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فواید سحرخیزى بر سالمت جسمنجات جان مادر باردار کاشانى بازگشت رؤیا نونهالى با «مثل یک عاشق»آخر مرداد تکلیف جشنواره هاى فجر مشخص مى شود؟ انتظار فدراسیون فوتبال طوالنى شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

میوه براى
 دیابتى ها 

بى خطر است؟

درس هاى انفجار بیروت براى اصفهان
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وزیر علوم: امیدوارم کنکور 
در موعد مقرر برگزار شود

مشکل اصلى واحدهاى 
تولید ماسک اصفهان 

پارك خودرو در حاشیه 
خیابان تا چه مدت زمانى 
مشمول جریمه نمى شود؟
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 انهدام بزرگ ترین 
باند کالهبردارى 
فعال در ایران

افراد مبتال به دیابت باید رژیم غذایى خود را به دقت 
کنترل کنند تا سطوح قند خونشان از محدوده سالم 
خارج نشود. در این مطلب درباره مصرف میوه براى 
افراد مبتال به دیابت صحبت خواهیم کرد. میوه یک 
کربوهیدرات حاوى قند است و در صورت مصرف...

فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشــور از شناسایى 
و انهدام بزرگ ترین باند کالهبردارى شبکه اى 

فعال در ایران در فرودگاه مشهد خبر داد.
سردار حسن مهرى در جمع خبرنگاران در مشهد 
به دســتگیرى 11 مرد و یک زن از سرکردگان 
باند بزرگ شبکه اى اشــاره و اظهار کرد: چندى 
پیش مأموران در گذرگاه بازرسى فرودگاه مشهد 
به مسافرى که تعداد زیادى دسته چک و کارت 
بانکى به همراه خود داشت مشکوك شدند. بر این 
اساس پلیس اقدام به تحقیق نموده و مشخص 

شد این فرد...
4

قرار استقرار است
 از اول شهریور  از اول شهریور 
بیمار غیر کرونایى بیمار غیر کرونایى 
در الزهرا (س) در الزهرا (س) 
بسترى نشودبسترى نشود

معاون انتظامى سازمانمعاون انتظامى سازمان
 نظام پزشکى اصفهان: نظام پزشکى اصفهان:

3

مدیرکل مدیریت بحران: صنایعى که فعالیت آنها با مواد نفتى و شیمیایى خطرآفرین در ارتباط است شناسایى و اولویت بندى شده اند

گزارشى از برگزارى کنسرت آنالین
 کیهان کلهر در ایوان چهلستون

شبى که شهر، خاموش نبود

خرید خیلى عجیب
نیکوالى بودورف مدافع بلغارى استقالل که مى توان او را عجیب ترین 
خرید این فصل آنها دانســت، بعد از جدایى از این تیم، براى دریافت 
مطالباتش شکایت کرد و مبلغ 125 هزار دالر از استقالل طلبکار شده 
است. این مدافع 33 ساله در حالى این فصل به استقالل پیوست که 
آبیها در قلب خط دفاعى با تراکم بازیکــن مواجه بودند و خرید یک 

بازیکن خارجى باالى 30 سال و کامال نا آماده در این پست...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دستیابى به
 دانش تولید بذر 

اصالح شده زعفران 

بارش شهابى را از دست ندهید
3

قاسم حدادى فر: قاسم حدادى فر: 

با این همه اشتباه آببا این همه اشتباه آب
 از آب تکان نخورد

آگهى دعوت مجمع عمومی عادي سالیانه (نوبت دوم)
شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد (سهامى خاص)

شماره ثبت : 9690 - شناسه ملى 10260307730 
دوره مالى منتهى به 1398/12/29

با توجه به اینکه نوبت اول مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت در ساعت 8 صبح پنجشنبه مورخ 99/05/16 در محل سالن 
کنفرانس ساختمان ادارى شرکت سداد برگزار گردید و به حد نصاب نرسید لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
مهندسی توسعه و سازندگی سداد (سهامی خاص) به شماره ثبت 9690  دعوت مى گردد در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی 
عادى سالیانه شرکت که در روز پنج شنبه مورخ 99/06/13 از ساعت 9  درمحل سالن اجتماعات مدرسه راهنمایى والیت واقع 

درخیابان طیب – کوچه درب کوشک – مدرسه راهنمایى والیت تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :  

1. گزارش هیأت مدیره و بازرس
2. بررسى و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 98/12/29 

3. بررسى و تصویب خط مشى پیشنهادى هیأت مدیره براى سال آینده
4. انتخاب بازرس قانونى 

5. انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
 هیأت مدیره6. سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)
شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد (سهامى خاص)

شماره ثبت : 9690 - شناسه ملى 10260307730
با توجه به اینکه نوبت اول مجمع عمومى فوق العاده شرکت در ساعت 10 صبح پنجشنبه مورخ 
99/05/16 در محل سالن کنفرانس ساختمان ادارى شرکت سداد برگزار گردید و به حد نصاب 
نرسید لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد 
(سهامی خاص) به شــماره ثبت 9690  دعوت مى گردد در جلســه نوبت دوم مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت که در روز پنج شنبه مورخ 99/06/13 از ساعت 10  درمحل سالن اجتماعات 
مدرسه راهنمایى والیت واقع درخیابان طیب – کوچه درب کوشک – مدرسه راهنمایى والیت 

تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :  

1. افزایش سرمایه شرکت
 هیأت مدیره2. سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد.
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معاون محیط زیست دریایى سازمان حفاظت محیط زیست 
مى گوید  مدیریت پسماندها در شمال کشور در مرز بحران 

است و این معضل جدى محیط زیست دریاى خزر است.
احمدرضا الهیجان زاده با بیان اینکه موضوع مدیریت پسماند 
در استان هاى شمالى کشــور از جمله موضوعاتى است که 
محیط زیســت ما را رنج مى دهد و بر دریاى خزر نیز بسیار 
تأثیرگذار است، گفت: بخشى از زباله ها به صورت مستقیم 
وارد دریا مى شود و برخى دیگر از آنها از طریق رودخانه ها یا 

حاشیه سواحل به دریا راه مى یابند.
معاون محیط زیست دریایى سازمان حفاظت محیط زیست 
ادامه داد: عالوه بر زباله ها شــیرابه پسماندها نیز از طریق 

رودخانه ها و یا بارندگى وارد دریا مى شــود و از آنجایى که 
شــدت آلودگى شیرابه بسیار باالست مشــکالتى را براى 

محیط دریا به وجود مى آورد.
الهیجان زاده با اشاره به اینکه ورود فاضالب هاى شهرى 
و روســتایى به دریا نیز یکى دیگــر از معضالت دریاى 
خزر است، تصریح کرد: تعدادى از شهرهاى استان هاى 
شمالى یا تصفیه خانه فاضالب ندارند و یا تصفیه خانه آنها 
تکمیل نشده اســت. در برخى دیگر از نقاط نیز مشاهده 
مى شــود که تصفیه خانه فاضالب وجود دارد اما شبکه 
فاضالب تکمیل نشده اســت و فاضالب هاى انسانى به 

دریا راه پیدا مى کند./2476

وزیر علوم در نشســت خبرى که به صــورت مجازى 
برگزار شد به اظهار نظر رئیس مجلس شوراى اسالمى 
در خصوص زمان برگزارى کنکور اشــاره و اظهار کرد: 
صحبت هاى رئیس مجلس دو بخش داشــت بخش 
اول تأیید نسبى برگزارى خوب آزمون ها بود که گفتند 
زحمت زیادى کشیده شده و کار خوبى انجام شده است و 
در بخش دوم تأکید داشتند در برگزارى آزمون سراسرى 

دقت و تالش بیشترى صورت بگیرد.
منصور غالمى ادامه داد: رئیس مجلس و نمایندگان اگر 
نظر خاصى دارند ضمن اینکه به ما اعالم مى کنند و ما 
نیز توجه خواهیم کرد، اگر نظراتشان در رابطه با زمان 

برگزارى کنکور غیر از آن چیزى اســت که در پیش رو 
داریم به ستاد ملى مقابله با کرونا اعالم کنند و ما نیز از 
طریق ستاد پیگیرى خواهیم کرد، امیدوارم این آزمون را 
در موعد مقرر برگزار کنیم و داوطلبان را بیش از این در 

شرایط بالتکلیفى قرار ندهیم.
وى خاطر نشــان کرد: پروتکل هاى بهداشتى کنکور 
همان پروتکل هایى است که براى ارشد تعریف شده و 
تغییرات براى رفع برخى کاستى ها وجود دارد.  احتماال ً
داوطلبان و خانواده ها مطمئن باشند دراین چند ساعت 
مشــکلى از بابت پاسخ دادن به ســئواالت و بهداشتى 

پیش نمى آید.

زباله دانى به نام 
دریاى خزر!

وزیر علوم: امیدوارم کنکور در 
موعد مقرر برگزار شود

خیرات هدفمند
   ایســنا | رئیس ســازمان نظام روانشناسى 
و مشــاوره کشــور با بیــان اینکه باید مراســم 
سوگوارى محرم امســال را با فناورى هاى جدید 
و شــیوه هاى موجود برگزار کرد، گفت: مى توان 
بخشش و نذورات که از رســوم حسنه  به ویژه در 
ایام عاشوراست را مطابق با شرایط ادا کرد. خیران 
به جاى آنکه به صورت عمومى و در اجتماع نذورات 
خود را ادا و پخش کنند، مســتمندان را شناسایى 
کنند و از طریق مساجد خیرات را میان آنها پخش 

کنند./2483

سینماها 
11 روز تعطیل مى شوند

   ایرنا | دبیر شــوراى صنفــى نمایش گفت: 
سینماهاى سراسر کشور از اول تا یازدهم شهریور 
به دلیل ایام ســوگوارى دهه اول محرم تعطیل 
هستند و از روز 12 شــهریور بازگشایى مى شوند. 
مرتضى شایســته افزود: بر همین اســاس از 12 
شهریور طبق مصوبه شوراى صنفى نمایش، فیلم 
ســینمایى «کاکا» به کارگردانى على سرآهنگ 

و تهیه کنندگى امیر سماواتى روى پرده مى رود.

حرف گوش کن ها!
   رکنــا | با توجه به شــیوع کرونا و ممنوعیت 
صعود به دماوند، طبق آمار اعالم شــده از سوى 
ستاد پیشگیرى حوادث کوهستان بیش از 3000 
نفر در طول چهــار روز در مســیر جنوبى دماوند 

حضور داشتند.

منتقد مشهور، فیلمساز شد
   باشــگاه خبرنگاران جــوان | در میان 
فیلم اولى هاى نام آشنا یا ناشناس امسال، شنیده ها 
حاکى از این اســت که هوشنگ گلمکانى، منتقد 
پیشکسوت سینما و سردبیر ماهنامه «فیلم» هم در 
تدارك ساخت اولین فیلم بلند سینمایى  خود است. 
گلمکانى چند ســال پیش در یک نظرسنجى، به 
عنوان تأثیرگذارترین منتقد 30 سال اخیر سینماى 
ایران انتخاب شــد. گویا او حاال مذاکراتى را براى 
انتخاب عوامل اولین فیلمش انجام داده است؛ از 
جمله اینکه شنیده مى شــود قرار است، همایون 
شــجریان خواننده ترانه تیتراژ فیلم و ســهراب 
پورناظرى سازنده موســیقى متن آن باشد. هنوز 
اطالعات بیشترى درباره این پروژه سینمایى منتشر 
نشده است؛ اما پیش بینى مى شود یکى از فیلم هاى 

بحث انگیز امسال سینماى ایران باشد./2484

مراقب کنکور بعدى باشید
   خانه ملت | سخنگوى کمیسیون آموزش 
مجلس با انتقاد از برخى حوزه هاى غیر استاندارد 
آزمون کارشناسى ارشــد، تصریح کرد: بسیارى از 
پروتکل هاى ســختگیرانه توافق شده در نشست 
کمیســیون آموزش، در آزمون ارشد رعایت نشد. 
احمدحسین فالحى عنوان کرد: هرچند این آزمون 
نســبت به آزمون دکترا با رعایــت پروتکل هاى 
سختگیرانه ترى برگزار شد، اما داراى ایراداتى بود که 
این مسائل نباید براى آزمون سراسرى تکرار شود. 
وى افزود: برخى از حوزه هاى آزمون به هیچ عنوان 
استانداردهاى الزم براى برگزارى آزمون را نداشتند 
و بررسى ها نشان مى دهد که بسیارى از کالس ها و 

سالن ها داراى امکانات تهویه هوا نبودند.

صدایش بعد در مى آید!
   ایلنــا | معاون برنامه ریزى و نظارت ســتاد 
مقابله بــا کروناى تهران در مــورد خطر افزایش 
شیوع ویروس کرونا در پى سفرهاى مردم در چند 
روز گذشته، گفت: اثر مسافرت هایى که مردم در 
این چند روز تعطیلى رفتند را در دو الى ســه هفته  
آینده خواهیم دید و احتمال ایجــاد نگرانى زیاد 

است./2485

رمزگشایى از گشایش
   روزنامه دنیاى اقتصــاد | وعده «گشایش 
اقتصادى» رمزگشایى شد. دولت قرار است اوراق سلف 
موازى با پشــتوانه نفت خام را عرضه کند. شنیده هاى 
اولیه حاکى از آن اســت که در این طرح 220 میلیون 
بشکه در فاصله یکســاله پیش فروش مى شود؛ یعنى 
به طور میانگین روزى 600 هزار بشکه. اگر دولت موفق 
شود که تمام حجم پیش بینى شده را به فروش رساند، 
حدود 190 هزار میلیارد تومان تأمین مالى مى شود. دولت 
در این مورد تضمین مى دهد که سرمایه گذاران در هیچ 
شرایطى متضرر نمى شوند و حداقل به میزان سقف سود 
سپرده بانکى نفع مى برند. همچنین اوراق سلف موازى 
این امکان را به خریداران مى دهد که در صورت نیاز، آن 

را در بازار ثانویه به فروش برسانند./2478

اصفهان سوم شد 
   تسنیم | از زمان راه اندازى سامانه ثبت درخواست 
بیمه بیکارى کرونا تا پایان روز دهم تیرماه 99، مجموعًا 
بیش از 855 هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که 716 
هزار نفر از آنها در پاالیش اولیه مشمول شناخته شده اند. 
تهران با بیش از 153 هزار مشمول، 21/4 درصد از کل 
مشموالن بیمه بیکارى را به خود اختصاص داده و پس 
 از آن، اســتان هاى فارس، اصفهان، خراسان رضوى،  
آذربایجان شرقى، خوزســتان، مازندران، البرز، گیالن 

و کرمان به ترتیب در رده هاى بعدى قرار دارند./2479

قید 1400 را بزنند
   برترین ها | سخنگوى شوراى نگهبان در خصوص 
اعالم برخى از اســامى براى ریاست جمهورى 1400، 
گفت: شــوراى نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده و 
در این زمینه ورود نکرده و اقدامى نیز نکرده اســت. از 
جهات قانونى افراد مى توانند در هر زمان ثبت نام کنند اما 
مى توان توصیه کرد افرادى که در گذشته رد صالحیت 

شده اند، دیگر ثبت نام نکنند./2480

ما پیرها باید برویم 
   فــارس | عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشــور 
در نشســت وزراى کشــور و ورزش و جوانان با مجمع 
سازمان هاى مردم نهاد گفت: ایجاد 3000 تشکل مردم 
نهاد بار عظیمى است و باید از آن به خوبى استفاده شود، 
باید به جوانان ایمان داشته باشیم. ما پیرمرد ها باید برویم 
هرچند جبر زمانه کار خود را مى کند و شــما جوانان هم 
همین مســیر را باید طى کنید، اما عاقــل باید حداکثر 

بهره ورى را داشته باشد./2481

نامه سران طوایف
   رکنا | ســران طوایف عرب آبــادان درنامه اى به 
فرماندار ویژه و معاون استاندار خوزستان خواستار متوقف 
شدن تیراندازى ها درمراسم شــادى و عزا شدند. آنها 
اظهار کردند که تبعات ناشى از تیراندازى ها به حیثیت 

طوایف آسیب وارد مى کند.

آنها هم رعایت نمى کنند
   ایلنا | یحیى ابراهیمى، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس با اشاره به رعایت پروتکل هاى کرونا 
در میان کادر درمان گفــت: هنگامى که بیمارى طول 
کشــید  یک تحقیق انجام  شد که نشــان مى دهد 18 
درصد پرستاران و 13 درصد پزشکان تمایل به رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى و درمانى ندارند که باید براى این 

مسئله هم یک فکر جدى کنیم./2482

درس عبرت
   ایســنا | وزارت حمل و نقل ســوریه در بیانیه اى 
اعالم کرد، در بنادر سوریه و گمرك ها هیچ گونه مواد 
منفجره یا پسماندهاى گمرکى قابل اشتعالى وجود ندارد. 
این مقام سورى همچنین خواست مردم به شایعات در 

خصوص وجود مواد منفجره در بنادر توجه نکنند.

خبرخوان

خبرنگار روزنامه «خراسان» با مراجعه به محلى در تهران 
که مدعى است روزهاى جمعه فروشندگان و خریداران 
زیادى به آنجا مى روند تا سگ معامله کنند و عمًال یک 
جمعه بازار سگ به وجود آورده اند، گزارش جذابى تهیه 

کرده که بخش هایى از آن را مى خوانید.

   تنوع خودروهاى پارك شده در حاشیه محوطه بوستان 
که هر هفته باعث ایجاد ترافیک در بزرگراه هم مى شود، 
بیانگر حضور ســطوح مختلف جامعه از اشراف تا طبقه 

متوسط در این بازار است.
   دختر نوجوانى از فروشنده مى خواهد برایش توضیح 
دهد امتیازات ســگ مد نظرش بر فالن نــژاد دیگر در 
چیســت؟ فروشــنده هم برایش توضیح مى دهد که 
پومر عروســکى؛ ســگى مهربان، زیبا و در عین حال 
حساس و آســیب پذیر اســت. اگر محیط منزلتان آرام 
اســت، انتخاب خوبى کرده اید اما اگر نیست بهتر است 
به ســراغ خانواده شــیتزو بروید که چینى و سازگارتر 

هستند!

   یکى از خریداران از ســگ فروش دلیل تفاوت قیمت 
زیاد بین توله هاى دو نژاد را مى پرسد: «ببین داداش من! 
که شناسنامه سالمت  این توله که قیمتش 15 میلیونه اوال ً
داره، ثانیاً وزنش از 2 کیلو بیشتر نمى شه، خیلى مهربونه، 
ســر و صداش نســبت به نژادهاى دیگه خیلى کمتره، 
اخالق و رفتارش خیلى زود مطابق شــرایط دلخواه شما 
شکل مى گیره...» مى گوید: «این توله 40 روزه است و 
بهتره تا یک ماه به جاى شیر به او ماست پروبیوتیک بدید 

تا خوب رشد کنه.»
   در بخشى دیگر از محوطه این بازار سگ، سگ هاى 
بزرگ و قوى هیکل هم دیده مى شوند که عمدتًا داراى 
نژادهاى خاص هســتند و قیمت هایشان هم نسبت به 
ویژگى هایى که دارند از دو میلیون تا 50 میلیون تومان و 
گاهى 70 میلیون است از جمله سگ مخوف سرابى که 

جثه عظیمى نسبت به سایر همنوعانش دارد.
   راه اندازى درمانگاه ســیار حیوانات در حاشیه جمعه 
بازار سگ و غرفه هاى فروش غذا و لوازم مورد نیاز این 
حیوان هم چشم انداز جدید این بازار است که براى معاینه 
سرپایى هر سگ 50 هزار تومان دریافت مى کند. /2477

بازار سگى!
آرمان کیانى

   پرستو فرهادى/ خبرگزارى ایسنا |

نتایج یک تحقیق نشان مى دهد که میزان درآمد افراد با 
میزان خواب شبانه آنها ارتباط مستقیمى دارد. محققان طى 
پژوهشى دریافتند تنها حدود نیمى از افرادى که زیر خط 
فقر زندگى مى کنند مى توانند شب ها بین هفت تا هشت 
ساعت استراحت کنند، در حالى که این رقم در میان افراد 
بالغى که باالى خط فقر زندگى مى کنند 66/6 درصد است.

 یکى از مهمترین دالیل کاهش نسبت خواب افراد فقیر این 
است که آنها به دلیل نبود امنیت مالى و درآمد ثابت مجبور 
به فعالیت روزانه بیشترى هستند، همچنین افراد ثروتمند 
مى توانند در مناطق آرام ترى زندگى کنند. از سویى درآمد 
کافى به افراد امکان مى دهد تا براى درمان مشــکالت 

خواب به مراکز تخصصى مراجعه کنند.

ارتباط خط فقر با خواب شبانه 

رئیس جمهورى آمریکا در جمع خصوصى حامیان خود اعالم 
کرد که در صورت پیروزى در انتخابات آتى، ظرف چهار هفته 

به توافقى با ایران دست مى یابد.
این محفل خصوصى در شهر النگ برنچ ایالت نیوجرسى 
تشکیل شده بود و هدف از آن جمع آورى کمک مالى براى 

ستاد انتخاباتى «دونالد ترامپ» بود.
گردهمایى در منزل یکى از حامیان ترامپ که به تازگى در 
پى ابتال به بیمارى کووید- 19 درگذشته بود، برگزار شد و 
هر کدام از شرکت کنندگان از 5600 دالر تا 250 هزار دالر به 

ستاد ترامپ کمک کرده و فرصت یافتند تا با بهره گیرى از این 
مهمانى خصوصى با وى عکس انداخته و در میزگردى با او 
شرکت کنند. در فیلمى که از این مهمانى منتشر شده، ترامپ 
به حامیان خود وعده داد که در صورت پیروزى در انتخابات 
13 آبان ظرف یک ماه به توافق با ایران دست یابد. وى گفت: 
اگر ما پیروز شویم، ظرف چهار هفته توافقى با ایران خواهیم 
داشت. ترامپ حدود دو ماه پیش در گردهمایى انتخاباتى خود 
در شهر تولسا ایالت اوکالهاما، با بیان اینکه قصد دارد یک 
توافق خیلى سریع و بهترین توافق ممکن را (با ایران) انجام 
دهد، هشدار داده بود: زمانى که در انتخابات پیروز شوم، ایران 

هزینه بسیار باالترى خواهد پرداخت.
وى گفت: ایران به شدت خواستار امضاى یک توافق است اما 
«جان کرى» به آنها گفته است که صبر کنید چون اگر ترامپ 

در انتخابات ببازد، شما صاحب آمریکا خواهید شد.
وى افزود: من هم به آنها (ایران) گفتم که مى توانید صبر کنید 
اما زمانى که من در انتخابات برنده شوم، شما باید هزینه بسیار 
بیشترى بپردازید تا اینکه بخواهید اآلن توافق کنید. بله واقعًا 

من این را به آنها گفتم.

وعده انتخاباتى «ترامپ» در یک محفل انتخاباتى خصوصى؛

 توافق با ایران در 4 هفته!

فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشــور از شناســایى و انهدام 
بزرگ ترین باند کالهبردارى شــبکه اى فعال در ایران در 

فرودگاه مشهد خبر داد.
ســردار حســن مهرى در جمع خبرنگاران در مشــهد به 
دســتگیرى 11 مرد و یک زن از ســرکردگان باند بزرگ 
شبکه اى اشاره و اظهار کرد: چندى پیش مأموران در گذرگاه 
بازرسى فرودگاه مشهد به مســافرى که تعداد زیادى دسته 
چک و کارت بانکى به همراه خود داشــت مشکوك شدند. 
بر این اســاس پلیس اقدام به تحقیق نموده و مشخص شد 
این فرد سردسته بزرگ ترین باند کالهبردارى شبکه اى در 

سطح کشور است.
فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشور گفت: سرکردگان این باند 
کالهبردارى، افراد معتاد را در شهرهاى مختلف کشور جذب 
و براى آنها حساب بانکى باز مى کردند به طورى که در ابتدا 
دسته چک 10 برگى و در مرحله بعدى دسته چک 59 برگى 

براى آنها اخذ مى شد.
وى افزود: اعضاى این باند کالهبردارى شبکه اى با صدور 
چک هاى بالمحل و ضمانت، اقــدام به کالهبردارى هاى 

گسترده اى در سراسر کشور کرده اند.
ســردار مهرى همکارى افرادى را در داخل بانک ها با این 
کالهبرداران قطعــى توصیف و بیان کــرد: بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران باید سامانه هاى مورد نیاز را براى 
بانک ها تدارك ببیند تا دســته چک براى متقاضیان تحت 

شرایطى خاص صادر شود.
وى ادامــه داد: تاکنــون 102 نفــر از اعضاى ایــن باند 
کالهبردارى شبکه اى که از ســال 1393 مشغول فعالیت 

بوده، توسط پلیس شناسایى شده اند.
فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشــور گفت: این افراد شیاد با 

سوءاستفاده از صد هزار قطعه برگه چک بانکى در استان هاى 
تهران، خراسان رضوى، یزد، کرمان، فارس و خوزستان اقدام 
به کالهبردارى کرده اند به طورى که تاکنون 30 هزار قطعه 
چک برگشــتى به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در پرونده آنها 

شناسایى شده است.
وى افزود: کالهبرداران عضو باند متالشــى شــده حتى با 
مدارك تقلبى اقدام به اخذ دسته چک از بانک ها نموده اند. تنها 

یکى از اعضاى این باند در 23 بانک حساب افتتاح کرده است.
سردار مهرى ادامه داد: همچنین شرکت هاى سورى براى 
اعضاى باند ثبت شــده و حتى در موردى رئیس یک شعبه 
بانکى به عنوان معرف یکى از سرکردگان باند کالهبرداران 

حساب افتتاح دسته چک صادر کرده است.
وى گفــت: همچنین برخى صنــوف با اعضــاى این باند 
کالهبردار براى صدور مجوز همــکارى کرده اند. فرمانده 

پلیس فرودگاه هاى کشور افزود: امیدواریم دستگاه قضایى 
جمهورى اسالمى ایران برخوردى قاطع با اعضاى این باند 

کالهبردارى شبکه اى داشته باشد.
وى همچنین بیان کرد: یکى از سرکردگان باند کالهبردارى 
صد سکه طال را به عنوان رشوه به یکى از مأموران انتظامى 
در مشهد پیشنهاد کرد اما پلیس وظیفه شناس بالفاصله این 

اقدام تبهکارانه را گزارش کرد.

 انهدام بزرگ ترین باند کالهبردارى فعال در ایران

سخنان اخیر پرویز فتاح در شبکه یک سیما واکنش هاى 
زیادى به همراه داشت. بسیارى چنین سخنانى از سوى 
او را نوعى آغاز فعالیت هاى انتخاباتى اش براى انتخابات 
ریاســت جمهورى 1400 قلمداد کردند؛ فرضیه اى که از 
چندى پیش تا کنون روز به روز قوت یافته و این بار برخى 

معتقد بودند که افشاگرى هاى او بى حکمت نبوده است.
محسن کوهکن، نماینده ســابق لنجان و فعال سیاسى 
اصولگرا در پاسخ به این پرسش که آیا فتاح فردى است 
که بتواند از پس مسئولیت ریاست جمهورى برآید، گفت: 
اینکه آقاى فتاح فرد قابلى براى ریاست جمهورى است یا 
نه را باید خرد جمعى تعیین کند. اول باید مطالبه جمعى از 

یک فرد باشد بعد او بیاید؛ به بیان دیگر اول باید گروه ها 
و احزاب بر ســر معیارها به توافق برسند و بر اساس آن 
معیارها مصداق مشخص شود و بعد حمایت ها یا انتقادها 
آغاز شود. وقتى یک فرد مى خواهد رئیس جمهور بشود، 
عالوه بر آنکه باید حمایت حزبى الزم را داشته باشد، باید 
بداند چه نیروهایى را در چه مسئولیت هایى مى خواهد به 
کار بگیرد. به یاد داریم که فردى ناگهان از شــهردارى 
تهران به ریاســت جمهورى رســید و چون هیچ برنامه 
و البته تجربه اى نداشــت از همان دوســتان قدیمى و 
همکاران شهردارى اش در ریاســت جمهورى استفاده 

کرد که نتیجه اش را دیدیم.

فتاح قابلیت ریاست جمهورى دارد؟

در حالــى کــه گمانه زنى درباره برگزار شــدن یا نشــدن 
جشنواره هاى فیلم و تئاتر و شیوه هاى جایگزینى احتمالى در 
دست بررسى است، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى تأکید کرده 

تا آخر مرداد تکلیف این جشنواره ها مشخص خواهد شد.
سید عباس صالحى در گفتگویى با روزنامه «ایران» گفته 
است: اســفندماه همه در هیئت دولت با پدیده اى ناشناخته 
روبه رو بودیم که تمامى صحبت هاى مطروحه در آن زمان 
براساس شناخت و بررســى وزارت بهداشت از آن مقطع و 
شکل پیشروى ویروس کرونا بود و امیدوار بودیم که نهایتاً تا 
پایان فروردین این ویروس کامًال مهار شود، اما کم کم دامنه 

و شناخت از ادامه مسیر با اما و اگرهایى روبه رو شد و هنوز هم 
به وضوح و قطعى مشخص نیست که این رویه و شرایط تا 
چه زمانى طول خواهد کشید. پس با توجه به اینکه چشم انداز 
روشن و دقیقى وجود ندارد طبیعتاً امکان برنامه ریزى دقیقى 
نیز وجود نــدارد و ما تنها مى توانیم براى شــرایط مختلف 
سناریوهاى مختلف را پیش رو بگذاریم تا ببینیم در شکل ها و 
شرایط مختلف، چه اقداماتى را مى شود متصور بود و براساس 
آنها پیش رفت. او با اشاره به سناریوهاى مختلفى که در نظر 
گرفته شده، ادامه داده است: جمع بندى از شرایط پیش رو تا 
پایان مردادماه کامل خواهد شد و آن زمان مى توانیم تصمیم 
بگیریم که جشــنواره و رویدادهاى نیمه دوم سال را برگزار 
کنیم یا نه. این اظهارات وزیر فرهنگ در حالى مطرح شده 
که گویا این حساسیت ها و بالتکلیفى ها فقط درباره بعضى 
رویدادها مطرح است و جشنواره هاى تئاتر و فیلم مقاومت با 
چنان جدیتى کار را براى برپایــى در پاییز پیش مى برند که 
انگار کرونایى وجود ندارد. البته شاید هم تمهیدات و شیوه اى 
متفاوت براى برگزارى در نظر گرفته اند که فعًال خبرى نشده 
است. این موضوع درباره جشنواره فیلم کودك اصفهان هم 
صدق مى کند که برگزارى آنالین بخش هایى از آن تاکنون 

رسانه اى شده است.

آخر مرداد تکلیف جشنواره هاى فجر 
مشخص مى شود؟
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مسئوالن منتظر 
مراجعه فقرا نباشند

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
مسئوالن بنیاد مسکن انقالب اسـالمى نباید منتظر 
باشـند تا فقرا به آنـان مراجعه کنند بلکه الزم اسـت 
نیازمندان واقعى را شناسایى کرده و براى ساخت و یا 
تعمیر خانه آنان پیشگام باشـند. آیت ا... طباطبایى در 
دیدار مسئوالن بنیاد مسـکن انقالب اسالمى استان 
اصفهان افزود: امام راحل قصد داشتند که هیچ فقیرى 
بدون سرپناه نباشد و این هدف هنوز به صورت کامل 
محقق نشده و نیاز است که همه متصدیان، دلسوزانه 

کار کنند و براى تحقق این هدف قدم بردارند.

راه اندازى رشته هتل دارى 
رشـته هتل دارى اولین بار در دانشـگاه آزاد اسالمى 
واحـد اصفهـان راه انـدازى شـد. رئیـس ایـن واحد 
دانشگاهى گفت: این رشته تحصیلى به روش علمى 
و تجربى با حضور استادان برجسته رشته گردشگرى 
فعال مى شـود. پیام نجفـى افزود: همچنیـن از طرح 
پویش تحصیلـى ویژه دانشـجویانى کـه عالقه مند 
به فعالیت شـغلى مرتبط با رشـته تحصیلى هسـتند 
مى توانند کنار تحصیل خود در رشـته شـغلى مرتبط 

هم فعال شوند.

جشنواره کودك 
برگزار مى شود

سـخنگوى شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان گفت: 
سـى و سـومین جشـنواره فیلم کودك ونوجـوان از 
27 مهرمـاه برگزار مى شـود و ظرفیت هاى فرهنگى 
مدیریت شـهرى نیز براى برگزارى جشـنواره درگیر 
خواهد شـد تا برنامه ها بـه بهترین شـکل پیش رود. 
فریده روشن گفت: با رعایت پروتکل هاى بهداشتى و 
در حد محدود مى توان تا حدى که امکان دارد برخى 
از نشست هاى خبرى و رویدادهاى جمعى را حضورى 
اما با تعداد اندك شـرکت کنندگان برگزار کرد؛ البته 
این برنامه ها نیز پخش زنده خواهند داشـت تا امکان 

حضور متقاضیان آن وجود داشته باشد.

7 میلیارد تومان نذرى
مدیرکل کمیتـه امداد اصفهان گفت: مـردم نیکوکار 
اسـتان اصفهان در عید سعید قربان امسـال بیش از 
هفت میلیـارد تومـان نـذر و قربانى بـه مددجویان و 
نیازمندان تحت حمایت این نهـاد اهدا کردند که این 
نذورات با رعایت اصول بهداشتى و دستورالعمل هاى 
سـتاد مبارزه با کرونا در بین جامعه تحت حمایت و بر 
اساس نیت اهدا کنندگان توزیع شد. کریم زارع با قابل 
توجه ارزیابـى کردن کمک هاى مردمـى در این عید 
سعید، خاطر نشان کرد: امسـال قربانگاه هاى موقت 
این نهاد به علت شیوع ویروس کرونا برپا نشد با وجود 
این نیکوکاران، خیران و مردم فهیم استان مددجویان 
کمیته امداد را فراموش نکرده و با درك شرایط خاص 
حاکم بـر زندگى آنها و سـختى مضاعفى کـه در این 

وضعیت متحمل مى شوند به یاریشان شتافتند.

راه اندازى دو ناحیه صنعتى 
فرماندار اردسـتان گفت: راه اندازى دو ناحیه صنعتى 
در دهسـتان علیا و برزاوند اردستان نوید سال جهش 
تولیـد در شهرسـتان را مى دهـد. حمیدرضـا تأملـى 
اظهار کرد: امروز با توجه به وضعیتى که در شـهرك 
و نواحـى صنعتى شهرسـتان وجـود دارد در توسـعه 
آن ها بـا محدودیت مواجه هسـتیم و على رغم اینکه 
شرکت شهرك ها قول توسـعه آن را داده، زمین هاى 
بالاسـتفاده اى که از تاریخ مهلت آن ها گذشته است 

نیز باید تعیین تکلیف و در صورت اجبار خلع ید شود.

اصالح شبکه فاضالب کهندژ
به گـزارش روابـط عمومى آبفـا منطقـه 3 ، عملیات 
اجرایـى پـروژه اصـالح شـبکه فاضـالب خیابـان 
کهندژ کوچـه مهدیـه انجام شـد. گفتنى اسـت این 
پروژه بـه طول 400متـر بالوله به قطـر250 به پایان 

رسید.

خبر

خدامراد صالحى، فرماندار شهرســتان لنجان که به همراه 
اعضاى شوراى تأمین این شهرستان از خطوط تولید فوالد 
مبارکه بازدید مى نمود، در جلسه اى مشترك با مدیرعامل 
فوالد مبارکه و جمعى از معاونان و مدیران این شرکت اظهار 
کرد: استمرار تولید در فوالد مبارکه در شرایط تحریم و شیوع 

ویروس کرونا مایه افتخار است.
فرماندار شهرســتان لنجان از اجراى طرح ایجاد شــبکه 
فاضالب در شهرستان هاى لنجان و مبارکه به عنوان یکى از 
طرح هاى مهم این شرکت یاد و اضافه کرد: استفاده از پساب 
فاضالب شهرهاى اطراف و بازچرخانى آب تصفیه شده در 
خطوط تولید شرکت امتیازى ویژه براى فوالد مبارکه به شمار 

مى آید که باعث بهبود فرایندهاى زیســت محیطى است؛ 
ضمن اینکه از این آب مى تواند در پــروژه بزرگ نورد گرم 
شماره 2 نیز استفاده کند. به طورکلى این تدابیر باعث شده 
است میزان برداشت آب خام این شرکت از زاینده رود کاهش 
یابد. در این جلســه، عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه 
نیز ضمن خیرمقدم به مهمانان از حســن نیت مسئوالن 
شهرســتان  لنجان به فوالد مبارکه به عنوان یک سرمایه 
ملى قدردانى کرد و گفت: همان گونه که اشــاره شد همه 
مردم ایران به نوعى از منافع فوالد مبارکه بهره مند مى شوند. 
درعین حال و به طور قطع فوالد مبارکه نیز همواره توسعه 

پایدار به ویژه در منطقه پیرامون خود را مدنظر داشته و دارد.

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
مشکل اصلى واحدهاى تولید انواع ماسک هاى سه الیه 
جراحى و نیمه صنعتى در این اســتان، تامین مواد اولیه 

مورد نیاز است.
ابوالفضل اصالنى افزود: در صورت تامین مواد اولیه مورد 
نیاز، استان اصفهان قادر به تولید بیش از سه میلیون قطعه 
ماسک ســه الیه جراحى و نیمه صنعتى (SMS) در روز 
اســت. وى با بیان اینکه ظرفیت تولید ماسک سه الیه 
همانند سایر کشورها با میزان نیاز روزانه همه آحاد مردم 
همخوانى ندارد، تصریح کرد: در صورت تامین مواد اولیه 
و عدم سوء استفاده برخى از سودجویان، امکان تامین نیاز 

کادر درمان و همه مشاغلى که ملزم به حضور در محل 
 (SMS) کار با استفاده از ماسک سه الیه و نیمه صنعتى

هستند فراهم مى شود. 
وى با بیان اینکه ابتداى اسفند سال گذشته و همزمان با 
شیوع بیمارى کرونا، سه شرکت در زمینه تولید ماسک 
سه الیه جراحى با تولید روزانه 60 هزار ماسک در استان 
اصفهان فعال بود، اظهار داشت: امروز حدود 20 شرکت 
فعال با ظرفیت تولید بالغ بر دو میلیون ماسک سه الیه 
جراحى در این خطه فعال است و در زمینه تولید ماسک 
N95، میزان تولید در اصفهان نســبت به اسفند پارسال 

بیش از 50 برابر افزایش یافته است.

مشکل اصلى واحدهاى تولید 
ماسک اصفهان 

استمرار تولید در فوالد مبارکه 
مایه افتخار است

یک مدرس و پژوهشگر نجوم در خصوص مهمترین 
رویدادهاى نجومى هفته سوم مردادماه، اظهار کرد: 
21 و 22 مرداد، شــاهد پدیده زیبــا و معروف بارش 
شهابى برساوشى هستیم که در بیست و دوم به اوج 

خود مى رسد.
عمران مرادى با بیان اینکه بارش شهابى بَرساوشى 
یکى از مهمترین بارش هاى سالیانه است که معموًال 
بامداد 22 مرداد رخ مى دهد، تصریح کرد: بیشــینه 
نرخ ساعتى سرســویى این بارش حدود 60 شهاب 

در ساعت است.
مرادى بهتریــن نقطه رصد بارش هاى شــهابى را 
مناطق کویرى و کوهستانى عنوان کرد و گفت: در این 

شب ها نور مزاحم ماه مانع مشاهده شهاب هاى این 
بارش است و در این مناطق که به دور از آلودگى هاى 
نورى شهرهاست، رصد بارش هاى شهابى بهتر است 

و مى توان عکس هاى نجومى زیبایى خلق کرد.
مدرس و پژوهشــگر نجوم دیگر رویداد این هفته را 
خودنمایى سیاره زهره در آســمان صبحگاهى 23 
مرداد اعالم کرد و افزود: ســیاره زهره در بیشترین 
کشیدگى غربى قرار مى گیرد و در آسمان سحرگاهى، 
قبل از طلوع خورشید به زیبایى و بسیار پر نور رؤیت 

پذیر است.
مرادى اضافه کرد: سیاره زهره بعد از ماه و خورشید، 

سومین جرم درخشان آسمان است.

عملیات تعویض بخشى از منیفولد مرکز انتقال نفت 
یادگار حضرت امام(ره) (شماره 5 مارون-اصفهان) 

با موفقیت انجام شد.
معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران-منطقه اصفهان در این باره گفت: در راستاى 
تداوم انتقال پایدار نفت خام و ایمن ســازى خطوط 
لوله به علت خوردگى الین هدر گردش داخلى مرکز 
انتقال نفت شــماره 5 مارون-اصفهان طى برنامه 
ریزى انجام شده نسبت به تعویض بخشى از منیفولد 

مرکز انتقال نفت اقدام شد.

حشمت ا... امیرى اظهار کرد: عملیات با توقف انتقال 
نفت خام طى 36 ســاعت انجام و تخلیــه منیفولد 
از طریق حوضچــه Low Point با بســتن تمامى 
ولوهاى مربوطه آغاز شــد و در نهایــت با رعایت 
جنبه هاى زیست محیطى و بدون هیچ گونه آلودگى 

به پایان رسید. 
وى بیان کرد: همکاران واحدهاى مختلف عملیات 
مرکز انتقال نفت شــماره 5 به مدت سه شبانه روز 
فعالیت مستمر براى تعویض بخشى از منیفولد را با 

موفقیت به سرانجام رساندند.

محققان شرکت دانش بنیان نگین بذر دانشگاه آزاد 
اصفهان به دانش تولید بذر اصالح شده گیاه زعفران 

دست یافتند.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى اصفهان گفت: در این 
طرح بذر زعفران در20 نوع از سراســر کشــور جمع 
آورى وبهترین نوع آن، که با خاك وآب و هواى استان 

اصفهان سازگارى دارند انتخاب شد.
نجفى یکنواختــى محصول زعفــران، افزایش 20 

درصدى میزان تولیــد وحذف بیمــارى گیاهان را 
از مزایاى این طرح برشــمرد و افــزود: این طرح در 
چهار دانشــگاه تیران وکرون زواره سمیرم و فریدن 
و درسراى نوآورى گیاهان دارویى و مرکز تحقیقات 

گیاهان دارویى اجرا مى شود.
وى گفت: این طرح تحقیقاتى قرار است در 10 هکتار 
اجرا شود و بذر آن تا سه سال آینده به دست کشاورزان 

برسد.

مدیرکل امور اجرایى ترافیک شــهر اصفهان با بیان 
اینکه تعداد دانلود اپلیکیشــن «اصپارك» تا ابتداى 
مرداد ماه بیش از 4400 مــورد و تعداد خود اظهارى 
پارك نزدیک بــه 1000 مورد بوده اســت، گفت: از 
ابتداى اجراى طرح اصپارك تاکنــون بیش از 217 
هزار پیامــک اخطار به صاحبــان پالك هاى داراى 

بدهى ارسال شده است.
مسعود بنده خدا اظهار کرد: طرح مدیریت هوشمند 
پــارك حاشــیه اى در 13 خیابــان شــهر از جمله 
شمس آبادى، طالقانى، شــیخ بهایى، کاشانى، شیخ 
صدوق میانى و جنوبى، چهارباغ باال، خیابان توحید 
شمالى، میانى و جنوبى، نظر شرقى و غربى و نیکبخت 
از ســاعت 7 تا 21 به غیر از روزهاى تعطیل در حال 

اجراست.
وى با بیــان اینکه پــارك کمتر از نیم ســاعت در 
خیابان هاى مذکور مشمول جریمه نخواهد بود، ادامه 
داد: بیش از 77 درصد از رانندگان، پارك کمتر از نیم 

ساعت داشته و 12 درصد نیز تا یک ساعت پارك کنار 
خیابان را ثبت کرده اند.

مدیرکل امور اجرایى ترافیک شــهر اصفهان افزود: 
بیشــترین توقف بلندمــدت پارك حاشــیه اى در 
خیابان هاى نیکبخت، شــریعتى و شــمس آبادى 

بوده است.
بنده خدا گفــت: در طرح مدیریت هوشــمند پارك 
حاشــیه اى، متقاضیان بایــد براى ثبت نــام و درج 
مشخصات خودرو در ســامانه مشاهده بدهى پارك 
حاشیه اى اقدام کرده و از سه طریق اصفهان کارت، 
پرداخت اینترنتى در ســایت مربوطه و اپلیکیشــن 

اصپارك نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام کنند.
وى گفت: بدهى طرح اصپارك بسته به زمان پارك 
خودرو متغیر بوده و رقم مربوطــه در حال حاضر به 
عنوان بدهى عوارض پارك خودرو محسوب مى شود 
که در صورت پرداخت نشدن مشمول جریمه خواهد 

شد.

بارش شهابى را از دست ندهید

تعویض بخشى از منیفولد مرکز انتقال نفت 
شماره 5 مارون-اصفهان

دستیابى به دانش 
تولید بذر اصالح شده زعفران 

پارك خودرو در حاشیه خیابان تا چه مدت زمانى 
مشمول جریمه نمى شود؟

رئیس اداره مخابرات اردستان گفت: حدود 90 درصد سایت هاى منطقه بر اساس برنامه 
تا پایان سال جارى به اینترنت نسل سوم مجهز مى شوند.

حمیدرضا ترکیــان بیان کرد: یکــى از دغدغه هــاى مردم در شــرایط کنونى بحث 
اینترنت است که در حال حاضر سه شهر و 55 روســتاى این شهرستان از آن برخوردار 
هســتند و  بحث راه اندازى سایت هاى روســتایى نسل ســوم (3G) در اولویت قرار 

دارد. 
وى با اشاره به اینکه 60 سایت، پوشش اینترنت و موبایل را در شهرستان اردستان برعهده 
دارند، افزود: 13 سایت روســتایى در این میان به نسل سوم (3G) مجهز هستند و البته 

فناورى 4/5 نیز در اردستان وجود دارد.
رئیس اداره مخابرات اردستان اضافه کرد: براى نسل سومى کردن  هر سایت روستایى 

در حال حاضر هزینه اى افزون بر ده میلیارد ریال نیاز است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى کاشان گفت: یک مادر 33 ساله باردار کاشانى مبتال 
به کرونا که به دستگاه ونتیالتور وصل شده بود با پالسمادرمانى جانى دوباره یافته و به 
زندگى بازگشت. محمد حاجى جعفرى اظهار داشت: چندى پیش یک خانم باردار 33 ساله 
با عالئمى همچون تنگى نفس و تب به بیمارستان شهید بهشتى کاشان مراجعه کرد که 

بعد از آزمایشات الزم تست کروناى این مادر باردار مثبت اعالم شد.
وى با بیان اینکه این مادر باردار کاشانى براى مراقبت هاى ویژه به بخش ICU منتقل 
شد، افزود: بعد از دو روز به دلیل تنگى نفس شدید و شرایط نامساعد تنفسى این شهروند 
کاشانى به دستگاه ونتیالتور متصل شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى کاشان با 
اشاره به اهداى پالسما توسط دو نفر از همشهریان کاشانى تصریح کرد: این مادر باردار 
کاشانى بعد از تزریق پالسما در دو نوبت و با تالش کادر درمانى بهبود یافت و از دستگاه 

ونتیالتور جدا و براى ادامه مراحل درمانى به بخش منتقل شد.

تجهیز سایت هاى مخابرات اردستان 
به اینترنت نسل سوم

نجات جان 
مادر باردار کاشانى 

انفجار سهمگین بیروت که ده ها کشته و هزاران زخمى 
بر جاى گذاشت، مسئوالن بسیارى از شهرهاى بزرگ را 
بر آن داشت تا از خطراتى که ممکن است منجر به وقوع 
حوادث مشابه شود جلوگیرى کنند. اینجا در اصفهان هم 
ظاهراً صداى بلند انفجار بیروت به گوش مسئوالن استان 

رسیده است.
در همین رابطه مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهان در گفتگویى که با «ایسنا» انجام داد با اشاره به 
اینکه همه صنایع و شهرك هاى صنعتى که فعالیت آنها با 
مواد نفتى و شیمیایى خطرآفرین در ارتباط است شناسایى و 
اولویت بندى شده اند، گفت: اقدامات الزم براى جلوگیرى 
از بروز حوادث به همه این واحدها اعالم شــده و گزارش 
انجام این اقدامات به صورت مســتمر از آنها خواسته و بر 

فعالیت آنها نظارت مى شود.
منصور شیشه فروش اظهار کرد: براساس هماهنگى هایى 
که پیش از این به عمل آمده به تمام دستگاه هاى اجرایى 
و شهردارى ها نامه نوشته ایم تا ساختمان هاى خود را از 
نظر ایمنى، آب، برق، گاز و تــاب آورى در برابر حوادث 

بررسى کنند.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهــان گفت: 
به ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان و شــرکت 
شــهرك هاى صنعتى اعالم کرده ایم همه 10 هزار واحد 
صنعتى در سطح اســتان را پایش خطر کنند و اداره کار نیز 
موظف به بازرسى ایمنى کار است و باید تمام دستورالعمل هاى 

ایمنى و استاندارد را به این واحدها ابالغ کند.
وى با یادآورى اینکه اداره کل حفاظت محیط زیســت و 
مرکز بهداشت استان باید مراقبت الزم را از نظر وضعیت 
محیط زیســت و کیفیت هوا براى پیشگیرى از انتشار یا 
نشتى مواد غیرمجاز داشته باشند، افزود: پروتکلى به نام 
آئین نامه حمل مواد خطرناك و سوختى به شرکت پخش 
فرآورده هاى نفتى استان ابالغ شده که روزانه 1200 تریلر 
سوخت از استان حمل مى شود، همچنین به شرکت بخش 
فرآورده هاى نفتى تاکید کــرده ایم که الزامات ایمنى در 

تمام جایگاه هاى سوخت ابالغ شود تا اتفاقى نیفتد.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان با تاکید 
براینکه شهرك هاى صنعتى باید الزامات ایمنى را رعایت 
کنند، افزود: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتى استان 
نیز باید اســتانداردهاى هر خدمت را به دستگاه ها اعالم 

کند.

وى با بیــان اینکه هم اکنــون ابالغ اخطاریــه، تدوین 
دستورالعمل ها، نظارت مســتمر و فعال کردن مدیران 
ایمنى و بحران در تمام بخش ها انجام شده، اضافه کرد: 
اقدام بعدى تجهیز امکانات امدادى در استان است. براین 
اساس به همه شهرك هاى صنعتى و صنایع گفته ایم باید 
متناسب با هر اقدامى، سیستم هاى اطفا حریق فعال داشته 
باشند و واحدهاى امدادى آمادگى الزم را براى پیشگیرى 

و کنترل حوادث داشته باشند.
شیشه فروش با تاکید براینکه مدیریت بحران استان به 
صورت مستمر از همه واحدها گزارش هاى ایمن سازى 
مى خواهد، افزود: شهرك هاى صنعتى که فعالیت شان با 
مواد نفتى و شیمیایى در ارتباط است به عنوان واحدهاى 
پرخطر شناســایى و اقدامات ضرورى به آنها ابالغ شده 

است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
واحدهاى صنعتى مى دانند که جزو فعالیت هاى پرخطر 
هستند، تاکید کرد: صنایع و شهرك هاى صنعتى پرخطر 
باید تمام دســتورالعمل هاى ایمنى و استانداردسازى را 
اجرا کرده و اقدامات پیشــگیرانه و حفاظتى ضرورى را 

انجام دهند.

درس هاى انفجار بیروت
 براى اصفهان

معاون انتظامى سازمان نظام پزشکى اصفهان گفت: در 
یک مقطع زمانى مجبور شدند یکسرى بیمارستان ها را 
از درمان خارج کنند و جراحى هاى غیر اورژانسى لغو شد 
که این موضوع باعث شد بعدها بیمار با حال بدتر مراجعه 
کند، از طرف دیگر بسیارى از مردم به خاطر ترس کرونا 

به مراکز درمانى مراجعه نمى کردند.
به گفته کامران منتظرى، 24 نفر متخصص بیهوشى و 4 
نفر از دستیاران بیهوشى در اصفهان کرونا مثبت شدند و 

چند نفر به آى سى یو رفتند ولى فوتى نداشتیم.
معــاون انتظامى ســازمان نظــام پزشــکى اصفهان 

در خصوص ورود بیمارســتان الزهــرا (س) به عنوان 
بیمارستان ریفرال کرونا توضیح داد: در بیمارستان الزهرا 
(س) هیچ ونتیالتورى بى استفاده نبود و حتى زمانى که 
این بیمارستان ریفرال نیست، پشــتیبانى الزهرا(س) و 
تخت هاى آى سى یو و دستگاه هاى ونتیالتور آن باعث 

شد که بتوانیم بیماران را نجات دهیم. 
وى با دفاع از تصمیمى که گرفته شد و الزهرا(س) از ابتدا 
وارد چرخه کرونا نشد، گفت: بیمارستان الزهرا (س) در 
این مدت به بیماران خدمت مى داد و باعث شــد درمان 
روى زمین نماند، چون یکسرى درمان هاى خاص استان 

اصفهان و استان هاى اطراف در این بیمارستان صورت 
گرفت، البته این بیمارســتان هیچ وقت از درمان کرونا 

نیز کنار نبود.
 معاون انتظامى سازمان نظام پزشکى اصفهان با اشاره 
به اینکه قرار است از اول شهریور بیمار غیر کرونایى در 
بیمارستان الزهرا (س) بسترى نشود، گفت: امیدواریم به 
این سمت نرویم، چون یکســرى اقدامات درمانى فقط 
در الزهرا(س) انجام مى شــود و با کاهش روند بیمارى 
امیدواریم نیازى به اســتفاده از این بیمارستان نداشته 

باشیم.

قرار است از اول شهریور بیمار غیر کرونایى در الزهرا (س) بسترى نشود 

مانى مهدوى

مدیرکل مدیریت بحران: صنایعى که فعالیت آنها با مواد نفتى و شیمیایى خطرآفرین در 
ارتباط است شناسایى و اولویت بندى شده اند
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بیش از 30 سال پس از ساخت کمدى «اجاره نشین ها»ى داریوش مهرجویى، همچنان این فیلم 
جزو محبوب ترین فیلم ها میان مخاطبان است.

ایرج راد که در «اجاره نشین ها» با ایفاى نقش یک استاد دانشگاه مبادى آداب، به نوعى نمایندگى 
جامعه فرهیختگان را در این فیلم برعهده داشت، به تازگى از فقدان جلوه هاى ویژه تصویرى در 

تولید این فیلم حرف زده است.
راد با اشاره به دردسرهاى استفاده نکردن از جلوه هاى ویژه براى «اجاره نشین ها» به «همشهرى» 
گفت: هیچ گونه اسپشیال افکتى براى گرفتن سکانس هاى پرمخاطره فیلم وجود نداشت تا مسائل و 
مشکالتى که کاراکترهاى «اجاره نشین ها» با آن درگیر بودند، شکل واقعى داشته باشد. به عنوان 
مثال در سکانســى که قرار بود کتابخانه روى سر من خراب شــود، این اتفاق به طور واقعى و با 
کتابخانه اى از جنس نئوپان سنگین رخ داد به طورى که در نخستین برداشت خراب شدن کتابخانه 
روى سر من، یک چوب سنگین روى ســرم افتاد و من براى چند دقیقه سر صحنه فیلمبردارى 
بیهوش بودم و بعد از به هوش آمدن، عوامل فیلم براى گرفتن این سکانس، مجبور شدند تا چوب ها 
را نگه دارند تا دیگر صدمه اى به من وارد نشود. ایرج راد درباره فینال فیلم افزود: سکانس دیگرى 
که بدون استفاده از بدلکار، بازیگران در آن حضور داشتند، جارى شدن آب در راه پله هاى ساختمان 
بود. براى گرفتن این سکانس منبع آب بزرگى درنظر گرفته شده بود و ما جلوى مسیر جریان آب 
قرار مى گرفتیم و در منبع آب را باز مى کردند و آب با فشار باال ما را با خود مى برد. هرچند این فیلم 

سینمایى پر از حادثه بود اما بسیار لذت بخش بود./2470

نواى کمانچه کلهر به میزبانى اصفهان، معاشرتى دلچسب را 
براى او رقم زد که همه را به وجد آورد.

به گزارش «ایمنا»، چهلســتونى که ایــن روزها از نفس هاى 
گرم مخاطبان خالى است، یک شــنبه شب میزبانى گرم براى 
نواى مســحور کننده کمانچه کیهان کلهر بود. وقتى انتظارها 
به پایان رســید و دوربین روى چهره کلهر زوم کرد، تشویق ها 
و شور و شوق شــنوندگان این بار از قاب صفحات تلفن همراه 
و به واسطه قلب هاى رنگارنگ نمایان شــد؛ گویى کلهر ابراز 
عالقه هاى مخاطبان را اگر چه از راه دور شنید و به احترامشان 
سکوتى کوتاه کرد تا اینکه کوك دلش با کوك سه تار همانند شد 
و سکوتش را شکست و با «طرقه» مخاطبان را مثل چکاوکى 
به پــروازى هیجان انگیز دعوت کرد. پروازى بر فراز آســمان 

پرستاره اصفهان.

 نواى ســه تار کلهر و همزبانى نوازندگان دیگر در فضاى آرام 
چهلستون تناقضى دلنشین را به تماشاگر القا مى کرد و روح او را 
نوازش مى داد. کلهر به خوبى مى داند که چگونه مخاطبان خود 
را جادو کند؛ پروازى شورانگیز و پس از آن فرودى خیال انگیز و 

متین با قطعه «آتشگاه».
این قطعه را «کالین جاکوبسن» پس از سفر به سرزمین پر رمز 
و راز اصفهان و بازدید از آتشکده اى مى نویسد و به کلهر هدیه 
مى کند. کلهر با جان و دل این هدیه ارزشمند را در میعادگاه خود 
نواخت و جان کالم را به بهترین شکل در بهترین مکان و زمان 

ممکن به گوش مخاطبان رساند.
سپس نوبت به «شهر خاموش» رســید، نقش گروه مینیاتور 
اینجا بود که پررنگ تر شد، با آغاز «شهر خاموش»، گویى تمام 
نوازندگان مبهوت شب هاى زیباى اصفهان در چهلستون شده 
بودند. «شهر خاموش» از ســاخته هاى کلهر است که روایتى 
جذاب و انسانى دارد با این حساب انگار اجراى یک شنبه شب او 
دل انگیزتر بود؛ چرا که چهلستون بحق میزبانى خوش مشرب 

و الهام بخش است که دل هر هنرمندى را به دست مى آورد.
ایوان چهلستون، دوستى پرشکوه براى گروه هاى موسیقى بوده، 

از شجریان و قربانى تا تاج و کسایى و شهناز چه بسیارند 
بزرگانى که نوایشان به واسطه اجرا در این بنا شورانگیز 
شده است اما یک شنبه شب این عمارت یک مهمان 
بسیار ویژه در یک شــرایط ویژه تر داشت، مهمانى از 
کردستان که با دستانش به کمانچه جان مى داد. او زمانى 

آمد که عمارت پرشکوه اصفهان زیر سایه ویروس کرونا 
در انزوا فرو رفته بود و زخم هایى بر بدن داشــت، 

کلهر شــاید جان و روحى تازه بر چهلستون 
شهر دمید.

زیبایى و یگانگى چهلستون و اصفهان 
که هنرمندانى خوش ذوق همچون 

حسن کسایى و جلیل شهناز را 
در خود پرورانده نواى کمانچه 
کلهر را به آن ســوى دنیاى 
خیال برد. شاید به همین دلیل 
باشــد که اجراى کلهر و گروه 

مینیاتور به جلیل شهناز و حسن 
کسایى تقدیم شد./2466

این روزها تصویربردارى سریال «شرم» به کارگردانى احمد کاورى و تهیه 
کنندگى امیر پور وزیرى ادامه دارد.

گروه تولید این روزها به دنبال بازیگرى هستند که سکانس هاى باقیمانده 
ســیروس گرجســتانى را بازى کند. از طرفى نیز تهیه کننده قصد دارد تا 
سکانس هاى ضبط شده گرجستانى را نگه دارد و در سریال بگنجاند و ادامه 

آن توسط بازیگر دیگرى رقم بخورد.
نویسندگى این سریال به عهده سعید فرهادى است. پوروزیرى سال گذشته 

کارگردانى سریال «مینو» را براى تلویزیون به عهده داشت.
ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزى، فریبا متخصص، نســیم ادبى، الهام 

طهورى، سید مهرداد ضیایى و... از بازیگران این سریال هستند.

«دواین جانســون» در حالى براى نقش آفرینى در اکثر فیلم ها 
بالغ بر 20 میلیون دالر دستمزد مى گیرد که بودجه کل خیلى از 

فیلم هاى مستقل رقمى پایین تر از این است.
این بازیگر که ملقب به «راك» است یکى از محبوب ترین و در 
عین حال گران ترین ستاره هاى هالیوود محسوب مى شود. حضور 
«راك» مى تواند به تنهایى فروش یک اثر سینمایى را به شکل 
قابل توجهى افزایش دهد و موفقیــت آن را بیمه کند؛ به همین 
دلیل هم دستمزد این بازیگر عمومًا رقمى نجومى است که حتى 

در مقیاس هالیوود عدد سنگینى به نظر مى رسد.
در سال 2019 مجله «فوربز» اعالم کرد جانسون با درآمد 89/4 
میلیون دالرى پردرآمدترین بازیگر هالیوود بوده است. این بازیگر 
در ســال 2018 هم دومین هنرپیشه پردرآمد سال لقب گرفت و 
تنها «جرج کلونى» با درآمد 233 میلیون دالرى در رتبه اى باالتر 
قرار گرفته بود؛ گرچه باید به این نکته هم اشاره کنیم که کلونى 
سال 2018 شرکتى که بنیانگذارش بود را فروخت و عمده درآمد 

سالیانه او از همین محل تأمین شد.
به ایــن ترتیــب واضح اســت کــه راك در ســال هاى اخیر 
گرانقیمت ترین ستاره ســینماى آمریکا بوده است. اما وقتى از 
دســتمزد باالى این بازیگر حرف مى زنیم دقیقًا چه اعدادى 

را مد نظر داریم؟
«راك» به شکل متوســط از هر فیلم ســینمایى درآمدى 
20 میلیون دالرى دارد یا بهتر اســت بگوییم تنها با چنین 
اعداد و ارقامى مى شــود دواین جانسون را راضى کرد تا در 
یک اثر سینمایى حضور پیدا کند. براى مثال بررسى هاى 
«وال استریت جورنال» نشــان مى دهد این بازیگر قرار 
است براى حضور در فیلم ســینمایى «اعالن قرمز» 
حدود 22 میلیون دالر دستمزد بگیرد. این رقم شامل 

21 میلیون دالر دستمزد بازیگر و یک میلیون دالر پرداخت براى 
شبکه هاى اجتماعى است.

«راك» شــبکه هاى اجتماعــى بســیار پرمخاطبــى دارد 
و تولیدکنندگان بابت ایــن نوع تبلیغات هزینــه جداگانه اى را 
مى پردازند که شامل هزینه هاى بازاریابى فیلم مى شود. این را هم 
اضافه کنیم که رقم 22 میلیون دالر شامل درصدى از سود فیلم 
که بستگى به عملکرد آن در گیشه  دارد نیست و این رقم به شکل 

جداگانه به جانسون پرداخت خواهد شد.
به عنوان یک نمونه دیگر مى توان بــه فیلم «جومانجى: مرحله 
بعدى» اشــاره کرد که «راك» براى ایفاى نقش در آن دستمزد 
23/5 میلیون  دالرى گرفت. او همچنین براى حضور در مجموعه 
«فوتبالیســت ها» در هر قسمت دســتمزدى 700 هزار دالرى 

دریافت کرده است.
البته درآمد دواین جانسون از یک اثر ســینمایى صرفًا از طریق 
دستمزد هنرپیشگى تأمین نمى شــود. او در بعضى آثار به عنوان 
تهیه کننده نیز ســرمایه گذارى مى کند؛ بــراى مثال «راك» از 
تهیه کنندگان فیلم «آســمانخراش» یا فیلم «اعالن قرمز» که 
پیش تر به آن اشاره کردیم بود. به نظر مى رسد حدود 30 درصد 

سود این آثار هم به واسطه تهیه کنندگى به او مى رسد.
براساس پروژه هاى مختلفى که «راك» در آنها حضور داشته از 
آثار سینمایى گرفته تا قراردادهایى که با شبکه هاى تلویزیونى و 
برندهاى تجارى دارد، تخمین  زده مى شود که این بازیگر ثروت 

خالصى معادل 320 میلیون دالر در اختیار داشته باشد.
درباره برندهاى تجارى و درآمد «راك» از طریق آنها مى توان به 
موارد گوناگونى اشاره کرد؛ اما صرفاً براى مثال این چهره از محل 
قرارداد با «فورد» و «آندر آرمور» ساالنه حدود 40 میلیون دالر 

درآمد دارد./2467

بازیگرى که دستمزدش
 با بودجه بسیارى از فیلم ها برابرى مى کند

درآمد «دواین جانسون» 
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گزارشى از برگزارى کنسرت آنالین
 کیهان کلهر در ایوان چهلستون

شبى که شهر، خاموش نبود

زمان اکران آنالین فیلم «لتیان» با بازى پریناز ایزدیار، 
سارا بهرامى و امیر جدیدى مشخص شد.

فیلم «لتیان» بــه کارگردانى على تیمــورى و تهیه 
کنندگى مجید مطلبى اواخر ســال 97 مقابل دوربین 
رفت و از پنج شنبه 23 مرداد در سینماى آنالین اکران 

مى شود.
«لتیان» با بازى متفاوت امیــر جدیدى بعد از مدت ها 
انتظار اکران خــود را تا چند روز دیگــر آغاز مى کند و 
عالقه مندان به بازى امیر جدیدى مى توانند این فیلم 

را به تماشا بنشینند.
امیــر جدیــدى پیــش از ایــن حضــورى موفق در 
فیلم هاى «هت تریک»، «قانــون مورفى»، «عرق 

ســرد»، «اژدها وارد مى شــود»، «تنگه ابوقریب»، 
«سیزده» و... داشته است.

فیلم ســینمایى «لتیان» قرار بود در سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید اما با تکمیل نشدن 
مراحل فنى و تصویربردارى، اکران آن به زمان دیگرى 
موکول شد و با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلى 

سینماها این فیلم در سنیماى آنالین اکران مى شود.
پریناز ایزدیار و امیر جدیدى بازیگر نقش هاى اصلى 
این فیلم سینمایى هستند که در کنار دیگر هنرمندان 
سرشناس مانند سارا بهرامى، حسن معجونى و ستاره 
پســیانى به ایفاى نقش پرداختند. «لتیان» درباره 
شکستن سد میان روابط انسانى است که شکستن 
آن با فراز و فرودهاى زیادى در زندگى افراد همراه 

است./2468
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اج و کسایى و شهناز چه بسیارند 
 واسطه اجرا در این بنا شورانگیز

ه شب این عمارت یک مهمان 
ـرایط ویژه تر داشت، مهمانى از
ش به کمانچه جان مى داد. او زمانى

اصفهان زیر سایه ویروس کرونا  وه
زخم هایى بر بدن داشــت،   و

روحىتازه بر چهلستون 

لستون و اصفهان 
ش ذوق همچون 
لیل شهناز را
اى کمانچه 
ـوى دنیاى 
 همین دلیل

کلهر و گروه 
شهناز و حسن 

66د./2466

خاطره  ایرج راد از بیهوش شدنش 
سرصحنه «اجاره نشین ها»!

مهدى سلوکى، بازیگر تلویزیون، با اشاره به درگذشت پوپک گلدره در جریان ساخت سریال «نرگس»، 
آن واقعه را باورنکردنى دانست که باعث مکدر شدن احساسات عوامل سریال و مخاطبان شد.

ســلوکى با حضور در برنامه «همدلى» که میان دو عید قربان و غدیر روى آنتن شبکه مى رفت، در 
پاسخ به این سئوال که بعد از شنیدن خبر درگذشت ناگهانى پوپک گلدره، چه اتفاقى افتاد، ادامه داد: 
«حادثه اى که براى خانم گلدره افتاد و پس از آن خبر درگذشت ایشان، واقعاً ناگهانى و غیر قابل باور 
براى اعضاى گروه بود. با تغییر بازیگر و جایگزینى خانم اسکندرى، مجبور بودیم برخى سکانس ها 
را دوباره تکرار کنیم. روزهاى اول حس و حال مناسبى براى ضبط سکانس ها نداشتیم و قطعاً خاطر 

مخاطبان هم از این اتفاق مکدر شده بود.»/2471

درگذشت پوپک گلدره
 از زبان مهدى سلوکى

پیکر ماه چهره خلیلى بازیگر فقید سینما و تلویزیون، امروز در لندن به خاك سپرده مى شود.
نعیمه نظام دوست، بازیگر سینما و تلویزیون، در گفتگو با یک برنامه تلویزیونى گفت: هنوز پسر 

پنج ساله اش از درگذشت او اطالع ندارد.
وى درباره ارتباط دوســتانه خود با این هنرمند فقید اظهار کرد: من اولین کسى بودم که متوجه 
بیمارى او شدم؛ او این موضوع را با من در میان گذاشت و گفت دوست ندارد کسى خبردار شود. 
من هم امانتدار دوستم بودم و این موضوع را به کسى نگفتم. در این ده ماه پیگیر حالش بودم؛ اما 
خودم هم حال خوبى نداشتم. همیشه از خدا مى خواستم که سالمتى اش را به دست آورد و اتفاق 

خوبى براى او رخ بدهد.
نظام دوست عنوان کرد: ماه چهره قرار بود در ایران جراحى شود؛ اما بخاطر خانواده اش به لندن 
رفت تا دیدارى با آنها داشته باشــد. بعد هم که درگیر کرونا شدیم و مراحل شیمى درمانى را در 
آنجا سپرى کرد. ماه چهره خلیلى سرطان لوزالمعده داشت؛ یکى از بدترین سرطان هایى که در 

دنیا وجود دارد.
او در پایان درباره ویژگى اخالقى ماه چهره خلیلى گفت: ماه چهره خیلى ایرانى بود و عرق ملى 
داشت. اگر به خودش بود، االن ایران بود؛ اما شــرایط کرونا و زندگى باعث شد که دیدارمان به 
قیامت بیافتد. مهربان و آدم حسابى بود. من هیچ وقت ندیدم پشت سر کسى صحبت کند، همه 

را دوست داشت و به همه انرژى مى داد./2472

ماه چهره خلیلى 
امروز به خاك سپرده مى شود سرنوشت سریال «شرم» در 

نبود سیروس گرجستانى
زمان اکران آنالین فیلم «لتیان» مشخص شد

فیلم سینمایى «مثل یک عاشق» با بازى رؤیا نونهالى، 
امین زندگانى و لیال زارع در سینماهاى هنر و تجربه 

اکران مى شود.
«مثل یک عاشق» به کارگردانى و تهیه کنندگى بهرام 
گوهرى سال 95 کلید خورد و به عنوان اولین تجربه 
کارگردانى بهرام گوهرى مقابل دوربین رفت. این فیلم 
سینمایى بعد از گذشت حدود چهار سال از ساخت، چند 
روزى است که اکران خود را در سینماهاى هنر و تجربه 

آغاز کرده است.
بهرام گوهرى که به عنوان عکاس ســینما شناخته 

مى شــود در تجربه اى متفاوت فیلم سینمایى «مثل 
یک عاشق» را مقابل دوربین برد و روایتگر داستانى 

عاشقانه شد.
داستان فیلم «مثل یک عاشق» درباره زنى است که 
تصمیم مى گیرد با عبور از فراز و نشیب هاى زندگى 

ازدواج کند و اتفاق تازه اى را در زندگى اش رقم بزند.
رؤیا نونهالــى، امین زندگانى و لیال زارع ســه بازیگر 
نقش اصلى فیلم «مثل یک عاشــق» هستند که در 
اولین تجربه کارگردانى بهرام گوهرى با او همکارى 

مى کنند./2469

بازگشت رؤیا نونهالى با «مثل یک عاشق»

ل ر ن رن ز ز ىو هر هور
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وفا هخامنش، مدافع میانى تیم فوتبال ذوب آهن در گفتگویى در رابطه با 
پیروزى یک بر صفر این تیم برابر پرسپولیس اینطور حرف هایش را آغاز 
کرد: خدا را شکر بعد از چند بازى که داورى به ضرر ما بود و امتیازاتى را از 
دست دادیم و تیم به شرایط بحرانى رفته بود و استرس روى ما فشار آورده 
بود، این بازى را با پیروزى مقابل قهرمان مسابقات و یک تیم بزرگ پشت 

سر گذاشتیم و خیلى بابت این برد خوشحالیم.
او ادامه داد: تقریبًا ما به شرایط خوبى در جدول رده بندى رسیدیم. ولى 
هنوز ماندنمان 100 در صد نیست. اما با اینکه امتیازات خیلى زیادى را 
از دســت داده ایم، به دنبال امتیازات کامل هستیم تا جایگاه بهترى به 

دست بیاوریم. 
مدافع ســابق نفت آبادان و خونه به خونه در رابطه با دو بازى باقیمانده 
تیمش مقابل نساجى مازندران و گل گهر سیرجان بیان کرد: ما دو بازى 
خیلى سخت داریم. نســاجى مازندران خیلى روى فرم است ولى ما تیم 
کوچکى نیستیم و مى رویم در قائمشــهر هم امتیاز بگیریم و کارمان را 

تمام کنیم. 
او سپس با اشــاره به حساســیت بازى برابر گل گهر عنوان کرد: بازى 

آخر هم یک بازى مســتقیم میان ما و گل گهر است که شرایط خوبى 
در جدول ندارد.

از هخامنش در مورد ماجراى حاشیه اى تونل زدن براى پرسپولیس 
پرسیدیم که او در واکنش به این سئوال گفت: ما باشگاهمان هیچ 
مشکلى براى تونل زدن براى قهرمان نداشت و از اول هم قرار بود 
این کار را انجام دهیم، ولى شــرایط طورى رقم خورد که راضى به 
این کار نبودند. نمى دانم این مســئله چرا اینقدر بزرگ شــده بود. 
پرســپولیس قهرمان شــده و این یک کار روتین است و براى تیم 
قهرمان معموًال انجام مى شــود. ما هم قرار بود ایــن کار را  انجام 
بدهیم ولى باشگاه احساس کرد شاید بعد از بازى مشکالتى ایجاد 
شود و ارزش کار ما در صورت پیروزى پایین بیاید. احتماًال اگر تونل 
مى زدیم و بازى را مــى بردیم، حرف و حدیث پیــش مى آمد که 
پرسپولیس به ما راه داده و به همین دلیل لحظه آخر تصمیم گرفته 
شد که این کار انجام نشود ولى قبل از بازى رفتیم و به گل محمدى، 
بازیکنان و کادر فنى پرسپولیس که با شایستگى قهرمان شد، تبریک 

گفتیم. این قهرمانى حقشان بود.

وفا هخامنش: 

موضوع تونل را 
خیلى بزرگ کردند

کاپیتان ذوب آهن در گفتگویى تصریح کــرد: من یک خواهش عاجزانه 
از مسئوالن فدراسیون فوتبال دارم. خواهش مى کنم به هر شکل ممکن 
VAR را به ایران بیاورید و در لیگ برتر آن را اجرا کنید. فوتبال ما این همه 
هزینه دارد و مجهز کردن نهایتًا پانزده شانزده ورزشگاه به این تکنولوژى 
چیز دست نیافتنى نیست. فدراسیون استارتش را بزند حتمًا باشگاه ها هم 

وارد عمل مى شوند و کمک مى کنند.
قاسم حدادى فر در ادامه گفت: اشتباهات داورى در فوتبال ما بیش از حد 
است و این هفته ها مى بینیم که چقدر در نتایج تأثیرگذار است. در دو بازى 
6 امتیاز از ما گرفته شد و بدترین اشتباهات ممکن را علیه خودمان شاهد 
بودیم و بازیکنان ما بى دلیل اخراج شدند ولى آب از آب تکان نخورد. گفتند 
جلسه مى گذاریم و بررســى مى کنیم ولى نتیجه اش چه شد؟ حتى آنقدر 
عمل نکردند که کارت قرمزها را برگردانند و واقعاً حق تیم ما خورده شد و در 
خطر سقوط قرار گرفتیم. به نظرم با ورود VAR عدالت در فوتبال ایران 

بیشتر برقرار مى شود.
وى در مورد اینکه با 3 امتیاز بازى با پرسپولیس خطر سقوط در ذوب آهن 
کمتر احساس مى شود ولى هنوز وجود دارد هم توضیح داد: واقعًا ناراحتم 
که ذوب آهن را در این وضعیت مى بینم و در مورد فرار از سقوط صحبت 
مى کنیم. ذوب آهن را هیچوقت اینطور ندیده بودم. مشــکالت عجیب و 

غریب زیادى در طــول فصل دیدیم و از 
تغییر مدیریت و ســرمربى در چند 

نوبت گرفته تا اشتباهات تأثیرگذار 
داورى و... همه به ما ضربه زد؛ با 
وجود این، خدا را شکر که فعًال 
از منطقه خطر دور شدیم ولى 
هنوز دو بازى دیگر باقى مانده 

و نیــاز داریم بهترین 
نتایــج ممکن را 

بگیریم.

قاسم حدادى فر: 

با این همه اشتباه آب از آب 
تکان نخورد

غریب زیادى در طــول فصل دیدیم و از 
تغییر مدیریت و ســرمربى در چند 

نوبت گرفته تا اشتباهات تأثیرگذار 
داورى و... همه به ما ضربه زد؛ با 
وجود این، خدا را شکر که فعًال 
ولى از منطقه خطر دور شدیم
هنوز دو بازى دیگر باقى مانده 

و نیــاز داریم بهترین 
نتایــج ممکن را 

بگیریم.

سخنگوى فدراسیون مى گوید که با توجه به یادآورى 
سرپرست فدراسیون فوتبال ظرف روزهاى آینده باید 
شاهد تحویل پیش نویس اســاس نامه به فدراسیون 

باشیم.
امیرمهدى علوى در گفتگویــى رادیویى درخصوص 
اینکه چرا تا این حد بررســى پیش نویس اساسنامه از 
سوى فیفا طول کشیده است، گفت: دقیقاً دوشنبه یک 
ماه پیش بود که مباحث مربوطه بعد از بررســى هاى 
متفاوتى که از روز 18 فروردین با برگزارى جلساتى در 
فدراسیون استارت خورده است در حوزه دبیر کل محترم 
و کمیته حقوقى و تدوین مقــررات و اعضاى هیئت 
فدراسیون و حوزه هاى مربوطه انجام و به فیفا ارسال 
شد. ضمن اینکه هفته گذشــته در جلسه اى که بین 
رئیس فیفا جناب آقاى اینفانتینو و شیخ سلمان و آقایان 
بهاروند و نبى با همراهى رؤساى فدراسیون هاى عضو 
کافا برگزار شد، یکى از مباحثى که توسط آقاى بهاروند 
مطرح شد همین موضوع بود که اشاره شد فدراسیون 
فوتبال پیش نویس اساســنامه خودش را ارسال کرده 

است و ابراز امیدوارى شد در زمان کوتاهى پاسخ و نظر 
مشورتى فیفا را درباره این موضوع داشته باشیم و ما هم 
منتظر هستیم با توجه به این یادآورى که شده است ان 

شاء ا... شاهد دریافت نظر مشورتى فیفا باشیم.
وى در ادامــه افزود: درواقع فدراســیون در این مدت 
چهار ماه تمام تالش خود را بــراى تبعیت از الزامات 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا و همچنین پیروى از 
ظرفیت هاى قوانین داخلى انجام داده است و به نظر 
مى رسد یک پکیج بسیاربسیار خوبى براى پیش نویس 
اساسنامه و یا بهتر بگوییم سند فربه فدراسیون فوتبال 
ایران تدوین شــده اســت و امیدواریم با همراهى که 
صورت مى گیرد و جمع بندى شود و شاهد مراحل بعدى 
که شامل تفسیر اساس نامه فدراسیون در مجمع محترم 

و برگزارى انتخابات است باشیم.
وى درباره اینکه صحبت هایى مطرح شــده است که 
مجمع برگزار نمى شــود تأکید کرد: به صورت طبیعى 
باید شاهد برگزارى مجمع باشــیم و چنین شایعاتى 

صحت ندارد.

انتظار فدراسیون فوتبال طوالنى شد

امیرقلعه نویى نیز به پویش دســتان یار پیوسته تا به 
اندازه خود گامى برداشته باشد براى بهتر شدن کیفیت 

زندگى مردم ایران.
 محمدجواد آذرى جهرمــى در پیامى از على پروین و 
امیر قلعه نویى به عنوان پیشکســوتان فوتبال ایران و 
باشگاه هاى پرسپولیس و استقالل دعوت کرده بود تا 
به پویش «ایران همدل» بپیوندند و حاال امیرقلعه نویى 
و على پروین که از بزرگ ترین پیشکسوتان دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس به شمار مى روند، به این دعوت 

پاسخ مثبت داده اند.
امیرقلعه نویى در همین رابطه در صفحه اینســتاگرام 
خود اینطور نوشته است: «این روزها بیشتر از همیشه 

به همدیگه محتاجیم. به محبتى که قطره قطره جمع 
بشه و به یک دریاى خروشان همدلى تبدیل بشه. تو 
این روزهایى که خیلى از دست ها خالى تر از قبل شده، 
خیلى از کسب وکارها تعطیل شــده و خیلى آبروها به 
خطر افتاده، وقتشه که دســت به دست هم بدیم و یه 
ایران همدل بسازیم تا گره اى از کار کسى باز کنیم و 
آستینى براى کمک باال بزنیم. پیوستن به پویش ایران 
همدل راه خوبیه که کمک هاى ما در کنار هم یک کار 
بزرگ رقم بزنه. من هم به پویش خیریه  ایران همدل 
مى پیوندم و از همه  هــواداران خوب و مهربان فوتبال 
ایران دعوت مى کنم به این پویش بپیوندند تا این کار 

خیر گسترده تر شود. یا على مدد.»

بزرگوار در دستان یار!

نشریه «استاد الدوحه» قطر خبر داد مرتضى پورعلى گنجى، مدافع ایرانى 
العربى در آستانه انتقال به یک باشگاه چینى قرار دارد. انتظار مى رود این 
بازیکن ایرانى در هفته پایانى لیگ ستارگان قطر را به مقصد چین ترك کند 
چون باشگاه العربى با پیشنهاد باشگاه چینى موافقت کرده است. پورعلى 
گنجى دو فصل براى العربى بازى کرد ولى نتوانست انتظارات تیم را برآورده 
کند. العربى با فروش مدافع ایرانى به دنبال جذب یک بازیکن آسیایى به 

جاى پورعلى گنجى در پست مدافع راست یا هافبک است.

مرتضى چینى مى شود

بزرگ ترین نهاد فوتبالى ایران را باید غرق در مشــکالت دانســته و  
وضعیت بحرانى و قرمز براى آن متصور شویم. از بالتکلیفى تیم هاى 

ملى تا اساسنامه اى که روى هواست.
 نزدیک به یک ماه از ارسال اساسنامه اصالح شده فدراسیون به فیفا 
مى گذرد اما فدراسیون جهانى فوتبال تا به حال هیچ واکنشى نسبت 
به آن نداشته است. موضوعى که سابقه نداشته و اکثراً تا ظرف ده روز 
فیفا اصالحات را تأیید یا رد مى کرد. اما حاال فدراســیون توسط نهاد 
باال دستى خود به نوعى بایکوت شــده و تکلیفش را در این خصوص 

نمى داند. ماجرایى که شاید به تعلیق ختم شود.

البته باید گفت که این تعلیق احتمالى خطرى براى فوتبال ندارد و تیم 
ملى و باشگاه ها مى توانند در مسابقات بین المللى شرکت کنند و تنها 
هیئت رئیسه تعلیق و کمیته انتقالى متشکل از افراد مورد تأیید فیفا و 
وزارت ورزش ایران تشکیل مى شود. البته کماکان باید منتظر ماند و 

دید سکوت فیفا چه زمانى شکسته مى شود.
اما اساسنامه تنها مسئله بزرگ فدراسیون فوتبال نیست؛ به فهرستى از 

سایر مشکالت توجه کنید:
وضعیت اسفناك مالى

بلوکه شدن پول هاى ایران نزد فیفا و عدم درآمدزایى با توجه به اوضاع 
کرونا باعث شده وضعیت مالى فدراسیون فوتبال اسفناك و افتضاح 
باشد. مدیران فدراسیون حتى در پرداخت حقوق کارمندان نهاد خود نیز 
با مشکل مواجه هستند. در این بین هزینه هاى تشکیل اردو از جوانان تا 
بزرگساالن سرسام آور است و بزرگ ترین معضل را براى سرپرست و 
دبیرکل به وجود آورده که ممکن است تبعات سختى داشته باشد. البته 

صحبت هایى براى پایان تحریم ها منتشر شده که فدراسیون گوش 
به زنگ آن است.

مشکالت متعدد تیم ملى بزرگساالن
همه از تمایل باالى اسکوچیچ براى استخدام هر چه زودتر کریم باقرى 
خبر دارند. اما مسئوالن فدراسیون تا به االن با وى به توافق نرسیده اند 
و همین موضوع تبدیل به چالش شده است. از طرف دیگر کمیته هاى 
تیم هاى ملى چند ماهى است رئیس ندارد و همچنین سرپرستى براى 
تیم ملى تا به االن انتخاب نشده اســت. موضوعى که مشکالتى را 
سرمربى کروات تیم ملى به وجود آورده و ناهماهنگى هاى موجود باعث 
ایجاد دلخورى شده است. تیم ملى 
حاال براى موفقیت در چهار بازى 
پیش رو بیشتر از هر زمانى احتیاج 
به حمایت دارد و کمبودهاى موجود 

ممکن است لطمه وارد کند.
آل اشپورت فسخ کرد و 
تکلیف البسه هم مشخص 

نیست
به دلیل مشــکالت به وجود آمده 
بعد از شیوع ویروس کرونا شرکت 
آل اشــپورت به دلیل عدم توانایى 
تأمین البسه تیم ملى قرارداد خود 
با فدراسیون فوتبال را فسخ کرد. در 
حال حاضر هیچیک از شرکت هاى 
داخلــى و خارجى با فدراســیون 
فوتبال براى تأمین البسه به توافق 
نرســیده اند. این درحالى است که 
فدراسیون اواسط شــهریور براى 
بازى با ازبکستان به این کشور سفر مى کند و تیم هاى پایه نیز اردوهاى 
خود را شروع کرده اند و ممکن است مشکالتى از این لحاظ به وجود 

آید.
بالتکلیفى در تیم هاى پایه موج مى زند

نزدیک به سه هفته از انتخاب پرویز مظلومى به عنوان سرمربى تیم 
جوانان مى گذرد و حتى اردوى تدارکاتى تشکیل شده و این تیم بازى 
تدارکاتى پشت سر گذاشته است؛ اما هنوز تکلیف دستیار اول سرمربى 
مشخص نیست. از طرف دیگر تیم امید نیز کادر فنى مشخصى ندارد و 
آنطور که معلوم است، این تیم در اولویت فدراسیون قرار ندارد و باز هم 
باید در انتظار ناکامى دیگر باشیم. همه این عوامل دست به دست هم 
داده و فدراسیون را در حالت بحران و قرمز قرار داده است و باید دید در 
نهایت مدیران بلندمرتبه این نهاد چه تصمیماتى براى حل مشکالت 

موجود اتخاذ مى کنند.

چرا آخه این همه بحران؟

نیکوالى بودورف مدافع بلغارى استقالل که مى توان او را عجیب ترین 
خرید این فصل آنها دانســت، بعد از جدایى از این تیم، براى دریافت 
مطالباتش شــکایت کرد و مبلغ 125 هزار دالر از اســتقالل طلبکار 

شده است.
این مدافع 33 ســاله در حالى این فصل به استقالل پیوست که آبیها 
در قلب خط دفاعى با تراکم بازیکن مواجه بودند و خرید یک بازیکن 
خارجى باالى 30 سال و کامال نا آماده در این پست، سئوال هایى را در 

این خصوص ایجاد کرد.
بــودورف در تمام مدت حضورش در اســتقالل تنها 2 بــار در لیگ 
قهرمانان آسیا مقابل الشرطه و االهلى به صورت کامل به میدان رفت 
و در لیگ برتر هم 82 دقیقه مقابل گل گهر بازى کرد تا جمع بازیهاى 
او در استقالل به 262 دقیقه برسد. آبى پوشان در این 3 بازى که مدافع 
بلغارى شان در خط دفاعى بازى کرد، صاحب 2 شکست و یک مساوى 
شدند. در حالى این مدافع میانى 33 ساله و نا آماده بلغارى به عضویت 
استقالل در آمد که آنها در این پست نفراتى مثل روزبه چشمى، محمد 
دانشگر، عارف غالمى، سیاوش یزدانى، شــاهین طاهرخانى و سینا 

خادم پور را داشتند.
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مزایده اتومبیل
شماره آگهى : 139903902134000007 تاریخ آگهى :1399/05/16 شماره پرونده 
: 139804002003005019 بر اساس پرونده اجرایى کالسه  9800194 یک دستگاه 
خودرو سوارى  سمند به شــماره انتظامى ایران 67-898 ب 34 متعلق به آقاى هادى 
احمدى فرزند منوچهر که برابر اعالم پلیس راهور اصفهان در سیســتم شماره گذارى 
بنام نامبرده مى باشد و قبال در قبال طلب خانم شیدا چنگیز عباسى و پنج درصد اجرایى 
بازداشت گردیده از ســاعت 9 صبح تا 12 روز دوشــنبه مورخ 99/6/3 در محل واحد 
اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون  واقع درمیدان بسیج خیابان 
شــهید امینى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ نهصد 
میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشــناس رسمى شروع و به هر کس خریدار 
باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شــود.طبق نظریه کارشناس رسمى 
مربوطه مورد مزایده سوارى سمند به رنگ سفید به شماره موتور 124k 09559950 و 
شماره شاسى 119514 مدل 1395 بوده وخودرو تک سوزمى باشد.بیمه نامه مشاهده 
نگردید ،الستیک ها 80 درصد سالم مى باشد،بدنه سالم و بدون رنگ شدگى و خط و 
خش بوده و تودوزى سالم مى باشد.درب خودرو باز نشد و امکان کنترل اصالت خودرو 
و وضعیت موتور و گیربکس و زیر وبند وجود نداشت. کسانى که مایل به خرید و شرکت 
در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس : پارکینگ شاهین عسگران واقع 
درعسگران خیابان اصلى روبه روى پاسگاه دیدن نمایند.الزم به ذکر است بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى و 
سایر هزینه ها ازجمله حق الحفاظه و غیره به عهده برنده مزایده مى باشد. این آگهى در 
یک نوبت در تاریخ 99/5/21 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد.الزم به ذکر است 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعداز تعطیلى روز برگزارى مزایده 
خواهد بود. م الف :928809- سید محمد حسن مصطفوى – مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى تیران و کرون/5/177
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 323فرعى واقع در دهق چهار 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به محمــد رضا کالنترى و غیره  
فرزند فرج در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1399/06/20 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یــا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.928913/ م الف- تاریخ انتشار: 1399/05/21 -کفیل ثبت اسنادوامالك 

بخش مهردشت/5/180
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها 
فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شــمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شماره   139960302026011940   مورخ  1399/05/13  آقاي رضا زینلی 
حسین آبادي به شناسنامه شماره 77560 کدملی 1281870811 صادره اصفهان فرزند 

حسین بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 185,16 مترمربع از پالك 
شماره 127 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى محمد 

على هادیان جزى
2 – راى شماره   139960302026000100   مورخ  1399/01/17  و راى اصالحى 
شماره   139960302026004281  مورخ   1399/03/21    آقاي عباسعلی شفیعی به 
شناسنامه شــماره 93 کدملی 1091872554 صادره نجف اباد فرزند ابراهیم بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 125,97 مترمربع از پالك 14057 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى میرزا حسین چرمى
3 – راى شــماره   139960302026006947   مورخ  1399/04/14   آقاي مرتضی 
هارونی به شناسنامه شماره 4997 کدملی 1285180798 صادره اصفهان فرزند صفر 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 201,20 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
4 – راى شماره   139860302026002734   مورخ  1398/02/18   خانم فاطمه بیگم 
فردوسی حســین آبادي به شناسنامه شــماره 30377 کدملی 1282231332 صادره 
اصفهان فرزند حیدر بصورت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
136,45 مترمربع از پالك شــماره 77 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى اسماعیل دهقانى
5 – راى شــماره   139860302026002732   مــورخ  1398/02/17  آقاي  پرویز 
سعادت سعادت آبادي به شناسنامه شــماره 3 کدملی 5649618283 صادره جرقویه 
فرزند فضل اله بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,45 
مترمربع از پالك شماره 77 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى اسماعیل دهقانى
6 – راى شماره   139860302026022128   مورخ  1398/12/15   خانم بتول مازیار 
به شناسنامه شماره 265 کدملی 2668679095 صادره فومن فرزند اجاقعلی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 327 مترمربع از پالك شــماره 134 فرعی 
از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى براتعلى اندوانى
7 – راى شــماره   139960302026003609   مورخ  1399/03/11  آقاي رســول 
یزدیان خوابجانی به شناسنامه شماره 560 کدملی 1286828171 صادره اصفهان فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95,10 مترمربع پالك شماره 96 
فرعی از14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم سیمین ماهرانى برزانى

8 – راى شماره   139960302026007224   مورخ  1399/04/15  آقاي حمید هیبتی 
گوجانی به شناسنامه شماره 36 کدملی 4679590513 صادره فارسان فرزند جانمراد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 74,70 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى سوفاف
9 – راى شــماره   139960302026002817   مــورخ  1399/02/28   آقاي فرهاد 
شاهین به شناســنامه شــماره 1330 کدملی 4620510483 صادره شهرکرد فرزند 
خسرو نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 102 مترمربع پالك شماره 
71 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى محمد رفیعى وخانم 

بى بى رفیعى
10 – راى شــماره   139960302026005228   مورخ  1399/03/24  آقاي ســعید 

سید قلعه جوزدانی به شناسنامه شماره 52633 کدملی 1280951842 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 290 
مترمربع پالك شماره 466 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
11 – راى شــماره   139960302026005229   مورخ  1399/03/24  آقاي مسعود 
خواجه شیرانی به شناسنامه شماره 1433 کدملی 1283563754 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 290 مترمربع 
پالك شــماره 466 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
12 - راى شــماره   139860302026020173   مــورخ  1398/11/17  آقاي احمد 
عالمت ساز به شناسنامه شــماره 769 کدملی 1284992144 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلی بصورت ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 58,75 مترمربع از پالك 
شماره 13740 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالرضا عروجى
13 - راى شماره   139960302026004424   مورخ  1399/03/22  آقاي حسن احمد 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 43881 کدملی 1280864400 صادره اصفهان فرزند 
اسماعیل بصورت ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 323,15 مترمربع از 
پالك شماره 4 فرعی از14039 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
14 - راى شــماره   139960302026004525   مورخ  1399/03/22  آقاي عباس 
محمدي کمال آبادي به شناسنامه شــماره 6 کدملی 5649806136 صادره جرقویه 
فرزند حسین بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 115,11 
مترمربع از پالك شــماره 3 فرعی از15183 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

خانم سلطان مهاجرانى
15 - راى شــماره   139960302026004495   مورخ  1399/03/22  خانم فاطمه 
محمدي کمال آبادي به شناسنامه شــماره 17 کدملی 5649848815 صادره جرقویه 
فرزند محمد بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 115,11 
مترمربع از پالك شــماره 3 فرعی از15183 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

خانم سلطان مهاجرانى
16 - راى شــماره   139860302026022214   مــورخ  1398/12/19  خانم عزت 
بورونی کوپائی به شناسنامه شماره 108 کدملی 5659358764 صادره کوهپایه فرزند 
حسین بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 181,40 مترمربع پالك شماره 
15180 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى امراله حسینى مزرعه ئى

17 - راى شماره   139960302026003912   مورخ  1399/03/17  آقاي سید رضا 
سجادي به شناسنامه شماره 556 کدملی 0052323579 صادره تهران فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 197,07 مترمربع پالك شماره 15182 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
18 - راى شــماره   139960302026002648   مــورخ  1399/02/24  آقــاي 
سیداسماعیل امینی به شناسنامه شماره 15119 کدملی 1292303883 صادره اصفهان 
فرزند سیدکمال نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 345,72 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم مریم صدرى
19 - راى شــماره   139960302026006904   مــورخ  1399/04/14  خانم عفت 
ذوالفقاري عطاآبادي به شناسنامه شــماره 66 کدملی 5129826388 صادره دهاقان 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 156,63 مترمربع پالك 

شماره 13900اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى حسن و فاطمه زراعتى شمس 

ابادى
20 - راى شماره   139860302026022253   مورخ  1398/12/20  و راى اصالحى 
شماره   139960302026003232  مورخ     1399/03/06   خانم مرضیه هاشمى به 
شناسنامه شماره 626 کدملی 1286072751 صادره اصفهان فرزند محبت اله نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 171,27 مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالکریم امین الرعایائى
21 - راى شماره   139960302026002385   مورخ  1399/02/20  خانم معصومه 
مارانی به شناسنامه شماره 1866 کدملی 1283613271 صادره اصفهان فرزند محمد 
حسن نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 228,65 
مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى حسن و محمد 

دردشتى
22 - راى شــماره   139960302026002386   مورخ  1399/02/20  آقاي اسداله 
سلطانی آفارانی به شناسنامه شــماره 1637 کدملی 1282947508 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
228,65 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکین رسمى 

حسن و محمد دردشتى
23 - راى شــماره   139960302026006938   مورخ  1399/04/14    خانم طاهره 
میرزائی به شناسنامه شماره 23 کدملی 5499664031 صادره تیران فرزند غالمحسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 251,20 مترمربع پالك شماره 16 
فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
24 – راى شــماره   139960302026002502   مــورخ  1399/02/22  آقاي ناصر 
گودرزي به شناسنامه شماره 17 کدملی 1290449481 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85,68 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
25 – راى شــماره   139960302026002718   مــورخ  1399/02/25  خانم زهرا 
رمضانی سودانی به شناسنامه شماره 15 کدملی 1291378383 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 23,15 مترمربع پالك شماره 3 
فرعی از15178 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالکین رسمى بانو بهجت الشریعه 
زنجانى و على صالحى مازندرانى و خانم فاطمه خانم شــیخ االسالم و حسین صالحى 

نصرابادى
اصالحى 

راى شــماره   139860302026016263   مــورخ  1398/10/12   و راى اصالحى 
شماره   139960302026010057  مورخ     1399/04/30   آقاي اردشیر مردان شمس 
آبادي به شناسنامه شماره و کدملی 1270682881 صادره اصفهان فرزند سید مجتبی 
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رئیس انجمن جراحان پالســتیک و زیبایى ایران گفت: 
متأسفانه اخیراً به دلیل کاهش اعمال زیبایى توسط جراحان 
پالستیک، افراد غیرحرفه اى مانند تکنسین ها به صورت 

زیرزمینى اقدام به جراحى هاى زیبایى کرده اند.
حامد باطنى افزود: در حال حاضــر عمل هاى جراحى که 
جنبه درمانى و زیبایى مشــترك داشته و یا اعمال جراحى 
که جنبه  درمانى و بازسازى داشــته باشند انجام مى شود 
و اعضاى انجمن جراحان پالســتیک عمل هاى زیبایى 
که صرفًا هدف زیبایى دارد را انجــام نمى دهند. این فوق 
تخصص جراحى پالستیک گفت: در پیک قبلى کرونا مورد 
خاصى از ابتالى مراجعه کنندگان به جراحان پالستیک و 

زیبایى به انجمن گزارش نشــده و نرخ درگیرى و ابتال در 
جامعه پزشکان و پرسنل و همچنین بیماران در این رشته 
مطابق با نرخ سایر گروه هاى اجتماعى بود. رئیس انجمن 
جراحان پالستیک و زیبایى ایران با اشاره به اینکه بیماران 
مى توانند این اطمینان را داشته باشند که اعضاى انجمن 
جراحان پالســتیک و زیبایى ایران با رعایت همه جوانب 
و موازین بهداشتى مراقب سالمت بیماران هستند، گفت: 
در ایام اخیر که جراحان پالستیک اعمال جراحى را کاهش 
داده اند، افراد غیرحرفه اى مانند تکنسین ها یا رشته هاى غیر 
مرتبط به صورت زیر زمینى اقدام به جراحى زیبایى در خارج 

از اتاق عمل هاى استاندارد و در مراکز غیرمجاز مى کنند .

ابتال به بیمارى کووید- 19 عالوه بر عوارض جســمى 
تأثیرات روحى فراوانى نیــز دارد و به گفته متخصصان، 
ترسى که افراد از ابتال به این ویروس دارند، مى تواند به 

مراتب خطرناك تر باشد.
در مطالعه اى که محققان اخیراً پیرامون این مبحث انجام 
دادند، متوجه شــدند میزان مرگ و میر در افرادى که به 
علت سکته قلبى درگذشته اند، نسبت به پیش از شیوع 
پاندمى بیشتر بوده است. در واقع بیشتر افرادى که پس 
از شیوع ویروس کرونا جان باختند، به دلیل ترس ناشى 
از ابتال به ویروس کرونا به بیمارستان مراجعه نکردند که 

این امر باعث مرگ آنها شده است.

یکى از محققــان در این باره گفت: بیشــتر افرادى که 
عالئم ســکته قلبى را تجربه مى کننــد، از ترس اینکه 
مبادا با مراجعه به بیمارســتان به ویــروس کرونا مبتال 
شــوند، ترجیح مى دهند در خانه بمانند و یا برخى هم به 
این دلیل که در حال حاضر با توجه به گسترش بیمارى 
کووید- 19 کادر درمان روزهاى بسیار شلوغى را پشت 
سر مى گذارند، بهتر است با حضور در بیمارستان، بر حجم 
کارشان نیافزایند؛ از این رو از رفتن به بیمارستان امتناع 
مى ورزند؛ این در حالى اســت که این بیماران باید بدون 
فوت وقت به بیمارستان مراجعه کنند وگرنه ممکن است 

جان خود را از دست بدهند.

انجام جراحى هاى زیرزمینى 
زیبایى در شرایط کرونا

دلیل اصلى مرگ بیشتر 
جانباختگان  سکته قلبى

کرونا مى گیرند و مى روند!
   خبر آنالین | رئیـس بخـش مغـز و اعصـاب 
بیمارستان بقیه ا...(عج) گفت: بسیارى از افراد سالم با یک 
عطسه و سرفه به بیمارستان مى آیند، کرونا مى گیرند و 
مى روند. دکتر سید جواد حسـینى نژاد افزود: بسیارى از 
افرادى که بیمارى هاى زمینه اى جـدى دارند، از ترس 
کرونا به بیمارستان مراجعه نمى کنند یا دیر مى آیند؛ زمانى 

که دیگر کار از کار گذشته است./2473

نیش بى تأثیر است
  میزان | عضو ستاد ملى مقابله با کرونا در پاسخ 
به این سـئوال که با توجه به گفته برخـى افراد آیا نیش 
زنبـور در درمان بیمارى کرونا مؤثر اسـت یـا نه، گفت: 
تأثیر نیش زنبور بر درمان کرونا نه مبناى علمى دارد و نه 
کارشناسى شده است. مسعود مردانى متذکر شد: برخى 
از مبتالیان به نیش زنبور حساسیت دارند و استفاده از آن 
نه تنها هیچ نقشى در درمان آنها ندارد، بلکه منجر به بروز 

نارسایى تنفسى هم مى شود./2474

تمسخر کرونا
  ایسنا| اتحادیه مربیان حرفه اى اسپانیا اعالم 
کرد که تیـم االتحاد طنجـه که سـرمربى اش «خوان 
پدرو بن على» اسـت مجبور اسـت با وجود 26 بازیکن 
مبتال به کووید- 19 در چارچوب لیگ یک مراکش به 
میدان برود. سرمربى اسپانیایى هم به کرونا مبتال شده

 است. /2475

شاید یکى از سئواالت مهم در روزهاى کرونایى این باشد که چرا 
یکسرى از افراد نسبت به بیمارى کووید- 19 حساس هستند و در 
مقابل این بیمارى دوام نمى آورند و عده اى دیگر مبتال نمى شوند.

چندین مطالعه در کشــورهاى مختلف در این زمینه انجام شده 
است که آیا عالئمى که توســط افراد مبتال به کووید- 19 پیش 
بینى مى شود مربوط به ساختار ژنتیکى افراد است یا خیر. نتیجه 
مطالعه نشان داد که عوامل ژنتیکى، حدود 50 درصد تفاوت بین 

عالیم افراد مبتال به کووید- 19 را تعیین مى کند.
در سراســر دنیا میلیون ها نفر به ویروس کرونا آلوده شده اند، اما 
بسیارى دیگر بیمار نشــده اند. افرادى که این بیمارى را تجربه 
مى کنند، مى توانند عالیم گســترده از جمله از دست دادن حس 
بویایى یا چشایى، مشکالت گوارشــى، تب، سرفه و مشکالت 

تنفسى را داشته باشند.
اگرچه افراد سالخورده و افراد با شــرایط خاص از قبیل بیماران 
قلبــى و دچار دیابــت، احتماًال عــوارض شــدیدى را متحمل 
مى شوند، اما صدها نفر از افراد جوان و سالم نیز عالیم شدیدى 
را تجربه کرده و بر اثر این بیمارى درگذشــته اند. حال ســئوال 
اینجاست که چرا یکسرى از افراد نسبت به کووید- 19 حساس 
هســتند. آیا این عالیم و میزان ابتال با ژنتیک افــراد در ارتباط

 است؟
چندین مطالعه در کشــورهاى مختلف در این زمینه انجام شده 
است، از جمله در کشور انگلیس، محققان مطالعه اى روى بیش 
از 2600 دوقلو انجام دادند تا ســعى کنند تشخیص دهند که آیا 
عالیمى که توسط افراد مبتال به کووید- 19 پیش بینى مى شود 
مربوط به ساختار ژنتیکى افراد است یا خیر. نتیجه مطالعه نشان 
داد که عوامل ژنتیکى، حدود 50 درصد تفاوت بین عالیم افراد 

مبتال به کووید- 19 را تعیین مى کند. به طور خاص، این تیم، تأثیر 
ژنتیکى قابل توجهى براى عالیم تب، اســهال و از دست دادن 
حس چشایى و بویایى را در این مطالعه نشان دادند. در مقابل آن، 
سرفه، درد قفسه سینه و درد شکم با ساختار ژنتیکى مرتبط نبودند. 
این نتایج همچنین مى تواند به محققان سراسر جهان در توضیح 
اینکه چرا برخى از افراد عالیم کووید- 19 را به صورت شدید یا 

خفیف نشان مى دهند کمک کند.
محققین دیگر از مدل هاى رایانه اى براى تحلیل تغییرات ژنتیکى 
شناخته شده در سیستم ایمنى بدن استفاده کردند. نتایج مدلسازى 
نشــان داد که تفاوت هایى در DNA افراد وجود دارد که مى تواند 
توانایى آنها در پاسخ به عفونت کووید- 19را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس این مطالعه، تنوع در ژن ها، بخشى از توضیح تفاوت هاى 
زیاد در شدت عفونت در بسیارى از بیماران مبتال به کووید- 19 
است. درك چگونگى تغییر در انواع ژن ها بر دوره بالینى کووید- 
19 مى تواند به شناســایى افراد در معرض خطر بیمارى کمک

 کند.
 در یک مطالعه در زمینه ارتباط بین عالیم بیمارى کووید- 19 و 
ژنتیک، متخصصین ژنتیک ایتالیایى، نمونه هاى DNA بیماران 
را از 11 بیمارستان جمع آورى کردند. نتیجه به دست آمده حاکى 
از آن است که تفاوت هاى ژنتیکى یک عامل کلیدى براى ابتال به 

ذات الریه شدید حاد است.
با توجه به شواهد موجود، ژنتیک مى تواند با عالیم بیمارى مانند 
تب و اسهال، از دست دادن حس چشایى و بویایى و میزان ابتال به 
بیمارى کووید- 19 ارتباط داشته باشد و یکسرى از افراد به دلیل 
ساختار ژنتیکى خاص نســبت به ابتال بیمارى مقاوم هستند و یا 

دچار عالی م خفیف مى شوند.

پرسش این روزهاى مردم؛

چرا برخى افراد نسبت به کرونا حساس هستند؟
روى موج کووید-19
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سحرخیزى فواید زیادى دارد که دانستن آنها، انگیزه الزم 
را براى صبح زود از خواب بیدار شــدن در انسان تقویت 
مى کند. از جمله فواید ســحر خیزى مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

احتمال ابتال به بیمارى کمتر مى شود
با کمتر شــدن فعالیت ها؛ ابتالى افراد به بیمارى هایى 
مثل چاقى، دیابت زودرس، مشکالت قلبى و اختالالت 
روانى بیشتر مى شــود. در افراد سحرخیز هورمون هاى 
ضد افسردگى ترشح مى شود پس اگر زمان کافى براى 
فعالیت هاى ورزشى ندارید با 10الى 15 دقیقه زودتر بیدار 
شدن مى توانید به سالمت بدن خود کمک کنید. محققان 
کشف کرده اند که حدود 40 درصد احتمال ابتالى افراد 
سحرخیز به سرطان نسبت به شب زنده داران کمتر است.

رسیدن به تناسب اندام
به موقع خوابیدن در شب و سحرخیز بودن باعث مى شود 
که فعالیت هورمون ها بیشتر شــده، سوخت و ساز بدن 
تنظیم شــود. همچنین افرادى که صبح در معرض نور 
خورشید قرار مى گیرند بیشتر مستعد الغرى و رسیدن به 

تناسب اندام هستند.

آرامش و زندگى شاد
افرادى که صبح زود بیدار مى شــوند روحیه شادى پیدا 
مى کنند به طورى که افراد سحرخیز 20 درصد کمتر از 
افراد شب زنده دار در معرض افسردگى قرار مى گیرند و 

آرامش بیشترى دارند.

تنظیم ساعت بدن
ساعت بدن افراد سحرخیز و شب زنده دار متفاوت است 

که این ساعت زمان خواب و بیدارى و دیگر عملکرد هاى 
بدن مثل میزان گرسنگى را کنترل مى کند. بهتر است 
روزانه با بیدار شدن در ساعات مشــخصى و به حداقل 
رســاندن بیدارى در شــب ســاعت بدن خود را تنظیم

 کنید.

موفقیت در حرفه و کار
یکى از اصلى ترین ویژگى هاى افراد موفق سحرخیزى 
است. نظم بخشیدن به کارها و انجام کارهاى مهمتر در 
ســاعات اولیه روز به دلیل توانایى باالى ذهنى شانس 

موفقیت افراد را بیشتر مى کند.

افزایش انرژى و نشاط
از مزایاى سحرخیزى رسیدن به آرامش، داشتن انرژى و 
نشاط بیشتر است. افرادى که در صبح بیشتر مى خوابند 
دچار اضطراب و مشکالت بیشترى مى شوند که باعث 
مى شود در طول روز انرژى زیادى از دست بدهند و دچار 

خستگى و بى حوصلگى مفرط مى شوند.

ورزش صبحگاهى
ورزش کردن در صبح یکى از راه هایى است که موجب 
افزایش انرژى و انگیزه در افراد و انجام بهتر امورات روزانه 
خود مى شــوند. محققان معتقدند افرادى که در صبح 

ورزش مى کنند فعال و موفق تر هستند.

کارهایتان عقب نمى افتد
ســحرخیزى باعث مى شود افراد کارهایشــان را بهتر

 اولویت بنــدى کنند و طبق برنامه ریــزى به انجام آن 
بپردازند و همچنین توانایى مقابله با مشکالت در ساعات 

اولیه روز را دارند.

کمتر در ترافیک مى مانید
تنها راه مقابله با شلوغى و ترافیک، صبح زود بیدار شدن و خارج 
شدن از خانه است تا از شلوغى و ازدحام دور بمانید. کمتر ماندن 

در ترافیک شما را از تنش هاى عصبى دور مى کند.

برنامه ریزى 
از تمامى ســاعات روز خود به نحو احسن استفاده کنید. با 
برنامه ریزى اهداف و فعالیت هاى خود را مشخص کنید و 

انجام کار هاى مهم را در اولویت قرار دهید.

تمرکز و کارایى بیشتر
در صبح ذهن هوشیارتر و تمرکز افراد نیز باال مى رود. کارها 
و وظایفى که نیاز به تمرکز بیشتر دارند را در صبح انجام داده 

و دیگر کارها را در زمان بعد انجام دهید.

زمان بیشترى در کنار خانواده هستید
اختصاص دادن یک زمان به اعضاى خانواده از مهمترین 
کارهاى روزمره است. بهتر است زمانى را که در کنار خانواده 
سپرى مى کنیم در صبح و با روحیه  باال و شادابى و نشاط 
بیشترى باشد تا اینکه این زمان را به پایان یک روز کارى و 

با مشغله و خستگى زیاد موکول کنیم.

تهیه غذاى سالم و صبحانه
با چند دقیقه زودتر بیدار شدن در صبح مى توانید به درست 
کردن یک صبحانه کامل بپردازید. در بیشترمواقع افراد به 
دلیل نداشتن زمان کافى براى خوردن صبحانه از تنقالت 
استفاده مى کنند، حتى گاهى هم این وعده که از مهمترین 
وعده هاى غذایى محســوب مى شود؛ حذف مى شوند در 
صورتى که خــوردن صبحانه توانایى قدرت و اســتقامت 

بیشترى در طول روز به شما مى بخشد.

فواید سحرخیزىفواید سحرخیزى
 بر سالمت جسم

وبینار آموزشى تخصصى کارآفرینى پرورى معلمان از  
مردادماه جارى به صورت مجازى در سایت توان هفت 

در حال برگزارى است.
مدیر خانه جوان با اعالم این مطلب گفت: اولین دوره 
جامع کارآفرینى پرورى معلمان در کشور با هدف تربیت 
مربى در عرصه شیوه هاى آموزشى نوین و کارآفرین 
پرورى به همت تیم تخصصى خانه جوان وابسته به 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 

در پروژه توان هفت آغاز به کار کرد.
فاطمه اکبرزاده اظهار کرد: این دوره شامل 50 ساعت 
آموزشى در تطبیق پودمان سرفصل هاى کارآفرینى در 
هنرستان ها و دبیرستان ها بوده که توسط تیم هاى 
کارشناسى این حوزه از جمله موسسات و انجمن هاى  
کارآفرینى، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

و تیم خانه جوان تدوین شده است.
وى با بیان اینکه محتواهاى ارائه شده در این دوره با 
استانداردهاى کشورى مطابقت دارد، افزود: این دوره 
شــامل عناوین مهم، به روز، کاربردى و عملیاتى در 
حوزه هاى تیم سازى به واسطه الگوهاى رفتارشناسى، 
کارآفرینى اجتماعى، شیوه هاى جذب منابع مالى در 
مدارس، آشــنایى با پس انداز اجتماعى و مالى براى 
کودکان و نوجوانان، آشنایى با شــیوه هاى آموزش 

مشارکتى در مدارس طراحى شده است.
مدیر خانه جوان با بیان اینکه این دوره به صورت آنالین 
برگزار مى شود، ادامه داد: فایل هاى این دوره ثبت و 
ضبط شده و در سایت توان هفت ویژه معلمینى که در 
دوره شرکت کرده اند و افرادى که فرصت حضور در 

طرح را نداشتند، ارائه  مى شود.
اکبرزاده با بیــان اینکه دو هزار معلــم کارآفرینى در 
دبیرستان ها و هنرستان هاى استان اصفهان تدریس 
دارند، ادامه داد:  مخاطبین این دوره در مرحله اول 100 
نفر از معلمان کارآفرینى در مدارس اســتان اصفهان 
هستند که توسط اداره کل آموزش و پرورش این استان 
به عنوان سرشاخه هاى منطقه بر مبناى عالقه مندى 
و میزان انگیــزه آن ها گزینش شــده و پس از انجام
آزمون هاى مختلف رفتارشناســى و هوش هیجانى 
افرادى که قابلیت هاى الزم را براى اشاعه و ترویج این 

دوره داشتند، انتخاب شدند.
وى بیان کــرد: پس از برگــزارى دوره، آزمون هایى 
توسط ارزیابان و اســاتید دوره انجام مى شود تا نقاط 
قوت و ضعف دوره از منظر معلمان مشخص شود و در 
دوره هاى بعدى سطح کیفى دوره ها افزایش پیدا کند 
و دوره هاى تکمیلى و پیشرفته بر مبناى دوره مقدماتى 

طراحى شود.
گفتنــى اســت؛ عالقــه منــدان جهــت ثبــت 
نــام و کســب اطالعــات بیشــتر مــى توانند به 
ســایت TAVAN7.IR  مراجعــه کرده و یــا براى 
هماهنگى با شماره 03134451131 تماس حاصل 

کنند.

آموزش آنالین معلمان 
در دوره تخصصى «کارآفرین پرورى»

فقدان مدارك
برگ سبز و ســند کمپانى خودرو سوارى 
سایپا تیپ 131SE مدل 1395 بنزینى به 
شماره موتور M13/5651095 و شماره 
شاسى NAS411100G1240512 به 
شــماره پــالك 53 – 862 و 85 متعلق 
به پروانــه تســلیمى به شــماره ملى 
1288251041 فرزند حسنعلى  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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ویروس نمى تواند تا قبل از ورود و مبتال کردن سلول هاى یک موجود 
زنده، خود را تکثیر کند. مى دانیم که ویــروس کرونا عمدتًا افراد را از 
غشاى بینى یا دهان آنها آلوده مى کند و در سلول  هاى گلو،  ریه ها و دیگر 
بخش هاى بدن تکثیر مى شود. بنابر این ویروس اگر فقط روى پوست 
دست یا پاى ما باشد، نمى تواند تولید مثل کند. اما اگر کسى روى دستش 
ویروس داشته باشد و چشم، بینى و یا دهانش را لمس کند، ممکن است 

مبتال شود.
ویروس روى پوست را مى توان با آب و صابون شست. پس افراد باید 
قبل از لمس کردن صورت خود با شستشوى کامل یا ضدعفونى با الکل، 

دست هایشان را از ویروس تمیز کنند.

اگر کرونا روى پوست بنشیند چه مى شود؟

با توجه به اینکه ویروس کوویــد- 19 مى تواند از طریق 
عطسه، سرفه و حتى صحبت کردن در محیط منتشر شود، 
تهویه هوا در محیط هاى مختلف، از جمله خودرو یکى از 

ملزومات جلوگیرى از انتقال ویروس است.
پاتوژن ها و عوامل بیمارى زا مى توانند در فضاهاى محصور 
به میزان قابل توجهى افزایــش یابند، اما تهویه منظم و 
مناسب، خطر عفونت را کاهش مى دهد و از این رو تأمین 
هواى تازه یا افزایش مقدار هواى تازه اقدامى مؤثر براى 
کنترل عفونت هاست. فیلترهاى مورد استفاده در دستگاه 
هاى خنک کننده وسایل نقلیه اغلب کارایى حذف ویروس 
را ندارند، کولرها هواى داخل کابین خودروها را به جریان 
مى اندازند و با جذب رطوبت و گرماى محیط هوا را خنک 
مى کنند؛ در واقع هواى داخل محیط را به گردش در مى 
آورند. طبق توصیه انجمن سرمایش و گرمایش آمریکا 
فضاهاى بدون تهویه ممکن است باعث ایجاد استرس 
حرارتى شده و مقاومت افراد به عفونت را کاهش دهد و بنابر 
این عدم استفاده از وسایل خنک کننده هوا براى جلوگیرى 
از انتشار ویروس پیشنهاد نمى شود، البته تهویه به تنهایى 
قادر به پوشش دادن همه جنبه هاى کنترل بیمارى نیست.
در صورتى که خودرو تک سرنشــین باشــد مى توان از
 سیستم هاى تهویه مطبوع و خنک کننده خودرو استفاده 
کرد، استفاده از ماسک در خودروى تک سرنشین اجبارى 
نیست اما در صورتى که خودرو داراى چندین سرنشین 
باشد باید در استفاده از سیســتم تهویه خودرو موارد زیر 

رعایت شود:
- اســتفاده از ماســک براى همه افراد از جمله راننده و 

سرنشینان ضرورى است.
- در خودرو بدون شیشه باز شونده، کولر و سیستم تهویه 
باید مرتب مورد بررسى قرار گیرد تا به صورت مناسبى کار 
کنند و با توجه به گرم شــدن هوا، سرنشینان راحت تر از 

ماسک استفاده کنند و تهویه کافى فراهم شود.
- تهویه کافــى باید در خودرو فراهم شــود و در صورت 
تحمل سرنشــینان براى  تهویه به جــاى کولر از پایین 

کشیدن شیشه هاى خودرو استفاده شود.
- در زمان استفاده از کولر مى توان به میزان اندکى یک یا 
دو شیشه خودرو پایین کشیده شود و یا براى فاصله زمانى 
مشخصى شیشه خودرو پایین کشیده شود تا هواى داخل 

تهویه شود.
- در صورت استفاده از کولر بهتر است دریچه هاى کولر 
طورى تنظیم شود تا باد مســتقیم به طرف افراد پرتاب 

نشود.

یک روانشناس کودك و نوجوان، گفت: مهمترین عامل 
لجبازى بچه ها نتیجه مبارزه طلبى والدین با فرزندان و نزاع 

بى مورد بر سر قدرت در خانه است.
بهناز اصفهانى اظهار کرد: لجبازى از سن دو سالگى و با 
آشنا شدن کودك با کلمه «نه» آغاز مى شود، اگر چه در ابتدا 
بسیارى از مخالفت هاى بچه ها براى دیدن واکنش هاى 
اطرافیان، درك محیط و جایگاه خود است ولى واکنش هاى 
غلط باعث مى شود لجبازى به عنوان بخشى از شخصیت 
کودك تثبیت شــود و تا دوران بلوغ ادامه پیدا کند. وى 
تصریح کرد: بخشى از لجبازى هاى بچه ها بخاطر مقاومت 
در برابر خواسته هایشان و یا جلب توجه است. اصفهانى 
ادامه داد: بچه ها اگر چه درك سطحى از مسائل و محیط 
پیرامون خود دارند ولى این دلیل قانع کننده اى نیست که 
برخى از والدین به بهانه مراقبت و محافظت، آنها را از هر 
تجربه اندوزى محروم کنند. البته این به معناى رهایى و به 
خود واگذار کردن بچه ها نیست بلکه منظور واکنش هدایت 

گرانه است نه مبارزه طلبى با کودك.
وى با بیان اینکه مشخص کردن حد و حدود، لجبازى را 
کم مى کند، افزود: بچه ها نیازمند نظم و مشخص شدن 
حدود خود هستند، درواقع گاهى نامشخص بودن مرزها 
باعث مى شود کودك از محدوده خواسته و دخالت بگذرد 
به همین دلیل باید والدین قواعد و حدود کودك را وضع 
کنند و عواقب منطقى عدم رعایت این حدود را پیوسته به 
آنها یادآور شوند. همچنین به خواسته هاى موجه کودك 
باید پاسخ داده شود با این روش اعتماد کودك جلب شده 
و تفاوت بین خواسته موجه و غیرموجه را درك خواهد کرد. 
اصفهانى اضافه کرد: در سنین باالى چهار سال لجبازى 
تنها یک سرکشى کورکورانه نیســت بلکه هر مقاومت 
کودك نشانه اى از یک ناراحتى پنهان است، پس اگر بچه ها 
مایل به انجام کارى نیستند پیش از هر چیز با آرامش و در 
یک فضاى صمیمى علت را جویا شوید، شاید دالیل قانع 
کننده وجود داشته باشد که والدین از آن بى خبر هستند، 
ضمن اینکه باید به بچه ها در برخى موارد حق انتخاب داد 

تا خود را محصور در قدرت نبینند.
این روانشــناس اضافه کــرد: در خانواده هایى که رابطه 
همسرى ضعیف و تنش هاى  زن و شوهر زیاد باشد احتمال 

اینکه فرزند نیز لجباز و سرکش شود بسیار است.  هنگام خواب ترشــح بزاق دهان کم خواهد شــد. 
باکترى ها و جرم ها در دهان تجمع پیدا مى کنند. اگر 
قبل از صبحانه مسواك زده نشــود، تمامى آنها وارد 
معده خواهند شد. مســواك زدن یکى از ساده  ترین 
و بهترین راه ها براى حفظ ســالمت دندان هاست. 
اما پرسشى که وجود دارد این است که بهترین زمان 
مسواك زدن چه موقع است. حداقل دو بار در روز باید 
دندان ها را مســواك زد، زمان مسواك زدن باید پنج 
دقیقه طول بکشد. بهترین زمان مسواك زدن قبل از 
خواب شب  و در مرحله دوم در هنگام صبح است. باید 
روزى سه بار مسواك زده شــود ولى مسواك قبل از 

خواب و در هنگام صبح ضرورى است.
اما دقت کنیــد زمان هایى که در طول روز بیشــتر 
مى خورید و مى آشامید، باید بیشتر از مسواك استفاده 

کنید. مسواك زدن درست به از بین بردن پالك هاى 
دندان کمک مى کند. باکترى هاى موجود در پالك 
دندان عامل ایجاد بیمارى مهم دهان و دندان مانند 
پوســیدگى دندان ها و بیمارى هاى لثه خواهند بود. 
همین مسواك زدن که عامل مهم سالمتى دهان و 
دندان و در نتیجه کل بدن است، گاهى براى میناى 

دندان که بخش با ارزش دندان است، مضر است.
زمان استفاده از نخ دندان همراه با مسواك است که 
بهترین حالت این اســت که بعد از شروع مسواك و 
آغشته شــدن دندان ها به خمیر دندان مسواك زدن 
را موقتاً  قطع کرده و نخ دندان اســتفاده کنید، سپس 
ذرات جدا شده را با ادامه مسواك زدن خارج کنید ولى 
مى توانید قبل از شروع مسواك از نخ دندان استفاده 

کنید.

نکات ضدکرونایى 
در خودروهاى شخصى

مهمترین عوامل لجبازى 
بچه ها با والدین

چندبار در روز مسواك بزنیم؟

میوه براى دیابتى ها بى خطر است؟

افراد مبتال به دیابت باید رژیم غذایى خود را به دقت 
کنترل کنند تا ســطوح قند خونشان از محدوده سالم 
خارج نشــود. در این مطلب درباره مصرف میوه براى 

افراد مبتال به دیابت صحبت خواهیم کرد.
میوه یک کربوهیدرات حاوى قند اســت و در صورت 
مصرف بیش از حد ممکن اســت سطوح قند خون را 
افزایش دهد؛ با وجود این، میوه فیبر زیادى نیز دارد و 
مصرف مقدار مناسب فیبر مى تواند به تنظیم سطوح 
قند خون کمک کرده و حتى به پیشــگیرى از دیابت 

نوع 2 کمک کند.
به طور کلــى، کربوهیدرات هاى ســالم حاوى فیبر 
مانند میوه، تأثیر بســیار کمى بر قند خــون دارند تا 
کربوهیدرات هاى بدون فیبر مانند نوشابه یا آبنبات. بر 
همین اساس است که میوه مى تواند گزینه مطمئن و 

مناسبى براى افراد مبتال به دیابت باشد.
برخى بر این باورند که میوه مانند شــکر اســت و در 
صورت ابتال به دیابت نباید مصرف شود، اما این کامًال 

درســت نیســت. میوه یک کربوهیدرات است و حد 
اعتدال در مصرف آن باید رعایت شود، اما در واقع یک 
کربوهیدرات سالم است و بهتر از کربوهیدرات هایى 

مانند کیک، کلوچه یا آب نبات متابولیز مى شود.
زمانى که موضوع مصرف میوه براى افراد دیابتى مطرح 
مى شود، در واقع مصرف میوه هاى تازه و نه نمونه هاى 
کنسروى یا فرآورى شده و خشک شده مد نظر است. 
این موارد از محتواى قند بیشــتر به واســطه کاهش 
محتواى آبمیوه برخوردارند، از این رو، در مقایســه با 
میوه تازه ممکن است به میزان بیشترى مصرف شده و 

این مى تواند موجب افزایش قندخون شود.
در این میان، محتواى آب موجود در  میوه ها نیز اهمیت 
دارد. به عنوان مثال، اگرچه هندوانه داراى شــاخص 
گلیسمى باال ســت اما مى تواند همچنان گزینه بى 
خطرى باشــد زیرا 92 درصد آن از آب تشکیل شده 
است. به واسطه محتواى آب زیاد، میزان قند دریافتى 

در هر وعده مصرف این میوه معقول است.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

همانا انســان از به دســت آوردن چیزى خشنود مى شــود که هرگز 
آن را از دســت نخواهد داد و براى چیزى اندوهناك است که هرگز 
به دســت نخواهد آورد؛ پس بهترین چیز نزد تو در دنیا، رســیدن به 
لذت ها، یا انتقام گرفتن نباشــد، بلکه هدف تو خاموش کــردن باطل، یا 
زنــده کــردن حق باشــد، تنهــا بــه توشــه اى کــه از پیش فرســتادى 
خشنود باش و بر آنچه به جاى مى گذارى حسرت خور و همت و تالش 

موال على (ع)خود را براى پس از مرگ قرار ده.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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روابط عمومى آبفا استان اصفهان در پانزدهمین دوره 
جشــنواره ارزیابى عملکرد روابط عمومى هاى استان 

اصفهان، حائز رتبه "روابط عمومى خالق" گردید. 
مدیر روابــط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آبفا 
اســتان اصفهان با اعالم این خبر افزود: روابط عمومى 
آبفا با شرکت در هشــت محور نوآورى و فعالیت هاى 
پیشــرو، برنامه ریزى و ارزیابى اثربخشى، اطالع یابى 

و افکار ســنجى، روابط عمومى دیجیتــال، ارتباطات 
رســانه اى، محتواســازى، رویداد پردازى و مسئولیت 

اجتماعى حایز رتبه خالق گردید. 
سید اکبر بنى طبا با اشاره به فعالیت هاى روابط عمومى 
شرکت آبفا استان اصفهان در سال گذشته، اعالم کرد: 
رویدادهاى تخصصى در این شرکت مانند پویش هاى 
بانوى آب، ایران به لبخند تو زیباست، جان آب در خطر 

است و همچنین جشنواره نخستین واژه و مسابقه نقاشى 
"آب= زندگى" و بسیارى فعالیت هاى دیگر در بخش 
رسانه و افکار سنجى، موجب شــد تا داوران جشنواره، 
روابط عمومى آبفا اســتان اصفهان  را به عنوان روابط 

عمومى خالق شناسایى کنند.  
شایان ذکر است این مراسم شانزدهم مرداد ماه  با حضور 
معاون سیاسى امنیتى اجتماعى استاندارى اصفهان در 

محل استاندارى  برگزار شد و روابط عمومى دستگاه هاى 
اجرایى از طریق ویدئــو کنفرانس و به صورت مجازى 
مراسم را رصد کردند. گفتنى است روابط عمومى هاى 
استان در رتبه هاى خالق، عالى، برتر و پویا رتبه بندى 
شدند که روابط عمومى شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با کسب رتبه خالق،  باالترین رتبه در جشنواره 

را اخذ نمود.

در پانزدهمین جشنواره روابط عمومى هاى استان اصفهان؛

روابط عمومى آبفا استان اصفهان به عنوان روابط عمومى خالق شناخته شد

 شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى یک  مرحله اى
 با ارزیابى کیفى

1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى ، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

نوبت اول

شماره موضوعردیف
شماره سامانه تدارکات تضمینمرجع

الکترونیکى دولت

خرید لوله فوالدى اسپیرال ، 1
84807,000,0002099001434000016-2-99قطراسمى 1400 میلیمتر

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم اس ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 

تاریخ 99/05/20  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهاى الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها، در سایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش 

ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
99/05/22چهارشنبه 15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/06/1شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
99/06/2یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1399/05/21

جواد نصرى- شهردار فالورجان 

آگهى تجدید مناقصه
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/329 مورخ 99/04/16 شوراى اسالمى شهر فالورجان نسبت به اجراى پروژه زیر از 

طریق برگزارى تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

م.الف:927162       

نوبت دوم

پروژه اجراى پل دوربرگردان فاضل هندى و مالصدرا شهر فالورجان

محل پروژه: خیابان فاضل هندى و مالصدرا شهر مبلغ اعتبار پیش بینى شده: 18/500/000/000 ریالمدت پروژه: 6 ماه
فالورجان

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه  التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1399
کلیات عملیات اجرایى مطابق با اسناد مناقصه (لوح فشرده) شامل:

1- تخریب آسفالت و بتن
2- خاکبردارى، بارگیرى و حمل نخاله به خارج از شهر

3- تهیه مصالح خاك تونان مناسب شن دار به انضمام پخش آبپاشى و تراکم
4- تهیه مصالح اساس به انضمام پخش آبپاشى و قالب بندى و اجراى بتن با مقاومت مشخصه طبق اسناد و نقشه هاى مناقصه

5- تهیه و اجراى میلگرد
6- جدول کارى و سنگ چینى

7- سایر دستور کارهاى ابالغى موارد پیش بینى نشده.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 99/05/30 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

    مهدى مختارى-شهردار ابریشم

 آگهى مناقصه نوبت دوم
شهردارى ابریشم بموجب بودجه عمرانى سال 1399در نظردارد عملیات خرید مصالح سنگى _ پخت و حمل آسفالت  
(012و019) معابرسطح شهر ابریشــم را با اعتبارى بالغ بر 6/000/000/000 ریال از طریق آگهى مناقصه و درج  درسامانه 
ستاد جمعا براساس هرتن از هر نوع فوق الذکر از طریق کارخانجات تولید آسفالت مطابق شرایط مندرج  در برگ آگهى 
مناقصه شماره 5978مورخ 1399/05/19اقدام نماید.لذا متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ شرایط مناقصه 
مى توانند حداکثر تاروز سه شنبه مورخ 1399/06/11همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به حراست شهردارى 
واقع در شهر ابریشم بلوار الغدیر بعد ازپمپ بنزین ساختمان شهردارى مراجعه و همچنین از طریق سامانه ستاد نیز اقدام 

نمایند .
بدیهى است شرکت کنندگان ضمن ارائه مدارك خواسته شده در بند 5 شرایط آگهى و تحویل به حراست شهردارى  
مى بایست حتما از طریق سامانه مذکور (ستاد )تا تاریخ فوق الذکر (1399/06/10) اقدام نمایند در غیر اینصورت به پاکات 

و مدارك تحویلى به شهردارى ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تلفن :  03137450001-3

ضمنا شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه هاى انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
الزم به ذکر است تهیه و تامین قیر بعهده شهردارى مى باشد .

م.الف:929165

چاپ اول


