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پوشش مناسب چگونه حال شما را خوب مى کند؟کلیات ایمنى در مترو رعایت مى شودوقتى پوریا پورسرخ و مهران مدیرى مى خواهند دیده شوندسیگار هاى خارجى تقلبى اند پرونده هاى جدید در استیناف  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نکات تغذیه اى 
براى روزه داران 
مبتال به کبد چرب

رئیس پلیس استان تغییر کرد
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سهام عدالت را 
شتابزده نفروشید

اعالم نتیجه تحقیقات درباره 
زمان صبح صادق

کرونا واقعیت هاى 
آلودگى هواى اصفهان 

را آشکار کرد 5

تخفیف هاى 
پلکانى شهردارى 

اصفهان براى 
ساخت و ساز

حفظ رژیم غذایى مناسب در ماه مبارك رمضان 
مى تواند به درمان کبد چرب کمک کند.

بیش از 30 درصد از مردم کشور داراى کبد چرب 
هستند که منجر به مشکالتى نظیر سکته هاى 

قلبى و مغزى مى شود؛ بنابراین توجه به ...

معاون مالى-اقتصادى شــهردارى اصفهان با 
اشاره به ارائه تخفیف هاى پلکانى شهردارى به 
متقاضیان اخذ پروانه ساختمان و دریافت گواهى 
پایان کار در قالب بســته هاى اهدایى در ســال 
99 گفت: طبق الیحه مصوب شوراى شهر این 
اقدام به منظور کمک و مساعدت به شهروندان و 

4متقاضیان ساخت و ساز ...

ثبت نامثبت نام4040 هزار نفر از استان اصفهان هزار نفر از استان اصفهان
 در طرح اقدام ملى مسکن  در طرح اقدام ملى مسکن 

3

تغییرات در نیروى انتظامى به اصفهان رسید

به وقت کنکور 
تصمیم گرفتم بازیگر شوم

فرزین محدث: 

در سپاهان بمان 
تا گلر اول تیم ملى شوى

علیرضا بیرانوند در فصل جدید از ایران مى رود. در مورد میزان موفقیت 
او در فوتبال بلژیک با توجه به نوســان و عملکردهاى متفاوت او در 
پرسپولیس و تیم ملى و همچنین تجربه ناموفق حضور گلرهاى ایرانى 
در فوتبال اروپا، تردیدهاى جدى وجود دارد و شاید با خروج از فوتبال 

ایران موقعیت خود را در تیم ملى....
3

7

در صفحه 3 بخوانید

متقاضیان اخذ پروانه ساختمان 
و دریافت گواهى پایان کار بخوانند

آموزش و پرورش 
اصفهان 30 درصد 
پیش دبستانى ها را 
زیر پوشش ندارد

ماجراى 107 مبتال به کرونا در یک بازار  
موضوع شگفت انگیز در بندر عباس
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بوى اللیگابوى اللیگا
 به مشام محبى رسید به مشام محبى رسید

4

ومتصمیم گرفتم بازیگر شومتصمیم گرفتم بازیگر شوم ر ی مب ر شومیم فتمبازیگ تصمیمگ

فرا رسیدن سالروز والدت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبى(ع) را تبریک مى گوییم 
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در صفحه 5 بخوانید

کارفرمایان محترمى که فعالیت آنان مشمول فعالیت هاى10گانه 
آســیب دیده از ویروس کرونا مى باشد،جهت ارسال لیست حقوق 
و دســتمزد کارکنان خود با یک ســوم حق بیمه متعلقه به سامانه

 https://eservices.tamin.irhttps://eservices.tamin.ir مراجعه نمایند.

مســتمرى بگیران ارجمند مــى توانند جهت مشــاهده فیش 
حقوقى،حکم مستمرى، شماره حساب،اخذ گواهى حقوق و نحوه 
محاسبه مبلغ مستمرى بازنشستگى با مراجعه به درگاه خدمات 

غیر حضورى سازمان تامین اجتماعى اقدام نمایند.

بیمه شــدگان محتــرم مى تواننــد جهت تعویــض دفاتردرمانى،مشــاهده ســوابق و 
ریز دستمزد،اعتراض به ســوابق،اخذ سوابق،درخواست تعهدات کوتاه مدت اعم از غرامت 
دستمزد ایام بیمارى و باردارى،کمک هزینه پروتز و اروتز،کمک ازدواج،هزینه کفن و دفن و...

به درگاه خدمات غیرحضورى سازمان تامین اجتماعى مراجعه نمایند.

درگاه خدمات غیرحضورى سازمان تأمین اجتماعىدرگاه خدمات غیرحضورى سازمان تأمین اجتماعى
eservices.tamin.ir

خدمات درمانى و دفترچه: خدمات درمانى و دفترچه: 
- درخواست غیرحضورى - درخواست غیرحضورى 

دفترچه و تحویل در نزدیکترین دفترچه و تحویل در نزدیکترین 
شعبه یا کارگزارىشعبه یا کارگزارى

- استعالم برخوردارى از - استعالم برخوردارى از 
حمایت درمانىحمایت درمانى

امور فنى بیمه شدگان:امور فنى بیمه شدگان:
- مشاهده نحوه محاسبه- مشاهده نحوه محاسبه
- مبلغ خرید خدمات - مبلغ خرید خدمات 

سربازىسربازى

حمایت هاى کوتاه مدت:حمایت هاى کوتاه مدت:
- درخواست غرامت دستمزد بیمارى- درخواست غرامت دستمزد بیمارى
- درخواست کمک هزینه باردارى- درخواست کمک هزینه باردارى

- درخواست اروتز و پروتز- درخواست اروتز و پروتز
- درخواست کمک هزینه ازدواج- درخواست کمک هزینه ازدواج

- درخواست و پرداخت کمک هزینه کفن و دفن- درخواست و پرداخت کمک هزینه کفن و دفن
- مشاهده درخواست هاى ثبت شده- مشاهده درخواست هاى ثبت شده

- اعالم سابقه به مؤسسات- اعالم سابقه به مؤسسات

خدمات سابقه:خدمات سابقه:
- سوابق و ریز دستمزد بعد از سال - سوابق و ریز دستمزد بعد از سال 8686

- سابقه به تفکیک شغل- سابقه به تفکیک شغل
- اعتراض به سابقه داراى کسرى - اعتراض به سابقه داراى کسرى 
کارکرد یا اشکال و یا سوابق ناموجودکارکرد یا اشکال و یا سوابق ناموجود

بازرسى هاى انجام شده از محل بازرسى هاى انجام شده از محل 
اشتغال:اشتغال:

- مشاهده بازرسى انجام شده- مشاهده بازرسى انجام شده
- ثبت درخواست براى افراد - ثبت درخواست براى افراد 

فاقد بازرسىفاقد بازرسى

امور فنى مستمرى ها:امور فنى مستمرى ها:
- مشاهده  فیش حقوقى، حکم و شماره حساب- مشاهده  فیش حقوقى، حکم و شماره حساب

- صدور گواهى حقوق مستمرى بگیران- صدور گواهى حقوق مستمرى بگیران
- نحوه محاسبه مبلغ مستمرى بازنشستگى- نحوه محاسبه مبلغ مستمرى بازنشستگى
- درخواست گواهى کسر اقساط معوق- درخواست گواهى کسر اقساط معوق

همیشــه نوبــت شماســت
بــا خدمــات الکترونیــک خدمات سازمان از طریق کد دستورى

 #1420*4* نیز ارائه مى گردد

روابط عمومى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهانروابط عمومى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان

- بیمه شدگان خاص (ِحَرف مشاغل آزاد، اختیارى، قالیبافان، رانندگان و...) مى توانند نسبت به ثبت نام 
و دریافت نام کاربرى بدون مراجعه به شعبه نسبت به دریافت و پرداخت فیش حق بیمه اقدام نمایند.

- کارفرمایان محترم مى توانند پس از مراجعه به شعبه
و اخذ نام کاربرى و رمز عبور نسبت به ارسال

غیرحضورى لیست حق بیمه و پرداخت فیش حق بیمه از سایت         اقدام نمایند.

Samt.tamin.ir
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روابط عمومى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهانروابط عمومى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان
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   شادى مکى/ رویداد24 |
چند روز پیش ایرج حریرچى، معاون کل وزارت بهداشت 
اعالم کرد که در هرمــزگان 107 نفر مبتال به ویروس 
کرونا در یک بازار ماهى فروشى شناسایى شده اند. البته 
این اعالم حــدود ده روز بعد از شناســایى مبتالیان و 
تعطیلى این بازار در بندرعباس مرکز اســتان هرمزگان 
بود. حضور افراد مبتال در میان ایــن مرکز خرید اقالم 
گوشتى، اما و اگر هایى را نسبت به تعداد افرادى که با این 
بازار در ارتباط بوده و از آن خرید کرده اند و نیز سالمت 

این افراد مطرح کرد. 
کیانوش جهانبخــش، نماینده هرمــزگان مى گوید: 
بــازار قدیمــى ماهى فروشــان بندرعبــاس از نظر 
بهداشتى شرایطى نامطلوب داشــت و بیرون بازار نیز 
دستفروشــانى فعالیت مى کردند که شرایط فعالیتشان 
حتى براى شــرایط عادى هم غیربهداشــتى بود، به 
همین علت نیز بعد از انتشــار ویروس کرونا در کشور 
و حساس تر شدن موضوع مســئوالن استانى تصمیم 
گرفتند فعالیت غرفه هاى این بــازار را تعطیل و به بازار 
جدید منتقل کنند که اســتاندارد هاى بهداشتى الزم را 

دارد.
او مى گوید: دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان در راستاى 
پیش غربالگرى اقدام به نمونه گیرى و رعایت پروتکل ها 
در بازار کرد که با مثبت گزارش شدن ابتالى سه نفر از 
کارکنان این بازار به ویروس کرونا حساسیت روى بازار 
بیشتر و نسبت به تعطیلى آن اقدام شد و تمام کارکنان 
و حتى خانواده هاى آنها مورد تســت قــرار گرفتند که 
مشخص شــد 107 نفر از آنها به ویروس کرونا مبتال 

شده اند.
عضو شــوراى شــهر بندرعباس با تأکید براینکه تمام 
این افراد بــه صورت درمان ســرپایى و درمان خانگى 
در حال گذراندن مراحل درمان هستند، اظهار مى کند: 
این اتفــاق حدود ده تــا 12 روز پیــش در همین بازار 

جدید رخ داده و بــازار ماهى فروش ها همچنان تعطیل
 است.

جهانبخش مى گوید: بازار ماهى فروش ها نزدیک به 20 
روز بعد از بازگشایى اصناف فعالیت داشته است. هرچند 
که اصناف در اســتان هرمزگان به صورت خودجوش 
بسیار زودتر از زمانى که ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد، 

تعطیل کردند. اما این اتفاق بعد از بازگشایى بازار افتاد.

وى خاطرنشان مى کند: دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان 
بسیار سریع موضوع را پیگیرى کرد و از حلقه افرادى که 
با کارکنان مبتال به این ویروس در ارتباط بودند تســت 
گرفتند که در کل همین 107 نفر شناســایى شدند. ما 
موضوع را اعالم کردیم که اگر همشهریان مراوده اى با 
آن بازار داشتند مطلع شوند هرچند که جاى نگرانى نبود، 
زیرا عمده فروشندگان از دستکش استفاده مى کردند و 

فاصله اجتماعى را نیز رعایت مى کردند.
جهانبخش تصریح مى کند: در حال حاضر میدان مرکزى 
میوه و تره بار شهر بندرعباس یکى از مراکزى است که به 
شدت ما را نگران کرده است. این میدان به لحاظ تراکم 
جمعیتى و عدم رعایت مســائل بهداشتى بسیار شرایط 
نگران کننده اى دارد که به مراتب مى تواند خطرناك تر از 

بازار ماهى فروش ها باشد. /1804

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
اشاره به آزادسازى سهام عدالت اظهار کرد: این موضوع 
از دولت هاى گذشته همواره مطرح بوده است و در دولت 
یازدهم و دوازدهم که مجدداً بحث آزادسازى این سهام 
مطرح شــد، الیحه اى براى این موضــوع به مجلس 

فرستاده شد.
حسینعلى حاجى دلیگانى افزود: به دلیل نوع نگاه  متفاوتى 
که به آزادسازى سهام عدالت وجود داشت و همچنین به 
علت تعداد زیاد طرح هایى که در کمیسیون اقتصادى روى 
هم تلنبار شده بود، کمیسیون نتوانست به موقع گزارش 
خود را درباره موضوع آزادسازى این سهام در صحن ارائه 

کند  لذا دولت هم با اجازه اى که گرفت، آزادسازى این سهام 
را اعالم کرد. وى خاطرنشان کرد: اشکالى که االن در این 
باره دیده مى شود این است که اکنون تعداد قابل توجهى از 
مردم واجد شرایط بودند آن زمان نتوانستند ثبت نام کنند و 
افرادى هم که در آن زمان واجد شرایط نبودند، االن واجد 

شرایط شده اند و انتظار دارند بتوانند ثبت نام انجام دهند. 
حاجى دلیگانى افزود: نکته دیگر اینکه سهامداران و آنهایى 
که سهام عدالت در اختیار دارند، سهام خود را نگه داشته 
و به راحتى به فروش نرسانند چرا که پیش بینى مى شود 
برخى افراد با قصد ثروت اندوزى، به دنبال این هستند که 

سهم سهامداران را به نوعى تصاحب کنند.

به گفته یک فعال حوزه اعتیاد، ســیگار هاى تولید داخل، 
داراى مواد اولیه مشخصى هستند، اما سیگار هاى خارجى 
تقلبى اند و عوارض بیشترى دارند. سعید صفاتیان گفت: 
در حال حاضر دو نوع ســیگار داخلى و خارجى در کشور 
وجود دارد. سیگار هاى داخلى، تولید کارخانه هاى ایرانى 
هستند و نوع ماده اولیه و توتون آنها مشخص است. اما منبع 
سیگار هاى خارجى، مشخص نیست. عده اى معتقدند ماده 
اولیه و توتون این سیگار ها از کارخانه هاى اروپایى کنت، 
وینستون و ماربرلو به خاورمیانه انتقال داده مى شد که کمى 
دور از ذهن است. مدیر کل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد 
مخدر اظهار کرد: در این میان بیشتر کارشناسان معتقدند 

این سیگار ها در کشــور هایى مانند افغانستان و پاکستان 
تولید شــده و بعد از طریق قاچاق وارد کشــور مى شود؛ 
بنابراین اصل نیستند و کسى درباره نوع و کیفیت توتون 
آنها اطالعى ندارد. وى ادامه داد: میزان نیکوتین و قطران 
سیگار ها نشــان دهنده میزان ضرر آنهاست. سیگار هایى 
که قطران و نیکوتین 8 دارند، بســیار آسیب زا هستند که 
به سیگار هاى «سنگین» معروف هستند. صفاتیان گفت: 
همچنین سیگار هاى نانو یا دو فیلتره، نیکوتین 1 دارند که 

باعث کمترین عارضه در شخص مصرف کننده مى شود.
وى گفت: متأســفانه در دنیا افراد قبل از سن 18 سالگى 

مصرف سیگار را آغاز مى کنند.

سهام عدالت را 
شتابزده نفروشید

سیگار هاى خارجى 
تقلبى اند

شهریارى به کرونا 
مبتال شد

محمــود شــهریارى،     خبر آنالین |
مجرى ســابق تلویزیون که به علت انتشــار 
اخبار کذب کرونایى بازداشــت شده بود، پس 
از آزادى از زنــدان کرونا گرفــت و اکنون در 
بخش مراقبت هاى ویژه است. پزشک معالج او 
مى گوید: ریه او عفونت کرده اما حال شهریارى 

رو به بهبود است./1808

بحران در خوزستان
رئیس بیمارستان رازى اهواز با    ایسنا|
بیان اینکه کرونا به شدت در حال رخنه کردن 
در خوزستان است، گفت: اگر در اورژانس صد 
مراجعه کننده داشته باشــیم باید نیمى از آنها 
بســترى شــوند یعنى وضع به قدرى خراب 
اســت که از هر دو مراجعه کننده به بیمارستان 
رازى باید یک نفر بسترى شود. دکتر فرهنگ 
کره بندى افزود: حدود 60 بیمار با زجر تنفسى 
در ICU مستقر هستند و وضعیت این بیماران 
به شدت اســفبار است. وى هشــدار داد: این 
بیمارى، بســیار وحشــتناك و وحشى است و 
به شــدت در حال رخنه کردن در خوزســتان 

است./1809

پیک هاى بعدى در راه است
عضو انجمن اپیدمیولوژى ایران    فارس|
گفت: بازگشایى اماکن و کاهش محدودیت ها 
بعد از آرامش نســبى کرونا در ایران این بیم را 
ایجاد کرده اســت که پیک هاى بعدى اپیدمى 
کرونا نگران کننده تر باشد. احمد مهرى گفت: 
آنچه امروزه شاهد کاهش موارد ابتال و مرگ و 
میر هستیم نتیجه محدودیت ها، فاصله گذارى 
اجتماعى و سیاســت هاى پیشگیرى محور بر 
پایه غربالگــرى و بیماریابى بود که تا حدودى 
توانست به مدیریت نسبى اپیدمى کرونا منجر 
شود. آرامش نسبى که حداقل 14 روز بعد از آن 
محدودیت هــاى اوایل فروردیــن 99 اعمال

 شد.

کار معلمان بیشتر شده 
  ایسنا| بنابر اظهارات مدیرکل فرهنگى 
و هنــرى وزارت آموزش و پــرورش در حال 
حاضر معلمان به جاى شش ساعت در روز 18 
ساعت در فضاى مجازى تدریس مى کنند. على 
رمضانى اظهار کرد: ما معلمى را سراغ داریم که 
در روز 40 تا 50 کیلومتر مسافت را طى مى کند 
تا براى یک نفر از دانــش آموزان خود کالس 

برگزار کند./1810

هشدار پلیس 
  ایسنا| رئیــس مرکــز تشــخیص و 
پیشگیرى از جرائم ســایبرى پلیس فتاى ناجا 
نسبت به سوءاستفاده احتمالى از موضوع سهام 
عدالت و بهره مندى از آن هشدار داد. سرهنگ 
على محمد رجبى دراین باره گفت: بنابراعالم 
سازمان خصوصى ســازى هیچگونه ثبت نام 
جدید ســهام عدالت اجرا نمى شود، پس الزم 
است که شــهروندان در این خصوص هوشیار 
بوده و فریب هرگونه تبلیغ، لینک و ادعاى افراد 

در مورد ثبت نام افراد جدید را نخورند./1811

بازگشت سود 18 درصدى
  روزنامه دنیاى اقتصاد | گزارش ها 
حاکى از آن اســت که بانک ها و مؤ سســات 
اعتبارى انتشار اوراق گواهى سپرده مدت دار با 
نرخ سود 18 درصد را در دستور کار قرار داده اند. 
برخى از بانک ها این رونــد را در روز هاى اخیر 
آغاز کرده اند و برخى دیگر، از ابتداى هفته آینده 
در دستور کار قرار خواهند داد. این اوراق یکساله 
با نام بوده و قابلیت انتقال به شخص دیگر وجود 

ندارد./1812

براى مهارشان کارى کنید
یک مداح    روزنامه جمهورى اسالمى |
با خواندن اشــعارى در مذمت تصمیمات مسئوالن 
کشــور در زمینه ایجاد محدودیت بــراى حرم هاى 
مطهر به علت شرایط کرونایى، تالش کرده با مقایسه 
بازگشایى محل هاى کسب و عدم بازگشایى حرم ها، 
تصمیم گیرنــدگان را متهم بــه بى اعتنایى به دین و 
اهل بیت  علیهم السالم کند. ورود مداحان به این مقوله 
تاکنون مشکالتى را فراهم آورده و احساسات عده اى 
از مردم را برانگیخته است. به نظر مى رسد مسئوالن 
نظام باید با تأکید بیشــترى براى مهار مداحان اقدام 

کنند.

یاد پراید 100میلیونى!
به نظــر مى رســد تا    روزنامه آفتاب یزد |
ساختار هاى غلط اصالح نشــود و برخى از آنها حتى 
از بین نرود آش همین آش و کاسه همین کاسه است. 
شک  نباید کرد با این وضعیت سال دیگر همین موقع 
باید افســوس پراید 100 میلیون تومانى را بخوریم. 
همین حاال هم اگر جایــى بگوییم  پراید پنج میلیونى 
را به خاطر داریم گویى 99 ســال سن داریم، اما خیر. 
مگر چند ســال گذشــته؟ ضمنا فراموش نکنیم این 
افزایش هاى قیمت فقط به خودرو خالصه نخواهد شد. 
گرانى پساکرونایى است و حتماً سفره ها را کوچک تر  و 

کوچک تر مى کند!  /1805

سیب و گالبى چه شد؟
دولتمــردان بارها مدعى    روزنامه کیهان |
بودند که میوه هاى برجام و به عبارتى سیب و گالبى 
برجام در ســال هاى 96 و 97 و 98 خواهد رسید، اما 
میوه هاى برجام چیزى جز افزایش تحریم ها و تشدید 
گرانى و رکود و بیکارى نبود. آقاى روحانى تأکید کرده 
است که برجام خیر و برکت بسیارى براى کشور داشته 
است. سئوال اینجاســت که آیا بتن ریزى در صنعت 
هسته اى خیر و برکت اســت؟! آیا افزایش سرسام آور 
قیمت دالر تا آستانه 20 هزارتومان، خیر و برکت است؟! 
آیا کوچک شدن سفره مردم خیر و برکت است؟!/1806

دلیل چاقى رهبر کره شمالى 
آشــپز مخصوص سابق رهبر    اعتمادآنالین |
کره شمالى غذاهاى مورد عالقه «کیم جونگ اون» را 
که باعث رسیدن وزنش به باالتر از 127 کیلوگرم شده 
فاش کرد. «کینجى فوجى موتو» در این باره گفت: او 
در سال 2015 هر شب یک استیک بزرگ مى خورد. 
این آشــپز در مورد رژیم غذایى اون افزود: او عاشق 
غذاهاى تهیه شده از گوشت گاو است و عالقه زیادى 

به سوپ باله کوسه دارد. /1807
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موضوع شگفت انگیز در بندر عباس

ماجراى 107 مبتال به کرونا در یک بازار  

حمیدرضا صدر پس از درگذشــت نجف دریا بندرى در 
یک پست اینستاگرامى درباره هنر نویسندگى و کتاب 

«مستطاب آشپزى» او مطلبى نوشت.
او در وصف این نویســنده و مترجم نوشــت: «نجف 
دریابندرى فقط با جامعه روشنفکرى تعریف نمى شود 
یا به ترجمــه «آنتیگون» و «پیرمــرد و دریا» محدود

 نیست. او پا به خانه هر ایرانى گذاشته. درها را بازکرده 
و براى هر خانواده اى سفرى گسترده رنگارنگ. کتاب 
«مســتطاب آشــپزى» اثر او احتماًال نامتعارف ترین و 
غیر منتظره ترین کتاب یک محقق و نویســنده ایرانى، 
نوشته شده همراه همسرشــان فهیمه راستکار است. 
یک کتاب آشــپزى که بدل به پدیده شــده. مى گویند 

دریابندرى در دوران زندان با آشــپزى آشــنا و پس از 
آزادى کنار همســرش آشــپزى را وراى پهن کردن 
ســفره ها برد. کتابى خوش نثر، ســاده و مطایبه آمیز 
که مى تــوان آن را خوانــد. اینجا ریشــه همه مکتب 
آشپزى گرد آمده اند: خمیر اســت یا رشته که در عصر 
صفوى آن را بند قبا مى خواندند که چیزى شبیه الزانیا 

مى شد. 
 اســتاد جاى فریــزر از واژه یخ بند، بهره بــرده و جاى 
مایکرویو، از موج پز یا اصطالح غذاى مجرد نواز را ارائه 
داده که معرکه است. یا اشــاره به لقمه بزرگ ایرانیان 
عصر صفوى با عنوان کله گربــه اى. بى تردید جایگاه 

کتاب در گذر ایام بیشتر خواهد شد.»

شــیوع ویروس کرونا که جهان با آن دست به گریبان 
است، مقامات سعودى را بر آن داشته تا از زائران بخواهند 
سفر خود را به سرزمین وحى به تعویق بیاندازند، اما هنوز 
درباره برگزارى مراسم حج که یک عمل واجب شرعى 
براى مسلمانان محسوب مى شود، تصمیم قطعى گرفته 

نشده است. 
بر اساس اطالعات مورخان، از زمان آغاز حج تاکنون این 
فریضه الهى حدود 40 بار تعلیق شده است. شیوع طاعون 
در امپراتورى عثمانى موجب شد مراسم حج سال 1814 

به شدت تحت تأثیر غیبت زائران قرار گیرد.
«ابن حجر عسقالنى» از علماى بزرگ سده 15 میالدى 

در مصر به موضوع آسیب هاى فراوان تجمع مذهبى در 
زمان شــیوع بیمارى طاعون صحبت کرده و نوشته در 
دسامبر 1429 طاعون موجب مرگ 40 نفر در یک روز 
در شهر قاهره شده اســت. یک ماه پس از آنکه جمعیت 
بزرگى براى دعا و نیایش بــراى از بین رفتن طاعون به 
صحرا رفته بودند، پس از بازگشــت آنــان، آمار مرگ و 
میر روند افزایشــى گرفت و حتى بــه 1000 نفر در روز 
هم رســید. همچنین حدود صد ســال پیش در موردى 
مشابه، رعایت نکردن تمهیدات براى جلوگیرى از شیوع 
بیمارى در دمشــق نیز با پیامدهاى فاجعه  بارى همراه

 شد.

سابقه تعلیق حج کتاب نویسنده ایرانى که تبدیل به یک پدیده شد

اعالم نتیجه تحقیقات درباره زمان صبح صادق

جدل کرونایى شوراى شهر تهران با ثبت احوال باال گرفت

 تندیس فردوسى در قزوین در آستانه 25 اردیبهشت و روز بزرگداشت فردوسى به دالیل نامشخص نابود شد. به 
راستى چه کسى پاسخگو ا ست و این حرکت ضد ملى با چه رویکردى صورت گرفته است؟

تخریب تندیس فردوسى 
مؤسسه موضوع شناسى احکام فقهى براى موضوع فجر 
صادق و وقت نماز صبح با حضور کارشناسان خود تحقیق 
میدانى را انجام داده است. آنطور که خبرگزارى «حوزه» 

توضیح داده است، در بخشى از این تحقیق آمده: 
از آنجایى که برخى از مکلفان نسبت به اذان صبح دچار 
تردید شــده و از محضر رهبر معظم انقالب اسالمى و 
برخى مراجع دیگر تقلید (دامت برکاتهم) استفتاء کرده اند 
و آن بزرگواران نیز پس از تحقیق موضوعى مسئله، نظر 
مبارك خود را اعالم فرموده انــد که براى روزه دارى و 
نماز، احتیاط کرده و از ابتداى شروع اذان صبح اعالمى 
از سوى صدا و سیماى محل، امساك کرده و از مبطالت 
روزه پرهیز کنند و براى بجــا آوردن نماز صبح، دقایقى 
صبر کنند تا مطمئن شــوند وقت نماز صبح فرارسیده 
است؛ لذا مؤسسه موضوع شناسى احکام فقهى برآن شد 

تا براى اطمینان بیشــتر، پژوهشى میدانى انجام دهند، 
در نتیجه در سه نوبت در فصول مختلف سال، با حضور 
برخى از منجمان و اعضاى ســتاد استهالل و همراهى 
قریب به 15 تن از فضالى حوزه علمیه قم در اوقاتى که 
مانعى مثل ابر و غبار در افق نبوده و مکان هایى که نور 
شهر و روســتا یا تردد خودروها وجود نداشته، در فاصله 
حدود 60 کیلومتر بیرون شهر قم با دقت تمام مسئله را 
بررسى و نتیجه آن را مطابق صورتجلسه پیوستى اعالم 
کردند... [بر این اساس] براى روزه دارى از ابتداى اذان 
صبح امساك کرده و از مبطالت روزه پرهیز کنند و براى 
بجا آوردن نماز صبح، «8 دقیقه از اول اذان» صبر کنند، 
اما نسبت به وقت اذان مغرب و افطار روزه، اذان اعالمى 
صدا و ســیما کافى اســت و تفاوت قابل مالحظه اى 

مشاهده نشده است.

رئیس کمیسیون اجتماعى و فرهنگى شوراى شهر تهران در 
مورد آمارهاى فوتى هاى کرونا خطاب به وزیر کشور گفت: 
ثبت احوال از نشر آمار درگذشــتگان خوددارى مى کند. آیا 

مردم نامحرم هستند؟
در اولین جلسه علنى شوراى شهر تهران در سال جدید براى 
اولین بار جاى شک بودن آمارهاى فوت شدگان بر اثر ابتال به 
بیمارى کرونا در پارلمان شهر پایتخت مطرح شد. سخنگوى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى به آن واکنش 

نشان داد و جدال بین وزارت بهداشت و شوراى شهر تهران 
باال گرفت.  جواد حق شــناس، رئیس کمیسیون اجتماعى 
و فرهنگى شوراى شهر تهران در توییت خود دوباره به این 
موضوع واکنش نشان داده و خطاب به محمد رحمانى فضلى، 
وزیر کشور نوشت: آقاى رحمانى فضلى! سازمان ثبت احوال از 
نشر آمار درگذشتگان در زمستان 98 بدون هیچ دلیل روشنى 
خوددارى مى کند! علت این پنهانکارى غیرموجه را درك 

نمى کنم. آیا مردم نامحرم هستن د؟
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کمک رهبر انقالب
 به خانواده هاى زندانیان 

بیش از 5000 خانوار زندانیان نیازمند استان اصفهان از 
کمک مؤمنانه مقام معظم رهبرى بهره مند شـدند. اسد 
ا... گرجى زاده، مدیرکل زندان هاى اسـتان گفت: بنیاد 
مسـتضعفان در راسـتاى فرمایش رهبـر معظم انقالب 
مبنى بر کمک مؤمنانه و به منظور حمایت از اقشار آسیب 
پذیر، 12 میلیارد و 274میلیون و 200هزار ریال در قالب 
کارت هدیه به خانواده زندانیان نیازمند اسـتان اصفهان 
اهدا کرد. از ابتداى ماه مبارك رمضان تاکنون 28 زندانى  

جرائم مالى غیرعمد استان اصفهان از زندان آزاد شدند.

پیام شهردار اصفهان به 
شهردار شیراز 

شـهردار اصفهان در پیامى روز شـیراز را به شـهردار این 
شـهر تبریک گفـت. قـدرت ا... نـوروزى در نامـه اى به 
حیدر اسکندرپور شهردار شیراز نوشت: اگرچه این روزها، 
اردیبهشت زیباى شیراز هم مانند حال و هواى اردیبهشتى 
اصفهان، خالى از حضور هرسـاله گردشگران و مسافران 
اسـت اما روز شـیراز و هفته فرهنگى اصفهان، هر دو در 
اردیبهشت ماه، بهانه اى است تا دوستداران این شهرهاى 
تاریخى، میراثى و گردشگرى بار دیگر پاسدار هویت هاى 
فرهنگى شـهرهاى ایران عزیز باشـند و به این بهانه، از 
مشاهیر و داشـته هاى این شـهرها، حال و هواى امروز و 

برنامه هاى فردایشان، بیشتر بدانند، بگویند و بشنوند...

قاچاق دخانیات از مرغدارى 
فرمانده انتظامى شاهین شهر و میمه، از کشف محموله 
قاچاق دخانیات خبر داد. سرهنگ حسین بساطى اظهار 
کـرد: 2000 بسـته تنباکـوى خارجـى بـه وزن 1100 
کیلوگرم از بازرسـى یک مرغدارى متروکه در حاشـیه 
اتوبان کشف و ضبط شد. وى با بیان اینکه  ارزش ریالى 
این محمولـه یک میلیـارد و 200 میلیون ریال اسـت، 
خاطرنشان کرد: در این بازرسى یک دستگاه تاریخ زن 
و هولوگرام هاى موجود نیز کشـف و به همراه شخص 
فعال در قاچاق دخانیات، براى تشکیل پرونده و رسیدگى 

بیشتر به مراجع قضایى فرستاده شد.

انتخاب 3 استاد نمونه از 
اصفهان 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناورى اسامى 16 تن از استادان 
نمونه منتخب دانشـگاه ها و پژوهشـگاه هاى کشـور را 
اعالم و تأکید کرد: امسال امکان برگزارى آیین تجلیل از 
استادان نمونه کشورى وجود ندارد. در بین 16 استاد نمونه 
کشورى، سه استاد از اسـتان اصفهان انتخاب شدند که 
ولى ا... میرخانى رشته شیمى معدنى عضو هیئت علمى 
دانشگاه اصفهان، محمود مدرس هاشمى رشته مهندسى 
برق عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان و محمد 
الماسى کاشى رشته فیزیک عضو هیئت علمى دانشگاه 

کاشان هستند.

چند اصفهانى
 امسال خون دادند؟

مدیـرکل انتقال خون اسـتان اصفهان با بیـان اینکه در 
فروردین ماه سـال جـارى بیـش از 12 هزار نفـر براى 
اهداى خون به مراکز انتقال خون استان اصفهان مراجعه 
کردند، اظهار کرد: از این تعداد 9200 نفر موفق به اهداى 
خون شدند. مجید زینلى ادامه داد: در حال حاضر وضعیت 
ذخیره خونى استان در وضعیت مطلوب و مناسب و بیشتر 

از هفت روز است.

اعالم شماره کارت بانکى 
امامزاده ها

معاون فرهنگى، اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: به منظور تسهیل در واریز نذورات 
مردمى، شـماره کارت هاى 418 بقعه متبرکه و امامزاده 
اسـتان اصفهان فعـال شـد. ولـى ا... روان اظهـار کرد: 
مذاکراتى از طرف سـازمان اوقاف و امور خیریه با بانک 
ملى صورت گرفت و منجر به ایجاد شـماره کارت هاى 

بقاع متبرکه در سطح کشور شد.

خبر

علیرغم دغدغه  برخى کارشناســان و مسئوالن در باره 
ایمنى و استانداردسازى قطار شهرى اصفهان، مدیرعامل 
سازمان قطار شهرى این دیار تأکید کرد که کلیات ایمنى 
در این سرویس حمل و نقل عمومى رعایت مى شود و در 

حد استفاده، قابل قبول است.
محمدرضا بنکدار در گفتگو با «ایرنا» با بیان اینکه برخى 
تجهیزات در سال هاى گذشته داراى استاندارد بود که نیاز 
به تمدید دارد، افزود: همه پله هاى اصلى قطار شــهرى 
اســتاندارد اســت و آب بندى در همه خروجى ها وجود 
دارد و در طول بهره بردارى از سیستم تعمیر و نگهدارى 

برخوردار است.

وى در باره نشت آب در تونل و برخى ایستگاه هاى قطار 
شهرى اصفهان هم اظهار کرد: ســازه هاى زیرزمینى 
همواره با این چالش مواجه هستند اما ما پیش بینى الزم 
را در باره آن و هدایت آب هاى زیرزمینى کرده ایم. بنکدار 
اضافه کرد: در ایستگاه انقالب که سال گذشته نشت آب 
در آن مالحظه شد، هنوز دیوار کاذب در آن قسمت کار 

نشده بود که پیمانکاران نسبت به رفع آن اقدام کردند.
وى با بیان اینکه در دوماه گذشــته که قطار شــهرى 
اصفهان تعطیل بود، اقدام هایى بــراى رفع نواقص آن 
انجام شد، افزود: هنوز تصمیم جدیدى درباره از سرگیرى 

فعالیت آن گرفته نشده است.

رئیس اداره بیمارى هاى معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفت: تاکنون هیچ کدام از بیماران 

خاص اصفهان بر اثر کرونا فوت نکرده اند.
شهربانو مظاهرى گفت: در اصفهان حدود 8000 بیمار 
MS، 1000 بیمار تاالســمى، 700 بیمــار هموفیلى، 
2500 بیمار همودیالیز و 200 بیمار دیالیز صفاقى داریم، 
تعداد بیماران سایر بیمارى هاى خاص خیلى زیاد نیست، 
به عنوان نمونه 50 بیمار اى بــى، 20 بیمار ام پى اس، 
60 بیمار سیســتیک فیبروزیس و 16 بیمار موکو پلى 

ساکاریدوز داریم.
وى با اعالم اینکه رشــد آمار دیالیز در اصفهان باالتر 

از میانگین کشــورى اســت، گفت: عامل اصلى دیالیز 
در دنیــا و به خصوص کشــور مــا اول دیابــت و بعد 
فشــار خون است که تحت تأثیر ســبک زندگى است، 
بنابراین یکى از اهداف ما کاهش آمار بیماران دیالیزى

 است. 
مظاهرى با اعالم اینکه خوشبختانه تاکنون هیچ کدام 
از بیماران خاص اصفهان بر اثــر کرونا فوت نکرده اند، 
گفت: در این مدت فقط چند بیمار دیالیزى کرونا مثبت 
و درمان شدند، تاالسمى و هموفیلى ها که اصًال کرونا 
مثبت نشدند و به طور کلى هیچ مورد فوتى بر اثر کرونا 

در بیماران خاص نداشته ایم.

کرونا جان هیچ بیمار خاصى 
را در اصفهان نگرفت

کلیات ایمنى
 در مترو رعایت مى شود

معاون مالى-اقتصادى شهردارى اصفهان با اشاره به ارائه 
تخفیف هاى پلکانى شهردارى به متقاضیان اخذ پروانه 
ساختمان و دریافت گواهى پایان کار در قالب بسته هاى 
اهدایى در ســال 99 گفت: طبق الیحه مصوب شوراى 
شهر این اقدام به منظور کمک و مساعدت به شهروندان 

و متقاضیان ساخت و ساز انجام مى شود. 
شهردارى اصفهان حدود دو هفته پیش با ارسال الیحه اى 
دو فوریتى به شوراى شهر خواستار کمک به شهروندان 
براى دریافت پروانه ساختمانى و گواهى پایان کار با ارائه 
تخفیف شد. با توجه به اینکه شهروندان در روزهاى پایانى 
سال گذشته به دلیل شــیوع کرونا نتوانستند از فرصت 
موجود براى دریافــت پروانه و پایان کار اســتفاده کنند 
این الیحه مى تواند، به عنوان یک بسته تشویقى براى 
رونق ساخت و ساز به کمک صنعت ساختمان سازى در 

شهر بیاید.    
در همین رابطه مرتضى طهرانى، معاون مالى-اقتصادى 
شــهردارى اصفهان گفت: بر این اســاس و با تصویب 
شوراى شهر به افرادى که تا 15 خردادماه اقدام به پرداخت 
عوارض خود کنند، به میزان 100 درصد مبلغ رشد ردیف 
دفترچه ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى سال 99 

نسبت به سال 98 تخفیف داده خواهد شد.  
وى ادامــه داد: این میــزان اهــدا از 16 خردادماه تا 15 
مردادماه، 50 درصد، از 16 مردادماه تــا 15 مهرماه 40 
درصد، از 16 مهرماه تا 15 آذرماه 30 درصد، از 16 آذرماه تا 
15 بهمن  20 درصد و از 16 بهمن  تا پایان اسفند 10 درصد 
نسبت به سال 98 خواهد بود. به این معنا که متقاضیانى 
که تا 15 خردادماه براى دریافت پروانه ساختمانى اقدام 
کنند، طبق تعرفه هاى سال 98 با آنها محاسبه خواهد شد.     

معاون مالى-اقتصادى شــهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه این مســاعدت  ها مربوط به پرداخت نقدى است، 
گفت: بنابر این الیحه، در مورد عــوارض عدم خالف و 
پایان کار نیز اگر تا پایان خرداد ماه پرداخت شود،50 درصد 
از قیمت تراکم مسکونى و ارزش افزوده تجارى محاسبه 
مى شود که به صورت 20 درصد اهدایى نقدى و 30 درصد 

اهدایى خواهد بود.  وى افزود: در صورت دریافت گواهى 
عدم خالف و پایان کار تا پایان تیر ماه، 40 درصد قیمت 
تراکم مسکونى و ارزش افزوده تجارى محاسبه مى شود 
که 20 درصد آن اهدایى نقدى و 20 درصد دیگر اهدایى 
خواهد بود. طهرانى ادامه داد: همچنیــن میزان اهدا در 
صورت پرداخت تا پایان مردادماه 30 درصد قیمت تراکم 

مســکونى و ارزش افزوده تجارى محاسبه مى شود که 
20 درصد اهدایى نقدى و 10 درصد اهدایى خواهد بود. 

وى افزود: همچنین در صورت پرداخت تا پایان شهریور 
ماه 25 درصد قیمــت تراکم مســکونى و ارزش افزوده 
تجارى محاسبه مى شود که 20 درصد اهدایى نقدى و 5 

درصد اهدایى خواهد بود.

معاون مالى-اقتصادى شــهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه مدیریت شــهرى اصفهان در دو سال اخیر براى 
رونق صنعت ساخت و ساز توانست ســرمایه گذاران را 
به شــهر برگرداند، ادامه داد: طى ایــن مدت طرح هاى 
تشویقى و بسته هاى متفاوتى را در زمان هاى مختلف به 
شهروندان ارائه کردیم و در بسته جدید هم که به تصویب 
شوراى شهر رسید، به افرادى که در اسفندماه نتوانستند از 
فرصت خود براى دریافت پروانه ساختمانى استفاده کنند، 

تخفیف هاى پلکانى ارائه مى شود. 
شهروندان خوش حساب، تخفیف بیشترى 

مى گیرند
همچنین، علیرضا نصر اصفهانى، رئیس شــوراى شهر 
اصفهان در خصوص این الیحه آن را اقدامى برد – برد 
براى شهروندان و شهردارى عنوان و اظهار کرد: این کار 
مى تواند براى ساخت و ساز در شهر ایجاد انگیزه کرده و 

همچنین کسرى بودجه شهردارى را جبران کند.  
وى ادامه داد: الیحه تخفیف پلکانى به پروانه ساختمانى 
و پایان کار، ســبب پرداخت به موقع عوارض شهرى نیز 
مى شود و مشکلى که همواره در پرداخت هاى پایان سال 

عوارض وجود داشت، برطرف خواهد شد. 
رئیس شوراى شهر اصفهان تصریح کرد: بر اساس بسته 
تشویقى ساخت و ساز، شهروندانى که زودتر عوارض خود 
را پرداخت کنند از تخفیف بیشــتر براى پروانه ساخت و 

پایان کار مى توانند استفاده کنند.  
وى با بیان اینکه همه شهرداران مناطق باید بر اساس مفاد 
الیحه بسته تشویقى ساخت و ساز نسبت به صدور پروانه 
اقدام کنند، گفت: این کار از بروز تخلف و فساد در فرایند 

صدور پروانه و قیمت هاى توافقى جلوگیرى مى کند.

فرمانده انتظامى استان یزد در ادامه روند انتصابات جدید در نیروى انتظامى، به عنوان رئیس 
پلیس استان اصفهان منصوب شد. با حکم سردار حسین اشترى، فرمانده نیروى انتظامى، 
سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا میرحیدرى به عنوان فرمانده انتظامى استان اصفهان منصوب 

شد. میرحیدرى، پیش از این فرمانده انتظامى استان یزد بود.  
در چند روز اخیر جانشــین فرمانده نیروى انتظامى، رؤســاى پلیس مبارزه با موادمخدر و 
پیشگیرى نیز تغییر کرده بودند. سردار مهدى معصوم بیگى، فرمانده سابق نیروى انتظامى 
اصفهان به عنوان رئیس جدید پلیس پیشگیرى منصوب شده است. او پیش از حضور در 

اصفهان در مرداد 1396 نیز جانشین رئیس پلیس پیشگیرى ناجا بوده است.
جواد درستکار، رئیس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفته است: 
آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامى استان اصفهان با حضور مسئوالن استانى ساعت 8 

شنبه (امروز) برگزار مى شود.

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
شــیوع بیمارى کرونا واقعیت هاى آلودگى هواى اصفهان را 
با توجه به معدود بودن تعداد روزهاى پاك آشــکار ساخت و 

فرصتى براى آشنایى هرچه بیشتر مسئوالن با آن ایجاد کرد.
کیفیت هواى کالنشهر اصفهان از ابتداى فروردین تا هفدهم 
اردیبهشت امسال در چهار روز پاك، 40 روز سالم و چهار روز 

ناسالم براى گروه هاى حساس بود.
محمد کوشــافر در گفتگو با «ایرنا» افزود: ما با پدیده شیوع 
بیمارى کرونا در اسفند سال گذشته و فروردین امسال مواجه 
شدیم و تردد وسایل نقلیه در کالنشهر اصفهان با محدودیت 
زیاد مواجه، مدارس و دانشــگاه ها تعطیل و توصیه به رعایت 
فاصله گذارى اجتماعى شــد. وى با بیــان  اینکه در چهار روز 
فروردین منع تردد خودرو در شهر وجود داشت و شرایط جوى 
هم در مجموع مناسب بود، تصریح کرد: اما تعداد روزهاى پاك 

در اصفهان بسیار محدود بود و بیشتر روزها شاخص کیفیت 
هوا در وضعیت سالم و حتى در برخى روزها، ناسالم قرار داشت.

این فعال محیط زیســت تأکید کرد: با توجه به شرایط مذکور 
این پرســش پیش مى آید که چرا با وجود کاهش قابل توجه 
تردد خودرو، مشــکل هواى اصفهان برطرف نشد. کوشافر با 
بیان  اینکه طبق گزارش پلیس راهور در بیست و یکم فروردین 
کاهش 97 درصدى تردد خودرو در شهر اصفهان وجود داشت، 
خاطرنشان کرد: با وجود این، در همان روز میانگین 24 ساعته 

کیفیت هوا، وضعیت پاك را گزارش نکرد.
این استاد دانشــگاه با بیان  اینکه در سال هاى گذشته همواره 
گفته مى شــد که حدود 70 درصد از آلودگى اصفهان توسط 
خودروها ایجاد مى شــود، تصریح کرد: آنچه که در اســفند و 
فروردین گذشته اتفاق افتاد، این فرضیه را به شدت مورد تردید 

قرار داده است.

متقاضیان اخذ پروانه ساختمان و دریافت گواهى پایان کار بخوانند

تخفیف هاى پلکانى شهردارى اصفهان براى ساخت و ساز

تغییرات در نیروى انتظامى به اصفهان رسید

رئیس پلیس استان تغییر کرد

آموزش و پرورش اصفهان 30 درصد 
پیش دبستانى ها را زیر پوشش ندارد

مراسم تودیع و معارفه مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان توسط معاون وزیر ورزش و جوانان در اصفهان حواشى 

زیادى به همراه داشت.
محمد سلطان حسینى از پنجم بهمن ماه سال 1392 پشت میز 
مدیریت اداره کل ورزش و جوانان اســتان نشست و سرانجام 
چهارشنبه هفته پیش پس از گذشت حدوداً هفت سال صندلى 
خود را به سید محمد طباطبایى سپرد. طباطبایى در سال هاى 
گذشــته با حضور در هیئت ورزش روستایى و عشایرى، اداره 
کل ورزش و جوانان نجف آباد و شهرســتان اصفهان خود را 

محک زده است.
به گزارش «فارس»، جلسه تودیع و معارفه سلطان حسینى و 
طباطبایى شاید یکى از عجیب ترین جلسات تودیع و معارفه 
اصفهان در سال هاى اخیر محسوب مى شود؛ طبق شنیده ها 
شخص سلطان حســینى و دیگر کارکنان اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان اصفهان از برگزارى این مراسم تا ساعت 10 
صبح روز چهارشنبه بى خبر بودند و ســرانجام این جلسه در 
ساعت 12 ظهر برگزار شد. همین عدم هماهنگى باعث شد که 
کارکنان اداره کل نیز که اصًال آمادگى الزم را براى برگزارى 
این جلسه نداشتند با مشکل مواجه شوند؛ بنر معرفى این جلسه 
اواسط برنامه در محل خود نصب شد تا عدم هماهنگى در این 

جلسه بیش از پیش خود را نشان دهد.
این عدم هماهنگى قبلى در رســانه ها موج هاى متفاوتى را 
ایجاد کرد زیرا معموًال چنین جلساتى در سطح کالن مدیریتى 
با حضور حداکثرى اصحاب رسانه برگزار مى شد اما در مراسم 
تودیع و معارفه مدیر اداره کل ورزش و جوانان با حضور حداقلى 
اصحاب رسانه، ســکوت خبرى تا پس از اتمام جلسه تودیع و 
معارفه در رســانه هاى اصفهان حاکم بود پس از اتمام جلسه 

اخبار تودیع و معارفه در رسانه ها منتشر شد.
در این جلسه معاون استاندار اعالم کرده بود که سلطان حسینى 
شخصاً درخواست استعفاى خود را داده بود تا در اردیبهشت ماه 

پست خود را به فرد دیگرى بسپارد.

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان در 
دیدار با شهردار و اعضاى شوراى شــهر طالخونچه، از آماده 
سازى و بهره بردارى فاز یک شهرك صنعتى خصوصى مبارکه 

2 تا هفته دولت خبرداد.
محمد جواد بگى در این دیدار با تأکید بــر ضرورت توجه به 
توسعه بخش هاى تولیدى و صنعتى به منظور ایجاد اشتغال 

و ارزش افزوده در استان، توسعه شهرك ها و نواحى صنعتى 
استان اعم از دولتى و خصوصى را یکى از راه هاى توسعه پایدار 

در استان دانست.
وى توســعه بخش خصوصى را یکــى از راهکارهاى اصلى 
ایجاد توسعه پایدار و همچنین پیروزى در جنگ اقتصادى و 

تحریم هاى اعمال شده بر اقتصاد کشور دانست.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت:40 هزار نفر از استان اصفهان در طرح اقدام 
ملى مسکن ثبت نام کرده اند که پیش بینى مى شود شرایط 20 هزار نفر از آنها احراز شود.

علیرضا قارى قرآن اظهار کرد: مسکن مهر در طول دو دوره دولت قبل در حالى اجرا شد که 
منابع مالى بسیارى به واسطه افزایش فروش نفت و قیمت آن و حمایت هاى صندوق ارزى 

وجود داشت اما در شرایط کنونى وضعیت مالى دولت متفاوت است.
وى با بیان اینکه دولت در طرح اقدام ملى مسکن نیاز زمین را تأمین کرده و خدمات تفکیک 
آن و زیرساخت هاى خدماتى را نیز ارائه خواهد داد، افزود: زمینى که براى این طرح در نظر 

گرفته مى شود بدون مشکالت معمول در مسکن مهر خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان تصریح کرد: زمین هاى طرح اقدام ملى دچار 
مشکالت تغییر کاربرى نبوده و معارضى براى آن وجود ندارد و به طور مثال سعى شده مانند 

برخى ساختمان هاى مسکن مهر در مسیر سیل قرار نداشته باشد.
وى اضافه کرد: 40 هزار نفر از استان اصفهان در طرح اقدام ملى مسکن ثبت نام کرده اند 
که پیش بینى مى شود شرایط 20 هزار نفر از آنها احراز شود؛ از این تعداد نزدیک به 12 هزار 

مسکن در شهرهاى جدید ساماندهى مى شود.

ثبت نام40 هزار نفر از استان اصفهان در 
طرح اقدام ملى مسکن 

رئیس آموزش پیــش دبســتانى و دوره اول ابتدایى اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اصفهان گفــت: دســتکم 70 درصد 
دانش آموزان پایه ابتدایى استان بنا بر بررسى هاى صورت گرفته 

دوره پیش دبستانى را در مراکز وابسته به این نهاد گذراندند.
نسرین باباپور افزود: طبق اسناد باالدست، آموزش و پرورش 
متولى پیش دبســتانى اســت ولى در زمان حاضر 30 درصد 
نوآموزان دوره پییش دبستانى را در سازمان هاى دیگرى مانند 
بهزیستى، بسیج، دارالقرآن و سایر نهادها مى گذرانند. وى اظهار 
کرد: بر این اساس آیین نامه اجرایى پیش دبستانى در شوراى 
عالى آموزش و پرورش تدوین شده و به زودى تصویب و ابالغ 
خواهد شد تا این مراکز و مؤسسات ساماندهى شود و زیرنظر 

متولى اصلى آن قرار بگیرد.
رئیس آموزش پیش دبستانى و دوره اول ابتدایى اداره کل آموزش 

و پرورش اصفهان افزود: تا زمانى که این آیین نامه تصویب و 
ابالغ مى شود بنا به دستور استاندار باید محتواى آموزش هاى 
قابل ارائه در مراکز پیش دبستانى نهادهاى مختلف در این استان 

برگرفته از تولیدات این وزارتخانه باشد.

تودیع عجیب
 مدیر کل ورزش اصفهان

بهره بردارى از شهرك صنعتى مبارکه تا هفته دولت

کرونا واقعیت هاى آلودگى هواى اصفهان را آشکار کرد
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سامان گلریز، آشپز معروف برنامه هاى تلویزیونى 
مهمان برنامه «بــاغ رمضان» بــود. او در این 
برنامه حرف هاى جالبى زد که بخشــى از آن را 

مى خوانید:
■  تاریخ آشــپزى ایــران شــگفت انگیز اســت و داراى 
جنبه هاى طبى و درمانى است و هزاران جنبه شگفت انگیز 
دیگر دارد. شــله زرد را ببینید. وقتى غم و اندوه به شما وارد 
مى شود زعفران شادى مى شــود و قندى که هست انرژى 

به شما مى دهد.
■ لبنانى ها در مدیریت رســتوران ها و هتل ها و آشــپزى 
شاهکار و بى نظیرهستند. اما متأسفانه ما با وجود تنوع بسیار 
در آشپزى، به این بخش از 

تمدن کم اهمیت داده ایم. ما نیاز به موزه آشپزى داریم. هر 
کتاب و سنگ نوشته اى که از ایران رفته را باید برگردانیم. 
ابزار و آالت آشپزى را که در موزه هاى جهان است به نمایش 

بگذاریم.
■ کرونا باعث شد بفهمیم مناظر زیبا و افراد باهوش و آشپزى 
و تاریخ داریم. بیشــتر روى صبحانه خوردن دقت کنیم. به 
جاى وعده ناهار و شــام براى صبحانه مهمان دعوت کنیم. 
عادت غذا خوردن را تغییر بدهیم. در غذا خوردن عجله داریم.
■ ما خیلى اسراف مى کنیم و بسیار دور ریز داریم. وقتى خرید 
مى رویم یک کدو را برمى داریم و پرت مى کنیم و یکى دیگر 
را برمى داریم. شاید این اتفاقات باعث شود جلوى اسراف را 
بگیریم و انرژى و خاك را مراقبت کنیم. بیشتر مراقب ریخت 
و پاش باشــیم. جلوى دوریز نان و گندم را 

بگیریم. خیلى به سمت مواد غذایى دامى رفته ایم و جهان 
در خطر است. ما مهمترین ریه کره زمین یعنى جنگل هاى 
آمازون را به علت پالم و پرورش گاو از دست مى دهیم. مراتع 

شمال را براى چراى گوسفندان از دست مى دهیم.
■ میلیون ها میلیون تن ماهى بى دلیل هر سال دور ریخته 
مى شود، به دلیل اینکه فاسد مى شــود. این زیاده خواهى 
ماست. ما ایرانى ها شــاید از کشورهایى هستیم که حواس 

جمع هستیم.
■ در تبریز یکبار دستپخت یک روحانى فیلسوف را خوردم. 
سرباز بودم در دوران آموزشى خاسابان تبریز بودم. او شاعر 
و نویسنده بود. یک غذایى با بادمجان و سیب زمینى درست 

کرد بى نظیر بود  هنوز مزه اش زیر زبانم است.
■ اینکه چرا هر قرمه ســبزى در هــر مطبخى یک طعم 

مى دهد برمى گردد به آشــپزى ایرانى که مادرانه اســت. 
آشــپزهاى فوق العاده مرد ایرانــى و زن ایرانى داریم. ولى 
آشــپزى ایرانى  زنانه و مادرانه است. صبر، حوصله، زمان و 

طوالنى بودن رمز عاشقانه بودن آشپزى ایرانى است.
■ 20سال پیش وقتى بســتنى را در روغن سرخ کردم یک 
ســونامى بود اما امروز در یک کارخانه بزرگ در شمال این 

بستنى تولید مى شود.
■ من به سمت گیاه خوارى گرایش پیدا کرده ام و به شدت 
برنامه خودم و خانواده ام را به ســمت گیاه خوارى برده ایم. 
امیدوارم دفعه بعد جوجه هایى که قرار است معدوم شوند را 
هدیه بدهند. هر کسى دوســت دارد بیاید ببرد. شاید بزرگ 

شوند و عشق ایجا د کنند.

به تازگى تصویرى از باران کوثرى و امیرحسین رستمى 
با گریم متفاوت در فیلم ســینمایى «گیجگاه» منتشر 

شده است.
«گیجگاه» با کارگردانى عادل تبریزى که فیلمبردارى 
آن به تازگى پایان یافته و تدوین آن حدود دو هفته است 
آغاز شده، اولین فیلم بلند سینمایى این کارگردان است.  
سینمایى«گیجگاه» نگاهى به چند دهه  سینماى ایران 

دارد و ژانر آن نیز کمدى است.
جمشید هاشــم پور، حامد بهداد، باران کوثرى، سروش 
صحت، فرهاد آییش، بهرنگ علوى، امیرحسین رستمى، 
نادر سلیمانى، بیژن بنفشــه خواه، سیاوش چراغى پور، 
محمد الهى، مریم همتیان، ایمان اســماعیل پور، على 
باغفر، حامد شیخى، داود ونداده و با معرفى بازیگر نوجوان 
على راد و با هنرمندى حسن رضایى و رضا صفایى پور 

بازیگران «گیج گاه» هستند.

با پخش اولین بخش از حضور ثریا قاسمى در سریال «بچه 
مهندس»، روزبه حصارى بازیگر نقش «جواد جوادى» به 
تمجید از پیشکسوت سینما و تلویزیون کشورمان پرداخت.

ســریال «بچه مهندس» به کارگردانى علــى غفارى و 
تهیه کنندگى سعید سعدى ســریال ماه رمضانى شبکه 2 
سیماســت که یکى از پربیننده ترین سریال هاى امسال 

است.
از یازدهمین قسمت از سریال «بچه مهندس» ثریا قاسمى، 
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با شخصیتى دوست 
داشــتنى «بى بى گوهر» وارد قصه این سریال شد تا در 
شــب هاى ماه رمضان مهمان خانه هاى مردم از شبکه 

2 سیما باشد.
روزبه حصارى بازیگر نقش «جواد جوادى» در سریال «بچه 
مهندس3» با انتشار پستى از حس بازى در کنار ثریا قاسمى 
در این سریال نوشت: «خوش آمدید... قدم بر چشم من... 

مادر خاطره ها، مادر مادرها... شاید باید به شما گفت مام هنر، 
مام بازیگرى که اینگونه زیبا و سخاوتمند نقش مى زنید بر 
دل نسل ها... «بى بى گوهر» قصه با درخشش همیشگى... 

بانو ثریا قاسمى، این قصه ادامه دارد...»
«بى بى گوهر» با بازى ثریا قاسمى در خانه قدیمى متعلق 
به خانواده «وصال» است که بعد از فوت پدر، «تینا» دختر 
آقاى «وصــال» مراقبت از «بى بى گوهــر» و این خانه 

قدیمى را برعهده دارد.
خانم «وصال» که به عنوان اسپانسر پایان نامه با تیم «جواد 
جوادى» و دوستانش همکارى مى کند آنها را به خانه «بى 
بى گوهر» مى برد تا در مدت این همکارى آنجا زندگى کنند 
و در ابتداى ورود بچه ها به خانه «بى بى گوهر» که گمان 
میکرد قرار است از خانه برود بسیار عصبانى و غمگین شد 
اما با صحبت هاى «جواد» و ابراز همدردى کوتاه آمد و به 

این بچه ها عالقه مند شد.

اثر هنرى تازه «بنکسى» پسربچه اى را به تصویر کشیده است که دیگر تمایلى به بازى 
با عروسک هاى «بتمن» و «اسپایدرمن» ندارد. او حاال قهرمان تازه اى پیدا کرده است.

بنکسى، هنرمند مرموز بریتانیایى که به دلیل آثار انتقادى اش شهرتى جهانى دارد، در ایام 
قرنطینه نیز از کار دســت نکشیده اســت. او در تازه ترین اثرش که «Game Changer» نام دارد، 

حقیقت دلنشین روزهاى شیوع کرونا را به زیبایى نشان داده است. 
در نقاشى جدید بنکســى، کودك داستان ابرقهرمان جدیدى پیدا کرده اســت که چهره اش براى همه 
آشناست. با آمدن ابرقهرمان جدید عروســک هاى «بتمن» و «اسپایدرمن» راهى سطل زباله شده اند. 

بنکسى در این نقاشى به خوبى چهره قهرمانان واقعى دنیاى امروز را به تصویر کشیده است. 
البته که پرستار نقاشى بنکســى ویژگى هاى ظاهرى ابرقهرمانان را هم دارد. او که با ماسکى بر صورت 

تصویر شده است، دست ها را به نشانه پرواز درآورده و شنلى نمادین به تن دارد.
بنکسى این اثر را در بیمارستان ساوتهمپتون ارائه کرده که در جهت کمک به سازمان خدمات بهداشت ملى 
انگلستان (NHS) به حراج گذاشته مى شود. بنکسى در یادداشتى به کارکنان مراقبت هاى بهداشتى این 

مــن بیمارستان نوشته است: «از همه کارهایى که انجام مى دهید متشکرم. 
امیدوارم که این اثر این مکان را کمى روشن کند، حتى اگر اثر سیاه و 

سفید است.»
«پائوال»، مدیر اجرایى بیمارستان ساوتهمپتون نیزگفت: «این واقعیت که 
بنکسى سهم برجسته فعالیت هاى سازمان خدمات بهداشت ملى انگلستان 

را در این بحران به رسمیت شناخته، افتخار بزرگى است.»
وى اضافه کرد: «این واقعاً براى همه در بیمارستان ساوتهمپتون بسیار ارزشمند 
است، زیرا مردم لحظه اى از زندگى شلوغ خود را براى مکث، تأمل و قدردانى در 

برابر این اثر هنرى مى گذرانند. بدون تردید این موضوع باعث تقویت روحیه کادر 
درمانى و هر کسى که در بیمارستان ما مراقبت مى شود، خواهد شد.» 

فرزین محدث اولین تجربه سینمایى خود را مقابل دوربین کمال تبریزى به دست آورد، سرباز عقب افتاده فیلم 
«مارمولک»، 16 سال بعد تبدیل به آقازاده اى شــد در سریال«هیوال» و سپس «زکریا»ى شیمیست سریال 

«دوپینگ».
او متولد 20 اردیبهشت 1358 تک فرزند خانواده و متولد تهران است. پدر اهل کرمانشاه و حسابدار و مادر اهل 

گرگان و سرپرستار بودند.
فرزین محدث در گفتگویى از کودکى تا این روزهایش را گفت. از اینکه نه در دبســتان، راهنمایى و نه در 
دبیرستان هیچگونه فعالیت هنرى نداشته و حتى هیچگونه عالقه اى به تئاتر و بازیگرى نداشته ولى بازیگر 

شد و مدرس بدن و بیان و همچنین مدیر آموزش مؤسسه هنرى آرتا.
«خانواده ام به هنر، نقاشى و موسیقى عالقه مند بودند اما به بازیگرى نه. پدرم نقاشى مى کرد و شعر مى گفت 
و شعرهاى او در دفتر شعرهایى که در کرمانشاه بود چاپ مى شد. خودم و خانواده ام عالقه اى به اینکه وارد 

عرصه بازیگرى شوم نداشتیم. ولى شدم و همین مسیر راه دنیاى حرفه اى زندگى ام شد.»
محدث از اینکه اصًال چه شد که با سینما آشنا شد اینگونه گفت: «از 7 سالگى ام با پدرم یک قرار گذاشتیم. 
جمعه صبح ها کوه دربند مى رفتیم، همانجا ناهار مى خوردیم، بعد مى رفتیم سینما که البته هیچ وقت هم 
فیلم کودکانه نرفتیم. االن که فکر مى کنم نمى دانم چرا مادرم را همراه خود نمى بردیم. انگار آن روز را 
بابا به مامان استراحت مى داد که خانه باشد و هیچ کارى انجام ندهد. تنها فیلم کودك یا کارتونى که در 
سینما تماشا کردم کارتونى به اسم «آخرین تک شاخ» بود. در دوره اى که پدرم بیمار شدند این قرار 

فیلم دیدن را با مادرم ادامه دادم و در ادامه خودم رفتم و خودم شدم عضوى از سینما.»
بازیگر فیلم «شــاعر زباله ها» با تأکید بر بى عالقه بودن نسبت به کار بازیگرى افزود: «در دوران 
دبیرستان معلم ادبیاتى داشتیم که  او را که مى دیدم با خودم مى گفتم «من حتماً معلم ادبیات خواهم 
شد“ بعد در ادامه معلم زبان خوش خطى داشتم که با دیدن خط او گفتم «من معلم زبان مى شوم!» 
ولى سال چهارم دبیرستان و به وقت کنکور ناگهان تصمیم گرفتم بازیگر شوم. با خودم فکر کردم 
بازیگر که شوم همه کاره خواهم شد. در دنیاى بازیگرى همه شغل ها را زندگى خواهى کرد و 

همین شد که از معلم شدن به بازیگرى تغییر مسیر دادم.»
آن نوجوان 18 ســاله اى که بازیگرى را دوست نداشــت و ناگهان تصمیم گرفت به دنیاى 
هنرپیشگى پاى بگذارد تا همه کاره شود این روزها مدرس بدن و بیان است. محدث از جوایز 
بازیگرى که تاکنون دریافت کرده است هم  گفت: «سه مرتبه در جشن بازیگر خانه تئاتر به 
عنوان بازیگر برگزیده شناخته شدم. سال 83 براى بازى در نمایش «چیستا» بود که سال 82 
آن نمایش اجرا شد جایزه دریافت کردم. جایزه دیگرم را در سال 96 به عنوان بازیگر برگزیده 
سال دریافت کرده ام و سال 97 هم مجدد جایزه بهترین بازیگر سال را گرفته ام. یک مرتبه 
بهترین بازیگر جشنواره تئاتر فجر شدم و یک بار در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر 
کاندیداى بهترین بازیگرى شدم و از جشنواره ماه و جشنواره شهر هم جایزه بازیگرى دارم. 
در نمایشنامه خوانى که در سالن نیاوران برگزار شد و به صورت جشنواره بود هم برنده 

جایزه اول بازیگرى شده ام.»
این بازیگر از نقش آقازاده سریال «هیوال» و نمونه هاى عینى این نقش در جامعه امروز 
بیان کرد: «شخصیت «نوردیده» سریال «هیوال» نقشى بود که در جامعه بسیار مشهود 
و ملموس است و براى این نقش نیاز نداشتم تا تحقیق زیادى انجام دهم. اگر صفحات 
مجازى اینســتاگرام را رصد کنیم مى توانیم اطالعاتى از زندگى آقازاده  به دســت 
بیاوریم. ویژگى کار طنز مهران مدیرى این گونه است که اشکاالت و نقاط ضعف 
جامعه را بازگو مى کند. اگر این نقاط ضعف وجود نداشته باشد پس جامعه ما ایده 
آل است. ما نمى توانیم بگوییم این معضالت را در جامعه نداریم چرا که اگر نداشته 
باشیم به طور دائم شاهد این اختالس و رانت ها نخواهیم بود و به طور مداوم این 

دادگاه ها برگزار نمى شود.»
و باالخره سئوال پایانى: کرونا از نظر شما اگر قرار باشد به رنگ تشبیه شود چه 

رنگى دارد؟
«کرونا رنگین کمان است. چون هرروز یک عالئم جدید و راه هاى ابتال به آن 
هر روز به روزرسانى مى شود. یک روز مى گویند از طریق هوا منتقل نمى شود 
و فردا این حرف رد مى شود. مى گویند فردى که یکبار کرونا بگیرد دیگر کرونا 
نخواهد گرفت اما چند روز بعد مى گویند نه امکان ابتالى مجدد هم وجود دارد 

بنابراین به عقیده من مانند رنگین کمان است.»/1803

فرزین محدث: 
به وقت کنکور 

تصمیم گرفتم بازیگر 
شوم

فراز و نشیب زندگى بازیگرى که به بازیگرى 
عالقه نداشت

که دیگر تمایلى به بازى 
است.  تازه اى پیدا کرده

در ایام شهرتىجهانى دارد،
شکه «GameChanger» نام دارد، 

ت. 
یدا کرده اســت که چهره اش براىهمه 
«اسپایدرمن» راهى سطل زباله شده اند. 

وووووزووزووزوزوز را به تصویر کشیده است. 
که با ماسکىبر صورت هم دارد. او ان را

ین به تن دارد.
ت کمک به سازمان خدمات بهداشت ملى
ى به کارکنان مراقبت هاى بهداشتى این 

مــن تشکرم.
 سیاه و 

اقعیت که 
 نگلستان

 بسیار ارزشمند 
ل و قدردانى در 
قویت روحیه کادر

شد.» 

ابرقهرمان تازه اى که «بتمن» و 
«اسپایدرمن» را راهى سطل زباله کرد

گریم متفاوت باران کوثرى و امیرحسین رستمى 

ورود ثریا قاسمى به قصه «بچه مهندس»

سامان گلریز، آش
مهمان برنامه «
برنامه حرف ها

مى خوانید:
ت■ تاریخ آشــپزى
د جنبه هاى طبى و
دیگر دارد. شــله ز
مى شود زعفران ش

به شما مىدهد.
ل■لبنانى ها در مدی
شاهکار و بى نظیره

سامان گلریز: 
ما نیاز به موزه 
آشپزى داریم

یکى از برنامه هاى «دورهمى» هفته گذشته شاهد تعریف یک خاطره جالب از زبان پوریا پورسرخ و بازگویى یک سوتى مهران مدیرى از دوران 
اوایل بازیگرى اش بود.

مهران مدیرى از پورسرخ پرسید، «آیا تا به حال جایى رفتى که تو را نشناسند و ناراحت شوى؟»، مهمان برنامه در پاسخ به این سئوال گفت: «خیر، 
اما گاهى اوقات پیش مى آید که از عمد این اتفاق مى افتد، من یادم هست سال اولى که سریال «وفا» را بازى کردم و تازه وارد این عرصه شده بودم 
و فکر مى کردم خیلى اتفاق مهمى افتاده است و همه مرا مى شناسند، براى فیلمبردارى، وارد طرح ترافیک شدم. سِر میدان، هفت تیر، یک پلیس 
مرا نگه داشت، خواست مرا جریمه کند که به او گفتم مى خواهم 
بروم سر فیلمبردارى. گفت چرا؟ گفتم مى خواهم بازى کنم. 
گفت برو بابا. آن پلیس، جریمه را نوشت و گفت ببین، من آقاى 
پرســتویى را هم جریمه کردم، آقاى شکیبایى را هم جریمه 
کردم، آن آقایى که با تو در ســریال «وفا» مى دوید، او را هم 
جریمه کردم. اینها را درحالى گفت که تا قبل از آن منکر بازیگر 
بودن من شده بود. او پالن به پالِن سریال «وفا» را حفظ بود. 
بعد دیدم بازیگران خوبى را جریمه کرده است؛ پرویز پرستویى، 
مرحوم خسرو شکیبایى و فرهاد اصالنى. بعد خوشحال شدم، 

دیدم جمع بدى نیست.»
مهران مدیرى هم در این باره گفت: «مــن هم از این کارها 
کرده ام. اولین ســریالى که بازى کردم، سال 66 در شبکه 2 
سیما بود. آن سریال، اولین کار تصویر من بود و دو پالن در آنجا 
بازى کردم. فیلمبردارى تمام شد و موقع بازگشت، مینى بوِس 
سرویس، دنبال ما آمد و همه ما نیز سوار آن شدیم. مستقیم از 
استودیو آمدیم سوار سرویس شدیم، من یک عینک دودى زدم و از پنجره که باز کرده بودم تا یک وقت شیشه مانع دید مردم نشود، به بیرون زل 
زدم و با افتخار اطرافم را نگاه مى کردم. یک دوست بازیگرى که کنار من نشسته بود، به من گفت مهران جان، هنوز پخش نشده است؛ این فیلم 
اول مى رود براى تدوین، بعد صدا گذارى مى شود تا یک روزى روى آنتن برود، بعد مردم تو را مى بینند و... این را که شنیدم سریع عینک را درآوردم. 

یعنى عقلم نمى رسید که ما همین االن از استودیو بیرون آمدیم و این باید پخش شود تا مردم مرا بشناسند. »

وقتى پوریا پورسرخ و مهران مدیرى مى خواهند دیده شوند

ر زی مب ر یم
شوم
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محمدرضا حسینى:محمدرضا حسینى:

سپاهان واقعًا تحت فشار استسپاهان واقعًا تحت فشار است
محمدرضا حسینى، ستاره تیم فوتبال سپاهان از شرایط ویژه 
این روزهاى خودش و خانواده اش گفت و اینکه بیشتر روزها 
را در کنار آنها سپرى مى کند. او گفت: باالخره این شرایطى 
است که براى همه پیش آمده و ما هم باید صبر کنیم و ببینیم 

چه مى شود.
او ســپس در رابطه با اینکه تمرینات ســپاهان چطور پیش 
مــى رود، توضیــح داد: مــا GPS داریم و به وســیه آنها 
اطالعاتمان را به کادر فنى مى دهیــم و آنها با توجه به این 
اطالعات، تمرینات ما را برنامه ریزى مى کنند. تمرینات خیلى 
خوبى هستند. هم متنوع هستند و هم به درد این روزهایى که 
ما در خانه هستیم، مى خورد. خودمم را که مى بینم، شرایط 

خوبى دارم با توجه به تمریناتى که داشته ام.
سئوال بعدى از محمدرضا حســینى در رابطه با رضایتش از 
شرایط بدنى اش بود که او اینطور حرف هایش را ادامه داد: 
من مى گویم بدنم خوب است ولى هر کارى بکنیم، باالخره از 
شرایط تمرین و بازى دور هستیم و با این شرایط درصد آسیب 
افزایش پیدا مى کند. هر چقدر تمرینات خوب باشد، نمى تواند 
جاى تمرینات منظم در زمین چمــن و تمرینات گروهى را 
بگیرد. با این حال اینکه چه تمریناتى انتخاب مى شود، خیلى 
مهم است، چه تمریناتى در نظرگرفته شود، تا شرایط بدن 
حفظ شود. فکر مى کنم تمرینات خیلى خوبى داشته ایم 

و بدن خودم که خوب است.
وینگر راست سپاهان در ادامه تأکید کرد: شرایط 
خوبى دارم و منتظریم تا تصمیم نهایى گرفته 

شــود. البته باید اول اولویت ســالمتى جامعه ورزش باشد؛ 
خبرنگاران، بازیکنان، مربیان و همه. ان شاءا... بعد از اینکه 
این شرایط در نظر گرفته شــد، اگر لیگ شروع شود، خیلى 

خوب است.
از محمدرضا حسینى در رابطه با دیدگاه خودش در این رابطه 
پرســیدیم که او اینطور پاســخ داد: من در جایگاهى نیستم 
که نظر بدهــم ولى اگر بخواهم به عنوان یک فوتبالیســت 
بگویم، دوست دارم مسابقات برگزار شود. بخش عمده اى از 
ســرگرمى مردم با فوتبال پر مى شود و خیلى از مردم جامعه 
هم کارشان و درآمدشان درگیر فوتبال است. من دوست دارم 
فوتبال شروع شود و لیگ ادامه پیدا کند ولى مهمتر از آن این 
است که سالمتى همه عوامل مربوط به یک مسابقه فوتبال و 
خانواده هاى آنها که در نهایت به جامعه ختم مى شود، در نظر 
گرفته شود. به نظرم اگر شرایط براى برگزارى مسابقات مهیا 
باشد، برگزارى مسابقات شادى دوباره اى به جامعه مى دهد 
ولى باید شــرایط را در نظر گرفت. کادر درمان در این مدت 
خیلى زحمت کشیده اند و از جانشان مایه گذشته اند. از جان 
مهمتر چه چیزى؟ باید تصمیمى گرفته شود که زحمات آنها از 
بین نرود. اگر بدانند کوچک ترین خطرى ممکن است جامعه 
را تهدید کند، احساس مى کنم برگزار نشدنش بهتر است ولى 
با رعایت همه شر ایط اگر برگزار شود، شادى خوبى به جامعه 

تزریق مى کند.
از محمدرضا حســینى در این رابطه پرسیدیم که شاید چون 
ســپاهان شانســى براى قهرمانى ندارد، نظر او خاتمه لیگ 

باشد، که او در این رابطه توضیح داد: ببینید روى خود ما االن 
واقعًا فشار است. در باشگاه سپاهان همه چیز روى حساب و 
کتاب است. پرداختى ها طبق قرارداد و شرایطى که بود انجام 
مى شود و من هم تشکر مى کنم ولى االن چند ماهى است 
که دریافتى نداشــته ایم. البته آقاى فتاحى سرپرست تیم از 
ما عذرخواهى هم کردند که باشگاه نتوانسته مثل سال هاى 
گذشته پرداخت کند و ما هم تشــکر مى کنیم. ولى واقعیت 
این است که آدم براى پولى که دارد، در ابتداى فصل برنامه 
ریزى مى کند و ما خودمان مشــکل داریم. وقتى ما مشکل 
داریم، بقیه هم مشــکل دارند. حتماً  خبرنگاران و کســانى 
که از انجام یک مســابقه فوتبال درآمد دارند، تحت فشــار 
هستند. واقعیت این نیست. واقعیت این است که قهرمانى ها

 مى چرخــد و این چرخه وجــود دارد. اصل این اســت که 
مردم شاد باشند. قهرمانى درست اســت که اهمیت دارد و 
ارزشمند اســت، ولى موضوع اصلى شــادى مردم است که 
از دیدن یک مسابقه فوتبال ایجاد مى شــود و در تمام دنیا 
هم همین اســت. با این حال اگر قرار باشــد، جان کسى در 
خطر باشد، بهتر اســت بازى اى برگزار نشود. اگر تیم ما هم 
همین االن صدر جدول بود، همین را مــى گفتم. امیدوارم 
با تمام این شــرایط بهترین تصمیم گرفته شود. تصمیمى 
نگیرند که بعدش پشــیمانى باشــد و بگویند اى کاش این 
کار را مى کردیم یا نمى کردیم. به نظرم با کار کارشناســى 
بهتریــن تصمیم ممکــن را گرفت تا کســى جانش تهدید 

نشود.

با کاهش مبتالیان و آمار فوت شــدگان بــر اثر ویروس کرونا 
جلسات کمیته استیناف فدراسیون فوتبال هم تقریبًا هفته اي 
یکبار برگزار می شــود. از این رو اعضاي کمیته استیناف بعد از 
رسیدگی و صدور حکم پرونده پرحاشیه سپاهان و پرسپولیس 

حاال پرونده هاي مهم دیگر را بررسی خواهند کرد.
به این ترتیب روز دوشــنبه بررســی چند پرونده مهم از جمله 
ماجراي محرومیت مسعود شجاعی در دستور کار استیناف قرار 
می گیرد. شجاعی به دلیل درگیري با داور مسابقه تراکتور و گل 
گهر از زمین بازي اخراج شــد و بعد از آن هم کمیته انضباطی 
سه جلســه او را محروم کرد. شــجاعی با احتساب یک جلسه 
محرومیت به خاطــر کارت قرمز دو جلســه از محرومیتش را 

گذرانده و دو جلسه دیگر باقی مانده است.
از این رو مسئوالن تراکتور با ارائه مستندات الزم به دنبال کاهش 
این حکم هستند و حاال اســتیناف باید نظر نهایی اش را اعالم 
کند. با توجه به شواهد موجود احتمال اینکه دوجلسه محرومیت 
باقیمانده کاپیتان تراکتور بخشیده شود، زیاد است اما باید منتظر 
ماند و دید درنهایت استیناف چه حکمی در این خصوص صادر 

می کند.

اســتقالل شــانس قهرمانى در هفتــه پایانى فصل
 98-97 را با یک تصمیم اشتباه داورى از دست داد.

در هفته بیســت و نهم و ماقبل پایانى لیگ هجدهم، 
استقالل در ورزشگاه تختى آبادان با تساوى بدون گل 
مقابل صنعت نفت متوقف شد که در آن بازى تیم داورى 
با یک تصمیم جنجالى و اشتباه، گل روح ا... باقرى در 
دقیقه 68 را آفساید مردود اعالم کرد تا آبى ها بخاطر از 
دست دادن 2 امتیاز مهم، از کورس رقابت با پرسپولیس 
و سپاهان براى قهرمانى عقب بمانند و با وجود برترى 
در آخرین مسابقه فصل برابر سپیدرود رشت، حتى به 

نایب قهرمانى هم نرسند!
محمدرضا اکبریان، داور وسط این مسابقه در مصاحبه 
تصویرى با رضا رشــیدپور در برنامه «اتفاق» شبکه 3 
اظهار کرد: در دیدار اســتقالل و صنعت نفت آبادان، 
کمک داور به اشتباه اعالم کرد که توپ از خط رد شده 
است؛ در آن مســابقه آقاى فرهاد مجیدى، سرمربى 
استقالل به سرعت آمد و به تیم داورى اعتراض کرد که 

حواشى زیادى ایجاد شد.
او یادآور شــد: اگر آن حواشــى به وجود نمى آمد، ما 
مى توانســتیم تصمیم خود را اصالح کنیم ولى بخاطر 
آن حواشى، مدت زیادى طول کشید تا آقاى مجیدى از 

زمین اخراج شود و واقعًا تمرکزمان را از دست دادیم و 
از صحنه فرار کردیم! به همین دلیل، آن تصمیم اشتباه 

خودمان را تأیید و گل استقالل را قبول نکردیم!
این داور با تجربه با اشاره به یکى از اتفاقات عجیبى که 
براى او افتاده است، ابراز کرد: یک بار مسابقه  ُپر برخورد 
را داورى کرده بودم؛ بعد از بازى بلیت برگشت داشتم، 
سریعًا من را به فرودگاه رســاندند و من سوار هواپیما 
شدم. صندلى بغل من یک آقایى نشسته بود که گفت 
بازى چطور بود؟ گفتم بازى خوب بود ولى متأســفانه 
نمى دانم چرا مدیران این تیم ها اینقدر ضعیف هستند، 
چرا با بازیکنان خــود برخورد نمى کننــد، پول الکى 

مى دهند و بى مسئ ولیت هستند.
اکبریان اضافه کرد: حدود نیم ســاعت علیه مدیر این 
دو باشگاه حرف زدم، بعد مهمان دار در زمان پذیرایى 
براى ما غذا آورد که این آقا گفــت نمى خورم، اما من 
بخاطر اینکه خیلى گرســنه ام بود، با ولع زیادى غذا را 

خوردم.
او عنوان کرد: این شــخص که کنار من نشســته بود 
گفت با این حرف هایى که شما به من زدى، دیگر اشتها 
ندارم. من گفتــم این حرف ها را که به شــما نزدم و با 
مدیران تیم ها بود که او گفت من مدیرعامل آن باشگاه

 هستم!

مدافع تیم سپاهان مى گوید در شرایط کنونى ادامه لیگ برتر به صالح نیست.
شایان مصلح درباره شرایط سپاهان در تعطیالت کرونایى عنوان کرد: تمرینات 
انفرادى را براساس برنامه منظم روزانه که کادر فنى اعالم مى کند انجام مى دهیم. 
گزارش هاى روزانه از تمرینات را با اســتفاده از ابزارى که باشگاه در اختیارمان 
گذاشته است، براى کادر فنى ارسال مى کنیم و کادر دقیقاً بر شرایط بدنى و نحوه 

اجراى تمرینات ما کنترل دارد.
وى ادامه داد: تمرینات روزانه ما، شکل هاى مختلفى دارد و شرایط مناسب از لحاظ 
جسمانى براى ما ایجاد کرده است ولى تمرین تیمى در زمین چمن کجا و تمرینات 

انفرادى در خانه کجا.
مدافع سپاهان درباره زمان شــروع تمرینات تیمش تأکید کرد: خبرى از شروع 
تمرینات تیمى و مسابقات نداریم. حاشیه، بحث و مصاحبه زیاد است، فکر مى کنم 
بهتر باشد اولویت را بر سالمت جامعه و تصمیم در مورد لیگ و تمرینات را برعهده 

ســتاد مبارزه با کرونا بگذاریم. مطمئنًا 
متخصصان و مدیرانى که در ستاد حضور 

دارند، همه جوانب را بررسى مى کنند و تصمیم 
مى گیرند.

مصلح درباره حواشى ادامه یا تعطیلى لیگ برتر افزود: 
نمى دانم این همه بحث بر سر شروع یا عدم شــروع لیگ به چه معنایى است. 
آن هم در حالى که حرم امام رضا علیه الســالم و حضرت معصومه ســالم ا... 
علیها براى مقابله با این بیمارى منحوس، ماه هاســت که بسته است، در این 
شرایط با اینکه همه ما از طریق فوتبال کســب درآمد مى کنیم و دوست داریم 
دوباره بازى ها از سر گرفته شود اما صحبت کردن از برگزارى یا عدم برگزارى 
لیگ و تمرینات،  اولویت نیست و از نظر من اولویت اصلى سالمتى مردم ایران 

است.

دراگان اســکوچیچ، ســرمربى تیــم ملى فوتبــال ایران در 
نظرســنجى بهترین مربى رییکا کرواسى حتى یک رأى هم 

نیاورد.
سایت باشــگاه رییکا کرواســى بهترین مربى یک دهه اخیر 
تیم فوتبال خود را به نظرسنجى گذاشت. در این نظرسنجى، 
ماتیاس کک اســلونیایى که با رییکا به موفقیت هاى زیادى 
رســیده بود، 90/2 درصد از آراء را به خــود اختصاص داد و با 
اختالف در صدر قرار گرفت. ایگور بیشکان، الویس اسکوریا و 

نناد گراچان هم سایر آراء  را به خود اختصاص دادند.
دراگان اســکوچیچ، ســرمربى تیم ملى فوتبال ایران هم که 
در ســال 2012 هدایت تیم رییکا را بر عهده داشــت، در این 
نظرسنجى قرار گرفته بود اما همانند ایوو ایتوك و آلن هوروات 

هیچ رأیى نیاورد.

باشگاه سپاهان به احتمال فراوان به 
همکارى خود با امیر قلعه نویى در فصل 

آینده پایان خواهد داد.
به گزارش «خبرآنالین»، در روزهاى اخیر شایعاتى 

درباره حضور برانکو ایوانکوویچ در ســپاهان فصل آینده 
به گوش مى رســد. نه برانکو و نه باشــگاه اصفهانى در این باره 
اظهارنظرى نکرده اند. رضا چلنگر هم که رابطه نزدیکى با مربى 

کروات دارد، در این باره مى گوید: «اینکه باشگاهى با برانکو 
تماس بگیرد، یک چیز عادى است. او عملکرد موفقى 

در فوتبال ایران داشته است ولى من از تماس 
سپاهان با برانکو بى خبر هستم.» 

محمدرضا حسینى،
این روزهاى خودش
را در کنار آنها سپرى
پ است که براىهمه

چه مى شود.
او ســپس در رابطه
مــى رود، توضیــح
اطالعاتمان را به کا
اطالعات، تمریناتم
خوبى هستند. هم مت
م ما در خانه هستیم،
به خوبى دارم با توجه
سئوال بعدى از محم
شرایط بدنى اشبو
من مى گویم بدنم خ
شرایط تمرین و بازى
افزایش پیدا مى کند
جاى تمرینات منظم
بگیرد. با این حال این
مهم است، چه تمر
م حفظ شود. فکر
بدنخودم و
ر وینگر
خوبى

علیرضا بیرانوند در فصل جدید از ایران مى رود. در مورد میزان موفقیت او 
در فوتبال بلژیک با توجه به نوسان و عملکردهاى متفاوت او در پرسپولیس 
و تیم ملى و همچنین تجربه ناموفق حضور گلرهاى ایرانى در فوتبال اروپا، 
تردیدهاى جدى وجود دارد و شاید با خروج از فوتبال ایران موقعیت خود را در 
تیم ملى به خطر بیاندازد. بالیى که علیرضا حقیقى با اصرار بر تداوم حضور در 
تیم هاى درجه چندم اروپا و نیمکت نشینى هاى متعدد بر سر خود آورد. حال 
در این فضا پیام نیازمند با تداوم حضور در سپاهان با همین کیفیتى که در دو 
سال گذشته از خود نشان داده بى اینکه فریب پیشنهادات تیم هاى متوسط 
و درجه چندم از پرتغال و بلژیک را بخورد مى  تواند خیلى خیلى زود با عبور از 
بیرانوند گلر اول تیم ملى فوتبال ایران شود و تا سال هاى سال این عنوان در 

سیطره او باقى بماند. از این فرصت طالیى نهایت بهره را ببر.

یکى از باشگاه هاى حاضر در اللیگا براى جذب محمد محبى به باشگاه 
سپاهان نامه رسمى ارسال کرده است.

 محمد محبى فصل گذشته و پس از درخشش همراه با شاهین بوشهر که 
در نهایت با صعود این تیم به رقابت هاى لیگ برتر همراه شد، مورد توجه 

امیرقلعه نویى و همکارانش قرار گرفت و به سپاهان پیوست.
در جمع طالیى پوشان که تیم پرستاره اى را براى لیگ نوزدهم تدارك 
دیده بودند، شاید انتظار نمى رفت محبى از همان بازى اول به صورت 
ثابت بازى کند ولى امیرقلعه نویى در ترکیب اصلى از او استفاده کرد و او 

اولین گلش را در لیگ برتر در اولین بازى اش به ثمر رساند.
محبى تا هفته بیست و یکم رقابت هاى لیگ نوزدهم نیز عملکردش را 
حفظ کرد و با ثبت چهار گل، ارسال سه پاس گل یکى از بهترین بازیکنان 
تیمش بوده است؛ او در دیدار برابر العین در اولین نمایش آسیایى اش هم 
زننده اولین گل آســیایى اش و اولین گل سپاهان در پیروزى 4 بر صفر 
شد، تا نشان دهد در 21 سالگى مى تواند آینده درخشانى پیش رویش 

داشته باشد.
محبى حاال به واسطه همین نمایش ها مورد توجه یک تیم اللیگایى قرار 
گرفته که اتفاقًا در این فصل هم نمایش خوبى داشته و در میانه پایینى 

جدول رده بندى قرار دارد.
این بازیکن فیزیکى که از قدرت هجومى باالیى برخوردار اســت و در 
زمین و هوا مى تواند براى مدافعین حریف دردسر درست کند، در ابتداى 
لیگ نوزدهم با قراردادى سه ساله به سپاهان پیوست و حاال در صورت 
رضایت این باشگاه مى تواند یکى از ویژه ترین بازیکنان فوتبال ایران 
لقب بگیرد و تنها با برگزارى دو  بازى ملى و کمتر از یک فصل حضور در 

لیگ برتر، به صورت مستقیم سر از فوتبال اسپانیا درآورد.
البته حاال باید دید واکنش مدیران باشگاه سپاهانى به این انتقال چگونه 
خواهد بود و شرایط آزادسازى این بازیکن بوشهرى در قراردادش چطور 

پیاده شده است.

در سپاهان بمان 
تا گلر اول تیم ملى شوى

بوى اللیگا به مشام محبى رسید

مرتضى رمضانى راد

احمد خلیلى

همه برانکو را مى خواهند؟ 
کامالً عادى است

من مدیر عامل 
همان باشگاه 
هستم

چمن کجا و خانه کجا

پرونده هاى جدید در استیناف 

دریغ از یک رأى
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تحدید حدود اختصاصى 
چون تحدید حدود ششدانگ مغازه پالك شماره 6497 واقع در بخش 3 اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه اصفهان در جریان ثبت است و به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز 1399/03/21 ساعت 9صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت 
معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ 
انتشــار: 99/02/20 م الف: 825495 ریحانى- رئیس منطقه مرکز ثبت اسناد و امالك 

اصفهان/2/163
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 47/99 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى رضا چنگانى 
دادخواستى به مبلغ 180/000/000 ریال بطرفیت آقاى بهنام فضلى شش بلوکى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 47 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و 
بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز پنجشنبه مورخ 
99/3/29 ساعت 3:30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 831626 شعبه 2 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/271
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139904002003000047/1 شماره بایگانى پرونده: 9900100/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000048 تاریخ صــدور: 1399/02/15 ابالغ اجرائیه 
چک- بدین وسیله به آقاى حمید رفیعى فرزند عبدالرضا به شناسنامه شماره 39 صادره 
از اصفهان و کدملى 1111478864 متولد 1362/03/24 ســاکن اصفهان بلوار کشاورز 
کوى مفتح بن بست میخک پالك 35 کدپستى 8464173533 ابالغ مى شود که آقاى 
مصطفى هرندى زاده جهت وصول مبلغ 53/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره 
1701/752960/38 مورخ 1398/12/20 عهده بانک ملت شــعبه بــازار اصفهان (کد 
91769) علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9900100 در این اداره 
تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1399/01/31 مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 832105 زهرا یعقوبى- رئیس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/272 
ابالغ راى 

 راى شورا-شماره پرونده : 98/ 356 شــماره دادنامه 588–تاریخ رسیدگى : 2 / 11 /98 
درخصوص دادخواســت دعوى خواهان :  نادررجبى پیروزف حبیب بوکالت امیر حسین 
مهرداد امراللهى ف احمد بنشــانى دولت آباد بلوار جانبازان پ 115  بطرفیت خواندگان 
1 – مجید مهرابى ف حسین 2 – امیرحسین غفوریان حم ف حسن 3 – مرتضى حبیبى 
هرسه مجهول المکان به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و 
انتقال سند یک دستگاه خودروى سوارى زانتیا بشماره انتظامى 53 – 116 ل 76 مقوم به 
دویست میلیون ریال گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت 
مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس 
از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید شورا 
با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست قولنامه مورخ 3 / 2 / 98 که حاکى از وقوع 
بیع و انتقال فوق االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور بشماره 2430 / 7 / 
12 / 13 / 1452 مورخ 11 / 7 / 98 که مالکیت مورد معامله را بنام خوانده ردیف سوم اعالم 
نموده و خواندگان على رغم وصف ابالغ در جلســه حضور پیدانکرده و هیچ گونه الیحه 
دفاعى نیز ارائه ننموده اند لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد 
مواد 220 – 362 قانون مدنى خوانده ردیف سوم را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد 
رسمى و انجام مراحل قانونى و انتقال یک دستگاه خودروى سوارى زانتیا بشماره انتظامى 
53 – 116 ل 76 بنام خواهان را صادر و اعالم میدارد ضمنا با عنایت به عدم احراز رابطه 
ى قراردادى در بع نامه مذکور نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم مستندا به بند 4 ماده 
84 ق آ د م قرار رد دعوى صادر مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در 
دادگاه محترم تجدید نظر محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 830338 /م الف قاضى 

شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر – غالمرضا شکوهى/2/276 
ابالغ راى

راى شورا- شماره پرونده : 98/ 357 شماره دادنامه 535- 98/10/7–تاریخ رسیدگى : 7 / 
10 /98 درخصوص دادخواست دعوى خواهان :  على اکبر داورى ف محمد حسین  بوکالت 
امیر حسین مهرداد امراللهى ف احمد بنشــانى دولت آباد بلوار جانبازان پ 115  بطرفیت 
خواندگان 1- على معینى ف حســنعلى 2 – مهران یوسفى شاتورى ف حیدر على هردو 
مجهول المکان به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال 
سند یک دستگاه خودروى ســوارى پژو405 جى ال ایکس بشماره انتظامى 43 – 653 
ل 49 مقوم به یکصدو شصت میلیون ریال گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید شورا با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست قولنامه شماره 
1176  مورخ 4 / 6 / 57 که حاکى از وقوع بیع و انتقال فوق االشاره به خواهان است و پاسخ 
استعالم اداره راهور بشماره 2860 / 8 / 12 / 13 / 1452 مورخ 25 / 8 / 98 که مالکیت مورد 
معامله را بنام خوانده ردیف دوم اعالم نموده و خواندگان على رغم وصف ابالغ در جلسه 
حضور پیدانکرده و هیچ گونه الیحه دفاعى نیز ارائه ننموده اند لذا شورا دعوى خواهان را 
محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 220 – 362 قانون مدنى خوانده ردیف دوم را 
محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انجام مراحل قانونى و انتقال یک دستگاه 
خودروى سوارى پژو405 جى ال ایکس بشماره انتظامى 43 – 653 ل 49 بنام خواهان 
را صادر و اعالم میدارد ضمنا با عنایت به عدم احراز رابطه ى قراردادى در بیع نامه مذکور 
نسبت به خوانده ردیف اول مستندا به بند 4 ماده 84 ق آ د م قرار رد دعوى صادر مى گردد 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع 
و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر محاکم 
حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 830337 /م الف قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر – غالمرضا شکوهى/2/277  
اخطار اجرایى

 شماره 98/681 به موجب راى شــماره 1035 تاریخ 98/10/15 حوزه سوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضا شمس قهفرخى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک 
موصوف به خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتى. موضوع پرونده استرداد یک فقره چک 
بانکى سفید امضاء به شماره 10002137869 عهده بانک کشاورزى  جارى 8766388 
محکوم له: معصومه نجفى نام پدر غالمعلى به نشــانى: بلوار منتظرى شمالى کوى حاج 
اسماعیلى ها بن پامچال 2 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. 831601/م الف-شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/278
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 950/98دادنامه 99/2/2-41 
تاریخ رســیدگى : 99/1/16مرجع رسیدگى شعبه یازده شــوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: خان محمد گشول نشــانى: نهضت آباد خ مولوى 62 منزل شخصى خواندگان: 
1- سعید فضیلت 1- مجهول المکان 2- رضا اسدالهى دباغ 2- مجهول المکان: خواسته 
الزام به انتقال سند گردشــکار: پس از ارجاع  پرونده به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى  و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى خواهان خان 
محمد گشول به طرفیت 1- سعید فضیلت 2- رضا اسدالهى دباغ  به خواسته الزام به انتقال 
یکدستگاه اتومبیل سوارى پژو 405 به شماره انتظامى 33- 975 ل 44 مقوم به یکصد و 
پنج میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى با توجه به قولنامه ارائه شده که به 
امضاء خواهان و خوانده ردیف اول رســیده و طى بند 1 قولنامه مذکور خوانده ردیف اول 
متعهد گردیده که نسبت به انتقال رسمى سند اتومبیل مذکور به نام خریدار اقدام نماید و از 
توجه به اینکه طى جوابیه استعالم از راهور خودرو سوارى به شماره انتظامى 33- 975 ل 
44 به رضا اسدالهى دباغ خوانده ردیف دوم مى باشد و با عنایت به اینکه خواندگان ردیف 
اول و دوم عیرغم نشر آگهى در جلسه حاضر نگردیده و الیحه این ارسال ننموده اند مستنداً 
به  مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده دوم رضا 
اسدالهى دباغ به حضور در دفترخانه رسمى و انتقال ســند یکدستگاه پژو 405 به شماره 
انتظامى 33- 975 ل 44 در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. و در خصوص خوانده 
ردیف اول به پرداخت مبلغ 1/437/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید . راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى  
حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشــد.831710/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه یازده/2/279

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان بتول یوســفان با وکالت خانم هاجر هنرمند دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده حامد اسماعیلى به شــوراى حل اختالف شعبه پنجم حقوقى 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1077/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 99/3/25 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد831820/ م الف شعبه پنجم حقوقى حل 

اختالف نجف آباد/2/280
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده: 139804002003001211/1 شــماره بایگانى پرونده: 9801714/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139903802003000031 تاریخ صدور: 1399/02/04 آگهى 
ابالغ اجرائیه پرونده اجرائى شــماره 9801714- بدین وســیله به آقاى على رحمانیان 
آزادانى فرزند حسین ساکن اتوبان شهید چمران اخر خیابان آل محمد ص پالك 19 که 
طبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده است و امکان ابالغ واقعى در 
آدرس اعالمى به شما مقدور نگردیده ابالغ مى گردد که باستناد سند ازدواج شماره 7949 
مورخ 1374/11/01 تنظیمى دفترخانه 99 اصفهان مقــدار "هدیه کالم اله مجید مبلغ 
500000 ریال و مهرالسنه مبلغ 262/5 ریال و مقدار 30 مثقال طالى ساخته 18 عیار و 
تعداد 50 عدد سکه تمام بهار ازادى و بهاى 2 دانگ منزل مسکونى 15000000 ریال و 
پول نقد رواج مبلغ 10000000 ریال تماما عندالمطالبه است." به خانم مریم هامانى جزى 
بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس 
از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 139804181801000049 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى 
گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى علیه شما  جریان خواهد یافت. م الف: 834881 زهرا یعقوبى- رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/2/282
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139904002003000052/1 شماره بایگانى پرونده: 9900105/1 شماره 
آگهى ابالغیه:  139903802003000047 تاریخ صــدور: 1399/02/15 ابالغ اجرائیه 
چک- بدین وسیله به آقاى مهدى صادقى دهنوى فرزند مراد به شناسنامه شماره 2948 
صادره از اصفهان و کدملى 1289678741 متولد 1361/10/16 ساکن اصفهان خیابان 
کاوه کوى میالد فرعى پالك 58215 ابالغ مى شود که آقاى حسن رضائى جهت وصول 
مبلغ 78/000/000 ریال به استناد چک شماره 10/849075 مورخ 1398/10/02 عهده 
بانک سپه شعبه مجتمع فوالد مبارکه اصفهان (کد 1446) علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالســه 9900105 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
1399/01/31 مأمور، محل اقامت شما به شــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى 
فرهنگى و اجتماعى جمهورى اســالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى 
که روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافــت. م الف: 834867 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اســناد 

رسمى اصفهان/2/283
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 139985602030001245      خانم فریبا حاج امینى نجف آبادى فرزند بهمن 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 2 فرعى 
از 1068 اصلى واقع در قطعه ده نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 350 
دفتر 601 امالك ذیل ثبت 138709 بنام نامبرده ثبت و ســند مالکیت  بشماره چاپى 
794544 الف / 16 – 88  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اســباب کشى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/2/20، 
834610/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا 

لطفى نجف آبادى/2/285
ابالغ وقت رسیدگى

 آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم - آقاى سید تراب تراب 
زاده دادخواستى به طرفیت فرح هارونى به خواسته مطالبه  تقدیم که جهت رسیدگى به 
این شعبه ارجاع و به کالسه 830-98  ثبت گردیده است . نظر به اینکه خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاهاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز 
99/3/19 مورخ99/3/19 ساعت 4 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد 

شد. 835111/ م الف دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد/2/286
        حصر وراثت

آقاى احمد آقاموسوى تاشارى به شماره شناسنامه 1102 با استناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 96 / 94  تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شــادروان فرح ناز ســلطانى فرزند حیدرعلى  بشناسنامه 
شماره 16 در تاریخ 6 / 12 / 1398 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از1 – ندا موسوى تاشــارى  نام پدر آحمدآقا شماره شناســنامه 1247 نسبت با متوفى 
فرزند 2- نگار موسوى تاشــارى  نام پدر آحمدآقا  شماره شناســنامه 6657 نسبت با 
متوفى فرزند3- نیما موسوى تاشارى  نام پدر آحمدآقا شماره شناسنامه 1960009907 
نســبت با متوفى فرزند 4- ایمان موسوى تاشــارى  نام پدر آحمدآقا شماره شناسنامه 
1960377698 نسبت با متوفى فرزند 5- نازنین موسوى تاشارى  نام پدر آحمدآقا شماره 
شناسنامه 1960792474 نســبت با متوفى فرزند6- احمدآقا موسوى تاشارى  نام پدر 
سیدمحمدحسین شماره شناسنامه 1102 نسبت با متوفى همسر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 833148 /م الف –شاه نظرى. شعبه ویژه 

حصر وراثت شاهین شهر/2/287
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان محمد على الماسى دادخواستى به خواسته 
مطالبه اجورمعوقه به طرفیت خوانده محمد حسین شمسیان  به این شورا تقدیم نموده و 
به کالسه 98 / 479 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 26 / 3 / 99 ساعت 5/30 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م 
از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد 832768 /م الف. مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/288 

فقدان سندمالکیت
نظربه اینکه آقــاى على اکبر نورى طبق مــدارك مرتبط تقاضاى صدور ســند المثنى 
ششــدانگ پالك  پالك ثبتى 12689 / 409 واقع در بخش 16 حــوزه ثبتى  اصفهان ( 
شاهین شهر ) در دفترالکترونیک امالك سابقه ثبت داشــته را نموده و با تسلیم 2 برگ 
استشهادیه شهود گردیده مدعى و اعالم داشــته که اصل سند مالکیت شماره 967540 
به علت سرقت مفقود گردیده است  طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب 
آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد . 828824/م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شاهین شهر/2/289
اخطار اجرایى

محکوم علیه عباس گرجى مجهول المکان و محکوم له اسماعیل ناصرى بنشانى شاهین 
شهر گلدیس خ ابوذر فرعى 7 شرقى پ214 به موجب راى شماره 701 تاریخ22 / 10 / 98 
حوزه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 30ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 450 ریال 
هزینه دادرسى  و الصاق تمبرو پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 29 / 8 / 
98 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم 
له و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 
34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   831905 /م الف.  قاضى 

شعبه یازدهم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/290

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى ستاره افق شاهین درتاریخ 1398/05/26 به شماره ثبت 62925 به شناسه ملى 14008545210 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، 
سنگى، بتنى و فلزى – قالب بندى ساختمان ها، سوله، سازه هاى ساختمانى، محوطه هاى کوچک، دیوارکشى، فنس کشى، اجراى پیاده روها – امور پیمانکارى مربوط به 
بندها، سدها و ساختمان هاى نیروگاه آبى، سازه هاى هیدرولیکى و تونل هاى آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات و تصفیه خانه هاى آب و فاضالب 
بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، کانال هاى انتقال آب و سبکه هاى آبیارى و زه کشى، سازه هاى 
دریایى و ساحلى، احداث حوضچه ها و استخرها ، عملیات ساختمانى(سیویل) تصفیه خانه هاى آب و فاضالب – امور پیمانکارى مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده هاى 
اصلى و فرعى، بزرگراه ها، راه هاى ریلى، باند فرودگاه، تونل ها، پل ها، راه هاى زیر زمینى – تهیه، نصب، نگهدارى، تعمیر تجهیزات راهدارى و عملیات آسفالتى – امور 
پیمانکارى مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پست هاى توزیع و الکترونیک عام و خاص – امور پیمانکارى مربوط 
به شبکه گاز رسانى شهرى، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى سدها، سیستم هاى سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و فاضالب، گاز، برق)، 
تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک – طراحى، اجرا، نصب و تعمیر وسایل انتقال(آسانسور، پله برقى، باالبر) – طراحى، اجرا، نصب و تعمیر 
سیستم هاى خبر و هشدار دهنده دوربین مدار بسته و درب اتوماتیک، شبکه هاى رایانه اى ساختمان – طراحى، ساخت و مدیریت پارکینگ هاى طبقاتى، مجتمع هاى 
مسکونى، تجارى و تفریحى و باشگاه هاى ورزشى – تهیه، تامین، تولید، توزیع و حمل و نقل، بسته بندى، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع مازوت، قیر و ایزوگام 
و آسفالت درون شهرى – تولید و توزیع انواع بشکه و ظروف قیر و ایزوگام و آسفالت – احداث و راه اندازى و نگهدارى انواع کارخانجات قیر و ایزوگام و آسفالت – تولید 
و نصب و راه اندازى انواع فیلتر کارخانجات قیر و ایزوگام و آسفالت – انجام آزمایشات استاندارد سازى قیر و ایزوگام و آسفالت بطور کامل – تولید و توزیع سنسورهاى 
مخازن سوخت و قیر و تمام فرآورده هاى نفتى – امور پیمانکارى مربوط به بخش ICT شامل مخابرات صوتى، تصویرى و داده ها، ساخت ایستگا ههاى اصلى انتقا ل 
دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه هاى زیرساختى و خدماتى شامل پستى، مخابراتى، شبکه هاى انتقال سیمى، بى سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه هاى ماهواره، اینترنت 
و اینترانت - همچنین ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تامین تجهیزات و طراحى و نصب و راه اندازى تاسیسات سیستم هاى مخابراتى و دیتا – خرید، فروش، صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى 
در داخل و خارج از کشور – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – تامین نیروى انسانى موقت و متخصص 
صرفاً در راستاى تحقق اهدف شرکت – اخذ و اعطاى شعب 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 ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، هشت بهشت ، خیابان فرشتگان ، 
خیابان جنت[فرعى14] ، پالك- 430 ، طبقه اول کدپستى 8315685505 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/6320/41 مورخ 1398/04/09 نزد بانک تجارت 
شعبه مرکزى شاهین شهر با کد 632 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان ســهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم مریم حسینى برآفتابى به شماره ملى 
1830336665و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ولى محمد حسینى به شماره ملى 1840745886و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید امین حسینى به شماره ملى 1842040308و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً 
و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى جالل خادمى فارس به شماره ملى 1841264423 به سمت بازرس اصلى 
به مدت یک سال مالى آقاى سعید دانه زن به شماره ملى 4810267822 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 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 (835288)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پارس نشــر آب کهن دژ درتاریخ 1399/02/15 به شماره ثبت 64512 به شناسه ملى 14009118049 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و ساخت و نصب و نظارت فنى 
کلیه سیستم هاى تاسیساتى اعم از تاسیسات برقى و مکانیکى ساختمان ها و کارخانجات صنعتى، اجرا و تعمیر و نگهدارى خطوط انتقال آب و 
فاضالب و نفت و گاز و پتروشیمى، طراحى و ساخت و نصب و اجراى سیستم هاى تصفیه آب و فاضالب و ایستگاه هاى پمپاژ، زهکشى و هدایت 
و مدیریت و دفع آب هاى سطحى، طراحى و ساخت و اجراى تاسیسات صنعتى ادارى و خانگى شامل سیستم هاى تهویه مطبوع و سیستم هاى 
اعالن و اطفاى حریق و دوربین هاى مدار بسته، دکوراسیون داخلى منازل و تاالرها و ادارات، محاسبه و طراحى و مشاوره و نظارت و اجراى کلیه 
پروژه هاى عمرانى و معمارى اعم از ابنیه فلزى و بتنى، ساخت راه و راه دارى و اجراى عملیات آسفالت، نقشه بردارى و نقشه کشى، اجرا و اصالح 
جدول بندى خیابان ها و پیاده روها، محوطه سازى و فضاى سبز، زیباسازى معابر شهرى و مبلمان شهرى، انجام کلیه پروژه هاى صنعتى و فنى 
و جوشکارى و برشکارى و تراشکارى و رنگ آمیزى و سندبالست و ایزوگام و عایقکارى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى، برگزارى سمینار و همایش و کنفرانس، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، 
شرکت در مناقصات و مزایدات اعم از دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى 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 صائب ، کوچه شادمان [24] ، خیابان صائب ، پالك- 197 ، طبقه همکف کدپستى 8184714183 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 659302 مورخ 1399/02/09 نزد بانک ملى شعبه نظر غربى با کد 3031 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آقاى طاهر احمدپور مبارکه به شماره ملى 5419159945 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقاى حامد احمدپور به شماره ملى 5419170744 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زینب شفیع زاده خولنجانى به شماره ملى 
5419851237 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى اشکان مقدسى بروجنى به شماره ملى 4650421632 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال 
مالى خانم زلیخا نوروزى به شماره ملى 5419587920 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 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 (835323)

آگهى تغییرات
 شرکت بسپار گستر روان مهر سهامى خاص به شماره ثبت 1792 و شناسه ملى 14004087260 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى مصلى نژاد کدملى 1271501821 - على مختارى دینانى 
کدملى 1142455955 - مظاهر مختارى دینانى کدملى 1140738232 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. جواد آقادادى کدملى 1287329391 و ابوالفضل هادى پور کدملى 2480024891 به ترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (835294)
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آگهى تغییرات
شرکت بسپار گستر روان مهر سهامى خاص به شــماره ثبت 1792 و شناسه ملى 14004087260 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهدى مصلى نژاد کدملى 1271501821 بعنوان رئیس هیئت مدیره - مظاهر مختارى دینانى کدملى 
1140738232 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - على مختارى دینانى کدملى 1142455955 بعنوان مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء دو امضاء از سه امضاء اعضاى هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجرى مصوبات 

هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (835315)

آگهى تغییرات
شرکت ارتباطات تجارى معراج شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 23984 
و شناســه ملى 10260447832 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
موسسه حسابرسى امجد تراز به شناسه ملى 10260117975 و موسسه 
حسابرسى کاربرد تحقیق به شناسه ملى 10260103000 بترتیب بعنوان 
بازرس اصلى و على البدل براى مدت یکســال انتخاب شدند اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (835310)

آگهى تغییرات
 شرکت تجارى خورشید افشان فوالد سهامى خاص به شماره ثبت 42726 
و شناســه ملى 10260605362 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
موسسه حسابرسى امجد تراز به شناسه ملى 10260117975 وموسسه 
حسابرسى کاربرد تحقیق به شناسه ملى 10260103000 بترتیب بعنوان 
بازرس اصلى و على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (835311)

شــاید این حقیقت را ندانید اما بســیارى از غذاهایى که 
شما به طور روزمره مصرف مى کنید، توانایى قدرتمندى 
براى تسکین درد، کاهش فشار خون، افزایش خلق و خو 

و کاهش خطر ابتال به مشکالتى نظیر آلزایمر را دارند.
کارشناســان تغذیه توصیه اکیدى به مصــرف روزانه 
شــش ماده غذایى براى حفظ ســالمت کلى و کاهش 

نگرانى هاى بهداشتى را دارند:
زنجبیل

ریشه زنجبیل که طعم تندى دارد، درست مانند داروهاى 
ضد التهاب عمل مى کند و داراى پتانســیل قوى براى 
کمک به تسکین درد مفاصل است. بسیارى از پزشکان 
توصیه مى کنند که به جاى مصرف قرص هاى مسکن، 
از زنجبیل در غذا و نوشــیدنى هاى خود استفاده کنید. 
چون زنجبیل مى تواند در کاهش سردرد، بهبود التهاب 
عضوهاى آســیب دیده توده اســکلتى، بهبود آمادگى 
جسمانى ورزشکاران و تقویت سیســتم عضالنى بدن 

نقش مؤثرى داشته باشد.

سیب زمینى شیرین
سیب زمینى شیرین سرشــار از مواد مغذى کاهنده فشار 
خون از جمله پتاســیم و منیزیم است. پتاسیم به کاهش 
اثرات منفى سدیم و در نتیجه کاهش فشار خون کمک 
مى کند. سیب زمینى شیرین و سفید هر دو منابع غنى از 
پتاسیم هستند. رژیم غذایى سرشار از منیزیم نیز منجر به 

کاهش خطر ابتال به فشار خون باال مى شود.
سفیده تخم مرغ

براى یک وعده غذایى دیابت پسند، سفیده تخم مرغ بسیار 
مناسب است. پروتئین موجود در سفیده تخم مرغ منجر به 
کاهش وزن و حفظ قند خون در محدوده سالم مى شود. 
سفیده تخم مرغ بسیار کم کالرى است. هر عدد سفیده 

تخم مرغ تنها 17 کالرى دارد.
پسته

پسته منبع غنى از فیتوسترول هاست؛ ترکیبات گیاهى 
که براى جلوگیرى از جذب کلسترول مفیدند و به بهبود 
سالمت قلب کمک مى کنند. پسته همچنین سرشار از 

چربى هاى اشباع نشده، فیبر و آنتى اکسیدان هاست.
دانه هاى سویا

 K و B، C، E سویا گیاهى است که داراى ویتامین هاى
بوده و امالح معدنى کلسیم،  فسفر،  آهن، پتاسیم و مس نیز 
در آن وجود دارد. لیستین موجود در سویا در اطراف بافت 
اعصاب یک پوشش تولید مى  کند و در شرایط استرس، 
در اثر دفع زیاد منیزیم بدن تحت تأثیر قرار مى  گیرد و در 
صورت خوردن ســویا این کمبود جبران و باعث کاهش 

استرس و تقویت سیستم ایمنى بدن مى  شود.
قهوه

قهوه مى  توانــد عملکرد ذهن و حافظــه را تقویت کند 
چون نواحى زیادى از مغز را تحریک کرده و بى  خوابى، 
انگیختگى، روحیه و تمرکز را تنظیم مى  کند. تحقیقات 
نشان داده  اند که نوشــیدن قهوه قبل از هر نوع آزمونى، 
عملکرد حافظه را بهتر مى  کند. بهتر اســت مصرف این 
نوشیدنى به صورت منظم باشــد و در مصرف آن افراط 

نشود.

غذاها چطور ترس  از بیمار شدن را 
کاهش مى دهند؟ ماشین ظرفشویى قطعاً بشقاب هاى شما را بدون لک 

و پیس تحویلتان مى دهد اما بر اســاس جدیدترین 
تحقیقات این وسیله در عین حال مى تواند محل تجمع 

باکترى ها و میکروب ها نیز باشد.
میکروب ها، باکترى ها، ویروس ها و قارچ ها مى توانند 
همه جا باشند که البته این «همه جا» شامل بدن انسان 
هم مى شود، بنابراین غافلگیرکننده نیست اگر متوجه 
شویم که وسایل آشپزخانه اى هم یکى از میزبان هاى 
آنها هســتند. با این وصف آیا همه افراد باید بابت این 
ماجرا نگران تجمع میکروب ها در ماشین ظرفشویى 
باشند؟ قطعًا اینطور نیســت. این نگرانى شامل حال 
همه نمى شــود اما در ایــن بین کســانى که دچار

 بیمارى هایى هســتند که به تبع آنها سیستم ایمنى 
بدنشان ضعیف شده است باید براى حضور میکروب ها 
در ماشین ظرفشویى دلواپس باشند چون آنها با ریسک 
باالترى نسبت به بقیه مواجهند. در ماشین ظرفشویى 
به طور دائم نوسان اتفاق مى افتد؛ رطوبت به خشکى، 
دماى باال به دماى خنک، کم و زیاد شدن اسیدیته. این 
وســیله همچنین ترکیبى از باقیمانده هاى غذایى و 
مواد شوینده را در خود دارد. با این اوصاف تنها برخى از 

باکترى هاى خاص در این فضا رشد مى کنند.
در جدیدترین تحقیقات بــر روى این موضوع تمرکز 
شده که دقیقاً چه نوع باکترى هایى در این فضا (ماشین 
ظرفشویى) رشد مى کنند. نتیجه کلى به دست آمده 
نشــان داده، باکترى هایى که بیــش از همه در این 
مکان رشد مى کنند شامل سودوموناس، اسچریچیا و 
آسینه توباکتر مى شوند. همه این باکترى هاى داراى 
پاتوژن هاى فرصت طلب هســتند که البته به طور 
عادى بى خطر محسوب مى شوند اما مى توانند سبب 
بروز عفونت براى افراد با سیستم هاى ایمنى در 

معرض خطر شوند.
در عین حال محققان مى گویند ماشین ظرفشویى 
و ســایر وســایل اینچنینى که محلى براى تجمع 
میکروب ها هســتند براى افراد ســالم بى ضرر 
محسوب مى شوند اما افرادى که شرایط خاصى 
دارند و بیمار هستند نسبت به میکروب هایى 
که در ایــن مکان ها رشــد مى کنند 
حساس مى شــوند. بنابراین افراد 
فوق باید در این رابطه احتیاط کنند.

وقتى ماشین ظرفشویى
 سالمتى تان را نشانه مى گیرد

آیا جمالتى مانند «آیا این لباس به سن من مى خورد؟» و «با 
این لباس احساس بهترى دارم» را شنیده اید؟  لباس هاى 
مختلف مى توانند بر حاالت روحى ما اثر بگذارند، ببینیم تا به 

حال اثر مثبت  کدام یک را از خود گرفته ایم:
1. لباس هاى شما مى توانند به شــما قدرت بدهند: برخى 
لباس ها از جمله لباس هاى رسمى به شما اعتماد به نفس 
خاصى مى دهد که باعث ایجــاد حس قدرت در ناخودآگاه 
مغز شما مى شود. کت و شلوار آبى کاربنى یا سورمه اى نمونه 

بارز این نوع لباس هاست.
2. لباس هایى که شما را متفکرتر مى کنند: مطالعات نشان 

مى دهند که عالوه بر حس قدرت، لباس هاى رسمى ما را 
تبدیل به تفکر با سرعت باالترى هم مى کند.

3. لباس هایى که ما را مجبور به ورزش ســخت مى کنند؛ 
اما ذهن ما، آن را آســان درك مى کند: لباس هاى ورزشى 
قرمز به علت محرك بودن رنگ آن، ما را مجبور به سخت 
ورزش کردن مى کند. مطالعات نشان مى دهند در المپیک 
2004 ورزشکارانى با پوشش قرمز رنگ موفقیت بیشترى در 
مسابقات، نسبت به ورزشکاران با لباس رنگ آبى داشته اند.
4. لباس هایى که شما را باهوش تر مى کنند: برخى کارها 
لباس هاى فرم مخصوص به خود را دارند و با پوشیدن آن 

لباس ها و مشغول شدن به کار مخصوص، هوش شما براى 
انجام آن کار افزایش مى یابد.

5. لباس هایى که باعث بهتر تمرکز کردن مى شوند: وقتى 
شما لباسى مناسب به تن داشته باشــید، که به شما حس 
حرفه اى بودن در کارتان را بدهد، دومین اثر مستقیمى که 

دارد، تمرکز بیشتر بر موضوع در حال بررسى است.
6. لباس هاى ورزشى میل به ورزش را در شما بیدار مى کند: 
لباس هایى که براى ورزش هستند چه در داخل باشگاه و چه 
در فضاى بیرونى، این حس که وقت تمرین بدنى است را 
در ذهن شما بیدار مى کند و مغز شــما را آماده ورزش هاى 

فیزیکى مى کند.
7. لباس هایتان مى تواند شــما را خوشحال تر کند: وقتى 
شما لباســى را بپوشید که خوشــحالتان مى کند و با آن 
احســاس رضایت دارید باعث باالبردن حــس امید در 
شما مى شــود، که در فعالیت هاى روزانه اثرى مثبت بر 

کارهایتان دارد.
8. لباس هایى که مى تواند باعث کاهش وزن شــما شود: 
زمانى که لباس هاى شما تنگ مى شوند و دیگر به راحتى 
قبل نیســتند، ملموس ترین هشدارى  اســت که دریافت 

مى کنید، شما در حال اضافه وزن و تغییر سایز هستید.

اگر نمى توانید بیــرون رفتن از خانه بدون 
آرایش را تحمل کنید، احتمال اینکه بر روى 
پوستتان ویرانى به بار بیاورید زیاد است! در 
حالى که بعضى افراد، با عــوارض جانبى 
بسیار کمى ناشى از استفاده از لوازم آرایشى 
مثل کرم پودر، انــواع پودرها و رژ لب روبه 
رو مى شــوند، اما باقى افراد، آنقدر خوش 
شانس نیستند. مواد شــیمیایى موجود در 
بسیارى از این محصوالت، مى تواند طیف 
گسترده اى از عوارض جانبى را ایجاد کند 
که روند زیبایى شما را تحت تأثیر قرار دهد 

و موجب آسیب هاى پوستى شود.
ظاهر چرب

وجود یک الیه ضخیم چرب و براق بر روى 
پوســت، با داشتن درخششــى طبیعى و با 
طراوت متفاوت است. کرم پودرهاى بر پایه 
روغن و پودرهاى کرمــى، ظاهرى لغزنده 
ایجاد مى کنند و باعث مى شــوند که خط 
چشمتان بریزد و یا ســایه چشمتان پشت 
پلکتان جمع شــود. براى ظاهرى نرم تر و 
با طراوت تر، از اســتفاده از لوازم آرایش بر 
پایه روغن خوددارى کنید، به خصوص اگر 

پوست چربى هم دارید.
از کرم پودرهاى بر پایه آب و یا پودرهاى 
ســبک به عنوان جایگزین استفاده کنید. 
اگر پوســتتان به صورت طبیعى خشک 
است، استفاده از لوازم آرایش روغنى پاسخ 
مشکل شما نیست. در عوض از پاك کننده 
مناسب استفاده کنید و پوستتان را مرطوب 

کنید.
خشکى

در برخى مواقع، ممکن است کرم پودرها و 
پودرها، پوست شما را خشک کرده و ظاهرى 
پوسته پوسته، خسته و بى روح به آن بدهند. 
این دسته از لوازم آرایشى، همچنین ممکن 
اســت باعث ایجاد خطوط عمیق و چین و 
چروك در پوست شما شوند، که طبق اعالم 
آکادمى درماتولوژى آمریکا، خود مى تواند 
باعث توسعه یک عفونت شود. براى مبارزه با 
این اتفاق، حدوداً پنج دقیقه قبل از استفاده از 
کرم پودر و یا پودر، به پوستتان کرم مرطوب 
کننده بزنیــد. یک کرم پــودر و یا پنکیک 

آبرسان نیز مى تواند کمک کند.
منافذ بسته شده و آکنه

تمام کسانى که آرایش مى کنند، دچار یک 
نوع جوش نمى شوند. پس، اگر گفتن این 
حرف که آرایش مى تواند باعث آکنه شود 
غلط باشــد، مى تواند باعث خوشحالیتان 
شود! همینطور هم هســت! جوش، یک 
فولیکول مو اســت که توســط چربى و 
ســلول هاى مرده بسته شــده و در حال 
جنگ با فعالیت باکتریایى اســت. وقتى 
از کــرم پودرها و پنکیک هایى اســتفاده 
مى کنید که باعث بسته شدن بیشتر منافذ 
و فولیکول هاى مو مى شود، صرفًا آکنه را 

تشدید مى کنید.
آکادمى درماتولوژى آمریکا توصیه مى کند 
از لوازم آرایش چرب دورى کرده و از نوع غیر 
آکنه آور و غیر پر کننده منافذ استفاده کنید، تا 

منافذ پوستتان مسدود نشود.
آلرژى

برخى مواد تشــکیل دهنده لوازم آرایشــى 
مثــل عطرهــا و نگهدارنده ها مــى توانند 
باعــث واکنــش هــاى آلرژیــک از جمله 
درماتیت هاى تماسى شوند. نگهدارنده هاى 
شــامل پارابن موجود در لوازم آرایشــى، در 
سلول هاى سرطانى تشخیص داده شده اند. 
همچنین مراقب فرمالدئید (که بیشــتر براى 
حفظ اجساد به کار مى رود!) نیز باشید، مى تواند 

پوست و چشم شما را تحریک کند.

آرایش با پوست شما 
چه مى کند؟

اگرچه برخى افراد بــه دالیل مختلف چــاره اى به جز 
خروج از قرنطینه ندارند و براى رعایت فاصله اجتماعى با 
مشکالتى مواجهند، اما برخى دیگر که امکان دورکارى و 
حضور کمتر در جامعه را دارند نیز با نوعى دیگر از مشکل 
مواجهند. درواقع این افراد مایلند بدانند که آیا مى توانند 

براى پیاده روى و تغییر روحیه از خانه خارج شوند یا خیر.
پیاده روى و معاشــرت دورادور مى تواند تأثیرى بسیار 
مثبت روى روحیه افراد داشــته باشــد، اما آیــا این امر 

خطرناك نیست؟
«جرج جیســون تترو»، متخصص بیمارى هاى عفونى 
معتقد اســت که ویروس کرونا در درجــه اول از طریق 
قطرات منتشر مى شود، یعنى مقادیر تقریباً زیادى مایعات 
که هنگام سرفه یا عطسه از دهان خارج مى شوند. بیشتر 
خطر ابتال از طریق قطرات بــزرگ تر رخ مى دهد که در 
فاصله کمى بیش از نیم متر از یک فرد آلوده مشــاهده 

مى شود.
در فاصله فراتر از 2 متر، خطر ابتال به میزان قابل توجهى 
کاهش مى یابــد، زیرا همه چیز به جــز قطرات هوازى 

کوچک تر سقوط خواهد کرد. این قطرات کوچک تر به 
اندازه اى قوى نیســتند که بتوانند دیگران را آلوده کنند؛ 
بنابراین زمانى که براى پیاده روى از خانه خارج مى شوید 
حتمًا باید فاصله خود را با نفرات جلویى و پیرامونى خود 

رعایت کنید.
فراموش نکنید هنگامى که ورزش مى کنید تعداد تنفس 
خود را افزایش مــى دهید و مخاط بیشــترى نیز ایجاد 
مى کنید، بنابراین زمانى که ورزش مى کنید سعى کنید 
فاصله بیشترى با دیگران داشته باشید درواقع این موضوع 

در هنگام دویدن اهمیت بیشترى نیز خواهد داشت.
حتى اگر در حال پیاده روى هســتید، یا فقط در پیاده رو 
ایستاده اید، اگر شــخصى که در حال پیاده روى سرفه

 مى کند از نزدیکى شــما عبور مى کند، بهترین کار این 
اســت که صورت خود را برگردانید و در جهت دیگر قدم 
بردارید. یک توصیه مهم دیگر این اســت که در هنگام 
ورزش، پیاده روى و دویدن حتمًا با دهان بســته تنفس 
کنید. توصیه مهم دیگر این است که هرگز بدون ماسک 

براى پیاده روى از خانه خارج نشوید.

آیا پیاده روى در دوران همه گیرى 
کووید-19 بى خطر است؟

رات کوچک تر به 
گران را آلوده کنند؛ 
نه خارج مى شوید 
ى و پیرامونى خود 

کنید تعداد تنفس 
شــترى نیز ایجاد 
ى کنید سعى کنید 
رواقع این موضوع 

واهد داشت.
فقط در پیاده رو   یا
 پیاده روى سرفه
د، بهترین کار این 
ر جهت دیگر قدم 
ــتکه در هنگام 
بســته تنفس  ان
رگز بدون ماسک 

یرى 

پوشش 
مناسب چگونه 

حال شما را 
خوب مى کند؟

حفظ رژیم غذایى مناســب در ماه مبــارك رمضان 
مى تواند به درمان کبد چرب کمک کند.

بیش از 30 درصد از مردم کشور داراى کبد چرب هستند 
که منجر به مشکالتى نظیر سکته هاى قلبى و مغزى 
مى شود؛ بنابراین توجه به سالمت کبد، اهمیت زیادى 
دارد. کبد چرب به دلیل رژیم غذایى نامناســب ایجاد 
مى شود. کبد به طور طبیعى خود را توسط سلول هایى 
ترمیم مى کند، اما زمانى که کبد دچار چربى بیش از 5 تا 
10 درصد مى شود، این کار با اختالل مواجه شده و کبد 

فرد آسیب پذیر مى شود.
مصرف مواد غذایى چرب و مشــروبات الکلى، داشتن 
اضافه وزن و نداشتن فعالیت بدنى سالم شامل ورزش 
و تحرك مفید، سوء تغذیه، فشــار خون باال، باردارى 
و مصرف داروهایى مانند آســپرین و تتراسایکلین و 
استامینوفن، از عوامل ایجاد کبد چرب هستند. توجه به 
رژیم غذایى براى افرادى که از کبد چرب رنج مى برند 

اهمیت زیادى دارد.
ســیر و پیاز، گریپ فروت و پرتقال، آب لیمو ترش و 
تازه در آب داغ، عسل، دارچین و اسفناج، از مواد غذایى 
هستند که مصرف آنها به پیشگیرى و درمان کبد چرب 

کمک مى کند.

تغییر رژیم غذایى و رفتارهاى ناسالم در صرف غذا در ماه 
مبارك رمضان و زمانى که فرد مبتال به کبد چرب روزه 
مى گیرد، مى تواند به درمان او کمک کند. روزه دارى به 
سم زدایى کبد کمک مى کند و تأثیر مثبتى بر سالمت 

فرد مى گذارد.
براى داشــتن یک رژیم غذایى ســالم در ماه مبارك 

رمضان به نکات زیر توجه کنید:
1) چربى هاى اشباع مانند کره و خامه را در وعده هاى 

غذایى حذف کنید.
2) مصرف مواد نشاسته ایى مانند برنج، نان و ماکارونى 

را کاهش دهید.
3) پروتئین مورد نیاز بدن خود را بــا مصرف ماهى و 

گوشت سفید تأمین کنید.
4) از مصرف جگر، مغز و کله پاچه بپرهیزید.

5) از خوردن شیرینى جات مصنوعى اجتناب کنید.
6) پس از افطار به مدت دو ســاعت پیاده روى سبک 

انجام دهید.
7) مصرف میوه و سبزیجات تازه در وعده هاى سحر و 

افطار را فراموش نکنید.
8) از پرخورى و خــوردن غذاهاى چرب در وعده هاى 

سحر و افطار پرهیز کنید.

نکات تغذیه اى براى روزه داران مبتال به کبد چرب
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

گروهــى از فرشــتگان امینــان وحــى خداونــدى هســتند و ســخن او را 
بــه رســوالنش مــى رســانند و آنچــه مقدر کــرده و مقــرر داشــته، بــه زمین 
مى آورند و باز مــى گردند. گروهــى نگهبانان بنــدگان او هســتند و گروهى 
دربانان بهشــت اویند.شــمارى از ایشــان پاهایشــان بــر روى زمیــنِ فرودین 
اســت و گردن هایشــان به آســماِن فرازین کشــیده شــده و اعضاى پیکرشــان 
از اقطار زمین بیرون رفته و دوش هایشــان آنچنان نیرومند است که توان آن 

موال على (ع)دارند که پایه هاى عرش را بر دوش کشند.

دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْرُزْقنى فیِه طاَعَه الْخاِشعیَن َواْشَرْح فیِه َصْدرى بِاِنابَِه الُْمْخبِتیَن، بِاَمانَِک 

یا اَماَن الْخآئِفیَن.
خدایــا! فرمانبــردارى فروتنــان را در ایــن روز  روزِى مــن گــردان و

 بگشــا ســینه ام را بــراى بازگشــتن به ســویت همانند بازگشــتن خاشــعان، 
به امان بخشی  ات اى امان بخش بیمناکان!

بدینوسیله به اطالع میرساند شهردارى بهارستان درنظر دارد با توجه به مصوبه شــماره 145/ش ب مورخ99/1/27 شوراى محترم اسالمى 
شهربهارستان نسبت به برگزارى مناقصه هاى زیر اقدام نماید.

1-واجدین شــرایط مى توانند از تاریخ 1399/02/13 تا پایان وقت ادارى 1399/02/27 اسناد مناقصه را از واحد امور قراردادها در شهردارى 
دریافت نمایند.

2-مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان تا پایان وقت ادارى  روزچهارشنبه مورخ1399/02/31 مى باشد که باید به واحد دبیرخانه محرمانه 
حراست شهردارى تحویل و رسید اخذ نمایند.

3-گشایش فرمهاى اسناد ارزیابى کیفى روز پنج شنبه مورخ 1399/03/01
4-گشایش پیشنهاد هاى تایید شده در روزشنبه مورخ1399/03/03 ساعت14:30درمحل شهردارى بهارستان صورت مى پذیرد.

5-شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
6-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

7-هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه میباشد.

مناقصه عمومى(دومرحله اى)

م.الف:829366 داوود بحیرایى-شهردار بهارستان

مدت اجرامیزان سپرده(ریال)نام مناقصه

عملیات اجرایى خدمات شهرى شهربهارستان(نظافت،رفت و روب،جمع آورى 
12ماهه3/223/000/000زباله،حمل به محل دفن ناحیه یک شهر بهارستان)

عملیات اجرایى خدمات شهرى شهربهارستان(نظافت،رفت و روب،جمع آورى 
بدینوسیله از کلیه شرکاى شرکت فوق دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومى 12ماهه1/824/000/000زباله،حمل به محل دفن ناحیه دو شهر بهارستان)

فوق العاده که در تاریخ 1399/03/07 در ساعت 8 صبح در محل اصفهان - خیابان 
کمال الدین اسماعیل - جنب اداره دخانیات تشکیل میگردد حضور به هم رسانید 

دستور جلسه 
نقل و انتقال سهم الشرکه

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت
 پمپ بنزین زاینده اصفهان با مسئولیت محدود ثبت 
شده به شماره 872 و شناسه ملى 10260147527

هیأت مدیره

شهردارى میمه به استناد مجوز شــماره 96/318مورخ96/10/17و97/313مورخ 97/08/13 شوراى اسالمى شهر درنظر دارد از 
 CNG طریق مزایده عمومى نسبت به واگذارى مکان3باب کیوسک به صورت استیجارى واقع در روبروى بخشدارى میمه، جایگاه
و پارك لتیان(مکان و کانکس)درسطح شــهر میمه اقدام نماید.لذامتقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهى درروزنامه حداکثر تا 
تاریخ99/02/29به شهردارى واقع درمیمه،بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت درمزایده اقدام و یا 
جهت کسب اطالعات با شماره تلفن45422434-031 این شهردارى تماس حاصل و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند.

ضمنا شهردارى در رد یا قبول یک یاتمام پیشنهادات مختار است وهزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده میباشد.

آگهى مزایده

م.الف:836008 محسن صدرالدین کرمى- شهردارمیمه

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان درنظر دارد نسبت به واگذارى امالك ازطریق مزایده 
وتجدید مزایده اقدام نماید.متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى 
به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر-بلوار جانبازان-جنب پلیس 
راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1399/03/06 به دبیرخانه 
سازمان تحویل نمایند و یاباشماره 03152236973 داخلى1 تماس حاصل فرمایند.الزم به ذکر 

است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج میباشد.
1-دوقطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در زاینده رود-کله مسیح-محله پردیس (تفکیکى 

شهردارى زاینده رود)پالك15و16
2-یک قطعه زمین باکاربرى مسکونى واقع در باغبهادران-محله کوه آب پالك1418

3-یک قطعه زمین با کاربرى مســکونى واقــع درورنامخواســت-بلوارجانبازان خیابان 
شهیدغالمى(سنگبرى سابق)کوچه6مترى

آگهى تجدید مزایده

محمد سوارى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اولنوبت اول

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


