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سیب زمینى 
سرخ شده مى تواند 

آنقدرها هم 
بد نباشد!

تشکیل تیم هاى ویژه  در 24 شهرستان 
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افزایش حریق در 
عرصه هاى کشاورزى اصفهان

واردات گوشت قرمز 
به استان اصفهان ممنوع شد

 جشنواره 
فیلم کودك اصفهان 

مجازى شد
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پرونده دستمزد 99 
باالخره بسته شد

سیب زمینى سرخ شده به عنوان یک خوراکى 
خوشمزه و پرطرفدار اما مضر شناخته مى شود. اما آیا 

مى دانستید سیب زمینى سرخ شده مى تواند منبع 
خوبى از مواد مغذى نیز باشد؟ آنچه براى بدن پس از 

مصرف سیب زمینى سرخ شده رخ مى دهد تا حد...

پرونده دســتمزد 99 کارگران که از اسفند سال 
گذشته باز بود، ســرانجام پس از افزایش 200 
هزار تومانى حق مسکن کارگران با 46/5 درصد 

افزایش نسبت به سال 98 بسته شد.
چانه زنى ها براى تعیین دستمزد سال 99 از اوایل 
اسفندماه سال گذشته شروع شد و در گام نخست، 
در اواخر فروردیــن ماه به 21 درصــد افزایش 
منجر شــد. این افزایش همواره مورد اعتراض 
نمایندگان جامعه کارگرى بود، بر این اساس وزیر 
تعاون اعالم کرد که حق مسکن به عنوان یکى 
از ردیف هاى حقوقى کارگران در جلسه شوراى 

عالى کار بازنگرى مى شود.
هفدهم خرداد ماه جلســه شــوراى عالى کار با 

دستور افزایش حق ...
4

شفاف سازى شهردارى در مورد قرارداد خرید اتوبوس هاشفاف سازى شهردارى در مورد قرارداد خرید اتوبوس ها
3

به منظور نظارت بر اجراى  دستورالعمل هاى بهداشتى در اصفهان صورت مى گیرد؛

واکنش سرپرست و سرمربى باشگاه ذوب آهن 
به ممنوعیت خرید بازیکنان و مربیان خارجى

خودمان هم نمى دانیم
 چرا منع شده  ایم!

پس از آنکه گفته مى شد به دلیل مشکالت فراوان سرخابى ها 
و سایر باشــگاه ها در پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان 

خارجى همچنین وجود شرایط...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ادامه تعطیلى 
جایگاه هاى

 CNG ُپرخطر 
تا رفع مشکل

فکر مى کردیم تابستان آرامى داریم، اما نشد!
وزیر بهداشت:
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طارمى با پورتو طارمى با پورتو 
تمام کردتمام کرد
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تلویزیون فیلم 5 میلیاردى ام 
را 130 میلیون خرید!

جواد هاشمى مطرح کرد؛
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 از 
.
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پرونده دســتمزد 99 کارگران که از اسفند سال گذشته 
باز بود، ســرانجام پس از افزایش 200 هزار تومانى حق 
مسکن کارگران با 46/5 درصد افزایش نسبت به سال 

98 بسته شد.
چانه زنى هــا براى تعیین دســتمزد ســال 99 از اوایل 
اسفندماه سال گذشته شروع شــد و در گام نخست، در 
اواخر فروردین ماه به 21 درصد افزایش منجر شد. این 
افزایش همواره مورد اعتراض نمایندگان جامعه کارگرى 
بود، بر این اساس وزیر تعاون اعالم کرد که حق مسکن 
به عنوان یکى از ردیف هاى حقوقى کارگران در جلسه 

شوراى عالى کار بازنگرى مى شود.
هفدهم خرداد ماه جلســه شــوراى عالى کار با دستور 
افزایش حق مسکن کارگرى که پیش از آن یکصد هزار 
تومان (75 درصد افزایش) تعیین شده بود و نسبت به سال 
قبل از آن (سال 1398) 75 درصد رشد داشت، در دستور 
کار قرار گرفت. این شورا پیشنهاد افزایش حق مسکن تا 
سقف 300 هزار تومان را جهت تأیید و تصویب نهایى به 

هیئت وزیران ارائه کرد.
روند کار بــه این صورت بود که پیشــنهاد افزایش حق 

مسکن کارگران پس از پیشــنهاد توسط شوراى عالى 
کار به هیئت وزیران باید در کمیسیون اقتصادى دولت 
تصویب مى شد که پیشنهاد افزایش 200 هزار تومانى 
حق مسکن در بیستم مرداد ماه در این کمیسیون مصوب 
و به هیئت دولت ارجاع شد و در نهایت چهارشنبه گذشته 

(بیست و نهم مرداد  ماه) در دولت تصویب شد.
افزایش حق مسکن کارگرى از این جهت مهم است که 
این افزایش موضوعى نیست که باید هر سال تصویب 
شــود و از ابتداى انقالب تا کنون تنها شــش بار شاهد 

افزایش حق مسکن کارگران بودیم.

سفیر جمهورى اســالمى ایران در چین، این کشور را 
نمونه موفق مهار و کنترل بیمارى کرونا در جهان دانست 
و گفت: اســتفاده از تجربیات و به کارگیرى روش هاى 
چین براى مهار کرونا، بهترین مــدل براى کنترل این 

بیمارى در کشورهاى دیگر از جمله ایران است.
محمد کشــاورز زاده افزود: چین توانســته است با به 
کارگیرى اقدامات و روش هاى مختلف، این بیمارى را 
مهار کند که کشــورهاى دیگر مى توانند از روش هاى 

چین براى مهار این بیمارى استفاده کنند.
وى با استناد به تجربه چین در مهار این بیمارى، افزود: 
علیرغم اینکه از حدود ســه ماه گذشــته شهر پکن از 

کرونا پاك شده است اما تمام مردم این شهر از کوچک 
تا بزرگ همچنان ماســک مى زنند و ایــن مورد مهم 
را با هــدف جلوگیرى از شــیوع مجــدد کرونا رعایت

 مى کنند.
وى در بخشــى از این کنفرانــس ویدیویى از «جونگ 
نانشان»، پزشک معروف چینى در مورد زمان مصونیت 
و ایمنى بیمار مبتال به کرونا بعد از درمان ســئوال کرد 
که جونگ پاســخ داد: ایــن زمان حداقل بین ســه تا 
چهار ماه اســت اما باور دارم که بیمار ممکن اســت تا 
شش  ماه و حتى بیشــتر در برابر ویروس ایمنى داشته

 باشد.

وزیر بهداشــت گفــت: فکر مــى کردیم تابســتان 
آرام تــرى داریــم و روزهــاى ســخت، پاییــز و 
همزمانى کووید- 19 و آنفلوآنزا باشــد اما نشــد؛ باز 
نمى کنم که چرا نشد و آن را واگذار مى کنم به آینده، 
چرا که برخــى صحبت ها گسســت اجتماعى ایجاد 

مى کند. 
نمکــى در آییــن نکوداشــت روز پزشــک بــا 
اشــاره بــه خســتگى جامعــه پزشــکى در پــى 
مقابلــه بــا شــیوع کوویــد- 19 تأکیــد کــرد: با 
هیچ معیــارى نمــى تــوان کار پزشــکى را قیاس

 کرد. گاهى که حرف از ویزیــت و تعرفه مى زنند من 

شرمسار مى شوم. مگر مى شود دقایقى را که برق قطع 
مى شود و برخى زیر باد خنک لم داده اند اما پزشکان و 
پرستاران در این لباس هاى سخت، اقیانوسى از عرق 
از بدن خود جارى مى کنند را با آنها مقایســه کرد در 
حالى که عده اى پول پارو مى کنند و اینها اندوه جارو 
مى کنند؟ چطــور چنین مواردى را مى تــوان با پول 

سنجید؟
نمکى در بخش دیگرى از صحبت هــاى خود تأ کید 
کرد: لحظه اى که همه فرار کردند این عزیزان ماندند و 
نشان دادند مردان روزهاى سخت اداره کشور هستند. 

زانو مى زنم و دست شما را مى بوسم./2610

تجربه چین، بهترین مدل مهار 
کرونا در ایران است

فکر مى کردیم تابستان آرامى 
داریم، اما نشد!

جشنواره فیلم کودك 
اصفهان مجازى شد

  ایسنا| مقررات و فراخوان سى وسومین 
جشنواره  بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
که پاییز امسال با مشارکت سازمان سینمایى، بنیاد 
سینمایى فارابى و شهردارى اصفهان به صورت 
آنالین برگزار مى شــود، منتشر شــد. این دوره 
جشنواره، براساس توافق نامه سازمان سینمایى، 
بنیاد سینمایى فارابى و شــهردارى اصفهان و با 
عنایت به شــیوع جهانى کووید-19، از 27 مهر 
ماه لغایــت 2 آبــان 1399 (18 اکتبر لغایت 23 
اکتبر 2020) به صورت مجازى و نمایش آنالین، 
در قالب رقابتى در دو بخش «مسابقه سینماى 
ایران» و «مسابقه سینماى بین الملل» برگزار و 
در آن جوایزى به برگزیدگان جشنواره اهدا خواهد 

شد./2615

چند دستگاه پراید 
تولید کردیم؟

روزى که آمد نماد خودروى    خودرو تک |
لوکس بود و روزى که رفــت نماد خودروى غیر 
ایمن. داستان پراید با همه فراز و نشیبش باالخره 
در 31 تیرماه 99 به پایان رسید. پراید به مدت 27 
سال روى خط تولید بود و اگر چه نتوانست رکورد 
38 سال پیکان را بشکند اما از نظر تیراژ، عنوان 
پرتیراژترین خودروى کشور را کسب کرد. طى 
27 سال گذشته شش میلیون و 292 هزار و 20 

دستگاه خودروى پراید تولید شد.

سینما ها زودتر تعطیل شد
ســعید    باشگاه خبرنگاران جوان | 
رجبى فروتن، مدیرکل حوزه ریاست سازمان امور 
سینمایى و سمعى بصرى گفت: امسال سینما هاى 
کشور نسبت به سال هاى گذشته زودتر به استقبال 
عزادارى ایام سوگوارى ساالر شهیدان حضرت 
اباعبدا... الحسین (ع) مى روند و از ابتداى محرم تا 

پایان روز یازدهم سینما ها تعطیل است.

 گاف خانم مجرى
  برترین ها | هفته گذشــته در مســابقه 
تلویزیونى شــبکه آى فیلم اتفاق جالبى رخ داد. 
در حالى که مجرى مسابقه با خوشحالى از واریز 
لحظه اى مبلغ جایزه به حســاب شرکت کننده 
صحبت مى کرد، در کمال تعجب شرکت کننده 
اعالم کرد که من هنوز شــماره حسابى اعالم 
نکرده ام! قیافــه خانم مجرى بعــد از این گفته 
شرکت کننده نشان مى داد که تا چه اندازه بهت 

زده شده است! /2616

تشخیص کودك کار 
از طریق عنبیه 

  میزان |بــه گفته سرپرســت بهزیســتى 
شهرســتان تهران، کودکان کار به صورت دقیق 
و از طریق عنبیه چشم شناســایى شده و براى هر 
یک پرونده ایجاد مى شود تا کارشناسان به صورت 
موردى مشکالت آنها را بررسى و پیگیرى کنند و 
اگر کودك دوباره در خیابان دیده شود، با خانواده وى 
برخورد قانونى صورت مى گیرد، زیرا کار کودکان زیر 

15 سال، غیرقانونى و جرم است. /2618

نحوه ثبت نام جاماندگان 
  ایمنا| مرکــز روابط عمومــى و اطالع 
رسانى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، نحوه 
ثبت نام جاماندگان بیمه بیکارى کرونا را اعالم 
کرد. صفحه رســمى وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى در توییتر با انتشــار پیامى نوشت : آن 
دسته از افرادى که مدت بیکارى آنها پس از بیمه 
بیکارى کرونا نیز استمرار داشته، باید براى احراز 
هویت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. با 
راه اندازى زیر ســامانه بیمه بیکارى، برقرارى 
مقررى فقط از طریق ســامانه جامع روابط کار 

میسر است.

رونمایى از 2 موشک
  باشگاه خبرنگاران جوان | در مراســم 
بهره بردارى و رونمایى از دستاورد هاى ملى وزارت دفاع 
که با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانسى 
برگزار شد از موشک کروز 1000 کیلومترى با نام شهید 
ابومهدى المهندس و یک موشک بالستیک با برد 1400 
کیلومتر به نام شهید حاج قاسم سلیمانى رونمایى شد. 
همچنین خط تولید موتور جت ملى اوج در آستانه روز ملى 
صنعت دفاعى و با دستور رئیس جمهور افتتاح شد. /2611

نظر «کیهان» درباره شجریان 
روزنامــه «کیهان» بــه نقل از    برترین ها |
یک کارشناس فرهنگ و رسانه نسبت به سوءاستفاده 
سیاسى از بیمارى محمدرضا شجریان هشدار داد! سعید 
الهى، مدرس دانشگاه و کارشــناس فرهنگ و رسانه 
گفت: برخى از جریان هاى به ظاهر مردمى اما سیاسى 
در حال سوءاستفاده و کاسبى از حیات بحرانى محمدرضا 
شجریان هستند. نوع رفتار آنها به گونه اى است که گویى 
براى درگذشت این فرد لحظه شمارى مى کنند تا بتوانند 
به شانتاژ و بهره کشى سیاسى و رسانه اى از مرگ وى 

بپردازند!/2617

بازى بر مى گردد؟
اگرچه نظرسنجى هاى سراسرى    نامه نیوز |
و ایالتى در آمریــکا، حکایت از پیــروزى «بایدن» بر 
«ترامپ» در انتخابات ریاســت جمهورى ماه نوامبر 
(آبان ماه) دارد، اما کاهش اختالف به وجود آمده میان 
دو نامزد، گمانه زنى هایى را بر انگیخته است. به عنوان 
مثال، در نظرسنجى «واشنگتن پست»، بایدن توانسته 
است برترى 11 درصدى خود بر ترامپ را تثبیت کند و در 
مقابل، نظرسنجى «CNN» نشان مى دهد که اختالف 
آراء ترامپ و بایدن در سطح به 4 درصد (به سود بایدن) 

رسیده است.

هجمه به دولت از دولت
حجت االسالم والمســلمین سید    تابناك |
محمود علــوى،  وزیــر اطالعات طى ســخنانى در 
برنامه «تیتر امشب» شــبکه خبر گفت: همه دولت ها 
با هجمه هایــى مواجه بودند، اما متأســفانه در ارتباط 
با این دولــت، هجمه اى که بوده، بیــش از حد بوده و 
بیشترین هجمه نیز از ســمت داخل دولت بوده است. 
اگر حمایت هاى بزرگوارانه مقام معظم رهبرى نبود این 

دولت چندین مرتبه به زمین زده شده بود./2612

«به من چه» و «به تو چه» 
حجت االسالم کاظم صدیقى، رئیس    تسنیم|
ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر  تأکید کرد: در 
اســالم «به من چه» و «به تو چه» مطلقاً زمینه ندارد. 
اینکه انســان با هر آنچه با دین الهى و فطرت بشرى 
ناسازگار اســت، مخالفت مى کند این اسمش نهى از 
منکر است و یکى از مسائلى اســت که جامعه را برابر 
ویروس هاى خطرناك ذلت پذیــرى و بى بندوبارى  و 

جهالت بیمه مى کند./2613

تجارت آب رفته
براساس آمارهاى رسمى ترکیه، در نیمه    ایلنا |
نخست سال 2020، ایران و ترکیه حدود یک میلیارد 
دالر تجارت کاالیى داشته  اند که نسبت به مدت مشابه 
ســال 2019، با کاهش قابل توجه 73 درصدى همراه 
بوده اســت. طى این مدت صادرات کاالیى ایران به 
ترکیه افت حدود 85 درصدى و واردات کاالیى ایران از 
ترکیه نیز افت 45 درصدى را تجربه کرده است./2614

دردسر پاسخ منفى «ترامپ»
  تسنیم| سخنگوى دفتر ریاست جمهورى 
روســیه اعالم کرد خوددارى رئیس جمهورى آمریکا 
از شرکت در نشست ســران آنالین کشورهاى عضو 
شوراى امنیت با مشارکت ایران و آلمان براى بررسى 
اوضاع پیرامون برجام و امنیت در منطقه خلیج فارس، 
اجازه انجام چنین گردهمایى، طبق پیشنهاد «والدیمیر 

پوتین» را نمى دهد. 

خبرخوان

مرکز آمار نتایج طرح آمارگیرى از گذران وقت بهار 1399 
را منتشر کرد. بر این اساس کمترین زمان صرف شده در 
شبانه روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزى 

و سایر کارهاى بدون مزد» با 2 دقیقه است.
طرح آمارگیــرى گذران وقت یکــى از طرح هاى مهم 
مرکز آمار ایران اســت. این طرح با مراجعه به خانوارها 
و با هدف دستیابى به شیوه گذران وقت افراد 15 ساله و 
بیشتر ساکن در نقاط شهرى کشور، شناخت نوع و مدت 
 زمان فعالیت هاى انجام شده توسط آنها در یک شبانه روز 

به اجرا در آمده است.
بررسى نتایج طرح در بهار 99 نشان مى دهد که:

متوسط بیشــترین زمان صرف شده در شــبانه روز به 
ترتیب: بــه گروه فعالیــت «رســیدگى و خودمراقبتى 
(شــامل خوابیدن، خوردن و آشــامیدن، مراقبت هاى 
بهداشتى-پزشکى، سفر مرتبط با فعالیت هاى رسیدگى 

و خودمراقبتى و...)» با 11 ساعت و 38 دقیقه؛
«فرهنگ، فراغت، رســانه هاى گروهــى، تمرین هاى 
ورزشى (شامل بازدید از، رویدادهاى/مکان هاى فرهنگى، 
تفریحى و ورزشى، ســرگرمى ها، شرکت در ورزش ها، 
استفاده از رسانه هاى گروهى، مطالعه در اوقات فراغت، 
تماشــاى تلویزیون، گوش دادن به رادیو، سفر مرتبط 
با فرهنگ، فراغت، رســانه هاى گروهى و تمرین هاى 

ورزشى و...)» با 4 ساعت و 27 دقیقه است.
«خدمات خانگى بدون مزد براى اعضاى خانوار و خانواده 
(شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید 
کردن بــراى اعضاى خانوار، نگهــدارى از گل و گیاه و 

حیوان خانگى و...)» با 2ساعت و 50 دقیقه است.
«اشتغال و فعالیت هاى مرتبط براى مزد (شامل اشتغال 
در شرکت ها، نهادهاى دولتى و مؤسسات غیرانتفاعى، 
اشــتغال در بنگاه هاى اقتصادى خانگى تولید کاالها، 
اشــتغال در خانوارها و بنگاه هاى اقتصادى خانگى ارائه 
خدمات، فعالیت هاى فرعى و وقفه هاى مرتبط با شغل، 
جستجوى شغل، راه اندازى شغل، سفر و تردد مرتبط با 
شغل و...» با 2 ساعت و 40 دقیقه است، این مدت زمان 

براى مردان در حدود 4 ساعت و 48 دقیقه است.
«معاشرت، ارتباط، مشــارکت اجتماعى و آداب و رسوم 
دینى (صحبت  کردن، شرکت در رویدادهاى اجتماعى/ 
فرهنگى جامعه، نقش داشتن در مسئولیت هاى مربوط 
به شهروندى، آداب و رسوم دینى، سفر تفریحى- زیارتى 

و...)» با یک ساعت و 36 دقیقه بوده است.
همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط 
به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزى و سایر کارهاى 

بدون مزد» با 2 دقیقه است.

در بین مردان، بعد از فعالیت «رسیدگى و خود مراقبتى»، 
متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب 
مربوط به گروه فعالیت، «اشتغال و فعالیت هاى مرتبط 
براى مزد» با چهار ساعت و 48 دقیقه، «فرهنگ، فراغت، 
رسانه هاى گروهى، تمرین هاى ورزشى» با چهار ساعت 
و 47 دقیقه و «معاشــرت، ارتباط، مشارکت اجتماعى و 
آداب  ورسوم دینى» با یک ساعت و 25 دقیقه بوده است.

در بین زنان، متوســط بیشــترین زمان صرف شده بعد 
از رســیدگى و خودمراقبتى، به ترتیــب مربوط به گروه 

فعالیت، «خدمات خانگى بدون مزد براى اعضاى خانوار و 
خانواده» با چهار ساعت و 44 دقیقه و «فرهنگ، فراغت، 
رسانه هاى گروهى، تمرین هاى ورزشى» با چهار ساعت 

و هشت دقیقه در رتبه بعدى قرار دارد.
مقایســه الگوى گذران وقت بین مردان و زنان گویاى 
این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه 
روز بیش از سه ســاعت و نیم وقت بیشترى به خدمات 
خانگى بدون مزد و بیش از چهار  ساعت زمان کمترى به 

فعالیت هاى مرتبط براى مزد اختصاص مى دهند.

آمار جالب از گذران وقت ایرانى ها

یک پیر مرد 80 ساله اهل خطبه ســراى تالش با وجود 
داشتن چندین بیمارى زمینه اى موفق به شکست دادن 
کرونا شد و آماده ترخیص از بیمارســتان شهید نورانى 

تالش است.
رئیس شبکه بهداشــت و درمان تالش گفت: این بیمار 
در تاریخ 13 تیر 99 توســط همراهان با شرایط ضعف و 
بیحالى و کاهش سطح هوشــیارى به بیمارستان شهید 
نورانى تالش آورده شد. او داراى بیمارى هاى زمینه اى 
سپســیس، درگیرى دوطرفه ریه ها، سابقه چندین ساله 
دیابت، آمپوتاسیون (قطع) کامل یک پا از ناحیه زانو به 

دلیل دیابت نیز بود.
حسین نعمتى با اشاره به سابقه سکته مغزى، نابینایى در 

چشم راست به دنبال دیابت و اختالل عملکرد قلبى این 
بیمار بیان کرد: در بررســى هاى اولیه آزمایشگاهى این 
پیرمرد تســت کووید- 19، مثبت مى شــود و در کشت 

ترشحات حلق و ریه میکروب کلبسیال نیز رشد مى کند.
وى با بیــان اینکه این پیــر مرد 80 ســاله دو هفته در 
آى سى یو بسترى و دچار افت شــدید هوشیارى و افت 
اکسیژن خون بود، افزود: خوشبخانه او موفق به شکست 
دادن کرونا شد و هم اکنون آماده ترخیص از بیمارستان 

است.
 پزشکان و کادر درمانى بیمارستان شهید نورانى تالش از 
مقاومت این پیرمرد و مبارزه نفس گیر او با کرونا متعجب 

شده و عالقه زیادى به او پیدا کردند.

معجزه امید

ســخنگوى هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسى 
شکایت رضایى کوچى نماینده مردم جهرم در مجلس 
 از میرسلیم در نشست این هیئت خبر داد و گفت: هیئت 
نظارت بر نماینــدگان دالیل میرســلیم را قانع   کننده 

ندانست.
حجت االســالم موســى غضنفرآبادى گفــت: آقاى 
میرســلیم براى ارائه دالیل و مســتندات خود درباره 
ادعاى پرداخت 65 میلیاردى توســط شهردارى براى 
رأى نیاوردن طرح تحقیق و تفحص شهردارى در این 
نشست حاضر شد اما دالیل و اســناد قابل قبولى ارائه 
نکرد و بنابراین هیئت نظارت دالیل ایشان را قانع کننده 

تشخیص نداد. 
موســى غضنفرآبادى در حالــى این چنــد کلمه را به 
خبرگزارى خانه ملت گفته اســت که توضیح بیشترى 

درباره محتویات این جلسه ارائه نکرد.

این در حالى اســت که هفته پیش ناصر ایمانى، فعال 
سیاسى اصولگرا ضمن تهدید میرسلیم گفته بود:  اگر 50 
نفر دیگر هم ادعاى میرسلیم درباره تخلفات قالیباف در 
شهردارى را امضا کنند، پشیزى ارزش نخواهد داشت. 
این فعال سیاسى اصولگرا این را هم اضافه کرده بود که 
خود میرسلیم یک تخلف بزرگ را مرتکب شده و ادعایى 
را علیه شــخصى با مبالغ کالن در رسانه مطرح کرده و 
بسیار کار اشتباهى کرده است. اگر این مسئله اثبات شود 
که ادعاى میرســلیم غلط بوده، مى توانند از او با عنوان 

اعاده حیثیت شکایت کنند. 
حال با توجه به ادعاى رئیس پیشین دادگاه هاى انقالب 
اســتان تهران باید منتظر ماند و دید که آیا میرسلیم بار 
دیگر حاضر اســت ادعاهاى خودش را مطرح کند و یا 
از قوه قضاییه دنبال کند و یا اینکــه این بار خودش در 

جایگاه متهم قرار مى گیرد.

ادعاى میرسلیم علیه قالیباف رد شد

پرونده دستمزد 99 باالخره بسته شد نمى دانیم با تهرانى ها چه کنیم
معاون بهداشت وزارت بهداشــت گفت: وضعیت رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در تهران خیلى بد است و حداکثر 

به 50 درصد مى رسد.
علیرضا رییسى درباره میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
در استان هاى مختلف گفت: همیشه باید تهران را جدا کرد، 
تهران بدترین وضعیت را در زمینــه رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى دارد و اســتان ها از نظر رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى، درصد هاى مختلفى دارند؛ زمانى به میانگین 17 
درصد رسیده بودیم و اکنون که به میانگین 79 درصد رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى رســیده ایم، رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى در تهران حداکثر به 50 درصد مى رسد.
وى ادامه داد: استان هایى مانند یزد، فارس، مرکزى، بوشهر، 
آذربایجان غربى و شرقى پروتکل هاى بهداشتى را خوب 
رعایت مى کنند و میزان رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 
در استان تهران و خراســان رضوى و بخشى از اصفهان 

خوب نیست.
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره وضعیت استان هاى 
شمالى بیان کرد: تهرانى هایى که به شمال سفر مى کنند 
استان هاى شمالى را درگیر کرده اند. نمى دانیم با تهرانى ها 

چه کنیم. 
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تعطیلى سایت هاى بازى 
اصفهان 

مدیـر بحـران و پدافند غیرعامـل شـهردارى اصفهان 
گفت: با توجه به قرمز شـدن وضعیت کرونا در اصفهان 
محدودیت هاى جدید بر اسـاس مصوبات سـتاد کرونا 
اعمال مى شـود. سـید رضـا جعفریان فـر اظهـار کرد: 
برگزارى هر گونه مراسم در آرامستان هاى شهر ممنوع 
شده است. وى از تعطیلى سایت هاى بازى کودکان در 
پارك هاى شـهر تا زمان خروج از وضعیـت قرمز کرونا 
خبـر داد و تصریح کرد: در حـال حاضر هـر گونه اتراق 
در پارك هاى شهر محدود شده و خانواده ها باید در این 

مکان ها فاصله اجتماعى را رعایت کنند.

آزمون هاى پایه سوم
 از 3 شهریور

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به برگزارى 
آزمون هـاى رانندگـى پایـه سـوم در آموزشـگاه هاى 
رانندگى محـل ثبت نام، اظهـار کرد: به منظـور تأمین 
رفاه حـال متقاضیان اخذ گواهینامـه رانندگى و رعایت 
بهتـر پروتکل هـاى بهداشـتى آزمون هـاى رانندگـى 
پایه سـوم کالنشـهر اصفهان از سـوم شـهریور ماه در 
آموزشـگاه هاى محل ثبت نام اولیه برگزار خواهد شد. 
سـرهنگ محمدرضا محمـدى افزود: زمـان برگزارى 
آزمون همـه روزه صبح هـا از سـاعت 7 و روزهاى یک 
شـنبه و دوشـنبه سـاعت 14 خواهد بود. نحـوه حضور 
متقاضیان بر اساس جدول زمانبندى به آموزشگاه هاى 

رانندگى ابالغ شده است.

رقابت 3800 داوطلب کنکور
 در دانشگاه نجف آباد

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آبـاد از رقابت 
3800 داوطلب آزمون سراسرى در این واحد دانشگاهى 
خبر داد. امیررضا نقش در حاشـیه بازدیـد از نحوه آماده 
سازى حوزه هاى امتحانى دانشـگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آبـاد اظهار کـرد: 1800 نفـر از داوطلبـان آزمون 
گروه هاى آزمایشـى علـوم ریاضى و علوم انسـانى روز 
پنج شـنبه و حـدود 2000 نفـر از داوطلبان گـروه علوم 
تجربى نیز در روز جمعه در این حوزه واحد دانشـگاهى 
به رقابت پرداختند. وى گفت: در راسـتاى جلوگیرى از 
شـیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
با در نظر گرفتن فضاى فیزیکى مناسب و رعایت کامل 
دستورالعمل بهداشتى، شرایط مناسبى براى رقابت بین 

داوطلبان فراهم شده بود.

تعویض 32 کنتور
 در شهر ورزنه

32 عدد کنتور خراب وکم کار شهر ورزنه در چهار ماهه 
سال جارى توسط پرسنل بخش بهره بردارى و خدمات 
مشترکین منطقه تعویض شـد. عبداللهى، رئیس واحد 
خدمات مشترکین و درآمد آبفا ورزنه ضمن بیان این خبر 
گفت: یکى از مهمترین راه هاى جلوگیرى از هدر رفت 
آب و کاهش آب به حساب نیامده شناسایى کنتورهاى 
خراب یا کم کار و تعویض به موقع آنهاست. وى افزود: 
شناسـایى کنتورهاى کم کار و خـراب از جمله وظایف 
مأموران قرائت و مسئول کنتورنویسى بخش مشترکین 
منطقه اسـت و به محض ارسـال لیسـت به واحد بهره 
بردارى ایـن کنتورها تعویض شـده که این خـود تأثیر 

بسزایى در مدیریت مصرف داشته است.

رعایت دستورالعمل هاى 
HSE  مهم است

سـید مصطفى علوى، مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان 
اصفهان طـى بازدید دوره اى از تأسیسـات گازرسـانى 
و برخى مصـرف کنندگان عمـده گاز طبیعـى، رعایت 
دسـتورالعمل هاى HSE در راستاى صیانت از حقوق 
و سـالمت نیروى کار را مهـم برشـمرد و تصریح کرد: 
تالش در فراهم کردن محیط ایمن، تجهیز کارکنان با 
وسایل حفاظت فردى و تأکید بر استفاده از آن وسایل در 
کنار آموزش خطرات حین کار و نظارت مستمر و منظم 
کارفرما، از جمله مواردى است که همواره مورد توجه این 

شرکت قرار داشته است.

خبر

 مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان گفت: جایگاه هاى 
عرضه کننده ســوخت CNG که بر اساس بازرسى هاى 
استاندارد، ُپر خطر شناســایى شوند تا زمان رفع مشکالت 

تعطیل خواهند شد.
محمود فرمانى گفت: هفت جایگاه سوخت CNG که پر 
خطر تشخیص داده شد در سال جارى در این استان تعطیل 
شد که دو جایگاه از میان آنها با انجام اصالحات مورد نیاز، در 

این هفته به مدار فعالیت بازگشتند.
فرمانى با بیان اینکه این جایگاه ها در کالنشهر اصفهان، 
ُدرچه و نایین مستقر هستند، افزود: دو جایگاه همدانیان و 
ردانى پور در اصفهان پس از رفع نواقص، فعال و جریان گاز 

آنها متصل شد.
وى با اشــاره به اینکه پنج جایگاه دیگر همچنان تعطیل 
هســتند تا امور رفع نواقص آنها انجام شود، تصریح کرد: 
نواقص و مشکالت شناسایى شده در این جایگاه ها بیشتر 
مربوط به تجهیزات است که با توجه به اهمیت زیاد ایمنى در 

این مکان ها نمى توانیم اجازه فعالیت به آنها دهیم.
فرمانى با بیان اینکه آیین نامه نحوه تأمین ایمنى جایگاه هاى 
عرضه کننده فرآورده هاى نفتى به همه جایگاهداران استان 
اصفهان ابالغ شــد، اضافه کرد: از جایگاهداران اصفهان 
 CNG خواسته شده است تا نسبت به ثبت نام در سامانه

براى درخواست بازرسى اقدام کنند.

معاون اجتماعى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان گفت: مدیریت شهرى اصفهان هرساله 
با شروع ایام ســوگوارى اباعبدا... الحسین (ع)، تمهیدات 
و فضاهاى حمایتى ویــژه اى براى هیئت هاى مذهبى در 
سطح شــهر فراهم مى کند تا در کنار عزاداران حسینى به 
برگزارى هرچه باشکوه تر و بهتر این آیین مذهبى و هویتى 

کمک کند.
مرتضى رشــیدى افزود: امســال با توجه به شرایط پیش 
آمده تصمیم بر این شــد که بسته هاى حمایت از سالمت 
عزاداران حســینى به آنها اهدا شــود. وى ادامه داد: مبلغ 
پنج میلیــارد ریال در قالب 500 بن یــک میلیون ریالى از 

سوى شهردارى اصفهان به منظور تهیه اقالم بهداشتى به 
هیئت ها اختصاص داده شده که هر هیئت به واسطه معرفى 
سازمان تبلیغات اسالمى حداقل پنج بن یک میلیون ریالى 

دریافت مى کند.
معاون اجتماعى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاکم 
در جامعه و عزادارى خاص، امسال فضا و رنگ و بوى شهرى 
براى ایام محرم پررنگ تر از سال گذشته است و معاونت 
اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان براى این ایام رویدادهاى مختلفى در دل محالت و 

مناطق مختلف شهرى برنامه ریزى کرده است.

توزیع 500  ُبن حمایتى ویژه 
سالمت عزاداران حسینى 

ادامه تعطیلى جایگاه هاى 
CNG ُپرخطر تا رفع مشکل

نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
تفکیک استان اصفهان و تشکیل استان هاى جدید، 
مشــکالت جدید را به وجود مى آورد؛ زیرا در حال 
حاضر پیوندهایى بین شهرستان هاى استان وجود 
دارد که قطع شــدن آنها تبعات بســیارى را در بر 

خواهد داشت.
مهــدى طغیانى پیرامون طرح تشــکیل اســتان 
گلســاران اظهار کرد: تفکیک اســتان اصفهان به 
هر شکلى قابل قبول نیست و به همین دلیل بارها 

به برخى از دوستان که حامیان طرح هاى تفکیکى 
اصفهان بودند اعالم کردم، این طرح پذیرفته نیست 
و اکنون اکثر شــهرها به دنبال تجمیع و قدرتمند 
شــدن براى انجام فعالیت هاى بــزرگ اقتصادى 

هستند.
وى تأکید کرد: طرح تشکیل اســتان گلساران به 
جز مغایرت با اصل 75 قانون اساســى، موضوعات 
دیگرى مانند مباحث امنیتى، اجتماعى، جمعیتى را 

در بر خواهد داشت که باید به آنها توجه کرد.

تفکیک استان اصفهان قابل قبول نیست

آیین بزرگداشت یکصدمین ســال تأسیس آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان در محل دبیرستان بهشت 
آیین اصفهان برگزار شد. در این آیین استاندار اصفهان 
گفت: یکى از نگرانى ها و دغدغه هاى اصلى، آموزش 

و پرورش است.
عباس رضایى افزود: اعتقاد دارم اگر بخواهیم مشکالت 
کشــور را به بهترین نحو حل و فصل کنیم، بهترین، 
آسان ترین، ســاده ترین، کم هزینه ترین و مقرون به 
صرفه ترین راه حل، نگرش مثبت به آموزش و پرورش 
است. مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز 

در این آیین گفت: آموزش و پرورش اولویت اصلى در 
استان است و  در عمل شاهد اهتمام استاندار اصفهان 
به این موضوع هســتیم. محمد اعتــدادى افزود: در 
شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا، همکاران ما جهاد 

آموزشى انجام داده اند.
 در این آییــن  از  23 جلد کتاب بــه همت 18 مؤلف 
در خصوص صد ســال فعالیــت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان و تمبر منقش به لوگوى آیین 
یکصدمین سال تأسیس اداره کل آموزش و پرورش 

استان اصفهان رونمایى شد.

برگزارى آیین بزرگداشت
 یک قرن فعالیت آموزش و پرورش 

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: در 
مناطق سفید کالس هاى مدارس با رعایت نکات بهداشتى 
تشکیل مى شــود، اما در مناطق زرد کالس ها به صورت 
نوبتى و در نقاط قرمز، کالس ها به صورت مجازى برگزار 

خواهد شد.
حجت ا... غالمى در نشســت خبرى که به صورت ویدیو 
کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه در استان اصفهان 
شــیوع ویروس روند مالیم صعودى را طــى مى کند که 
امیدواریم به زودى روند نزولى شود. شوراى ادارى استان 
هفته جارى برگزار خواهد شــد که دستور این جلسه نحوه 

اجراى دستورالعمل هاى بهداشتى خواهد بود.
وى افزود: مقرر شد تیم هاى بازرسى و نظارتى ویژه در 24 
شهرستان استان تشکیل شود که به صورت میدانى اوضاع 
را رصد و روزانه جلسه تشکیل دهند و گزارش خود را براى 
دبیرخانه ستاد استانى ارســال کنند که ستاد موضوع را به 
کمیته انتظامى ارجاع مى دهد. همچنین صدا و سیما در این 
ایام برنامه ویژه خواهد داشت و نیروى انتظامى نظارت ویژه 
بر فضاهاى گردشــگرى خواهد داشت و محدودیت ها در 

پارك هاى استان نیز اعمال خواهد شد.

غالمى افزود: در خصوص محرم محور اصلى این اســت 
که مراسم عزادارى در مکان هاى روباز برگزار شود و طبق 
هماهنگى که با آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان 
شده از ظرفیت هاى این ادارات براى استفاده از مکان هاى 
روباز بهره خواهیم برد. همچنین تمام هیئات باید مجوز خود 
را از سازمان تبلیغات اسالمى اخذ کنند. زمان مراسم نباید 
بیش از دو ساعت باشد و اگر مراسم سینه زنى و زنجیر زنى 

داریم فقط باید در مراکز روباز باشد.
وى گفت: در خصوص آموزش و پرورش با توجه به وضعیت 
قرمز استان باید شیوه نامه بازگشایى مدارس اجرا شود که 
بر این اساس در مناطق سفید برگزارى کالس ها با رعایت 
نکات بهداشــتى خواهد بود. در مناطق زرد کالس ها به 
صورت نوبتى و در نقاط قرمز اســتان کالس ها به صورت 
مجازى برگزار خواهد شد تا ســالمت دانش آموزان حفظ 
شود.  سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان، 
افزود: بیش از 95 درصد دانش آموزان استان ثبت نام خود 
را در مدارس انجام داده اند و اگر فاصله گذارى ها رعایت 
شود کالس ها مى توانند برگزار شود. این نشان مى دهد 
که والدین هم خواهان بازگشایى مدارس هستند. البته آمار 

ثبت نام پیش دبســتانى ها 12 درصد بوده که یک هشدار 
است و باید به خواست مردم توجه شود. هم اکنون در سطح 
استان کالس بندى ها انجام شــده و پیشرفت خوبى هم 

حاصل شده است.
غالمــى گفت: شــیوه نامه بازگشــایى مدارس بســیار 
کارشناسانه اســت و با اجراى این شیوه نامه کمتر خطرى 
متوجه دانش آموزان خواهد شد. همچنین شوراى آموزش 
و پرورش به زودى تشکیل جلسه مى دهد و نتیجه آن در 

جلسه بعدى ستاد استانى مقابله با کرونا مطرح مى شود.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان، گفت: 
یک هفته ممنوعیت یکســرى از مشــاغل را در اصفهان 
داشتیم. تاالرهاى پذیرایى موظف هســتند با 50 درصد 
ظرفیت، مراسم داشته باشند و اگر گزارشى مبنى بر رعایت 
نکردن فاصله گذارى دریافت شــود برخورد الزم خواهد 
شد. البته شــش ماه است که شرایط ســخت اقتصادى را 
داشته ایم که بســیارى از این مراکز را دچار بحران کرده و 
باید سالمت را در کنار معیشت مردم داشته باشیم. تاالرها 
هم باید دســتورالعمل ها را رعایت کنند تا با مشکل پلمب 

مراکز خود مواجه نشوند.

به منظور نظارت بر اجراى  دستورالعمل هاى بهداشتى در اصفهان صورت مى گیرد؛

تشکیل تیم هاى ویژه
 در 24 شهرستان 

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: با تأمین گوشت قرمز از منابع داخلى 

از ورود گوشت قرمز خارجى جلوگیرى خواهد شد.
حسین ایراندوست با اشــاره به جایگاه پنجم استان 
اصفهان در تولید گوشــت قرمز اظهار کرد: استان 

اصفهان جایگاه مناسبى در تولید گوشت قرمز دارد.
وى با اشاره به جلسه هماهنگى خرید گوشت قرمز 

و تأمین 40 هزار ُتن گوشــت قرمز ذخایر راهبردى 
کشور گفت: با توجه به ظرفیت باالى استان اصفهان 
در تأمین گوشت قرمز از هفته گذشته، گوشت قرمز 
گوساله پنج تکه به ازاى هر کیلوگرم 72 هزار و 500 
تومان از دامداران خریدارى مى شود و با تأمین گوشت 
قرمز از منابع داخلى از ورود گوشــت قرمز خارجى 

جلوگیرى خواهد شد.

واردات گوشت قرمز به استان اصفهان ممنوع شد

شــهردار اصفهان در مورد قرارداد شهردارى براى خرید 
اتوبوس هــاى جدید شــهرى گفت: زمانى کــه ما به 
شــهردارى آمدیم، مدیران قبل از ما نتوانسته بودند پول 
خرید 137 دستگاه اتوبوس را پرداخت کنند. براى خرید 
این اتوبــوس ها باید 137 میلیارد تومــان پول پرداخت 
مى شد اما فقط 20 میلیارد پرداخت شده بود و در حالى که 
قرار بود این قرارداد به هم بخورد، با گفتگو توانستیم 80 

اتوبوس را به شهر اصفهان بیاوریم.   
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: ما در آن زمان با مشکالت 
مالى متعدد رو بــه رو بودیم و بایــد موضوعات را حل 
مى کردیم اما با سرعت بر مشــکالت غلبه کردیم. وى 
افزود: براى حل مشکالت شــهردارى با شرکت طرف 
قرارداد، طى دو مرحله پنج میلیارد و 12 میلیارد تومان به 
شرکت پرداخت شد و در بخش دیگر 40 میلیارد تومان 
زمین در اختیار شرکت قرار گرفت اما باز هم طرف قرارداد 

ما به دلیل عدم تعهد شهردارى در زمان مقرر قانونًا حق 
فسخ قرارداد را داشت؛ در همین زمان تصمیم به سفر به 

سمنان و مذاکره با شرکت طرف قرارداد گرفتیم.  
شــهردار اصفهان تصریح کرد: همچنین تصمیم براى 
خرید 350 اتوبوس هــم در دوره هاى قبلى بود که هیچ 
وجهى بابت آن به شــرکت مقابل پرداخت نشده بود و 
شرکت مى خواست اتوبوس ها را پس بگیرد و با قدرت 
دنبال فسخ قرارداد بود چراکه تعهد و توافق عمل دو جانبه 
است. وى افزود: در نهایت با پیگیرى، قرارداد خرید صد 
دستگاه اتوبوس منعقد شد که 80 دستگاه آن را به شهر 

اصفهان آوردیم.  
نوروزى تصریح کرد: این کار مســیر را بــراى یک کار 
بزرگ باز مى کند به طورى که در جلســه کالنشهرها از 
ما پرسیدند اصفهان چگونه توانسته اوراق مشارکت خرید 

اتوبوس را در کشور دریافت کند.

فرمانده انتظامى شهرستان کاشان، از دستگیرى یک 
هندوانه فروش سیار و همدستش که از طریق کپی کردن 
اطالعات کارت بانکی هشت نفر بالغ بر یک میلیارد ریال 

از حساب آنان برداشت کرده بود خبر داد.
سرهنگ حسین بســاطی اظهار کرد: در پی شکایت 
تعدادى از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز  مبالغى 
از حساب بانکی آنان، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار مأموران پلیس فتا فرماندهى انتظامى شهرســتان 
کاشــان قرار گرفت. پس از انجام یکســرى اقدامات 
علمى و تخصصى و رصد دقیق عوامل برداشت وجوه 
از حساب بانکى شاکیان ســرانجام مشخص شد یک 
هندوانه فروش ســیار از اعتماد مشتریان سوء استفاده 
و اقدام به کپی کــردن کارت هاي بانکــی تعدادي از 
مشتریان خود کرده و سپس در یک فرصت مناسب با 

استفاده از رمز عبورى که مشــتریان در اختیار آنها قرار 
داده بودند اقدام به برداشــت وجوه از حسابشان کرده 
است. این مسئول انتظامی افزود: مأموران با شناسایى 
هویت متهم در هماهنگى با مقام قضایی در یک عملیات 
پلیسی فرد مذکور را به همراه همدستش دستگیر کردند 
که متهمان در تحقیقات به عمل آمده به برداشت مبلغ 
یک میلیارد ریال از حساب هشــت نفر از شهروندان با 
شیوه مذکور اعتراف کردند. فرمانده انتظامی کاشان با 
اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضایی خاطر نشان 
کرد: به شــهروندان توصیه مى کنیم در خریدکردن از 
فروشندگان سیار به دستگاه پوز آنها دقت داشته باشند و 
در صورت غیرعادى بودن آن از انجام خرید خوددارى 
کرده و  همچنین  مراقب باشــند که به هیچ وجه رمز 

کارت خود را به فروشندگان اعالم نکنند.

کالهبردارى هندوانه فروش از مشتریانش

شفاف سازى شهردارى
 در مورد قرارداد خرید اتوبوس ها

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
نسبت به سال گذشــته با 30 درصد افزایش حریق 
در عرصه هاى کشاورزى روبرو بودیم به نوعى که 
142 هکتار از مراتع اصفهان از ابتداى سال در آتش 

سوخته است.
منصور شیشه فروش با اشــاره به اینکه 90 درصد 
علت حریق در عرصه هاى کشاورزى و مراتع استان 
اصفهان خطاى انسانى اســت، اظهار داشت: خزان 
زودهنگام و گرماى هوا هــم از علل دیگر حریق در 

اصفهان بوده است.

وى افزود: از ابتداى ســال جارى 58 حریق در 142 
هکتار از عرصه هاى کشــاورزى و مراتع اســتان 
اصفهان رخ داده که 37 درصد آن در غرب استان و 
43 درصد در مناطق جنوب استان و10 درصد هم در 
مناطق دیگر استان اصفهان گزارش شد که نسبت به 
سال گذشته با 30 درصد افزایش حریق مواجه بودیم.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با توصیه 
به کشاورزان بر عدم آتش زدن علوفه باقى مانده در 
مزارع تصریح کرد: اندکى غفلت باعث آتش سوزى 

در باغات و زمین هاى کشاورزى مى شود.

افزایش حریق در عرصه هاى کشاورزى اصفهان

آئین اختتامیه بیســت و یکمین دوره مســابقات قرآن 
مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.

همزمان با دهه والیت مراسم اختتامیه بیست و یکمین 
دوره مسابقات قرآن کریم مخابرات منطقه اصفهان ویژه 
کارکنان، بازنشستگان و خانواده ایشان با تجلیل از نفرات 

برتر برگزار گردید.
در این مراســم ناصر مشایخى، سرپرســت مخابرات 
منطقه اصفهان ضمن خیرمقدم به حاضرین و تشکر از 
حوزه هــاى برگزار کننده این مســابقات گفت: یکى از 
سیاست ها و اهداف شوراى فرهنگى مخابرات منطقه 
اصفهان، در کنار گرامیداشت مناسبتهاى ملى و مذهبى 
سوق دادن همکاران و خانواده ها به سمت آشنایى و انس 
هرچه بیشــتر با معارف و آیات الهى است که برهمین 
اساس هرساله مسابقات و جشــنواره هاى قرآنى ویژه 
کلیه کارکنان(اعم از رســمى ، قراردادى، شــرکتى و 
بازنشستگان) برگزار شده که از جمله ابعاد مثبت و مفید 
این مسابقات این است که کارکنان و خانواده ها با وجود 
همه اشتغاالت کارى، بخشى از زمان خود را در ظل قرآن 

به پاالیش روحى و معنوى خود اختصاص دهند.
مشایخى خاطر نشان کرد: بیست و یکمین دوره مسابقات 
قرآن کریم مخابرات منطقه اصفهان امسال با حضور 592 
نفر شرکت کننده از همکاران شاغل و بازنشسته به همراه 
خانواده ایشان بصورت غیرحضورى در چهار رشته  حفظ، 
قرائت، مفاهیم و نهج البالغه در هفت گروه سنى برگزار 

گردیده است.

برگزارى اختتامیه
 بیست و یکمین دوره 

مسابقات قرآن مخابرات 
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 انیمیشن  ساز مشهور از نقشش 
در «عصر جدید» سخن مى گوید

بهرام عظیمى:بهرام عظیمى:
 من ایده مى دهم من ایده مى دهم

بهرام عظیمى، انیمیشن ساز و از مربیان «عصر جدید» از دغدغه ها و ویژگى هاى این تجربه در کارنامه خود گفت 
که به دلیل جذابیت ها و اتفاقات غیرقابل پیش بینى گاهى از فوتبال هم جذاب تر مى شود. عظیمى جزو اتاق فکر 
بسیارى از برنامه هاى تلویزیونى هم بوده و با برنامه هاى پربیننده اى همکارى داشته است با این حال حضور او 
در «عصر جدید» حتى براى طرفدارانش هم سئوال است؛ آنها که او را مى شناسند متعجب اند که با این رزومه و 
مشغله در کارگردانى و تدریس در حوزه هاى مختلف چرا به این برنامه دلبسته است و آنها که کمتر آشنایى دارند 

دوست دارند بدانند او دقیقاً در پشت صحنه این برنامه استعدادیابى چه مى کند.

 ارتباط دائمى با شرکت کننده ها شما را خسته نمى کند؟
من در این فصل از ابتدا با 28 نفر در ارتباط بودم که برخى نقاش یا حتى باستانى کار بودند. گاهى از من مى پرسند 
چه کمکى به بچه ها مى کنم. خیلى ها درباره حوزه کارى من اطالعى ندارند. فقط مى دانند انیمیشن کار کرده ام 
و مثًال «سیا ساکتى» یا «بابابرقى» ساخته ام و یا سال هاست در برنامه هاى مختلف مثل «خندوانه» یا «هفت» 
و یا «رادیو هفت» حضور داشته ام؛ با این حال، هنوز نمى دانند تخصص من چیست. رشته کارشناسى من صنایع 
دستى بوده است که یعنى معرق، فرش، خاتم، ســفالگرى و... و پایان نامه کار من درباره شیشه بوده است پس 
مى توان گفت هر آنچه به صنایع دستى مربوط مى شــود را کار کرده ام و البته هنرهایى مثل گرافیک، نقاشى، 
تصویرسازى و کاریکاتور را 100 در صد حرفه اى انجام داده ام. من کارگردان انیمیشن هستم، فیلمنامه هاى بسیار 
زیادى نوشــته ام و بازیگرى هم کرده ام و خیلى جالب است در مربیگرى «عصر جدید» خیلى از کارهایى که در 

زندگى خود تجربه کردید فایده دارد. 
فرق افرادى که در اینجا دیده مى شــوند تا کســانى که به صورت آکادمیک در 

ورکشاپ ها و کارگاه ها پرورش پیدا مى کنند چیست؟
ما شعبده بازى داشتیم که 40 سال سابقه کار داشته است و در هر اجرا بارها تحسین شده است و حتى در خارج از 
کشور برایش کف زده اند. منتها مسابقات استعدادیابى فضاى عجیبى دارد و یک باره یک دختر شش ساله کنار 
همین شعبده باز 60 ساله قرار مى گیرد و مخاطب بین این دو دست به انتخاب کودك شش ساله مى زند. به نظرم 

این فضاى رقابت از فوتبال هم جذاب تر است چون واقعاً هیچ چیز قابل پیش بینى نیست.
تلویزیون باعث شد این هنرها و ورزش ها دیده شود یا «عصر جدید» به عنوان یک 

برنامه پربیننده بانى و باعثش بود؟
تلویزیون وظیفه دارد برنامه خوب بسازد درحالى که به نظرم 80 درصد برنامه هاى تلویزیون نمره قبولى نمى گیرند 
و 20 درصد برنامه هایش قابل دیدن است. «عصر جدید» این میان بسیار دیدنى است و به مخاطب شدید احترام 
مى گذارد و دنبال اتفاقات جدید است.  احسان علیخانى با ساخت این برنامه روى دیگرى از خودش را نشان داد من 
باورم نمى شد او اینقدر طناز باشد و آنقدر بداهه تیکه هاى خاص بیاندازد! به نظرم براى خود او اتفاق دیگرى رخ داد. 
حتى دفاع او از شرکت کننده ها جذاب است، اوایل خیلى ها مى گفتند در تلنت هاى خارجى فقط داوران هستند اما 
همین که او خود را، هم جاى داور مى گذارد و هم جاى بیننده معمولى بسیار اتفاق خوبى بود. این میان تلویزیون 
هم وظیفه دارد براى چنین برنامه هایى هزینه کند. من در «خندوانــه» و «دو قدم مانده به صبح»، «هفت» یا
 برنامه هاى پرطرفدار دیگرى هم بوده ام و مى دانم که در پشت صحنه تمام این برنامه هایى که تأثیرگذار و موفق 

هستند یک تفکر اصلى و خالقانه است که توانسته جریان ساز باشد.
ما اکنون فقط دو یا ســه برنامه داریم کــه پربیننده بوده اند یــا حتى بازپخش 
«خندوانه» توانسته جزو پربیننده ها باشــد تا یک برنامه تولیدى جدید. چرا خلق 

برنامه هاى جدید اینقدر سخت است؟ ایده پردازى کم داریم؟
غیر از اینکه باید ایده جذابى داشته باشــید باید بتوانید آن را خوب هم اجرا کنید. من براى برخى از برنامه هاى 
تلویزیونى ایده داده ام و حتى براى یکى از برنامه ها اخیراً ایده اى دادم که خیلى به نظرم باحال بود اما خودم نمى توانم 
کارى بکنم و مشغله دارم اما اینکه چه کسانى آن ایده را اجرا کنند و چگونه به خروجى برسد خیلى مهم است. مثًال 
افرادى مثل احسان علیخانى، رامبد جوان، مهران مدیرى یا... پاى خود را در مسیرى که اشتباه باشد نمى گذارند. 
اعتبارشان را براى درآمد بیشتر هزینه نمى کنند. اما مثًال برنامه اى داریم که دکور زیبایى دارد و هزینه صرف کرده 
است اما داورانى را انتخاب کرده اســت که احتماًال تهیه کننده بعداً به روابط کارى و منفعت هاى خود فکر کرده 

است و براى همین برنامه اش جذاب و پربیننده نیست.

در جریان انفجار بیروت مشــخص شد یکى از 
بازیگران قدیمى این کشور که چند سالى همه 
از او بى خبر بودند، مدتى است در خانه سالمندان 
نگهدارى مى شــود. او که پس از انفجار در این 
خانه سالمندان پیدا شــد، به دلیل جراحت ها به 

بیمارستان منتقل شد.
«انطوان کرباج»، بازیگر قدیمى لبنانى که چند 
ســالى از نظر عموم غایب بود، پــس از انفجار 
بیروت و آسیب دیدن ســاختمان بیمارستانى 
معروف به بیمارستان روم به فاصله صد مترى 
بندر بیروت، همراه دیگر بیماران و کادر درمان 
به بیمارستان دیگرى منتقل شد. این بازیگر در 
قسمت خانه سالمندان بیمارستان روم ساکن بود. 
در این حادثه 14 نفــر از کادر درمان و بیماران و 
همراهانشان کشته و ده ها نفر زخمى و مجروح 

شدند.
این خبر در شبکه هاى اجتماعى به سرعت دست 
به دست شده و خانواده این بازیگر لبنانى به دلیل 
ســپردن او به خانه ســالمندان مورد انتقاد قرار 
گرفته اند. در همین رابطه خانواده انطوان کرباج 
در یک اطالعیه ضمن تشــکر از پیگیرى هاى 
مردم، شرایط بیمارى انطوان کرباج را شرح داده 
و از رسانه ها خواسته اند تا حریم خصوصى شان 

را حفظ کنند.
خانواده انطوان کرباج بازیگر لبنانى گفته اند که 
این بازیگر شش سال است که از بیمارى آلزایمر 
رنج مى برد و همین مسئله سبب دورى او از هنر و 
مردم شده است. این خانواده سپردن این بازیگر 
به خانه سالمندان را یک ضرورت و به دلیل این 

عنوان کرده اند که تحت نظر پزشک باشد. 
با وجود توضیحاتى که خانــواده کرباج درباره 
وضعیت سالمتى او ارائه داده اند یک روزنامه نگار 
لبنانى ادعاى این خانواده مبنى بر ضرورت وجود 
انطوان کرباج در خانه سالمندان به علت شرایط 

جسمانى اش را رد کرده است.
 انطوان کربــاج از دهه 60 میالدى به ســبب 
نقش هاى ماندگارى که در تئاتر و تلویزیون لبنان 
ایفا کرده، در خاطر لبنانى ها جاودانه شده است. او 
نشان سرو ملى با درجه افسرى را از وزیر فرهنگ 
لبنان بــه نمایندگى از «میشــل عون» رئیس 

جمهور لبنان، دریافت کرده است.

انفجار بیروت 
راز بازیگر قدیمى را 

برمال کرد

سیدجواد هاشمى با ابراز نارضایتى از تجربه اکران آنالین فیلم هایش، 
به دلیل خسارت ناشــى از دانلودهاى غیرقانونى، از مبلغ پرداختى از 
سوى تلویزیون بابت خرید حق پخش «پیشونى سفید3» نیز انتقاد 

کرد.
این تهیه کننده و کارگردان سینما درباره فعالیت هاى سینمایى خود 
گفت: هرچند مى خواستم اکران «تورنادو» در سینماها ادامه داشته 
باشند، اما آن را به صورت آنالین اکران کردم و متأسفانه نتیجه مثبتى 
از این کار نگرفتم، در واقع این کار براى من خروجى خوبى نداشت چرا 
که دانلود غیرقانونى براى این فیلم سینمایى بسیار زیاد بود و همین 

مسئله به فروش فیلم در اکران آنالین ضربه زد.
وى بیان کرد: البته برخى مى گویند که اکران آنالین این فیلم فروش 
خوبى داشته اســت و بیش از 20 هزار بازدیدکننده در اکران آنالین 
داشــتیم، اما پولى که از این اکران به دســت آوردیم قابل مقایسه با 
هزینه تولید نبــود، به همین دلیل ترجیح مى دهــم دیگر این نوع از 

اکران را تجربه نکنم.
این بازیگر سینما توضیح داد: پیش از این قرار بود که ادامه اکران این 
فیلم در سینماها باشد اما متأسفانه بعد از باز شدن سینماها به این فیلم 
اکران مجدد ندادند، به من گفتند در این شــرایط والدین بچه ها را به 
سینما نمى آورند و اگر فیلم اکران هم شود، کسى براى دیدن فیلم به 

سینما نمى آید.
وى ادامه داد: در نهایت دانلود غیرقانونى «تورنادو» بیشــتر از اکران 
آنالین جواب داد، «پیشونى ســفید 3» هم بیش از 200 هزار دانلود 
غیرقانونى داشت و این رقم، عدد باالیى است، من از پدر و مادرها 

این گالیــه را دارم که بــه راحتى هم به بچه هــا آموزش غلط 
مى دهند و هم به آنهــا دانلود غیرقانونى را که یک ســرقت 

فرهنگى به حساب مى آید، یاد مى دهند. عالوه بر آن پدر و 
مادرها مى گویند فیلم هاى مورد عالقه را در سینما ببینیم 
اما تا نوبت بچه ها مى شود، تصمیم مى گیرند که از دانلود 

غیرقانونى استفاده کنند.
وى ادامــه داد: در حال حاضر دو فیلم ســینمایى «جزیره 

فضایى» و «شهر گربه هاى 1» را آماده اکران دارم و نمى دانم 
چه تصمیمى براى اکران این فیلم ها بگیرم، متأسفانه در شرایط فعلى 
تلویزیون نیز با ما همراهى نمى کند و هیچ تبلیغ مناســبى براى این 
فیلم ها ندارد و بیشتر آثارى که موردپسند خودش است را در تلویزیون 

تبلیغ مى کند.
وى با اشاره به خرید «پیشونى سفید 3» توسط تلویزیون توضیح داد: 

تلویزیون در حال حاضر «پیشونى سفید 3» را با 130 میلیون تومان 
خریدارى کرده است که این مبلغ حتى دستمزد یک بازیگر این فیلم 
نیست، اگر مى خواستم با وضعیت اقتصادى فعلى «پیشونى سفید 3» 
را بســازم باید پنج میلیارد تومان هزینه مى کردم آن وقت تلویزیون 
براى خرید حق پخش این فیلم فقــط 130 میلیون تومان پرداخت 

کرده است.
هاشــمى در پایان درباره دیگر فعالیت  هاى خود گفت: یک پیشنهاد 
براى ساخت سریال خانگى دارم که شاید «پیشونى سفید» 4 تا 16 را 
به صورت سریال جلوى دوربین ببرم که هنوز تصمیم نهایى براى این 

کار نگرفته ام./2608

 فعالیت هاى سینمایى خود 
و» در سینماها ادامه داشته 
دم و متأسفانه نتیجه مثبتى 
ن خروجى خوبى نداشت چرا 
یى بسیار زیاد بود و همین 

به زد.
رانآنالین این فیلم فروش
دیدکننده در اکران آنالین

ــت آوردیم قابل مقایسه با 
 مى دهــمدیگر این نوع از 

قرار بود که ادامه اکران این 
زشدن سینماها به این فیلم 
ــرایطوالدین بچه ها را به

، کسى براى دیدن فیلم به 

«تورنادو» بیشــتر از اکران
0هم بیش از 200 هزار دانلود 
ست، من از پدر و مادرها 

 بچه هــا آموزش غلط 
را که یک ســرقت 

 عالوه بر آن پدر و 
در سینما ببینیم 
یرند که از دانلود

ـینمایى «جزیره
راندارم و نمى دانم 

م، متأسفانه در شرایط فعلى 
تبلیغ مناســبى براى این  چ
خودش است را در تلویزیون 

وسطتلویزیون توضیح داد: 

پر ن و ون م ن ش قپ ر ى ر
کرده است.

هاشــمى در پایان درباره دیگر فعالیت  هاى خود گفت: یک پیشنهاد 
6 تا 16 را  4براى ساخت سریال خانگى دارم که شاید «پیشونى سفید» 4
به صورت سریال جلوى دوربین ببرم که هنوز تصمیم نهایى براى این 
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جواد هاشمى مطرح کرد؛

تلویزیون فیلم 5 میلیاردى ام را 130 میلیون خرید!

با اتمام پخش سریال «هم گناه»، انتظارها 
براى آغاز پخش ســریال «قورباغه» بیشتر 
شد و به نظر مى رسد این سریال به زودى در 

نمایش خانگى توزیع خواهد شد.
ســریال «قورباغه» از ســال گذشته مقابل 
دوربین رفت و زمان توزیع این سریال بهار 
99 اعالم شد اما شیوع ویروس کرونا باعث 
تأخیر در اتمام تصویربــردارى و در نتیجه 

توزیع آن در نمایش خانگى شده است.
«قورباغه» اولین تجربه هومن ســیدى در 

نمایش خانگى است که با توجه به حساسیت 
هاى خاص هومن سیدى در کارگردانى ساخته 
مى شود و بازیگران سرشــناس زیادى در 
این ســریال نمایش خانگى به ایفاى نقش 
پرداختند و به نظر مى رســد یکى از سریال 

هاى جذاب نمایش خانگى خواهد بود.
سریال «قورباغه» در ژانرى اکشن، هیجان 
انگیز و ماجراجویانه تولید شده است و به نظر 
مى رسد مانند دیگر آثار هومن سیدى بتواند 

نظرات زیادى را به خود جلب کند.

در خالصه داستان ســریال «قورباغه» آمده 
است: «دنیا براى من جاى کوچیکیه. بعضى 
اوقات فکر مــى کنم دارم خفه مى شــم. 
احســاس مى کنم همه جا بسته است و من 

نمى تونم نفس بکشم...»
هومن ســیدى، نوید محمدزاده، صابر ابر، 
سحر دولتشــاهى، فرشته حســینى، نوید 
پورفرج، یونا تدین، آناهیتا افشــار، مهران 
غفوریان و... در سریال «قورباغه» ایفاى نقش 

مى کنند./2609

برنامه «شام ایرانى» به کارگردانى سعید ابوطالب به ششمین فصل خود رسید و زنان بازیگر 
در این فصل از این مجموعه مقابل دوربین رفتند.

نسیم ادبى، شهره سلطانى، فاطمه گودرزى و فریبا نادرى بازیگران فصل جدید این برنامه 
هستند که در چهار شب به رقابت با یکدیگر مى پردازند.

قسمت سوم از فصل ششم مجموعه «شام ایرانى» به کارگردانى سعید ابوطالب پنج شنبه 
منتشر شد. در شام سوم، نسیم ادبى میزبان خانم ها شهره سلطانى، فاطمه گودرزى و فریبا 
نادرى است در حالى که از آنها خواسته است که با تم قاجار به مهمانى او بیایند. سورپرایز 

نسیم ادبى وحشتناك تر از حد تصور آنهاست.
فصل جدید برنامه «شام ایرانى» از هفته دوم فروردین ماه توزیع شد و تابه حال شش فصل 

از این برنامه به نمایش خانگى آمده است.
بازیگران زیادى در فصل هاى مختلف این برنامه حضور داشتند که از جمله آنها مى توان به 
شبنم قلى خانى، سیما تیرانداز، نگین معتضدى، مارال فرجاد، پوریا پورسرخ، سامان گوران، 
نیما شاهرخ شاهى، امره تتلیک، على انصاریان، سیدجواد هاشمى، حامد آهنگى، جورج 

اوسطا، مرجانه گلچین،  آشا محرابى و نعیمه نظام دوست اشاره کرد./2607

«شام ایرانى» 
با تم قاجارى

فیلم سینمایى «ســلفى با دموکراسى» ســاخته على عطشانى به 
سیزدهمین جشنواره سان فرانسیسکو راه یافت.

این فیلم ســال 98 ساخته شــد و به تازگى راهى جشــنواره سان 
فرانسیسکو شد. این جشنواره آمریکایى 29 و 30 شهریور ماه برگزار 

مى شود و سیزدهمین جشنواره سان فرانسیسکو است.
«ســلفى با دموکراســى» در اولین حضور بین المللــى خود راهى 
جشنواره برلین شد و براى دومین بار در بخش نیمه نهایى سومین 
دوره جشــنواره فیلم منطقه اى جنوب شــرق که در آمریکا برگزار 

مى شد نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شد.
فیلم «سلفى با دموکراسى» روایتگر داستانى ماورایى است و قصه 
آن توســط افرادى که در دوران جنگ ایران و عراق حضور داشتند 
روایت مى شود و مى توان این فیلم را ادامه اى بر «دموکراسى در روز 

روشن» دانست که سال 88 ساخته شد.
پوالد کیمیایى، پژمان بازغى، آتیال پسیانى، امیرعباس گالب، دنیا 

مدنى، سیما تیرانداز، کور ش تهامى، نیما شــاهرخ شاهى، مهدى 
صبایى و قاسم زارع در این فیلم سینمایى ایفاى نقش کردند.

«سلفى با دموکراسى» به سان فرانسیسکو رسید

«قورباغه»
 به زودى 

وارد خانه ها 
مى شود 

  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر|

  نیوشا روزبان/ خبرگزارى مهر |
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پس از آنکه گفته مى شد به دلیل مشکالت فراوان سرخابى ها و 
سایر باشگاه ها در پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان خارجى 
همچنین وجود شرایط دشوار اقتصادى، جذب بازیکن و مربى 
خارجى براى باشگاه ها ممنوع مى شود، روابط عمومى سازمان 
لیگ با انتشار بیانه اى اعالم کرد که تمامى تیم ها در فصل آینده 
اجازه استخدام فرد خارجى را ندارند. این تصمیم کمى عجیب به 
نظر مى رسید چرا که برخى باشگاه ها عمًال هیچ مشکلى براى 
قرارداد بستن با خارجى ها ندارند و از طرفى چند باشگاه مالک 

شخصى داشته و پیروى آنها از این قانون دور از ذهن است.
با اعــالم ســازمان فدراســیون، ســپاهان و ذوب آهن تنها 
باشگاه هایى هستند که تمام دســتمزد بازیکنان و مربیان خود 
را پرداخته اند. حاال این دو باشگاه اصفهانى که پس از تراکتور، 
بیشترین کادر و بازیکن خارجى را در اردوى خود دارند با مشکل 
بزرگى براى تقویت تیم هایشــان براى لیگ بیســتم روبه رو 

خواهند شد.
در همین خصوص احمد جمشــیدى، سرپرست باشگاه ذوب 
آهن در گفتگو با «ایمنا» در خصوص ممنوعیت جذب بازیکنان 
و مربیان خارجــى اظهار کرد: ذوب آهن و تعدادى از باشــگاه 
بازیکنانى که مى آوردند کامًال حساب شده بود و هیچ مشکلى 
نیز تاکنون برایشــان پیش نیامده است. مطالبات خارجى ها را 

پرداخت کرده اند و بضاعت کافى براى آن را داشته اند.

وى افزود: در حال حاضر خودمان هم نمى دانیم به چه علت همه 
باشگاه از جذب بازیکن و مربى خارجى منع شده اند!

سرپرست باشــگاه ذوب آهن با بیان اینکه خود باشگاه ها باید 
جذب بازیکنان خارجى شان را مدیریت کنند، خاطرنشان کرد: 
تابع قانون هستیم؛ با این حال، این موضوع ممکن است براى 
برخى باشگاه ها مشکل ساز شود. لزوم بهره گیرى از بازیکنان 
ایرانى درست است، اما بعضى پست ها نیاز به تقویت دارد که از 
بازیکن خارجى استفاده شده و نتیجه آن را نیز گرفته ایم. البته 
برخى از این بازیکنان خارجى خوب نبوده ولى بیشترشان خوب 

هستند و این را خود باشگاه ها باید مدیریت کنند.
وى اضافه کرد: اینکه این ممنوعیت براى همه باشگاه ها وضع 
شــده برایمان کمى ابهام دارد که دلیل آن چیست؟ اگر بحث 
جدى تر در خصوص جذب مربیان خارجى انجام مى شد به نظر 
بهتر بود اما فکر نمى کنم براى جذب بازیکنان خارجى مشکل 

آنچنانى وجود داشته باشد.
جمشیدى با بیان اینکه با بخشــى از این قانون موافق است، 
تصریح کرد: قبــول داریم که اگر قرار اســت بازیکن خارجى 
جذب شــود، این کار کمى با منطق و کارشناسى بیشتر انجام 
پذیرد. واحدهاى حقوقى باشــگاه ها باید حواسشان باشد که 
مشــکلى بر اثر قرارداد پیش نیاید که ذوب آهن همواره به آن 

عمل کرده است.

سرپرست باشــگاه ذوب آهن در پاسخ به این ســئوال که آیا 
فدراسیون و ســازمان لیگ مى توانند ذوب آهن که باشگاهى 
صنعتى است را از جذب بازیکن خارجى منع کنند یا خیر، گفت: 

زیر نظر فدراسیون هستیم اگر قانونى 
باشد براى همه است. اینکه بگوییم 

باشگاه صنعتى است و شکل مجزایى از قانون 
براى خودمان و آنها نیز براى خودشان داشته 

باشند، سنگ روى سنگ بند نمى شود. باید ببینیم دلیلشان 
براى اعمال این قانون تنها مالى است یا علت دیگرى نیز براى 

آن وجود دارد تا بتوانیم براى فصل آینده برنامه ریزى کنیم.
جمشــیدى همچنین تأیید کرد که از میان خارجى هاى ذوب 
آهن، تنها مهدى خلیل براى فصل آینده قراردارد دارد و مابقى 
خارجى هاى ذوب آهن با پایان لیگ چنانچه این باشگاه نتواند 

با آنها تمدید کند، جدا مى شوند.

ما کروات ها بیشترین موفقیت را داشتیم!
در همین حال به نوشته خبرگزارى «تســنیم» سرمربى تیم 
فوتبال ذوب آهن هم درباره تصویــب قانون ممنوعیت جذب 
مربیان و بازیکنان خارجى از سوى سازمان لیگ فوتبال ایران 
تصریح کرد: با توجه به اینکه مدت طوالنى  اســت که فوتبال 
ایران را دنبال مى کنم فکر مى کنم از این نوع تصمیمات زیاد 

گرفته شــده، اما در ایران همه باید به این امر واقف باشند که 
از زمان رایکوف تا االن که اســکوچیچ سرمربى تیم ملى شده 
است، ما مربیان کروات بیشــترین موفقیت ها و جام ها 
را در فوتبال ایران کســب کرده ایم؛ حتى بیشــتر از 

مربیان ایرانى.
بوناچیچ اضافه کرد: همزمان با این امر پیشرفت فوتبال ایران 
را خیلى خوب رقم زدیم و خود من به تنهایى شــش ملى پوش 
به فوتبال ایران تحویل داده ام. تصمیم فدراسیون فوتبال ایران 
در به خدمت گرفتن ویلموتس که ده میلیون دالر هزینه روى 
دست آنها گذاشــته نمى تواند ربطى به ســایر مربیان خارجى 

داشته باشد.
وى افزود: امروزه درهاى کشورهاى مختلف جهان به روى هم 
باز شده و تبادل اطالعاتى فوتبالى و...  هر روز بیشتر مى شود و نه 
محدود و این تصمیم به نظر من نمى تواند تأثیر مثبتى بر فوتبال 

ایران داشته باشد.

واکنش سرپرست و سرمربى باشگاه ذوب آهن به ممنوعیت خرید بازیکنان و مربیان خارجى

خودمان هم نمى دانیم چرا منع شده  ایم!

3836ورزشورزش 1 شهریور  ماه   1399 سال  هفدهمشنبه

ب آهن در پاسخ به این ســئوال که آیا 
یگ مى توانند ذوب آهن که باشگاهى 
زیکن خارجى منع کنند یا خیر، گفت: 

م اگر قانونى 
ینکه بگوییم 

کل مجزایى از قانون 
 براى خودشان داشته 

گ بند نمى شود. باید ببینیم دلیلشان 
ها مالى است یا علت دیگرى نیز براى 

راى فصل آینده برنامه ریزى کنیم.
یید کرد که از میان خارجى هاى ذوب 
راى فصل آینده قراردارد دارد و مابقى 
با پایان لیگ چنانچه این باشگاه نتواند 

ى شوند.

شترین موفقیت را داشتیم!
 خبرگزارى «تســنیم» سرمربى تیم 
باره تصویــب قانون ممنوعیت جذب 
ى از سوى سازمان لیگ فوتبال ایران 
ینکه مدت طوالنى  اســت که فوتبال 
کر مى کنم از این نوع تصمیمات زیاد 

ایران همه باید به این امر واقف باشند که  گرفته شــده، اما در
از زمان رایکوف تا االن که اســکوچیچ سرمربى تیم ملى شده 
است، ما مربیان کروات بیشــترین موفقیت ها و جام ها 
را در فوتبال ایران کســب کرده ایم؛ حتى بیشــتر از 

مربیان ایرانى.
بوناچیچ اضافه کرد: همزمان با این امر پیشرفت فوتبال ایران 
را خیلى خوب رقم زدیم و خود من به تنهایى شــش ملى پوش 
به فوتبال ایران تحویل داده ام. تصمیم فدراسیون فوتبال ایران 
در به خدمت گرفتن ویلموتس که ده میلیون دالر هزینه روى 
دست آنها گذاشــته نمى تواند ربطى به ســایر مربیان خارجى 

داشته باشد.
وى افزود: امروزه درهاى کشورهاى مختلف جهان به روى هم 
باز شده و تبادل اطالعاتى فوتبالى و...  هر روز بیشتر مى شود و نه 
محدود و این تصمیم به نظر من نمى تواند تأثیر مثبتى بر فوتبال 

ایران داشته باشد.

ت خرید بازیکنان و مربیان خارجى

را منع شده  ایم!

سازمان لیگ فوتبال ایران با قانون عجیب خود تکلیف سرمربى تیم سپاهان 
را مشخص کرد.

چند ماه پیش بود که وزارت ورزش براى اینکه گاف هاى مدیریتى مدیران 
برگزیده خود در استقالل و پرسپولیس را بگیرد تصمیم گرفت، دو باشگاه را 

از جذب بازیکن و سرمربى خارجى منع کند. 
در شرایط فعلى هم که رأى نهایى فیفا علیه فوتبال ایران سروصداى زیادى 
پیدا کرده، قانون لحاظ شده براى ســرخابى به یکباره شامل همه تیم هاى 
لیگ برترى شد تا حداقل جوى که علیه فدراسیون و وزارت ورزش در ناتوانى 

مدیرانش در عقد قرارداد با خارجى ها به راه افتاده آرام شود.
با این قانون باشگاه سپاهان باید قید جذب سرمربى خارجى براى فصل بعد را 

بزند و به مذاکرات خود با برانکو، استراماچونى و... پایان دهد.  

هواداران تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درخواســت ویژه  اى از مدیران این 
باشگاه دارند.

با نزدیک شدن به پایان فصل، باشــگاه ها تمدید قرارداد با بازیکنان مدنظر 
خود را آغاز مى کنند تا در شروع فصل نقل وانتقاالت شاهد جدایى غیرمنتظره 

آنها نباشند.
بر همین اســاس، هواداران تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان چند روزى است 
که در فضاى مجازى، از مدیران این باشگاه درخواست حفظ ستاره و تمدید 

قرارداد آنها را دارند.
از طرفى، اکثر آنها خواستار تمدید قرارداد هرچه زودتر قاسم حدادى فر شدند 

تا کاپیتان ذوبى ها بتواند چند فصل دیگر هم پیراهن این تیم را برتن کند.
به زودى روند تمدید قرارداد در باشگاه هاى مختلف شروع مى شود و به نظر 
مى رسد اگر باشگاه ذوب آهن برنامه اى براى انجام این کار دارد باید پیش از 

پایان فصل اقدامات الزم را انجام دهد.

بازیکن مورد نظر پرسپولیس در آستانه پیوستن به سپاهان قرار دارد.
در آســتانه فصل نقل وانتقاالت بازیکنان زیادى هستند که مشتریان 
زیادى دارند و یکى از آنها دانیال اسماعیلى فر بازیکن سمت راست تیم 
ذوب آهن اصفهان است که نامش به عنوان گزینه تیم هاى متعددى 

از جمله تراکتور، پرسپولیس و استقالل مطرح شده است.
البته در روز هاى اخیر هم اخبارى درباره توافق نهایى این بازیکن 
با پرسپولیس به  واســطه ارتباط خوب با یحیى گل محمدى 

منتشر شد.
از طرفى طبق اخبار کســب شــده، اســماعیلى فر از دیگر 
تیم اصفهانى یعنى ســپاهان نیز پیشــنهاد قابل توجهى 
دریافت کرده و احتمال دارد با توجه به مشکالت مالى 
پرسپولیس تصمیم بگیرد در اصفهان به فوتبالش 
ادامه بدهد و توافق خود را با زردپوشان نهایى 

کند.

سازمان لیگ تکلیف سرمربى سپاهان را 
هدیه خاص آزمون به مادرشمشخص کرد! طارمى با پورتو تمام کرد

رونمایى از 
لژیونرجدید 
والیبال ایران

حرف آخر مجیدى: على کریمى را مى خواهم

 زن پشت پرده پرونده ویلموتس کیست؟

درخواست هواداران ذوب آهن 

توافق سپاهان
با گزینه  

پرسپولیس

بر همین اســاس، هواداران تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان چند روزى است 
که در فضاى مجازى، از مدیران این باشگاه درخواست حفظ ستاره و تمدید 

قرارداد آنها را دارند.
از طرفى، اکثر آنها خواستار تمدید قرارداد هرچه زودتر قاسم حدادى فر شدند 

تا کاپیتان ذوبى ها بتواند چند فصل دیگر هم پیراهن این تیم را برتن کند.
به زودى روند تمدید قرارداد در باشگاه هاى مختلف شروع مى شود و به نظر 
باید پیش از مى رسد اگر باشگاه ذوب آهن برنامه اىبراى انجام این کار دارد

پایان فصل اقدامات الزم را انجام دهد.

بازیکن مورد نظر پرسپولیس در آستانه پیوستنبه سپاهان قرار دارد.
در آســتانه فصل نقل وانتقاالت بازیکنان زیادى هستند که مشتریان 
زیادى دارند و یکى از آنها دانیال اسماعیلىفر بازیکن سمت راست تیم 
ذوبآهن اصفهان است که نامش به عنوان گزینه تیمهاى متعددى 

استقالل مطرحشده است. از جمله تراکتور، پرسپولیس و
البته در روز هاى اخیر هم اخبارى درباره توافق نهایى این بازیکن 
با پرسپولیس به  واســطه ارتباط خوب با یحیى گلمحمدى 

منتشر شد.
از طرفى طبق اخبار کســب شــده، اســماعیلىفر از دیگر 
تیم اصفهانى یعنى ســپاهان نیز پیشــنهاد قابلتوجهى 
دریافت کرده و احتمال دارد با توجه به مشکالت مالى 
پرسپولیس تصمیم بگیرد در اصفهان به فوتبالش 
ادامه بدهد و توافق خود را با زردپوشان نهایى 

کند.

ز 
ید 
ن

توافق سپاهان
با گزینه 
پرسپولیس

مهاجم ایرانى تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ گل هایى که به 
زسکا زد، را به مادرش هدیه کرد.

چهارشــنبه شــب هفته پیش در مســابقه مهم هفته ســوم 
رقابت هاى فصل جدید لیگ حرفه اى فوتبال روســیه، زنیت 
سن پترزبورگ موفق شد 2 بر یک زسکا را شکست دهد. در این 
مصاف هر دو گل زنیتى ها را سردار آزمون، مهاجم ملى پوش 
ایرانى به ثمر رساند. او قبًال نیز یک گل زده بود و اکنون بعد از 
3 هفته 3 گل در کارنامه خود ثبت کرده است. او گل هاى خود 

را به مادرش هدیه کرد. 
آزمون در آستانه تولد مادرش در اینستاگرام نوشت: «همیشه 
این اســترس رو دارم که نزدیک تولد مادرم که مى شــه باید 
چیکار کنم که خیلى خوشــحالش کنم، من ســعى مى کنم 
بهش بهترینام رو بدم، امشب خداروشکر مى کنم که تونستم 
گل بزنم و خوشحالت کنم اونم تو دربى روسیه، این دو  تا گلم 
تقدیم به شــما مادر گلم و تولدت پیشــاپیش مبارك عشق

 قشنگم.»

مصدومیت بى موقع هافبک استقالل، کادرفنى این تیم را در 
آستانه دربى، حسابى نگران کرده است.

على کریمى، هافبک آماده اســتقالل درست همین روز ها که 
آبى پوشان بیش از همیشه به ســتاره هاى خود احتیاج دارند، 
مصدوم شــد و حاال نگرانى هایى وجود دارد که دربى حذفى 

را از دست بدهد.
کریمى امسال از خوب هاى اســتقالل بوده و فرهاد مجیدى 
حساب خاصى روى او باز کرده است. به همین دلیل، مجیدى 
به کادر پزشکى تأکید دارد که کریمى به بازى چهارشنبه برسد 

و در ترکیب استقالل مقابل پرسپولیس به میدان برود.
على کریمى با توجه به رابطه خوب با فرهاد مجیدى، از جمله 
بازیکنانى است که نامش در لیست کادرفنى براى فصل آینده 
هم دیده مى شود و فرهاد تأکید زیادى روى حفظ او دارد. حتى 
شنیدیم که سرمربى جوان استقالل به مسئوالن باشگاه اعالم 

کرده این بازیکن حتماً  باید حفظ شود.
کریمى در دربى رفت پایتخت یک پنالتى حساس را هدر داد، 
اما پس از آن اتفاق، شرایط بهترى داشت و حاال دیگر حسابى 

در ترکیب اصلى استقالل جا افتاده است.

محکومیت فدراسیون فوتبال از سوى فیفا براى پرداخت جریمه 
167 میلیاردى زلزله اى در فوتبال ما ایجاد کرده اســت. اما در 
بطن این اتفاقــات پاى یک زن در میان اســت. زنى که از بى 
تدبیرى و اشتباهات مسئولین وقت فدراسیون نهایت استفاده 
را برده و با افزودن چند کلمه و چند بند در قرارداد ویلموتس، 

مسئوالن ورزش ما را به چه کنم چه کنم انداخته است.
 این زن کسى نیســت جز همســر مارك ویلموتس که فارغ 
التحصیل حقوق است و تسلط ویژه اى به حقوق مدنى و سیاسى 
دارد. او شــخصًا کارهاى وکالت ویلموتس را برعهده داشته و 

نظارت ویژه اى بر قراردادهاى او دارد.

کمیل اکبرى، دریافت کننده 19 ساله والیبال ایران به تیم 
لیگ برترى کاستلومایا پورتو پیوست. اکبرى سابقه حضور 
در تیم ملى نوجوانان و تیم باشگاهى شهروند اراك را هم 

در کارنامه دارد.
میثم جعفرى، مدیر تشریفات فدراسیون والیبال تمام شرایط 
را براى حضور بى دردسر این بازیکن در پرتغال فراهم کرده 
است. به این ترتیب این بازیکن اولین تجربه اروپایى خود را 
در پرتغال آغاز خواهد کرد. او سرشار از انگیزه براى رسیدن 

به جایگاه یک بازیکن سطح باالست.
کمیــل اکبــرى، قدرتــى زن 205 
ســانتیمترى ایرانى تجربه کسب مدال 
برنز رقابت ها قهرمانى آسیا را با تیم ملى 

ایران در کارنامه خود دارد.
تیم کاســتلومایا پورتــو، جزو  چهــار تیم 

برتــر لیــگ پرتغــال و داراى رنکینگ جهانــى 170 
است.

رسانه هاى پرتغالى خبر از انتقال «مهدى طارمى» به پورتو و 
دریافت مبلغ شش میلیون یورویى ریوه آ دادند.

ریوه آ پیش از این ده میلیون یورو براى فروش طارمى تعیین 
کرده بود. نام تیم هاى زیادى به عنوان مشــتریان طارمى 
به گوش مى خورد که یکــى از مطرح ترین آنها تیم فوتبال 

استون ویال بود.
طارمى در این فصــل از لیگ پرتغال توانســت عملکرد 
خیره کننده اى داشته باشد. او براى ریوه آ 18 گل و پنج پاس 
گل در کارنامه خود ثبت کرده و نشان داده که مى تواند در 

فوتبال اروپا نیز حرف هاى مهمى براى گفتن داشته باشد.

 طارمى در مسیر درستى قرار دارد 
حمید استیلى، سرمربى سابق مهدى طارمى نیز در 
گفتگو با روزنامه «ابوال» پرتغال در خصوص این 
 ستاره ایرانى شاغل در فوتبال اروپا اظهار کرد: 
طارمى در مسیر درســتى براى موفقیت قرار 

گرفته است.
وى افزود: زمانى که من مربى شاهین بودم 
طارمى بازیکن این تیم بود و فرصت زیادى 
براى بازى پیدا نکرد. او سپس به لیگ یک 

رفت و در این مسابقات آقاى گل شد. استیلى 
در ادامه گفت: طارمى بعــد از آقاى گلى در لیگ 

جذب پرسپولیس شد. واقعیت این است که دوران اوج 
او با حضور برانکو آغاز شد.

وى تأکید کرد: او در تیم ملى به دلیل سیســتم دفاعى کى 
روش که مبتنى بر ضد حمله بود نتوانست توانایى هایش را 
بروز دهد اما جام جهانى فرصتى بسیار خوب براى او بود تا 

فوتبال دنیا به ظرفیت هاى فوتبالى او پى ببرد.
مربى سابق تیم ملى امید در خصوص پنالتى هاى فراونى که 

طارمى مى گیرد، بیان کرد: طارمى خیلى از گل هاى خود را 
از نقطه پنالتى مى زند و خیلى هم خوب با شگردى که دارد 
از مدافعان تیم مقابل پنالتى مى گیرد. این هنرى است که 

وى افزود: طارمى در مسیر درستى طارمى دارد. 
ى  ا موفقیت قرار گرفته و از این بــر

بابت باید خدا را شکر کرد.
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602006004527 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/23 آقاى حیدرعلى 
غالمى فروشانى به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسما 
گواهى شده مدعى است تمامت پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 77/28واقع در 
خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل دفتر 709 صفحه230 مسبوق به ثبت 
و سند میباشد که در اثر جابجایى مفقود شده اســت. چون درخواست صدور المثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس واصل سند با ارایه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد تاریخ انتشار آگهى: 1399/6/1 م الف: 950757 نبى 

اله یزدانى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/5/227
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139985602008001877 تاریخ ارسال نامه:1399/05/27 نظر به اینکه 
ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 267 فرعى از 224- اصلى که در دفتر 
83 صفحه 430 بنام ســهراب بهرامى ثبت و ســند صادر گردیده اینــک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008007640 – 99/5/13 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره : 81289 -99/4/31 به گواهى 
دفترخانه یک اصفهان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:953563 سید اسداله موسوى 

مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/5/242 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 139960302177000238 مورخه 1399/03/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى شایان 
صادقى  فرزند على بشماره شناسنامه و شماره ملى 1272095118 اصفهان در ششدانگ 
یکدرب باغ ششدانگ پالك 924 فرعى واقع در روســتاى هسنیجه 2 اصلى  بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 1897/55 مترمربع انتقالى از مالک رسمى محمد على صادقى 

هسنیجه محرز گردیده است.
2- برابر راى شــماره 139960302177000239 مورخــه 1399/03/22 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
حمیدرضا شیرانى  فرزند حسن بشــماره شناسنامه 56863 و شماره ملى 1280995203 
در ششدانگ یکدرب باغ ششدانگ پالك 725 فرعى بمساحت 1500 متر مربع از پالك 
755 فرعى بمساحت 1035/5 متر مربع  واقع در هسنیجه 2 اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان 
انتقالى از مالک رسمى پالك 755 فرعى آقاى کاظم صادقى هسنیجه و پالك 725 فرعى 

آقاى حسن صادقى هسنیجه محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 139960302177000359 مورخه 1399/04/31 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
تقى زمانى علویجه فرزندمحمدجعفربشماره شناســنامه 5049  نجف آباد و شماره ملى 
1090507569  در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالك 5198  فرعى واقع در 
علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 691/75 مترمربع انتقالى از مالکین 

رسمى آقایان حسین قند هارى علویجه و رضا قندهارى علویجه محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 139960302177000358 مورخه 1399/04/31 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
تقى زمانى علویجه فرزندمحمدجعفربشماره شناســنامه 5049  نجف آباد و شماره ملى 
1090507569  در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالك 2165 فرعى واقع در 
علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 1349/62 مترمربع انتقال ما لکین 

رسمى آقایان حسین قند هارى علویجه و رضا قندهارى علویجه محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 139960302177000372 مورخــه 1399/05/04 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم مریم شفیعى علویجه  فرزند احمد بشــماره شناسنامه 1093  اصفهان و شماره ملى 
1287057179  در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3364  فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 196 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

احمد شفیعى محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره 139960302177000415 مورخــه 1399/05/09 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
اسفندیار حاجى بابائى علویجه  فرزند محمد اسماعیل بشماره شناسنامه 5093  نجف آباد 
و شــماره ملى 1090508001  در ششدانگ یکباب خانه قســمتى از پالك 714  فرعى 
واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 125/10 مترمربع انتقالى از 
مالک رسمى خانم حاجیه ســلیمانى علویجه و وراث محمد اسماعیل حاجى بابائى محرز 

گردیده است.
7- برابر راى شــماره 139960302177000414 مورخــه 1399/05/09 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
اسفندیار حاجى بابائى علویجه  فرزند محمد اسماعیل بشماره شناسنامه 5093  نجف آباد 
و شــماره ملى 1090508001  در ششدانگ یکباب خانه قســمتى از پالك 714  فرعى 
واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 170/32مترمربع انتقالى از 
مالک رسمى خانم حاجیه ســلیمانى علویجه و وراث محمد اسماعیل حاجى بابائى محرز 

گردیده است.
8- برابر راى شــماره 139960302177000348 مورخــه 1399/04/28 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم صغرى اکبرى علویجه  فرزند جلیل بشماره شناسنامه 116  نجف آباد و شماره ملى 
10918445476  در ششدانگ یکباب خانه  قسمتى از پالك 4708  فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 207 مترمربع انتقالى از مالک رسمى مجید 

قنبریان علویجه محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 
اول:1399/06/01 –تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/17- 951112/م الف- سرپرست 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – محمد على ناظمى/5/243
فقدان سند مالکیت

آقاى محمدعلى سلیمانى درباغى احدى از ورثه مع الواسطه مرحوم حیدر سلیمانى درباغى 
به موجب گواهى حصروراثت شماره 188/98- 1398/05/22 شعبه اول حصروراثت زواره 
باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء مشهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت یک سهم مشاع از هفتصد و بیست سهم ششدانگ مزرعه باب الباغ پالك 
15 اصلى دهستان سفلى بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 77 دفتر 91امالك بنام 
حیدر سلیمانى درباغى فرزند حسین شناسنامه 168 ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به 

حکایت دفتر امالك معامله اى انجام نگردیده در اثر سهل انگارى مفقود شده است نظر 
باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده،  طبق ماده 120  اصالحى آیین نامه 
قانون ثبت ثبت مراتب آگهى مى شودکه هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این 
آگهى ذکرشده)  نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.  اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود،  المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد.  م الف: 

953668 خیراله عصارى-  مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زواره/5/245
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139804002004000465/1 شــماره بایگانى پرونده: 9806459/2 
شــماره آگهى ابالغیه: 139903802004000013 تاریخ صدور: 1399/05/19 آگهى 
ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده به شماره بایگانى 9806459 بدینوسیله به شرکت آجرو 
گچ اطشاران بدهکار پرونده ساکن : اصفهان محله اطشاران شرق بلوار شهید آقابابایى که 
برابر گزارش مامور مربوطه نشانى فوق شناسائى نگردیده ابالغ مى گردد که طبق تقاضاى 
بستانکار مدیریت شعب بانک ملت اصفهان در خصوص پرونده اجرایى 9806459 له ب 
طبق گزارش مورخ 99/04/17 کارشناس رسمى دادگسترى پالك ثبتى 2267/3268 
واقع در بخش: 6 اصفهان مورد وثیقه سند رهنى شماره 136048 تنظیمى دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 65 اســتان اصفهان به مبلغ 5/300/000/000 ریال ارزیابى گردیده ، لذا 
چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دســتمزد هیات کارشناسان 
تجدید نظر به مبلغ 24/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضى 
که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناسان تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده 
نخواهد شــد و ارزیابى قطعى و به همان قیمت آگهى خواهد شد. م الف: 953890 زهرا 

یعقوبى - سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/246
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008001886 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/28 نظر به اینکه 
ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 6232 فرعى از 2- اصلى که طبق دفتر 
الکترونیکى 139820302008009729 بنام اسفندیار ظهرابى ثبت و سند صادر گردیده 
اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 139921702008008443 – 
99/5/26 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 18931 
-99/5/26 به گواهى دفترخانه 292 شهرضا رســیده است مدعى است که سند مالکیت 
آن به علت جابجائى مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک 
فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى  ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
954597 سید اسداله موسوى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/5/250
مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139903902003000058 تاریخ آگهى: 1399/05/28 شماره پرونده: 
139704002003002207 آگهى مزایده پرونده به شماره بایگانى9703107  1-ششدانگ 
یک باب مغازه با حقوق تجارى (حق کسب و پیشه و سرقفلى) واقع در قطعه دوم تفکیکى 
داراى پالك شــماره 3 فرعى از 2252 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به مســاحت 
17 متر مربع به آدرس : اصفهان خیابان شــریف واقفى سه راه ملک جنب مسجد رضوى 
که سند مالکیت آن در صفحه 284 دفتر201  امالك به شماره ثبتى 43564 ثبت و صادر 
شده است با حدود : شماال : درب  و دیوارى است به خیابان به طول 3 متر ، شرقا: به دیوار 
اشتراکى با قطعه ســوم تفکیکى به طول 8 متر ، جنوبا: به دیوار اشتراکى با پالك 2250 

به طول 3 متر ، غربا: به دیوار اشــتراکى با مغازه قطعه اول تفکیکى به طول4,10 متر که 
طبق نظر کارشناس رســمى پالك فوق بصورت یک باب مغازه به مساحت 17 متر مربع 
در یک طبقه با استفاده از مصالح ســاختمانى متعارف با اسکلت بتنى و سقف دال بتنى بنا 
شــده ، داخل مغازه بدنه کاغذ دیوارى و دیوارکوب و کف آن سرامیک نصب شده و حدود 
5 متر مربع بالکن داخلى در انتهاى مغازه اجرا شده ارتفاع مغازه حدود 4 متر است و داراى 
درب ســکوریت و حفاظ برقى ریموت دار و امتیاز برق تک فاز میباشد ، 2- ششدانگ یک 
باب مغازه واقع در قطعه سوم تفکیکى داراى پالك شماره 4 فرعى از 2252اصلى واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهان به مســاحت 27 متر مربع به آدرس : اصفهان خیابان شریف واقفى 
سه راه ملک جنب مسجد رضوى که ســند مالکیت آن در صفحه 287 دفتر 201 امالك 
به شــماره ثبتى 43565 ثبت و صادر شده است با حدود: شــماال: درب و دیوارى است به 
خیابان به طول 3 متر ، شرقا: به دیوار اشــتراکى با قطعه سوم تفکیکى به طول 8 متر دوم 
به دیوار اشــتراکى با 2252 به طول 2 متر ، جنوبا: به دیوار اشتراکى با پالك 2250 مورد 
تفکیک به طول 3 متر ، غربا: به دیوار اشــتراکى با مغازه قطعه اول تفکیکى به طول 8 متر 
که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک باب مغازه به مساحت 27 متر مربع 
که در 2 طبقه زیرزمین و همکف احداث شــده و داراى ساختمان نسبتا قدیمى است که با 
مصالح ساختمانى متعارف بنا شــده زیرزمین مغازه از طریق نصب باالبر در انتهاى مغازه 
مورد بهره بردارى قرار گرفته و مشــخصات داخل ملک زیرزمین کف و بدنه سرامیک و 
همکف بدنه کاغذ دیوارى و دیوار کوب و کف سرامیک نصب شده و درانتهاى مغازه حدود 
10 متر مربع نیم طبقه احداث گردیده ارتفاع مغازه حدود 4 متر اســت و درب ورودى آن با 
شیشه سکوریت و حفاظ پلتى برقى و امتیاز برق تک فاز آب شهرى است کاربرى همکف 
تجارى و زیرزمین انبارى تجارى اســت. هر دو پالك متعلق بــه حمیدرضا اکرمى فرزند 
صالح مى باشد که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 487 مورخ 1384/03/26 
، تنظیمى دفترخانه دفترخانه ازدواج شماره 72 و طالق شــماره 41 شهر اصفهان استان 
اصفهان در قبال طلب خانم مهشــید مردیها و حقوق دولتى بموجب بازداشت نامه شماره 
139785602023001746 مورخ 97/07/02 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 
بازداشت گردیده  از ساعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 99/6/17 در اداره  اجراى اسناد 
رســمى اصفهان واقع در خیابان تاالر میدان هفت تیر اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
برگزار مى شود. مزایده جهت پالك شــماره 3 فرعى از 2252اصلى واقع در بخش 4ثبت 
اصفهان با حقوق تجارى (حق کسب و پیشه و سرقفلى) از مبلغ پایه چهار میلیارد و نهصد 
میلیون ریال و جهت پالك شــماره 4فرعى از 2252 اصلى واقع در بخش 4ثبت اصفهان 
با حقوق تجارى (حق کسب و پیشه و ســرقفلى) از مبلغ پایه نه میلیارد و چهارصد میلیون  
ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به ملک در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه  رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و 
امالك کشور و روزنامه نصف جهان در تاریخ 99/6/01 چاپ و منتشر مى گردد و درج در 
سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلى مى باشد و خریداران جهت 
شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش ســپرده به شماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک 
مرکزى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى 
قانونى تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول مى گردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف :954604 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/253

آگهى تغییرات
شــرکت ویرا تجارت آیریک با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 64394 و شناســه 
اســتناد  بــه   14009084298 ملــى 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: محمد حاجیــان باپرداخت 499500000 
ریال به صندوق شــرکت سهم الشرکه خود 
را افزایــش داد. لیال ملــک زاده باپرداخت 
499500000 ریــال به صندوق شــرکت 
سهم الشــرکه خود را افزایش داد وسرمایه 
شــرکت از مبلغ 1000000 ریال نقدى به 
1000000000ریــال افزایــش یافــت 
وماده فوق اساسنامه به شــرح زیر اصالح 
شد: سرمایه شرکت 1000000000ریال 
نقدى است که تماما به صورت نقد پرداخت 
ودر اختیار مدیران شــرکت قــرار گرفت. 
لیســت شــرکا عبارتند از: لیــال ملک زاده 
کدملــى 1284895505 و محمد حاجیان 
کدملــى 1290723176 هرکــدام دارنده 
500000000 ریال سهم الشرکه. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(942542)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى فوالد تابان اصفهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
35995 و شناسه ملى 10980120328 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مجید عزتى کدملى1171234554 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و 
ایوب عزتى کدملى1170699421 به 
سمت رئیس هیات مدیره و الهام عزتى 
کدملى1170747000 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیأت مدیره هر یک به تنهایى 
و با مهر شــرکت معتبر است ضمنا مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبــات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(942591)

آگهى تغییرات
شــرکت مروارید ارغوان پارس شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 31229 
و شناســه ملــى 10260517947 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : الهام دهدشــتیان به شماره ملى 
1284811638بســمت رئیس هیأت 
مدیره و محسن یساولیان به شماره ملى 
1292144300 بســمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و احمد علماءزاده به شماره 
ملى 1281784133 بسمت مدیر عامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً 
(مدیر عامــل) مجرى مصوبــات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اســناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شــرکت 
معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(942624)

آگهى تغییرات
شــرکت مروارید ارغوان پارس شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 31229 و 
شناسه ملى 10260517947 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/05/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : الهام دهدشــتیان به شماره ملى 
1284811638 و احمــد علماءزاده به 
شــماره ملى 1281784133 و محسن 
یساولیان به شماره ملى 1292144300 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. بهاره 
حمیدى به کد ملــى 1270895559 و 
مجتبى غفارى کد ملى 4679778423 
و کد پســتى 8135753331 به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (942626)

آگهى تغییرات
شــرکت یاسمین سبز کوه ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 50223 و شناســه ملى 
14003491482 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حبیب عزیزى به شماره ملى 
4621941607 وکدپستى 8815843875 
بسمت رئیس هیأت مدیره -یاسمین عزیزى 
شــماره ملى 4710188343 وکدپســتى 
8815843875 بســمت نایــب رئیــس 
هیأت مدیره -ســیروس عزیزى شماره ملى 
4610159937 وکدپستى 8815843875 
بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. کلیه اوراق و اســناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با امضاء 
مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است 
و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفردا و با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (942639)

آگهى تغییرات
شــرکت یاسمین سبز کوه ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 50223 و شناســه ملى 
14003491482 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
حبیب عزیزى به شماره ملى 4621941607 
وکدپســتى 8815843875 -ســیروس 
عزیزى به شــماره ملــى 4610159937 
وکدپستى 8815843875 -یاسمین عزیزى 
به شــماره ملى 4710188343 وکدپستى 
8815843875 بعنــوان اعضــاى اصلى 
هیئت مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. محمود نجفى دهکردى به کد ملى 
4623329062 و کد پستى 8815843875 
و فریال پدرام کد ملى 1282701703 و کد 
پســتى 8815843875 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (942642)

تاسیس
شرکت سهامى خاص خاك و معدن کویر زنده رود درتاریخ 1399/04/24 به شماره ثبت 65109 به شناسه ملى 14009289048 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مطالعه خواص فیزیکى ، مکانیکى و شیمیایى خاك و مصالح ساختمانى مانند بتن ، سیمان ، 
قیر و آسفالت - تهیه و تدوین استانداردها به منظور انتخاب و تعیین روشهاى مناسب براى انجام آزمایشهاى مربوط - انجام آزمایشهاى فنى و کالیبراسیون تجهیزات 
آزمایشگاهى و کنترل عملیات اجرایى و تطبیق آنها با مشخصات فنى ابالغى - فراهم نمودن امکانات و انجام مطالعات علمى و فنى و تحقیقاتى به منظور ارائه راه حلهاى 
مناسب با توجه به توسعه فناورى در زمینه هاى مخلوطهاى آسفالتى ، آزمایشات مکانیک خاك و سنگ ، بتن ، مصالح ساختمانى و روشهاى کنترل کیفیت - انجام فعالیتهاى 
پیمانکارى ، مشاوره اى ، خدماتى و بازرگانى و مشارکت در داخل و خارج از کشور در زمینه فروش خاك به کارخانجات کاشى ، سرامیک و آجرهاى نسوز صرفا در جهت 
اهداف شرکت - خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً 
در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى - شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و 
مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج 
از کشــور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله هزار جریب ، خیابان فرایبورگ ، کوچه سید سعید عالمى زاده [یازدهم] ، پالك- 47 ، طبقه چهارم کدپستى 8168764645 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 102/260 مورخ 1399/04/12 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى عزت اله پورقاز به 
شماره ملى 2239971835 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى احسان پورقاز به شماره ملى 2239973498 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه احمدیان باغبادرانى به شماره ملى 6209937888 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نسیم اشراقى به شماره ملى 
1270935879 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى سید رئوف ال مهدى به شماره ملى 1989398243 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال 
مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (942634)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود چشم هوشمند پارتاك درتاریخ 1399/04/24 به شماره ثبت 65110 به شناسه ملى 14009289164 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و نصب و راه اندازى و نگهدارى و تعمیر سیستمهاى حفاظتى اعم از دوربین 
هاى مداربسته و دزدگیر و ایفون هاى تصویرى و سیستمهاى هوشمند اعم از درب هاى برقى ، کرکره هاى اتوماتیک و اتوماتیک کردن کرکره هاى قدیمى و سیستم هاى 
اتوماتیک ، درب هاى لوالیى و ریلى و درب هاى کنترل از راه دور و اپراتورى و ســایه بان و راه بند ، اعالم حریق و سرقت گیت هاى فروشگاهى و طراحى و اجراى کلیه 
تاسیسات الکترونیکى ،سیستم و تجهیزات مخابراتى دیتاوسانترال و خط تلفن ماهواره ایى و ابزار دقیق ، ارائه شبکه هاى سخت افزارى ، ارائه کلیه فعالیت هاى مجاز 
بازرگانى اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکات کشور ، ارائه کلیه فعالیت هاى خدماتى اعم از تامین نیروى 
انسانى موقت و متخصص و غیر متخصص جهت ارگانهاى دولتى و خصوصى ، اخذ وام و تسهیالت از بانک هاى دولتى و خصوصى در راستاى تحقق اهداف شرکت و عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله گرکان ، کوچه شهید نواب صفوى 21 ، بن بست پردیس ، پالك 
53 ، طبقه همکف کدپستى 8198143190 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى بهروز نبیان 
خوزانى به شماره ملى 1272322149 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه احمدیان باغبادرانى به شماره ملى 6209937888 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى بهروز نبیان خوزانى به شماره ملى 1272322149 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه احمدیان باغبادرانى به 
شماره ملى 6209937888 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (942621)

آگهى تغییرات
شرکت مروارید ارغوان پارس شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 31229 و شناسه ملى 10260517947 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله نقش جهان ، خیابان آمادگاه ، خیابان باغ گلدسته ، 
پالك- 5 ، ساختمان گلدیس ، طبقه دوم ، واحد 325 به کدپستى : 8145613365 انتقال یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (942627)
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تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آسانسور آذر صعود اسپادانا درتاریخ 1399/05/05 به شماره ثبت 2256 به شناسه ملى 14009316871 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگــردد. موضوع فعالیت :نصب و راه اندازى ،تعمیر و تعویض قطعات و ســرویس انواع آسانســور 
کششى،هیدرولیک و گیرلس درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله نبوى منش ، بلوار شهید فهمیده ، کوچه آزادى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8417977371 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى على اسمعیلى تمندگانى به شماره ملى 1100068740 دارنده 
10000 ریال سهم الشرکه آقاى سجاد اسمعیلى تمندگانى به شماره ملى 1100187510 دارنده 490000 ریال سهم الشرکه آقاى سعید اسماعیلى تمندگانى به شماره 
ملى 1100275371 دارنده 490000 ریال سهم الشرکه آقاى على یار اسماعیلى تمندگانى به شماره ملى 1110519052 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقاى على اسمعیلى تمندگانى به شماره ملى 1100068740 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى على یار اسماعیلى تمندگانى به شماره 
ملى 1110519052 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء آقاى سعید اسماعیلى تمندگانى یا سجاد اسمعیلى تمندگانى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (942608)

شاید پیاده روى یکى از ساده ترین ورزش هاى مؤثر بر بدن باشد، اما اگر پیاده روى را به درستى انجام دهید، 
همین ورزش ساده مى تواند بهترین تمرین براى کاهش وزن باشد. گرچه ده دقیقه راه رفتن عادى تأثیر زیادى 

بر وزن شما نخواهد گذاشت؛ با این حال، نیاز نیست ساعت ها پیاده روى کنید تا به نتیجه مورد نظر برسید. 
30 دقیقه پیاده روى یا هر نوع حرکت دیگر در روز بهترین روش براى رسیدن به هدف است. درست مانند سایر 
ورزش ها بدن به پیاده روى عادت مى کند، بنابراین بسیار مهم است که نه تنها مدت زمان پیاده روى روزانه، 

بلکه شدت پیاده روى خود را نیز تنظیم کنید تا نتایجى مداوم و پایدار مشاهده کنید. 
حتى چند روز پیاده روى در هفته هم به سالمت شــما کمک مى کند، اما پیاده روى روزانه بیش از هر چیزى 

توصیه مى شود. 
اگر هدف شما از پیاده روى کاهش وزن است، سرعت شما در طول ورزش باید به طور مدام تغییر کند، هرگز 
بیشتر از 30 ثانیه تا یک دقیقه در یک  سرعت باقى نمانید، به عنوان مثال با یک سرعت مشخص در حال پیاده 
روى هستید، به مدت 30 ثانیه سرعت پیاده روى خود را کاهش دهید و سپس سرعت خود را افزایش دهید؛ 
به این ترتیب به مدت یک دقیقه به شدت نفس مى کشید و این کار را در طول پیاده روى به صورت متناوب 

انجام دهید. 
به عالوه مى توانید نوع پیاده روى خود را در طول روزهاى هفته تغییر دهید، مثًال روزهاى دوشنبه روى یک 
مسیر شیب دار تمرکز کنید و پیاده روى را در سطح شیب دار انجام دهید و در روزهاى سه شنبه بر روى پیاده 

روى سرعتى تمرکز کنید. 
به یاد داشته باشید که اگر بدن به شما هشدار مى دهد که خسته شده و یا ورزش شما براى 

بدنتان سنگین است حتماً کمى به خود استراحت بدهید.

برخى مبتالیان به کرونا هیچ عالمتى نشان نمى دهند و در برخى دیگر بیمارى با 
عالئم مختلف همراه است که تعداد روزهاى قرنطینه براى هر دو گروه متفاوت 

خواهد بود.
مبتالیان به کرونا که عالمت دار هستند حداکثر دو تا سه هفته بعد از شروع عالیم 
مى توانند از قرنطینه خارج شوند. پیش از این توصیه مى شد که افراد مبتال حتمًا 
شش هفته ماسک بزنند، اما اکنون که ماسک اجبارى شده طبیعتًا باید ماسک 

بزنند.
افراد مبتال به بیمارى کووید-19 که عالمتى ندارند، مى توانند بعد از هفت تا ده 
روز از قرنطینه خارج شوند، اما به شرط اینکه از ماسک استفاده و فاصله اجتماعى 
خود را با دیگران رعایت کنند. ممکن اســت با مشورت پزشک نیازى نباشد که 
افراد مبتال بعد از گذشت زمان قرنطینه، دوباره تست بدهند؛ چرا که تست گاهى 
در برخى مبتالیان مدت زمان طوالنى ترى مثبت مى ماند و ممکن است جواب 

کاذب دهد.
بنابراین بعد از گذشــت مدت قرنطینه نیازى به تست مجدد نیست؛ چرا که هم 
کمبود تست در دنیا وجود دارد و هم گرانقیمت است. بعد از گذشت مدت زمان 
قرنطینه در افراد مبتال آنتى بادى در بدن ایجاد مى شود، اما ثابت شده که مصونیت 
این آنتى بادى بعد از گذشت شــش ماه پایدار نبوده و دلیل کافى بر اینکه افراد 

مجدد مبتال نشوند نیست.  

براى پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا هنگام شستشوى لباس ها در 
لباسشویى لزومى به استفاده از مواد ضدعفونى کننده الکلى وجود ندارد.
ضدعفونى کردن لباس ها یکى از اقداماتى است که براى پیشگیرى از 
شیوع ویروس کرونا توسط مردم انجام مى شود، اما براى ضدعفونى 
کردن لباس ها هیچ لزومى براى استفاده از مواد ضدعفونى کننده الکلى 
وجود ندارد، زیرا اکثر ویروس ها در روند شستشوى معمول لباس ها از 

روى لباس شسته مى شوند.
البته توصیه مى شــود دستمالى که هنگام ســرفه یا عطسه استفاده 
مى شود، براى ضدعفونى کردن ویروس کرونا  15 تا 20 دقیقه در آب 

جوشانده شود.

خواب رفتن پا، اتفاقى است که همه ما بارها و بارها در طول زندگى آن را تجربه کرده ایم. 
اتفاقى که عمدتاً به دنبال یکجانشینى طوالنى مدت و یا وارد شدن فشار به عضله پا ایجاد 
مى شود. این اتفاق ساده در اکثر موارد با تغییر وضعیت رفع مى شود، اما اگر فشارها طوالنى 
مدت باشــد و فرد به مدت طوالنى در یک وضعیت قرار گیرد، امکان آسیب رسیدن به 

عصب پا وجود دارد.
داریوش افشارى، متخصص نورولوژى در خصوص علت خواب رفتن پا اظهار کرد: زمانى 
که فشار بیرونى به عضالت پا وارد شود، به طورى که جریان خون رسانى به عصب دچار 
اختالل شود، پا به اصطالح به خواب مى رود و با تغییر وضعیت، افراد احساس مور مور، گز 

گز و سوزن سوزن شدن را در پاهاى خود حس مى کنند.
او افزود: این اتفاق به خودى خود ساده است و با تغییر وضعیت ظرف مدت کوتاهى رفع 
مى شود، اما زمانى که فشار وارد شده بر عصب طوالنى شود و افراد به مدت طوالنى در 

یک وضعیت فشار قرار گیرند، امکان آسیب رسیدن به عصب پا وجود دارد.
این متخصص نورولوژى تصریح کرد: افرادى که باید در حالت نشسته براى مدت طوالنى 
فعالیت داشته باشند، مانند کشاورزانى که در حالت نشسته در مدت زمان طوالنى مشغول 
درو هستند، بیش از همه در معرض آسیب عصب پا هستند و باید براى جلوگیرى از این 

آسیب به صورت مداوم تغییر وضعیت دهند و در یک وضعیت ثابت نمانند.
افشارى خاطرنشان کرد: حتى بعضاً بسیار اتفاق مى افتد که پاى افراد هنگام خواب روى 
لبه تخت قرار گرفته و در این حالت عصب پا تحت فشار قرار مى گیرد که طوالنى بودن 

این وضعیت هم مى تواند آسیب عصب پا را به دنبال داشته باشد.
او افزود: در مواردى که عصب پاى افراد براى مدت طوالنى تحت فشار قرار گیرد ممکن 
است «آکسون ها»ِى سلول عصبى آســیب ببینند که این حالت برگشت ناپذیر است، 
بنابراین باید افراد دقت داشته باشند که عصب پاها براى طوالنى مدت تحت فشار قرار 

نگیرد.
این متخصص نورولوژى با بیان اینکه گزگز و مور مور شدن پا همیشه نشانه خواب رفتگى 
پا نیست، گفت: اگر افراد بدون وارد شدن فشــار به پا، احساس گزگز و مور مور شدن در 

پاها را داشتند و این عالئم براى مدت طوالنى ادامه داشت، باید به وجود برخى اختالالت 
عصبى و تغذیه اى مشکوك شوند.

او ادامه داد: کمبود برخى ویتامین ها و به ویژه کمبود آهن مى تواند احساس گز گز و مور 
مور شدن در پاها را براى طوالنى مدت ایجاد کند که معموًال این اتفاق در کف هر دو پا 

احساس مى شود.
افشارى تصریح کرد: همچنین برخى بیمارى ها از جمله MS داراى عالئمى از جمله 
احساس سوزن سوزن شدن در کف پاهاست و داشتن این عالئم به مدت طوالنى باید 

این بیمارى ها حساس کند.افراد را نسبت به خطرات وجود 

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در آزمایشى که اخیراً بر روى موش ها انجام 
دادند، درباره انگلى که انسان را تبدیل به زامبى مى کند، هشدار دادند.

شــاید هنگامى که به تماشاى فیلم هاى ژانر وحشــت با موضوع زامبى 
نشستید هرگز تصورش را هم نمى کردید که این نسخه وحشتناك از نوع 
بشر در دنیاى واقعى هم موجودیت یابد و این یکى از بزرگ ترین ترس هاى 
بشریت است که با الهام از انبوه فیلم هاى هالیوود ساخته شده و دانشمندان 

معتقدند شیوع زامبى ممکن است اتفاق بیافتد.
در حالى که غیرممکن است باور کنیم که مردگان زنده شوند و از زنده ها 
تغذیه کنند، متخصصان احتمال مى دهند که یک انگل مى تواند بر مغز 
انسان  تأثیر بگذارد و آن را تبدیل به زامبى کند. از آنجا که به لحاظ ژنتیکى 
موش ها و انسان ها بسیار به یکدیگر شبیهند، دانشــمندان از آنها براى 
آزمایش دارو ها و پیشرفت هاى پزشکى استفاده مى کنند، بنابراین بار دیگر 
این موش ها براى انگل زامبى مورد آزمایش قرار مى گیرند. این اعتقاد از 
گذشته وجود داشت که نیمى از انسان ها در سراسر جهان نسخه خفته انگل 
را روى مغز خود به شکل کیست هاى بى ضرر دارند که در برخى به دلیل 
نقص ایمنى به شکل اســکیزوفرنى و تمایالت خودکشى بروز مى کند. 
یک مطالعه در دانشگاه کالیفرنیا نشان داد که این انگل از آنچه قبًال تصور 
مى شد، قدرتمندتر اســت. محققان در این مطالعه انگل فوق را بر روى 
موش آزمایش کرده و در نهایت با جهشى که بر روى مغز موش ایجاد شد، 
غافلگیر شدند. دانشمندان هشدار دادند که توکسوپالسما خطرناك است؛ 
اینکه این انگل از مغز ما بیشتر مى داند و توانایى تغییر در رفتار جوندگان را 
دارد، حیرت آور است. کارشناسان معتقدند ویروس ها همان چیزى هستند 
که در نهایت نژاد بشر را به زامبى تبدیل مى کنند. دکتر «بن نومان»، استاد 
ویروس شناسى معتقد است که ویروسى مانند هارى مى تواند بشریت را 
تســخیر کند. به گفته او انگل هایى وجود دارند که پتانسیل ایجاد چنین 
تغییرى را در انسان ها دارند. اگر هارى را در نظر بگیرید، متوجه تغییر رفتار 
کامل یک سگ مى شوید. این انگل از طریق نیش و یا گاز گرفتگى منتقل 
شده و منجر به جنون و تشنج مى شود، بنابراین واقعاً شیوع بیمارى زامبى 

دور از ذهن نیست.

سیب زمینى سرخ شــده به عنوان یک خوراکى خوشمزه و 
پرطرفدار اما مضر شناخته مى شود. اما آیا مى دانستید سیب 
زمینى سرخ شده مى تواند منبع خوبى از مواد مغذى نیز باشد؟ 
آنچه براى بدن پس از مصرف ســیب زمینى سرخ شده رخ 

مى دهد تا حد زیادى به روش آماده کردن آن بستگى دارد.
سیب زمینى سرخ شده که در روغن زیاد غوطه ور بوده است، 
احتماًال سرشــار از چربى هاى اشباع است. مصرف بیش از 
حد چربى هاى اشباع مى تواند ســطوح کلسترول بد خون 
را افزایش دهد و به طور بالقوه خطر بیمارى قلبى و ســکته 
مغزى را افزایش مى دهد. اما همین مــاده غذایى به یک 
شرط، مواد مغذى بسیارى را در اختیار بدن شما قرار مى دهد.

نکته اى که باید به آن توجه داشته باشید آماده کردن سیب 
زمینى سرخ شده بدون کندن پوست آن و استفاده از روغن 

کم است. پوست سیب زمینى منبع خوبى از مواد مغذى است 
که این محصول ارائه مى کند.

زمانى که درباره سیب زمینى سرخ شده صحبت مى کنیم، 
بیشتر اوقات پوست ســیب زمینى ها کنده شده و در روغن 
زیاد غوطه ور مى شوند. برخى از مواد مغذى سیب زمینى در 
پوست آن وجود دارند، از این رو، پوست کندن به حذف آنها 

منجر مى شود.
شما مى توانید سیب زمینى ها را بدون اینکه پوست بکنید 
برش زده، مقدار کمى روغن زیتــون روى آنها ریخته و در 
فر کباب کنید. همچنین، شما مى توانید از گیاهان دارویى 
مانند رزمارى به عنوان چاشنى استفاده کنید تا محتواى کلى 
نمک سیب زمینى سرخ شده را کاهش دهید. این مى تواند 
به معناى دریافت مواد مغذى بیشتر و چربى اشباع و سدیم 

کمتر باشد.
سیب زمینى به عنوان یکى از بهترین مواد غذایى سرکوب 
کننده اشتها شناخته مى شود. شاخص سیرى غذاهاى رایج 
که توسط دپارتمان بیوشیمى دانشگاه سیدنى منتشر شد و در 
آن سطوح احساس سیرى ناشى از مصرف غذاهاى مختلف با 
یک نان سفید متوسط مقایسه شد، نشان داد که سیب زمینى 
در ایجاد احساس سیرى ســه برابر بهتر از نان سفید عمل 
مى کند. از این رو، اگر سیب زمینى سرخ شده را در خانه تهیه 
کنید نه تنها مى توانید مواد مغذى بیشترى را از آن دریافت 
کنید، بلکه مى توانید احساس ســیرى را بیش از هر غذاى 

دیگرى تجربه کنید.
به طور کلى، اگر سیب زمینى سرخ شده را به روشى سالم در 
خانه تهیه کنید، چندان هم خوراکى بد و مضرى نخواهد بود.

سیب زمینى سرخ شده مى تواند 
آنقدرها هم بد نباشد!
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براى کاهش وزن 
چند دقیقه پیاده روى کنیم؟

ه درستى انجام دهید، 
تن عادىتأثیر زیادى

ه مورد نظر برسید. 
ست. درست مانند سایر

مان پیاده روى روزانه، 

هر چیزى  زانه بیش از

 مدام تغییر کند، هرگز 
مشخص در حال پیاده 
خود را افزایش دهید؛ 
ى به صورت متناوب 

اى دوشنبه روى یک 
سه شنبه بر روى پیاده 
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این بیمارى ها حساس کند.افراد را نسبت به خطرات وجود 

یم؟

اگر پایتان خواب مى رود بخوانید هشدار دانشمندان درباره شیوع 
بیمارى زامبى

ماشین لباسشویى
 کرونا را از بین مى برد؟

اگر کرونا گرفتیم 
چند روز در قرنطینه بمانیم؟

نتایج یک مطالعه که به تازگى انجام شده است، نشان مى دهد ماندگارى ویروس 
کرونا که باعث ابتال به کووید-19 مى شود، در هواى مرطوب 23 برابر بیشتر از 

هواى خشک است.
کرونا در قطرات میکروسکوپى ساطع شده در جریان فعالیت هاى طبیعى تنفسى 

مانند نفس کشیدن و صحبت کردن حمل مى شود.
اکنون یک مطالعه جدید که توســط محققان آمریکایى انجام شده است، نشان 
مى دهد که قطرات در محیطى با رطوبت باال - غلظت باالى بخار آب موجود در 

هوا - مى توانند مسافتى تا 16 فوت (4/87 متر) را طى کنند.
این محققان ادعا مى کنند که رطوبت باال مى تواند مدت ماندگارى قطراتى را که 
اندازه متوسطى دارند، در هوا تا 23 برابر افزایش دهد. اما هواى خشک با رطوبت 
کم، مى تواند تبخیر طبیعى قطرات را تسریع کرده و مسافتى را که آنها مى تواند 

طى کنند، محدود کند.
محققان دانشگاه «میسورى» در آمریکا در مقاله تحقیقاتى خود نوشتند: حمل و 
نقل و سرنوشت قطرات بازدم انسان نقش اساسى در انتقال بیمارى هاى عفونى 
دستگاه تنفسى دارد. قطرات نسبت به شــرایط محیطى از جمله دما، رطوبت و 

جریان هاى محیط حساس هستند.
قطرات حاصل از بازدم در تنفس طبیعى انسان در اندازه هاى مختلفى، از حدود 
0/1 میکرومتر تا 1000 میکرومتر هستند. براى مقایسه، یک موى انسان قطرى 
حدود 70 میکرومتر دارد، در حالى که قطر یک ذره معمولى ویروس کرونا کمتر 
از 0/1 میکرومتر اســت. متداول ترین قطرات بازدم قطــرى حدود 50 تا 100 
میکرومتر دارند. قطرات خارج شــده از یک فرد عفونى حاوى ذرات ویروس و 

همچنین سایر مواد مانند آب، لیپیدها، پروتئین ها و نمک است.

ماندگارى قطرات حاوى کرونا 
در هواى مرطوب 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پرهیزکاران مردمى هستند که ذکر خدا را به جاى دنیا برگزیدند، که هیچ 
تجارتى یا خرید و فروشى، آنها را از یاد خدا باز نمى دارد. با یاد خدا روزگار 
مى گذرانند و غافالن را با هشدارهاى خود، از کیفرهاى الهى مى ترسانند. 
به عدالت فرمان مى دهند و خود عدالت گسترند، از بدى ها نهى مى کنند و خود 
از آنها پرهیز دارند. با اینکه در دنیا زندگى مى کنند گویا آن را رها کرده 
به آخرت پیوســته اند، سراى دیگر را مشــاهده کرده، گویا از مسائل پنهان 

برزخیان و مدت طوالنى اقامتشان آگاهى دارند.
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آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

دانشگاه آزاد اسالمى واحدفالورجان درنظردارد1- امورخدمات وفضاى سبز
2-امورتعمیرونگهدارى تأسیسات  را ازطریق مناقصه عمومى به افراد حقیقى یاحقوقى واجد 

شرایط واگذار نماید.
مبلغ خرید اسناد: 400000 ریال به شماره حساب 0108683239002 بانک ملى به نام دانشگاه 

آزاد اسالمى فالورجان
محل دریافت اسناد : فالورجان - بلوار دانشگاه- امورادارى دانشگاه

مهلت تحویل اسناددریافت شده به دانشگاه : تاپایان ساعت ادارى روزشنبه 1399/06/15
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است وهزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده میباشد .

www.iaufala.ac.ir شماره تماس 03137434082       سایت دانشگاه
آدرس : فالورجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

آخرین کنکور قرن در اصفهان
 تحت شرایط کرونایى 

آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

داود بحیرایى-شهردار بهارستان 

شهردارى بهارستان درنظر دارد جهت انجام پروژه هاى زیر از طریق برگزارى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکار نماید.

1-متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصــه مى توانند  از روز شــنبه مورخ99/05/25 تاروز دوشــنبه 
مورخ99/06/10همه روزه به جز روزهاى تعطیل به واحد امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى 

و اصل مدارك به شرکت و معرفى نامه کتبى شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد هاى خود را تا پایان وقت ادارى سه شنبه مورخ99/06/18به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى 

بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند.
3-پیشنهاد هاى رسیده ساعت14:30 بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخ99/06/19 در کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى 

بهارستان تشکیل میگردد.
4-شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

5-هرگاه برندگان اول،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و 
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.

6-حداقل رتبه پیمانکار جهت شرکت در مناقصه 5 راه و باند یا ابنیه میباشد.
م.الف:943597 7-هزینه چاپ آگهى مناقصه درروزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)ردیف اعتبارىبرآورد اولیه(ریال)مدت اجرانام پروژه
عملیات احداث پارکینگ 
28/148/357/6904050101408/000/000ماهحاشیه اى خیابان الفت

عملیات اصالح و پیاده روسازى 
28/267/427/5904010601414/000/000ماهخیابان الفت

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره 990/1005 

(شماره 2099001188000014 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

نوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامــه معتبر یــا فیــش واریز وجه نقد به شــماره شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، 
با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد 

بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 1399/06/01 لغایت ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 

1399/06/13
جلسه توجیهى: حضور نمایندگان مجاز شرکتها (همراه با معرفى نامه) در جلسه توجیهى و بازدید که در روز 
سه شنبه مورخ 1399/06/18 ساعت 09:00 صبح واقع در اصفهان، جاده آبشار، پست 230 کیلوولت آبشار برگزار 

میگردد، الزامى بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستى حداکثر 
تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/24 در "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و 
نســخه فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى 

اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 – سالن کمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائى که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل 
شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنًا میتوانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید.

www.setadiran.ir      www.erec.co.ir      www.tavanir.org.ir       http://iets.mporg.ir

م.الف:955578 

شماره 
مبلغ تضمین موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و الزامات ورود به مناقصهشرکت در مناقصه

990/1005
تهیه و حمل مصالح و انجام 
عملیات ساختمانى مربوط 
به دیوارکشى پست 230 

کیلوولت آبشار
580,000,000 ریال

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکارى با حداقل رتبه 5 ابنیه 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 

کشور

چاپ اول


