که میگم، عشق لیالى مجنونه - با یه 
روایت دیگه، لیلى جاى مجنونه» در تمام کوچه و خیابان هاى 
شهر پخش مى شد. مردم ایران تا مدت ها با این خواننده هم نوا 
بودند اما متاســفانه صداى او مدتى هست که دیگر به گوش 
نمى رسد. موزیک ویدئوى «عشق ممنوع» جزو معدود آثارى 
بود که سال 98 از این خواننده منتشر شد. در سال 97-98 حتى 
زمزمه هاى خداحافظى شهرام شکوهى از دنیاى خوانندگى به 
دلیل مشکل قلبى شنیده شد. خوشبختانه این خواننده اخیرا در 
صفحات مجازى خود خبرهاى خوبى به طرفدارانش داده است. 
خبرهاى جدید حاکى از بازگشت قدرتمند این خواننده و صداى 

دلنشینش به عرصه موسیقى است. 
خبرهایى مبنى به بازگشت شما به عرصه 
موسیقى منتشــر شده اســت، آیا این 

موضوع حقیقت دارد؟
بله، اخیراً مشغول ساختن یک سرى از آهنگ هاى جدید خودم 
بودم که به زودى منتشــر خواهند شــد. تا قبل از عید یکى از 
آهنگ ها و تا بعد از عید باقى آهنگ هاى آلبوم جدید را منتشر 
خواهیم کرد. آهنگى که قبل از عید منتشــر مى شود با حال و 

هواى عید براى مخاطبان عزیز آماده شده است.
دلیل کم کارى و فاصله شما از دنیاى هنر و 

خوانندگى چه بود؟

مشکل قلبى من باعث کم کارى شــد. کسى من را مجبور به 
فاصله گرفتن از حوزه موســیقى نکرد بلکه بیمارى باعث این 
دورى شــد. حرفه ما هم اینگونه نیست که بتوانید با یک یا دو 
قطعه در مارکت بمانید. باید حضور خوب داشته باشید یا به طور 
کلى نباشید. سال 98 انرژى ام را جمع کردم و تصمیم گرفتم 
با قدرت برگردم. در ســال جدید تنوع در آثارم دارم و اجرا هاى 

مختلفى را روى صحنه مى برم.
خبرهایــى مبنى بر خداحافظى شــما از 
موسیقى شــایعه شــده بود، آیا شما در 

سال هاى اخیر چنین قصدى داشتید؟
بله، حتى دکتر هم این موضوع را به من گفته بود. آن مسیرى 
که من در زندگى مى رفتم و استرس موجود در کارم واقعاً برایم 
مضر بود. کار ما برخالف آنچه که مردم فکر مى کنند، کار بسیار 
پر استرسى است. استرس عامل اول بیمارى من بود؛ سیگار را 
هم به آن اضافه کرده بودم و این کار را بدتر کرده بود. استراحتم 
باعث شده بود، استرس کار کنار گذاشته شود؛ سیگار را هم کال 
ترك کردم و به همین دلیل خدا را شکر شرایطم بهتر شد. اگر 
با همان روال جلو مى رفتم، باید عمل قلب باز انجام مى دادم 

و شاید مجبور مى شدم، موسیقى را کال ببوسم و کنار بگذارم.

شهرام شکوهى: مى  خواهم 
با قدرت برگردم

کوروش معصومى، بازیگر سریال هاى طنز معتقد است رسالت طنز خوب 
کردن حال روانى جامعه اســت و باید انعکاس صداى مردم در سریال ها و 

برنامه هاى طنز شنیده شود.
معصومى بازیگر تلویزیون و سینماست که فعالیت خود درزمینه بازیگرى را 
از سال 76 با «نوروز 77» آغاز کرد. او از نقش هاى جدى در فیلم هایى مانند 
«کت جادویى» و فیلم سینمایى «شام عروسى» گرفته تا فیلم هاى طنزى 
چون «خنده بازار» و «شکرستان» و غیره بازى کرده است اما «معصومى» 
بیشتر با نقش هاى طنزى که در ســریال هاى طنز بازى کرده، شناخته شده 

است.
این بازیگر سریال هاى طنز با اشاره به اینک این روزها مشغول بازى در سریال 
طنز آیتمى «دست انداز» اســت، افزود: و تمام وقت از ساعت 15 تا 3 صبح 
مشغول ضبط هستیم. چون این طنز آیتمى جنس کار خودم هست، دوستش 

دارم و قرار است هم زمان با نوروز پخش شود.
معصومى درباره حال خوبش وقتى مردم به بازى هاى طنزش مى خندند گفت: 
من از اینکه مى بینم با کارم و یک حرف یا حرکت من چند میلیون نفر مى خندند، 
حالم خوب مى شود. این یک فرصت منحصربه فرد است و من هرروز حاضرم 
جلوى دوربین باشم تا دل این ملت را شاد کنم. حاال گاهى مدیرها تغییر مى کنند 
و سیاست ها تغییر مى کنند اما این حال خوبى که از حضور در برنامه هاى طنز 
دارم برایم ارزشمند اســت و کیف مى کنم. شاید در نقش هاى جدى این حس 
و حال را ندارم. من ژانرهاى مختلف بازى کردم، اما لذتى که در طنز اســت در 

ژانرهاى دیگر ندیدم و ازاین جهت است که از این حضور لذت مى برم.
بازیگر سریال طنز «خنده بازار» با اشاره به اینکه از طنز نباید دنبال نان بود اظهار 
کرد: طنز باید از دل بربیاد و با اداواصول نمى توان طنز ساخت. این ایده که چون 
نان درفروش کار طنز بیشتر اســت پس باید انجامش داد و اگر نبود بى خیالش 
شویم، درست نیست. طنز باید از دل بربیاد و اگر انتقاد مى کنیم باید به دغدغه 
مردم در آن پرداخته شود. متأسفانه مردم چندان صداى رسایى ندارند و ما سعى 

مى کنیم صداى رساى همین مردم باشیم.

کورش معصومى: با اداواصول 
نمى توان طنز ساخت

 عهده

 دردانه 

، فریبا 

ىشده 

ن را در
هد شد.

مردم در آن پرداخته شود. متأسفانه مردم چندان صداى رسایى ندارند و ما سعى 
ب بم باشیم.شیمممیمشیم.شیمشیم.شیم.شیم.شیم.شیم.م.شیم.م.شیم.شیم.شیم.شیم.شیم. مى کنیم صداى رساى همین مرد

به کار خاصى نیستم، یعنى از همان ابتداى سال جارى به دلیل شیوع بیمارى کرونا از کار فاصله شمسى فضل اللهى پیرامون عمده فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول 
کرونا تمامى نداشت و همین باعث شد تا اغلب آن ها را رد کنم، اعتراف مى کنم بسیار دلتنگ داشتم منتها نمى توانستم خطر کنم، هرچه سعى کردم که در پروژه ها حضور داشته باشم، اما بازیگر سریال «بوى باران»  در همین راستا ادامه داد: در طى مدت سال پیش پیشنهادات فراوانى گرفتم و ترجیح دادم بنا به شرایط موجود خانه بمانم.

باالیى پخش مى شود و خود من هم تعداد زیادى از افرادى که مى شناسمشان را دیدم رفته ما باید هوشیار باشیم که هیچکداممان دیگر در امان نیستیم. بیمارى با سرعت جدى نگرفتیم و همین عاملى شد تا درگیر بیمارى شویم، اگر امروز آمار تا این حد باال وى با خطرناك خواندن بیمارى کرونا اضافه کرد: بسیارى از ما شاید در ابتدا بیمارى را بازى هستم، اما نمى توانم ریسک کنم.
خاص باشد، اکثر بازیگران دستمزد هاى بسیار کمى را مى گیرند و گا ها طلبشان پرداخت هم نمى شود.همگى ثروتمند هســتند و به راحتى زندگى مى کنند، اما به واقع این مبالغ شاید تنها براى چند نفر این بازیگر ســینما و تلویزیون ادامه داد: همه فکر مى کنند که دستمزد بازیگران باال است، که به کرونا مبتال شدند.

شمسى فضل اللهى: 
در دوران کرونا ریسک نکردم

شمسى فضل
کار خاصى به
گرفتم و تر
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و
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هافبک تیم فوتبال سپاهان مى گوید در جام حذفى مقابل مس 
رفسنجان بازیکنان تیم باید کمترین اشتباهات را داشته باشند.

محمدرضا حسینى هافبک مهاجم تیم فوتبال سپاهان، در حاشیه 
تمرینات طالیى پوشان در مجموعه باغ فردوس حرف هایش را 
در گفتگویى با اشاره پیروزى درخشانى که اخیرا ثبت شد، اینطور 
آغاز کرد و گفت: خدا را شکر توانستیم یک پیروزى خارج از خانه 
خیلى خوب کسب کنیم. با همت و تالش بچه ها  و همه عوامل. 
خیلى برد خوبى بود و مبارك همه هوادارانمان باشــد. امیدوارم 
ادامه دار باشد و تا آخر فصل همینطور بازى به بازى پیش برویم و 

سه امتیازها را جمع کنیم.
حسینى سپس در واکنش به دیدار برابر مس رفسنجان در جام 
حذفى بیان کرد: خب در جام حذفى شما مى توانید با 5 پیروزى 
یک جام بیاورید. هر بــازى حکم یک فینــال را دارد و باید با 
کمترین اشتباه در این مسابقات ظاهر شــویم. ان شاا... گام 
اول را در جام حذفى محکم برداریم و مسیر خوبمان را ادامه 
بدهیم. وینگر راست تیم فوتبال سپاهان که در بازى برابر 
آلومینیوم به عنوان بازیکن تعویضى وارد زمین شد و موفق 
شد 2 پاس گل پس از ورودش به زمین بدهد، در مورد اینکه 

در تصاویر تلویزیونى خیلى پاس گل او روى گل ششم تیمش 
به چشم نیامد، توضیح داد: خدا را شکر کرنرى که مهدى ارسال 
کرد، با پشت پا به دانیال دادم و توانستم سهم کوچکى در این 

برد خوب داشته باشم. 
این بازیکن خوش اخالق حرف هاى پایانى اش را به هواداران 
اختصاص داد و اضافه کرد: مبارکشان باشد. همینکه خوشحالند 
خیلى خوب است. چند سال سخت را پشت سر گذاشتند. االن تیم 
آرامش دارد و این آرامش به هواداران هم منتقل مى شود. همینکه 
خوشــحالند و از بازى و نتایج لذت مى برند، باعث خوشــحالى 

ماست. امیدوارم همیشه خوشحال باشند.

هافبک سابق پرسپولیس که در اتفاقى عجیب مسیر 
حضور در لیگ دسته دوم را در پیش گرفته، مدعى 
است شرایط به شکلى است که به سرش 
زده تا در 21ســالگى خداحافظى 

کند.
حمیدرضــا طاهرخانى که در 
دوره حضور برانکو ایوانکوویچ 
شــانس حضور در این تیم را 
به دست آورده بود و بعد از آن 
نیز به عنوان بازیکن قرضى در 
جمع شــاگردان على کریمى در 
سپیدرود توانسته بود نمایش 
موفقى از خود بــه جا بگذارد، 
اکنون در اتفاقى عجیب راهى 
لیگ دو شده است. او که طى مدت 
کوتاه حضورش در شهردارى بندرعباس توانسته 
عملکرد قابل قبولى از خود به جا بگذارد، اکنون 
بار دیگر سوداى بازگشــت به سطح اول فوتبال را 
دارد و مدعى است موانعى باعث شده تا این تصمیم 

را بگیرد.
طاهرخانى دربــاره حضورش در لیگ دســته دوم 
مى گوید: متاسفانه در نتیجه گیرى کمى بدشانس 
بودیم و با اینکه همه توان خودمــان را براى برد در 
بازى هایى که انجام دادیم به کار بستیم اما به آنچه 
که مستحق آن بودیم نرسیدیم و امیدواریم در ادامه 
شــرایط تغییر کند. یک بازى دیگر انجام دهیم نیم 
فصل مى شود و باید ببینیم در ادامه کار را مسئوالن 
باشــگاه براى تقویت تیم و کسب نتایج بهتر چطور 

پیش خواهند برد.
طاهرخانى درباره احتمال جدایــى از این تیم گفت: 
شــرایطى به وجود آمده  ایجاب کرد که مجبور شوم 
براى بازى کردن به لیگ دو بیایم و کارم را اینجا دنبال 
کنم. متاسفانه پروسه لژیونر شدن من با توجه به عدم 
صدور مجوز کار خیلى مــن را عقب انداخت و باعث 
شد پیشنهادهاى زیادى را که داشتم از دست بدهم. 
وقتى هم که اعالم شد این امکان وجود ندارد دیگر 
زمان نقل و انتقاالت در حال اتمام بود و براى اینکه از 
فوتبال دور نمانم به این تیم آمدم. البته مسائل دیگرى 
هم باعث این اتفاق شــد. در حال حاضر با چند تیم 
صحبت هایى داشته ام اما متاســفانه در فوتبال ما 
اتفاقاتى مى افتد کــه انگیــزه را از بازیکنان جوان 
براى سعى و تالش و رسیدن به جایگاه هاى باالتر 
مى گیرد. من مذاکرات زیــادى در فرصت کمى که 
براى نقل و انتقاالت داشــتم انجام دادم اما نشــد. 
متاسفانه در فوتبال ما هرچقدر غیرفنى باشید راحت تر 
تیم پیدا مى کنید و من فکرش را نمى کردم بعد جدایى 
از پرسپولیس جدا شوم این شرایط برایم به وجود بیاید. 
باور کنید در این سن من به عنوان بازیکنى که توانستم 
در تیم امید ایران و تیم بزرگى مثل پرسپولیس بازى 
کنم با مواجه شدن به این شرایط بارها این فکر به سرم 
زده است که کال فوتبال را کنار بگذارم اما با مشورت 

اطرافیانم هربار از این فکر صرف نظر مى کنم.
این بازیکــن در پایان گفت: در حــال حاضر با چند 
باشگاه صحبت هایى داشــته ام و امیدوارم اتفاقات 
فنى بیفتد و بتوانم دوباره خــودم را به جایگاهى که 

براى بودن در آن زحمت زیادى کشیدم، برسانم.

مالک سابق ماشین سازى بحث حضورش 
در تراکتور به جاى زنوزى را تکذیب کرد.

چند روزى اســت که در برخى رســانه ها 
صحبت از پایان دوران مالکیت محمدرضا 
زنوزى در باشگاه تراکتور است و از شهرام 
دبیرى به عنوان جدى ترین گزینه مالکیت 
این باشگاه یاد مى شــود و عنوان شده او 
براى در اختیار گرفتن این مسئولیت اعالم 

آمادگى کرده است.
شهرام دبیرى در گفتگویى در این خصوص 
اظهار داشــت: این مواردى کــه اخیراً در 
رسانه ها مطرح شده را خودم هم خوانده ام 
و این اخبارى است که خودم هم از طریق 
رسانه ها به گوشم رسیده و اصًال روحم هم 
از این موارد خبر ندارد که براى بازگشــت 
به فوتبال و مالکیت تراکتــور اقدام کرده 
باشم. من فعًال چنین برنامه اى ندارم و این 

موضوع را قویاً تکذیب مى کنم.
وى در ادامه گفت: من با توجه به تجاربى 
که در ورزش دارم و عالقــه ام به ورزش 
اســتان هیچ وقت جدا از ورزش نبودم در 
حال حاضر هم در بخش هــاى مختلفى 
مشغول فعالیت در قسمت پایه و زیرساختى 
هستم و به عنوان مشــاور هم در خدمت 
عزیزان هســتم ولى اینکه خودم بخواهم 
در بخش بزرگساالن سرمایه گذارى کنم 

صحت ندارد. 
دبیرى ادامه داد: در حال حاضر شــرایط 
فوتبال در کشــور ما به گونه اى نیست که 
بشود روى آن سرمایه گذارى کرد. تقریبًا 
تمام راه هاى درآمدزایى بسته است و اگر در 
این شرایط کسى در فوتبال هزینه مى کند 
صرفًا بحث عشق و عالقه است و از لحاظ 
اقتصادى هیچ توجیه عقالنى ندارد. ما هم 
به دنبال این نیستیم که از کنار فوتبال سود 
و منفعتى ببریم ولى حداقل هزینه هایمان 
سر به سر بشود یا حتى ضرر اندکى متحمل 
شویم هم راضى هستیم ولى در این شرایط 

امکانش وجود ندارد.
وى با اشاره به وضعیت حال حاضر تراکتور 
گفت: شــرایط براى تراکتور ابتداى فصل 
خــوب نبود ولــى فکر مى کنــم در حال 
حاضر اوضاع رو به بهتر شــدن مى رود و 
فکر مى کنم اگــر از این مجموعه حمایت 
شــود مى توانند نتایج خوبى کسب کنند. 
من با آقاى زنــوزى در ارتباط هســتم و 
مى دانم برخى از هواداران ممکن اســت 
از ایشان ناراضى باشــند ولى باید شرایط 
اقتصادى حال حاضر کشور را درك کنیم 
و اینکه نتیجه گرفتــن در فوتبال به خیلى 
موارد وابسته اســت و از هواداران تراکتور 
مى خواهم از مجموعه ایــن تیم حمایت 

کنند.

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفت: با کمال میل در سپاهان 
ماندم و امیدوارم بتوانم در کسب قهرمانى با این تیم هت تریک کنم.

محمدرضا خلعتبرى در گفت وگویى درباره شرایط سپاهان اظهار داشت: 
خدا را شکر مى کنم که ســپاهان دوباره به روزهاى طالیى خودش 
برگشته است. هواداران این تیم در سال هاى گذشته روزهاى سختى را 

سپرى کردند اما امسال با تالش مدیریت، کادر فنى و بازیکنان 
عالوه بر اینکه فوتبالى زیبا و روان را به نمایش مى گذاریم از 
مدعیان جدى قهرمانى هستیم. ابتداى فصل هم گفتم امسال 
براى موفقیت سپاهان هم قسم شده ایم و مى خواهیم این تیم 

را به دوران طالیى گذشته برگردانیم.
کاپیتان سپاهان با اشاره به پیروزى پرگل این تیم مقابل آلومینیوم افزود: 
همانطور که نویدکیا گفت چنین بردهایى از اتفاقات نادر فوتبال است. 
واقعا فاصله ما با آلومینیوم این تعــداد گل نبود اما اتفاقاتى که در روند 
بازى رخ داد تاثیرگذار بود. ما از 10 نفره شــدن حریف نهایت استفاده 
را کردیم. باید واقعیــت را گفت حتى خودمان هــم فکر نمى کردیم 
این نتیجه رقم بخورد اما براى گرفتن 3 امتیاز به زمین رفته بودیم تا 
شرایطمان را در جدول حفظ کنیم. خدا را شکر توانستیم دستورات کادر 

فنى را به نحو احسن در زمین انجام بدهیم و به برد برسیم.
خلعتبرى با اشاره به گل زیبایى که در این بازى به ثمر رساند، افزود: من 
نتیجه زحمات هم تیمى هایم را به بار نشاندم. در تمرینات روى ضربات 
ایستگاهى کار مى کنیم. طبیعى اســت وقتى تمرین کنید، در شرایط 

بازى هم مى توانید نهایت استفاده را ببرید. خوشحالم که توانستم 
گلزنى کنم ولى وقتى تیمى به گل مى رسد حاصل زحمات همه 

بازیکنان است.
او که در این دیــدار 2 پاس گل به همبازیان خــود داد، در این 

باره گفت: جو سپاهان آنقدر خوب است و بچه ها به اندازه اى با 
هم رفیق هستند که فقط به موفقیت تیم فکر 

مى کنیم و برایمان فرقى ندارد 

خودمان گل بزنیم یا همبازى هایمان. من هم 
در 2 پاس گلى که به محبى و شهباززاده دادم 
آنها را در موقعیت بهترى دیدم و خدا را شکر 
مى کنم که در این بازى مثمرثمر واقع شدم و 

سهم کوچکى در برد تیمم داشتم.
خلعتبــرى با اشــاره به این که ســرمربى 
آلومینیوم برد ســپاهان مقابل این تیم را 
مشــکوك عنوان کرده، افزود: من واقعا 

نمى دانم ســرمربى آلومینیوم بر چه 

اساس چنین صحبت هایى را در مورد بازیکنان تیمش 
مطرح کرده و خودش باید درباره این ادعا پاسخگو باشد 
اما براى ما این که برد تیم مان لوث شــود خوشایند 
نیست. قدرت ســپاهان در لیگ امسال به همه ثابت 
شــده و ما بازى هاى فــوق العــاده اى را به نمایش 
گذاشــته ایم. در بازى با آلومینیوم هــم روى کارهاى 
تاکتیکى که در تمرینات مرور کرده بودیم و با 
پیاده کردن مو به موى دستورات کادر 
فنى این برد پرگل را به دســت 
آوردیم. ما با تمام وجود بازى 
کردیم و توانســتیم 

نتیجه خوبى بگیریم. تیم ما شایستگى این برد 
و باقى ماندن در رده دوم را داشــت. ما نمایش 
قدرتمندانــه اى در این بازى داشــتیم و همه 

هدفمان این است که همین روند را ادامه دهیم.
کاپیتان سپاهان با بیان این که تیمش شایستگى 
قهرمانى را دارد، خاطرنشان کرد: همدلى در بین 

بازیکنان و کادر فنى از عوامل اصلى موفقیت هاى ســپاهان اســت. 
هم بازیکنان و هم کادر فنى بــراى موفقیت تیم با تمــام وجود کار 
مى کنیم. تیم ما امسال این شایستگى را دارد که به قهرمانى برسد ولى 
کار خیلى سختى داریم. حریفان و بازى هاى خیلى سختى را پیش رو 
داریم. االن درباره قهرمانى صحبــت نمى کنیم و فقط به جمع کردن 
امتیازات فکر مى کنیم که جایگاهمان را در جــدول حفظ و در پایان 
فصل یک قهرمانى را به هواداران هدیه کنیم. پرسپولیس، استقالل و 
فوالد مدعى هستند و فاصله ها کم است ممکن است با یک برد یا یک 
باخت شرایط عوض شود به همین دلیل االن زود است درباره قهرمانى 

حرف بزنیم.
خلعتبرى درباره بحث جدایى اش از ســپاهان و پیوســتنش به 
نساجى گفت: خودم تمایلى به جدایى نداشتم. سپاهان خانه 
من است و اصفهان را مثل شهر خودم دوست دارم. قبال هم 
گفته بودم اگر یک روز نتوانم به سپاهان کمک کنم خودم از 
این تیم مى روم. من همیشه با همه وجودم براى سپاهان بازى 
مى کنم و دوست دارم فوتبالم را در اصفهان تمام کنم. نویدکیا عالوه 
بر این که دوست صمیمى من اســت مربى ام هم هست و تالش مى 
کنم او در سال اول مربیگرى اش موفق باشد. باشگاه نساجى خواهان 
من بود اما سپاهان با جدایى ام مخالفت کرد. من هم با کمال میل در 
ســپاهان ماندم و امیدوارم بتوانم در کســب قهرمانى با این تیم هت 

تریک کنم.

 در سپاهان 
یک کنم.

ظهار داشت: 
یى خودش 
ى سختى را 

کنان
م از 
ال 
یم 

ینیوم افزود:
وتبال است. 
 که در روند 
یت استفاده 
 نمى کردیم

فته بودیم تا 
تورات کادر 

د، افزود: من 
وى ضربات 
، در شرایط 

بازى هم مى توانید نهایت استفاده را ببرید. خوشحالم که توانستم 
گلزنى کنم ولى وقتى تیمى به گل مى رسد حاصل زحمات همه 

بازیکنان است.
2او که در این دیــدار 2 پاس گل به همبازیان خــود داد، در این 

باره گفت: جو سپاهان آنقدر خوب است و بچه ها به اندازه اى با 
فکر رفیق هستند که فقط به موفقیت تیم هم

مى کنیم و برایمان فرقى ندارد 

خودمان گل بزنیم یا همبازى هایمان. من هم 
2 پاس گلى که به محبى و شهباززاده دادم  2در
شکر آنها را در موقعیتبهترى دیدم و خدا را
این بازى مثمرثمر واقع شدم و مى کنم که در

سهم کوچکى در برد تیمم داشتم.
خلعتبــرى با اشــاره به این که ســرمربى 
آلومینیوم برد ســپاهان مقابل این تیم را 
مشــکوك عنوان کرده، افزود: من واقعا 

نمى دانم ســرمربى آلومینیوم بر چه 

اساس چنین صحبت هایى را در مورد بازیکنان تیمش
مطرح کرده و خودش باید درباره این ادعا پاسخگو باشد
اما براى ما این که برد تیم مان لوث شــود خوشایند
نیست. قدرت ســپاهان در لیگ امسال به همه ثابت
العــاده اى را به نمایش شــده و ما بازى هاى فــوق
هــم روى کارهاى گذاشــته ایم. در بازى با آلومینیوم
تاکتیکى که در تمرینات مرور کرده بودیم و با
پیاده کردن مو به موى دستورات کادر
فنى این برد پرگل را به دســت
آوردیم. ما با تمام وجود بازى
کردیم و توانســتیم

نتیجه خوبى بگیریم. تیم ما شایستگى این برد
و باقى ماندن در رده دوم را داشــت. ما نمایش
قدرتمندانــه اى در این بازى داشــتیم و همه

هدفمان این است که همین روند را ادامه دهیم.
کاپیتان سپاهان با بیان این که تیمش شایستگى
قهرمانى را دارد، خاطرنشان کرد: همدلى در بین

بازیکنان و کادر فنى
هم بازیکنان و هم کا
مى کنیم. تیم ما امسال
کار خیلى سختى داری
داریم. االن درباره قه
امتیازات فکر مى کنیم
فصل یک قهرمانى ر
فوالد مدعى هستندو
باخت شرایط عوضش

حرف بزنیم.
خلعتبرى درباره
نساجى گف
من است و
گفته بودم
این تیم مىرو
مىکنم و دوست دار
بر این که دوست صم
او در سال اول مر کنم
من بود اما سپاهان با
ســپاهان ماندم و امی

تریک کنم.

خلعتبرى: با کمال میل در سپاهان ماندم

سرمربى سابق تراکتور هدایت نساجى مازندران را برعهده 
گرفت.

باشگاه نساجى مازندران پس از قطع همکارى با مجید جاللى، 
اعالم کرد ساکت الهامى به عنوان سرمربى این تیم در ادامه 

فصل فعالیت مى کند.
ساکت الهامى که سابقه مربیگرى در تیم هاى استقالل تهران، 
مس کرمان، صباى قم، شهرخودرو و ماشین سازى را دارد، در 
تیم هایى همچون نساجى مازندران و تراکتور نیز سرمربیگرى 
کرده که پس از چهار ســال دوباره به جمع قائم شــهرى ها 

بازگشت.
الهامى در نیم فصل دوم سال گذشته هدایت تراکتور رده نُهمى 

را برعهده گرفت و در پایان فصل موفق شد این تیم را با صعود 
پنج پله اى در جدول به جایگاه چهارم برساند و از سوى دیگر 
در فینال جام حذفى با برترى مقابل اســتقالل به قهرمانى در 
این رقابت ها دست پیدا کند و سهمیه مستقیم آسیایى را بگیرد.

او پس از اتفاقاتى که در فینال جام حذفى افتاد، با محرومیت 6 
ماهه که سه ماه آن تعلیقى بود، مواجه شد و حاال پس از پایان 
دوران محرومیتش دوباره به فوتبال بازگشت و سرمربیگرى 

نساجى مازندران رده پانزدهمى را قبول کرد.
الهامى که یکــى از گزینه هاى جانشــینى محمود فکرى در 
استقالل به حســاب مى آمد و مذاکراتى هم با مدیرعامل این 
باشگاه براى سرمربیگرى در این تیم انجام داده بود، در نهایت 

به توافق با آبى ها بــراى ادامه همکارى نرســید تا به عنوان 
سرمربى نساجى معرفى شود.

الهامى در نیم فصل 95-96 لیگ دســته اول از صباى قم به 
نساجى مازندران رفت و سرمربیگرى این تیم را عهده دار شد 
که در مدت حضورش این تیم توانست دو بازى آغازین خود را با 
پیروزى مقابل نفت مسجدسلیمان و ایران جوان بوشهر شروع 
کند و پس از آن در دو دیدار خارج از خانه به مصاف مس کرمان 
و گل گهر سیرجان، دو تیم مدعى این رقابت ها برود و یک امتیاز 
بگیرد ولى پس از این دو مســابقه و در بازگشت به قائم شهر و 
با توجه به شــرایطى که براى او به وجود آمده بود، تصمیم به 

استعفاء از هدایت این تیم گرفت.

الهامى سال گذشــته مسؤولیت ســنگینى را در تیم ُپرستاره 
تراکتور عهده دار شد و توانست قهرمانى در جام حذفى را با این 
تیم به دست آورد و حاال شرایط متفاوتى را در نساجى نسبت به 

فصل قبل تجربه خواهد کرد.
الهامى در شرایطى سرمربیگرى نساجى را پذیرفته که این تیم 
در شش  مسابقه اخیرش تنها یک امتیاز به دست آورده و با 10 
امتیاز در رتبه پانزدهم جدول ایستاده و جزو گزینه هاى سقوط 
به حساب مى آید و از سوى دیگر با توجه به فاصله امتیازى با 
تیم هاى باالتر از خود، کار ســختى در نیم فصل دوم خواهد 
داشت که امیدوار است مثل دوران حضورش در تراکتور، از این 

چالش دشوار در نساجى هم سربلند بیرون بیاید.

سرمربى سابق تراکت
گرفت.

باشگاه نساجى مازندران
اعالم کرد ساکت الهامى

فصل فعالیت مى کند.
ساکت الهامى که سابقهم
مس کرمان، صباى قم،

تیم هایى همچون نساجى
کرده که پس از چهار س

بازگشت.
الهامى در نیم فصل دومس

نساجى 
ساکت شد

 سرمایه گذارى
 در فوتبال

 عقالنى نیست

تیم سپاهان قصد دارد فرشید باقرى را از استقالل به خدمت گرفته تا او را جایگزین مهدى کیانى 
کند. از این رو پیشنهاد خود را به استقالل ارائه داده است. کادرفنى آبى پوشان نیز شرایط خود را به 
سپاهانى ها براى انتقال هافبک دفاعى خود مطرح کرده اند. استقالل در قبال این پیشنهاد به تیم 
اصفهانى اعالم کرده اگر باقرى را مى خواهند باید سروش رفیعى و مهدى ترکمان را به این تیم 
بدهند. کادرفنى استقالل تاکید داشته سپاهانى ها در قبال انتقال رفیعى و ترکمان مى توانند غیر 
از باقرى یک بازیکن دیگر از جمع آبى پوشان را به خدمت بگیرند و در این زمینه پیشنهاد خود را 
مطرح کنند. با توجه به اینکه رفیعى و ترکمان هر دو از بازیکنان مهم سپاهان به حساب مى آیند 

بسیار بعید است مربیان این تیم خواسته استقاللى ها را قبول کنند.

 پس از چند هفتــه بالتکلیفى در اردوى سرخپوشــان 
پایتخت درنهایت، بــا حکم فدراســیون پنجره نقل و 
انتقاالت این تیم باز شد و یحیى گل محمدى مى تواند 
در بازى آینده تیمش از مهدى ترابى و شهریار مغانلو دو 

مهاجم جدیدش رونمایى کند.
این اتفاق البته در شــرایطى به وقوع پیوسته که وکیل 
شــایان مصلح از شــنیدن خبر آن ابراز بــى اطالعى 
مى کند و در این مورد گفتگویى اظهار داشــت:« من 
صبح ساعت 9 در باشگاه پرسپولیس بودم و هیچ گونه 
توافقى با مدیران و هیأت مدیره حاصل و جلسه  بدون 

نتیجه تمام شد.
او سپس در واکنش به بازشــدن پنجره بدون رضایت 
گرفتن از شایان مصلح اضافه کرد:« نمى دانم چطور این 
اتفاق رخ داده است. مشکل همین است. االن چطورى 
پنجره پرسپولیس باز شده است. ما خودمان هم پیگیر 

هستیم که چطور پنجره باز شده است؟.» 
وکیل شایان مصلح البته تنها فردى نیست که از باز شدن 
پنجره نقل و انتقاالت باشــگاه پرسپولیس متعجب شده 
است. وکیل دو بازیکن سابق پرسپولیس یعنى ابوالفضل 
درویشوند و شاهین عباسیان دیگر فردى به شمار مى رود 
که نســبت به این حکم اعتــراض دارد و در گفتگویى 
اینطور در مورد این موضوع صحبت کرده اســت:« با 
من از ســوى مدیران باشگاه پرســپولیس حتى تماس 
هم گرفته نشــده اســت. این دو بازیکن هر کدامشان 
60 میلیون از پرســپولیس طلب دارند که نســبت به 5 
سال گذشته دیگر ارزشى ندارد، ولى باز هم این پول را 
نمى دهند. اگر شرایط اینطور ادامه پیدا کند، ما پرونده 
باشگاه پرسپولیس و مطالباتى که از این باشگاه داریم را 
براى رسیدگى به کمیته استیناف فدراسیون و همینطور 

CAS  (دادگاه عالى ورزش) خواهیم برد.

دبیر کل جدید فدراسیون فوتبال در جلسه هیات رئیسه انتخاب شد.
هیات رئیسه جدید فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه داد و طى این جلسه دبیرکل جدید 

فدراسیون فوتبال انتخاب و منصوب شد.
پس از اینکه مهدى محمد نبى، دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال اخیرا از سمت خود 
استعفا داد و کنار رفت، هیات رئیسه جدید فدراسیون فوتبال به اتفاق آرا، منصور قنبرزاده 

را به عنوان دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال منصوب کرد.
قنبرزاده پیش از این مدیرعامل باشــگاه نفت تهران و عضو هیات رئیسه فدراسیون 

فوتبال بوده است و کارش را به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال آغاز کرد. 

این پنجره چه جورى باز شد؟!
رونمایى
 از دبیرکل 
جدید

خواسته 
عجیب 
استقاللى ها

باید کمترین اشتباه را 
داشته باشیم

انصراف از زودهنگام ترین خداحافظى فوتبال
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فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت 78 سهم از 720 سهم ششدانگ مزرعه نارین پالك ثبتى شماره :0 
فرعى از 131 اصلى برزاوند واقع در بخش 17 اصفهــان ذیل ثبت 5343 در صفحه 153 دفتر 
140 امالك به نام سکینه کمالى نیســیانى صادر و تسلیم گردیده است ، سپس ورثه نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده : 32005961- 99/12/13 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره : 727- 99/12/12 به گواهى دفترخانه 52 اردستان رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم ورسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت  اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1108360 ذبیح اهللا 

فدایى اردستانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/12/144

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008004407 تاریخ ارســال نامه: 1399/12/16 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت  سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 8873 فرعى از 118 اصلى 
که در دفتر 589 صفحه 481 بنام مرجان آقاسى ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008021074- 99/12/12 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 15482- 99/12/12 به گواهى دفترخانه 
شماره 303 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 

یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1109199 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/12/145

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008004406 تاریخ ارســال نامه: 1399/12/16 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 8873 فرعى از 118 اصلى که 
در دفتر 560 صفحه 499 بنام احمدرضا مقصودى ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008021075- 99/12/12 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 15481- 99/12/3 به گواهى دفترخانه شماره 
303 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:  1109205 سید اسداله 

موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/146

تاسیس
شرکت سهامى خاص پرواز پژوه جوان درتاریخ 1399/12/06 به شماره ثبت 67128 به شناسه ملى 14009843080 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : طراحى، 
مهندسى، خرید، ساخت، اجرا و نصب کلیه پروژه هاى مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمى به جز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از صنایع نفت و گاز و 
پتروشیمى. انجام طراحى، محاسبه، نظارت فنى و اجراى تمام پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى، بتنى، ابنیه سبک و سنگین ساخت راه وباند و تاسیسات مربوطه، 
جوشکارى، سندبالست طراحى، ساخت واجراى کلیه ماشین آالت کشاورزى و دامدارى، کاشت، داشت و برداشت و تولید و توزیع کلیه محصوالت کشاورزى اعم 
از چوب، گیاهان دارویى و زینتى و سایر گونه ها و همچنین راه اندازى و احداث گلخانه هاى صنعتى و سنتى طراحى و تولید انواع سیستم هاى نیمه اتوماتیک و تمام 
اتوماتیک خطوط تولید و بسته بندى مشاوره و تجهیز و تعمیروسایل و تجهیزات پزشکى به موسسات پزشکى . امکان سنجى و محاسبات فنى و مهندسى،ارایه 
خدمات فنى و مدیریت پروژه هاى مهندسى،ساخت و خرید و نصب و تدارکات و تجهیزات مهندسى. طراحى و تجهیز ،ساخت و راه اندازى خطوط تولید قطعات 
صنعتى و اتوماسیون،واردات و صادرات قطعات و تجهیزات مواد اولیه ماشین االت و صنایع تبدیلى،مشارکت و سرمایه گذارى در اجرا کلیه پروژه هاى تولیدى و 
صنعتى ،فروش و خدمات پس از فروش کلیه قطعات و ماشین آالت صنعتى،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى صرفا در راستاى موضوع شرکت. شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و خارجى،اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى. گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک 
ها صرفا جهت تحقق اهداف شرکت،ترخیص کاال از گمرك داخلى و خارجى،شرکت در نمایشگاههاى داخلى و خارجى و بین المللى،تخصصى و غیر تخصصى. 
اخذ ضمانت نامه بانکى صرفا جهت اهداف شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله نظامى 
، خیابان نظامى ، کوچه فرعى 3شرقى[فرعى3_فرعى 3غربى] ، پالك 4 ، طبقه همکف کدپستى 8313878691 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
243 مورخ 1399/12/02 نزد بانک سپه شعبه جابرانصارى با کد 1771 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
سعید رضائى به شماره ملى 1100052542 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم بیدرام به شماره ملى 1270168312 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى صادق باقرى جرتوده به شماره ملى 1289701687 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت دیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حامد اکبرى نیسیانى 
به شماره ملى 1292408464 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى یوسف شاه نظرى گرگابى به شماره ملى 5110754071 به سمت بازرس اصلى 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 

باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1107822)

تاسیس
 شرکت سهامى خاص ایمن سالمت فیدار درتاریخ 1399/11/14 به شماره ثبت 66908 به شناسه ملى 14009780607 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و اجراى طرح و تامین و اداره واحدهاى مربوطه در زمینه هاى زیر: شناسایى و ارزیابى و 
کنترل عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکى، شیمیایى، ارگونومیک، بیولوژیک، سایکولوژیک)، تولید و توزیع انواع تجهیزات حفاظت فردى و وسایل مربوطه مانند انواع 
دستکش ایمنى و انواع لباس کار و کاله ایمنى و عینک ایمنى و کفش کار، تهیه شناسنامه هاى شغلى، نظارت و اجراى برنامه ریزى در جهت حذف صفت کارها و مشاغل 
سخت و زیان آور از صنایع مشمول این شرایط، تهیه برگه هاى اطالعات ایمنى و فیزیکى و شیمیایى مواد، طراحى و اجراى سیستم هاى تهویه، خدمات تحقیق و پژوهش 
و برگزارى همایش ها و سمینارها و انتشار نشریه (انتشار نشریه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط) با موضوع اساسنامه، بررسى علل حوادث ناشى از کار و ارائه راهکارهاى 
پیش گیرانه و اصالحى، شناسایى و ارزیابى و مدیریت ریسک مشاغل، طراحى پست هاى کارى با شرایط ارگونومیک، تهیه نقشه هاى ایمنى و بهداشت کار، پدافند 
غیرعامل (مقابله با وضعیت بحرانى و فوق العاده در صنایع و کارخانجات)، طراحى و اجرا و استقرار و نگهدارى و ممیزى داخلى و خارجى سیستم هاى مدیریت ایمنى و 
بهداشت و محیط زیست (ایزوها و استانداردها)، اجراى خدمات تخصصى اعالم و اطفاء حریق و آتشنشانى(مشاوره، طراحى، اجرا، شارژ، خرید و فروش تجهیزات و 
واردات و صادرات مرتبط با آن)، طراحى و اجراى سیستم هاى حفاظت برقى، پیش بینى و شناسایى و ارزیابى و طراحى سیستم هاى کنترلى آالینده هاى محیط زیست، 
ارزیابى زیست محیطى بر اساس الگوى مصوب محیط زیست، مدیریت ترافیک در صنایع و کارخانجات و کارگاهها، مدیریت پسماندها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى 
و حقوقى، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى و داخلى و خارجى، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى در داخل و خارج 
از کشور جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتبارى از منابع بانکى و صندوق تعاون و دیگر موسسات مالى و اعتبارى و اشخاص حقیقى 
و حقوقى دیگر جهت تحقق اهداف شرکت، راه اندازى کلیه فعالیت هاى اجرایى نظارت فنى و تامین و تجهیز در زمینه ى تخصصى منابع آب و برق و گاز و پتروشیمى و ایمنى 
و همچنین برگزارى سمینارهاى فنى مهندسى بهداشت حرفه اى، مدیریت و دوره هاى ارتقاء دانش، انجام کلیه فعالیت هاى بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى، واردات 
و صادرات کلیه ى اقالم و تجهیزات بهداشتى و ایمنى و محیط زیستى و تجهیزات و دستگاه هاى مرتبط با ارزیابى و اندازه گیرى و کنترل آنها، مشاوره و طراحى و اجراى 
کنترل آفات و حشرات و جوندگان و جانوران و سم پاشى و طعمه گذارى بر علیه آنها در جهت حفظ و ارتقاء بهداشت کلیه ى ارگان ها و سازمان ها و بیمارستان ها و نهاد ها 
و شرکت هاى خصوصى و دولتى، اخذ و اعطاى نمایندگى از و به شرکت هاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح، اجراى بازرسى فنى 
تجهیزات و کاال و نمونه بردارى هاى مرتبط با مسائل ایمنى و بهداشتى و محیط زیستى، مشاوره و طراحى و اجراى سیستم هاى تصفیه پساب و فاضالب هاى بهداشتى و 
صنعتى، برگزارى و مشارکت در اجراى نمایشگاه هاى تخصصى داخلى و خارجى در زمینه مسائل ایمنى و بهداشتى و محیط زیستى، انجام خدمات تاسیساتى و تنظیفاتى 
ساختمان، امور درختکارى و طراحى و اجرا و نگهدارى فضاى سبز، حمل و نقل درون شهرى، تامین نیروى انسانى موقت جهت شرکت هاى خصوصى و دولتى و ادارات 
و بانک ها و موسسات وارگان ها و وزارتخانه ها و سفارتخانه ها، کنترل پروژه و مدیریت طرح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله نقش جهان ، کوچه نسترن ، خیابان آمادگاه ، 
پالك- 37 ، ساختمان تجارى آژنداصفهان ، طبقه سوم ، واحد 37 کدپستى 8145616195 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 990217 مورخ 1399/11/06 
نزد بانک ملى شعبه خیابان صمدیه با کد 3027 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم رویا ترکاشوند به شماره ملى 0067555020 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم شفیعى علویجه به شماره ملى 1288294921 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه شفیعى علویجه 
به شماره ملى 1288369832 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى خسرو اکبرى به شماره ملى 4219462716 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسن 
شفیعى به شماره ملى 1092043187 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى ناصر جان نثارى به شماره ملى 1290755078 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1107824)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى آسا نقش پارتاك با مسئولیت محدود به شماره ثبت 55953 و شناسه ملى 14005751786 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اکبر صادقى دارنده شماره ملى 6609947856 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیر عامل و راضیه نادرى سمسانى دارنده شماره ملى 1293362964 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت تصدى نامحدود انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد عادى و ادارى و مالى و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود اسالمى و قراردادها با امضاء مدیر عامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1106889)

آگهى تغییرات
 شرکت آبان شیمى پارسه سهامى خاص به شماره ثبت 47537 و شناسه ملى 10260656594 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مورخ 1399/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علیرضا طالبى با شماره ملى 1141312794 به سمت مدیرعامل، على 
محمد طالبى با شماره ملى 1140142569 به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود طالبى با شماره ملى 1140160125 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب نمودند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره 
و با مهر شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1108007)

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى اندیشه صنعت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 61201 و شناسه ملى 10260168584 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم زهرا ربانیان نجف آبادى به شماره ملى 1091450064 ، آقاى محمد ربانیان به 
شماره ملى 1816883948 و آقاى امیر ربانیان به شماره ملى 1090370725 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
موسسه پایش پرگاس کاردان به شناسه ملى 14006093996 بسمت بازرس اصلى و خانم عفت جمشیدیان به شماره ملى 1091780870 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1108010)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود مهدیار ویرا ســپهر درتاریخ 1399/11/15 به شماره ثبت 66920 به 
شناسه ملى 14009782685 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد : فروش و پخش دوربین هاى مدار بسته و تحت شبکه و دزدگیر و درب هاى اتوماتیک 
وخرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى 
، فرش و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فــروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشــور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى 
انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار 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 شاهزید ، خیابان رکن الدوله شرقى 
، کوچه بهار 20 ، پالك 37 ، طبقه همکف کدپستى 8157655681 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهره سقائى به 
شماره ملى 1286622034 دارنده 200000000 ریال سهم الشرکه آقاى سید مجتبى سجادى زاده 
به شماره ملى 1292474807 دارنده 800000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهره 
سقائى به شماره ملى 1286622034 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى سید مجتبى سجادى زاده به شماره ملى 1292474807 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1107808)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود سنگبرى ســتاره کویر طالئى پارتاك درتاریخ 1398/10/09 به شماره ثبت 
63825 به شناسه ملى 14008879300 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع سنگهاى ساختمانى و زینتى و صادراتى ( ماربل 
و گرانیت ) و فعالیت در زمینه واردات ماشین آالت ســنگبرى و لوازمات سنگبرى از جمله ( سگمنت ، لقمه ، 
دیسک) و صادرات سنگهاى فرآورى شده ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - 
اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف 
شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى در 
داخل و خارج از کشور - شــرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین 
المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش کوهپایه ، دهستان سیستان ، 
روستا شهرك صنعتى شرق سجزى، محله شهرك صنعتى سجزى ، بلوار خدمات ، خیابان دوم غربى ، پالك 2 ، 
طبقه همکف کدپستى 8139173748 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى حمیدرضا سروشیان ورنوسفادرانى به شماره ملى 1140504258 
دارنده 250000 ریال سهم الشرکه آقاى محمدرضا سروشیان ورنوسفادرانى به شماره ملى 1141079501 
دارنده 250000 ریال سهم الشرکه آقاى محمود سروشیان ورنوسفادرانى به شماره ملى 1141164541 
دارنده 250000 ریال سهم الشرکه آقاى علیرضا سروشیان ورنوسفادرانى به شماره ملى 1141225093 
دارنده 250000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمدرضا سروشیان ورنوسفادرانى به شماره 
ملى 1141079501و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
آقاى محمود سروشیان ورنوسفادرانى به شماره ملى 1141164541و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1107880)

آگهى تغییرات 
شرکت پیشرو طب ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 44918 و شناسه 
ملــى 10260628345 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/02/13 موضوع فعالیت 
شرکت بدین شــرح تغییر یافت : «ثبت 
موضوع فعالیت به شــرح ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد 
: خرید و فــروش و واردات و صادرات و 
تولید تجهیزات پزشــکى و بیمارستانى 
و ارایشى و بهداشــتى و دارویى و کلیه 
ملزومات وابسته به ان پس از کسب مجوز 
از معاونت بهداشــت و درمان و آموزش 
پزشکى , اخذ وام و تســهیالت از کلیه 
بانکهاى خصوصى و دولتى صرفا جهت 
تحقق اهداف شــرکت , اخــذ و اعطاى 
نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح» 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1106898)

آگهى تغییرات 
شرکت شیوا مشعل صداقت شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 22469 و شناسه ملى 
10861891646 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مهدى کریم زاده به کدملى 4623130304 
و کورش حیدر پور به کدملى 4620815896 
و مهدى ربیعى به کدملى 1289175608 و 
ابوالقاسم صفارى به کد ملى 1141548208 
و على مســیبى به کد ملى 1289121389 
و منصــور قهرمانــى حبشــى بــه کدملى 
2840102285 بعنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
موسسه حسابرسى معین مشاور مجرب به 
شناسه ملى 10320404190 و حسین على 
پیش بین بارده بــه کدملى 4623152030 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند.

روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1107885)

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى اندیشه صنعت سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 61201 
و شناســه ملــى 10260168584 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/15 خانم زهرا ربانیان نجف 
آبادى به شــماره ملى 1091450064 
بسمت رئیس هیات مدیره ، آقاى محمد 
ربانیان به شماره ملى 1816883948 
بســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
، آقــاى امیر ربانیــان به شــماره ملى 
1090370725 بســمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. ضمنا مدیرعامل 
مجــرى مصوبات هیات مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1107894)

آگهى تغییرات 
شــرکت فنى و مهندســى تــارا تدبیر 
تاسیســات شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 44639 و شناســه 
ملــى 10260625528 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/06/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : فرنوش مهاجرانى به شماره ملى 
1292135557 به سمت رئیس هیات 
مدیره و جواد مهاجرانى به شــماره ملى 
1286447240 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و حمیدرضــا مهاجرانى به 
شــماره ملى 1288226896 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیــات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب وکلیــه اوراق و 
اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شــرکت 
معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیز خواهد بود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1107920)

آگهى تغییرات 
شــرکت حمل و نقل کاالى پیروز بار داران 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
458 و شناســه ملى 10260063429 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فــوق العاده مــورخ 1399/08/01 و 
به استناد نامه شــماره 21/77299 مورخ 
1399/11/21 اداره کل راهــدارى و حمل 
و نقل جاده اى اســتان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : فریدون شهبازى به شماره 
ملى 6229689820 و جمشــید شهبازى 
به شــماره ملى 6229885670 و احمدرضا 
جمالى به شــماره ملى 6229826445 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند . صدرا توکل به 
شماره ملى 6220001451 به سمت بازرس 
اصلى و محســن دبیر زاده به شــماره ملى 
0045932883 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى فریدون شــهر 

(1107958)

آگهى انحالل 
شرکت البرز اسپادان نقش جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 39331 و شناسه ملى 10260569785 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شرکت فوق منحل گردید و زهرا ترکى هرچگانى به کدملى 4621106317 به سمت مدیر تصفیه شرکت براى مدت یک سال انتخاب گردیدند و آدرس محل تصفیه شرکت منحله 
ملک شهر - انتهاى خیابان مطهرى - نبش میدان آزادگان - مجتمع تجارى نگین - واحد یک وکد پستى به شماره 8196700000 میباشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1108006)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى آسا نقش پارتاك با مســئولیت محدود به شماره ثبت 55953 و شناســه ملى 14005751786 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1397/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اکبر صادقى دارنده شماره ملى 6609947856 و راضیه نادرى سمسانى دارنده شماره ملى 1293362964 بعنوان اعضاء هیئت 

مدیره براى مدت تصدى نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1107960)
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غلظت خون یا تست CBC که در برگه آزمایش طبى مشخص است، به شمارش گلبول هاى قرمز خون مى پردازد زیرا 
کم و زیاد شدن سلول ها نشان دهنده یک بیمارى است. به لحاظ پزشکى، غلظت خون یعنى این که افزایش 

درصدى تعداد گلبول هاى قرمز خون در مقابل کل ســلول هاى خونى ( هماتوکریت) ســنجش مى شود. 
اصلى ترین و مهم ترین وظیفه گلبول هاى قرمز خون، حمل اکســیژن به بافت ها و برداشت دى اکسید 

کربن از آن هاست. کاهش یا افزایش این سلول ها هریک مشکالت خاصى را براى بدن ایجاد مى کند.
عالئم تعداد کم گلبول هاى قرمز عبارت است از: خســتگى، تنگى نفس، سرگیجه، ضعف یا سبکى سر، 

افزایش ضربان قلب، سردرد و پوست رنگ پریده.
عالئم زیادبودن تعداد گلبول هاى قرمز عبارت است از: خستگى، تنگى نفس، درد مفصل، حساسیت ناحیه 

کف دست یا کف پا، خارش پوست به ویژه پس از استحمام و اختالل خواب.
اما چه مواردى باعث غلظت خون مى شــود؟ این موارد عبارت است از: ســیگار کشیدن، بیمارى قلبى 

مادرزادى، کمبود آب بدن، سرطان سلول کلیوى (نوعى سرطان کلیه)، فیبروز ریوى و حضور در ارتفاع.
بهترین خوراکى ها براى بهبود غلظت خون هم عبارت است از:  فلفل قرمز، انار، پیاز و سیر وگوجه فرنگى.

ن مى پردازد زیرا 
ه افزایش

 شود. 
سید 

د.
ىسر،

حیه 

لبى 
.

گى.

غلظت خون چیست؟

چند روزى است که برداشت هایى از یک مقاله منتشر 
شده در یکى از معتبرترین مجله هاى علمى دنیا، تمام 
زحمات و حساسیت ها براى حفظ بهداشت سطوح 
به منظور پیشــگیرى از ابتالء به کرونا را زیر سوال 

برده است.
در مقاله اى کــه جوالى 2020 (تیرمــاه) در مجله 
پزشکى لنست انتشــار یافت، بیان شد که احتمال 
انتقال کووید 19 از طریق سطوح بى جان بسیار ناچیز 
است و تنها در مواردى که فرد آلوده روى سطح سرفه 
یا عطسه کند و شــخص دیگرى بالفاصله پس از 
سرفه یا عطسه (در طى یک تا دو ساعت) آن سطح را 

لمس کند احتمال انتقال وجود دارد.
همچنین در این گزارش گفته شــده که اگرچه ضد 
عفونى دوره اى و اســتفاده از دســتکش به ویژه در 
بیمارستان از اقدام هاى احتیاطى منطقى است، اما 
فومیت هایى (ســطوح آلوده) که ساعت ها با حامل 
آلوده در تماس نبوده اند، خطر انتقال قابل اندازه گیرى 

در محیط هاى غیر بیمارستانى ندارند.

اوایل فوریه 2021 (بهمن ماه) نیز گزارشى در مجله 
علمى نیچر منتشر شــد که تاکید مى کرد ابتالء به 
ویروس کرونا از طریق سطوح نادر است و ویروس 
کووید 19 غالبًا توســط افرادى که در حال صحبت 
کردن و بازدم قطره هــاى بزرگ و ذره هاى کوچک 
به نام آئروسل اند، منتقل مى شود؛ بنابر این ابتالء به 
ویروس کرونا از سطح اگرچه امکان دارد  اما به نظر 

مى رسد  نادر باشد.
 (WHO) به گزارش نیچر سازمان بهداشت جهانى
در آخرین رهنمود همگانى خود که در اکتبر گذشته 
(مهرماه) بروز رسانى شــد، توصیه مى کند از تماس 
با ســطح ها خوددارى کنید، به ویژه در محیط هاى 
همگانى، زیرا فرد مبتال به کووید 19 مى تواند پیش 
از شما سطح را لمس کرده باشد. سطح ها را به طور 

منظم تمیز کنید.
اما بنا بر همین گزارش مجله نیچــر، یک نماینده 
WHO در ژانویه به نیچر گفت که شواهد محدودى 
وجود دارد که ویروس کرونا از طریق ســطوح آلوده 

معروف به فومیت منتقل شــود؛ اما آنها با استناد به 
شناسایى RNA ویروس کووید 19 در نزدیکى افراد 
آلوده به ویروس افزودند که فومیت ها (سطوح آلوده) 
هنوز به عنوان یک روش احتمــال انتقالى در نظر 

گرفته مى شوند.
مرکز پیشــگیرى و کنترل بیمارى (CDC) ایاالت 
متحده آمریکا نیز در تارنمــاى خود مى گوید انتقال 
سطح تصور نمى شــود که یک روش معمول براى 
گسترش کووید 19 باشد، اما این سازمان همچنین 
مى گوید که ضد عفونى پى در پى سطح ها و اشیایى 

لمس شده توسط چندین فرد، اهمیت دارد.
اما ایالد علــوى، متخصــص بیمارى هاى عفونى 
مى گوید: اینکه یک مقاله منتشــر شود و تا حدى 
مغایر با چندین مقاله اى باشــد کــه ثابت مى کند 
ویروس کووید 19 روى سطوح مختلف تا چند روز 
قابل کشت است، نظر متخصصان این حوزه را تغییر 
نمى دهد و همچنان تاکید به رعایت اصول بهداشتى 

و ضدعفونى کردن سطوح است.

وى اظهار کرد: ســهم باالى انتقال ویروس از راه 
تنفس، از همان روزهاى نخســت هم بر هیچکس 
پوشیده نبود، اما اینکه به طور مطلق انتقال ویروس 
از طریق سطوح را رد کنیم، اقدامى علمى نیست و به 
رغم شناخت کم در خصوص این بیمارى در ابتداى 
بحران، امروزه اطالعات بسیارى در دست است که 
ثابت مى کند باید تمام جوانب پروتکل هاى بهداشتى 

براى پیشگیرى از ابتالء، رعایت شود.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى شهید 
بهشتى، با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت در حالت 
کلى، فارغ از پاندمى کرونا، تصریح کرد: من به عنوان 
متخصص این حوزه، هنوز مســتندات در این زمینه 
را کامل نمى دانم و حکم نمى کنم که از ضدعفونى 
کردن سطوح صرف نظر شود. فارغ از بحران کرونا، 
چندین سال است که مطالعات بهداشت سطوح نشان 
مى دهد تمام میکروارگانیسم هاى عفونى از طریق 
سطوح منتقل مى شود، پس هیچگاه اهمیت رعایت 

بهداشت سطوح را نباید نادیده گرفت.

باالخره کرونا  از سطوح منتقل مى شود؟
عاطفه فخاریان، فوق تخصص ریــه  درباره آمبولى ریه و 
عالئم آن گفت: لخته خونى که معموال از پاها حرکت کرده 
و در مســیر جریان خون قرار مى گیرد وارد عروق ریوى 
مى شود و در جایى قرار مى گیرد که باعث اختالل در تبادل 
اکسیژن و دى اکسید کربن شده و آمبولى ایجاد مى کند. 
عالئم آمبولى بستگى به اندازه رگ دارد. اگر رگ بزرگ ریه 
درگیر شــود عالئم آن به طور تنگى نفس شدید، احساس 
سنگینى و درد شدید در قفسه سینه و افت فشار خون نمایان 
شود. اما اگر این لخته در رگ هاى انتهایى ریه قرار داشته  
و ریز باشد مى تواند موجب درد تیزى در کناره هاى قفسه 
سینه شده و لخته خونى در خلط ایجاد کند اما نفس تنگى 
خیلى شــدید ندارد. پس لخته هایى که مى توانند باعث 
عواقب ناگوار براى فرد شــوند لخته هایى هستند که در 

رگ هاى بزرگ ریوى قرار مى گیرند. 
دانشیار دانشــگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى عواملى 
همچون سیگار کشــیدن، بیمارى هاى قلبى و کلیوى و 

دیابت، دراز کشــیدن براى مدت هاى طوالى در بســتر 
در ابتال به آمبولى بســیار تأثیــر گذار دانســت و افزود: 
بیمارى هــاى مزمن بدخیم هم شــانس لختگى خون را 
باال مى برند. در حال حاضر افرادى که مبتال به کووید 19 
خیلى شدید مى شوند و در بیمارستان بسترى هستند هم 

مى توانند دچار لختگى خون و آمبولى ریه شوند.
فخاریان فوق تخصص ریه کشورمان در راستاى پیشگیرى 
از آمبولى ریه گفت: افرادى مثل راننــدگان که مجبورند 
ســاعت هاى طوالنى پاى خود را آویزان نگــه دارند باید 
جوراب هاى ضد انعقاد خون بپوشند و یا در مواردى باید از 
داروهاى ضد انعقاد خون استفاده کرد. اگر چه کنترل بیمارى 

زمینه اى مى تواند احتمال آمبولى را کاهش دهد.
وى خاطرنشان کرد: خلط خونى مى تواند به دلیل مشکل 
در مجارى تنفسى باالیى(بینى، حلق و حنجره) یا ریه باشد 
و یا حتى مربوط به مجارى گوارشى باشد که معاینه پزشک 

را مى طلبد.

آمبولى ریوى چیست و چه عالئمى دارد؟

در آستانه ســال نو و باز داغ خرید آجیل براى عید نوروز، راه کارى متفاوتى براى 
ضدعفونى کردن آجیل و خشکبار وجود دارد که مى توان با استفاده از این شیوه ها 

با خیال راحت و بدون استرس تنقالت و آجیل ها را مورد استفاده قرار داد.
اگرچه شســتن این اقالم با آب تا حدودى آلودگى ویروســى را کاهش مى دهد 

اما به جهت اطمینان بیشــتر باید 
راهکارهاى جدیدى اتخاذ کرد.

در همین خصوص على میالنى 
عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه 
ایران در مــورد خریــد آجیل و 
شیرینى در شــب عید با توجه به 
شــیوع بیمارى کرونا اظهار کرد: 
پایدارى کرونا ویــروس بر روى 
ســطوح مختلف متفاوت است؛ 
بنابرایــن توصیه مى شــود مواد 
غذایى که مى توان شســت را با 
مواد بهداشتى ضدعفونى کنند اما 
برخى از مواد غذایى مانند آجیل را 
طبق یک دستور عمل مشخص 

ضدعفونى کنند.  عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران ادامه داد:  طبق یک فرآیند 
مشخص مى توان آجیل را در حرارت باالى 40 درجه قرار داد که مى توانند  از فر و 
یا مایکروفر استفاده کنند و یا دمیدن باد گرم توسط سشوارهاى خشک کننده موى 
سر داخل ظرف و یا پالستیک هایى که آجیل در آنها قرار دارد مى تواند به فرایند 

ضدعفونى کردن آجیل کمک کند.

با این حال شیوه هاى دیگرى هم براى ضدعفونى کردن خشکبار و آجیل وجود 
دارد که مى توان از آن بهره برد.

با توجه به شرایط ویژه خشکبار عمدتا قابل شست وشو نیستند البته خشکبارهایى 
مانند برگه و کشــمش را مى توان پیش از مصرف ابتدا شست و سپس در ظرفى 
مناسب با حرارت ماکروفر، فر و یا 
آفتاب خشک کرد البته باید توجه 
شود که بهتر است تا حد امکان از 
خشکبار بسته بندى شده استفاده 
کــرد، اما روش هایــى براى ضد 
عفونى کردن این اقالم وجود دارد.

روش اول: اســتفاده از دمــاى 
مرطوب به این شکل که در یک 
قابلمه ابتدا 2 تا 3 قاشق غذاخورى 
آب بریزید و پس از اضافه کردن 
خشکبار به آن در ظرف را بگذارید 
و به آن حرارت دهید. پس از 3 تا 
5 دقیقه آب ظرف تبخیر مى شود 
و مى توانید خشکبار را خارج کرده 

و هوا دهى کنید.
روش دوم: استفاده از ماکروویو نیز مى تواند موثر باشد. ابتدا خشکبار را درون کیسه 
نایلونى قرار دهید و در آن را ببندید سپس به مدت 3 تا 4 دقیقه کیسه را در ماکروویو 
بگذارید. در این شرایط دماى خشــکبار به باالى 50 درجه سانتیگراد مى رسد و 

ویروس هاى آن کشته مى شود.

چگونه آجیل و خشکبار را ضدعفونى کنیم؟

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعالم کرد: پوسته 
تخم مرغ غیر بسته بندى در معرض آلودگى هاى محیطى و 
ترشحات تنفسى افراد مختلف است، بنابراین در شرایط همه 
گیرى ویروس کرونا از خرید و مصرف تخم مرغ غیربسته 

بندى خوددارى کنید.
وزارت بهداشت، طى اطالعیه اى از مردم خواست: تخم مرغ 
را در بسته بندى هاى بهداشتى خریدارى و بسته بندى آن 
را ضدعفونى کنید. همچنین تخم مرغ بسته بندى شده را با 
بسته اصلى آن در یخچال نگهدارى کنید و بالفاصله پس از 

خرید تخم مرغ، آن را در یخچال بگذارید.
وزارت بهداشت تاکید کرد: تخم مرغ را از فروشگاه هایى که 
مبادرت به نگهدارى تخم مرغ در یخچال مى کنند، خریدارى 
کنید و تخم مرغ هاى غیربسته بندى را به دلیل اینکه داراى 

امکان شکستگى، ترك و آلودگى هستند، خریدارى نکنید.
همچنین اگر طى حمل به منزل تخم مرغى ترك برداشت 
یا شکست محتویات آن را در یک ظرف تمیز و درپوش دار 
ریخته، در یخچال نگهدارى و طى حداکثــر دو روز آن را 

مصرف کنید. هرگز تخم مرغ را براى نگهدارى نشــویید 
زیرا راه ورود میکروب از طریق منافذ موجود روى پوسته باز 
مى شود و آلودگى به داخل آن راه مى یابد، ولى بسته بندى 

آن را ضدعفونى کنید.
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، بهترین درجه حرارت 
نگهدارى تخم مرغ در یخچال صفر تا 4 درجه سانتى گراد 
و رطوبت 85 درصد اســت. همچنین گرماى بیش از حد 
باعث تسریع در کاهش کیفیت تخم مرغ و افزایش سرعت 
فاسدشدگى آن مى شود که این امر خود را با مخلوط شدن 

زرده و سفیده نشان مى دهد.
تخم مرغ داراى روزنه هاى بسیارى در سطح پوسته است و 
از این طریق قادر است بوى سایر مواد غذایى را به خود جذب 
کند بنابراین براى جلوگیرى از این امر تخم مرغ ها را در بسته 

بندى خود در یخچال نگهدارى کنید.
تخم مرغ تــازه را مى توان حدود  چهــار هفته در یخچال 
نگهدارى کرد. این مــاده غذایى نیز مانند همه مواد غذایى 

باید تاریخ مصرف مناسبى داشته باشد.

تخم مرغ هاى غیر بسته بندى نخرید

عسل به داروى طالیى طبیعت معروف است. به اعتقاد بعضى ها نباید از ساعت 7 عصر به بعد عسل بخوریم اما برخى از پزشکان اروپایى 
براى داشتن خواب بهتر و آرام تر یک لیوان شیر گرم با یک قاشق عسل را توصیه مى کنند. 

عسل طبیعى فواید شگفت انگیزى دارد و معموال خوردن آن قبل از خواب پیشنهاد مى شود. عسل باعث مى شود کبد گلیکوژن الزم را 
براى شب تولید کند. وقتى قبل از خواب عســل مى خورید مغز در حالت جستجو براى سوخت قرار مى گیرد. عسل نیز با افزایش سطح 
انسولین و آزاد کردن تریپتوفان به مغز کمک مى کند.تریپتوفان تبدیل به سروتونین مى شود و بعدها به شکل مالتونین در مى آید.همه 
ما مالتونین را به عنوان هورمون سالمت مى شناسیم زیرا سیستم ایمنى را تقویت مى کند و بافت سلول ها را در طول استراحت دوباره 

مى سازد. مالتونین هم هنگام خواب به بدن کمک مى کند و هم بعد از بیدار شدن باعث مى شود احساس خوبى داشته باشید.
ورزشکارانى که غذاهاى سرشار از فراکتوز (مثل عسل) نسبت به دیگران 10 برابر بیشتر چربى مى سوزانند و سطح استقامت خود را افزایش 
مى دهند. عسل به عنوان سوخت براى بدن عمل مى کند و کبد را قادر مى سازد تا گلوکز بیشترى تولید کند. وقتى گلوکز 
تولید مى شود به مغز هشدار مى دهد که سطح قند باالست و آن را مجبور مى کند که هورمون هاى سوخت 
چربى را آزاد کند. براى این که متوجه تغییرات بیشترى در سیستم کاهش وزن تان شوید رژیم عسل را 
دنبال کنید و در تمام روز عسل را جایگزین شکر کنید. به عالوه قبل از خواب یک لیوان آب گرم با سه 

قاشق پر عسل بخورید.
فواید عسل فقط به داشتن خواب خوب و کاهش وزن محدود نمى شود بلکه براى گلودرد نیز 
مى توان از آن به عنوان داروى سرفه استفاده کرد. دو قاشق عسل بدترین گلودردها را 

هم درمان مى کند اما براى کودکان زیر یکسال پیشنهاد نمى شود.
از فواید دیگر عســل مى توان به موارد زیر اشــاره کرد: از جرم گرفتن دندان 
جلوگیرى مى کند. به درمان آلرژى کمک مى کند. سیســتم ایمنى بدن را 
تقویت مى کند. به کودکانى که دچار رفلکس اســید معده هستند کمک 

مى کند
درست است که عسل خوشمزه است اما نباید در مصرف آن زیاده روى 
کرد. فقط به یک قاشق اکتفا کنید چون شکر آن باالست. پس زیاده روى 
باعث مى شود عسل دیگر مفید نبوده بلکه مضر باشد. مصرف عسل به 
دیابتى ها توصیه نمى شود. کسانى که مبتال به بیمارى دیابت هستند براى 

مصرف عسل ابتدا باید با پزشک مشورت کنند.

ما مالتونین را به عنوان هورمون سالمت مى شناسیم زیرا سیست
مى سازد. مالتونین هم هنگام خواب به بدن کمک مى کند و هم
ورزشکارانى که غذاهاى سرشار از فراکتوز (مثل عسل) نسبت به د
مىدهند. عسل به عنوان سوختبراى بدن عمل
تولید مى شود به مغز هشدار مى دهد
چربى را آزاد کند. براى این که م
دنبال کنید و در تمام روز عسل

قاشق پر عسل بخورید.
فواید عسل فقط به داش
مى توان از آن
هم درمان
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تفاهمنامه همکارى بین پایگاه میراث جهانى تخت جمشید 
و مجموعه تخت فوالد اصفهان با هدف ایجاد زمینه هاى 
مناسب همکارى و تبادل تجربیات در حوزه هاى مختلف 
فرهنگى، پژوهشى، آموزشى، فنى و حفاظت و مرمت بین 

دو مجموعه به امضا رسید.
مدیر پایــگاه میراث جهانــى تخت جمشــید عقد این 
تفاهمنامه را شروع فصل جدیدى از روابط ها در راستاى 
افزایش همکارى هاى طرفیــن در زمینه هاى گوناگون 
دانست و با تشــریح ظرفیت هاى این مجموعه جهانى 
و منظر فرهنگى طبیعى آن به ویــژه در آثار صخره اى و 
سنگى، تخت جمشید را به عنوان یک سایت موزه تاریخى 
و نقش رســتم را یک مجموعه آیینى و آرامگاهى با آثار 

متعدد صخره اى خود در جهان معرفى کرد.
حمید فدایى با تاکید بر اینکه حفاظت و مرمت در اولویت 
و محور کارى این پایگاه جهانى قرار دارد، بیان داشــت: 
در مداخالت حفاظتى ما در کالبد آثار تاریخى ســنگى و 
صخره اى، اولویت هایى همچون مطالعه، مستندنگارى 
و به ویــژه در مداخالت اضطرارى، تثبیت و اســتحکام 
بخشى قطعات ســنگى و وصالى قطعات سنگى را لحاظ 

کرده ایم.
وى تعامالت بین المللى را تجربه اى موفق در پیشــبرد 
اهداف توســعه اى میراث فرهنگى دانســت و افزود: در 
گذشــته با برقرارى ارتباط با کشــور هاى خارجى که با 
ورود و همــکارى ایتالیایى ها همراه بود، توانســتیم در 
به روزرســانى پژوهش ها و به کارگیرى روش هاى نوین 
حفاظت و مرمت در مداخالت پروژه هاى تعریف شــده، 

ظرفیت هاى این مجموعه را افزایش دهیم.
عضو هیات علمى پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى 
کشور از انتقال تجربیات و ظرفیت هاى بالقوه این پایگاه 

جهانى به شهردارى اصفهان و مجموعه تاریخى، فرهنگى 
و مذهبى تخت فوالد خبر داد و تصریح کرد: تجربیات چند 
دهه اخیر پایگاه میراث جهانى تخت جمشــید، مى تواند 
ظرفیت ساز باشــد و در زمینه انتقال و به کارگیرى آن در 
سایر آثار فرهنگى و بنا هاى تاریخى موثر واقع شود که ما 
این آمادگى را در زمینه شروع پروژه هاى مشترك حفاظت 
در مجموعه تاریخى فرهنگى تخت فوالد اصفهان، انجام 
پژوهش هاى مشترك، برگزارى سمینار هاى تخصصى و 
انتشارات نتایج فعالیت ها بصورت مشترك خواهیم داشت.

فدایى افزود: طیف وســیعى از بازنشستگان و مرمتگران 
در این مجموعه جهانى وجــود دارند که هر کدام از آن ها 
با ســال ها تجربه کارى خود، مى توانند ظرفیت مشاوره 
خوبى براى آثار فرهنگى شهر اصفهان به ویژه آثار سنگى 

بشمار روند.
■■■

معاون فرهنگى شــهردار اصفهان نیز در ادامه با اشاره به 
اهمیت دادن به موضوعات مرتبط با صنعت گردشگرى 
و نقش آن در اقتصاد ملى در رابطه با ظرفیت هاى فراوان 
شــهر اصفهان گفت: آثار متعدد و متنوع فرهنگى شهر 
اصفهان و مجموعه بى نظیر تخت فوالد از ظرفیت هاى 
قابل توجه بوده که اگر به درســتى حفاظــت، مرمت و 
ســاماندهى شــوند، مى توانند در صنعت گردشــگرى، 
بهره بردارى مطلوبى را به ویژه در اقتصاد کشــور داشته 

باشند.
محمد عیدى به روابط بین الملل و شرایط مطلوبى که در 
جذب گردشگر به شــهر اصفهان وجود دارد اشاره کرد و 

افزود: ظرفیت هاى زیادى در شهر اصفهان به عنوان یک 
میراث گسترده شــهرى وجود دارد و شهردارى این شهر 
تاریخى نیز در بهره بردارى از این آثار و با توسعه صنعت 
گردشگرى ظرفیت هایى را ایجاد کرده است که امیدواریم 
با جذب گردشگر بیشتر، شرایط بهترى براى درآمدزایى 

فراهم شود.
معاون فرهنگى شهردارى اصفهان، ظرفیت تاریخى تخت 
فوالد را فرصتى ارزشمند براى توسعه صنعت گردشگرى 
دانست و گفت: آثار بسیار خوبى در این محدوده تاریخى 
وجود دارد که ضرورت دارد فراتر از اقدامات به معرفى کامل 
این ارزش ها بپردازیم؛ همچنان که علما و شخصیت هاى 
زیادى از شیرازى ها در اصفهان وجود دارند که گوشه اى 

از ظرفیت ارزشمند این شهر تاریخى محسوب مى شود.

عیدى به برخى از اقدامات اخیر شــهردارى اصفهان در 
رابطه با ســاخت و انتشــار فیلم کوتاه از آثار فرهنگى در 
شبکه هاى مختلف بین المللى اشــاره داشت و افزود: به 
عنوان مثال در یکى از برنامه هاى فرهنگى که در زمینه 
تولید محتواى رسانه اى داشته ایم، ساخت 11 فیلم کوتاه 
چینى از میــراث فرهنگى اصفهان انجام شــده که فقط 
بازتاب رسانه اى یکى از این کلیپ ها در مدت زمان چند 
روزه، بیــش از نیم میلیون نفر بازدید کننــده را به همراه 
داشته است که این موضوع مى تواند فراى از توسعه صنعت 
گردشگرى، شرایط الزم را براى افزایش مهارت و بهره 
بردارى خالقانه از تکنولوژى هاى نوین و معرفى بهتر آثار 
و همچنین نگاه کارآفرینانه شهروندان ایرانى، فراهم کند.

■■■

مدیر مجموعه تاریخــى، فرهنگى و مذهبى تخت فوالد 
اصفهان نیز با اشــاره به قدمت تاریخى این قبرســتان، 
بیان داشت: این قبرستان تاریخى قدمتى پیش از اسالم 
با ظرفیت بیش از یکصد هزار قبــر دارد که بیش از نیمى 
از آن قبرها، سنگ هاى تاریخى ارزشمند هستند و عمدتًا 
از دوران صفویه تا به امروز به یــادگار مانده اند و به این 
معناســت که میراث فرهنگى ایجاد شــده را بایستى به 

درستى، مراقبت و حفاظت کنیم.
سید على معرك نژاد ادامه داد: در هنر هاى سنتى و صنایع 
دســتى موضوع حجارى مطرح بوده که امروزه اهمیت 
دارد و مى تواند به عنوان یک تخصص آموزش داده شود 
و به نوعى این حرفــه، مى تواند فن و هنرى را که در حال 

فراموشى است با انجام برنامه ریزى هدفمند احیا نماید.
وى اظهار داشت: با اقدامات پژوهشــى و تحقیقاتى که 
نهاد هاى آموزشــى و دانشــگاهى مى توانند به صورت 
مشــترك با ما برگزار کنند، مى توان شاهد پرورش نسل 
جدیدى از حرفه مندان بود و ظرفیت تاریخى و مذهبى و 
معنوى یکى از بزرگترین گورستان هاى تشیع جهان با همه 
گوناگونى قبور، آرامگاه ها و دیگر آثار فرهنگى، مى تواند 
به یک رویداد گردشگرى متفاوت و هویت ساز بدل گردد.

مدیر مجموعه تاریخــى، فرهنگى و مذهبى تخت فوالد 
اصفهان، همکارى ها و تعامالت بین دستگاهى به ویژه با 
پایگاه میراث جهانى تخت جمشید را اقدامى مثبت و موثر 
دانست و تصریح کرد: در گذشته نیز ما از ظرفیت فکرى و 
مشاوره اى پایگاه میراث جهانى تخت جمشید و کادر فنى 
این مجموعه بهره مند شده ایم و امید داریم که با تعریف 
فصل جدیدى از روابط در قالب تفاهمنامه اى رســمى و 
مشخص، بتوانیم برنامه هاى مشترکى را شروع و منافع 

مبتنى بر اهداف طرفین را تامین کنیم.

امضاى تفاهمنامه بین تخت جمشید و تخت فوالد

آگهى مناقصه نوبت دوم
 شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/294/ش شــوراى محترم اسالمى شهر و به 
موجب ماده 4 آیین نامه مالى شــهردارى ها در نظر دارد عملیات لکه گیرى، ترمیم ترانشه و 
آسفالت معابر را بر اساس نقشه و مشخصات فنى به پیمانکاران واجد شرایط داراى رتبه بندى 
5 در رشته راه و باند طبق برآورد قیمت، برابر فهرست بهاى راه و باند سال 1399 با مبلغ پایه 
6/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شــهردارى واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند از 
تاریخ انتشار این آگهى تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1399/12/24 به واحد درآمد 
شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را دریافت و قیمت پیشنهادى خود را تا پایان وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند، 
شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین به آدرس:

 www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره 52552444- 031 تماس حاصل فرمایند.

چاپ دوم

م.الف:1103360 ثابت راسخ- شهردار چرمهین

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همراه با ارزیابى کیفى (فشرده) شماره 99/446  (نوبت اول)

 مجتمع طالى موته در نظر دارد " انجام 4100  متر مکعب عملیات حفر ترانشه اکتشافى در محدوده هاى اکتشافى 
دره سارى، حسین آباد و حسن آباد واقع در استان هاى اصفهان و لرستان " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2099001546000017 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در 
مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 558,250,000 ریال (پانصد و پنجاه و هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار) 

ریال بصورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى ) برگزار نماید. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1399/12/19

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 16 روز یک شنبه مورخ 1400/01/15 
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/01/28 
- تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1400/01/29

عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر 
ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى 

م .الف:  www.setadiran.ir1110480  مراجعه نمایند.


