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کرونا چگونه منجر به سکته مى شود؟بادهاى شرقى هنوز شدت نگرفته استمنوچهر هادى با « نیسان آبى» مى آیدهمه دکتر و مهندس هستیم مگر خالفش ثابت شود! اى کاش سپاهان در آن میدان حاضر شده بود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

افرادى که 
زنجبیل برایشان 

قدغن است!

جزئیات ثبت نام مجازى دانش آموزان اصفهانى
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سکوت آقاى نجیب
 راجع به ایران

اطالعات جدید
 درباره جاسوس 

دستگیرشده در سوریه

5
 دانشجوها 

«همیار تقلب» 
استخدام مى کنند!

مصرف دائمى زنجبیل مى تواند با برخى از داروها تداخل 
داشته باشد. افراد مبتال به دیابت، افراد مبتال به فشار 

خون باال و افراد مبتال به اختالالت لخته شدن ممکن 
است نیاز به استفاده محتاطانه از زنجبیل داشته باشند. 

زنجبیل مى تواند موجب رقیق شدن خون شود...

این روزها آگهى هاى همیار و کمک براى حضور 
در امتحانات آنالین، به لیســت متعدد خدمات 
غیرمعمول اضافه شده است. خدمت جدیدى که 
در آن دانشــجویى براى ساعت امتحان آنالین، 
دانشجوى دیگرى را به کمک مى گیرد و قیمت 

این خدمت هم توافقى تعیین مى شود.
گشــتى در تجمع هاى دانشــجویان در فضاى 
مجازى نشان مى دهد که خیلى زود ایده کمک 
داشتن در امتحانات به فکر بسیارى از دانشجویان 

4رسیده است...

مسافران مترو از مسافران مترو از 130130 هزار نفر به  هزار نفر به 3030 هزار نفر رسیده است هزار نفر رسیده است
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مقام ارشد اداره کل آموزش و پرورش استان تشریح کرد

پدر ساالر امروز به 
آغوش خاك مى رود

رادوى نازك نارنجى
ظاهرا سرمربى ذوب آهن عالقه چندانى به بازگشت به ایران و ادامه 

کار در کشورى که درگیر پاندمى کروناست ندارد.
 پس از ســوخت شــدن بلیت پرواز این مربى از آلمان به تهران و 
اصفهان این مرد مونته نگرویى با اشاره به صحبتهاى مسعود 
شــجاعى کاپیتان تراکتور مى گوید خانواده اش نگران سفر 

وى به ایران هستند...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آگهى هاى جدید آموزشى 
در فضاى مجازى

چرا 
میوه هاى تابستانه 
در اصفهان گران 

است 

دلیل عدم واریز بیمه بیکارى افراد چیست؟
2

فعال بى خیال گجت!فعال بى خیال گجت!

به استناد ماده 71 قانون شهردارى ها ارائه عملکرد 6 ماه دوم سال 1398 به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد.

گزارش عملکرد شهردارى شاهین شهر

شماره 
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهشرح اعتباراعتبار

1000

درآمدهاي 
ناشى از 

عوارض عمومى 
(درآمدهاى 

مستمر)

1,520,126,458,000745,486,673,923638,933,227,034

2000
درآمدهاي 

ناشی از عوارض 
اختصاصی

75,600,000,00037,075,068,49353,495,395,642

3000

بهاي خدمات 
و درآمدهاي 
موسسات 
انتفاعی  
شهرداري

43,413,342,00021,290,378,67923,437,395,909

4000
درآمد حاصل 
از وجوه واموال 
شهرداري

19,745,000,0009,683,164,3848,387,637,805

5000
کمکهاي اعطائی 

و سازمانهاي 
دولتی

88,000,00043,156,1640

اعانات و هدایا و 6000
98,027,200,00048,073,613,15162,897,546,071دارائیها

سایر منابع تامین 7000
43,000,000,00021,087,671,23333,817,009,185اعتبار

1,800,000,000,000882,739,726,027820,968,211,646جمع درآمدها :-

شماره 
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهشرح اعتباراعتبار

836,280,000,000503,986,021,320499,885,735,311جمع چهار فصل ادارى و شهرى :-
168,970,000,00090,691,473,42190,008,502,934جمع چهار فصل وظیفه خدمات ادارى :-

94,990,000,00051,534,475,57450,990,803,902فصل اول هزینه هاي پرسنلی ادارى10000
48,660,000,00029,251,764,00129,155,005,912فصل دوم هزینه هاي اداري  ، ادارى20000
3,090,000,0001,821,031,5141,819,951,514فصل سوم هزینه هاي سرمایه اي  ادارى30000
22,230,000,0008,084,202,3328,042,741,606فصل چهارم هزینه هاي انتقالی ادارى40000

667,310,000,000413,294,547,899409,877,232,377جمع چهار فصل وظیفه خدمات شهرى :-
99,250,000,00057,730,507,58056,730,189,358فصل اول هزینه هاي پرسنلی شهرى10000
310,670,000,000202,563,899,275201,971,953,975فصل دوم هزینه هاي اداري  ، شهرى20000
3,760,000,0001,029,100,000712,048,000فصل سوم هزینه هاي سرمایه اي  شهرى30000
253,630,000,000151,971,041,044150,463,041,044فصل چهارم هزینه هاي انتقالی شهرى40000

833,720,000,000476,001,310,996332,550,805,946جمع پروژه هاى عمرانى :-
963,720,000,000547,251,250,823400,697,753,135جمع پروژه هاى عمرانى و دیون عمرانى :-

62,870,000,00017,964,724,68914,299,404,689برنامه ریزي توسعه شهري31000
31,000,000,00015,955,319,22513,335,319,225برنامه هدایت ودفع آبهاي سطحی داخل شهري32000
358,200,000,000232,295,713,248105,928,238,484برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهري33000
25,000,000,0006,400,000,0006,400,000,000برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها34000
323,650,000,000183,158,546,878175,510,456,878برنامه بهبود محیط شهري35000
6,000,000,0002,414,830,3962,410,630,396برنامه ایجاد اماکن و فضاهاي ورزشی ، فرهنگی و توریستی36000
21,000,000,00013,836,404,89212,290,984,606برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهري37000
6,000,000,0003,975,771,6682,375,771,668برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا38000
130,000,000,00071,249,939,82768,146,947,189هزینه هاى پیش بینى نشده و دیون عمرانى39000

گزارش هزینه هاى شهردارى شاهین شهر در 6 ماه دوم سال 1398گزارش درآمد هاى شهردارى شاهین شهر در 6 ماه دوم سال 1398
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فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) را تسلیت مى گوییم

ظاهرا سر
کار در کش
 پس از
اصف
ش
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مدیر روابط عمومى شرکت مترو اصفهان مى گوید آمار مسافران مترو اصفهانى در آینده بیشتر خواهد شد مدیر روابط عمومى شرکت مترو اصفهان مى گوید آمار مسافران مترو اصفهانى در آینده بیشتر خواهد شد 
اما به نظر نمى رسد خیلى بیشتر از اما به نظر نمى رسد خیلى بیشتر از 4545 هزار نفر شود هزار نفر شود

بهره بردارى از
 12 پروژه عمرانى 
در مناطق عشایرى 
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سخنگوى ستاد آزادسازى سهام عدالت گفت: زمانى که 
ثبت سفارش فروش 30 درصد سهام آغاز شد، عده اى 
از سهامداران در همان روز نخست براى فروش مراجعه 
کردند و عده اى هم در روز 10 خرداد اقدام کردند که این 
عده، با فروش این میزان از سهامشان حدود 16 درصد 

ضرر کردند.
حسین فهیمى تعداد کســانى را که براى فروش سهام 
خود به بانک ها یا دفاتر کارگزارى مراجعه کرده اند کمتر 
از یک میلیون نفر خواند و در پاســخ به این موضوع که 
برخى سهامداران از واریز مبالغى در حدود 100 یا 140 
هزار تومان در ازاى فروش سهامشــان خبر مى دهند، 

گفت: علت واریز مبالغى در این حدود به این دلیل بوده 
که از ابتدا میزان دارایى (سهام) آن ها پائین بوده است.

او افزود: برخى از سهامداران پس از فوت مشمول سهام 
اصلى، داراى سهام شــده اند که در این صورت سهام 
اولیه بین چند نفر تقســیم شــده و ارزش هر سهم نیز 

کاهش یافته است.
سخنگوى ســتاد آزادســازى ســهام عدالت گفت: 
فروش ســهام در بازار بصورت قطعــه قطعه صورت 
مى گیرد  و به همین علت مبلغ به دســت آمده پس از 
فروش کامل 30 درصد سهام، به ســهامدار پرداخت 

خواهد شد.

مدیرکل اشــتغال و بیمه بیکارى وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى عدم واریز بیمه بیکارى اسفندماه مشموالن بیمه 
بیکارى کرونا را ثبت شماره حســاب نادرست برخى افراد 
دانست. «مسعود بابایى»  گفت: از میان مشموالن بیکارى 
اسفندماه ماه امسال که مقرر شد شماره حساب خود را ارسال 
کنند، شماره حساب برخى افراد مشکل داشته و با کدملى 
آنها همخوانى نداشت یا اینکه خارج از شش بانک عاملى 
که اعالم شد شماره شبا ارسال کردند. براى این افراد پیامک 

فرستادیم که شماره حساب خود را اصالح کنند.
وى گفت: براساس مصوبه ستاد ملى مقابله با کرونا، بیمه 
بیکارى مشموالن ناشى از شیوع کرونا از اسفند 98 تا پایان 

اردیبهشت 99 را تحت پوشش قرار داده است.
مدیرکل اشــتغال وزارت کار درباره پرداخت بیمه بیکارى 
مشموالن در فروردین و اردیبهشت ماه گفت: لیست کامل 
مشموالن در اختیار تامین اجتماعى قرار گرفته است و قرار 
است این سازمان پاالیش تعداد عائله را انجام  دهد و در اختیار 

سازمان برنامه و بودجه قرار مى دهد.
وى همچنین درباره بیمه بیکارى در ماه هاى آینده نیز گفت: 
در خردادماه پرداخت بیمه بیکارى روند قانونى مى شــود و 
افراد باید حتما سابقه پرداخت بیمه منطبق با قانون باشد و 
مبلغ پرداختى نیز برعهده سازمان تامین اجتماعى است که 

مطابق قانون پرداخت مى شود.

فروشندگان سهام عدالت
 16 درصد ضرر کردند

دلیل عدم واریز بیمه بیکارى 
افراد چیست؟

به یاد استاد
   آنا | شــبکه نســیم به مناســبت درگذشت 
محمدعلى کشاورز، بازیگر پیشکسوت تلویزیون 
و ســینماى ایران آخرین حضور تلویزیونى او را 
روى آنتن مى برد. در این راســتا گفتگوى زنده یاد 
کشاورز در برنامه «چهل تیکه» قرار است ساعت 
23 چهارشنبه شب ، 28 خردادماه بازپخش شود. 
زنده یاد محمدعلى کشــاورز روز یکشنبه چشم از 

جهان فروبست.

آخرین وضعیت سدها
   بهــار | مدیــرکل مدیریت بحــران و پدافند 
غیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
خوشبختانه ورودى سد هاى کشور در شرایط مناسب 
و مطلوبى قرار دارد به طورى که وضعیت سد هاى 
مخزنى کشور بالغ بر 73 درصد پر است که عدد قابل 

توجهى نسبت به سال گذشته است./2079

اتفاق عجیب در اهواز
   خبــر آنالین | سرپرســت مرکز بهداشــت 
علوم پزشکى جندى شاپور تایید کرد که 11 هزار 
نمونه آزمایش کرونا از 29 هزار نمونه اى که طى 
هفته هاى اخیر از مراجعه کنندگان در اهوازگرفته 
شــد، به طرز عجیبى مفقود شده اســت. یکى از 
دالیل این فاجعه، نمونه گیرى بیش از حد ظرفیت 

آزمایشگاه هاى استان خوزستان است./2080

مسن ترین استان ها
   ایلنا | رییس دبیرخانه شوراى ملى سالمندان 
کشور با بیان اینکه در حال حاضر حدود 0.9 دهم 
درصد جمعیت سالمندى افرادى هستند که داراى 
تجرد قطعى بوده و اصًال ازدواج نکرده اند، گفت: 
در حــال حاضر براســاس برآوردهــاى صورت 
گرفته 2 میلیون و 700 هــزار نفر تجرد قطعى در 
دوره میانسالى داریم. حســام الدین عالمه گفت: 
سالمندترین استان هاى کشور استان هاى گیالن، 
مازندران، مرکزى، همدان و آذربایجان شــرقى 

هستند./2081

اعالم حکم قاچاقچى فیلم
   مهر | سید جمال ساداتیان، تهیه کننده فیلم 
سینمایى «مترى شــیش و نیم» یکسال پس از 
انتشار نســخه قاچاق آن، از محکوم شدن عامل 
اصلى انتشار غیرقانونى این فیلم به یک سال زندان 
خبر داد. نسخه قاچاق این فیلم در زمانى که هنوز 
نمایشش به پایان نرسیده بود، سر از فضاى مجازى 
و حتى سوپرمارکت ها و دستفروشان گوشه خیابان 
درآورد! نکته عجیب هم این بود که این نســخه 
همان نسخه اى بود که براى بازبینى به دبیرخانه 
جشــنواره فیلم فجر ارسال شــده بود؛ با کیفیت 
پایین تر اما حاوى ســکانس ها و صحنه هایى که 
براى رونمایى از فیلم در جشنواره، حذف شده بودند!

مرگ فداکارانه پرنده مادر 
   رکنا | آتش سوزى در باغ هاى هنزك لواسان 
در تهران توسط واحد آتش نشــانى مهار شد اما 
متاســفانه تعدادى از جانــداران و درختان در این 
آتش سوزى سوختند. یکى از این جانداران، پرنده 
فداکارى بود که براى دفاع از 16 تخم خود حاضر 
نشد النه اش را ترك کند و در آتش سوزى مراتع 

لواسان سوخت./2082 

زمان افزایش حقوق 
   رکنا | حجت االســالم والمسلمین علیرضا 
ســلیمى نماینده مجلس گفت: پیرو گفت وگو با 
رئیس سازمان در خصوص مشکالت کارگران و 
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعى، مقرر شد تا 
آخر خرداد ماه امسال، افزایش حقوق بازنشستگان 

را اعمال و پرداخت کنند.

آماده فداکارى هستم!
   نامه نیوز | محمود احمدى نژاد در اولین واکنش 
به خبر حضورش در انتخابات ریاســت جمهورى سال 
1400 گفت: هنوز به مسئله انتخابات فکرى نکرده ام 
و شــخصًا هم تمایلى به این کار ندارم؛ گرچه من هم 
مثل همه ایرانیان آماده فداکارى براى ملت هستم. او در 
پاسخ به سوالى در این خصوص گفت: هنوز تا انتخابات 
وقت داریم، ما باید به فکر امروز باشیم. امسال در کل دنیا 
سال تحوالت است و باید خود را براى این آماده کنیم و 
مراقبت کنیم تا ملت ها آسیب نبینند. باید به فکر اصالح 
جهان باشیم و فکر مى کنم هر اصالحى رخ مى دهد باید 

در سطح جهان اتفاق بیفتد.

کرونا آزمون الهى است
   مهر | حجت االسالم شــکرزاده، از اساتید حوزه 
و دانشگاه با طرح این ســوال که آیا ویروس کرونا یک 
بالســت یا خیر گفت: برخى مى گویند اگر عامل چنین 
ویروسى بشر اســت پس نباید این ویروس را امتحان 
الهى دانســت در صورتى که کرونا یک بالى جهانى 
است و موضوع تازه اى هم نیست. وى تصریح کرد: ما 
باید بدانیم که عامل این بیمارى چه خود بشر و چه خود 
خداوند باشد یک نوع بالست و با صبر و استقامت، توجه 
به گذرا بودن مشکالت دنیا و تضرع و ابتهال و زارى به 
درگاه خداوند مى توان این آزمایش الهى را هم با موفقیت 

پشت سر گذاشت./2076

استندآپ کمدى زنان 
اشکال دارد

   تسنیم | حجت االسالم سیدحسین حسینى قمى 
کارشناس برنامه تلویزیونى «ســمت خدا» با انتقاد از 
برخى برنامه هاى به ظاهر طنز صداوسیما گفت: امروز 
اگر این حرف ها را در رسانه بگوییم خیلى ها مى خندند. 
شب تا دیر وقت و تا ســاعت یک و دو نیمه شب دور 
هم جمع مى شــوند و اصًال رعایت محرم و نامحرمى 
نمى شود. بنده روزى در رسانه ملّى عرض کردم که در 
تلویزیون دختر جوان هفده هجده ساله اى را مى آورند تا 
استندآپ کمدى ایجاد کند، هزار اَدا و اطوار در مى آورد 
ببیند مى تواند از مردم که در مقابل او هستند نمره بگیرد 

یا نه!/2077

فهرست شکایت از سلحشورى
   برترین هــا | صدور کیفرخواست مجرمیت براى 
پرونده پروانه سلحشــورى، نماینده ســابق مجلس با 
واکنش متفاوت برخى کاربران فضاى مجازى مواجه شده 
است. نماینده مردم تهران در مجلس دهم در خصوص 
علت صدور این کیفر خواست گفت: هفت شکایت از من 
شده که شامل توئیت و مصاحبه هایم مى شود؛ ستاد امر 
به معروف و نهى از منکر اصفهان درباره حجاب از من 
شکایت کرد، توئیت و مصاحبه دختر آبى، حوادث آبان 
ماه و کودك همسرى از دیگر شکایت هایم محسوب 

مى شود. 

تأثیر کرونا 
بر روابط ایران و ترکیه

   خبر آنالین | وزیر خارجه کشورمان گفت: روابط دو 
کشور ایران و ترکیه در حوزه هاى مختلف تنگاتنگ است 
اما نیاز به مشورت هاى مستمر دارد. محمد جواد ظریف 
در بدو ورود به ترکیه گفت: به دلیل کرونا این مشورت ها 
در سطوح باالى دو کشور انجام نشده است؛ هرچند که 
رؤساى جمهورى و وزرا و مسؤوالن کمیسیون مشترك 

تلفنى گفت وگو کردند.

بحران در خوزستان
   انتخاب | رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با اشاره 
به ابتالى روزانه دو هزار نفر به کرونا در ســطح کشور، 
گفت: یک سوم آمار مبتالیان روزانه کرونا، در خوزستان 
هستند بنابراین باید ستاد ملى کرونا در خوزستان مستقر 
شود زیرا اکنون وضعیت شیوع کرونا در خوزستان کمتر از 

وقوع حادثه سیل یا زلزله نیست./2078

خبرخوان

روز یکشنبه رییس جوان سازمان تبلیغات اسالمى 
در آغاز ســخنان خود در مجلس نسبت به دکتر 
خوانده شدنش توسط یکى از اعضاى هیئت رییسه 
واکنشى نشان داد که هر چند به ظاهر مزاح بود و 
خارج از اصل سخنانش اما به اندازه کافى صریح ، 
گزنده و تلخ بود که یک نکته بسیار مهم اجتماعى 
را آن هم در سطح تریبون یکى از قواى سه گانه 

کشور دوباره یادآورى کند.
یکى از اعضــاى هیئت رییســه مجلس هنگام 
فراخوانــدن حجت االســالم قمى بــه جایگاه 
ســخنرانى وى را «دکتر» نامید و وى نیز پیش از 
آغاز ســخنان خود گفت:  «اول اینکه بنده دکتر 

نیستم. آمپولم بلدم بزنم اگر به کار بیاید!...»
حقیقت این اســت که متاســفانه بــاب اعطاى 
منزلت هاى دروغین و پوچ تحت عناوین علمى 
دکتر و مهندس سال هاست که در کشور ما باب 
شده و هر چند دســتکم شــاهد نمونه  بزرگى از 
رسوایى یکى از مقامات سیاسى سابق در این زمینه 
بوده ایم اما از آنجا که این امر نه در سیاست بلکه در 
برخى باورهاى غلط فرهنگى و اجتماعى ما ریشه 

دارد همچنان در سطح سیاست نیز انعکاس دارد.
دیرپایى و مقاومت این باور نادرست تا حدى است 
که حتى وضع قانون در این باره و جرم تلقى شدن 
استفاده بى جا از این عناوین علمى به اندازه کافى 
اثرگذار نبوده و نتوانسته در این زمینه رفتار سازى 
یا فرهنگ سازى کند و همچنان جامعه ما با این 
بلیه مواجه اســت که مدرك علمى و نه دانش و 
ســواد به منزله یک امتیاز مورد بذل و بخشش و 
خرید و فروش قرار مى گیرد و مایه ترقى افراد در 

جایگاه هاى مختلف مى شود./2083

این روزها آگهى هاى همیار و کمک براى 
حضور در امتحانات آنالین، به لیست متعدد 
خدمات غیرمعمول اضافه شــده اســت. 
خدمت جدیدى که در آن دانشجویى براى 
ساعت امتحان آنالین، دانشجوى دیگرى 
را به کمک مى گیــرد و قیمت این خدمت 

هم توافقى تعیین مى شود.
گشتى در تجمع هاى دانشجویان در فضاى 
مجازى نشان مى دهد که خیلى زود ایده 
کمک داشتن در امتحانات به فکر بسیارى 

از دانشجویان رسیده است.
البته اگرچه کمپین هــاى مجازى زیادى 
توسط دانشجویان درباره گالیه از کیفیت 
آموزش مجازى، لغو امتحانات حضورى 
به دلیل نگرانى بابت ابتــال به کرونا و لغو 
هر گونه امتحان به دلیــل کیفیت پایین 
آمــوزش مجازى تشــکیل شــد؛ اما در 
هیچ یک از این کمپین هــا، هیچ  نگرانى 
بابت کیفیت امتحان یــا احتمال تقلب در 
امتحان از سوى دانشــجویان ابراز نشده 
است؛ به نظر مى رســد این موضوع جزء 
دغدغه هاى دانشــجویان نیست. گویا از 
دید برخى دانشــجویان همیــار تقلب در 
امتحان، راه حل خوشایند و میانبرى براى 
امتحانات مجازى اســت. در آگهى هاى 
متعدد در فضاى مجازى از جمله گروه هاى 
تلگرامى، مى توان نیازمندى به انواع دروس 
و محتواى درسى را دید و این درخواست ها 
مختص به رشــته، گروه، دانشگاه یا شهر 
خاصى نیست. یکى از سواالت اولیه اى که 
درباره این موضوع به ذهن خطور مى کند،  
قیمت این خدمت است.  شخصى با آى دى 
على، در یکى از این گروه ها، دانشــجوى 
رشته فنى اســت و به اصالح دوستان و 
افراد دیگر کاربلد است. او براى کمک در 
چند درس اعالم آمادگى کرده  است. على 
درباره قیمت همیــارى در امتحان گفت: 
«هزینه براى یک ساعت امتحان 50 هزار 
تومان است؛ سوال ها را مى بینم و اگر بلد 

بودم و خواستید هر چند سوال که توانستم 
کمک مى کنم.» 

فرد دیگــرى بــا آى دى فرهــاد، قیمت 
مناســب ترى را ارایه مى دهد. او مى گوید: 
«قیمت 40 هزار تومان اســت.» و هزینه را 
قبل از امتحان مى گیرد و یادآورى مى کند 
که این قیمــت در مقابل هزینه اى که براى 
جبران درس و ترم مى کنیــد و همین طور 
نگرانى بابت پاس نکردن درس چیزى نیست 

و قصدش از این کار، بیشتر کمک است.
البته مشترى هاى این کاربلدان  باید به این 

نکته هم توجه داشته باشند که بعد از اینکه 
همیاران هزینه را دریافــت کردند معلوم 
نیست سر وقت در جلسه امتحان حضور 

داشته باشند یا خیر!
اما این تخلف در ظاهر شیرین همیشه با 
قصد مالى انجام نمى شود. آى دى سروش 
که براى داشــتن همیار در امتحان یک 
درس فنى درخواست کمک کرده است در 
این باره مى گوید: «اگر بخواهم پول بدهم 
که کمک هست اما مجانى هم کسى پیدا 
مى شود که کمک کند، باالخره یک جور 

مرام است؛ من هم چیزى را بلد باشم کمک 
مى کنم. پول هم نمى گیرم.»

کمک و همیارى دانشجویان در امتحانات 
مجــازى، فقــط مختص بــه جمعیت 
دانشگاهى و دانشــجویان نیست. برخى 
از دانش آمــوزان که از کمــک گرفتن از 
دوســتان و همکالســى هاى خود ناامید 
شده اند درخواست خود را براى همیار تقلب 
در گروه هاى دانشجویى ارایه مى کنند. آنان 
مى دانند در این گروه ها، افرادى هستند که 
دروس دبیرستان را خوانده اند و پشت سر 
گذاشته اند. خوب مى دانند که این درس ها 
براى دانشجویان سال باالیى به اصطالح  

آب خوردن است.
اما تقلب در درس مجازى همیشــه آسان 
نیست؛ صرف نظر از اینکه  تقلب در امتحان 
درسى امکان پذیر است یا نیست، احتمال 
برمال شدن تقلب هم وجود دارد که در این 
صورت، عواقبى متوجه دانشــجو است. 
وقتى هم تقلب براى دانشجو دردسر ساز 
مى شــود باید به بخش جریمه تقلب فکر 
کرد. طبق مقررات آموزشى وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناورى اگر دانشــجویى در 
امتحان یک درس تقلب کنــد و تقلب او 
براى دانشگاه محرز شد، نمره بیست و پنج 
صدم در کارنامه دانشجو به عالمت تقلب 
درج مى شود و این نمره هم قابل پاك شدن 
و نادیده گرفتن نیست و در معدل دانشجو 

منظور مى شود.
البته مواردى پیش مى آید که براى کمک 
به دانشجو به جاى نمره بیست و پنج صدم، 
نمره 9 یا کمتر در کارنامه منظور مى شود. 
در مواردى هم شــده که براى کمک به 
دانشجو شــوراى انضباطى راى به محرز 

نبودن وقوع تقلب داده است. 
با همه این شرایط، برخى دانشجویان فکر 
مى کنند که دانشگاه ها در آزمون ها چندان 
سخت گیرى نخواهند کرد تا این ترم پرفراز 
و نشیب با مدارا با دانشجویان به اتمام رسد. 
برخى دیگر هم مى گویند: «این روزهاى 

کرونایى هم خاطره خواهد شد.»/2084

آگهى هاى جدید آموزشى در فضاى مجازى

 دانشجوها «همیار تقلب» 
استخدام مى کنند!

همه دکتر و مهندس 
هستیم مگر خالفش 

ثابت شود!

خبرگزارى «تسنیم» اطالعات جدیدى از محمود 
موسوى مجد را که در ســوریه به جرم جاسوسى 

دستگیر شده است منتشر کرد.
غالمحسین اســماعیلى سخنگوى دستگاه قضا 
هفته گذشته از دستگیرى فردى به نام سید محمود 
موســوى مجد به جرم جاسوسى خبر داد. به گفته 
ســخنگوى قوه قضاییه، محمود موسوى مجد 
فرزند کاظم به ســرویس هاى اطالعاتى بیگانه 
(موساد و سیا) وصل بود و در زمان حضورش در 
سوریه، محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانى 
و برخى فرماندهان و مستشاران نظامى ایران را 
در قبال دریافت پول، به سرویس هاى اطالعاتى 

مى  داد.
در روزهاى گذشته نیز تصویرى از این جاسوس 
دستگیرشده که در دادگاه به اعدام محکوم شده 
است، در رسانه ها منتشر شد. اما به خالف آنچه در 
برخى رســانه ها گمانه زنى مى شود، وى نظامى 
یا پاسدار نبوده اســت و همچنین جزو نیروهاى 
بســیجى که به صورت داوطلب عازم ســوریه 
مى شدند نیست بلکه پیش از انقالب و در سنین 
کودکى همراه با خانواده از ایران خارج شــده و  

بزرگ شده کشور سوریه است.
وى در ســوریه با برخى مستشاران ایرانى ارتباط 
مى گیرد و به عنوان راننده مشغول به کار مى شود 
و در پوشــش راننده اطالعاتى را که به دســت 
مى آورد به سرویس اطالعاتى اسرائیل و آمریکا 
مى فروخــت. او در قبال این اطالعــات ماهانه 
5 هزار دالر از این ســرویس ها حقوق دریافت 
مى کرد. زمان دستگیرى موســوى مجد 26 ماه 
قبل بوده است و پرونده وى ارتباطى به ترور حاج 

قاسم سلیمانى ندارد.
او همان 26 ماه قبل توســط نیروهاى حزب ا... 
لبنان، که اشــراف ویژه اى روى سرویس  موساد 
دارند، شناسایى و دستگیر و به ایران تحویل داده 
شده است و از آن زمان در بازداشت به سر مى برد. 
حکم اعدام این جاســوس تأیید شده است و در 

زمان خود اجرا خواهد شد.

اطالعات جدید درباره 
جاسوس دستگیرشده 

در سوریه

اگر نمى توانید اتومبیل رولز رویس جدید با قیمت 330 هزار دالر بخرید، شاید بتوانید نمونه 
کوچک آن را که کپى برابر اصل است صاحب شــوید؛ با وجود کوچک بودن این نمونه که 
حجمش یک هشتم واقعى است با این وجود به تمام جزئیات، و اکسسوارهاى اتومبیل واقعى 
مجهز است. قیمتش هم 27 هزار دالر است (این میزان در واقع قیمت شورلت کامارو جدید 

است.)  
اغلب ماشین هاى مینیاتورى در دسترس همه هستند، اما این قانون درباره رولز رویس صدق 

نمى کند، نمونه کوچ آن داراى موتور v12  مجهز به باترى است.  
شکل بیرونى این اتومبیل مینیاتورى شگفت انگیز است، داخل آن هم از زیبایى و شگفتى چیزى 
کمتر از شکل بیرونى آن ندارد. همین ویژگى هاست که قیمت باالى آن را توجیه مى کند. نسخه 
کوچک رولز رویس همه جزئیات اتومبیل واقعــى را دارد. از صندلى ها گرفته تا دوخت آنها و 

بخش ظریف چوبى و...حتى کیسه هوا نیز ساخت اختصاصى شرکت رولزرویس مى باشد.
این مدل مینیاتورى در چهل هزار رنگ مختلف موجود اســت. طول آن 26 و عرض آن 10 
سانتیمتر و ارتفاعش 9 سانتیمتر است  و داخل یک جعبه فاخر به طول یک متر عرضه مى شود.

اگر به اندازه کافى پولدار هســتید، رولز رویس واقعى بخرید اما اگر نه، شــاید بتوانید مدل 
مینیاتورى آن را با تمام جزئیات و با پرداخت فقط 27 هزار دالر صاحب شوید!/2085

دســتورات تلفنی حســن روحانی به وزرا و 
مسئوالن کشور با بازخوردهایی مواجه شده 
اســت. برخی افراد و رســانه ها به این اقدام 
رییس جمهور خرده گرفته اند و معتقدند این 
دســتورات باید در میدان عمل مورد بررسی 
قرار گیرد والبته انتظــار دارند رییس جمهور 
به صورت میدانی وارد مسایل مهم روز شود 
و صرفًا به دســتورات تلفنی بســنده نکند. 
سیدحمید حسینى، وزیر ارشاد دولت محمود 

احمدى نژاد یکى از این افراد است. 
چرا آقاى رئیــس جمهور 

درباره موضوعات مهم سفر نمى رود یا با مسئوالن مربوطه به 
صورت حضورى جلسه نمى گذارد؟

پیش از این هم آقاى روحانى زیاد ســفر انجام نمى داد. یک نصف روز به یک اســتان 
مى رفت، در جلسه شوراى ادارى سخنرانى مى کرد و به تهران بر مى گشت. آقاى رئیس 
جمهور بیشتر توقع دارد که وزرا کارها را پیگیر باشند. البته سن و سال ایشان هم باالست. 
افراد مسن بیشتر در معرض بیمارى هستند. نباید زیاد از ایشان توقع داشت که مثل بقیه 

در صحنه باشد و به این صورت کار کند.
در مجموع شما موافق دستورات تلفنى آقاى روحانى هستید؟

خوب است اما کافى نیست. بیشتر باید نتیجه دســتورات گزارش شود. در گذشته سراغ 
نداریم این جور مسائل را خبرى کنند. باالخره مکاتبه و تماس تلفنى بین رئیس جمهور 
و مسئوالن براى پیگیرى کارها زیاد است اما حاال بخواهند روى این تماس هاى تلفنى 
مانور بدهند، معتقدم ارزش خبرى ندارد. باید نتیجه آن دستورات و کارها به اطالع مردم 
برسد تا موجب امیدوارى جامعه شــود. اینکه بگویند روز جمعه یا پنجشنبه آقاى رئیس 
جمهور دستورى را به فالن دستگاه یا وزارتخانه داده است، خیلى مشکل گشا نخواهد بود.

رولز رویس مینیاتورى؛ فقط نیم 
میلیارد تومان! 

سن روحانى باالست؛ نباید از او 
انتظار داشت!

  فاطمه سامعى / 
خبرگزارى فارس |

   على اباذرى / الف |
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آغاز پروژه آبى در گلپایگان
به گزارش روابط عمومى آبفا گلپایگان، عملیات اجرایى 
خط لوله 300 میلیمتر از تصفیه خانه آب گلپایگان آغاز 
شـد. الزم به ذکر اسـت به منظور تقویت فشار شبکه 
توزیع آب، اجراى خط انتقـال از محل تصفیه خانه آب 
گلپایگان در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه مطالعات 
اولیه و بررسى مسیر اجراى خط انتقال انجام و قرارداد 
عملیات منعقد گردید. گفتنى است طول خط انتقال 5 
هزار متر و با اسـتفاده از لوله هاى چدن داکتیل با قطر 
300 میلیمتر اجرا مى شود. انجام این عملیات تقویت 
فشار شبکه توزیع در شرق شـهر گلپایگان را به دنبال 

داشته و مشکل افت فشار این نواحى مرتفع مى شود.

بازدید از مجتمع کارگاهى 
ویالشهر

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، حیدرى مدیـر کل زندان هاى اسـتان چهار 
محال و بختیارى از کارگاه هـاى تولیدى و خط تولید 
قطعات پیش ساخته بتنى مجتمع کارگاهى ویالشهر 

بازدید کرد.

دستیابى به رکورد 
در فوالد مبارکه

با تـالش کارکنان ناحیـۀ فوالدسـازى و ریخته گرى 
مداوم، مصرف الکتـرود در کوره هاى قوس الکتریکى 
فوالد مبارکه در سال 1398 به 1,94 کیلوگرم به ازاى 
هر تن فوالد مذاب تولیدى رسید که این رکورد از بدو 
راه اندازى فوالد مبارکه بى سابقه بوده است. غالمرضا 
سلیمى مدیر ناحیه فوالد سازى و ریخته گرى مداوم با 
اعالم این خبر افزود: موفقیت به دسـت آمده در حالى 
محقق شده  است که میزان مصرف الکترود در سال 97 

به میزان 2,09 کیلوگرم بر تن فوالد مذاب بوده است.

برگزارى جشنواره عکاسى 
مدیـر موزه گرمابـه رهنان گفـت: فراخوان جشـنواره 
عکاسـى "رهنان در قـاب عکس" با هدف شناسـایى 
قابلیـت هـا، ظرفیـت هـا و آثـار تاریخـى از سـوى 
معاونـت فرهنگى شـهردارى منطقه 11 بـا همکارى 
دفتـر تخصصـى هنرهـاى تجسـمى و مـوزه گرمابه 
رهنان وابسته به سـازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان اعالم شد. محمد معماریان افزود: 
هر شرکت کننده اى مجاز به ارسال سه عکس است که 
بایستى نام و نام خانوادگى، کد ملى و محور عکس ها

 را  بـه همـراه آثـار خـود بـه صـورت فایل به شـماره  
09022513282 ارسـال کننـد. معماریـان تصریـح 
کرد: عالقـه مندان براى ارسـال آثار تا 30 خـرداد ماه 

فرصت دارند.

سامانه اى براى ثبت نام 
سـامانه جدید ثبت نام کالس هاى آموزشـى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان در سایت 
esfahanfarhang.ir راه اندازى شـد. در این سامانه 

تمامى مراکز سازمان به همراه آدرس و شماره تلفن و 
مکان نما قابل مشاهده بوده و امکان پیدا کردن مرکز 
نزدیک محل سـکونت شـهروندان با آیکون جستجو 
از روى نقشـه، از جملـه مزایـاى جدید در این سـایت 
است. ثبت نام کالس هاى آموزشى تا 31 خرداد انجام 
مى شـود و کالس ها از یکم تیرماه بـا رعایت ضوابط 

بهداشتى برگزار خواهد شد.

امدادرسانى به 125 
حادثه دیده 

معـاون امـداد و نجـات جمعیت هـالل احمر اسـتان 
اصفهان گفت : 125 حادثه دیده در هفته اى که گذشت 
از خدمات امدادى هالل احمر استان بهره مند شده اند 
و حوادث جاده اى با 94 حادثه دیده بیشترین آمار را به 
خود اختصاص داده اسـت. داریـوش کریمى تصریح 
کرد: 178 نیروى عملیاتى این جمعیت در قالب 64 تیم 
با همراه داشـتن تجهیزات الزم امدادى  و 58 دستگاه 

خودرو امدادى به امداد رسانى پرداختند.

خبر

نائب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره 
به تاثیر تورم بر افزایش قیمت میوه هاى تابستانه گفت: 
قیمت میوه هاى تابســتانه نسبت به تابستان گذشته در 
اصفهان بین 10 تا 15 درصد گران شــده و البته برخى 
بارهاى وارداتى همچون انبه و موز با نوسانات نرخ دالر 

افزایش مى یابد.
محمدصادق ریاحى در گفت وگو با «ایسنا» درباره افزایش 
قیمت میوه هاى تابستانه در بازار، اظهار کرد: به طور قطع 
تورم بر قیمت کود، سم، بذر، دستمزد کارگر، و حتى تهیه 
ســبدهاى جمع آورى میوه تاثیرگذار اســت. همچنین 
هزینه حمل بار میوه نســبت به ســال گذشته افزایش 

داشته و بارى که با هزینه 600 هزار تومان وارد اصفهان 
مى شد، امسال هزینه جابجایى آن به یک میلیون و 500 

هزار تومان افزایش یافته است.
وى تصریح کرد: به دلیل افزایش قیمت میوه و شــرایط 
کنونى اقتصــاد، میزان تقاضــاى مردم بــراى خرید 
میوه هاى تابســتانه نسبت به ســال گذشته 40 درصد 

کاهش یافته است.
ریاحى توضیح داد: کم شــدن مراسم عروسى و عزا نیز 
بر میزان تقاضاى افراد در بازار میوه اثر گذاشــته است و 
اگر همانند سال هاى گذشته این گونه مراسم ها برگزار 

مى شد امروز قیمت میوه تابستانه باالتر از امروز بود.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان با اشاره به سابقه تأسیس 
وتولیدات شرکت گفت: ما پیر صنعت ایران هستیم و نه 
صنعت پیر. چرا که تمام بخش هاى کارخانه با تکنولوژى 
روز همراه شده و امید اســت که شرایط جوانى شرکت 

دوباره برقرار شود.
محمد جعفر صالحى با اشــاره به مشکالت تأمین مواد 
اولیه براى شــرکت اظهار کرد: به دلیل کیفیت پایین 
بعضى از  مواد اولیه داخلــى  و محدودیت خرید وگرانى 
این مواد در داخل شــرکت با مشــکل مواجه شدیم و 
صاحبان منابع معدنى به جاى تأمیــن مواد اولیه ذوب 
آهن سعى دارند مواد اولیه از جمله سنگ آهن را صادر 

کنند.
معــاون خریــد ذوب آهــن گفــت: در این شــرایط 
مجبور به تأمین مــواد اولیه از خارج بــوده و از طرفى 
نیز با توجــه به عدم اختصــاص یارانه انــرژى به این 
شــرکت با مشــکل باال رفتن هزینه هاى تولید مواجه 

هستیم. 
 وى افزود: با توجه به این مشکالت هم اکنون ذوب آهن 
اصفهان با حدود 65 درصد ظرفیت خود به تولید مشغول 
است و در ســال 98، بیش از 5 درصد رشد تولید داشت 
و امید اســت که در ســال 99 نیز اهداف تولید شرکت 

 محقق شود. 

ذوب آهن پیر صنعت ایران 
است و نه صنعت پیر

چرا میوه هاى تابستانه 
در اصفهان گران است 

مهدى طغیانــى، نمایندة مردم اصفهــان در مجلس 
ضمن بازدید از شرکت پاالیش نفت اصفهان و دیدار با 
مدیرعامل و معاونین این شرکت و با بیان اینکه نزدیک 
به نیمى از اقتصاد اســتان را بخش صنعت در برگرفته 
اســت، تصریح کرد: شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
ازجمله مجموعه هایى است که جایگاه مهمى در تولید 
و اقتصاد کشور دارد. ازاین رو اعتقاد ما بر این است که 
این شرکت مى تواند با عنایت به ظرفیت هاى موجود، 
در زمینۀ توسعه و جذب نیروهاى بومى استان نیز بیش 

از پیش نقش آفرین باشد.

در این بازدید، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
نیز با ارائۀ گزارشى از عملکرد شرکت گفت: خرسندیم 
که در سالى که به فرمودة مقام معظم رهبرى «جهش 
تولید» نامگذارى شده است،واحد تصفیه گازوئیل به 
بهره بردارى خواهد رســید و به شعار سال جامۀ عمل 

خواهد پوشاند.
مرتضى ابراهیمى از رعایــت پروتکل هاى مربوط به 
بیمارى کرونا و استمرار افزایش تولید در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در این شرایط سخت به عنوان یکى دیگر 

از مهمترین دستاوردهاى مهم شرکت یاد کرد.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزى، 12 پروژه عمرانى 
با اعتبارى بالغ بر 155 هــزار و 330 میلیون ریال در 
مناطق عشــایرى شهرستانهاى ســمیرم، شهرضا، 
فریدونشــهر، اصفهان، دهاقان و چادگان مورد بهره 
بردارى عشایر استان قرار خواهد گرفت. با افتتاح این 
پروژه ها 368 نفر اشتغال مستقیم و 390 نفر اشتغال 

غیر مستقیم براى عشایر به همراه خواهد داشت.
از مهمترین پروژه ها مى توان به سد خاکى گاوخفت 
در شهرستان فریدونشــهر با ظرفیت 1,2 میلیون متر 
مکعب و پروژه تامین آب شــرب و مجتمع دامپرورى 
25000 رأســى جرقویه شهرســتان اصفهان اشاره 

نمود.

بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم مخابرات 
منطقه اصفهان با حضور 592 نفر شــرکت کننده از 
همکاران شاغل و بازنشسته به همراه خانواده ایشان 
بصورت غیرحضورى در چهار رشــته  حفظ، قرائت، 

مفاهیم و نهج البالغه در 7 گروه سنى برگزار شد.
شاهین ملک زاده رئیس اداره روابط عمومى مخابرات 
اظهار داشت : امسال براى سومین بار مسابقات قرآن 

کریم   به صورت غیر حضورى برگزارگردید.
وى گفت: یکى از سیاست ها و اهداف شوراى فرهنگى 
مخابرات منطقــه اصفهان ســوق دادن همکاران و 

خانواده ها به سمت آشــنایى و انس هر چه بیشتر با 
معارف و آیات الهى است که بر همین اساس هر ساله 
مسابقات و جشنواره هاى قرآنى برگزار مى گردد و از  
جمله ابعاد مثبت و مفید این مســابقات این است که 
کارکنان با وجود همه مشــغله هاى کارى بخشى از 
زمان خود را در ظل قرآن به پاالیش روحى و معنوى 
خود اختصاص دهند، بدین معنى که ســبک زندگى 
خود را با عرضه به قرآن کریم تنظیم و از این طریق با 
انتخابى آگاهانه در مســیر زندگى و حیطه کارى خود 

عزمى راستین داشته باشند.

رئیس امور انتقال شــمال اســتان اصفهان از جمع 
آورى هشــت دکل فشــار قوى 63 کیلوولتى داخل 
محدوده شهرى کاشان پس از دو سال عملیات اجرایى 

مشارکتى با شهردارى کاشان خبر داد.
امیراعال جدى با اشاره به اینکه دکل هاى فشار قوى 
63 کیلوولتى جمع آورى شــده در سال 1356 احداث 
شده بودند، اظهار داشت: کار جمع آورى این دکل ها 
از سال 1396 آغاز و در نهایت هفته گذشته به صورت 

کامل جمع آورى شد.
وى با بیان اینکه قبًال مسیر احداث این دکل ها بیابان 

بود، ابراز داشت: در این چند سال اخیر به دلیل ساخت 
و ســازهاى انجام گرفته در مســیر این هشت دکل 
مشــکالت فراوانى براى اهالى و ســکنه مسیر این 

دکل ها ایجاد شده بود.
رئیس امور انتقال شمال اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه طرح جمع آورى این دکل ها در یک مســیر سه 
کیلومترى و با مشارکت شهردارى کاشان انجام شد، 
تصریح کرد: تمام این دکل ها که در حدفاصل میدان 
آب تا محدوده شهرك ناجى آباد کاشان بود جمع آورى 

و با کابل هاى زمینى جایگزین شد.

معاون پژوهشى و تحصیالت تکمیلى دانشکده عمران 
و حمل و نقل دانشگاه اصفهان از پیگیرى استاد گروه 
مهندسى نقشه بردارى دانشگاه اصفهان در حذف نام 
جعلى قرار گرفته روى خلیج فارس در یکى از مجالت 

معتبر علمى و تغییر آن به خلیج فارس خبر داد.
ســعید نادى با اعالم این خبر، اظهار کرد: حدود یک 
ماه و نیم پیش در یکى از معتبرترین مجالت ISI نقشه 
بردارى، مقاله اى چاپ شد که در آن نام «خلیج فارس» 

را «خلیج ع ر ب ى» ذکر کرده بود.

 «Journal of Geodesy» وى با بیان اینکه مجلــه
یکى از نشریات معتبر در حوزه رشته هاى مرتبط با نقشه 
بردارى در جهان اســت، افزود: دکتر علیرضا امیرى، 
استاد گروه مهندسى نقشــه بردارى دانشگاه اصفهان 
پس از اطالع از عنوان شــدن نام جعلى در این مجله، 
با پیگیرى هــاى پیاپى و جمع آورى امضاء از اســاتید 
دانشــگاه هاى مختلف کشور و ارســال نامه اعتراض 
آمیز، موجب شد که این مجله عالوه بر عذرخواهى از 

این اشتباه، نام خلیج فارس را در مقاله خود عنوان کند.

بازدید نمایندة اصفهان در مجلس از پاالیشگاه 

بهره بردارى از 12 پروژه عمرانى 
در مناطق عشایرى 

مقام ارشد اداره کل آموزش و پرورش استان  تشریح کرد

جزئیات ثبت نام مجازى 
دانش آموزان اصفهانى

اختتامیه مسابقات قرآن کریم مخابرات 
منطقه اصفهان 

جمع آورى کامل 8 دکل فشار قوى در کاشان 

حذف نام جعلى از یک مجله معتبر نقشه بردارى

بادهاى شرقى هنوز شدت نگرفته است

مسافران مترو از 130 هزار نفر به 30 هزار نفر رسیده است
مدیر روابط عمومى و امور بین الملل شرکت مترو اصفهان 
با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 80 درصد مسافران 
مترو اصفهان از ماســک اســتفاده مى کننــد، گفت: در 
باجه هاى شارژ کارت تمام ایســتگاه ها ماسک فروخته 
مى شود و دائمًا از طریق سیستم صوت داخل ایستگاه ها 
و به صورت حضورى و شفاهى براى استفاده از ماسک به 

شهروندان تذکر داده مى شود.
سعید فاضل در گفت و گو با «ایســنا» با بیان اینکه مترو 
اصفهان 80 روز تعطیل بود، گفت: از 13 خرداد امســال 
مترو اصفهان فعالیت خود را با زیر 20 هزار مسافر در روز 
از ســر گرفت و در حال حاضر به 30 هزار مســافر در روز 

رسیده است.
وى با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال 97، تعداد مسافران 
مترو اصفهان 80 هزار نفر بود که تا اواخر اسفند به یکصد 
هزار نفر رســید، افزود: باتوجه به آمار ســال 97 به نظر 
مى رسید در اسفند 98 نیز تعداد مسافران مترو به 130 هزار 
نفر برسد اما شــیوع ویروس کرونا و تعطیلى مترو باعث 
کاهش آمار مسافران مترو شد تا در نهایت مترو اصفهان 

24 اسفند تعطیل شد.
وى خاطرنشــان کرد: آمار مســافران مترو اصفهان در 

هفته هاى آینده بیشتر خواهد شــد اما با توجه به تعطیلى 
مدارس و دانشگاه ها شاید به 45 هزار مسافر در روز برسیم 

ولى به نظر نمى رسد خیلى بیشتر شود.
فاضل در مورد رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى و فاصله 
گذارى اجتماعى در مترو اصفهان نیز اظهار کرد: از طریق 
مانیتورهاى داخل قطارها، پوسترها و بنرهاى داخل قطارها 
و تابلوهاى اعالنات داخل ایستگاه ها توصیه هاى بهداشتى 
نمایش داده مى شود و اطالع رسانى به شهروندان به طور 

جدى در دستور کار قرار گرفته است.
وى با اشــاره به اینکه هر چند ساعت یک بار تمام سطوح 
داخل قطارها و قســمت هایــى که در تماس با دســت 
شهروندان اســت مثل پله برقى و آسانسورها ضدعفونى 
مى شود، گفت: همچنین تمام سطوح مربوط به باجه هاى 
شارژ کارت ضدعفونى مى شود. دستگاهى نیز در ورودى و 
خروجى تعبیه شده که مردم مى توانند دست هاى خود را با 

مواد ضدعفونى کننده بر پایه الکل ضدعفونى کنند.

سرپرســت اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
با اشــاره به احتمال وقوع طوفان لحظــه اى و خیزش 
گرد و خاك در شرق و شمال این اســتان گفت: وزش 
بادهاى شرقى امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

ضعیف تر بوده است.

زهرا سیدان در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال وزش 
بادهاى شرقى و فعال شدن کانون هاى گرد و غبار جنوب 
سمنان و شرق استان اصفهان در روزهاى پیش رو وجود 
دارد گفت: سال گذشته شرق و به ویژه مناطق مرکزى 
استان اصفهان تحت تأثیر وزش بادهاى شرقى و خیزش 

گرد و خاك از جنوب استان ســمنان بود اما امسال این 
پدیده کمتر و ضعیف تر بوده است و بادهاى شرقى هنوز 
در این منطقه قدرت نگرفته اند که شرایط گرد و خاك و 
آلودگى هوا را مانند روزهاى پایانى خرداد سال گذشته در 

مناطق مرکزى اصفهان به وجود آورد.

رئیس اداره ارزیابى عملکرد و پاســخگویى به شکایات 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: براساس 
شیوه نامه ارســالى اداره کل آموزش و پرورش استان به 
کلیه ادارات آموزش و پرورش نواحى شش گانه کالنشهر 
اصفهان، براى اولین بار در کشــور کلیــه دانش آموزان 
کالنشهر اصفهان در سال تحصیلى 1400-99 به صورت 

مجازى در مدارس دولتى ثبت نام مى شوند.
علیرضــا محمودى اظهار داشــت: شــیوه نامه ثبت نام 
دانش آموزان براى سال تحصیلى جدید به تمامى ادارات 
آموزش و پرورش و مدارس اســتان ارسال شده است و 
باتوجه به اینکه احتمال دارد در سال تحصیلى جدید نیز 
مشکل شیوع کرونا را داشته باشیم، تمام برنامه ریزى هاى 
الزم را براى ادامه روند آموزش دانش آموزان در ســال 
تحصیلى جدید پیش بینى کرده ایم و اقدامات الزم را نیز 

در این راستا انجام داده ایم.

وى گفت: ســامانه به گونه اى طراحى شــده است که 
اولویت با ثبت نام دانش آموزانى است که در نزدیک ترین 
مدرسه محل خود زندگى مى کنند و سپس ثبت نام براى 
دانش آموزانى که قصد دارند تا در مدرسه اى ثبت نام کنند 
که در محدوده زندگى آنان نیســتند اقدام کنند و این امر 
نیز به شرطى است که مدرسه براساس ظرفیت اختصاص 
یافته امکان ثبت نام دانش آموزان مازاد بر دانش آموزان 

محدوده خود را داشته باشد.
محمودى به نحوه کار این ســامانه اشــاره کرد و گفت: 
براساس تفاهم نامه اى که با اداره کل پست استان منعقد 
شده است کلیه کدپستى مناطق کالن شهر اصفهان در 
اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است تا خانواده ها براى 
ثبت نام فرزندان خود بتوانند با وارد کردن کدپستى محل 
سکونت خویش نزدیک ترین مدرسه به محل زندگى خود 
را جستجو کنند و از آدرس دقیق آن اطالع پیدا کنند و پس 

از درخواست ثبت نام تایی دیه کدپستى متقاضى نیز ظرفیت 
24 الى 48 ساعت از اداره پست اخذ و به مدیر مدرسه اعالم 

و به صورت خودکار دانش آموز ثبت نام مى شود.
رئیس اداره ارزیابى عملکرد و پاســخگویى به شکایات 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان ادامه داد: با 
اجراى این طرح دیگر نیاز به حضور فیزیکى و تردد براى 
خانواده ها جهت ثبت نام فرزند خود در مدرســه را ندارند 

و فقط براى تحویل مدارك باید به مدرسه مراجعه کنند.
محمودى در ادامه با بیان اینکــه از 1 تیر ماه لغایت 31 
شهریور ماه زمان ثبت نام براى دانش آموزان در پایه هاى 
اول ابتدایى و هفتم متوســطه آغاز مى شود گفت: همه 
دانش آموزان ثبت نام مى شــوند و هیچ خانواده اى از این 
موضوع نگرانى نداشته باشد چون به گونه اى برنامه ریزى 
شده است تا تمام دانش آموزان در پایه اى که باید ثبت نام 

شوند، این امر انجام شود.
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خواهرزاده محمدعلى کشاورز درباره زمان برگزارى مراسم تشییع پیکر این هنرمند 
پیشکســوت توضیحاتى را ارائه داد. او گفت: مراسم تشــییع هنرمند پیشکسوت 
محمدعلى کشاورز روز سه شنبه (امروز) ساعت 9 صبح در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا در تهران برگزار خواهد شد.
محمدعلى کشاورز بعد از ظهر روز یکشنبه بعد از تحمل یک دوره بیمارى در سن 
90 سالگى درگذشت. کشاورز 26 فروردین 1309 در شهر اصفهان متولد شد و جزو 
معدود بازیگران خوش شانس وطنى بود که تقریباً با همه کارگردانان مطرح از بهرام 
بیضایى(رگبار) و ناصر تقوایى(دایى جان ناپلئون) و عباس کیارستمى(زیر درختان 
زیتون) تا على حاتمى(هزاردستان، دلشدگان، مادر و جعفرخان از فرنگ برگشته) و 
داریوش مهرجویى(آقاى هالو) و محمدرضا اصالنى(شطرنج باد) سابقه همکارى 

داشت.
از همان لحظات ابتدایى خبر فوت بازیگر آثار درخشان سینما و تلویزیون، فضاى 
مجازى و رســانه اى مملو از یادنامه هایى شــد کــه در آن به مرور آثار کشــاورز 
مى پرداخت. دقایقى پس از انتشــار این خبر، هنرمندان  هــم در منزل این بازیگر 

صاحب سبک سینماى ایران حضور یافتند.
على نصیریان و اسماعیل شنگله از جمله نخســتین هنرمندانى بودند که در منزل 
کشاورز حضور یافتند. شنگله بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با چشمانى اشک 
بار وارد خانه محمدعلى کشاورز شد. على نصیریان که دقایقى بعد از درگذشت بازیگر 
پیشکسوت سینما به خانه محمدعلى کشاورز آمده بود  پیرامون درگذشت محمدعلى 
کشاورز گفت: از این اتفاق احساس تاسف و تاثر مى کنم. کشاورز یک جهان خاطره 

تئاترى و سینمایى از خود به یادگار گذاشته است.
دل مان به دوستى کشاورز گرم بود

احترام برومند، همسر زنده یاد داود رشیدى که سال ها با محمدعلى کشاورز دوستى 
داشته اند هم درگذشت این هنرمند را به مردم ایران، جامعه هنرى و خانواده کشاورز 
تسلیت گفت و افزود: در این لحظه به استادى فکر نمى کنم که در چندین و چند اثر 
هنرى ارزشمند حضور داشته و صدها یادگارى گرانبها به جاى نهاده است. بلکه در 

دوست صمیمى خانواده خود فکر مى کنم که این لحظــه غم انگیز به 
سال ها از او خاطره داریم.

برومند با یادآورى خاطرات خود از کشاورز 
ادامه داد: تمام مدتى که ایشان در منزل 
بودند و به آسانى توان حرکت نداشتند، 
آقاى رشــیدى با ایشان در تماس بود 
و مدام از حال شــان خبــر مى گرفت. 

زمانى هم که آقاى رشــیدى بیمار بودند، آقاى کشــاورز به هر سختى که بود به 
دیدارش مى آمد.

این هنرمند ادامه داد: محبتى که ایشان در تمام این سال ها به خانواده ما داشت، برایم 
بسیار ارزشمند است و آقاى کشاورز مانند یک برادر بزرگتر در کنارم بود. همین که بعد 
از رفتن آقاى رشیدى، نگران ما بود و مى گفت هر کارى دارى، مرا با خبر کن، همین 

جمله برایم دنیایى ارزش داشت.
در دل و ذهن مردم جاودانه شد

علیرضا خمسه هم درباره نوع ارتباط خود با استاد کشاورز گفت: من و آقاى کشاورز 
غیر از این که استاد و شاگرد بودیم، رفاقت هم با یکدیگر داشتیم. وى افزود: در سال 
1363 یعنى در آغاز فعالیت من، این امکان فراهم شد تا از طریق یک دوست مشترك 
به نام استاد اسماعیل شنگله، یک تئاتر تلویزیونى به نام «دست باالى دست» را کار 
کنیم. آن زمان من جوانى جویاى نام بودم که در کنار دو استاد بزرگ تئاتر خانم جمیله 

شیخى و آقاى کشاورز بازى کردم.
خمسه اظهار کرد: در واقع اولین حضور جدى من در عرصه هنر با بازى در نمایش 
«دست باالى دســت» رقم خورد. در آن نمایش، آقاى کشاورز نقش وکیل و خانم 
جمیله شیخى نقش همسر ایشان را بازى مى کردند و من یک جوان الغر چوپان حقه 
باز بودم. بعد ها توفیق پیدا کردم که در فیلم «چهارشــنبه عزیز» هم در کنار ایشان 
بازى کنم. زمانى که خبر فوت استاد را شنیدم حس کسى را داشتم که پدر یا یکى از 

عزیزانش را از دست داده است.
«پدرساالر» به یادماندنى شد چون...

سیامک اطلسى بازیگر، کارگردان و دوبلور پیشکسوت که در پدرساالر با ایفاى نقش 
برادر اسدا... خان و پدر آذر، عروس یاغى پدرســاالر، در خاطر مخاطبان تلویزیون 
ماندگار شد، درباره نقش محمدعلى کشاورز در ماندگار شدن پدرساالر اینطور گفت: 
«یکى از دالیل اینکه پدرساالر خوب و به یاد ماندنى شد این بود که بازیگرهایى که 
در آن سریال ایفاى نقش مى کردند، به رهبرى آقاى کشاورز با یکدیگر رقابت کردند 
براى اینکه بازى خوبى از خود نشان بدهند. بنابراین یکى از یکى بهتر نقششان را ایفا 

کردند و سریال براى مردم جا افتاد.»
این دوبلور پیشکسوت سپس با اشاره به اینکه 
پدرساالر در نزدیک به سه دهه گذشته حدود 
20 بازپخش داشته و هر بار هم پربیننده بوده 

گفت: حتى همین نوروز امسال هم بار 
دیگر مردم براى تماشــاى هنرنمایى 

آقاى کشــاورز و دنبال کردن قصه پدرساالر 
به تماشاى سریال نشستند. براى اینکه خاطره آن 

زمان در ذهن مردم است. هر چند دیگر خانواده ها آنطور 
نیست و یک جور دیگر شده است./2073
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به تماشاى سریال نشستند. براى اینکه خاطره آن 

زمان در ذهن مردم است. هر چند دیگر خانواده ها آنطور 
نیست و یک جور دیگر شده است./2073

پدر ساالر امروز به آغوش 
خاك مى رود

سعید ســهیلى از عزم خود براى ساخت سرى سوم فیلم 
سینمایى «گشت ارشاد» خبر داد. این کارگردان سینما با 
ساخت سرى فیلم هاى « گشت ارشاد » در گیشه موفق 
بود و توانست مخاطبان زیادى را به سینما بکشاند. او اما 
مدت ها بود براى ساخت ســرى سوم این فیلم سینمایى 

مرّدد بود.
سهیلى پس از مدتى «ژن خوك» را ساخت. سپس خبرى 
مبنى بر ساخت «ون کروز» به کارگردانى او در رسانه ها 
منتشر شد؛ اما ظاهراً سهیلى قصد دارد تولید «گشت 3» را 
آغاز کند. او این خبر را در صفحه شخصى خود در فضاى 

مجازى منتشر کرده است.
این کارگردان در این باره نوشت:

«آســتین باال زدم براى یک کار ســخت، پاشــنه باال 
کشــیده ام براى یک کار شــیرین، باالخره تردید را کنار 
گذاشــتم و تصمیم را گرفتم، آرى مى سازم گشت سه را، 

با توکل و توســل، محکم و قوى، فعًال حرفى براى گفتن 
نیست، حرف ها مى ماند براى بعد، تنها یک حرف. اراده کرده 
ام تماشاچیان را سورپرایز کنم نه با اسم و شعار و هیاهو تنها 

هنگام اکران در سالن سینما ، باقى بعد... یاحق.»
داســتان این فیلم ادامه اى از دو قسمت قبلى آن خواهد 
بود، اما در فضایى متفاوت با آنچه پیش تر در این دو فیلم 
دیده ایم ساخته مى شود. همچنین گزارش شده است که 
عالوه بر حضور تعدادى از شــخصیت هاى قسمت هاى 
قبلى، چند شــخصیت جدید دیگر نیز به فیلم گشت 3 
اضافه خواهند شد. البته هنوز درخصوص بازیگران این 
فیلم اطالعاتى در دسترس نیست، اما انتظار مى رود که نام 
سه بازیگران اصلى دو فیلم قبلى؛ یعنى حمید فرخ نژاد (در 
نقش عباس)، ساعد سهیلى پسر کارگردان فیلم (در نقش 
حسن) و پوالد کیمیایى (در نفش عطا) در میان بازیگران 

گشت 3 نیز باشد./2074

«گشت ارشاد 3» ساخته مى شود

شهاب حسینى ستاره سینماى ایران در جدیدترین تجربه 
هنرى اش، تهیه کنندگى یک فیلم سینمایى را برعهده 
گرفت. پوریا حیدرى اوره تهیه کننده و کارگردان جوان 
کشورمان کارگردانى این فیلم شهاب حسینى را برعهده 
دارد. هفته گذشته مجوز ســاخت گرفت و این روزها در 
مرحله انتخاب بازیگر قرار دارد. و تابحال اسامى چندین 
بازیگر معروف براى ایفاى نقش در این فیلم اعالم شده 

است.

جواد عزتى، رضا کیانیان، على انصاریان، بهرام افشارى، 
گالره عباســى، نیما شعبان نژاد، ســتاره پسیانى، یسنا 
میرطهماسب، روح ا... جعفرى و.... بازیگران فیلم بعد از 

اتفاق را تشکیل مى دهند.
بعد از اتفاق داســتانى فوتبالــى دارد و روایتگر ماجراى 
آرزوى یک کودك در فوتبال است که ستاره هاى دنیاى 
فوتبال را در کنار بازیگران مشهور سینما گرد هم آورده 

است.

معرفى فیلم «بعد از اتفاق» شهاب حسینى

محمدعلى کشاورز بیشــتر به دلیل بازى در نقش شعبان 
استخوانى در سریال هزار دستان شناخته مى شود، اکنون و 
پس از درگذشت این اسطوره سینماى ایران، آگهى ترحیم 

شعبان در فضاى مجازى دست به دست مى شود.
کشــاورز با ایفاى نقش شــعبان اســتادخانى در سریال 
هزاردستان خوش درخشید و جایگاه خود را به عنوان یکى 
از اساتید بازیگرى سینما و تلویزیون ایران تثبیت کرد. او در 
این سریال با على نصیریان، زنده یاد داوود رشیدى، جمشید 
مشــایخى و عزت ا...انتظامى هم بازى بود و این تیم قدر را 

على حاتمى کارگردانى مى کرد./2072

فیلم خط اســتوا با بازى فرهاد اصالنى و سیامک انصارى 
کمدى جدیدى است که به زودى به سینماها مى آید.

این فیلم به کارگردانى اصغر نعیمى ســال گذشته مقابل 
دوربین رفت و به زودى آماده نمایش مى شــود. خط استوا 
فیلمى کمدى اســت که تصویربردارى آن در جزیره بالى 
اندونزى انجام شــد و اصغر نعیمى در ایــن فیلم روایتگر 

داستانى فوتبالى است.
داستان خط استوا ماجراى رئیس و نایب رئیس فدراسیون 
فوتبال است که براى حضور در اجالس ساالنه اى اف سى 
باید راهى مالزى شوند اما در اقدامى خبرساز راهى جزیره 
بالى میشوند تا با زیدان به صورت مخفیانه قراردادى امضا 

کنند و این اتفاق برایشان ماجراساز مى شود.
فرهاد اصالنى، سیامک انصارى و آزاده صمدى بازیگران 

اصلى فیلم خط استوا را تشکیل مى دهند.

ســریال هم گناه به کارگردانى مصطفى کیایى یکى از 
ســریال هاى پربیننده نمایش خانگى است که با بازى 
چهره هاى جدید دنیاى هنر در کنار بازیگران پیشکسوت 

مقابل دوربین رفت.
فصل اول این سریال با پخش 12 قسمت به پایان رسید 
و فصل دوم آن به تازگى آغاز شده است و هر دوشنبه در 
شبکه نمایش خانگى توزیع مى شــود. سریال هم گناه 
اولین تجربه مصطفى کیایى در ســریال ســازى براى 
نمایش خانگى است که بازیگرانى چون پرویز پرستویى، 
هدیه تهرانى، محســن کیایى، مهدى پاکدل،هنگامه 
قاضیانى، پدرام شریفى،حبیب رضایى، مسعود رایگان، 
رویا تیموریان، افسانه چهره آزاد، شاهرخ فروتنیان، افسانه 
ناصرى، احسان کرمى، روشنک گرامى، سوگل خلیق، 
مارال بنى آدم، على باقرى، فروغ قجابگلو، حسین امیدى، 
شیرین اسماعیلى، مرتضى آقا حسینى، محمد موحدنیا، 
محمد رسول صفرى، آى تک جاویدنژاد، با معرفى ساقى 
حاجى پور و فرانک کالنتر در آن به ایفاى نقش پرداختند.

فرانک کالنتر یکى از بازیگران جوان ســریال هم گناه 
است که در ادامه به معرفى بیشتر او مى پردازیم.

کالنتــر بازیگــر در نقش دختــر رحمــان و صغرى و 
دخترعموى هدیه ایفاى نقش مى کند. افسانه شخصیتى 
بازیگوش دارد و رابطه نزدیک او با هدیه باعث شده است 

تا حضور خوبى در قصه داشته باشد.
فرانک کالنتر از بازیگران تئاتر کشورمان است که بیشتر 
تجربه هاى او مربوط به تئاتر است و این بازیگر کشورمان 
تحصیالتــش را در زمینه نمایش بــا گرایش بازیگرى 
در دانشــکده هنرهاى زیباى دانشــگاه تهران تا مقطع 

لیسانس ادامه داد.
این بازیگر جوان سینما متولد سال 1363 است و با نمایش 
زیادى از حدود سال 81 روى صحنه رفته است و سابقه 

بازى در چند فیلم و سریال را در کارنامه هنرى اش دارد.
سریال خاطرات مرد ناتمام، ســاکنین محترم، در پیکر، 
فشار خون و هم گناه از جمله فیلم و سریال هایى هستند 

که فرانک کالنتر در آنها ایفاى نقش کرده است./2075

فرانک کالنتر، بازیگر نقش افسانه در «هم گناه» 
را بیشتر بشناسید

آگهى ترحیم محمدعلى 
کشاورز در 41سال پیش!

ماجراى قرارداد امضا کردن 
فرهاد اصالنى و سیامک 

انصارى با زیدان!

مجوز ساخت فیلم نیسان آبى به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى احسان ظلى پور صادر شد.
منوچهر هادى کارگردان جوانى که این روزها با ســریال دل در نمایش خانگى حضور دارد، به زودى 
پیش تولید فیلم سینمایى جدیدش را آغاز مى کند. او از کارگردان هاى جوان و پرکار دنیاى هنر است 
که تاحاال هشت فیلم سینمایى را کارگردانى کرده و سریال هایى را براى نمایش خانگى و تلویزیون 

ساخته است.
فیلم ســینمایى رحمان 1400 آخرین ساخته ســینمایى منوچهر هادى بود که آخرین روزهاى 
اسفندماه سال 97 اکران خود را در سینماهاى کشور آغاز کرد اما بعد از یک ماه اکران از پرده سینماها 

پایین کشیده شد و اکران آن متوقف شد.
آینه بغل فیلم دیگر منوچهر هادى است که سال 1396 ســاخته شد و با استقبال خوبى در 
سینماها روبرو شــد. محمدرضا گلزار، جواد عزتى، یکتا ناصر، نازنین بیاتى بازیگران اصلى 

فیلم آینه بغل را تشکیل مى دهند.
فیلم سینمایى کارگر ساده نیازمندیم یکى دیگر از فیلم هاى سینمایى منوچهر هادى است که 
سال 94 ساخته شد و سال 96 در سینماهاى کشور اکران خود را آغاز کرد. بهرام افشارى، آتیال 

پسیانى، یکتا ناصر، مهران احمدى و... بازیگران اصلى این فیلم سینمایى را تشکیل مى دهند.
من سالوادور نیستم، زندگى جاى دیگرى است، دنیاى پرامید، یکى مى خواد باهات حرف بزنه و قرنطیه 
از دیگر فیلم هاى سینمایى منوچهر هادى هستند که از سال 86 تا 94 ساخته و در سینماهاى کشور 

اکران شدند.

منوچهر هادى با « نیسان آبى» مى آید

آرمان کیانى
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سعید رمضانى هم تبدیل به پدیده اى شــده است. در روزهاى 
گذشته 50 مصاحبه از سرپرست استقالل آمده بود که« 
این چه وضعى است؛ ما حتى برنامه بازى با فوالد را 
نمى دانیم. مشخص نیست این بازى کجا قرار است 
برگزار شود.» بعد از وقتى سازمان لیگ برنامه را 
اعالم کرده، 50 مصاحبه جدید از رمضانى آمده 
در مورد اینکه شرایط اهواز خطرناك است و بازى 
باید در یک استان دیگر برگزار شود. قبل از همه 
اینها هم عزیزان خواستار تعویق بازى شده بودند که 
سازمان لیگ مســابقه را یک هفته عقب انداخت. االن 
هم اگر اســتان محل بازى عوض شــود، رمضانى مصاحبه 
مى کند و مى گوید: «این چه وضعى است؟ محل برگزارى مسابقه را به ما نزدیک تر کنید.» البد 
اگر ورزشگاه آزادى را هم میزبان کنند، رمضانى به ساعت بازى گیر خواهد داد. آقا شما مطمئنید 

دنبال فوتبال هستید؟

سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال معتقد است 
که به خاطر چند بازیکن نمى توانیم برگزارى لیگ را به 

تعویق بیندازیم.
 سهیل مهدى در گفتگویى رادیویى با رادیو تهران 
درباره آغاز مجدد مسابقات لیگ برتر فوتبال گفت: 
خوشــبختانه تیم ها وارد فاز تمرینى شدند و دوره 
آماده سازى خود را سپرى مى کنند. امیدوارم تیم ها 
به خوبى به آمادگى برسند. به خاطر تغییر تقویم لیگ 
قهرمانان آسیا، مسابقات را یک هفته به تعویق انداختیم و 
پیگیر اجراى برخى مسائل سخت افزارى هستیم که همکارى 

کامل در این زمینه وجود دارد.
وى با ابراز امیدوارى به حل مشکالت موجود تا شروع مسابقات تصریح کرد: موضوع فاصله گذارى 
براى نیمکت ها، آماده ســازى رختکن ها، نصب پَد بهداشــتى، ضدعفونى رختکن ها، اتاق هاى 
پزشکى و محل استقرار افراد مد نظر ماست. براى بازیکنان روى نیمکت فاصله ایجاد مى کنیم تا با 
فاصله بیشترى کنار هم بنشینند. باشگاه ها و مالکان ورزشگاه ها هم به ما کمک مى کنند تا موارد 
آماده باشد. باید امکانات آماده باشد. هر هفته قبل از هر بازى از تیم هاى میزبان خواهش مى کنیم 

ورزشگاه ها را پلمپ و ضدعفونى شده تحویل دهند.
سرپرست کمیته مسابقات ســازمان لیگ فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا استقالل در اهواز 
به مصاف فــوالد خواهد رفت یا خیر، گفت: بله. مطابق مصوبه ســتاد مبارزه بــا کرونا با رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى، فعالیت و برگزارى مســابقات در شــهرهاى قرمز هم مانعى ندارد. به 
ســمتى مى رویم که تیم ها در شــهرهاى خود میزبانى کنند، مگر اینکه دســتورالعمل جدیدى

 صادر شود.
مهدى درخصوص نگران کننده بودن خیز مجدد کرونا در کشــور خاطرنشان کرد: من هم مانند 
سایر مردم نگران هستم و خواهش مى کنم آنها موارد بهداشتى را رعایت کنند. همه تمهیدات را 
اندیشیده ایم و باشگاه ها با ما خیلى همکارى داشتند که دور از انتظار بوده است. سالمتى براى آنها 
در اولویت قرار دارد و سازمان لیگ هم در کنار فدراســیون فوتبال، با فدراسیون پزشکى ورزشى 
همکارى دارد. امیدواریم این موج شــیوع را خیلى خوب رد کنیم و تمرینى براى آغاز لیگ سال 

آینده داشته باشیم.
وى درخصوص بازنگشتن بازیکنان و مربیان خارجى برخى تیم ها بیان کرد: تعداد بازیکنان سقف 
مجاز به بازى، بیش از یکى دو نفر است. باشگاه ها عالقه مندند از همه پتانسیل خود استفاده کنند، 
اما مصداق این موضوع، کارت گرفتن یا مصدومیت یک بازیکن است. به خاطر یک یا دو بازیکن، 
نمى توانیم همه بازى ها را نگه داریم. امیدوارم تیم ها بهترین پتانســیل الزم را براى شرکت در 
مسابقات داشته باشند و اگر کمکى از طرف فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برمى آید، به باشگاه ها 

براى اجراى بهتر مسابقات کمک مى کنیم.

تیم ملى فوتبال ایران در حالى که امید زیادى براى قهرمانى 
در جام ملت هاى آسیا داشت اما در نهایت با شکستى که 
مقابل ژاپن متحمل شد نتوانست به دیدار فینال برسد 
و این بازى آخرین حضــور کارلوس کى روش روى 

نیمکت تیم ملى ایران بود.
در حالى که جامعه فوتبال و مــردم مدت ها انتظار 
کشیدند تا جانشین کارلوس کى روش پرتغالى روى 
نیمکت تیم ملى را بدانند، بعد از یک وقفه طوالنى و 
از دست دادن پنجره بازى هاى دوستانه (فیفا دى) مارك 
ویلموتس بلژیکى به عنوان سرمربى جدید تیم ملى فوتبال 

ایران انتخاب شد.
از همان ابتدا شرایط انتخاب ویلموتس به عنوان سرمربى ایران طبیعى پیش نرفت. ابتدا حضور این 
مربى در ایران و بررسى امکانات و در ادامه رفتن به کشورش و امضاى قرارداد در کشور خود و عالوه 
بر همه این ها اعالم نشدن جزئیات قرارداد ویلموتس باعث نارضایتى هایى شده بود. البته مهدى 
تاج رئیس وقت فدراسیون حسابى از این مربى و اخالق او تعریف کرد و او را فردى آرام و نجیب 
معرفى کرد که به نظر مى رسید کنایه هایى به رفتار سرمربى سابق تیم ملى یعنى کى روش داشت.

این مربى که در این مدت کوتاه نیز، پروازى بود و در ایران ســکونت نداشــت نتایج ضعیفى با 
تیم ملى فوتبال ایران کســب کرد و دو شکســت برابر بحرین و عراق و خطر از دست دادن جام 
جهانى باعث اتمام همکارى فدراسیون فوتبال با این مربى شــد. او فعال 2 میلیون یورو از ایران 
گرفته است ولى به این امر قانع نیست و خواستار دریافت 6 میلیون یوروى دیگر شده است که در 
صورت محکومیت فوتبال ایران، قطعا تلخ ترین پروســه انتخاب سرمربى در تاریخ فوتبال ایران

 رخ داده است.
در حالى که بارها تالش کردیم با مارك ویلموتــس مصاحبه کند و نظر او را درباره پرونده حضور 
کوتاه در ایران جویا شود این مربى حاضر به پاسخگویى نشده است و در همین ارتباط کریستوف 
فرانکن، سردبیر اخبار فوتبال بلژیک گفت: من چندین بار تالش کردم با مارك ویلموتس مصاحبه 
داشته باشم ولى این مربى حاضر به صحبت نشد و مشخص شد وکیلش به او توصیه کرده به هیچ 

وجه فعال درباره ایران صحبت نکند.
به نظر مى رسد این مربى که به فیفا شــکایت کرده منتظر راى پرونده خود است و نمى خواهد با 

اظهارنظرش پروسه راى دادن فیفا درباره او و تیم ملى فوتبال ایران را با تاخیر بیشتر روبرو کند.

انواع و اقسام گیرهاى رمضانى

به خاطر چند بازیکن بى خیال لیگ نمى شویم

سکوت آقاى نجیب راجع به ایران

مدیرعامل اسبق باشگاه سپاهان اتفاقات یک فصل و نیم 
حضورش در این تیم که منجر به قهرمانى شد را تبدیل 

به کتاب کرده است.
مهرزاد خلیلیان، مدیرعامل پیشــین باشــگاه سپاهان 
با انتشــار خاطرات دوره  کارى خود، از نــکات جالب و 
گفته نشده اى در حاشــیه  اداره این باشگاه ُپر افتخار و ُپر 

ماجراى اصفهانى پرده برداشت.
این کتاب بــا عنوان «معجزه  پنجم» بــه دوران حضور 
مهرزاد خلیلیان به عنوان مدیرعامــل در نیم فصل دوم 
لیگ سیزدهم و سپس مدیریت یکساله اش که منجر به 
پنجمین قهرمانى سپاهان در لیگ برتر پس از اتفاقات و 

ماجراهاى روز پایانى لیگ شد، برمى گردد.
خلیلیان در صفحات اولیه این کتاب درباره نحوه ورودش 
به باشگاه سپاهان مطالب جالبى نوشته و سپس، با بررسى 
تک تک مســابقاتى که تیم در زمان مدیریت اش انجام 
داده، کتاب را با ماجــراى منجر بــه کناره گیرى اش از 
مدیریت باشگاه ســپاهان با وجود قهرمانى، تمام کرده 

است.
او نکاتى ریز و جالب دربــاره افرادى مثل محرم نویدکیا، 
زالتکو کرانچار، حســین فرکى، هــادى عقیلى، مجید 
بصیرت و ... عنــوان کرده کــه در صورت انتشــار در 

رسانه هاى دیگر جالب توجه و جنجالى خواهد بود.
اما در صفحه 84 کتاب معجزه پنجم به موضوع برکنارى 
زالتکو کرانچار و انتخاب حسین فرکى در فصل منجر به 

آخرین قهرمانى سپاهان پرداخته شده است.
ماجرا از اینجا آغاز مى شود که سپاهان در همان نیم فصل 
اول با چند نتیجه ضعیف شرایطى بحرانى پیدا مى کند و در 
شرایطى در خانه به مصاف ملوان انزلى مى رود که تنها، 
پیروزى برابر این تیم ضامن بقاى کرانچار مى شده است.

خلیلیان در پى تساوى یک بر یک سپاهان مقابل ملوان، 
چنین مى نویسد: «پس از این مســاوى بود که کرانچار 
دیگر تاب نیاورد؛ گرچه تیم خوب بــازى مى کرد و این 
نتیجه هم نتیجه  خیلى بدى نبود و هنوز تا فاجعه راه درازى 
در پیش داشتیم، اما شــاید خود را مسؤول دانسته، دیگر 
نمى توانســت تحمل کند و غیرت اش هم اجازه نمى داد 
تا ادامه دهد. با این همه کمى هــم کم آورد و قدرى هم 

تحریکات پى در پى تونچى(دستیارش) باالخره تسلیم 
شــد. مســائل زیادى بود که از طریق حراست به گوش 
من مى رسید و کرانچار برخى از قول و قرارهایش با من 
را بهم زد. شرایط به قدرى ســریع رقم خورد که فرصت 

کوچک ترین مشورت با آقاى سبحانى را از ما گرفت.
خلیلیان در واقع به این موضوع اشاره مى کند که برخالف 
همیشه، بدون مشــورت با رئیس کارخانه فوالد مبارکه 
تصمیم به برکنارى کرانچــار مى گیرد. موضوعى که در 
فصول بعدى کتاب متوجه مى شــویم که تبدیل به یک 
دلخورى بزرگ شــده و هرگز از ذهن ســبحانى پاك 

نمى شود.
خلیلیان مى نویســد: «گرچه اعضاى هیــأت مدیره و 
شــخص آقاى نیکفــر در جریــان کلیات بودنــد، اما 
گرفتارى ها و حجم انواع کارهاى ادارى در فوالد چنان 
وقتش را ُپــر مى کرد که مجبور بــودم مطالب را تلفنى 

منتقل کرده و او را در جریان موضوعات قرار دهم. از نظر 
شخصیتى نیز کسى نبودم که براى آب خوردن هم کسب 
تکلیف نماید، چه بسا در این صورت نمى توان باشگاهى 
به حساسیت سپاهان را اداره کرد. با توجه به این شرایط 
ما فورا دست به کار شدیم و از طریق رسول خوروش، به 
حســین فرکى پیغام دادیم. در عین حال، نمى خواستیم 
کوچک ترین بهانه اى به دست کرانچار و تونچى بدهیم. 
یکى، دو روز بعد سرزده به تمرین رفتم. در چمن از دور 
بوى نامطبوع تند نوشــیدنى به مشــامم رسید که حتى 
خلعتبرى هم خیلى آهســته چیزى گفــت. اینجا دیگر 

پایان راه بود.
موضوعى که خلیلیان به آن اشــاره کرده اســت، براى 
نخستین بار به روشنى از ســوى یکى از مدیران فوتبال 
ایران بازگو مى شود. جالب اینکه کرانچار یک بار به دلیل 
همین نقصان توسط وزارت ورزش از هدایت تیم المپیک 

بازماند، اما چهار سال بعد در رویه اى تازه دوباره به عنوان 
تیم امید انتخاب شد.

در صفحات بعدى این کتاب اینطور نگاشــته شده که به 
محض اعالم گزارش برکنارى کرانچار و انتخاب حسین 
فرکى، سبحانى بر سر خلیلیان فریادى مى کشد و مى گوید 
به اجازه چه کسى چنین ریسک بزرگى را انجام داده است 
که خلیلیان با حوصله توضیح مى دهد و رئیس کارخانه را 

تا حدى قانع مى کند.
نکته اینکه در گزارشــى که براى رئیس کارخانه فوالد 
مبارکه ارسال شده، به مشکالت این مربى و علت قطع 
همکارى با وى به صورت دقیق اشاره مى شود تا قرارداد 
175 هزار دالرى کرانچار و باشگاه سپاهان به پایان برسد 
و حســین فرکى جاى او را بگیرد، که در فصل قبلى در 
باشــگاه فوالد به عنوان قهرمانى لیگ دست یافته بود و 

البته توانست این عنوان را در سپاهان تکرار کند.

فریاد سبحانى بر سر خلیلیان

با  اجازه چه کسى این ریسک را کردى؟

در 19 دوره لیگ برتر تنها دو تیم پرســپولیس و ســپاهان توانستند سه دوره پیاپى 
قهرمان لیگ برتر شوندو حاال پرسپولیس براى رســیدن به رکورد چهار دوره خیز 

برداشته است.
 از چهارم تیر ادامه مســابقات فوتبال لیگ برتر باشــگاه هاى کشور با دیدار معوقه 
استقالل و فوالد آغاز خواهد شد و تیم ها 9هفته زمان خواهند داشت تا جایگاه خود را 
در لیگ امسال بهبود بخشند.جدا از رقابت تیم هاى باالى جدول براى کسب سهمیه 

لیگ قهرمانان سال آینده و قهرمانى و رقابت تیم هاى 
پائین جدول براى ماندن در لیگ برتر رقابت جداگانه اى 

بین پرسپولیس و سپاهان در پیش خواهد بود.
پرسپولیس که با 10امتیاز اختالف نسبت به سپاهان با 
47امتیاز در صدر جدول قرار دارد در صورت شکســت 
فوالد در دیدار معوقه هم با 8امتیاز اختالف نســبت به 
تیم دوم جدول استقالل، امید اول قهرمانى خواهد بود تا 
با پوکر قهرمانى در رقابت هاى لیگ برتر در چهار دوره 
پیاپى به تنهائى به این افتخار دست یابد . سپاهانى ها 
قبال همانند پرسپولیس ســه دوره پیاپى در لیگ هاى 
نهم تا یازدهم به مقام قهرمانى لیگ برتر رسیده بودند 
که دو دوره آن با مربیگرى امیــر قلعه نویى و دوره آخر 
با مربیگرى کرانچار این افتخار نصیب آن ها شده بود . 
قرمزهاى پایتخت بعد از نایب قهرمانى در لیگ پانزدهم 
ســه دوره پیاپى با برانکو ایوانکویچ در دوره هاى 16تا 
18لیگ برتر مقــام قهرمانى را کســب کردند و حاال 

محتمل ترین گزینه براى این مقام خواهند بود.
در هیچ دوره اى هیچ تیمى به جز این دو تیم نتوانستند از عنوان قهرمانى خود دفاع 
کنند. هر دو تیم با پنج قهرمانى رکورددار قهرمانى در لیگ برتر هســتند. هر دوتیم 
توانستند در بدســت آوردن قهرمانى پیاپى هت تریک کنند.هر دو تیم در این نوزده 
دوره دو بار به مقام نایب قهرمانى رســیدند و تنها پرسپولیس با دو عنوان سومى در 
برابر تک  عنوان سومى سپاهان وضعیت بهترى در بدست آوردن سکوهاى سه گانه 

لیگ برتر در کشور دارد.حاال پرســپولیس با 10امتیاز اختالف امید اول قهرمانى در
رقابت هاى امسال است تا تمامى عناوینى را که با سپاهان مشترك مى باشد به نام 
خود سند بزند و بر بام فوتبال ایران در بیست سال گذشته قرار گیرد.جنگ رقابت براى 
قهرمان نشدن پرسپولیس براى هیچ تیمى مثل سپاهان از اهمیت باالئى برخوردار 
نیست و آن ها االن دارند حسرت عدم رویاروئى با پرسپولیس را در اسفند 98مى خورند 

که شرایط را براى اختالف امتیاز براى پرسپولیس با سایر رقبا ایجاد کرد.
شک نکنید 9هفته داغ را در این گرماى تابستان در پیش خواهیم داشت . استقالل 

رقیب دیرینه قرمزها اصال دوســت ندارد عدد 4 دوره قهرمانى پیاپى در افتخارات 
پرسپولیس ثبت شود. ســپاهان حاضر اســت هر تیمى قهرمان شود تا پرسپولیس 
در این رقابت تنگاتنگ با قدمت دو دهه از آن ها پیشــى نگیرد. پرشورها چندین بار 
تا یک قدمى قهرمانى رسیدند و امســال با خریدهاى خوب براى قهرمانى نقشه ها
 کشیده اند. شهرخودرو ، صنعت نفت آبادان و فوالد هم با توجه به پیشینه آمارى لیگ 

برتر بر روى کاغذ شانس قهرمانى دارند.

اى کاش سپاهان در آن میدان حاضر شده بود

ظاهرا سرمربى ذوب آهن عالقه چندانى به بازگشت به ایران و ادامه کار 
در کشورى که درگیر پاندمى کروناست ندارد.

 پس از سوخت شدن بلیت پرواز این مربى از آلمان به تهران و اصفهان این 
مرد مونته نگرویى با اشاره به صحبتهاى مسعود شجاعى کاپیتان تراکتور 

مى گوید خانواده اش نگران سفر وى به ایران هستند.
سرمربى ذوب آهن مى گوید:  شــما چه فکر مى کنید؟ خانواده ام چقدر 
نگران خواهند شد اگر بخواهم از کشــورى که در آن کرونا وجود ندارد 
به جایى بروم که شرایط پاندمى (همه گیرى بیمارى کووید -19) در آن 
دشوار است و همچنان آمار مبتالیان و کشــته ها در آن زیاد است؟ آنها 

چقدر خواهند ترســید وقتى زمانى که تعداد تست ها مثبت باشگاه ها در 
ایران یا مصاحبه کاپیتان تراکتور را دیدند؟ مهم ترین چیز براى من نظر 

خانواده ام است و براى آن احترام قائل هستم.
وى با بیان اینکه باشــگاه ذوب آهن تعهداتش را خیلى خوب مى داند، 
تصریح کــرد: آنچه گفتم مســائل مهمى بــود. مربیــان و بازیکنان 
بســیارى وجود دارند که شــیوع ویروس کرونا مشــکالت مشابهى با 
من را برایشــان به وجود آورده و آن هــا را با توافق حــل کرده اند؛ چرا 
که هیچکس به خاطر پاندمى کرونا ســرزنش نمى شــود. باشگاه نیز 
تعهدات خود را نســبت به من خیلــى خوب مى داند. با ســالم به همه 

در آنجا (ایران)!

رادوى نازك نارنجى

ترانسفر علیرضا بیرانوند به ژوپیلرلیگ بلژیک سبب شد تا 
صحبت هایى درخصوص جانشــین دروازه بان شماره یک 

پرسپولیس مطرح شود.
دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران که قرار بود بامداد یکشنبه 
براى حضور در تست هاى پزشکى باشگاه آنتورپ حاضر شود 
به دلیل مقررات ســختگیرانه بلژیک در ورود اتباع خارجى 
نتوانست به این کشــور برود تا منتظر تاریخ جدید از سوى 
باشگاه فصل آینده خود براى سفر باشد. جدایى زودهنگام 
بیرانوند از پرسپولیس در حالى رقم مى خورد که کادر فنى این 
تیم با وجود بوژیدار رادوشویچ نگرانى ندارند و حاضر به ارائه 
پیشنهاد به سنگربانان سایر تیم ها نظیر محمدرضا اخبارى( با 
لقب گجت) که در تراکتور نیمکت نشین است، نیست. یحیى 
گل محمدى سرمربى پرسپولیس که هنوز لیست خرید خود 
را در اختیار باشگاه قرار نداده است تصمیم به جذب دروازه بان 
جوان به جاى بیرانوند براى فصل آینده دارد تا در مواقع لزوم 

بتواند جاى خالى رادو را پر کند.

فعال بى خیال گجت!

احمد خلیلى

محمد مومنى



0606 3781 آگهى آگهى سال هفدهمسه شنبه  27 خرداد  ماه   1399
آگهى تحدید حدود عمومى سال 1399

پیرو آگهى نوبتى هاى قبلى اینک تحدید حدود قســمتى از امالك شهرهاى علویجه 1 
اصلى و هسنیجه 2 اصلى و دهق 4 اصلى واقع در بخش 15 ثبت اصفهان به موجب ماده 

14 قانون ثبت به شرح زیر آگهى مى شود. 
بخش 15 ثبت اصفهان

علویجه یک اصلى و شماره هاى فرعى
پالك 3700 فرعى- آقاى على قندهارى علویجه فرزند ابراهیم نسبت به 4 دانگ مشاع 
و خانم معصومه ابراهیمى علویجه فرزند غالم حسین نسبت 2 دانگ مشاع یک باب خانه 

به مساحت 260/11 مترمربع. 
پالك 5181 فرعى مجزى شده از 41 فرعى- آقاى ستار کریمى علویجه فرزند غالمرضا 

ششدانگ یک باب تجارى و فوقانى مسکونى به مساحت 88/55 مترمربع.
تاریخ بازدید: چهارشنبه 1399/04/25
هسنیجه دو اصلى و شماره هاى فرعى

پالك 1104 فرعى- آقاى رضا ماضى فرزند غالمعلى و دانیال ذاکرى فرزند داوود بالسویه 
ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1351/40 مترمربع.

تاریخ بازدید: چهارشنبه 1399/04/25
دهق چهار اصلى و شماره هاى فرعى

پالك 4077 فرعى- خانم سمیه راعى دهقى فرزند محمدعلى ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 212/76 مترمربع

پالك 4700 فرعى- آقاى محمد دهقانى فرزند حبعلى ششــدانگ یــک باب مغازه به 
مساحت 60/35 مترمربع 

تاریخ بازدید: سه شنبه 1399/04/24
تحدید حدود پالك مذکور در روزهاى فوق به ترتیب از ســاعت 8 صبح به بعد در محل 
شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین 
اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه که هر یک از 
صاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 
قانون مزبور، ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك که در موعد مقرر حاضر نبودند مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره باید با تقدیم دادخواســت به مرجع ذى صالح قضایى گواهى تقدیم را اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: سه شنبه 1399/03/27 م الف: 873038 روح ا... 

موسوى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/3/174
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003005309/1 شــماره بایگانى پرونده: 9807482/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139903802003000080 تاریخ صدور: 1399/03/13 آگهى 
ابالغیه اجرائیه چک- بدین وسیله به: - نفیســه حاجیان آفارانى نام پدر: اکبر تاریخ تولد: 
1365/01/21 شماره ملى: 1292242132 شماره شناسنامه: 8926 به نشانى: اصفهان 
خیابان شهیدان غربى نرسیده به حسینیه ابالغ مى شــود که نوید مؤذنى آفارانى شماره 
ملى: 1271125897، جهت وصول مبلغ 8/000/000/000 ریال به استناد شماره چک: 
6/567011،  تاریخ چک: 1397/08/10 به عهده بانک ســپه میدان شهدا اصفهان علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره پرونده 139804002003005309/1 

به شماره بایگانى 9807482 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت 
نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا بر تقاضاى بستانکار 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 و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ســاله ششم اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شــد. م الف:  877282 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/3/197
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003005305/1 شماره بایگانى پرونده: 9807478/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000032 تاریخ صــدور: 1399/02/04 ابالغ اجرائیه 
چک- بدین وسیله به خانم نفیسه حاجیان آفارانى فرزند اکبر به شناسنامه شماره 8926 
صادره از اصفهان و کد ملى 1292242132 متولد 1365/01/21 ساکن اصفهان خیابان 
شهیدان غربى نرسیده به حسینیه ابالغ مى شود که آقاى نوید مؤذنى آفارانى جهت وصول 
مبلغ 8/000/000/000 ریال به استناد چک شــماره 6/567012  مورخ 1397/09/10 
عهده بانک سپه شعبه میدان شــهدا اصفهان (کد 1816) علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالســه 9807478 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
1398/12/26 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شــناخته 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 محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافــت. م الف: 877283 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اســناد 

رسمى اصفهان/3/198
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003005306/1 شــماره بایگانى پرونده: 9807479/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139903802003000081 تاریخ صدور: 1399/03/13 آگهى 
ابالغیه اجرائیه چک- بدین وسیله به: - نفیســه حاجیان آفارانى نام پدر: اکبر تاریخ تولد: 
1365/01/21 شماره ملى: 1292242132 شماره شناسنامه: 8926 به نشانى: اصفهان 
خیابان شهیدان غربى نرسیده به حسینیه ابالغ مى شــود که نوید مؤذنى آفارانى شماره 
ملى: 1271125897، جهت وصول مبلغ 8/000/000/000 ریال به استناد شماره چک: 
6/567013،  تاریخ چک: 1397/11/12 به عهده بانک ســپه میدان شهدا اصفهان علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره پرونده 139804002003005306/1 
به شماره بایگانى 9807479 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت 
نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا بر تقاضاى بستانکار 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 و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ســاله ششم اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. م الف: 877285 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/199

آگهى تغییرات
شرکت پارت ستاك سایه شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 54335 و شناســه ملى 14005054079 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى امیر عباس 
محمدى فشارکى به شماره ملى 1284925420 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى ســید مجتبى زاده حسین به شماره 
ملى 1286576385 به ســمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (880196)

آگهى تغییرات
شرکت پارت ســتاك سایه شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
54335 و شناســه ملى 14005054079 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مــورخ 1398/03/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى وحید روحانى اصفهانى شــماره 
ملى 1284951588 مدیر عامل و خانم لیال شــهرادنیا شماره ملى 
1289202249 رئیس هیئت مدیره و آقاى مصطفى شهرادنیا شماره 
ملى 1286284351 نائب رئیس هیئت مدره براى مدت دوســال 
انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء 
مدیر عامل آقاى وحید روحانى اصفهانى به همراه مهر شرکت داراى 
اعتبار مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (880195)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سازه برتر هوشــمند جى درتاریخ 1399/03/12 به شماره ثبت 64740 به شناسه ملى 14009178314 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام، طراحى، محاسبه، 
نظارت و اجراء کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و بتنى، ابنیه سبک و سنگین، نازك کارى و سفت کارى و بازسازى ابنیه و سازه هاى 
عظیم - تزیینات داخلى و راه اندازى کسب وکار و کارگاه تولیدى قطعات فایبر گالس و زیر مجموعه FRP و قطعات بتنى و زیر مجموعه 
GFRG and GFRC خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شــرکت در کلیه همایشــها و 
نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و 
نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان 
قهاب جنوبى ، روستا شهرك صنعتى جى، محله شــهرك صنعتى جى ، خیابان 1 ، خیابان فرعى 12 ، پالك 152 ، طبقه همکف کدپستى 
8159483391 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 40 مورخ 1399/02/18 نزد بانک بانک شهر شعبه 
شهرك صنعتى جى با کد 3040 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى هادى رضایى 
به شماره ملى 1209912791 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه درخشانى به شماره ملى 1209915677 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین عبدیان شام اسبى به شماره ملى 1285086236 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم فرزانه فقیه نسب به شماره ملى 
1285172469 و به سمت عضو 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 اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سجاد خواجه به شــماره ملى 1209913186 به سمت بازرس اصلى به مدت یک 
سال مالى خانم ملیحه سادات فقیه احمد آبادى به شماره ملى 1287582011 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (880171)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ماهور نساج اســپادانا درتاریخ 1399/03/24 به شماره ثبت 2223 به شناسه ملى 
14009203747 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید قطعات و تجهیزات صنعتى ، تولید دانش فنى و ارائه خدمات فنى مهندسى 
پیرامون محصوالت صنعتى تولیدى ، صادرات و واردات کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله دانشگاه صنعتى ، خیابان کمربندى خمینى 
شهر ، بلوار آزادگان ، پالك 0 ، ساختمان کریستال ، طبقه همکف کدپستى 8415683111 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 53/56420/98 مورخ 
1399/03/10 نزد بانک تجارت شعبه شــهرك علمى تحقیقاتى اصفهان با کد 20953 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقاى عمادالدین خدابنده سامانى به شماره ملى 0016451376 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم لیال بنى احمد به شماره ملى 1271688311 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى امیر محمد کردیان به شماره ملى 4640139543 و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاى 
آقاى امیر محمدکردیان و آقاى عمادالدین خدابنده سامانى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد جواد کیانى به شماره ملى 1271719517 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى آقاى سید رضا منصورى فر به شماره ملى 2281714901 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (880124)

 فرید شریعت زاده - شهردار شاپور آباد       

آگهى مزایده فروش زمین (نوبت اول)
شهردارى شاپور آباد به استناد صورت جلسه شماره 81  به شماره 5/83 مورخ 1399/03/17شوراى محترم اسالمى  شهر در نظر دارد تعداد  4 پالك زمین با کاربرى  
مسکونى واقع در مجموعه پر لنگان را  از طریق مزایده عمومى به شرح زیر به فروش برساند  بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت بازدید ازمحل و ارائه 

قیمت بر مبناى قیمت هر متر مربع در قالب پاکتهاى پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده به شهردارى شاپور آباد مراجعه نمایند .
قیمت پایه طبق نظر کارشناس  محترم  دادگسترى بشرح زیر تعیین گردید :

الف-پالك شماره 30 به متراژ  230متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 2000000 ریال  (مبلغ سپرده 23000000 ریال)
ب- پالك شماره  32 به  متراژ230 مترمربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 2000000 ریال  (مبلغ سپرده 23000000 ریال)
ج- پالك شماره 84 به  متراژ210 متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ2000000  ریال  (مبلغ سپرده 21000000 ریال )
د- پالك شماره 83 به متراژ 210 متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 2000000 ریال   (مبلغ سپرده 21000000 ریال)

1- برنده مزایده مى بایست مبلغ کل زمین را به صورت نقدى به  حساب شماره 0110691092004نزد بانک ملى شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهردارى 
تحویل نماید .

2-متقاضیان مى بایست مبلغ 5٪ قیمت کل زمین را (قیمت پایه )به صورت وجه نقد به حساب شماره 0107677558008نزد بانک ملى شعبه دولت آباد به عنوان 
سپرده شرکت در مزیده واریز  و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ارائه نمایند . 

3- متقاضیان باید قیمتهاى پیشنهادى خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ  1399/04/07  به دبیر خانه محرمانه شهردارى شاپور 
آباد تسلیم و رسید اخذ نمایند .

4-شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت  را رعایت  بنمایند . 
5-پیشنهادات رسیده در راس ساعت 9  صبح روز  یکشنبه مورخ 1399/04/08 با حضور کلیه اعضاى کمیسیون عالى معامالت شهردارى شاپور آباد که در محل 

شهردارى تشکیل مى گردد مورد بررسى قرارخواهد گرفت .ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بالمانع مى باشد . 
6-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد .

7-سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرار داد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد .
8-هزینه آگهى روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده مى باشد . 

9-به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-پیمانکاران مى توانند  نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند .

م الف: 871613

چاپ دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران

 واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روزشنبه به تاریخ  99/04/07
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/04/08

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www. abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

(داخلی 395 )

چاپ دوم

نام روزنامه:  روزنامه نصف جهان
 تاریخ انتشار: 1399/03/27

مبلغ تضمین (ریال )برآورد(ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

احداث بند خاکى و عبور لوله خط انتقال فاضالب محله 99-2-37
4,942,917,248239,000,000جارىبهجت آبادشهر زاینده رود منطقه-لنجان (با ارزیابى کیفى)

احداث بند خاکى و عبور لوله فاضالب  در شهرهاى مبارکه و 99-2-38
4,724,208,557232,000,000جارىدیزیچه و زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابى کیفى)

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

 آگهى مزایده
شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعدادى از پالك زمین هاى مسکونى و کارگاهى خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول 

زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

نوبت دوم

م الف: 872018

شماره مجوز نوبت آگهىردیف
شورا

شماره 
قیمت پایه هر کاربرى- موقعیت زمینمساحتپالك

قیمت پایه کل (ریال)مترمربع

مسکونى- شهرك 6546210/ش/99نوبت اول1
4/500/000945/000/000ایثارگران

کارگاهى- منطقه A1724/40 65166/ش/99نوبت اول2
1/900/0003/276/360/000کارگاهى

4/000/000800/000/000مسکونى- شهرك نگین6554200/ش/99نوبت اول3
4/000/000720/000/000مسکونى- شهرك نگین6555180/ش/99نوبت اول4

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/04/03 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان 
شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 52432323- 031 تماس حاصل فرمایند.

حسین نظام زاده اژیه- شهردار اژیه

 آگهى مزایده عمومى مرحله اول
شهردارى  اژیه به استناد مصّوبه شوراى اسالمى شهر اژیه، در نظر دارد تعداد 11 پالك از زمین هاى متعلق به خود را با 
مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش برساند؛ لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1399/03/28 لغایت پایان 

روز 1399/04/07، پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
* - ضمناً سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت دوم

م الف: 869933

قیمت پایه هر 
مترمربع (ریال)

متراژ پالك 
شماره موقعیت پالك(مترمربع)

قیمت پایه هر ردیفپالك
مترمربع (ریال)

متراژ پالك 
شماره موقعیت پالك(مترمربع)

ردیفپالك

1-خیابان معلم39072/000/000234/5فاز 2 مسکن مهر1/700/000180/5
3832فاز 2 مسکن مهر39181/400/000171فاز 2 مسکن مهر1/700/000180/5
3843فاز 2 مسکن مهر39291/400/000171فاز 2 مسکن مهر1/400/000171
3854فاز 2 مسکن مهر393101/400/000162فاز 2 مسکن مهر1/400/000171
3885فاز 2 مسکن مهر394111/400/000162فاز 2 مسکن مهر1/400/000162

3896فاز 2 مسکن مهر1/400/000171
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صرف نظر از اینکه بیمار هستید یا نه، باید هر 3 تا 4 ماه مسواك خود را با مسواك 
جدیدى جایگزین کنید. اما آیا وقتى بیمار شده اید نیز باید مسواك خود را تعویض 
کنیم؟ اگر مسواك شما و ســایر اعضاى خانواده در یک ظرف واحد قرار دارد، 
بهتر است مسواك خود را جدا کرده و سعى کنید مسواك دیگران را آلوده نکنید.

در حالى که مطمئناً صحیح است که میکروب ها مى توانند روى مسواك شما جمع 
شوند، شاید بعد از بیمار شدن نیازى به تعویض آن نداشته باشید. اگر بیمار شده اید، 
ضرورى نیست مسواك خود را زودتر از آنچه که معموًال توصیه مى شود، جایگزین 
کنید. دکتر اسکات احمد دندانپزشــک عمومى و مدرس دانشگاه ویسکانسین 
مى گوید: «هیچ مدرکى مبنى بر اینکه ممکن اســت پس از بهبودى از بیمارى 
دوباره با مسواك خود بیمار شوید، وجود ندارد. این موضوع بسیار بعید است، مگر 

اینکه دچار نقص عمده سیستم ایمنى باشید.»
با این حال، اگر شما مسواك خود را در لیوان یا محفظه مخصوص مسواك ها در 
سرویس بهداشتى خانه خود مى گذارید و دیگر اعضاى خانواده یا هم خانه هاى 
شما نیز مســواك خود را در همین ظرف مى گذارند، بهتر است مسواك خود را 
تعویض کنید، هر نوع تماس برس هاى مســواك ها با یکدیگر مى تواند بسیار 

خطرناك باشد.
یک بررسى تحقیقاتى در سال 2012 که در خصوص وضعیت مسواك ها انجام 
شد، نشان داد که آلودگى مســواك به میکروب ها بسیار گسترده و رایج است و 
مى تواند موجب بیمارى شود. محققان این پژوهش در خصوص احتمال وجود 

باکترى روى مسواك ابراز نگرانى مى کنند. طیف گســترده اى از میکروب ها 
در این مطالعه یافت شــد، از جمله E. coli، استافیلوکوکوس اورئوس و سایر 
باکترى هاى ایجاد کننده بیمارى. این میکروب ها در حین اســتفاده از محفظه 

نگهدارنده مســواك و محیطى که در آن نگهدارى مى شــوند جمع 
مى شوند. 

به طور کلى، مســواك شما 
باید هر ســه تا چهــار ماه 

جایگزین شــود. خواه ســالم 
بوده باشید یا به بیمارى 
مسرى مبتال بوده اید، 

این امر صادق است.

آیا تا به حال به لباس هاى خود دقــت کرده اید؟ آیا 
آن ها را با توجه به اندام خــود تهیه مى کنید یا صرفا 

زیبایى لباس برایتان حائز اهمیت است؟
اگر انتخاب لباس درســت و اصولى باشد، مى تواند 
زیبایى هاى اندام شما را برجســته تر و معایب آن را 
تا حدى بپوشــاند. بنابراین جنس پارچه، طرح، رنگ 

و برش آن در ایجاد یک تناسب، نقش بسزایى دارند.
هر ســال چیزهاى جدیدى مد مى شوند و مى روند. 
یکى از مواردى که به نظر مى رسد همیشه محبوب 
است و از مد نمى افتد، پارچه هاى راه راه هستند و افراد 
در مورد جذاب بودن یا نبودن ایــن پارچه ها و تأثیر 
آن ها در چاق یا الغر نشــان دادن اشخاص، نظرات 
مختلفى دارند. بنابراین تحقیقاتــى انجام داده ایم و 

نتایج آن را در این مطلب در اختیارتان قرار مى دهیم.
هر فردى با توجه به نوع اندام خود، باید اصول صحیح 
لباس پوشیدن را بلد باشــد و آن را رعایت کند. براى 
مثال اگر قد کوتاهى دارید، باید پارچه ها و لباس هایى 

انتخاب کنید که به بلندتر دیده شدن شما کمک کنند 
یا اگر چاق هستید، مى توانید با انتخاب لباسى مناسب، 

کمى خود را الغرتر نشان دهید.
به گفته دانشمندان، راه راه هاى افقى مى توانند شما 
را الغرتر نشان دهند. این بدان دلیل است که به نظر 
مى رسد پارچه هایى با خطوط افقى، فضاى بیشترى 
نسبت به نوارهاى عمودى اشغال مى کنند. برعکس 
نوارهاى عمودى مى توانند شــکل چهره شــما را 
کشیده تر کرده و شما را بلندتر نشان دهند. این به این 
دلیل است که نوارهاى عمودى در واقع یک خطاى 
دیدى در چشــم ما ایجاد مى کنند و باعث مى شوند 
کسى که لباسى با پارچه راه راه عمودى پوشیده است، 

قد بلندتر و باریک تر به نظر برسد.
یکى از قوانین این اســت که تمرکز بر روى نوارهاى 
نازك تر سخت تر از نوارهاى ضخیم است. به همین 
دلیل، نوارهاى باریک تر بیشتر از نوارهاى ضخیم شما 

را الغر جلوه مى دهند.

پارچه هاى راه راه عمودى که فاصله خطوط آن از هم 
زیاد است، فرد را چاق تر نشان مى دهند و راه راه هاى 

عمودى با فاصله کم فرد را الغرتر نشان مى دهند.
اگر فاصله بین راه راه هاى افقى زیاد باشــد، فرد چند 

سایز چاق تر از سایز واقعى خود دیده مى شود.
وقتى قصد انتخاب لباس راه راه دارید، توصیه ما این 
است که به فرم بدن خود توجه داشته باشید. اطمینان 
حاصل کنید که آنچه مى پوشــید، تناســب خوبى با 
هیکل شــما دارد. از نقطه امن خود خارج شوید و از 

الگوهاى تکرارى خود دور شوید.
هر آنچه را دوست دارید بپوشید. هر لباسى که در آن 
راحت هستید بپوشید، اما از ریسک کردن نترسید زیرا 
زیبایى ارزش آن را دارد کــه هرازگاهى تغییراتى را 
بپذیرید. افراد زیادى عاشق لباس هاى با راه راه هاى 
عمودى جدید هســتند. اکثر این لباس ها نوارهاى 
باریکى دارند که کشیده شده و ظاهرى بلندتر به فرد 

مى دهند.

کدامیک انتخاب بهترى است؛ 
پارچه با خطوط افقى یا عمودى؟

 آن از هم 
 راه هاى 

 دهند.
چند  فرد

د.
یه ما این 
اطمینان 
ب خوبى با 
شوید و از 

که در آن
رسید زیرا 
ییراتى را 
 راه هاى 
نوارهاى 
تر به فرد

؟

مصرف دائمى زنجبیل مى تواند با برخى از داروها تداخل 
داشته باشــد. افراد مبتال به دیابت، افراد مبتال به فشار 
خون باال و افراد مبتال به اختالالت لخته شدن ممکن 
است نیاز به استفاده محتاطانه از زنجبیل داشته باشند. 
زنجبیل مى تواند موجب رقیق شدن خون شود، این به 
این معنى که ممکن است براى افرادى که از داروهاى 
لخته شــدن خون اســتفاده مى کننــد و از اختالالت 

خونریزى رنج مى برند نامناسب باشد.
زنجبیل به طور طبیعى به پایین آوردن قند خون تمایل 
دارد. براى افراد مبتال به دیابــت و افراد مبتال به پیش 

دیابتى که بیمارى خود را تنهــا از طریق رژیم غذایى 
کنترل مى کنند، ممکن است این خبر خوشى باشد. با این 
حال، افرادى که داروهایى مثل متفورمین و یا داروهاى 
مشابه اســتفاده مى کنند و یا انسولین براى کنترل قند 
خون تزریق مى کنند باید در مورد تاثیر زنجبیل بر قند 

خون با پزشک مشورت کنند.
افراد مبتال به سنگ کیسه صفرا ممکن است با خوردن 
این گیاه وضعیت بدترى پیدا کنند. کیســه صفرا یک 
ساختار کیسه مانند کوچک است که در زیر کبد است و 
با مجراى صفراوى به آن متصل است. کیسه صفرا به 

عنوان یک مرکز ذخیره سازى براى صفرا است که به 
عنوان شکننده چربى در روده عمل مى کند.

کیســه صفرا، صفرا را در خود نگه مى دارد تا زمانى که 
دستگاه گوارش براى شکســتن چربى به آن نیاز دارد 
این ماده را در اختیار بدن قرار دهد. ســنگ کیسه صفرا 

مى تواند موجب مسدود شدن مجراى عبور صفرا شود.
هنگامى که زنجبیل در مقادیر زیاد مصرف شوند، ممکن 
است تولید صفرا کرده و انقباضات کیسه صفرا را افزایش 
دهد. با این عمل سنگ کیسه صفرا تحریک شده و سریعا 

موجب مسدود شدن مجارى مى شود.

افرادى که زنجبیل برایشان قدغن است!

میوه ها و گیاهان گرم مزاج و سرد مزاج هر یک داراى تاثیرات مختلفى هستند. 
اما باید توجه داشت که کدام گروه براى فصل تابستان مناسب تر هستند.

سمیه بیکى کارشــناس تغذیه گفت: با توجه به گرم شدن هوا و فصل تابستان 
میوه هایى مثل  خیار، هندوانه، خربزه و طالبى سبزیجاتى اعم از کاهو، کدو، کلم 
در بافت غذایى خودشان سبب مى شــود تا آب بدن ما تامین شود که از عطش 
و تشنگى فرد جلوگیرى مى کند، گیاهان دارویى هم مى تواند موثر باشد مانند: 

اسفرزه، قدومه، خاکشیر همراه با آب خنک باید میل شود تا رفع تشنگى کند.
او با اشاره به موارد مصرف و مزاج هر فرد در استفاده از این میوه ها و گیاهان افزود: 
کسانى که مزاج سرد و  تر دارند به طورى که بلغمى مزاج هستند آب بدن آن ها 
به اندازه کافى وجود دارد اگر از این موارد استفاده کنند ممکن است باعث ایجاد 
درد مفاصل شود، به همین دلیل خوردن هندوانه در فصل سرما اشتباه است. یا 
کسانى که مزاج گرم و خشکى دارند، نیاز بیشترى به ترى جات دارند در غیر این 

صورت در پوست آن ها  ایجاد خشکى مى شود.
کارشناس تغذیه ادامه داد: مسئله مهم در مصرف این میوه ها این است که قبل از 
خوردن غذا باید مصرف شود، چون اگر بعد از غذا خورده شوند مشکالتى همچون 

هضم در معده به وجود خواهد آمد.
بیکى بیان کرد: تکمیل کننده مصرف میوه ها، شربت هاى گیاهان هستند که 

موجب افزایش و تکمیل سیستم آب در بدن خواهد شد.

تحقیق جدید نشان مى دهد کروناویروس جدید همانند ویروس آنفلوانزا از یک 
الگوى فصلى پیروى مى کند.

دانشمندان دریافتند تمامى شــهرها و مناطق دچار شیوع گسترده کووید 19 
داراى اقلیم زمســتانى با میانگین دمــا 5 تا 11 درجه ســانتیگراد و میانگین 
رطوبــت 47 تا 79 درصــد بودنــد و در عــرض جغرافیایى 30 تــا 50 قرار 

دارند.
این مناطق شامل ووهان چین، کره جنوبى، ژاپن، ایران، شمال ایتالیا، سیاتل 
آمریکا و شمال کالیفرنیا است. یافته ها نشان داد ایاالت میانى آمریکا و همچنین 

منطقه نیواینگلند بیشتر در معرض این ریسک قرار دارند. 
دکتر «محمد سجادى»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مریلند، در این باره 
مى گوید: «براساس اسناد و شــواهد موجود به نظر مى رسد که ویروس دوره 

سخت ترى در بین مردم ساکن اقلیم گرم و گرمسیرى دارد.»
به گفته محققان، این تحقیق گســترده تعیین مى کند که الگوسازى آب و هوا 
مى تواند احتمال گسترش کووید 19 را پیش بینى نماید و بدین طریق، امکان 
پیش بینى مناطقى که در معرض ریسک باالتر گسترش این ویروس در آینده 

نزدیک هستند وجود دارد.

کدام میوه ها 
با مزاج شما 

سازگارتر است؟

یک فوق تخصص گوارش، سوء هاضمه و روده تحریک پذیر را از شایع ترین 
بیمارى هاى گوارشى در میان مردم کشور عنوان کرد و گفت: هر درد شکمى، 
تهوع، استفراغ، اسهال، یبوســت، خونریزى، کاهش وزن و سختى بلع عالیم 

بیمارى هاى گوارشى هستند و فرد مبتال باید به پزشک مراجعه کند.
دکتر سید فرشاد عالمه، در مورد شایع ترین بیمارى هاى گوارشى در میان مردم 
کشورمان، اظهار کرد: شایع ترین بیمارى گوارشى در حال حاضر سوء هاضمه 
است و مشکالتى از جمله دل درد و درد معده بیشترین شکل بیمارى 
سوء هاضمه هستند. در کنار سوء هاضمه، روده تحریک پذیر هم هست 
که این مشکل نیز خود را با اسهال، درد شکم و دل پیچه نشان مى دهد 

و از شایع ترین بیمارى هاى گوارشى است.
این فوق تخصص گوارش در مورد عوامل تشدید کننده بیمارى سوء 
هاضمه و روده تحریک پذیر گفت: یکسرى عوامل مشترك بر تشدید 
هر دو بیمارى موثر هســتند؛ از جمله اضطراب و استرس و با توجه به 
شــرایط زندگى و نحوه عملکردمان و همچنین مصرف فست فودها و 

غذاهایى که سالمت کافى ندارند، شیوع این بیمارى بیشتر شده است.
عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران ادامه داد: منطقه جغرافیایى 
بر شیوع بیمارى هاى گوارشى تأثیرى ندارد، بلکه عادات غذایى و استرس ها 

هستند که این بیمارى ها را تحت تأثیر قرار مى دهند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى تهران درباره عالیم گوارشى بیمارى کرونا 
نیز گفت: برخى بیان مى کنند که در حال حاضر تنها بیمارى هاى گوارشى از 
عالیم کروناست؛ در صورتى که اینگونه نیست، بیماران مبتال به کرونا در کنار 

عالیم گوارشى دچار عالیم تنفسى و سایر عالیم نیز هستند. 
عالمه در پایان خاطرنشان کرد: مانند هر ویروس دیگرى از جمله آنفوالنزا که با 
عالیم تنفسى، ضعف بدنى، بى حالى، خستگى، دل پیچه، دل درد و تهوع همراه 
است، ویروس کووید 19 نیز در کنار سایر عالیم مختلف، عالیم گوارشى ذکر 

شده را نیز به همراه دارد.

شایع ترین بیمارى هاى گوارشى 
در ایرانیان

محققان با تجزیه و تحلیل اطالعات موجــود در خصوص بیمارى کووید 19 
(کرونا) دریافتند، حدود 45 درصد از افرادى که به این بیمارى مبتال مى شوند، 

فاقد عالیم هستند.
شیوع خاموش بیمارى کووید 19، مقابله با این بیمارى را به یک چالش جدى 
بدل کرده است و این تحقیقات اهمیت انجام آزمایش هاى تشخیصى وسیع 
و ردگیرى ارتباطات افراد آلوده به ویروس را براى جلوگیرى از شیوع بیمارى 

نشان مى دهد.
در مطالعات موسســه تحقیقات اســکریپس واقع در آمریکا، نتایج مطالعات 
علمى، آزمایشات بالینى و اخبار معتبر از سراسر جهان گردآورى شد و توسط 
متخصصان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه این مطالعه مشخص 
شد تمام این داده ها نشان دهنده این واقعیت بسیار مهم هستند که بخش بسیار 
بزرگى از افراد مبتال به بیمارى کووید 19 فاقد عالیم ظاهرى هســتند. براى 
مثال از بین 3 هزار زندانى در چهار ایالــت آمریکا که جواب آزمایش ویروس 
کرونا در آن ها مثبت بوده اســت، حدود 96 درصد آن ها فاقد عالیم ظاهرى 

بودند.
همچنین بر اساس نتایج این تحقیقات، افراد مبتال به کووید 19 که فاقد عالیم 
ظاهرى هستند، امکان انتقال بیمارى را براى مدت بیش از 14 روز دارند. حجم 
ویروسى افراد داراى عالیم و افراد فاقد عالیم کووید19 تقریبا یکسان است، 
اما هنوز مشخص نیست که قابلیت انتقال ویروس در این دو گروه از افراد مبتال 

به کووید 19 تا چه میزان به هم شبیه است.
به گفته محققان نداشتن عالیم به معناى بى خطر بودن بیمارى براى این افراد 
نیست. در واقع با اسکن 76 بیمار فاقد عالیم مشخص شد، 54 درصد از آن ها 
دچار آسیب هاى ریوى جدى هســتند که احتماال ناشى از آلودگى به ویروس 
کرونا است. با وجود این انجام آزمایش هاى بیشتر براى تعیین شدت و وسعت 

این نوع آسیب ها ضرورى است.
 

چند درصد مبتالیان به کرونا 
فاقد عالمت هستند؟

کروناداراى 
الگوى فصلى است

شوند. 
طور کلى، مســواك شما 
ماه   هر ســه تا چهــار

گزین شــود. خواه ســالم 
ه باشید یا به بیمارى 
رى مبتال بوده اید، 

 امر صادقاست.

وقتى بیمار مى شویم باید مسواك خود را تعویض کنیم؟ 

نتایج یک بررسى جدید حاکى از آن است، در صورت ابتالى فرد به ویروس کرونا کل سیستم عصبى بدن در معرض خطر است.
حدود نیمى از بیماران بسترى در بیمارستان، عالئم عصبى COVID-19 دارند که شامل سردرد، سرگیجه ، کاهش هوشیارى، مشکل در تمرکز، اختالالت 
بو و طعم، تشنج، سکته مغزى، ضعف و درد عضالنى است. این بیمارى ممکن است بر کل سیستم عصبى از جمله مغز، نخاع و اعصاب و همچنین عضالت 

تأثیر بگذارد.
از آنجا که ویروس کرونا ممکن است بر روى اندام هاى مختلفى مانند ریه، کلیه و قلب تأثیر بگذارد،  آسیب به مغز نیز ممکن است از کمبود اکسیژن یا از 

اختالالت لخته شدن ناشى شود.
عالوه بر این، ویروس کرونا ممکن است باعث عفونت مستقیم مغز و مننژها شود؛ واکنش سیستم ایمنى بدن به عفونت ممکن است باعث التهاب شود که 

مى تواند به مغز و اعصاب آسیب برساند.

کرونا کل سیستم عصبى را تهدید مى کند

 رییس کمیته اپیدمیولوژى ستاد مقابله با کرونا، با اشاره به نحوه فعالیت ویروس 
کرونا در بدن، گفت:باید توجه کرد که همچنان ناشــناخته هاى ما درباره کرونا 
بسیار زیاد است و با گذشت زمان به تدریج مى توان در حوزه هاى مختلف فعالیت 
آن اعم از ایمنى، اپیدمیولوژى، ژنتیک ویروس و سیر بالین آن اطالعات بیشترى 

کسب کرد.
دکتر على اکبر حق دوست افزود: با این حال بر اساس یافته هاى جدیدى که این 
روزها اعالم شده است، این ویروس عوارض گسترده و سیستمیکى دارد که فقط 
مختص و منحصر به ریه نیســت. بر این اساس به نظر مى رسد، کرونا ویروس 

جدید مى تواند تغییراتى را در سلول هاى خونى ایجاد کرده و منجر به ترومبوز 
در برخى از عروق شود. 

حق دوســت تاکید کرد: البته اینکه فکر کنیم که تنها مکانیــزم بیمارى زایى 
کرونا به همین صورت اســت، درســت نیســت، بلکه کرونا با مکانیزم هاى 
متعددى باعث بیمارى زایى مى شــود، اما مى تواند برخــى از عوارض آن اعم 
از عوارض کبدى، کلیوى و ســایر عوارض کرونا در ســایر اندام هاى بدن، از 
طریق ایجاد ترومبوزها یا لختــه هاى خونى کوچکى در مویرگ ها و ســرخ 
رگ هاى بسیار کوچک باشــد که منجر به ســکته هاى ریز در آن قسمت ها

 شود.

کرونا چگونه منجر به سکته مى شود؟
  گالره یوسف پور / خبرگزارى ایسنا  |
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شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان -  امور تدارکات و انبارها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومى دو مرحله 

اجرا نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 99/03/27   تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 99/04/04 
در قبال فیش بانکی به مبلغ یکصدهزار ریال واریز شده بحساب جاري سپهرصادرات بشماره 0101673314007 بنام 

شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات : از روز پنج شنبه مورخ 99/04/05   به ترتیب جدول فوق تا  ساعت 8/00 و  30/ 8 صبح روز 

دوشنبه  مورخ 99/04/16 
محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از طرق ذیل: 
1)ضمانت نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3)گواهى خالص مطالبات قطعى 
تایید شده از سوى شرکت 4)فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شرکت 
توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک 

شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان و عصر اقتصاد بعهده برنده مناقصه میباشد.
داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی  4274 واحد مناقصات تماس 

حاصل نمایند.
اســناد و مــدارك و اطالعــات کامــل  این مناقصــه در  ســایت  اینترنتــی معامــالت توانیر بــه آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir   قابــل دسترســی میباشــد همچنین آگهی این مناقصات در ســایت 
پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و ســایت شــرکت توزیع برق استان اصفهان 

به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك 

غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ف
شماره موضوع مناقصه ردی

مناقصه
تاریخ بازگشایی 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده
شرکت درمناقصه(ریال)

مناقصه بهره بردارى برق 1
1790/991399/04/1609:001,450,000,000شهرستان  کاشان 

مناقصه بهره بردارى برق 2
1791/991399/04/169:30684,880,000شهرستان دهاقان

آگهى مزایده عمومى
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظردارد تعداد 10قطعه پالك تجارى در شهرك مصطفى خمینى (ره)روستاى 

یزدل شهرستان آران و بیدگل را از طرق مزایده عمومى بفروش برساند .اولویت با افراد بومى و ساکن روستا مى باشد .
متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مى تواننــد از تاریــخ دوشــنبه 1399/03/26 بــه آدرس اینترنتى

 www.bonyadmaskan-isf.ir  مراجعه نمایند.

نوبت دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت  پالسما تک سپاهان (سهامى خاص)
 ثبت شده به شماره  33916و شناسه ملى  10102738722

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه که در ساعت08:00  صبح مورخ 99/03/26 در محل کارخانه 
این شرکت به آدرس شهرك صنعتى مورچه خورت – فاز سوم – انتهاى بوعلى دوم – پالك 444 و کدپستى 8333115191  تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه :  
1- انتخاب بازرسین  2- تصویب ترازنامه و صورتهاى مالى سال 1398  3-  تعیین و تقسیم سود شرکت مربوط به سال 1398

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص)

دبیرخانه مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان 

آگهى مزایده
مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان(موسسه غیر تجارى به شماره ثبت26 و شناسه ملى10260008785) در نظر دارد اماکن 

خودرا با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید:

حداقل قیمت اجاره مدت قراردادموضوع مزایده
ماهیانه(ریال)

مبلغ ضمانت شرکت 
درمزایده(ریال)

9287/100/000129/195/000 ماهاجاره 2 زمین چمن مصنوعى چهارباغ باال

9132/000/00059/400/000 ماهمجموعه ورزشى کارگران شهرستان خمینى شهر

زمان تحویل پاکتها:تا پایان وقت ادارى(ساعت14:00) روز دوشنبه مورخ99/04/09
زمان و محل بازگشایى پاکت ها: روز سه شنبه مورخ 99/04/10ساعت 10صبح- اصفهان،خیابان چهارباغ باال،مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران

لذا از متقاضیان دعوت مى شــود به منظور دریافت فرم و شرایط شــرکت درمزایده حداکثر تاپایان وقت ادارى (ساعت14:00) روزدوشنبه 
مورخ99/04/09 به دبیرخانه مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان به نشانى خیابان چهارباغ باال روبروى بیمارستان دکتر شریعتى 

باشگاه کارگران شماره تلفن36611410 مراجعه نمایند.
شایان ذکر است هزینه هیئت 3 نفره کارشناسى و نشر آگهى برعهده برنده مزایده مى باشد.

مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراســم افتتاح بازار ســنگ هــاى قیمتى و 
نیمه قیمتى که در ارگ جهان نما برگزار شد گفت: این بازار از این جهت حائز اهمیت 
است که  اولین گام در کشور محسوب شــده و این نهال در شهر اصفهان توسط مردم 

هنرمند اصفهان کاشته شد و ان اشاءا... بار بر خواهد شد.
خداداد غریب پور تاکید کرد:آینده درخشانى در انتظار فعاالن صنعت، فعاالن اقتصادى، 

صنعتى و معدنى و بازار سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى خواهد بود.
رئیس ایمیدرو با بیان اینکه این ســازمان دنبال ارزش آفرینى است تصریح کرد: این 
ارزش آفرینى باید در کنار بخش خصوصى انجام شــود و ما به دنبال این نیستیم که 

سازمان هاى دولتى از صفر تا صد کار را انجام دهند.
غریب پور ادامه داد: در این راستا ستاد سیاست گذارى در ایمیدرو تشکیل شد تا تمامى 
تصمیمات صرفًا در بخش دولتى گرفته نشود و شــاهد آن هم اتفاقى است که امروز 
مى بینیم بخش خصوصى خود 18 غرفه از ارگ جهان نما را براى این بازارچه در نظر 

گرفته است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه ظرفیت سنگ هاى قیمتى در کشور 
ظرفیت سرشارى است خاطر نشان کرد: ما درصدد هستیم تا از ظرفیت فعاالن بخش 

خصوصى، اتاق بازرگانى، خانه معدن و بازار استفاده کنیم.
وى در همین راستا با اشــاره به اینکه تاکنون  130 اندیس سنگ هاى قیمتى و نیمه 
قیمتى در استان اصفهان شناسایى شده است اظهار داشــت: یکى از وظایف ایمیدرو 
نقش اکتشافى در این صنعت اســت و ما وظیفه داریم ظرفیت معدنى کشور در زمینه 

سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى را به مردم معرفى کنیم.
غریب پور با بیان اینکه در ایمیدرو به دنبال این هستیم که ظرفیت ها را احصا و در اختیار 
فعاالن این بخش بگذاریم گفت: در نظر داریم آموزش هاى الزم در این زمینه را ارائه 
داده و  قوانین وارداتى و صادراتى را اصالح کنیم. همچنین در زمینه ماشین آالت مورد 
نیاز کمک کنیم و آزمایشگاه مرکزى را اســتاندارد کنیم تا استانداردهاى ما در سطح 

بین المللى باشد تا بازار  پذیراى کارى باشد که ما انجام مى دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افتتاح بازارچه سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى 
در مشهد و بازارچه مرزى تایباد خبر داد و افزود: سعى داریم با شناسایى ظرفیت هاى 

معدنى کشور و معرفى آن به فعاالن این حوزه این ظرفیت را توسعه دهیم. وى گفت:  بنا 
بر پیش بینى ما تا سال 1405، 550 هزار نفر اشتغال مستقیم در این حوزه ایجاد مى شود.

وى با اشــاره به اقدامات ویژه صورت گرفته توســط ایمیدرو در بخش ســنگ هاى 
تزئینى گفت: نگاه ما به ســنگ هاى تزئینى اصفهان نگاه ویژه اى اســت تا با در نظر 
گرفتن بسیارى از تعرفه هاى صادراتى، ســنگ هاى تزئینى اصفهان صادرات محور

 شوند.
غریب پور با بیان اینکه در اصفهان بیش از 100 معدن غیرفعال ســنگ هاى تزیینى 
وجود دارد تصریح کرد: امیدواریم با اقداماتى که در زمینه اصالح تعرفه هاى صادراتى 
در حال انجام است از این پتانسیل به خوبى استفاده شود و این 100 معدن هم در کنار 

430 معدن فعال در کنسرسیوم سنگ هاى تزیینى اصفهان قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین راستا خاطر نشان کرد: حدود 900 معدن  

سنگ هاى تزئینى غیر فعال در کشور وجود دارد که یک نهم این معادن و  30 درصد از 
سنگ هاى تزئینى کشور در استان اصفهان قرار دارد.

وى با بیان اینکه بازارچه سنگ هاى تزئینى مى تواند در کشور نقش آفرین باشد بیان 
کرد: طى 5 ماه گذشته کمیته هاى تخصصى این شوراى سیاستگذارى تشکیل شده 
است و حمایت هاى ایمیدرو در زمینه اکتشــاف، تأمین مالى براى فعاالن این حوزه، 
تأمین ماشین آالت و دســتگاه هاى مورد نیاز، ایجاد بازارچه هاى مرزى، واردات مواد 
خام موردنیاز این صنعت، تســهیالت صادراتى براى محصوالت فرآورى شده، ایجاد 

بازارچه ها و آزمایشگاه اختصاصى و تعیین استاندارد مورد نیاز این صنعت است.
■■■

در ادامه  مراسم افتتاحیه بازار سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى،  رئیس سازمان صنعت 
معدن و تجارت استان اصفهان ضمن تشکر از بخش خصوصى براى واگذارى 1600 

متر زیربنا در 18 غرفه در ارگ جهان نما از همکارى شهردارى اصفهان براى واگذارى 
سراى گوهر در میدان امام على(ع) اصفهان خبر داد.

ایرج موفق با بیان اینکه گردش مالى سنگ هاى قیمتى بالغ بر 23 میلیارد دالر در جهان 
است تصریح کرد: با توجه به اندیس، ذخایر و ظرفیتى که در استان وجود دارد باید با کار 
اکتشافى ذخایر قطعى را شناسایى و کارگاه هایى طراحى شود تا ایجاد ثروت و ارزش 

افزوده  مواد خام معدنى صورت بگیرد.
وى با اشاره به اینکه در استان اصفهان سازندگان ماشــین آالت تراش و کار بر روى 
طال و ســنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى را داریم خاطر نشــان کرد: سازندگان استان 
اصفهان موفق شده اند ماشین آالت فرآورى طال را صادر کنند که این افتخارى براى 

این استان است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان افزود: امیدواریم با کمک 
پیشکسوتان استان اصفهان که در این زمینه فعال هستند و افرادى که در خارج از کشور 

حضور دارند اقدامات اساسى و ارزشمندى را در این حوزه انجام دهیم.
■■■

در ادامه این مراســم رئیس اتحادیــه طال و جواهــر اصفهان گفــت: ایجاد چنین 
بازارچه هایى گام بزرگى در جهت اشــتغال زایى است و پاسخى عینى به دغدغه هاى 

رئیس جمهور و رهبر معظم انقالب در زمینه ایجاد شغل و جهش تولید است.
هوشنگ شیشه بران در ادامه به لقب اصفهان در صنعت طال یعنى پایتخت طالیى ایران 
اشاره کرد و افزود: استان اصفهان با در اختیار داشتن 5 هزار واحد فعال در حوزه طال و 
جواهر و رتبه اول ساخت النگو در جهان و رتبه شش مصرف طال در کشور این لیاقت را 

داشت که چنین بازارچه اى در آن افتتاح شود.
وى با اشــاره به اصالح تعرفه هاى گمرکى در صنعت طال و جواهــر تصریح کرد:  تا 
تعرفه هاى 10 تا 20 درصد براى جواهر وجود دارد ما به هیچ وجه نمى توانیم با قاچاق 

مبارزه کنیم.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان عنوان کرد:  بایــد تعرفه هاى گمرکى به 1 یا 2 
درصد برســد؛ مثل امارات متحده  تا تمام فعاالن اقتصادى این صنعت به این محل یا 
بازارچه ها بیایند و داد و ستد انجام دهند و تمام معامالت به اداره مالیات و بانک مرکزى 

ارسال شود و اینگونه مى توان جلو قاچاق جواهرات را گرفت./2086

در مراسمى با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

اولین بازارچه سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى در اصفهان افتتاح شد
محیا حمزه

نوبت اول


