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زیاد خوابیدن براى سالمتى ضرر دارد؟آغاز طرح بینایى سنجى کودکان 3 تا 6 سالخداحافظى نوید محمدزاده از سریال «قورباغه»شاید کنکور امسال در شب برگزار  شود با خودتان چند چندید؟! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هنگام مصرف 
تخم مرغ 

چند مورد را 
حتماً رعایت کنید 

حادثه نطنز مصرف ید در اصفهان را باال برد!
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تاالرهاى عروسى در 
اصفهان تعطیل مى شوند؟

50 میلیون نفر 
سهامدار کارخانه هاى 

بزرگند

اولویتم کمیسیون 
فرهنگى نبود

 آرد اصفهان بود! 
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زمزمه هجوم 
ملخ از سمت 
فریدونشهر

«ماریو سانچز»، تکنسین مواد غذایى مى گوید 
نیمرو یا املت باید فقط از تخم مرغ هاى تازه 
شکسته شده و منحصراً داراى پوسته سالم و 
بدون ترك تهیه شوند. این تکنسین توصیه 

کرد: قبل از پخت و پز، بهتر است تخم مرغ ها...

جمعیت ملخ ها به اذعان بومى ها در ســطح استان رو 
به افزایش اســت اما مدیریت بحران اســتان اصفهان 
از ردیابى و کنتــرل جمعیت ملخ  ها و انجــام اقدامات 
پیشــگیرانه از هجوم این آفت ســخن مى گوید. این 

پیگیرى ها تا چه اندازه موفق بوده است؟
به گزارش «صاحب نیوز»، مشــاهده ملخ ها در مراتع و 
مزارع سطح استان اصفهان، زمزمه هاى هجوم این آفت 
را بر زبان ها انداخته است. رخدادى که مى تواند موجب 
وارد آمدن خســارات فراوانى به اراضى طبیعى، مراتع 

دامى، مزارع و باغات ...

4

نفوذ دالالن زمین هاى کشاورزى به شرق اصفهاننفوذ دالالن زمین هاى کشاورزى به شرق اصفهان
با هدف تغییر غیر مجاز کاربرى اراضى کشاورزى صورت گرفته استبا هدف تغییر غیر مجاز کاربرى اراضى کشاورزى صورت گرفته است

3

وقتى شایعه همراه با الگو گرفتن از یک سریال تلویزیونى مى شود

آنچه شاید درباره زندگى سیروس 
گرجستانى نمى دانید

چگونه پسر یک دستفروش 
دوره گرد، ستاره شد

از تو بعید بود خلیل
در پاگشــاى تلخ لوکا بوناچیچ در روز بازگشت دوباره اش به اصفهان 
و پذیرش ســکان هدایت ذوب آهن، مهدى خلیــل یکى از بدترین 
بازیکنان زمین بــود؛ ســنگربان لبنانى ذوبى ها که بــه تازگى هم 
قراردادش را با آنها تمدید کرده، چند اشتباه تأثیرگذار بر نتیجه بازى را 
داشت و یکبار هم به اشتباه دروازه خودى را باز کرد. ذوب آهن در خرید 

بازیکنان لبنانى سابقه دارد و پیش از خلیل...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان: جمعیت ملخ ها در استان

 کنترل شده است

برگزارى مجالس 
ختم و ترحیم در 

آرامستان ها ممنوع شد

سهم یک درصدى فرش دستباف اصفهان در صادرات
3

استارت تحقیرآمیز سرمربى جدیداستارت تحقیرآمیز سرمربى جدید

واسه همه واسه همه 
خرابکارى هایت مرسى!خرابکارى هایت مرسى!

هیأت فوتبال استان اصفهان 

اطالعیه (شرایط کاندیداى پست ریاست و 
اعضاى هیأت رئیسه هیأت فوتبال استان اصفهان)

به استناد ماده 23 اساسنامه هیأت هاى فوتبال استان ها، مقرر است نسبت به تشکیل مجمع انتخابى هیأت فوتبال 
به منظور انتخاب رئیس هیأت در استان اصفهان اقدام گردد. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز 
پست ریاست هیأت دعوت مى نماید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك مورد نیاز از تاریخ 99/04/16 لغایت 
99/04/23 به مدت 7 روز کارى از ساعت 9 الى 13 به دبیرخانه مجمع واقع در هیأت فوتبال مراجعه و با تحویل مدارك،  

رسید دریافت نمایند.
آدرس: اصفهان- خیابان جى- خیابان الهور- ورزشگاه پیروزى

شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیأت:
1- تابعیت ایران و سکونت در مرکز استان مربوطه 

2- التزام عملى به نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران
3- عدم سوء پیشینه و محرومیت اجتماعى بر اساس تأیید مراجع ذى صالح

4- حداقل سن 35 سال و حداکثر 70 سال تمام در زمان اعالم نامزدى
5- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس

6- دارا بودن 5 سال سابقه مدیریت (براى افرادى که حداقل یک دوره چهارساله ریاست هیأت فوتبال استان اصفهان 
را عهده دار بوده باشند این شرط الزم نیست.)

تبصره بند 6: مدیریت در بند مذکور شامل دو بخش دولتى و غیردولتى به شرح زیر مى باشد:
الف) در صورت دارا بودن عنوان مدیرکل، معاونین استان و ادارات مستقل زیرنظر مدیرکل رئیس سازمان مستقل در 

سیستم دولتى، با حکم کارگزینى معتبر مى باشد.
ب) در صورت دارا بودن عنوان مدیریت شرکت هاى عام و خاص محدوده مى بایست معرفى نامه و یا تأییدیه به همراه 

زمان شروع و اختتام آن تنظیم و روزنامه ثبتى به پیوست مدارك ارسالى مى باشد.
7- سوابق مدیریت سایر هیأت هاى ورزشى قابل قبول نمى باشد.

8- نامزد ریاست هیأت باید در هنگام ثبت نام شخصاً حاضر و نواب رئیس پیشنهادى خود را جهت احراز صالحیت 
معرفى نماید.

9- شرایط نامزد نایب رئیس هیأت و نایب رئیس امور بانوان، مدیران باشگاه هاى لیگ استان و رؤساى هیأت هاى 
فوتبال شهرستان به عنوان عضو هیأت رئیسه هیأت فوتبال استان

الف- داراى حداقل 35 سال سن
ب- حداقل مدرك تحصیلى فوق دیپلم

ج- پنج سال سابقه مدیریت و عدم سوء پیشینه و محرومیت اجتماعى و بررسى تأیید مراجع ذیصالح
مدارك مورد نیاز:

1- اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)
2- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمى در نیروهاى مسلح (فقط آقایان)

3- یک قطعه عکس جدید
4- اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر

5- تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمان ها و ارگان هاى دولتى و یا غیردولتى
6- ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز

7- ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.

آگهى مزایده

جواد نصرى-شهردارفالورجان

تجدید آگهى مناقصه عمومى
شهردارى زرین شهر به اســتناد بودجه عمرانى مصوب ســال1399 خوددرنظر دارد اجراى عملیات زیرسازى،لکه 
گیرى،ترمیم ترانشه و روکش آسفالت معابر فرعى سطح شهر زرین شهر را با اعتبار اولیه15/000/000/000ریال از محل 
اعتبارات شــهردارى از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل 
مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشــار تاپایان وقت ادارى مورخ99/04/24به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 
میثم محمدى-شهردار زرین شهر     م.الف:895793

چاپ دوم

شهردارى فالورجان درنظر دارد به استناد مصوبه شماره5/324 مورخ99/03/21شوراى اسالمى شهر فالورجان ساختمان به عنوان دکه فروش مواد غذایى 
به متراژ تقریبى48مترمربع واقع درفالورجان-خیابان میثم-جنب ایستگاه ورزشى بانوان را باقیمت کارشناسى و شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط 

به صورت اجاره براى مدت یکسال شمسى واگذار نماید.
قیمت پایه ساختمان مذکور به متراژ تقریبى 48مترمربع بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 10/000/000 ریال مى باشد.

-شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ99/04/25 به دبیرخانه حراست شهردارى 
تحویل نمایند.

کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

-جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه نمائید.
م.الف:895798

چاپ دوم

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان

      آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى       آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزي  استان اصفهانشرکت خدمات حمایتی کشاورزي  استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد انجام امور  نگهبانى و حفاظت فیزیکى   خود را  از طریق برگزاري 
مناقصه عمومی یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزارى مناقصه از 
«دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد « از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 

1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2099001553000003روزدوشنبه مورخ 99/4/16
2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان  به آدرس اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500/000ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.
4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخ  99/4/16 لغایت ساعت 18 روزشنبه مورخ 99/4/21

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهادى-بارگزارى در سامانه بصورت pdf : تا ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 99/4/31 
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روزاز تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز چهارشنبه مورخ 99/5/1 ساعت 9 صبح
7-میزان و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار مبلغ:  560,500,000(پانصدوشصت میلیون و پانصدهزار ریال) که به  دو صورت ضمانتنامه بانکى و یا پرداخت نقدى 
(فیش واریزى) به شماره حساب شــباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ســاتنا با شناسه واریز 30کاراکترى   

301039761263500650000000000006 قابل ارائه مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف)عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت 
فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/4/31 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر 

تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031 به  آدرس اینترنتى شرکت www.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع 

رسانى مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
-شماره تماس پشتیبانى سامانه41934-021 ( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان بشماره09132074427

وزارت جهاد کشاورزى

نوبت اول
تاریخ: 1399/4/14شماره : 55/33/99/542/3
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معاون اول رئیس جمهورى گفت: آزادســازى ســهام 
عدالت مهمترین طــرح اقتصادى و اجتماعى جمهورى 
اسالمى ایران در 40 سال گذشته است و امروز حدود 50 
میلیون نفر از مردم کشور سهامدار مهمترین کارخانه ها 
نظیر فوالد مبارکه اصفهان و مس سرچشمه و... هستند.

اســحاق جهانگیرى افزود: امروز ارزش ســهام عدالت 
براى هر فرد که 500 هزار تومان سرمایه گذارى کرده 
بود به حدود 15 میلیون تومان رسیده و این افراد مالک 
شرعى و قانونى سهام خود در کارخانه هاى بزرگ کشور 
هستند. وى با اشاره به اینکه در شــرایط کرونا از مقام 
معظم رهبرى درخواست کردیم که با آزادسازى سهام 

عدالت موافقت کنند، افزود: ایشان با این موضوع موافقت 
کردند و تأکید فرمودند که مردم را به فروش سهام خود 
تشویق نکنید، زیرا مى تواند براى روزهاى مباداى زندگى 

مردم به کار آید.
جهانگیرى بــا تأکید بر اینکه دولــت همچنان توصیه 
مى کند که اگر مردم نیاز ضرورى ندارند ســهام خود را 
نفروشند،  خاطر نشــان کرد:  دولت و هیچ نهاد دیگرى 
حق ندارد بدون اجازه ســهامداران،  سهام آنها را عوض 
کند. هیچکس حق نــدارد در مالکیت مردم دخالت کند 
و اگر قرار است تغییرى در سهام ایجاد شود حتماً  باید از 

سهامداران اجازه گرفته شود.

یک جمعیت شــناس با بیان اینکه جمعیت در معرض 
ازدواج در حال کاهش اســت و به همیــن دلیل تعداد 
ازدواج ها نیز کاهش مى یابد، گفت: این درحالى است که 
تعداد وام هاى دریافتى بر خــالف تعداد ازدواج ها مرتب 

افزایش یافته است.
شهال کاظمى پور ادامه داد: آمارها نشان مى دهند درصد 
زنان و مردان وام گیرنده در مجموع در ســال 98 حدود 
101 درصد بوده است؛ یعنى همه افراد ازدواج کرده وام 
گرفته اند. همچنیــن اگر افرادى به دلیــل تمکن مالى 
وام نگرفته باشــند این تعداد یا با آمار افراد ازدواج کرده 
سال هاى قبل، یا افرادى که بیش از یک بار وام گرفته اند 

جبران شده است.
این عضو هیئت علمى دانشــگاه با بیان اینکه تعداد وام 
گیرندگان مرد 50 سال به باال در سال 98 حدود  5000 
نفر اســت و در بین زنان حدود 2000 نفر وام گرفته اند، 
گفت: همچنین زنان زیر 15 سال وام گیرنده در سال 97،  
سه هزار و 246 نفر و در سال گذشته، 2258 نفر بوده است 

که این تعداد در سال 96 فقط 481 نفر بوده اند.
این اســتاد دانشــگاه گفت: وقتى باالى 50 سال وام 
گرفته اند حتى اگر شرط ســنى وجود داشته باشد افراد 
سودجو راه هاى گریز را پیدا مى کنند بنابراین این قضیه 

نیاز به فیلترینگ دقیقى دارد. 

50 میلیون نفر 
سهامدار کارخانه هاى بزرگند

5000 مرد باالى 50 سال 
وام ازدواج گرفتند!

نیمى از افراد برخى 
استان  ها کرونا گرفته اند

   تســنیم | ایرج حریرچــى، معاون کل 
وزارت بهداشــت در پاســخ به این سئوال که 
آیا 18 میلیون ایرانى به کرونا مبتال شــده  اند، 
تصریح کرد: بررســى  هایى کــه انجام دهیم 
نشان داد در برخى اســتان  ها که اپیدمى کرونا 
در آنها زودتر شــروع شــد بیش از 50 درصد 
افراد به کرونا مبتال شده  اند، بنابراین آمارهایى 
در حد 18 میلیــون خیلى عجیب نیســت اما 
نکته کلیدى این اســت که سابق بر این تصور 
مى  شــد که هرکس به کرونا مبتال شد ایمنى 
کوتاه  مدتى دارد اما اینطور نیســت و احتمال 
ابتالى مجدد به خصوص در افراد کم عالمت 

وجود دارد./2173

بته جقه، لباس را 
ایرانىـ  اسالمى نمى کند

   ایکنا | فهیمه زارع زاده، عضو هیئت علمى 
دانشگاه تربیت مدرس گفت: طراحان ما با بحث 
لباس از منظر اسالم آشــنایى ندارند و صرف 
اینکه یــک مؤلفه تحت عنوان پوشــیدگى را 
آن هم از منظر آیین نامه کارگروه ســاماندهى 
مد و لبــاس رعایت مى کنند، داعیه اســالمى 
بودن لباس دارند. از ســوى دیگر بســیارى از 
طراحان مد، تکه اى از طرح کاشــى یا بته جقه 
را بر مى دارند و بدون اینکــه مفهوم، کارکرد، 
جایگاه و کاربرد آن نقش را بدانند، آن را بر روى 
لباسشان مى چسبانند؛ این اقدام، لباس طراحى 

شده را ایرانىـ  اسالمى نمى کند./2174

تولید «زمزم»
 در افغانستان

   تابنــاك |در راستاى توســعه برند ایرانى 
نوشابه «زمزم» در بازارهاى منطقه اى، تولید 
نوشــابه تحت لیســانس زمزم در کشورهاى 
همسایه در دستور کار این شرکت قرار گرفت. 
بدین ترتیــب پس از مذاکره با شــرکت هاى 
مختلف، دو شرکت «سادات کوال» افغانستان 
و «پیمان سازه پایدار» از نیمه تیرماه در شهر 
مزارشریف افغانســتان به تولید نوشابه هاى 
«زمزم» در بســته بنــدى Pet در طعم هاى 
کوال، پرتقالى، لمــون، لیموناد و موهیتو اقدام

 خواهند کرد./2175

مراقب 
تورِ تورها باشید!

   ایلنــا | دبیــر انجمــن شــرکت هاى 
هواپیمایى با بیان اینکه هیــچ تاریخى براى 
برقــرارى پروازهاى خارجى قطعــى و نهایى 
نیســت، گفت: آغاز فــروش تورهاى خارجى 
قابل اتکا نیســت و مردم فریــب پیامک هاى 
تبلیغاتى را نخورند. بســیارى از این پیامک ها 
با هدف جمــع آورى نقدینگى پــول از مردم 
به صورت انبوه ارسال مى شــود. البته در حال 
حاضر پروازهاى لندن سه بار در هفته، پاریس 
دو بار در هفته، آمســتردام دو بــار در هفته و 
منچستر هم دو بار در هفته به صورت برنامه اى

 انجام مى شود.

برخورد مرگبار با قطار
   مهــر | فرمانده انتظامى گرمسار از برخورد 
مرگبار یک زن 28 ساله با قطار در این شهرستان 
خبر داد و گفت: این حادثه صبح روز یک شنبه 
رخ داد و متأســفانه به جان باختن این زن منجر 
شد. ســرهنگ حســینعلى عرب بیان کرد: در 
بررســى هاى صورت گرفته مشخص شد قطار 
مسافربرى رشت - مشهد در ساعت 2 و 18 دقیقه 
صبح یک شنبه در حوالى منطقه کرند گرمسار با 
خانمى برخورد کرده که شدت برخورد در همان 

ابتدا مرگ وى را رقم زد.

200 نماینده از روحانى 
سئوال دارند

   فــارس | طرح سئوال از رئیس جمهور دیروز(یک 
شــنبه 15 تیرماه) تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. در 
همین زمینه، على خضریان، نماینده مردم تهران گفت: 
تعداد نمایندگان امضاءکننده سئوال از رئیس جمهور به 
عدد 200 رسیده است. از جمله محورهاى طرح سئوال از 
رئیس جمهور موضوع نوسانات در بازار مسکن و همچنین 
افزایش قیمــت اقالم ضرورى مورد نیاز مردم اســت. 
موضوع افزایش قیمت در بازار سکه و ارز و مشکالتى 
که در این حوزه وجود دارد نیز محور دیگر طرح سئوال از 

رئیس جمهور است.

قرنطینه اختیارى
 رئیس جمهور 

   ایســنا | رئیس جمهورى غنا در پى تأیید ابتالى 
یکى از افراد در تماس با او به کرونا و به رغم منفى شدن 
تست کروناى خود در اقدامى احتیاطى به مدت دو هفته 
به قرنطینه اختیارى رفت. وزیر اطالعات غنا اعالم کرده 
اگرچه تست کروناى رئیس جمهور منفى اعالم شده اما با 
توجه به ابتالى یکى از افرادى که با وى در تماس بوده، 
وى تصمیم به قرنطینه خود گرفته است. خبر قرنطینه 
رئیس جمهورى غنا در حالى اعالم شده که اخیراً یکى 
از وزراى این کشــور به دلیل عدم خودقرنطینگى پس 
از مثبت شدن تست کروناویروسش، استعفا کرد. رئیس 
جمهورى سنگال نیز ماه گذشته پس از ابتالى یکى از 
افراد در تماس با وى به رغم منفى شدن تست کروناى 

خودش براى احتیاط به قرنطینه رفت.

آقاى ظریف! استغفار کنید
   فارس | حجت االسالم مجتبى ذوالنورى در جریان 
گزارش وزیر امور خارجه در جلسه علنى دیروز مجلس 
(یک شنبه 15 تیر 99) گفت: آقاى ظریف! ریل گذارى و 
هدف گذارى در خصوص سیاست خارجى ما در دوران 
شما از ابتدا غلط بود. شما مسیر را           کج ریل گذارى کردید. 
امروز با چین قرارداد مى بندید، چرا آن روزى که در موضع 
قدرت بودید چنین کارهایى را           رها و تعطیل کردید؟ در 
مورد فشــارى که امروز به مردم مى آید، آقاى ظریف! 
دولت و شخص جنابعالى باید پاسخگو باشید و در پیشگاه 

خداى متعال استغفار کنید./2171

2400نفر استخدام مى شوند
   رکنا | مدیرکل مشاوره، امور تربیتى و مراقبت در 
برابر آســیب هاى اجتماعى وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه امســال براى اولین بار ردیف استخدامى 
مشــاوره قابل توجهى اختصاص یافــت و نزدیک به 
2430 مجوز دریافــت کرده ایم گفــت: باید حداقل 
ساالنه دو سه هزار نیروى مشاور جذب مى کردیم این 
در حالى است که حدود ده سال است چنین استخدامى 

نداشتیم./2172

تریاك در گوشت مرغ؟! 
   جام جم آنالیــن | رئیس اتحادیه فروشندگان 
مرغ و ماهى در خصوص شایعات اخیر مبنى بر استفاده 
پرورش دهندگان مرغ گوشتى از تریاك براى افزایش 
وزن گفت: رئیس سازمان دامپزشکى این موضوع را 
تأیید کرده بود اما اینطور نیست. مهدى یوسف خانى 
اظهار کرد: گفته شده است که استفاده از تریاك باعث 
یبوست در مرغ شده و به این شکل افزایش وزن پیدا 
مى کند. این کار به ضرر کشــتارگاه است زیرا بعد از 
کشتار مرغ، روده ها پاك شده و تخلیه مى شود و در 

نتیجه وزن مرغ کاهش پیدا مى کند.

یک شومن رأى مى آورد
   تابناك | محمدرضا باهنر معتقد است: اگر شوراى 
نگهبان کمى کوتاه بیاید، فکر مى کنم دوره آینده یک 
شومن رأى مى آورد. یعنى هرکسى که بتواند در مناظرات 
طرف مقابل را بپیچاند یا به قول آقاى روحانى لوله کند 

رأى مى آورد.

خبرخوان

درگیرى بر سر اعتبارنامه غالمرضا تاج گردون، نماینده 
مجلس و افشاگرى علیه وى از سوى علیرضا زاکانى 
دیگر نماینده مجلس با واکنش هایى از ســوى جریان 
نزدیک به تاج گردون مواجه شده است؛ واکنش هایى 
که به صورت کامًال غیرمستقیم پاى رامبد جوان را هم 

به ماجرا باز کرده است!
علیرضا زاکانى کــه لیدرى نماینــدگان معترض به 
اعتبارنامه غالمرضــا تاجگــردون را برعهده گرفته 
اســت در آخرین اظهارنظرش از ماجراى «همســر 
دوم» منتخب گچساران ســخن گفته و مدعى شده 
تاجگردون، همسر دوم و دخترشان که در خارج زندگى 
مى کنند را پنهان کرده و زمانى که ما این موضوع را در 

کمیسیون مطرح کردیم، نتوانست صحبت کند!
طرف مقابل زاکانى هم دست گذاشــته  بر فرزند تنى 
او مریم زاکانى و همسرش حســین حیدرى که پاى 
رامبد جوان را هم به ماجرا گشــوده. مریم زاکانى وارد 
فعالیت هاى سیاسى نشــده و در «شرکت عمید رایانه 

شریف» فعالیت دارد؛ شرکتى که به اختصار «عرش» 
نام دارد و با «خندوانه» همکارى داشته؟!

شــرکت «عرش» که توســط مریم زاکانى مدیریت 
مى شود با چند دانشــگاه بزرگ مثل تهران، صنعتى 
شــریف، عالمه طباطبائــى و... زیــر مجموعه هاى 
مخابرات و همراه اول بانک صادرات، سازمان تأمین 
اجتماعى، مترو، فروشــگاه رفاه، صدا و سیما (برنامه 
«خندوانه»)، فدراســیون فوتبال و همراه اول قرارداد 

داشته است!
حسین حیدرى همســر مریم زاکانى در «شرکت ایده 
نگار عرش» با رامبد جوان شریک است. «نگار»، نام 
همسر رامبد جوان و «عرش» نام شرکت همسر حسین 
حیدرى است. در این شرکت حیدرى مدیرعامل و رامبد 

رئیس هیئت مدیره است. 
باید منتظر ماند و موضعگیــرى رامبد جوان درباره باز 
شدن پایش به درگیرى بر سر اعتبارنامه تاج گردون و 

همکارى با داماد زاکانى را نظاره کرد.

کمیسیون فرهنگى مجلس جایى است که بیشترین رابطه 
را با امور فرهنگى از فیلم و سینما تا تئاتر و کتاب و امثال 
آنها دارد. بعد از آنکه اعضاى این کمیسیون معلوم شدند، 
روزنامه «فرهیختگان» کار جالبى کرد و از این نماینده ها 
سئوال کرده آخرین کتاب و فیلمى که خوانده و دیده اند 

چیست. پاسخ هاى آنها خواندنى است:
حسین میرزایى، نماینده اصفهان:

اولویت اول براى من مسئله آرد اســتان اصفهان بود و 
انتخاب اول بنده هم با توجه به ضرورتى که در استانمان 
داشتیم، کمیسیون فرهنگى نبود. آخرین کتابى که خواندم 
قرآن است. همین چند ساعت پیش قرآن خواندم و خیلى 
اهل کتاب هاى اینجورى نیستم. آخرین فیلمى که دیدم 

دیشب بود، اما اسمش را نمى گویم.
احمد راستینه هفشجانى، نماینده شهرکرد:

آخرین کتابى که خواندم طرح کلى اندیشــه اسالمى در 
قرآن مقام معظم رهبرى بود. آخرین فیلم ســینمایى که 
دیدم فیلم «زندانى ها» به کارگردانى مسعود ده نمکى بود.

حسین جاللى، نماینده رفسنجان:
حقیقتًا از دیــدن فیلم معذورم چون از صبح تا شــب، یا 
در مجلس هســتم یا در حوزه انتخابیه. فقط اگر فرصت 
کنم اخبار گوش مى دهم. بیشتر هم طرفدار کتاب هاى 
ساندویچى هستم. «ســه روز در قیامت» آخرین کتابى 
است که خوانده ام. اتفاقًا 500 جلد از این کتاب را گرفتم 

و هدیه دادم.
مجید نصیرایى، نماینده فردوس و طبس:

یک کتاب در مورد شهید سلیمانى تورق کردم. یک کتاب 

در مورد حوزه انتخابیه ام بوده اســت. آخرین فیلم را هم 
همین چند وقت قبل با خانواده دیدم که «به وقت شام» 

ابراهیم حاتمى کیا بود.
جواد نیک بین، نماینده کاشمر:

آخرین کتابى که خواندم تفسیر قرآن در نگاه امام(ره) بود 
که جلد دومش را تمام کردم  و شــب گذشته هم مثنوى 

مولوى را به پایان رساندم. خیلى اهل فیلم دیدن نیستم و 
 آخرین فیلمى که دیدم سریال تلویزیونى «پایتخت» در 

ایام نوروز بود.
این پاسخ هاى نمایندگان به روزنامه «فرهیختگان»، 
نویســنده پایگاه اطالع رســانى «عصر ما» را به این 
صرافت انداخته کــه حدس بزند آخریــن ترانه اى که 

این نمایندگان شــنیده اند چه بوده اســت. «عصرما» 
خودش جواب خودش را داده اســت: «خبرنگار محترم 
در مورد موسیقى سئوال نکرده اســت که اگر مى کرد 
احتماًال با این پاســخ مواجه مى شد که آخرین موسیقى 
که شنیده ام "بهار آمد و شمشادها جوان شده اند" بیژن 

خاورى است.»

معاون پشتیبانى سازمان نظام پزشــکى بویراحمد و دنا 
از ضرب و شــتم یک پزشــک متخصص چشم توسط 

همراهان یک بیمار خبر داد.
سیده رقیه پناهى در تشــریح جزئیات این حادثه گفت: 
یک بیمار خانم به مطب دکتر ملک حسینى، متخصص 
چشم مراجعه مى کند و با توجه به اینکه عکس دفترچه 
با چهره بیمار مطابقت نداشت منشى دکتر براى تطبیق 

از بیمار درخواست کارت شناسایى دیگرى کرد که خانم 
بیمار شروع به فحاشى و توهین به منشى کرده و مطب 
را ترك مى کند. اما پس از دقایقــى با چند نفر به مطب 
برگشت که همراهان بیمار اقدام به ضرب و شتم منشى 

دکتر مى کنند.
وى خاطرنشان کرد: در حالى که همراهان بیمار در حال 
کتک زدن منشى بودند دکتر از اتاقش بیرون مى آید که 
منشى را نجات دهد در همین حین همراهان صندلى را 
بلند مى کنند که منشى را کتک بزنند، دکتر مى خواست 
صندلى را بگیرد و از کتک خوردن منشى جلوگیرى کند 
که صندلى با دســت دکتر برخورد مى کند و دست دکتر 
مى شکند و از پشت صندلى به سر دکتر هم برخورد مى 
کند و هم اکنون سر دکتر نیز بخیه شــده است. پناهى 
تصریح کرد: دســت دکتر ملک حســینى تحت عمل 
جراحى قرار گرفت و در آن پین کار گذاشته شد و متأسفانه 
با این وضع دکتر ملک حسینى تا مدت ها نمى تواند عمل 

جراحى انجام دهد.
پناهى با بیان اینکه این اولین مورد ضرب و شتم پزشکان 
استان نیســت، تأکید کرد: چند وقت پیش عده اى یک 
پزشک متخصص دیگر را در خیابان مورد ضرب و شتم 

قرار دادند.

بانک توسعه تعاون در راســتاى حمایت از فرهیختگان 
تســهیالت تا ســقف یکصد میلیون تومــان پرداخت 
مى نماید.کلیه اساتید عضو هیئت هاى علمى دانشگاه ها، 
مؤسسات آموزش عالى کشور شامل دولتى، آزاد، پیام نور و 
اساتید حق التدریسى، سایر اساتید دانشگاهى و فرهنگیان 
آموزش وپرورش مى توانند در قالب عقد مرابحه و جعاله 
و با بهره گیرى از طرح هم راه فرهیختگان از تسهیالت 
اعتبارى بانک توسعه تعاون با مبالغ مختلف 500 میلیون 

ریال، 700 میلیون ریال و یک میلیارد ریال بهره مند شوند. 
شایان ذکر است فرهیختگان مى توانند همچنین تا سقف 
500 میلیون ریال در قالب کارت اعتبارى مرابحه و براى 
مبالغ بیشــتر بدون کارت براى رفع نیازهاى ضرورى و 

اساسى از این تسهیالت بهره مند شوند.
گفتنى اســت مدت بازپرداخت تسهیالت اعتبارى طرح 
هم راه فرهیختگان بر اســاس دوره زمانــى 24، 36 و 

حداکثر 48 ماهه در قالب اقساط مساوى ماهیانه است.

اولویتم کمیسیون فرهنگى نبود
 آرد اصفهان بود! 

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: حجم عظیمى از 
درخواست و تماس ها براى من و دیگر اعضاى کمیسیون 
آموزش ارسال مى شود و اکثر درخواست ها این است که، 

فکر جدى براى تاریخ کنکور شود.
احمد نادرى اظهار کرد: ترسى که کنکورى ها و خانواده 
آنان دارند کامًال قابل درك است،  بنابراین در هفته جارى 
یکى از دستور کارهاى ویژه کمیسیون آموزش، بررسى 
شرایط کنکور خواهد بود. وى ادامه داد: یکى از امکان ها 
که بسیار مطرح شده به تعویق افتادن کنکور 99 است، 

منتهى اگر قرار باشــد کنکور با تأخیر برگزار شود، بحث 
ورود به دانشگاه و نظم ترم تحصیلى سال جدید به هم 
مى ریزد و ممکن است ترم مهر ماه نداشته و از بهمن ماه 

ترم شروع شود.
نادرى افزود: امکان دیگر این اســت که کنکور به جاى 
یک روز در چند روز برگزار شــود و یا اینکه در فضاهاى 

باز برگزار شده و تمهیدات الزم اندیشیده شود که تجمعى 
صورت نگیرد. عضو کمیســیون آموزش مجلس افزود: 
ساعات برگزارى کنکور نیز خیلى مهم است مثًال یکى از 
پیشنهادها این است که کنکور شب ها برگزارشود، چراکه 
شب دیگر نیاز به استفاده از خنک کننده ها و کولرها که 

خود از عوامل انتشار ویروس هستند نیست.

شاید کنکور امسال 
در شب برگزار  شود

پرداخت تسهیالت بانک توسعه تعاون به فرهیختگان

باز شدن پاى رامبد جوان به درگیرى 2 نماینده مجلس! ضرب و شتم پزشک متخصص چشم

برادر قاضى منصورى که براى اولین بار بعد از درگذشت 
برادرش در رومانى ســکوت خود را شکسته است مى 
گوید: ایشان(قاضى منصورى) در تماس تلفنى با خانواده 
مداوم اعالم مــى کردند که امنیت جانــى ندارند. طى 
تماس تلفنى با اینجانب اظهار کردند به دادستان تهران 
و شعبه رســیدگى کننده به پرونده(شعبه 5 کیفرى یک 
تهران) مراتب عدم امنیت جانى مــرا گزارش دهید که 
مالقات دادستان ممکن نشــد لکن مراتب را به رئیس 
محترم شعبه 5 دادگاه اعالم کردم. قاضى منصورى طبق 
تعهدى که کرده بودند 21 خرداد ماه به سفارت رومانى 
مراجعه کرده، درخواســت برگشت به کشور کردند و در 
حالى که دو روز منتظر هماهنگى براى بازگشت بودند 23 

خرداد ماه با ماشین سفارت و همراهى احدى از پرسنل 
براى کار درمانى خارج شدند که با کارشکنى و تصمیم 
ناعادالنه با اینکه در اختیار سفارت بودند تحویل پلیس 
رومانى شدند که در ابتدا بازداشــت شده و سپس آزاد و 
تحت نظارت پلیس اینترپل رومانى به صورت موقت در 

هتلى اقامت داشتند.
او تأکید کرد: بــه نظر ما قاضى منصورى ترور شــده و 
باید موضوع ترور او را بررســى کنند على رغم پیگیرى 
مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه 
و مســئوالن عالى قضایى نتیجه مؤثرى در خصوص 
شفافیت موضوع و روشنگرى زوایاى حادثه حاصل نشده 

است./2170

برادر قاضى منصورى سکوتش را شکست! 

آرمان کیانى
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آخرین آمار ابتال به کرونا
 در اصفهان 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به 
ابتال و بسترى 106 بیمار جدید مشکوك به کووید 19 
در بیمارستان هاى استان به جز شهرستان هاى کاشان 
و آران و بیـدگل در 24 سـاعت منتهى بـه 15 تیرماه 
گفت: در ایـن بازه زمانى تعـداد 96 بیمـار با بهبودى 
وضعیـت جسـمانى ترخیـص شـدند. آرش نجیمى 
افزود: اکنون تعداد کل بیمارانى که در شهرستان هاى 
استان به جز کاشان و آران و بید گل با تشخیص کرونا 
بسترى هستند 709 نفر است که از این تعداد 142 نفر 

وضعیت وخیم ترى دارند.

ثبت نام 7 هزار اصفهانى
 براى حج 

مدیرکل حج و زیارت استان گفت: امسال ثبت نام 7 
هزار و 685 اصفهانى براى زیارت خانه خدا انجام شده 
که با توجه به لغو مناسـک حج در صورت درخواست 
نکردن هزینه، این سـفر براى سـال آینـده محفوظ 
اسـت. غالمعلى زاهـدى با بیـان اینکه تعداد بسـیار 
اندکى از زائـران اصفهانى تمایل به انصراف داشـتند 
که مبلغ پرداختى خود را دریافت کردند گفت: ارتباط 
اداره کل حج و زیارت اسـتان اصفهان با زائران تداوم 
خواهد داشـت و هرگونه برنامه اى را به اطالع زائران 

اصفهانى مى رساند.

غرق شدگى26 نفر
 در اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از وقوع 
39 حادثه غرق شـدگى از ابتداى سال جارى تاکنون 
در اسـتان خبر داد و گفت: از این تعداد متاسـفانه 26 
نفر فـوت کردند. منصور شیشـه فروش اظهـار کرد: 
39 مورد حادثه غرق شدگى در استخرهاى ذخیره آب 
کشـاورزى، رودخانه زاینده رود، رودخانه هاى دیگر 
در شهرسـتان هاى فریدونشهر و سـمیرم، سدهاى 
مخزنى مثل سد حنا و زاینده رود و کانال هاى منشعب 
آب براى کشاورزى در سطح استان اتفاق افتاده است.

حل مشکل شبکه آب خیابان 
شهداى ابر

مدیر آبفـاى منطقه 6  از اصالح شـبکه آبرسـانى به 
طول 100 متر در این منطقه خبر داد. وى اعالم کرد: 
با اقدامات انجام شـده، مشـکل شـبکه توزیع آب در 
خیابان شـهداى ابر که به دلیل قطر کم، پاسخگوى 
تقاضاى شهروندان نبوده، حل شـده است و به دلیل 
ساخت و افزایش تعداد واحدهاى مسکونى و همچنین 
رشد جمعیت، همواره مشکل کمبود آب و افت فشار در 
خیابان وجود داشته است. وى در ادامه افزود: به منظور 
بهبود تامین آب شرب مورد نیاز ساکنین این منطقه، 
شبکه توزیع آب درطول 100 متر با لوله به قطر 110 از 
جنس پلى اتیلن اصالح شد و در زمان اجراى عملیات 

انشعابات آب متصل به شبکه نیز بازسازى شد.

مهد انسان هاى بزرگ
شهردار خمینى شهر بیان کرد: منطقه جوى آباد مهد 
انسـان هاى بزرگى چون شـهید کاظمى است. على 
اصغر حاج حیدرى تاکید کرد: نبایـد به این منطقه به 
یک محله خطرناك نگاه کرد؛ این محله بزرگانى را در 
دل خود پرورش داده که شـهید مهدى عبدالکاظمى 

یکى از بزرگ مردان این محله است.

اهمیت مصرف بهینه گاز 
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان بیان داشـت: 
مصرف بهینه گاز در کاهش هزینه و افزایش سرمایه ها 
موثر است. سید مصطفى علوى گفت: با مصرف بهینه 
گاز به حفظ محیط زیست، اقتصاد خانواده و ارزشمندتر 
شدن گاز از طریق تبدیل گاز به محصوالت متنوع در 
پتروشـیمى ها کمک کرده ایـم. وى ابراز داشـت: در 
فصل زمستان که مصرف گاز باال مى رود بدیهى است 

اولویت مصرف با بخش مسکونى است.

خبر

تنها یک درصد ســهم صادرات فرش ایران ، به فرش 
دستباف اصفهان رسید.

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان 
گفت: از زمان نوســانات ارزى، ایــن صنعت پر قدمت 
ایرانى فراز و نشیب هایى را پشت سر گذاشت و در شرایط 
فعلى نیز بحران کرونا شرایط را براى فعاالن این بخش 

دشوارتر از قبل کرده است.
سعید عصاچى گفت: زمانى که تولیدکنندگان فرش پس 
از مدت ها رکود آماده عرضه محصوالت خود در هفته هاى 
پایانى سال شدند، ویروس کرونا سایه خود را بر بازار فرش 
انداخت و به یک باره از فروش و تولید این محصول کاسته 

شد تا جایى که به دلیل رکود بازار، دستمزد بافندگان فرش 
پرداخت نشــد و افرادى که در چرخه تولید این صنعت 

سهمى داشتند از کار بیکار شدند.
وى گفــت: اگر مســئوالن چاره اى بــراى این بخش 
نیندیشند، دیرى نمى پاید که تاروپود این هنر- صنعت 

ایرانى از هم تنیده شود.
عصاچى با اشاره به ورود ابریشم نامرغوب به کشور گفت: 
قیمت مواد اولیه و دستمزد ها صعودى شده و بازار فروش 
به دلیل نداشتن کشش قیمت ها با افت خریدار و درنتیجه 
افت تولید روبرو شده ، و به زودى فرش دستباف اصفهان 

با بى کیفیتى مواجه خواهد شد.

مدیرعامل ســازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان 
گفت: بر اساس مصوبات ستاد استانى مقابله با شیوع کرونا 
در اصفهان از روز یکشنبه 15 تیرماه 99 برگزارى مجالس 
ختم و ترحیم تا اطالع ثانوى در آرامستان هاى شهر ممنوع 
است، اما زیارت اهل قبور و خاکسپارى اموات انجام مى شود.
احمدرضا مرادى اظهار کرد: طبق مصوبات ســتاد استانى 
مقابله با شیوع کرونا در اصفهان آئین خاکسپارى اموات با 
تعداد محدودى از بســتگان متوفى در آرامستان ها برگزار 
مى شود و امکان زیارت اهل قبور با رعایت فاصله اجتماعى 

و پروتکل هاى بهداشتى وجود دارد.
وى اظهار کرد: با توجه به شــیوع کرونا با همکارى معاون 

دادستان و پیگیرى هاى دانشگاه علوم پزشکى به منظور حفظ 
سالمتى شهروندان ساکن در اطراف آرامستان هاى محلى، 

مقرر شد 11 غسالخانه فعال شهر تعطیل شود.
مرادى با بیان اینکه اردیبهشــت ماه امسال حکم معاون 
دادستان اصفهان براى تعطیلى غسالخانه هاى فعال شهر 
صادر شد، تصریح کرد: سازمان آرامستان باغ رضوان آمادگى 

دارد غسل و کفن همه متوفیان شهر اصفهان را انجام دهد.
وى تاکید کرد: بعضى شهروندان متوفیان خود را در مساجد، 
حسینیه ها یا حتى منازل شست و شو مى دهند که این کار 
منسوخ شــده و از نظر بهداشتى و زیســت محیطى براى 
ساکنان همان منازل، مساجد و همسایگان اطراف ضرر دارد.

برگزارى مجالس ختم و ترحیم 
در آرامستان ها ممنوع شد

سهم یک درصدى فرش 
دستباف اصفهان در صادرات

کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
از تداوم گرد و غبار در این اســتان در هفته جارى خبر 
داد و گفت: هــواى مناطق مرکزى اســتان و به ویژه 
کالنشهر اصفهان در روزهاى ســه شنبه و چهارشنبه 
براى گروه هاى حساس ناسالم اســت. حجت ا... على 
عسگریان اظهار کرد: وزش باد به ویژه در ساعات بعد از 

ظهر در بسیارى مناطق پیش بینى مى شود. 
وى با بیان اینکه وزش باد در مناطق شمال، شرق و مرکز 

استان با گرد و خاك همراه است، افزود: روزهاى دوشنبه 
و سه شــنبه رگبارهاى پراکنده در مناطق غربى استان 
دور از انتظار نیست. عسگریان اضافه کرد: گرد و غبار در 
روزهاى سه شنبه و چهارشنبه هفته جارى سبب کاهش 
کیفیت هوا در مناطق مرکزى به ویژه کالنشهر اصفهان 
مى شود و هواى این کالنشهر در وضعیت ناسالم براى 
گروه هاى حساس قرار مى گیرد اما شدت این پدیده مانند 

روز پنجشنبه -سیزدهم تیرماه- نیست.

تعداد پرونده هاى تغییر غیر مجــاز کاربرى اراضى 
کشاورزى در اســتان اصفهان به بیش از سه هزار 

پرونده رسید.
معاون حفظ کاربرى و ســاماندهى امــور اراضى 
سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان گفت: از 
ابتداى سال تاکنون با نفوذ بیش از 90 دالل در شرق 
اصفهان، تغییر کاربرى غیر مجاز اراضى کشاورزى 
افزایش یافته که این موضوع تهدیدى جدى براى 

کشاورزى شرق اصفهان است.
مهدى مجیرى با اشاره به اینکه از مجموع 563 هزار 
هکتار زمین هاى کشاورزى استان اصفهان نیمى از 
آن یا در انحصار دالالن و یابصورت بایر رها شــده 
است افزود: هر هکتار از زمین کشاورزى که از چرخه 
خارج مى شود محصوالت کشــاورزى بین هفت تا 

هشت تن کاهش مى یابد.
وى گفت: پارسال  22 میلیارد تومان عوارض تغییر 
کاربرى و اجاره اراضى ملى از اســتان اصفهان به 

خزانه کشور واریز شــد که طبق قانون مى بایست 
80 درصد آن براى حفظ اراضى اســتان اختصاص 

مى یافت که این کار انجام نشد.
مجیرى با اشاره به اینکه هر تخریبى بطور میانگین 
دو تا پنج میلیون تومان براى سازمان جهاد کشاورزى 
هزینه دارد گفت: اگر از این مبلغ عوارض تنها ســه 
میلیون تومان به ایــن ســازمان اختصاص دهند 
مى توان همه احکام باقیمانده روى زمین را اجرا کرد.

وى گفت دالالن زمین هاى کشاورزى را با کمترین 
قیمت از کشاورزان خریدارى کرده و با دیوار کشى 
غیر مجاز اطــراف آن، این زمین ها را بــا 10  برابر 
قیمت و بدون هیچگونه مجوز و سندى به دیگران 

مى فروشند.
افزایش بیابان زایى، کاهش امنیت غذایى و میزان 
تولید، وابســتگى به واردات و افزایش مهاجرت از 
روستا ها به شــهر ها از مهمترین عوارض ناشى از 

تغییر کاربرى غیر مجاز زمین هاى کشاورزى است.

مدیرگروه مهندسى بهداشت محیط استان اصفهان 
گفت: اگر روند ابتال به کرونا در اســتان ادامه یابد و 
روبه افزایش باشــد، احتمال تعطیلى مجدد تاالرها 

وجود دارد و دور از ذهن نیست.
ســیدمهدى میرجهانیــان بــا بیان اینکــه هنوز 
محدودیت هــاى جدیدى براى برگزارى مراســم 
عروسى و سایر مراسم به تاالرها ابالغ نشده است، 
اظهار کرد: تاالرها باید همچنان با 50 درصد ظرفیت 

و رعایت تمام موارد و دســتورالعمل هاى مقابله با 
شــیوع کرونا مراســم را برگزار کنند تا مشکلى به 

وجود نیاید.
وى ادامــه داد: اگر تــاالرى کوچک ترین تخلفى 
داشته باشد با جدیت با آن برخورد مى شود، چرا که 
تخطى از دســتورالعمل هاى مقابله با شیوع کرونا 
تهدید بهداشت عمومى جامعه است و مى تواند جان 
بسیارى به ویژه گروه هاى حساس را به خطر بیندازد.

اواسط هفته هوا ناسالم مى شود 

نفوذ دالالن زمین هاى کشاورزى به شرق اصفهان

تاالرهاى عروسى در اصفهان تعطیل مى شوند؟

نائب رییس انجمن داروسازان ایران گفت: دروغ پراکنى ها 
و سودجویى هاى سه روز اخیر درباره حادثه نطنز از جمله 
دالیل خرید قرص ُید توسط برخى از مردم اصفهان بود 

هرچند تماشاى سریال چرنوبیل هم در آن تاثیر داشت.
به گزارش «ایرنا»، یکى از ســوله هاى در دست احداث 
مجتمع غنى سازى شــهید احمدى روشن (نطنز) بامداد 
روز پنجشنبه دوازدهم تیر امسال دچار آسیب شد که به 
گفته بهروز کمالوندى سخنگوى سازمان انرژى اتمى، 
این سایت غیر فعال بوده و مواد رادیواکتیو در آن نبوده 
است و از  نظر احتمال ایجاد آلودگى با توجه به غیر فعال 
بودن مجموعه مذکور، جاى هیچ گونه نگرانى نیســت؛ 
آژانس بین المللى انرژى اتمى نیز در بیانیه اى تایید کرد 
که سوله حادثه دیده در ســایت هسته اى نطنز عارى از 

مواد هسته اى بوده است.
ســید على فاطمى نائب رییس انجمن داروسازان ایران 
مى گوید: هر چند مسووالن در ســه روز گذشته تاکید 
داشــتند که حادثــه نطنز هیــچ مخاطــره اى بهمراه 
نداشته اســت اما تعدادى از مردم اصفهان تحت تاثیر 

دروغ پراکنى ها به داروخانه ها بــراى خرید قرص ید یا 
مکمل هاى آن مراجعه کردند.

نائب رییس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: بیشتر این 
افراد تحت تاثیر دروغ پراکنى هاى شبکه هاى اجتماعى و 
سودجویى برخى افراد از شرایط پیش آمده قرار گرفتند 
و به گمان خود براى در امان ماندن از خطر اشعه، قصد 
خرید قرص ید داشــتند. وى با بیان اینکه برخى از این 
افراد نیز سریال چرنوبیل را مشاهده کرده بودند، تصریح 
کرد: آنها تحت تاثیر این سریال براى خرید قرص ید به 

داروخانه ها مراجعه کردند.
سریال چرنوبیل درباره حادثه هسته اى چرنوبیل که در 
آوریل 1986 در اوکراین شوروى رخ داد و در سال 2019 

در امریکا و بریتانیا به نمایش درآمد.
فاطمى با اشاره به اینکه قرص ید به دو شکل مکمل هاى 
ید و یدید پتاسیم وجود دارد، افزود: مکمل هاى ید یا همان 
یدوفولیک مقدار ید بسیار کمى دارند و قرص یدید پتاسیم 

داراى عوارض خاصى مانند گوارشى و پوستى است.
وى با بیان اینکه ید فقط مى تواند از غده تیرویید در برابر 

مواد رادیواکتیو محافظت کند، تاکید کرد: این دارو باید 
قبل یا بالفاصله پس از خوردن مواد خوراکى و غذایى که 

به رادیواکتیو آلوده شده باشد، مصرف شود.
دبیر انجمن داروســازان اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ 
داروى ضد اشــعه رادیواکتیو وجود ندارد، تصریح کرد: 
عده اى سودجو از حوادث پیش آمده سوء استفاده کرده 
و مردم را به مصرف قرص یا مکمل ید تشــویق کردند 
درحالیکه هیچ اشــعه اى در کار نبوده است و از طرفى 

مصرف ید، شرایط خاص خود را دارد.
نائب رییس انجمن داروســازان ایران از مردم خواست 
تحت  تاثیر جوسازى شبکه هاى اجتماعى و مطالب غیر 
علمى و نامعتبر قرار نگیرند و از مصرف خودسرانه دارو 

بپرهیزند.
فاطمى با اشــاره به اینکه قرص یدید پتاسیم در زمان 
حاضر بیشــتر براى پرتودرمانى و طبق تجویز پزشک 
مصرف مى شــود، اضافه کرد: استفاده از این دارو بدلیل 
جایگزین شدن داروهاى جدید، در سال هاى اخیر بسیار 

کاهش یافته و موجودى آنها در داروخانه ها کم است.

وقتى شایعه همراه با الگو گرفتن از یک سریال تلویزیونى مى شود

حادثه نطنز مصرف ید در اصفهان 
را باال برد!

به همت مخابرات منطقه اصفهان و براساس تفاهم نامه 
استاندارى و مخابرات طرح اتصال کلیه  فرماندارى هاى 
استان اصفهان به شــبکه فیبر نورى شرکت مخابرات 
ایران به بهره بردارى رســید.  مدیــر مخابرات منطقه 
اصفهان با اشاره به اهمیت اجراى این طرح اظهار کرد: 
با تحقق این پروژه که در 24 نقطه گام بســیار بزرگى 
در راســتاى  تحقق دولت الکترونیک و بسترســازى

 زیرساخت ها برداشته شده است.
مهدى حیدرى زاده افزود: در راستاى تحقق شعار سال و 
پیروى از منویات مقام معظم رهبرى (مد ظله العالى) در 
کلیه مراحل اجراى این طرح از تجهیزات و توان داخلى 

استفاده شــده که قطعا مى تواند به رونق کار و  جهش 
تولید داخلى کمک کند.  اســتاندار اصفهان نیز در این 
جلسه ضمن ابراز خرســندى از اجرایى شدن این طرح 
عنوان کرد: در دنیاى تکنولوژى ما ناگزیر به استفاده از 
جدیدترین روش هاى ارتباطى هستیم و نمونه بارز نیاز به 
این نوع ارتباطات را در این روزهاى کرونایى شاهد بودیم. 
عباس رضایى گفت: همت مخابرات منطقه اصفهان در 
اجراى این طرح ستودنى اســت و امیدواریم با تالش 
مضاعف این مجموعه همچون گذشته شاهد افزایش 
کمیت و کیفیت زیرساخت ها و  سرویس هاى مخابراتى 

در سراسر استان عزیز اصفهان  باشیم.

اتصال فرماندارى هاى استان اصفهان به فیبر نورى

جمعیت ملخ ها به اذعان بومى ها در سطح استان رو به افزایش 
است اما مدیریت بحران استان اصفهان از ردیابى و کنترل 
جمعیت ملخ  ها و انجام اقدامات پیشگیرانه از هجوم این آفت 
سخن مى گوید. این پیگیرى ها تا چه اندازه موفق بوده است؟

به گزارش «صاحب نیوز»، مشــاهده ملخ هــا در مراتع و 
مزارع سطح اســتان اصفهان، زمزمه هاى هجوم این آفت 
را بر زبان ها انداخته اســت. رخدادى کــه مى تواند موجب 
وارد آمدن خسارات فراوانى به اراضى طبیعى، مراتع دامى، 
مزارع و باغات کشاورزى شود. البته صرف مشاهده جمعیتى 
از ملخ ها به منزله هجوم این گونه جانورى نیست بلکه باید 
پارامترهایى مانند تعداد ملخ ها در مساحتى مشخص، نوع 
ملخ، میزان خســارت وارده و غیره را بررسى کرد تا بتوان 
راجع به این که آیا پدیده هجوم ملخ ها رخ داده اســت یا نه 

اظهار نظر کرد.
شنیده ها حاکى از پدیدار شدن جمعیت قابل مالحظه اى از 
ملخ ها در شهرستان فریدونشهر واقع در غرب استان است که 
علیرضا اصالنى، مدیر جهاد کشاورزى این شهرستان در این 
رابطه با اشاره به این که جمعیت قابل مالحظه اى از ملخ ها 
در این شهرستان مشاهده شــده اند گفت: هم اکنون حدود 
90 هکتار از مزارع کشــاورزى این شهرستان در محدوده 
دهستان هاى پشــتکوه موگویى و عشایرى توسط ملخ ها 

خسارت دیده است.
وى با بیان این که این ملخ ها چندســال اســت که در این 
منطقه پیدا شده اند، گفت: جمعیت ملخ ها سال به سال در 
حال افزایش است و با توجه به این که عمده این ملخ ها در 
مراتع و منابع طبیعى هستند و از آن جا وارد مزارع کشاورزى 

مى شــوند، در صورتى که اقدامى توســط اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى استان انجام نشود، ممکن است منجر 
به خسارات فراوانى شود. مدیر جهاد کشاورزى فریدونشهر 
تصریح کرد: این ملخ ها سبزینگى گیاه را از بین مى برند و 

باعث افت محصول و کاهش کیفیت آن مى شوند.
مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اما از کنترل 
جمعیت ملخ ها در اســتان خبر داد. منصور شیشه فروش با 
بیان این که تاکنون از ورود ملخ هــاى صحرایى که گونه 
غالب ملخ هاى مهاجم هستند، به استان اصفهان جلوگیرى 
شده است، از همه کشاورزان خواست نسبت به بیمه کردن 
محصوالت کشاورزى خود اقدام کنند تا در صورت وقوع هر 
گونه حادثه غیرمترقبه اى از جمله هجوم ملخ ها خســارات 

ایشان جبران شود.

زمزمه هجوم ملخ از سمت فریدونشهر

طرح غربالگرى بینایى سنجى ویژه کودکان 3 تا 6 سال استان اصفهان آغاز شد.
مدیر کل بهزیستى اســتان در حاشــیه آغاز اجراى این طرح در خانه خالقیت بوستان 
گلستان شهر اصفهان، با بیان اینکه 24 سال از اجراى این طرح مى گذرد، افزود: با اجراى 
طرح غربال گرى، نابینایــى و کم بینایى از رده دوم به رده هفتم معلولیت هاى اســتان 

رسیده است.
مرضیه فرشــاد با بیان اینکه طرح غربال گرى بینایى در 121 پایگاه دائم اســتان اجرا 
مى شود، افزود : براى پیشگیرى از ابتال به کرونا، خانواده هاى ساکن در شهر اصفهان با 
ثبت نام در سامانه   http://bina99.ir/  روز، مکان و تاریخ ثبت نام را دریافت و به 

پایگاه مورد نظر مراجعه مى کنند.
وى افزود: در پایگاه هاى طرح غربال گرى بینایى، براى پیشگیرى از کرونا، آزمایش ها 

با دستگاه انجام مى شود.

آغاز طرح بینایى سنجى کودکان 3 تا 6 سال
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مرگ ناگهانى ســیروس گرجســتانى همچنــان در خبرگــزارى ها و
 رسانه هاى مختلف بازتاب دارد. او از بازیگران محبوب تلویزیون محسوب 

مى شد که زندگى پر فراز و نشیبى را طى کرد.
سیروس گرجســتانى با نام اصلى على اکبر محمودزاده  گرجستانى 25 
اسفند 1323 در رشت به دنیا آمده بود؛ به قول خودش «رشت متمدن». 
او اصالتى آذرى داشت و گفته مى شود که پدر او از باکو به ایران مهاجرت 

کرده بود.
هشت ساله بود که پدر و مادرش به تهران کوچ کردند؛ تهراِن ناصر خسرو، 
کوچه مروى. کوچه اى باریک و بن بست با دیوارهاى کاهگلى و خانه هاى 
قدیمى. گرجستانى در خاطراتش از آن دوران به یاد مى آورد که کالس 
دوم ابتدایى، بغل دستى هایش که دو تا «بچه تهرون» بودند چطور پس 
کله اش مى زدند و لهجه  رشتى اش را مســخره مى کردند. همین بود که 
باعث شد مدت ها در خانه جلوى آینه بنشیند و لهجه  «تهرونى» را تمرین 
کند. او آنقدر براى این کار انگیزه و استعداد داشت که به قول خودش از 

کالس سوم دیگر مثل «آنها» حرف مى زد.
نوجوان که بود، پدر و مادرش از هم جدا شــدند و سیروس پیش مادر و 
ناپدرى اش بزرگ شد. پدرش پیرمردى دســتفروش و دوره گرد بود که 
خرجش را مى داد. در نوجوانى از بازى کردن فوتبال در کوچه ها و زمین هاى 
خاکى محله به سمت فوتبال حرفه اى کشیده شد. با تشویق دور و برى ها 
به باشگاه شاهین (پرسپولیس فعلى) رفت و در تیم نوجوانان آن عضو شد. 
بعد از بازى در رده هاى پایین باشگاه، به دسته  اول رسید و چهار سال در 
سطح اول فوتبال آن زمان در کنار بازیکنانى مثل همایون بهزادى و ناصر 

ابراهیمى بازى کرد.
او بیشتر وقت ها به جاى نشستن سر کالس درس در ورزشگاه امجدیه 
توپ مى زد. بعد از اینکه با هــزار زحمت دیپلمش را گرفــت و با اینکه 
بزرگ ترین آرزویش رفتن به تیم ملى فوتبال ایران بود، یک روز به خودش 
گفت: «این نامردیه سیروس که تو بخواى ورزش کنى، فوتبال بازى کنى، 
برى تیم ملى، این پیرمرد کار کنه بده به تو». این شد که عشق و احترام 
او به پدرش به عالقه اش به فوتبال چربید و ســیروس گرجستانى بعد از 

گرفتن دیپلم، فوتبال را براى همیشه کنار گذاشت و رفت سر کار.
به یاد مى آورد که وقتى اولین حقوقش را گرفت، با شوق و ذوق رفت براى 
قدردانى از پدر پیرش. مى خواست اولین حقوقش را به پدرش بدهد و از 
آن به بعد او از پدرش مراقبت کند. به محل اقامت پدرش که اتاقکى بود در 
مسافرخانه اى محقر در ناصرخسرو رفت اما کسى از پیرمرد خبرى نداشت. 
به پاتوق او که قهوه خانه اى بود هم رفت اما باز خبرى نبود. بعد از ماه ها 

جستجو و حتى سر زدن به پزشکى قانونى، خبرى از پدر نشد که نشد. او با 
حقوق ماه اول کارى اش که قرار بود خرج نگهدارى از پدر باشد، دست آخر 
دو عروسک چینى خرید و گذاشت سر طاقچه که تا آخر عمر نگاه کردن 

به آنها، یاد پدر و سرنوشت مبهم او را برایش تازه مى کرد.
اولین کار سیروس گرجســتانى انباردارى در کارخانه  «آزمایش» بود. 
آنجا با مرحوم «هادى اسالمى» آشنا مى شــود. هادى که در کارخانه، 

زیردست ســیروس بود به دوست نزدیک او تبدیل شــد اما بعد از 
یکسال او کارخانه را ترك مى کند تا اینکه دو سه سال بعد این 

دو دوست به طور اتفاقى در نزدیکى «تئاتر شهر» به هم 
برمى خورند و اســالمى مى گوید که وارد تئاتر شده و 

به گرجستانى هم پیشنهاد مى دهد که نقشى در یک 
نمایش را برعهده بگیرد؛ نقش یک «آب حوضى». 
بعد از آن در چند نمایــش دیگر نقش هاى پیش پا 
افتاده گرفت. گرجستانى در سال 45 هم در دو فیلم 

سینمایى ظاهر شده بود اما «بازیگر سینما» نبود.
او که کار انباردارى را رها کرده و به اســتخدام وزارت 

فرهنگ و هنر درآمده بود، فعالیت حرفه اى و بدون وقفه  
خود در عرصه  هنرهاى نمایشــى را از اولین ســال پس از 

انقالب شــروع کرد. گرچه پیش تر اینجــا و آنجا نقش هاى 
کوچکى گرفته بود اما سال 1358 در دو فیلم سینمایى بازى کرد و 

سال 59 در دو فیلم دیگر؛ در سال 62 در فیلم «دادشاه» به کارگردانى 
حبیب کاوش و تله تئاتر «هنگامه شــیرین وصل» به کارگردانى هادى 

مرزبان و نمایش «مخمصه» به کارگردانى فرهاد مجدآبادى بازى 
کرد و بعد از آن مى شد گفت «سیروس گرجستانى، بازیگر سینما، 

تئاتر و تلویزیون».
او بین سال هاى 57 تا 99 دســتکم در 68 اثر تلویزیونى 

ایفاى نقش کرد کــه به یاد ماندنى ترین آنها شــاید 
نقش آفرینى او در سریال «شهریار» باشد؛ نقشى 

که خودش مى گوید علت خوب شــدنش این 
بود که ســر و شکل و هیبت اســتاد شهریار 

در ســال هاى پیرى، او را به یاد پدر پیرش 
مى انداخت و به قول خودش «شــهریار 

گرچه نقش ســختى بود اما براى من 
آسان ترین نقش شهریار بود؛ براى 
اینکه شهریار تمام ویژگى هاى پدر 
خدابیامرزم-هیکلش، قیافه اش، 

حرف زدنش- را داشت. من در واقع پدرم را بازى کردم».
گرجستانى در فاصله  ســال هاى 49 تا 78 با حدود بیست و چند نمایش 
روى صحنه رفت و نامش در فهرست بازیگران دستکم 47 فیلم سینمایى 
هم دیده مى شود. گرچه خودش دوســت داشت به عنوان بازیگر سینما 
شناخته شود اما با وجود تعدد کارهاى سینمایى اش بیشتر به عنوان بازیگر 
تلویزیون شناخته مى شــود که از این بابت 

متأسف بود.
او در بســیارى از ســریال هاى 
پرمخاطــب تلویزیــون مثل 
سریال «امام على (ع)»، 
«کیف انگلیســى»، 
«کاله پهلــوى»، 
«صاحبــدالن»، 
متهــم  »

گریخت»، «پشت کنکورى ها» و «کاکتوس» بازى کرده بود اما به عقیده  
خودش با بازى در «پروژه  اصغر فرهادى» - سریالى به نام «یادداشت هاى 
کودکى» که فرهادى نویسنده اش بود - دوران شکوفایى حرفه اى اش 

آغاز شد.
فرهادى، گرجستانى را در تئاتر «معرکه در معرکه» اثر داوود میرباقرى، 
دیده بود؛ نمایشــى که هم براى گرجستانى موفقیتى حرفه اى بود و هم 
باعث دوستى او با میرباقرى شد؛ رفاقتى که منجر به همکارى آنها در دو 
نمایش دیگر و همچنین ســریال هاى «امام على(ع)»، «شاهگوش» 
و «دندون طال»، و فیلم هاى ســینمایى «مســافر رى»، «ساحره»، و 

«آدم برفى» شد.
«ما همه با هم هستیم» ساخته  کمال تبریزى، «قانون مورفى» ساخته  
رامبد جوان، «نهنگ عنبر 2: سلکشن رؤیا» ساخته  سامان مقدم، «تیغ و 
ابریشم» ساخته  مسعود کیمیایى، «تنوره  دیو» ساخته  کیانوش عیارى و 
«زرد قنارى» ساخته  رخشان بنى اعتماد از جمله دیگر آثار سینمایى است 

که گرجستانى در آنها ایفاى نقش کرده است.
قطار زندگى پر فراز و نشــیب ســیروس گرجســتانى، صبح پنج شنبه 
12 تیر 99 در بیمارستان لواســانى تهران به ایستگاه پایانى 

رسید./2167

آنچه شاید درباره زندگى سیروس گرجستانى نمى دانید

چگونه پسر یک دستفروش دوره گرد، ستاره شد

نوید محمدزاده بازیگر سریال «قورباغه» صفحه 
اینستاگرامش را با انتشار پســتى از پایان بازى در 
سریال هومن سیدى به روز کرد. سریال «قورباغه» 
کار جدید هومن ســیدى اســت که به زودى در 

نمایش خانگى توزیع خواهد شد.
نوید محمدزاده که تجربه همکارى با هومن سیدى 
را در «مغزهاى کوچک زنگ زده» داشت بار دیگر 

در سریال «قورباغه» با او همکارى کرد.
محمدزاده با انتشار پســتى در اینستاگرام خطاب 
به هومن ســیدى از پایان بازى اش در ســریال 

«قورباغه» خبر داد و نوشت:
«برادر! پنجمین کارمون با هم تموم شــد، تجربه 
بى نظیرى بود در کنار تو و ایــن گروه بى نظیر... 
خوشــحالم عضو کوچکى از خانواده "قورباغه" 
بودم. تک تک عوامل "قورباغه"، دوستون دارم. 

هومن! بریم براى کار بعدى...»
تصویربــردارى ســریال «قورباغــه» از ســال 
گذشته آغاز شــد اما به دلیل شیوع ویروس کرونا 
تصویربردارى این فیلم چند ماهى متوقف شد و از 
اردیبهشت ماه مجدداً از سر گرفته شد و به زودى 

توزیع آن در نمایش خانگى آغاز مى شود.
«قورباغه» روایتگر داستانى درام و اجتماعى است 
که به مسائل و مشکالت اجتماعى افراد مى پردازد.

در خالصه داستان سریال «قورباغه» آمده است: 
«دنیا براى من جاى کوچیکیه. بعضى اوقات فکر 
مى کنم دارم خفه مى شم. احساس مى کنم همه 

جا بسته است و من نمى تونم نفس بکشم...»
بازیگران سرشناس زیادى در سریال «قورباغه» 
ایفاى نقش کرده اند که عبارتند از هومن سیدى، 
نوید محمدزاده، صابر ابر، سحر دولتشاهى، فرشته 

حسینى، نوید پورفرج، یونا تدین و.../2166

خداحافظى نوید محمدزاده 
از سریال «قورباغه»

حسین زمان مى گوید ترانه «برادر جان» وى با اینکه یک ترانه 
اجتماعى اســت و رنگ و بوى سیاســى ندارد ولى مجوز انتشار 

نمى گیرد.
این خواننده پاپ درباره برگزارى کنســرت ها در شرایط فعلى 
که ترس از شــیوع ویروس کرونا وجود دارد، گفت: به نظر من با 
توجه به شیوع بیمارى کرونا اصًال شرایط مساعد نیست زیرا هم 
محدودیت در اجراها وجود دارد و هم اینکه باید به فکر سالمتى 

همه مردم باشیم.
وى با اشاره به اینکه اگر قرار باشد کنسرتى برگزار شود باید 

هزینه سالن ها را کم کنند توضیح داد: تا جایى 
که در جریان هستم قیمت بلیت ها گران 
شده است و در شرایط سخت امروز این 
کار به ضرر مردم است و مطمئن باشیم 
اگر تدبیر درستى اندیشیده نشود این کار 

به ضرر هنرمندان هم تمام خواهد شد.
این خواننده با اشــاره به اینکه باید بپذیریم 

بیمارى کرونا تمام نشده است، تأکید کرد: من 
بعد از 17 سال توانستم مرداد ماه سال گذشته 

به صحنه روم و قرار بــود براى برگزارى 
کنسرت در شهرهاى دیگر آماده شویم 

که بیمارى کرونا همه را خانه نشین 
کرد و با اینکه دوست داشتم بعد 

از 17 سال دورى از صحنه 
به دیدار مخاطبان روم ولى 
چون سالمت همه براى 

من مهم اســت ترجیح 

مى دهم بعد از این بیمارى فعالیت صحنه اى خود را شروع کنم.
وى درباره کارهاى جدید خود بیان کرد: چند اثر در مراحل نهایى 
تولید دارم که از طریق فضاى مجازى این قطعات را منتشر مى کنم. 
متأسفانه چندین ماه است که منتظر مجوز انتشار ترانه «برادر جان» 
هســتم. جالب اینکه براى اجراى صحنه اى با مجوزى که به من 
دادند توانستم این اثر را اجرا کنم ولى حدود شش ماه است که جواب 
مشخصى براى انتشار این اثر نمى دهند. اگر تا هفته آینده وزارت 
ارشاد جواب درستى درباره این اثر ندهد مجبور مى شوم این قطعه 
را منتشر کنم زیرا با اینکه این ترانه اعتراضى-اجتماعى است ولى 

حرف نامربوطى نگفته است.
به گفته وى، وظیفه هنرمند روشــنگرى و 
نشــان دادن واقعیت هاى جامعه است 
و این ترانه اصًال رنگ و بوى سیاســى 

ندارد.
این خواننده خاطرنشــان کرد: سکوت 
کردن هنرمندان سبب شــده موسیقى 
نابود شود و به همین دلیل مدتى است که 
در این هنر اثر قابل دفاع نداریم. متأسفانه به 
اشعارى که سبب آبروریزى است مجوز داده 
مى شود و صدا و سیما هم از آن حمایت 
مى کند ولى اثرى کــه حرفى براى 
گفتــن دارد اصًال مــورد توجه 
قــرار نمــى گیــرد و این 
موضوع ســبب شــده 
موسیقى هاى کم ارزش 
جاى موســیقى هاى 

پرمحتوا را بگیرد.

مریم امیرجاللى که در ســریال «متهم گریخت» 
نقش همسر سیروس گرجستانى را ایفا کرده بود و 
در کنار هم زوج شیرین «سرور» و «هاشم» را در 
قاب جادو ماندگار کردند، افسوس مى خورد از اینکه 
کرونا دیدارشان را به تأخیر انداخت و اجل هم مهلت 

نداد که این دیدار تازه شود.
امیرجاللى کــه به گفته خودش در ســریال هایى 
چون «متهم گریخت» و «پشــت کنکورى ها» و 
تله فیلم هاى «چمدان هاى خالى» و «ماشین مشتى 
ممدلى» با مرحوم گرجستانى همبازى بوده است، 
درباره این هنرمند گفــت: اصلى ترین کارى که با 
هم داشــتیم همان «متهم گریخت» است؛ چون 
تمام خاطره ها و صمیمیتى کــه بین من و مرحوم 
گرجستانى شکل گرفت، مربوط به همین سریال 
اســت. این بازیگر ادامه داد: چقدر این آدم، انسان 
و بااخالق بود که من به راحتى سه ماه با ایشان کار 
کردم. سرور خانم «متهم گریخت» درباره آخرین 
دیدارش با «هاشم آقا» گفت: آخرین بار پارسال به 
خانه مرحوم گرجستانى رفتم ناهار و شام آنجا بودم و 
شب خداحافظى کردم و بعد رفتم کانادا. دیگر نرفتم 
خانه شان تا وقتى که خانشان را عوض کردند و به 
بومهن رفتند و پس از سالیان سال فعالیت هنرى تازه 
صاحبخانه شده بودند و مى خواستند مرا دعوت کنند. 
مى خواستم وقتى از کانادا برگشتم به دیدنشان بروم 
اما برگشتنم با شیوع ویروس کرونا مصادف شد و 

صبر کردم تا شرایط براى دیدار بهتر  شود.
اتفاقًا هفته گذشته مرحوم گرجستانى و خانمشان 
با من تماس گرفتند که کى مى آیى و من گفتم که 
بومهن را خوب بلد نیستم ایشان گفتند تا جاجرود بیا 
من به دنبالت مى آیم اما متأسفانه قسمت نشد که 
بروم ایشــان را ببینم خیلى متأثر و ناراحتم که این 
موقعیت پیش نیامد و وجدانم ناراحت است که چرا 

نرفتم ایشان را ببینم./2168

در و سرنوشت مبهم او را برایش تازه مى کرد.
سیروس گرجســتانى انباردارى در کارخانه  «آزمایش» بود. 
«هادى اسالمى» آشنا مى شــود. هادى که در کارخانه،  وم

ــیروس بود به دوست نزدیک او تبدیل شــد اما بعد از 
ارخانه را ترك مى کند تا اینکه دو سه سال بعد این 

ه طور اتفاقى در نزدیکى «تئاتر شهر» به هم 
اســالمى مى گوید که وارد تئاتر شده و  د و

ىهم پیشنهاد مى دهد که نقشى در یک 
عهده بگیرد؛ نقش یک «آب حوضى». 
نمایــش دیگر نقش هاى پیش پا  چند
گرجستانى در سال 45 هم در دو فیلم  5ت.

اما «بازیگر سینما» نبود. هرشده بود
اردارى را رها کرده و به اســتخدام وزارت 

درآمده بود، فعالیت حرفه اى و بدون وقفه   هنر
هنرهاى نمایشــى را از اولین ســال پس از  صه 

کرد. گرچه پیش تر اینجــا و آنجا نقش هاى  ـروع
بود اما سال 1358 در دو فیلم سینمایى بازى کرد و  8فته

2 دو فیلم دیگر؛ در سال 62 در فیلم «دادشاه» به کارگردانى 
ش و تله تئاتر «هنگامه شــیرین وصل» به کارگردانى هادى 

ایش «مخمصه» به کارگردانىفرهاد مجدآبادى بازى
آن مى شد گفت «سیروس گرجستانى، بازیگر سینما، 

یون».
8 دســتکم در 68 اثر تلویزیونى  9 تا 99 7هاى57

آنها شــاید  کــه به یاد ماندنى ترین کرد
او در سریال «شهریار» باشد؛ نقشى  ى

 مى گوید علت خوب شــدنش این 
و شکل و هیبت اســتاد شهریار  ر

اىپیرى، او را به یاد پدر پیرش 
و به قول خودش «شــهریار 
اما براى من بود  ســختى
 نقش شهریار بود؛ براى 
ار تمام ویژگىهاى پدر
-هیکلش، قیافه اش، 

هم دیده مى شود. گرچه خودش دوســت داشت به عنوان بازیگر سینما 
شناخته شود اما با وجود تعدد کارهاى سینمایى اش بیشتر به عنوان بازیگر

تلویزیون شناخته مى شــود که از این بابت 
متأسف بود.

او در بســیارى از ســریال هاى 
پرمخاطــب تلویزیــون مثل 
سریال «امام على (ع)»، 
«کیف انگلیســى»، 
«کاله پهلــوى»، 
«صاحبــدالن»، 
متهــم  »

آغاز شد.
داوود میرباق فرهادى، گرجستانى را در تئاتر «معرکه در معرکه» اثر
و دیده بود؛ نمایشــى که هم براى گرجستانى موفقیتى حرفه اى بود
د باعث دوستى او با میرباقرى شد؛ رفاقتى که منجر به همکارى آنها

نمایش دیگر و همچنین ســریال هاى «امام على(ع)»، «شاهگوش
و «دندون طال»، و فیلم هاى ســینمایى «مســافر رى»، «ساحره

«آدم برفى» شد.
«ما همه با هم هستیم» ساخته  کمال تبریزى، «قانون مورفى» سا
2: سلکشن رؤیا» ساخته  سامان مقدم، «ت 2رامبد جوان، «نهنگ عنبر
ابریشم» ساخته  مسعود کیمیایى، «تنوره  دیو» ساخته  کیانوش عیار
«زرد قنارى» ساخته  رخشان بنى اعتماد از جمله دیگر آثار سینمایىا

است. آنها ایفاى نقش کرده که گرجستانى در
قطار زندگى پر فراز و نشــیب ســیروس گرجســتانى، صبح پنج ش
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پس از نزدیــک به چهار ماه تعطیلى ســینماهاى کشــور، بنا بر 
تأیید ستاد ملى مبارزه با کرونا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
سالن هاى سینما با رعایت پروتکل هاى بهداشتى و با تخصیص 
50 درصد از ظرفیت صندلى ها از یکــم تیر ماه آغاز به کار خواهد 
کرد. از سویى تولیدات سینمایى نیز براى حضور در جشنواره فیلم 

فجر آغاز به کار کرده اند. 
محمدحســین مهدویان، مرتضى على عبــاس میرزایى، وحید 
جلیلوند، محســن قرایى، اصغر فرهادى، آرش انیســى، مهدى 
جعفرى و نیما جاویدى از جمله کارگردانان سرشناسى هستند که 

هم اکنون پیش تولید و یا تولید آثار سینمایى خود را آغاز کرده اند. 
سروش صحت، نویســنده، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون 
هم که این روزها پخش نمایش خانگى فیلم سینمایى «جهان با 
من برقص» را پشت سر مى گذارد، با ایفاى نقش در فیلم سینمایى 

«لحظه اى و دیگر هیچ» راهى جشنواره فیلم فجر خواهد شد. 
«لحظه اى و دیگر هیچ» بــه کارگردانــى کاوه قهرمان و تهیه 
کنندگى سیدغالمرضا موســوى به تازگى فیلمبردارى خود را به 
پایان رســانده و هم اکنون وارد مراحل پس از تولید شــده است. 
بخش اول به دلیل فصل، در زمســتان آغاز، اما همزمان با شیوع 

کرونا، فیلمبردارى تعطیل شــد. بخش دوم، پس از صدور مجوز 
براى فیلم هاى سینمایى توسط سازمان سینمایى کشور در خرداد 

ماه آغاز شد.
رعنا آزادى ور، مهدى پاك دل، سروش صحت، نازنین فراهانى، 
مجید نوروزى، معصومه بیگى، مهدى بزرگ زاده، سعید آجرلو و 

مهال عرب بازیگران این فیلم هستند.
«لحظه اى و دیگر هیچ» داســتان زندگى یک زوج در سه مقطع 
متفاوت است که همچون رؤیایى آشفته در هم تنیده اند. رؤیاى 

زنى که در خوابش خود را زنى دیگر مى بیند.

سروش صحت با «لحظه اى و دیگر هیچ» راهى جشنواره فیلم فجر مى شود مریم امیرجاللى:

 قرار بود بروم خانه 
سیروس گرجستانى اما...

حسین زمان از بالتکلیفى در انتشار آخرین ترانه اش مى گوید:

«برادر جان» سیاسى نیست 
ولى مجوز نمى دهند

ینکه اگر قرار باشد کنسرتى برگزار شود باید 
ا را کمکنند توضیح داد: تا جایى

هستم قیمت بلیت ها گران 
ر شرایط سخت امروز این 
ردم است و مطمئن باشیم 
تى اندیشیده نشود اینکار

دان هم تمام خواهد شد.
 اشــاره به اینکه باید بپذیریم 

تمام نشده است، تأکید کرد: من 
توانستم مرداد ماه سال گذشته 

قرار بــود براىبرگزارى  و
هرهاى دیگر آماده شویم 

ونا همه را خانه نشین
 دوست داشتم بعد 

رى از صحنه 
طبانروم ولى
 همه براى 

ت ترجیح 

حرف نامربوطى نگفته است.
به گفته وى، وظیفه هنرمن
نشــان دادن واقعیت
و این ترانه اصًال رنگ

ندارد.
این خواننده خاطرنشـ
کردن هنرمندان سبب
نابود شود و به همین دلی
در این هنر اثر قابل دفاع ند
اشعارى که سبب آبروریزى
سیما و صدا و مىشود
مى کند ولى اثرى

گفتــن دارد اص
قــرار نمـ
موضوع
موسیق
جاى
پرمح

«ارل کامرون»، بازیگر قدیمى و مطرح سینماى هالیوود که بیشتر به علت بازى در 
نقش «نجاشى» در فیلم سینمایى «محمد رسول ا...(ص)» در میان ایرانیان شناخته 

مى شود در سن 102 سالگى درگذشت.
این بازیگر قدیمى سینما در شهر کنیلورت انگلستان و بر اثر کهولت سن درگذشت. 
وى از 1951 با بازى در فیلم ســینمایى «مخمصه در لندن» وارد عرصه بازیگرى 
شد. خیلى زود توسط کارگردانان بنام ســینماى انگلستان دیده شد و چندین اثر را 

طى دو سال بازى کرد.
کامرون طى این سال ها در 93 اثر سینمایى و تلویزیونى به ایفاى نقش پرداخت، 
وى از جمله بازیگرانى بود که همواره علیه نژادپرستى در انگلستان فعالیت مى کرد 
و تا سال هاى پایانى عمر خود نیز این فعالیت را به صورت خیرخواهانه ادامه مى داد.

وى آخرین بار در سال 2013 در یک فیلم کوتاه به ایفاى نقش پرداخت، آخرین فیلم 
بلند سینمایى وى به بازى در فیلم سینمایى «تلقین» شاهکار «کریستوفر نوالن» بر 
مى گردد که در سال 2010 براى وى اتفاق افتاد. بدون شک مهمترین نقش وى در 
عرصه بازیگرى براى مسلمانان به ایفاى نقش وى در فیلم سینمایى «رسالت» که 
در ایران به «محمد رسول ا... (ص)» مشهور است بر مى گردد. کامرون در این فیلم 
نقش ماندگار «نجاشى» پادشاه حبشه را بازى کرد، پادشاهى که بعد از هجرت پیامبر 

اکرم (ص) و یارانش پذیراى ایشان مى شود./2169

بازیگر فیلم «محمد رسول ا... (ص)» 
درگذشت

تصویرى از گریم متفاوت امیر جعفرى در فیلم سینمایى «رقصنده» 
رونمایى شد.

فیلم «رقصنده» به کارگردانى بهمن گــودرزى و تهیه کنندگى 
مرتضى شایســته با حضور بازیگران سرشناس دنیاى هنر مقابل 

دوربین رفته است.
در حالى که تصویربردارى بخش هاى ایــران این فیلم در تهران 
ادامه دارد از گریم جالب و دیدنى امیر جعفرى در این فیلم سینمایى 
رونمایى شد. به نظر مى رسد امیر جعفرى در این فیلم ایفاگر نقشى 

متفاوت خواهد بود.
«رقصنده» فیلمى کمدى به نویسندگى آرش قادرى و بازنویسى 
حمید اکبرى خامنه است که امیر جعفرى و امین حیایى زوج اصلى 

قصه این فیلم را تشکیل مى دهند.
تصویربردارى بخش ایران فیلم سینمایى «رقصنده» این روزها در 
تهران در حال انجام است و بخش هایى از فیلم هم در خارج از کشور 
تصویربردارى خواهد شــد. عالوه بر امین حیایى و امیر جعفرى، 
ریحانه پارسا، امیرحسین رستمى و مرتضى رحیمى هم در این فیلم 

به ایفاى نقش مى پردازند.

گریم جالب امیر جعفرى
 در «رقصنده»

  غزاله سعادتى/ خبرگزارى صبا |

  محبوبه یوسف نژاد خبرگزارى ایسنا |

  میثم خدمتى/ خبرگزارى ایسنا |
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حامد اخگر- شهردارکلیشاد و سودرجان 

آگهى مزایده
شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 98/5/1858 مورخ1398/03/22 
شوراى محترم اسالمى شهر درنظر دارد غرفه هاى بازار هفتگى (دوشنبه بازار) شهر کلیشاد 
و ســودرجان را از طریق برگزارى مزایده به مدت یک سال به افراد واجد الشرایط واگذار 

نماید.لذا از متقاضیان دعوت میگردد مطابق اطالعات ذیل به شهردارى مراجعه نمایند.

چاپ دوم

1399/04/02 الى 1399/04/26مهلت بازدید و اخذ اسناد
1399/04/02 الى 1399/04/28مهلت تحویل اسناد
1399/04/29بازگشایى اسناد

 م الف:885462

سبز پوشان اصفهانى با سرمربى جدید هم نتوانستند راهى از پیش ببرند و شکست سنگینى 
را در خانه تجربه کردند.

لوکا بوناچیچ بعد از منصوریان و رادولوویچ، سومین سرمربى ذوب آهن در لیگ نوزدهم است و 
آنها امیدوارند در فاصله 5 امتیازى با قعر جدول، لوکا بتواند در نقش ناجى، ذوب آهن را در لیگ 
نوزدهم حفظ کند؛ در نخستین گام آنها در خانه میزبان پیکانى بودند که در انتهاى جدول رده 
بندى تنها 15 امتیاز از 22 مسابقه داشت و براى بقا در لیگ، به دنبال پیروزى خارج از خانه بود.

به مانند هفته قبل برابر شهر خودرو، ایوان مارکوویچ گلزن ذوبى ها بود و توانست تیمش را 
پیش بیاندازد اما خیلى زود روى یک پرتاب اوت، گل تساوى توسط فراز امامعلى به ثمر رسید 
و در نیمه دوم، شیرازه ذوب آهن از هم پاشیده شده بود و توپ و میدان در اختیار پیکان بود؛ 
شاگردان ویسى ابتدا روى کاشته دیدنى مغانلو گل دوم را زدند تا در خارج از خانه، کامبک به 
ثبت برسانند و بعد از آن روى اشتباه کاپیتان حدادى فر، فراز امامعلى دومین گل خود و سومین 

گل تیمش را در این مسابقه به ثمر رساند.
روى ضربه پنالتى فرصت براى هت تریک به امامعلى رسید اما ضربه او به تیرك خورد و در 
برگشت با برخورد به مهدى خلیل وارد دروازه ذوب آهن شد تا با برترى چهار گله، شاگردان 
ویسى از قعر جدول فرار کنند؛ شــروع فوق العاده ضعیف بوناچیچ با ذوب آهن، بدون تردید 
انتقادات علیه این سرمربى را به اوج خواهد رساند، کسى که در سال هاى اخیر بارها و بارها 
تیمش را تغییر داده و در کارنامه کارى اش اخراج هاى متوالى به دالیل نتایج ضعیف به ثبت 

رسیده است.

کنند؛ شــروع فوق العاده ضعیف بوناچیچ با ذوبآهن، بدون تردید  ویسى از قعر جدول فرار
انتقادات علیه این سرمربى را به اوج خواهد رساند، کسى که در سال هاى اخیر بارها و بارها 
تیمش را تغییر داده و در کارنامه کارى اش اخراج هاى متوالى به دالیل نتایج ضعیف به ثبت 

رسیده است.

استارت تحقیرآمیز سرمربى جدید

واسه همه خرابکارى هایت مرسى!

«تمام کنید این بساط را»؛ این درخواست آذرى است، مدیرعامل 
فوالد خوزســتان. «مســخره اش را درآورده اند»؛ این را هم 

مظاهرى مى گوید، گلر تراکتورى ها. 
ما هم با آنها موافقیم اما برعکس این دو نفر که روى سخنشان 
با مسئوالن سازمان لیگ و ســتاد مقابله با کروناست،  طرف 
صحبت مــا برخى از فوتبالیســت هــا، مربى هــا و مدیران
 باشگاه هاى لیگ برترى است. همان ها که قبل از شروع مجدد 
رقابت هاى فصل نوزدهم، علم مخالفت با از سرگیرى مسابقات 

را برافراشتند و کوتاه بیا هم نیستند.
ســاز این جماعت همچنان و بــا وجود گذشــت دو هفته از 
رقابت هاى پسا کرونایى روى نُت مخالفت با برگزارى مسابقات 
کوك شــده آن هم به بهانه «رعایت نکــردن پروتکل هاى 

بهداشتى و عدم تأمین سالمت بازیکنان».  
از شما چه پنهان ما هم قبل از اینکه مسابقات شروع شود بابت 
این همه دلنگرانى به آنها حق مى دادیم، اما همین که ســوت 
از ســرگیرى لیگ به صدا در آمد و بى خیالى فوتبالیست هاى
 حرفه اى(!) و مربیان و همه عوامل حاضر در میدان بازى ها را 
در زمینه رعایت کردن ساده ترین دستورالعمل هاى بهداشتى 
دیدیم دیگر نتوانستیم دلیل این همه مقاومت بیجا را درك کنیم.

پس بهتر است جمع کنند این بساط را و تمام کنند این مسخره 
بازى هاى بچه گانه را؛ دروازه بان تراکتور با انتقاد از ســازمان 
لیگ مى پرسد: «کدام پروتکل را رعایت مى کنند؟!» و از آنها 
مى خواهد با جان بازیکنان بازى نکنند! هر چه مى خواهیم قلم 
در نیام کشیم و چیزى ننویســیم نمى گذارند.کافى است فقط 
یک صحنه از مسابقه پرشورهاى تبریز در برابر صنعت نفت را 
دیده باشید تا منظور ما را متوجه شوید؛ لحظه شادى پس از گل 

احسان حاج صفى، بازیکن تراکتور. 
به جاى این همه شعار و گله از زمین و زمان بهتر نیست کمى هم 
که شده خودتان براى جان خودتان و اطرافیانتان ارزش قائل 
شوید؟ هیچ بعید نیست با این شادى سراسر آمیخته به رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى(!) چند روز دیگر اعالم شود که کل 
بازیکنان و مربى قرمزپوشان تبریز هم به کرونا مبتال شده اند؛ 

درست مثل استقاللى ها.
خنده دار نیست؟! کاپیتان اســتقالل قبل از بازى این تیم برابر 

سایپا وضعیت جسمانى مناسبى نداشته و حالت سرماخوردگى و 
مشکوك به کرونا داشته اما سرمربى آبى پوشان به دلیل نیاز فنى 
تیمش به این بازیکن تصمیم مى گیرد وى را به میدان مسابقه 
بفرستد. بدتر از همه آنجاست که وریا غفورِى بیمار، دوشادوش 
سایر هم تیمى هایش برخالف دســتورالعمل هاى بهداشتى 
ابالغى، عکس تیمى مى گیرد. البته آنها در شادى پس از تک 

گلشان به سایپا هم پروتکل هاى بهداشتى را زیرپا مى گذارند.
نتیجه این همه سهل انگارى را هم که خودتان مى دانید؛ بیش 
از دو جین بازیکن کرونایى مانده روى دست استقاللى ها. جالب 
آنجاست که حاال سرپرست این فوتبالیست هاى حرفه اى(!)از 
هشدارهایى که درباره این بحران  پیش از شروع مجدد لیگ به 
مسئولین سازمان لیگ داده دم مى زند اما از این نمى گوید که 
چرا این تیم هشدارهاى ستاد مقابله با کرونا را به هیچ انگاشته 
است! رمضانى به سازمان لیگ یادآورى مى کند که قبل از بازى 
با فوالد به مسئوالن گفته که خوزســتان منطقه قرمز است و 

ورود آبى ها به آن منطقه با خطراتى همراه است؛ ولى فراموش 
کرده که بر فرض صحت ادعایش، استقاللى ها در آن مسابقه 
جنجالى، خودشان هیچ خطرى را جدى نگرفتند و هیچ اصول 
بهداشتى را رعایت نکردند. حاال بگذریم که به قول آذرى تست 
کروناى آبى پوشان تهران پس از مســابقه با فوالد خوزستان 

منفى بوده است!
از همه اینها هم که بگذریم، مخالفان برگزارى مسابقات لیگ 
برتر فراموش کرده اند در شهریور ماه مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا هم باید از سر گرفته شود و از قضا برخى از این جماعت بهانه 
جوى مخالف، از جمله آبى هاى پایتخت هم در این رقابت ها 
حضور دارند. کرونا که حاال حاالها قصد رفتن ندارد؛ این افراد 
براى آن مســابقات چه فکرى کرده اند؟ باز هم بهانه تراشى 
مى کنند؟ شاید هم به آنها نیز درباره بحران از سرگیرى لیگ 
قهرمانان آسیا هشدار بدهند، خدا را چه دیدى ممکن است گوش 
مسئوالن فدراسیون آسیا بدهکار حرف هاى منطقى آنها باشد.  

در پاگشاى تلخ لوکا بوناچیچ در روز بازگشت دوباره اش 
به اصفهان و پذیرش ســکان هدایت ذوب آهن، مهدى 
خلیل یکى از بدترین بازیکنان زمین بود؛ سنگربان لبنانى 
ذوبى ها که به تازگى هم قراردادش را با آنها تمدید کرده، 
چند اشتباه تأثیرگذار بر نتیجه بازى را داشت و یکبار هم 
به اشــتباه دروازه خودى را باز کرد. ذوب آهن در خرید 
بازیکنان لبنانى ســابقه دارد و پیش از خلیل، على حمام 
دیگر لبنانى بود که در ذوب آهن توپ مى زد؛ شاید خاطره 
عجیب به یاد مانده از او در افتتاحیه لیگ هفدهم در مشهد 
است که حمام به اشتباه در دیدار برابر سیاه جامگان، دروازه 
خودى را باز کرد و نخستین گل لیگ هفدهم را اینچنین 

به ثمر رساند.

حاال هم ملیتــى او در دروازه ذوب آهــن، ابتدا روى گل 
نخست خروج اشتباهى داشــت و با اشتباه وحشتناکش 

توپ را مقابل امامعلى قرار داد و گل تساوى پیکان به 
ثمر رسید؛ به جز اشتباهات در جریان بازى، روى 

پنالتى به دست آمده براى پیکان هم او خالف 
جهت رفت و توپ به تیرك زده شده امامعلى با 
برخورد به پشت خلیل وارد دروازه شد تا گل 

چهارم براى پیکان به ثبت برسد.
بدون تردید این عملکرد خلیل او را تا هفته ها 
مى تواند نیمکت نشــین ســنگربانى چون 

یوســف بهزادى کند؛ در شب تلخ و شکست 
چهار گله ذوب آهن برابــر تیم انتهاى جدولى 

پیکان، بدون شــک متهم ردیف اول در درون 
دروازه ذوبى ها بود که نتوانست عملکرد خوبى را از 

خود به جاى بگذارد.

 مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن شــایعات مطرح شده درباره 
شاهدان پرونده رضا شکارى را رد کرد و گفت: مسائل عنوان 
شده درباره پرونده شکارى و عدم هماهنگى با شاهدان این 
پرونده کذب محض است و با شاهدان پرونده مذاکرات اولیه 

را انجام داده ایم.
جواد محمدى در گفتگویى، شــائبه  عدم هماهنگى باشگاه 
ذوب آهن با شاهدان پرونده رضا شــکارى را تکذیب کرده 
و اظهار داشت: مسائل عنوان شــده درباره پرونده شکارى 

و عدم هماهنگى با شاهدان این پرونده کذب محض است.
وى افزود: دادگاه CAS به ما اعالم کــرده که تاریخ 14 
اکتبر را براى جلسه دادرسى و اســتماع در نظر گرفته است 
و اگر باشــگاه با این تاریخ مخالفت دارد، اعالم کند و عدم 
پاســخگویى به ایمیل CAS به منزله موافقــت با تاریخ 

اعالم شده است.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ادامه داد: دادگاه CAS افرادى 
که در این پرونده جزو شهود هستند را به باشگاه اعالم کرده 
و ما بر همین اساس با این افراد برخى مذاکرات اولیه را انجام 
داده ایم و در زمان اعالم شده تمهیدات الزم را فراهم خواهیم 

کرد تا افرادى که دلسوز باشگاه ذوب آهن هستند و قصد دارند 
به این باشگاه کمک کنند، در جلسه استماع حاضر شوند.

وى درباره نحوه برگزارى جلســه دادرسى پرونده شکارى، 
 CAS گفت: این موضوع به وضعیت شیوع کرونا و تصمیم
درباره نحوه برگزارى جلســه اســتماع برمى گردد و نحوه 
برگزارى این جلســه یا به صورت حضورى خواهد بود و یا 
با توجه به وضعیت کرونا بــه صورت ویدیوکنفرانس برگزار 
خواهد شد؛ در هر دو صورت ما باید تمهیدات الزم را فراهم 

کنیم.
محمدى از برخى شــایعات به وجود آمــده گالیه کرده و 
خاطرنشان کرد: نمى دانم چرا یک عده سعى دارند موفقیتى 
که قرار است براى کشــور به وجود بیاید را با حاشیه مواجه 
کنند؟ نمى دانــم چرا برخى از موفقیت کشــور تا به این حد 

ناراحت مى شوند؟
وى اضافه کرد: موفقیت ما در CAS، به جمهورى اسالمى 
ایران تعلق دارد و متعلق به تمام کشور است. از طرف دیگر 
این موفقیت به تمام اســتان اصفهان تعلــق دارد و تعجب 

مى کنم که چرا یک عده در این میان شیطنت مى کنند.

واکنش محمدى به شایعه عدم هماهنگى ذوب آهن با شاهدان پرونده شکارى:

کذب محض است؛ مذاکره کردیم

از تو بعید بود خلیل

ورزشورزش
تدا روى گل
حشتناکش 

کان به
وى
ف 

ت 
ى 

ون 
ى را از 

با خودتان چند چندید؟!

احمد خلیلى

سعید نظرى

مرضیه غفاریان

یک کارشــناس فوتبال گفت: مدت زمان قرار داد بوناچیچ 
مشخص نیست، اما مطمئن باشید قرار داد مربى هاى خارجى 
محکم است که باشگاه در خدمت آنها قرار مى گیرد به جاى 

اینکه مربى در خدمت باشگاه باشد.
حمید بابایــى در گفتگو بــا «ایمنا» در رابطه با شکســت 
ذوب آهن مقابــل پیکان، اظهــار کرد: دو تیــم بعد از 
شکست هایى که در هفته گذشته مقابل حریفان خود 
داشتند محکوم به پیروزى بودند. پیکان براى اینکه 
از آخر جدول نجات پیدا کند بازى را با برنامه شروع 
کرد، مشخص بود ذوب آهن را به خوبى آنالیز کرده 
که از چه نقطه اى مى شــود به این تیم ضربه زد و 

با توجه به تغییراتى که در دفــاع ذوب آهن به وجود آمده بود 
پیکان توانست در این بازى پیروز شود.

وى افزود: تغییرات در کادر فنــى دو حالت دارد، یکى به تیم 
شوك وارد شده و باعث نتیجه گیرى مى شود و دیگرى باعث 
مى شود تیم نتیجه نگیرد و حتى شرایط بدتر هم بشود که ذوب 
آهن از این قضیه مستثنى نیســت. لوکا بوناچیچ حدود چهار 
جلسه با تیم کار کرده و تغییراتى که این مربى ایجاد کرده بود 

در روند بازى هیچ تأثیرى نداشت.
کارشــناس فوتبال با بیان اینکه مدیران و هواداران نباید از 
مربى انتظار معجزه داشته باشند، خاطر نشان کرد: باتوجه به 
تعطیلى طوالنى مدت لیگ بازى ها شانسى شده و نتایجى به 
دســت مى آید که قابل پیش بینى نیست. به نظر من باشگاه 
ذوب آهن مى توانست به جاى امضاى قرار داد با یک مربى 
خارجى در این بازى هاى آخر شانس را به حسن استکى بدهد 

زیرا او چیزى کم ندارد. بابایى افــزود: مربى قبلى ذوب آهن 
میودراگ رادولوویچ داشت به تیم کمک مى کرد که ویروس 
کرونا موجب شد او از ایران برود و دیگر بازنگردد. ادامه تمرینات 
زیر نظر استکى و همکارانش صورت گرفت، سئوال من این 
است که چرا به خود استکى فرصت ندادند تا سرمربى تیم باشد؟ 
بوناچیچ درگذشته سابقه خوبى دارد، اما در دو سال اخیر مربى 
موفقى نبوده است. وى همچنین در ادامه در خصوص دروازه 
بان ذوب آهن تصریح کرد: مهدى خلیل در دو بازى آخر خود 
شش گل دریافت کرده که عملکرد خوبى نیست، یک دروازه 
بان براى هر گلى که دریافــت مى کند درصد مقصر بودنش 
تعیین مى شود. این تیم از اول سال مشکل دروازه بان داشت 
که باید ببینیم مربى گلرهاى ذوب آهن چه فعالیتى انجام داده 
است. در همه جاى جهان سه مربى دروازه بان وجود دارد، اما 

ذوب آهن یک مربى دارد که او عملکرد خوبى ندارد.

چرا به استکى اعتماد نکردید؟

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

آگهى مناقصه: فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه 1- تهیه و نصب چمن مصنوعى ورزشــگاه ملت 
(شاهین شهر) 2- تکمیل چمن مصنوعى ورزشگاه خورزوق (ورودى سیمرغ) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ 99/04/17 مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى با اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد. و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند تا 
آخرین روز مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات 

به عهده ایشان مى باشد.
* مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز سه شنبه 99/04/17 الى پنجشنبه 99/04/26 ساعت 14/00

* مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14/00 ظهر روز یکشنبه 99/05/05
* زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/05/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن:  03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گزار

نوبت اول

 م الف:904038
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ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139704002003002078/1 شماره بایگانى پرونده: 9702917/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139903802003000109 تاریــخ صدور: 1399/03/31 
آگهى ابالغ اجرائیه پرونده شماره 139704002003002078- بدینوسیله به آقاى 
محمد کارسنجى فرزند غالمرضا ساکن: میدان جمهورى خ فروغى کوى شهبازى 
پ 5 طبقه سوم که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس متن سند شناسائى نگردیده و 
امکان ابالغ واقعى در آدرس اعالمى (شاهین شهر میدان مسرور- سازمان صنایع 
دریایى- گروه صنایع حسن قربانى) به شما مقدور نگردیده ابالغ مى گردد که خانم 
مرضیه طرقى دستجردى باستناد ســند ازدواج شماره 23682 مورخ 1396/08/01 
دفترخانه ازدواج شــماره 178 شــهر اصفهان جهت وصول مهریه خود به شرح " 
(موضوع الزم االجراء: هدیه کالم اله مجید یک میلیون ریال مهرالســنه حضرت 
زهرا 262 ریال بهاى شال ترمه ده میلیون ریال تعداد 12 شاخه گل به نیت 12 امام 
بمبلغ 500 هزار ریال و تعداد 175 عدد سکه طالى تمام بهار ازادى و مقدار 66 مثقال 
طالى ساخته شــده و تعداد 84 مثقال طالى ساخته نشــده کال بر ذمه زوج است 
عندالمطالبه بزوجه خود بپردازد و تعداد 45 عدد ســکه طالى تمام بهار ازادى که بر 
ذمه زوج است عنداالستطاعه بزوجه بپردازد) مبادرت به صدور اجرائیه نموده، پس 
از صدور اجرائیه، پرونده اجرائى به شماره فوق در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این 
آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات 
علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 902210 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/4/147

ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 791/96 دادنامه 55/97-

97/02/01 مرجع رســیدگى شعبه ششم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
علیرضا احمدیان  وکیل خواهان : زهرا سلحشــورى نشانى : نجف آباد خ 15 خرداد 
جنوبى – خ قدس شرقى روبروى نانوایى خوانده: ســجاد حسینى  نشانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه سه فقره چک به شماره 34/ 840983 - (95/2/15) و 
48/ 840982 (95/10/30) و 84098/1/62 (95/9/10)جمعا به مبلغ یکصد و سى 
و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى علیرضا احمدیان با وکالت زهرا 
سلحشورى به طرفیت سجاد حسینى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 

بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر 
به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و 
مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و 
ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و سى و هفت میلیون و هفتصد 
هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال به 
عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/10/30-95/2/15-

95/9/10 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف 
آباد مى باشد.902321/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

ششم/4/148
حصروراثت

 رضوان کاظمى داراى شناسنامه شماره 429 به شرح دادخواست به کالسه 9900533 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبداله کاظمى بشناسنامه 59 در تاریخ 99/1/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فاطمه ابوترابى ش ش 642 
(همسر متوفى)، 2. اکبر کاظمى  ش ش 1966 ، 3. احمد کاظمى نجف آبادى ش ش 
10800079327 ، 4. اصغر کاظمى نجف آبادى ش ش 867 (پســران متوفى ) ، 5. 
ربابه کاظمى نجف آبادى ش ش 303 ، 6. رضوان کاظمى ش ش 429 ، 7. خدیجه 
کاظمى نجف آبادى  ش ش 433 (دختران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 902541/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/149

اخطار اجرایى
 شماره 950/98 به موجب راى شماره 41 تاریخ 99/2/2 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- سعید فضیلت 
2- رضا اسدالهى دباغ به نشانى هر دو مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف 
دوم رضا اسدالهى دباغ به حضور در دفتر خانه رسمى و انتقال سند یکدستگاه پژو 405 
به شماره انتظامى 975 ن 44 – ایران 33 در حق محکوم له و خوانده ردیف اول به 
پرداخت مبلغ 1437500 ریال معادل صد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه تومان  
بابت هزینه هاى دادرسى  در حق محکوم له  و پرداخت نیم عشر دولتى محکوم له: 
خان محمد گشول به نشانى: نهضت آباد خ مولوى 62 منزل شخصى  ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 

ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 902972/م 

الف-شعبه 11شوراى حل اختالف نجف آباد/4/150

حصروراثت
 محمد حسین پوالد چنگ داراى شناسنامه شماره 699 به شرح دادخواست به کالسه 
9900535 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خانم جان کاظمى نجف آبادى بشناسنامه 18724 در تاریخ 98/12/29 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1. محمد حسین پوالد چنگ نجف آبادى ش ش 693 ، 2. محمد صادق پوالد چنگ 
نجف آبادى ش ش 534 ، 3. حسنعلى پوالد چنگ نجف آبادى ش ش 699  (پسران 
متوفى ) ، 4. صدیقه پوالد چنگ نجف آبادى ش ش 99 (دختر متوفى ) ، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 
903674/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/151

حصروراثت
 فاطمه ابراهیمى جوزدانى  داراى شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست به کالسه 
9900479 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فرخ ابراهیمى جوزدانى  بشناسنامه 1005 در تاریخ 98/2/31 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. 
محمود ابراهیمى جوزدانى  ش ش 29 ، 2. صغرا ابراهیمى جوزدانى  ش ش 20 ،3. 
فاطمه ابراهیمى جوزدانى    ش ش 42  4. منیژه ابراهیمى جوزدانى  ش ش 30 ، 5. 
عبدالعلى ابراهیمى ش ش 105 ، 6. جانعلى ابراهیمى جوزدانى  ش ش 34 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 903680/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/4/152

اخطار اجرایى
 شماره 1044/98 به موجب راى شماره 29 تاریخ 99/2/1 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه خانم بزرگ شریفى 
نصر  به نشانى مجهول المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ سى 
میلیون ریال معادل سه میلیون تومان  بابت اصل خواسته و مبلغ 1520/0000 ریال 
صد و پنجاه و دو هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از زمان 

دادخواست 98/11/6 ششم/ بهمن ماه / نود و هشت در حق محکوم له و پرداخت نیم 
عشر دولتى.محکوم له: نجمه شریعتى به نشانى: نجف آباد خ ابوالقاسمى کوچه نیک 
زاد پ 38 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 902980/م الف-شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/153

فقدان پرونده ثبتى
موضوع : آگهى فقدان پرونده ثبتى پــالك 31/2 واقع در قطعه 5 نجف آباد – طبق 
دفتر احصائیه ششدانگ پالك 31 واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
در سال 133توسط عباس (دو سهم ) و خاور و بیگم (دو سهم – بالسویه )در خواست 
ثبت گردیده و آگهى نوبتى آن در شماره 153 روزنامه گیتى نما در تاریخ 1311/8/1 
منتشر گردیده اســت . ســپس به موجب صورت مجلس تفکیکى و به صورت در 
جریان ثبت مورخ 37/4/1 پــالك 31 تفکیک و پالك 31/2 از آن مجزى شــده 
اســت که حدود آن بدین نحو مى باشد . شماًال بدیوار اشــتراکى با باغ 29 شرقًا به 
دیوار اشتراکى با خانه 31/1 جنوبًا دیواریست به کوچه جدید االحداث غربًا به دیوار 
اشــتراکى  با ملک 30 – حقوق ارتفاقى ندارد . سپس بموجب ســند انتقال شماره 
6320 – 32/8/6 دفتر 23 تمامت ششدانگ به سید حسین حسینى ( به نسبت دو و 
نیم سهم مشاع ) و معصومه اسد پور ( به نسبت سه و نیم سهم مشاع ) از شش دانگ 
انتقال قطعى گردیده و به نامشان در جریان ثبت مى باشد. به موجب سند انتقال شماره 
35777- 1345/7/20 دفتر 23 تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ از طرف سید 
حسین حســینى به طیبه فروغى اصداق گردیده است . سپس به موجب سند انتقال 
شــماره 24783 – 55/3/8 دفتر 88 تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ از طرف 
طیبه فروغى به سید  حسین حســنى انتقال قطعى گردیده است . سپس به موجب 
سند انتقال شماره 78037 – 63/1/28 دفتر 23 تمامت یکدانگ مشاع از ششدانگ 
از طرف سید حسین حسینى به یاسمین شمســى مورکانى اصداق گردیده است . به 
موجب گواهى حصر وراثت و فرم 19 مالیاتى سید حسین حسینى و معصومه اسد پور 
فوت نموده که وراث حین الفوت هر دو نفر عبارتند از : فاطمه ، بتول ، صدیقه ، صغرى 
بیگم ، و مهرى (دختران ) و سید عباس ، سید ناصر و سید مرتضى (پسران که همگى 
حسینى اذان اخارى و سید عباس ، صغرى بیگم و بتول حسینى مى باشند و به غیر از 
ایشان وراث دیگرى ندارند.   لذا نظر به اینکه پرونده پالك 31 اصلى نیز مفقود گردیده 
است بدینوسیله آگهى مى شود تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به پالك مرقوم 
از تاریخ انتشار به مدت 90 روز داراى اعتراض یا مدعى نقل و انقاالت رسمى در باال 
مى باشند یا پالك فوق به نفع شخص یا اشخاصى بازداشت مى باشد و این اداره از 
آن اطالعى ندارد مدارك و دالئل خود را به این اداره تسلیم نمایند تا مورد رسیدگى 
قرار گیــرد . 903703 / م الف- مهدى صادقى وصفى رئیس اداره اســناد وامالك

 نجف آباد/4/155

آگهى تغییرات
شرکت فرسان طب فناور پارسیان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1562 و شناسه ملى 
14005986846 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1399/02/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ابــوذر طاهرى 
زاده بــه شــماره ملــى 1282426001 و 
سیدمحمدمحسن آبدار اصفهانى به شماره 
ملــى 1270621564 و بهــزاد صادقیان 
لودریچه به شــماره ملى 1270794914 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند حمید قارائى به 
کد ملــى 1292153091 و امیر بهجت کد 
ملى 4610221543 به ترتیب به ســمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى 

شهر (901489)

آگهى تغییرات
شــرکت دلتا پارس اســپانه شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 39381 
و شناســه ملــى 10260570285 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: خانم ندا نعمــت زاده1755781083 
بســمت رئیس هیأت مدیــره و خانم 
همدم زندى6229944103 بســمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و آقاى حسین 
زنــدى1288302703 بســمت مدیر 
عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . 
ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اســناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل منفرداٌ با مهر شــرکت 
معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداٌ و با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(901501)

آگهى تغییرات
شرکت دلتا پارس اسپانه شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 39381 و شناسه ملى 
10260570285 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم ندا نعمت 
زاده به شماره ملى 1755781083 و خانم 
همدم زندى به شماره ملى 6229944103 
و آقاى حســین زنــدى به شــماره ملى 
1288302703 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. آقاى خسرو صاحبقرآنى به کد ملى 
6229949581 و آقاى علیرضا صاحبقرآنى 
کد ملى 1270319434 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(901513)

آگهى تغییرات
شــرکت نیکو شمیم ســپاهان سهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 58458 و شناســه ملى 
10260171924 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده مورخ 
1398/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على 
حیدرى به شماره ملى 1171079095 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، مریــم نعمتى چرمهینى 
به شــماره ملى 1170725120 به ســمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و تورنج حیدرى 
جمگردانى به شــماره ملى 0320039064 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و تعهدات شــرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادهاى تعهد آور و استفاده از 
حساب هاى جارى و ثابت در بانک ها با امضاى 
ثابت مدیرعامل و متغیر رئیــس هیئت مدیره 
یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر است. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - رضا 
شیرمحمدى به شماره ملى 1171039336 و 
سمانه صالحى به شماره ملى 1272058662 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک ســال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(902711)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى فنى مهندســى زیگورات سازه 
اسپهان سهامى خاص به شــماره ثبت 32865 
و شناســه ملــى 10260533961 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 
1399/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد 
زیر به موضوع فعالیت شــرکت ماده دو اساسنامه 
اضافه شــد : "ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد : 
1- مشاوره و طراحى و نظارت و اجراى کلیه پروژه 
هاى راه و ساختمان و پل سازى و سدسازى و شبکه 
هاى آب و فاضالب و کارهاى صنعتى 2- مشاوره 
و طراحى و نظارت و ســاخت و اجرا و نصب و راه 
اندازى کلیه تجهیزات و تاسیســات مکانیکى و 
صنعتى و رایانه اى 3- مشاوره و طراحى و نظارت و 
ساخت و اجراى قالب هاى صنعتى مکالیبراسیون و 
ابزار دقیق و ماشین هاى کنترل عددى و روش هاى 
نوین ماشین کارى 4- خرید و فروش و صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجــاز بازرگانى 5- تامین 
نیروى انسانى موقت ، پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیصالح" - مرکز اصلى شرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله همدانیان ، کوچه نبوت 44 ، 
خیابان هشت بهشت شــرقى ، پالك 505 ، طبقه 
اول - کدپستى 8157966565 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(902734)

تاسیس
شرکت سهامى خاص رایا مهام جاوید درتاریخ 1399/04/01 به شماره ثبت 64875 به 
شناسه ملى 14009222496 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تأسیس و راه اندازى و بهره بردارى 
از دفتر پیشــخوان خدمات دولت و بخش عمومى غیر دولتى و دفاتر ارتباطات و فناورى 
اطالعات (I C T) روستایى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فروردین ، کوچه نوبهار30 ، خیابان شاهد 
، پالك 151 ، طبقه همکف کدپستى 8149945374 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقســم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 
551285 مورخ 1399/03/26 نزد بانک بانک تجارت شعبه شهید چمران با کد 6950 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
الناز کتابى به شماره ملى 1271557592 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمد جواد مهاجر به شماره ملى 1272062627 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم محبوبه مهاجر به شماره ملى 
1287302157 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال 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 باامضاءمدیر عامل یا یکى از اعضاء هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى سید امیر حسین زارعى خوابجانى به شماره ملى 1271728680 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک سال مالى آقاى سعید شاهمرادى به شماره ملى 5659634036 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (903422)  

آگهى تغییرات
شرکت فدك گستر جم ســهامى خاص به شماره ثبت 
33067 و شناســه ملى 10260535910 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/03/27 على 
کریمى سجزئى بشــماره ملى5650091803 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره - ســعیده کریمى سجزى بشماره 
ملى5650000931 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - 
معصومه عبدلى سجزئى بشماره ملى1291142479 
بعنوان مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى سهامدار 
(اکبر کریمى سجزئى) و با مهر شرکت معتبر است . مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (902732)

آگهى تغییرات
شرکت کاال گستر میترا سهامى خاص به شماره 
ثبت 61612 و شناسه ملى 14008014651 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده مورخ 1398/09/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: سپهر کریمى عالقه بند به شماره 
ملى 1270827537 به عنوان بازرس اصلى و 
سعید کاله دوزان به شماره ملى 1270799045 
به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (903449)

آگهى تغییرات
شرکت فدك گستر جم ســهامى خاص به شماره ثبت 
33067 و شناســه ملى 10260535910 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/03/27 
على کریمى سجزئى کدملى 5650091803 - معصومه 
عبدلى سجزئى کدملى 1291142479 - سعیده کریمى 
سجزى کدملى 5650000931 بعنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . رضا 
آیتى سجزئى کدملى 1285173945و آسیه رضوانپور 
بفراجرد کدملى 5659910815 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(902731)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود کوشا بارمان روز درتاریخ 1399/04/10 به شماره ثبت 64983 به شناسه ملى 14009249867 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس ، راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومى غیر دولتى یا 
دفتر خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات ( ICT ) روستایى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهریار ، کوچه فردوسى ، کوچه امین 2 ، پالك 5 ، طبقه همکف کدپستى 8138769744 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى على مختاریان دهکردى به شماره ملى 4610384493 
دارنده 330000 ریال سهم الشرکه خانم شهرزاد مختاریان دهکردى به شماره ملى 4610568217 دارنده 330000 ریال سهم الشرکه آقاى نوراله مختاریان دهکردى 
به شماره ملى 4621422881 دارنده 340000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقاى على مختاریان دهکردى به شماره ملى 4610384493 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شهرزاد مختاریان دهکردى به شماره ملى 4610568217 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى نوراله مختاریان 
دهکردى به شماره ملى 4621422881 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و 
بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس 
هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (901502)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آتربان تجارت جى درتاریخ 1399/04/09 به شماره ثبت 64962 به شناسه ملى 14009245314 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور بازرگانى از قبیل صادرات و واردات ، خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، انجام کلیه امور تجارى ادارى پیرامون کارهاى فوق جهت شرکت ، قبول نمایندگى 
از شرکت هاى خارجى ایرانى ، تولید انواع قیر با گریدهاى مختف ، تولید و بسته بندى بشکه فلزى جهت بسته بندى قیر، تولید و بسته بندى انواع جامبو جهت بسته بندى قیر ، خرید کلیه کاالها شامل قیر و وکیوم و 
مواد نفتى در بورس و فروش آن ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف 
شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى - شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در 
نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان برخوارغربى ، روستا پاالیشگاه اصفهان، محله پاالیشگاه اصفهان ، خیابان اصلى ، بزرگراه تهران به اصفهان ، 
پالك 0 ، ساختمان ستاره ، طبقه منفى 1 ، واحد 5 کدپستى 8335113316 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 موسسین طى گواهى بانکى شماره 93/260 مورخ 1399/04/01 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سید یحیى 
میرافضلى زازرانى به شماره ملى 1271761904 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم راهله جانقربانى الریچه به شماره ملى 1272103404 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم غزاله ترشیزى به شماره ملى 1272146758 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى عبداله زاغیان سودانى به شماره ملى 1100198024 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى حمیدرضا کریمى به شماره ملى 1282788639 به سمت بازرس على البدل به مدت یک 
سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (901497)
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شهاب اولیایى رژیم شناس و متخصص تغذیه اظهار کرد: 
آب مورد نیاز بدن باید در طول شبانه روز و به صورت تقسیم 
بندى شده مصرف شود؛ اگر مقادیر زیادى آب به ناگهان 
وارد بدن شود، معده را تحت فشار قرار مى دهد و مشکالت 
گوارشى را در پى خواهد داشت بنابراین بهترین وضعیت 
براى مصرف آب این است که در هر ساعت، مقدارى آب 

بنوشیم تا کل نیاز بدن، در طول شبانه روز جبران شود.
او ادامه داد: هر چند توصیه علمى محکمى درباره نوشیدن 
آب به صورت ناشــتا و فواید آن وجود ندارد، اما بر اساس 
تجربه مى توان گفت نوشیدن آب به صورت ناشتا ضررى 

ندارد و ممکن است فوایدى را نیز به دنبال داشته باشد.
شــهاب اولیایى افزود: اصلى ترین قاعده اى که باید در 
خصوص مصرف آب رعایت شــود این اســت که حین 
وعده هاى اصلى غذا، آب مصرف نشــود؛ بهتر است نیم 
ساعت قبل و یک ساعت بعد از غذاى اصلى آب مصرف 
نشود. ســند علمى مبنى بر مصرف آب قبل از غذا براى 
الغر کردن وجود ندارد؛ در واقع اگر دقایقى قبل از غذا آب 
مصرف کنیم، اسید معده رقیق مى شود و این مورد نسبت 

به هضم غذا تأثیر منفى خواهد گذاشت.
این رژیم شــناس و متخصص تغذیه بیان کرد: یک راه 

مناسب براى احساس سیرى و الغر کردن این است که 
مصرف ساالد و ســبزیجات در ابتدا و قبل از خوردن غذا 
انجام شود؛ این کار مى تواند حالت سیرى کاذب ایجاد و 

گرسنگى زیاد را کم کند.
شهاب اولیایى گفت: نوشیدن آب قبل و بعد از ورزش بسیار 
حائز اهمیت است، حتى توصیه مى کنیم عالوه بر قبل و 
بعد از ورزش، هنگام ورزش نیز آب نوشــیده شود؛ به این 
صورت که هر 15 دقیقه، مقدار متعادل آب مصرف شود تا 
روند هیدراته کردن بدن در طى ورزش ادامه داشته باشد. 
هر چه بدن آب بیشترى داشته و هیدراته باشد، ورزشکار 

از نظر کیفیت و عملکرد ورزشى مى تواند فعالیت بهترى 
انجام دهد. البته با توجه به تعریقى که حین ورزش وجود 
دارد مصرف آب جایگزین مقدارى مى شــود که بدن از 

دست داده است.
او در پایان تأکید کرد: ورزشکاران باید به این نکته توجه 
داشته باشند در صورتى که ورزش بیش از 60 دقیقه طول 
بکشد بهتر است به جاى آب از نوشــیدنى هاى ورزشى 
استفاده کنند؛ نوشیدنى هاى ورزشــى که حاوى 6 تا 8 
درصد قند و مقدار بســیار کم نمک براى جبران سدیم و 

الکترولیت هاى بدن باشد.

آب خوردنتان را  زمانبندى کنید!

ویروس کووید- 19 قابل انتقال از شخصى به شخص 
دیگر اســت. این بیمارى عمدتــًا از طریق قطرات 
کوچک تنفسى که به هنگام سرفه و عطسه از بینى 
یا دهان فرد مبتال خارج مى شود به دستگاه تنفسى 
افرادى که در همان نزدیکى هســتند، راه مى یابد. 
استفاده از ماسک مى تواند جلوى این انتقال را بگیرد. 
حال سئوال این است که آیا روســرى مى تواند در 
اماکن عمومى مثل مترو، اتوبوس و تاکسى به جاى 

ماسک استفاده شود؟
مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هاى غیرواگیر 
آمریکا توصیه مى کند که افراد در مکان هاى عمومى 
از ماســک اســتفاده کنند. از آنجا که ماسک هاى 
مختلف به تعــداد کافى براى تمام افــراد جامعه در 
دسترس نیســت، این  مرکز استفاده از پوشش هاى 
پارچه اى را در محیط هایى که رعایت فاصله فیزیکى 
ممکن نیست مانند فروشگاه ها، داروخانه ها، پمپ 
بنزین ها، مترو و وسایل حمل و نقل عمومى توصیه 
مى کند. پوشش پارچه اى ممکن است انتشار ویروس 

را آهســته کند و از انتقال ویــروس از افراد مبتال به 
کووید- 19 که فاقد عالیم بیمارى و یا داراى عالیم 
بیمارى هستند، به افراد سالم جلوگیرى کند. محققان 
گزارش کرده اند که ترکیبى از پنبه با ابریشم طبیعى 
یا نوعى پارچه ابریشــمى مى تواند به طور مؤثرى از 
انتقال قطرات ریز تنفســى جلوگیرى کند. محققان 
خاطر نشــان کرده اند که پارچه هاى محکم بافته 
شــده مانند کتان مى توانند به عنوان مانع مکانیکى 
براى ذرات عمل کنند. محققان دانشــگاه شیکاگو 
دریافته اند که چند الیه و مخلــوط کردن پارچه ها 
(پنبه، ابریشم و مصنوعات مختلف) براى فیلتر کردن 

ذرات مؤثرتر است.
روســرى هایى از جنس پنبه محکم بافته شــده یا 
روســرى هایى که از چندین الیه پارچه (ابریشــم، 
پنبه و دیگر مصنوعات) ساخته شده باشند، مى توانند 
محافظت قابل توجهى در برابر انتقال ذرات عفونى 
در اماکنى که رعایت فاصله گذارى فیزیکى ممکن 

نیست ایجاد کنند.

مى توان به جاى ماسک از روسرى استفاده کرد؟

بسیارى از ما عادت داریم  بعضى از وسایل شخصى 
مانند حوله، مسواك و حتى لوازم آرایشى را در حمام 
نگهدارى کنیم. این درحالى اســت که متخصصان 
بهداشــت توصیه مى کنند تا عالوه بر اینکه وسیله 
اضافه در حمام نگذاریم، حوله و... را در هواى آزاد و 

نور آفتاب خشک کنیم. 
حوله حمام خود را هر بار بعد از استفاده در هواى آزاد 
و مقابل نور آفتاب قرار دهید تا خشــک شود. حوله 

خیس را در حمام نگذارید و در این 
شرایط حوله ها را هفته اى دوبار با 
آب دماى 60 درجه بشــویید. البته 
سازمان جهانى بهداشت توصیه اى 
براى دماى آب مورد نیاز شستشوى 
بدن نکرده اســت و تنهــا توصیه 
شستشــو با آب و صابون است چرا 
که افزایش دماى آب حمام تأثیرى 
بر از بین رفتن ویروس احتمالى در 

داخل بدن ندارد.
افرادى که به بیمارى هاى قارچى، 
میکروبى و عفونى پوســت مبتال 

هستند، باید حوله هاى خود را جدا از حوله هاى اعضاى 
خانواده نگهدارى کنند.  این کار مانع از انتقال بیمارى 

به بقیه مى شود.
مواد بهداشتى و آرایشى را در حمام نگهدارى نکنید؛ 
رطوبت حمام مى تواند باعث فساد این مواد شود. تیغ  
ریش تراش را خارج از حمام نگهدارى کنید تا آلوده 

نشود و زنگ نزند.
بهتر اســت اگر از صابون جامد استفاده مى کنید، آن 
را در جایى قرار دهید که مدام خیس نباشــد؛ در غیر 

اینصورت ممکن است آلودگى ها را به خود جذب کند 
و به پوست شما انتقال دهد.

اگر ناچار هســتید مســواك را در حمام یا سرویس 
بهداشــتى نگهدارى کنید، آن را درون محفظه اى 
قرار دهید و از خشک  بودن آن مطمئن شوید. در این 
شرایط بهترین مکان کشو یا کمد سرویس روشویى 
است بنابراین هنگام خرید کاسه روشویى سرویس 
بهداشــتى، میزهاى داراى کشــو یا گنجه دردار را 

انتخاب کنید.
اگر فردى در منزل شما به کرونا مبتال شده یا عالیم 
مشکوك دارد بهتر اســت از حمام جداگانه استفاده 
کند و اگر این امکان وجــود ندارد، ابتدا محیط حمام 
را ضدعفونى کنید و لوازم شخصى مانند حوله، لیف، 

صابون و... را براى هر فرد جداگانه در نظر بگیرید.
 بعد از حمام کردن این فرد همه لوازم را ضدعفونى 
کنید و حوله حمام و لوازم شــخصى اش را بشویید و 

ضد عفونى و در مکانى جدا خشک کنید.

نکات بهداشتى حمام در ایام کرونا

«ماریو سانچز»، تکنســین مواد غذایى مى گوید نیمرو یا املت باید فقط از تخم 
مرغ هاى تازه شکسته شده و منحصراً داراى پوسته سالم و بدون ترك تهیه شوند.
این تکنسین توصیه کرد: قبل از پخت و پز، بهتر است تخم مرغ ها را با مواد شوینده 
نشویید  زیرا این کار باعث از بین رفتن الیه محافظ طبیعى آنها مى شود. در صورت 
آلوده بودن محصول، توصیه مى شود سطح آن را با یک برس خشک تمیز کنید و 

ضمناً مى توان آن را با آب سریعاً شستشو داده و بالفاصله به روى اجاق فرستاد.
سانچز یادآور شد: میکروارگانیسم هاى خطرناك موجود در تخم مرغ فقط در دماى 
پخت و پز باالتر از 75 درجه از بین مى روند. وى خاطرنشان کرد: سالمونلوز -یک 
عفونت حاد روده- اغلب با مصرف تخم مرغ است که در آن باکترى هاى بیمارى 

زاى مربوطه وجود دارد.
این متخصص افزود: شما بعد از لمس تخم مرغ همچون دست زدن به گوشت یا 
ماهى خام باید دائماً دستان خود را بشویید و سطحى را که این محصوالت با آن  در 

تماس بوده تمیز کنید تا از گزند باکترى هاى مضر در امان بمانید.

زمان زیــادى را در رختخــواب مى گذرانید؟ مراقب 
سالمتى خودتان باشید. اســتاندارد خواب مفید براى 
بزرگساالن هشت ساعت اســت. تحقیقات بنیاد ملى 
خواب نشان داده اســت که براى بزرگساالن بین 18 

تا 64 سال، خواب هفت الى 9 ساعت طبیعى است.
اگر برخى از مــا عادت داریم که آخر هفته ها بیشــتر 
بخوابیم، احتماًال مشکل زیادى متوجه ما نباشد اما اگر 
به طور مرتب بیش از 9 ساعت مى خوابیم، براى بررسى 

دقیق تر خودمان را آماده کنیم.
جالب اســت بدانید که عادات خواب ما روى سالمت 
جســم و روح ما اثر مى گذارد. خواب زیاد در مواردى 
موجب افســردگى مى شــود، خطر چاقى و دیابت را 
افزایش مى دهد، بیمارى هاى قلبى و مغزى را افزایش 

مى دهد و ممکن است در بارورى اختالل ایجاد کند.
خواب نقش مهمى در مغز ایفا مى کند. مغز زباله هاى 
ذهنى را پا مى کند و انتقال دهنده هاى عصبى را متعادل 

مى کند. در حالت خواب مغز ما پردازش مى کند و خواب 
در ســالمت روانى اثر دارد. عملکرد شناختى مغز در 
هفت ســاعت در بهینه ترین حالت قــرار دارد. خواب 
بیشــتر یا کمتر از هفت ساعت روى عملکرد شناختى 

اثر منفى دارد.
مطالعات نشان داده اند که خواب طوالنى مى تواند خطر 
ابتال به دیابت را افزایش دهد. تحمل گلوکز به توانایى 
بدن در پردازش قندها اشاره دارد و اختالل در تحمل 

گلوکز موجب خطر ابتال به دیابت نوع 2 مى شود.
خواب بیش از حد یا خیلى کم مى تواند وزن شــما را 
تحت تأثیر قرار دهد. یک مطالعه جدید نشان داده است 
که افرادى که هر شب 9 الى 10 ساعت مى خوابند، 21 
درصد بیشتر از افرادى که بین هفت الى هشت ساعت 

مى خوابند، در یک دوره شش ساله چاق مى شوند.
براى افرادى که مستعد سردرد هستند، خواب طوالنى 
مى تواند موجب سردرد شود. محققان معتقدند که این 

امر به دلیل تأثیر بیش از حد بر انتقال دهنده هاى عصبى 
در مغز از جمله سروتونین اســت. افرادى که در طول 
روز بیش از حد مى خوابند، ممکن است صبح خود را با 

سردرد شروع کنند.
اگرچه بى خوابى بیش از خواب زیاد با افسردگى همراه 
است، اما تقریبًا 15 درصد از افراد مبتال به افسردگى، 
بیش از حد مى خوابند. این اتفاق ممکن است به نوبه 
خود افسردگى آنها را بدتر کند. خواب منظم براى بهبود 
افراد مبتال به افسردگى اهمیت دارد. افرادى که مدت 
زمان خوابشان طوالنى است، در مقایسه با افرادى که 
خواب متوسطى دارند، احتمال افسردگى مداوم و عالئم 

اضطرابى بیشترى دارند.
در مطالعه بهداشت پرستاران، نزدیک به 72هزار زن 
حضور داشــتند. تجزیه و تحلیل دقیق از داده هاى آن 
مطالعه نشــان داد که زنانى که بین 9 تا 11 ساعت در 
شب مى خوابند، 38 درصد بیشــتر از زنانى که هشت 

ســاعت مى خوابند، احتمال ابتال بــه بیمارى عروق 
قلبى دارند.

مطالعات نشــان داده اند که افرادى که در شبانه روز 
9 ساعت مى خوابند، نســبت به افرادى که در شبانه 
روز هفت الى هشت ســاعت مى خوابند، مرگ و میر 
قابل توجهى دارند. هیچ دلیل مشــخصى براى این 
ارتباط مشخص نشده اســت. اما محققان دریافتند 
که افسردگى و وضعیت اقتصادى با خواب طوالنى تر 
همراه است. این عوامل به همراه هم مى تواند با مرگ 

و میر مرتبط باشد.
یک مطالعه در مورد زنان کره اى نشان داده است که 
زنانى که هفت تا هشت ســاعت مى خوابند، بهترین 
شــانس باردارى را دارند. نویســندگان این مطالعه 
مى گویند که خواب خارج از محدوده طبیعى مى تواند بر 
هورمون ها و چرخه هاى شبانه روزى بدن تأثیر بگذارد 

و باعث اختالل در باردارى شود.

زیاد خوابیدن براى سالمتى ضرر دارد؟

دانشمندان طیف گسترده اى از مشکالت ناشى از ویروس کرونا را گزارش 
کرده اند که مى تواند سال ها بر روى بیماران تأثیر بگذارد.

بر این اساس، عالوه بر مشکالت تنفسى، ویروس کرونا روى بسیارى از 
سیستم هاى اندامى اثر مى گذارد و در بعضى موارد باعث آسیب فاجعه بار 
مى شود. محققان تصور مى کردند این ویروس فقط تنفس را درگیر مى کند 
اما معلوم شــد که این بیمارى بر لوزالمعده، قلب، کبد، مغز، کلیه ها و سایر 

اندام ها تأثیر مى گذارد.
دانشمندان تصریح کردند که ویروس کرونا مى تواند منجر به اختالل در 
انعقاد خون شود که مى تواند منجر به سکته مغزى شود، التهاب شدید که بر 
بسیارى از سیستم هاى بدن تأثیر مى گذارد. این ویروس همچنین مى تواند 
باعث عوارض عصبى شود که از سردرد، سرگیجه و از بین رفتن طعم یا بو به 
تشنج و سردرگمى مى رسد. پیش از این، دکتر «آنتونى فائوچى»، متخصص 
بیمارى هاى عفونى آمریکایى و کارشناس ارشد تیم مبارزه با کووید-19، 
اظهار کرد: عالیــم بیمارى ویروس کرونا بى مانند هســتند. او ادامه داد: 
تاکنون ندیده بودم که با یک ویروس، 20 تا 40 درصد از افراد آلوده عالمتى 
نداشته باشند. به گفته این متخصص؛ این تنها یکى از مشاهدات گیج کننده 

است که در ارتباط با ویروس کرونا وجود دارد.
در همین حال همزمان با افزایش موارد ابتال به بیمارى کووید-19 در ایاالت 
متحده آمریکا مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها در این کشور عالیم 

جدیدى از این بیمارى را به فهرست نشانه هاى کووید-19 افزوده است.
در گزارش مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها در آمریکا آمده است: در 
مبتالیان به بیمارى کووید-19 انواع مختلفى از عالیم گزارش مى شود که 
ممکن است با عالیم خفیف تا جدى ظاهر مى شود. همچنین عالیم بیمارى 
حدود دو تا 14 روز پس از قرار گرفتن در معرض ویروس بروز پیدا مى کند. 
کارشناسان این مرکز احتقان یا آبریزش بینى را به فهرست عالیم احتمالى 

ابتال به بیمارى کووید-19 اضافه کرده است. بنابر اعالم جدید این مرکز، 
عالیم احتمالى ابتال به این بیمارى شامل موارد زیر است:

احتقان یا آبریزش بینى، سرفه، اسهال، احساس خستگى، تب یا لرز، سردرد، 
تنگى نفس، درد بدن یا عضالنى، حالت تهوع یا استفراغ، از دست دادن حس 

بویایى یا چشایى و گلو درد.
همچنین کارشناسان مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها در آمریکا هشدار 
دادند که در صورت مشاهده هر گونه از عالیم زیر الزم است فرد به سرعت 

به پزشک مراجعه کند:
مشکل تنفسى، درد مداوم یا احساس فشار در قفسه سینه، احساس گیجى، 
عدم توانایى در بیدار شــدن از خواب یا بیدار ماندن و تغییر رنگ لب ها یا 

صورت.

زوایاى پنهان ویروس کرونا هنگام مصرف تخم مرغ 
چند مورد را حتماً رعایت کنید 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پــاك اســت خدایى کــه پوشــیده نیســت بــر او ســیاهى تیــره و تار 
بر روى ناهموارى هاى زمین و قله هاى کوتاه و بلند کوه ها و نه غرش 
رعد در کرانه آسمان و نه درخشش برق در البه الى ابرها و نه وزش 
بادهاى تند و طوفان و نه ریزش برگ ها بر اثر بارش باران و نه محل 
سقوط قطرات باران و نه مسیر کشیده شدن دانه ها به وسیله مورچگان 
و نه غذاهاى کوچک نادیدنى پشه ها و نه آنچه در شکم حیوانات ماده 

موال على (ع)در حال رشد است.
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  آگهى فروش امالك بصورت مزایده                                                    سازمان اموال و امالك ستاد
  برگزاري  نود و هشتمین  مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شــرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ متقاضیان محترم  می توانند از روز شنبه  مورخ 99/04/14 تا  پایان  روز سه  شنبه مورخ 99/04/24 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روز 

چهار شنبه  مورخ 99/04/25 از ساعت 8 الی 11صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) همچنین به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت (www.ssa-s.ir) قابل رویت مى باشد .
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  14003127610 
بدون پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز شنبه  مورخ  99/04/14 الی  روزسه شنبه  مورخ 99/04/24    در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ 

درخواستهاي پیشنهادي در روز چهار شنبه مورخ 99/04/25  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى اخذ خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به 

شرح جدول فوق  می گردد.
3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد.
7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45صبح روز چهارشنبه   مورخ  99/04/25 درمحلهاي تعیین شده می باشد.

8 -بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز چهار شنبه   مورخ  99/04/25 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان  -واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40 ، وبه طورهمزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

10 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (شنبه  مورخ 99/04/28) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي
حصه غیر نقديزمان تحویل ملک (پیش پرداخت)

(باقیمانده در اقساط ....)
تخفیف پرداخت 

نقدي
12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف
14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب
16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه مورخ 99/04/14 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 99/04/25 مى باشد . لیست امالك (به شرح زیر)

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ 
عرصه 

(ششدانگ)
کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده واحد طبقه قطعه آدرس ردیف 
روزنامه

تکمیل فرم الحاقیه الزامى است. مورد واگذاري 28,8 سهم مشاع  از 72سهم ششدانگ که اعمال ید مالکانه و هرگونه توافق 
با شرکاي مشاعی و شهرداري اصفهان ،عقب نشینی وفق مصوبات شهرداري واخذ مجوز ساخت و ساز از سازمانهاي مربوطه و 
رعایت حقوق ارتفاقی مربوطه بر عهده خریدار می باشد .ضمناً به همراه پرونده فروش 1524 بصورت یکجا واگذار مى گردد و 

با شرایط  20درصد نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه (هرسه ماه یک قسط) مى باشد.

طبق 
توضیحات 210,000,000,000 *** 1062,40 جهانگردى 

پذیرایى زمین 1523
اصفهان -بلوار بوستان سعدي- مقابل مرکز صدا و سیما 

-جنب هتل 40 پنجره

1

تکمیل فرم الحاقیه الزامى است. مورد واگذاري 28,8 سهم مشاع  از 72سهم ششدانگ که اعمال ید مالکانه و هرگونه توافق 
با شرکاي مشاعی و شهرداري اصفهان ،عقب نشینی وفق مصوبات شهرداري واخذ مجوز ساخت و ساز از سازمانهاي مربوطه و 
رعایت حقوق ارتفاقی مربوطه بر عهده خریدار می باشد .ضمناً به همراه پرونده فروش 1523  بصورت یکجا واگذار مى گردد و 

با شرایط  20درصد نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه (هرسه ماه یک قسط) مى باشد.  .

طبق 
توضیحات 162,000,000,000 *** 1498 جهانگردى 

پذیرایى زمین 1524 2

داراي کاربري خدمات مختلط ، رعایت ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري علی الخصوص میزان تعریض در گذر بر 
عهده خریدار خواهد بود . د 40,000,000,000 *** 550 خدماتى زمین 2066 اصفهان ، خیابان کمال ،کوچه ماهی فروشها ،کوچه شهید 

کاظم خانعلی 3

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت 
محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 6,240,000,000 152 0 مسکونی آپارتمان 2236 48 اول 62 اصفهان-بزرگراه آزادکان(جاده اصفهان تهران)-نرسیده به شاهین شهر- مقابل کارخانه ابزاران- 

ت
مجتمع مسکونی امید برک

4
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت 

محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 5,090,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2248 60 اول 78 5

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت 
محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 5,090,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2234 46 اول 55 6

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت 
محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 4,990,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2246 58 اول 77 7

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت 
محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 4,950,000,000 110 0 مسکونی آپارتمان 2218 30 اول 18 8

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت 
محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 4,910,000,000 114 0 مسکونی آپارتمان 2210 22 اول 14 9

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت 
محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 4,670,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2226 38 اول 23 10

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت 
محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 4,460,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2264 76 اول 108 11

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت 
محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 4,460,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2244 56 اول 69 12

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند 
مالکیت محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 4,050,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2225 37 همکف 23 13

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند 
مالکیت محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 3,870,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2243 55 همکف 69 14

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند 
مالکیت محاسبه میگردد وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 3,870,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2237 49 همکف 64 15

داخل حریم شهر وداراي کاربري کشاورزي و فاقد هرگونه طرح شهري و گذر بندي می باشد و صدور هرگونه مجوز ساخت و 
ساز مستلزم استعالم از سازمانهاي مربوطه می باشد،ضمن اینکه رعایت عقب نشینی از ضلع شمال بر عهده خریدار می باشد ج 2,700,000,000 0 504 کشاورزى زمین 2081 اصفهان جاده شیراز ،منطقه مرغ ، خیابان 

خلیج فارس 60 - قطعه یک 16

داخل حریم شهر و داراي کاربري کشاورزي و فاقد هرگونه طرح شهري و گذر بندي می باشد و صدور هرگونه مجوز ساخت و 
ساز مستلزم استعالم از سازمانهاي مربوطه می باشد،ضمن اینکه رعایت عقب نشینی از ضلع شمال بر عهده خریدار می باشد ج 2,500,000,000 0 504 کشاورزى زمین 1528 اصفهان جاده شیراز ،منطقه مرغ ، خیابان 

خلیج فارس 60 - قطعه دو 17

داخل حریم شهر وداراي کاربري کشاورزي و فاقد هرگونه طرح شهري و گذر بندي می باشد و صدور هرگونه مجوز ساخت و 
ساز مستلزم استعالم از سازمانهاي مربوطه می باشد،ضمن اینکه رعایت عقب نشینی از ضلع شمال بر عهده خریدار می باشد ج 2,100,000,000 0 441 کشاورزى زمین 1539 اصفهان جاده شیراز ،منطقه مرغ ، خیابان 

خلیج فارس 60 - قطعه سه 18

داخل حریم شهر وداراي کاربري کشاورزي و فاقد هرگونه طرح شهري و گذر بندي می باشد و صدور هرگونه مجوز ساخت و 
ساز مستلزم استعالم از سازمانهاي مربوطه می باشد،ضمن اینکه رعایت عقب نشینی از ضلع شمال بر عهده خریدار می باشد ج 1,500,000,000 0 360 کشاورزى زمین 2078 اصفهان جاده شیراز ،منطقه مرغ ، خیابان

19 خلیج فارس 60  قطعه چهار

روزنامه
    شنبه   مورخ    04/14/ 1399    روزنامه جام جم                        چهار شنبه  مورخ 1399/04/18 روزنامه ایران                 شنبه مورخ 1399/04/21 روزنامه جام جم          سه شنبه مورخ 1399/04/24 روزنامه ایرانسراسرى
روزنامه نصف جهان   دوشنبه     مورخ 1399/04/16                    روزنامه نسل فردا    سه شنبه مورخ   1399/04/17                    روزنامه اصفهان امروز      شنبه       مورخ  1399/04/21استانى

1-اصفهان – خیابان حکیم نظامى –  خیابان حسین آباد –  پالك 40
2- جاده  اصفهان –  تهران -  بزرگراه آزادگان- (شاهین شهر) مقابل کارخانه ابزاران- مجتمع مسکونی امید برکت

    تلفن :3-36283540            نمابر :36283544
دفاتر فروش


