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مجوز ایجاد و 
توسعه صنایع آب َبر

 داده نمى شود 

در علم تغذیه نان از جایگاه خوبى برخوردار است و 
همواره در سبد غذایى همه خانواده ها قرار دارد. نان، 

به آن دسته از غذاها اطالق مى شود که با پختن، 
بخارپز کردن یا سرخ کردن خمیرى که متشکل از 

آرد و آب است، تهیه مى شود. معموًال از...

اســتاندار اصفهان گفت: اصفهــان همچنان با 
مشکل خشکسالى و کمبود منابع آبى مواجه است 
به همین دلیل ُمجوز اجراى طرح هاى آب بَر مورد 

موافقت مدیریت استان قرار نمى گیرد.
عباس رضایى افــزود: در همین راســتا مجوز 
ایجاد و توسعه صنایع آب بَر در استان در 2 سال 
گذشته داده نشده است. وى ادامه داد: 30 درصد 
از صرفه جویى در مصرف آب با اجراى طرح هاى 
مختلف در بخش صنعت استان انجام شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت رعایت الگوى 
کشت و ...
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اصفهان قله کرونا در اسفند را رد مى کنداصفهان قله کرونا در اسفند را رد مى کند
در صورت استمرار شرایط موجود و ورود به فصل پاییز؛در صورت استمرار شرایط موجود و ورود به فصل پاییز؛
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فرونشست زمین در هیچ نقطه کشور به  اندازه اصفهان نیست

علیرضا را نمى  خواهیم
باشگاه برایتون انگلیس علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانى خود را به 

تیم آلکمار هلند پیشنهاد کرد که با این پیشنهاد موافقت نشد!
 علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانى تیم فوتبال برایتون انگلیس فصل 
گذشته باوجود شایستگى هایى که داشت، از سوى سرمربى این تیم 
زیاد به کار گرفته نشد تا خبرهاى زیادى از جدایى وى و انتقالش به تیم 

دیگرى براى فصل آینده منتشر شود.
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بمب ها 
براى که به صدا 
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گوشه چشمى به فعالیت سپاهان و ذوب آهن
 در اولین هفته نقل و انتقاالتى لیگ برتر

میلیاردرهاى مشهور چند ساله میلیاردر شدند؟
از «جف بزوس» تا «مارك زاکربرگ»
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در مناطق شهرى که مشترکین با افت فشار آب در ساعات پیک 
مصرف مواجهند، مى توان با نصب سیستم پمپ و مخزن این 

مشکل را رفع کرد اما این کار اصول خاص خود را  دارد.

ابتدا باید یــک مخزن در طبقه ى 
همکف یا زیرزمین نصب کنید.

چنانچــه بیــش از 3 روز از مخزن 
اســتفاده نشــود،آب درون آن قابل 

آشامیدن نیست.

نصب مستقیم پمپ بعد از کنتور باعث کاهش 
کیفیت آب(به دلیل جابجایى رســوبات در 
لوله)،آسیب به شبکه آب وشبکه داخلى ملک 

و صدمه به کنتور مى شود.

آب پس از عبور از کنتور و ورود به مخزن 
به داخل ساختمان پمپ مى شود که عالوه 
برتأمین فشــار الزم، نقش ذخیره کننده 
را نیز ایفا مى کنــد؛ از این رو به آن مخزن 

استراتژیک مى گویند.

نصب مستقیم پمپ بعد از کنتور آب 
ممنوع است؛چون باعث کاهش فشار 

آب محله مى شود.

فراموش نکنیم مخــزن باید 
در بازه هاى زمانى مشــخص 

شستشو شود.

امین تارخ: امین تارخ: 
قرار هست کار کنمقرار هست کار کنم
 اما نه هر کارى اما نه هر کارى

دلیل بازى هنرمند پیشکسوت دلیل بازى هنرمند پیشکسوت 
در سریال «آقازاده» در سریال «آقازاده» 
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معاون وزیر کشــور با تأکیــد بر اینکه جامعــه ایرانى 
جامعه اى مقاوم و تاب آور است افزود: بر خالف برخى 
از اظهارنظرها در مورد اینکه جامعه ایرانى به جامعه اى 
جنبشى تبدیل شده است باید اعالم کنم امروز مردم با 
درك درستى از مخاطرات موجود در کشور واکنشى تاب 

آورانه از خود نشان مى دهند.
تقى رستم وندى افزود: توزیع نامناسب جمعیت باعث 
شــده جمعیت در پهنه غربى کشــور متمرکز شود به 
شکلى که حدود 80 درصد جمعیت در این پهنه متمرکز 
است. البته در همین پهنه نیز استان تهران با سهم 1/5 
درصدى از جغرافیاى کشور 17 درصد جمعیت را در خود 

جاى داده است که این جمعیت از طریق مهاجرت و جابه 
جایى بى رویه با بر هم خوردن توازن خدمات، سکونت 
و اشــتغال در کشور مشکالت بســیارى را ایجاد کرده 
که یکى از آنها پدیده حاشیه نشــینى است. به شکلى 
که امروز 11 میلیون نفر در حاشــیه شــهرها و هشت 
میلیون نفر در بافت فرســوده و تاریخى شهرها مستقر 

شده اند.
وى تأکیــد کــرد: در حالــى کــه در ســال 89 
بیشــترین ازدواج را داشــته ایــم در ســال گذشــته 
با 530 هــزار ثبــت ازدواج شــاهد کاهــش این امر

 بوده ایم. /2689

رئیس جمهور اظهار کرد: دولت تدبیر و امید عزم قطعى دارد 
که با حداکثر استفاده از فرصت یکساله پیش رو، با همکارى 
فعاالن اقتصادى بخش خصوصى و اقتصاددانان کشــور 
و با اجراى نقشــه راه اقتصادى دولت، هدف تأمین ثبات 
در اقتصاد را تحقق بخشــد. حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانى در یکصد و شــصت و یکمین جلسه ستاد 
هماهنگى اقتصادى دولت دوازدهم، با بیان اینکه برنامه ها 
و سیاست هاى دولت در دو ســال و نیم گذشته، توانست 
به شــکل موفقى با تحریم ها و توطئه هاى آمریکا براى 
فروپاشى اقتصاد کشور و پس از آن نظام جمهورى اسالمى 
ایران مقابله و از ایجاد بحران جلوگیرى کند، افزود: دولت در 

نقشه راه اقتصادى کشور عالوه بر تالش براى ترمیم آثار 
تکانه هاى اقتصادى بر معیشت مردم،  به دنبال تداوم اجراى 

سیاست هاى توسعه اى کشور نیز هست.
روحانى در ادامه تصریح کرد: دولت با طراحى مســیرى 
واقع بینانه در اقتصاد کشور در حوزه تأمین منابع بودجه اى، 
به دنبال آن است که با مدیریت هزینه هاى دولت، فروش 
سهام و اموال مازاد دولتى، مولدسازى دارایى هاى دولت و 
افزایش تکیه بر مالیات به شکل ساختارى اتکا به نفت را 
به حداقل برساند و بتواند با اتکا به ظرفیت هاى درون زاى 
اقتصاد کشور، رونق و چشم اندازى دقیق در اقتصاد ایجاد 

کند.

سکونت 19 میلیونى در حاشیه 
شهرها و بافت هاى فرسوده 

هدف دولت، تأمین ثبات 
در اقتصاد است

سرانه مصرف میوه 
  ایرنا| مدیرعامــل اتحادیه سراســرى 
اتحادیه هاى باغبانى کشور گفت: اکنون سرانه 
مصرف میوه در  دنیا به طور متوسط 80 کیلوگرم 
است. این در حالى است که سرانه مصرف میوه 
در ایران بین 100 تا 110 کیلوگرم است که رقم 
مناسبى به شــمار مى رود؛ البته طى یک تا دو 
ســال اخیر با افزایش قیمت میوه ممکن است 

اندکى کاهش مصرف رخ دهد./2691

سریال هاى چینى؟!  
  ایسنا| رئیس سازمان تنظیم مقررات 
رسانه هاى صوت و تصویر فراگیر با سفیر چین 
در ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سفیر 
چین براى نمایش رایگان ســریال هاى چینى 
از رسانه هاى صوتى و تصویرى ایرانى اعالم 
آمادگى و از نمایش فیلم ها و سریال هاى ایرانى 

در پلتفرم هاى چینى استقبال کرد./2692

ارزش جدید سهام عدالت 
  رکنا| روز پنج شنبه هفته گذشته و پیش 
از آغاز تعطیالت چند روزه، ارزش سهام عدالت 
4/5 درصد رشد کرد. به این ترتیب ارزش سبد 
532 هزار تومانى سهام عدالت به 16 میلیون 
و 745 هزار تومان و ارزش ســبد یک میلیون 
تومانى به حــدود 32 میلیون تومان رســیده

 است. 

رایزنى براى چندقلوها
  ایسنا| مدیرکل توانمندســازى زنان 
و خانواده سازمان بهزیســتى کشور از رایزنى 
این ســازمان با کمیســیون خانواده مجلس 
شوراى اسالمى جهت تدوین قوانین حمایتى از 
خانواده هاى چندقلوها خبر داد. فاطمه عباسى 
بیان کرد: در حال حاضر سازمان بهزیستى به 
5146 دوقلو و 4143 سه قلو مستمرى مى دهد. 
همچنین تعدادى پشت نوبتى نیز وجود دارد که 
به دلیل مسائل تأمین اعتبارات هنوز نتوانسته 

آنها را جذب کند.

 تعطیلى 90 درصد 
مدارس دنیا 

رئیس مرکز امــور بین الملل و    ایسنا|
مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش 
اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا بى سابقه ترین 
پدیده در جهان بــوده و در حــدود90 درصد 
مدارس دنیا در اثر شیوع بیمارى کرونا تعطیل 
شد. این بیمارى بى ســابقه یک میلیارد و 600 
هزار یادگیرنده را مجبور به ماندگارى در خانه 

کرد./2693

غیرکرونایى ها نترسند
معاون کل وزیر بهداشــت با    فارس|
بیان اینکه اکنون حدود 40 درصد افت بسترى 
در بیمارستان ها نسبت به یک ماه گذشته داریم، 
گفت: بیماران غیرکرونایى بــراى ادامه روند 
درمان، بدون نگرانى به بیمارستان ها مراجعه 
کنند. ایرج حریرچى  اظهار کرد: اکنون که حدود 
40 درصد افت بسترى نسبت به یک ماه گذشته 
داریم، بیماران دیابتى، قلبــى و دیگر بیماران 
براى پیگیــرى روند درمان به بیمارســتان ها 

مراجعه کنند.

گران و کم مشترى
  ایسنا| رئیس اتحادیه کفش ماشینى و 
الستیکى تهران از افزایش 30 تا 40 درصدى 
قیمت کفش در شــهریور امسال نسبت به ماه 
مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت که بازار 
شهریور ماه در آستانه بازگشایى مدارس بیش 
از 50 درصد نســبت به ســال قبل افت داشته

 است./2694

استخدام «آدم» 
به اندازه کل صداوسیما 

هدایت ا... خادمى، عضو کمیسیون انرژى    بهار |
مجلس در دوره دهم در نقد عملکرد بیژن زنگنه، وزیر 
نفت گفت: زنگنه به اندازه کل صداوسیما و روزنامه هاى 
کشور آدم رسانه اى استخدام کرده است. هر خبرنگارى 
هم که علیه وى حرفى مى زند، بالیى سرش مى آورند. 
واقعیت این است که همه در سطح کشور مى دانند اکنون 
چه اتفاقى براى صنعت نفت ایران رخ داده است./2695 

حکم «ویلموتس»
 قابل اعتراض است

  برنا | معاون حقوقى رئیس جمهــور در رابطه با 
اینکه آیا حکم صادره براى «ویلموتس» قابل اعتراض 
است یا خیر، گفت: بله حکمى که در این مرحله صادر 
شده، قابل اعتراض است. لعیا جنیدى گفت: معاونت 
حقوقى رئیس جمهور در ایــن خصوص تیمى را براى 
رسیدگى تشکیل داده و همه اســناد و مدارك در حال 
بررسى اســت. او ادامه داد: فدراسیون فوتبال مستقل 
از وزارت ورزش و جوانان اســت و امور مربوط به آن 
نیز مستقل است، البته اگر در جایى از دولت درخواست 
کمک کند حتماً مساعدت خواهد شد و حمایت مى کنیم 
و طبیعى است، داوطلبانه هم این کار را انجام مى دهیم.

موج سوم، با شدت بیشتر
  مهر | معــاون درمــان وزارت بهداشــت، با 
بیان اینکه تنها راه درمان بیمارى کرونا رعایت موارد 
بهداشتى است، گفت: اگر به این بیمارى کم توجهى 
کنیم موج سوم کرونا با شدت بیشترى جوالن مى دهد. 
قاسم جان بابایى گفت: بیمارى کرونا العالج نیست و 
مردم با رفتار عاقالنه خود مى توانند این بیمارى را از بین 
ببرنند. وى با بیان اینکه مــردم مى توانند با رفتارهاى 
طبیعى به ریشه کنى این بیمارى شوم کمک کنند، اظهار 
کرد: دورى از هر گونه تجمع بــه کاهش این بیمارى 

کمک شایان خواهد کرد./2696

شبیه سازى با «هم گناه»
  خبر فورى| عباس آخوندى، وزیر سابق راه 
در توییتى با اشاره به سریال ایرانى «هم گناه» نوشت: 
«هم گناه» زنگار از آینه شکسته جامعه ایران بر گرفت 
تا همه تصویر خود را در آن ببینیم و هر یک نقش و سهم 
خود را در شکسته شدن آن بپذیریم. ندیدن و نپذیرفتن 
واقعیت و تصلب بر باورها و ساختارهاى ذهنى، بدون 
ســاختاریابى نو تنها یکپارچگى هویتى ما را متالشى 

مى کند./2967

مصرف قلیان هنجار نشود
  مهر | امام جمعه همدان بــا بیان اینکه علنى 
بودن استفاده از قلیان و تبدیل آن به یک فرهنگ بسیار 
خطرناك است، گفت: مسئوالن از تبدیل شدن مصرف 
قلیان به یک هنجار اجتماعى جلوگیرى کنند. آیت ا... 
حبیب ا... شعبانى در جلسه ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
استان همدان به اســتفاده از قلیان در اماکن عمومى 
واکنش نشان داد و گفت: خطرناك تر از استفاده قلیان، 
فرهنگى است که در حال شکل گیرى در جامعه است و 
آن تبدیل شدن استفاده از قلیان به یک هنجار اجتماعى 

است. /2698

احمدى نژاد 
عارف را مى خواست

  روزنامه شرق| وقتى محمــود احمدى نژاد 
در ســال 84 پیروز انتخابات ریاســت جمهورى شد، 
گویا از عارف به طور جدى درخواست کرد معاون اول 
دولتش باشــد. عارف در این زمینه گفته بود: «خیلى 
جدى به این مسئله [معاون اولى] اعتقاد داشتند؛ البته 
باید بگویم ایشان را بسیار خوب مى شناختم، ولى باید 
بگویم کنار کشیدنم سیاسى نبود، بلکه به این دلیل بود 
که من اهل اجماع و مشورت و خرد جمعى هستم، اما 
آقاى احمدى نــژاد به هیچ وجه به این مســائل پایبند 

نبود.»/2699

خبرخوان

طبق تحلیل صورت گرفته روى فهرست میلیاردرهاى 
ســال 2020، معموًال 21 ســال طول مى کشد تا یک 
میلیاردر براى اولین بار ثروت خود را به میلیارد برســاند. 
برخى اما مانند «مارك زاکربرگ»، مدیرعامل فیسبوك، 
سرعت بیشترى در این مسیر داشته اند و براى بعضى هم 
مانند «وارن بافت» کمى بیشتر طول کشید تا توانستند 

ثروت خود را میلیاردى کنند.
با این حال، در فهرست میلیاردرهاى سال 2020 فوربس 
هیچکس به ســرعت «پیر امیدیار»، پایــه گذار اى بى 
نتوانســته بود خود را به جمع میلیاردرهاى دنیا برساند. 
او بعد از گذشت تنها سه ســال از پایه گذارى این سایت 

مزایده آنالین توانست ثروت خود را یک میلیارد کند.
وارن بافت

«وارن بافت» فلســفه محافظه کارانه اى براى سرمایه 
گذارى دارد که شاید او را به ثروت زیادى رسانده باشد، اما 
روند کندى داشته است. براى بافت 23 سال طول کشید 
تا توانست میلیاردر شود. این سرمایه گذار مشهور ثروت 
خود را از طریق اداره شرکت خوشه اى برکشایر هاتاوى 
به دست آورده اســت. این شرکت مالک شرکت غذایى 
Dairy Queen و شرکت بیمه Geico است. ثروت فعلى 

او  72/5 میلیارد دالر است.
بیل گیتس

از زمان پایه گذارى شرکت مایکروسافت 12 سال طول 
کشید تا «بیل گیتس» توانست میلیاردر شود. بیل گیتس 
64 ساله غول نرم افزارى مایکروسافت را با دوست دوران 
دبیرستانش، «پل آلن»، در سال 1975 تأسیس کرد. این 
شرکت در سال 1986 یعنى یکسال بعد از عرضه عمومى 
سهامش، گیتس را میلیاردر کرد. ثروت فعلى او 113/6 

میلیارد دالر است.
لرى الیسون

«لرى الیسون» 9 ســال بعد از تأسیس شرکت اوراکل 
میلیاردر شد. لرى الیسون 75 ساله، از پایه گذاران اوراکل، 
این شــرکت را براى تولید و فروش پایــگاه داده هاى 

مدیریت ارتباط با مشــترى تأسیس کرد. الیسون که دو 
بار دانشــگاه را رها کرده، حاال بیشــتر به عنوان مردى 
خوشــگذران و یکى از غول هاى حوزه فناورى شناخته 

مى شود. ثروت فعلى او 72/4 میلیارد دالر است.
سرگى برین و لرى پیج

براى «سرگى برین» و «لرى پیج»، پایه گذاران گوگل 
شش سال طول کشــید تا میلیاردر شــوند. لرى پیج و 
سرگى برین در سال 1998 در حالى که مشغول تحصیل 
در مقطع دکتراى دانشگاه استنفورد بودند، گوگل را پایه 
گذارى کردند. آنها دهه ها در رأس آلفابت، شرکت مادر 
گوگل قرار داشتند، به طورى که پیج مدیرعامل شرکت و 
برین رئیس آن بود، تا آنکه در دسامبر 2019 از مقام خود 

کناره گیرى کردند. ثروت فعلى برین 67/5 میلیارد دالر 
و ثروت پیج 69/3 میلیارد دالر است.

جف بزوس
«جف بزوس» نه تنها ثروتمندترین فرد دنیاســت بلکه 
موفق شد رکورد کوتاه ترین زمان میلیاردر شدن را هم 
تقریبًا بشکند. براى بزوس فقط پنج سال طول کشید تا 
میلیاردر شود. جف بزوس 56 ساله در سال 1994 شغلى 
که در یک شرکت سرمایه گذارى در نیویورك داشت را 
رها کرد تا یک فروشــگاه اینترنتى کتاب به راه اندازد. 
این شرکت که آمازون نام گرفت، به بزرگ ترین خرده 
فروشــى دنیا بدل شــد و در این راه، مدیرعاملش را به 
ثروتمندترین مرد دنیا تبدیل کرد. ثروت فعلى او 183/1 

میلیارد دالر است.
مارك زاکبرگ

«مارك زاکربرگ» شاید چهار ســال بعد از ثبت نام در 
دانشگاه هاروارد از آن فارغ التحصیل نشد، اما همانقدر 

طول کشید تا به جمع میلیاردرهاى دنیا بپیوندد. 
مارك زاکربرگ 35 ساله شبکه اجتماعى فیسبوك را در 
اتاقش در خوابگاه دانشگاه هاروارد به راه انداخت. سهم 
15 درصدى زاکربرگ از سهام شرکت فیسبوك او را به 
هفتمین فرد ثروتمند دنیا بدل کرده است، اما زاکربرگ 
گفته او و همســرش، دکتر «پریسیال چان» قصد دارند 
بیشتر ثروتشان را ببخشند. ثروت فعلى او 87/9 میلیارد 

دالر است.

از «جف بزوس» تا «مارك زاکربرگ»

میلیاردرهاى مشهور چند ساله میلیاردر شدند؟

محمد خزائى، دکتراى ارتباط تصویرى و استاد دانشکده 
هنر دانشگاه تربیت مدرس دیدگاه جالبى درباره ریشه نماد 

مار و اژدها در فرهنگ ایرانى دارد. او مى گوید: 
تصور ما این است که اژدها از چین به هنر ایران وارد شده؛ 
در صورتى که اینگونه نیست. اگر به بررسى تمدن جیرفت و 
آثارى که از آن دوره به جاى مانده بنشینیم شاهد آن خواهیم 
بود که در دوران پیش از تاریخ حتى زمانى که تمدنى به نام 
چین وجود نداشــت، نقش اژدها بر روى آثار ایرانى وجود 
داشت. حتى اشیاى آیینى توسط باســتان شناسان ایران 
کشف شده که نشان از گره خوردن سر دو اژدها دارد. این 

نشان از حضور نماد اژدها در فرهنگ ایران است.
در فرهنگ ایران باستان، «فرَوَهر» که همان شکل خورشید 
بالدار است نمادى از پاکى است و اژدها و مار نمادى از پلیدى 

است. این در حالى است که قبل از ورود آریایى ها به ایران، 
«مار» بسیار اهمیت داشت و نمادى از درمانگرى بود. اما با 
آمدن آریایى ها به فالت ایران،  مار وجه منفى به خود گرفت 
و در مقابل خیر قرار گرفته است. البته در دوره اسالمى از 
دوره سلجوقیان به این سو مار و نقش اژدها به عنوان از بین 
برنده سحر و جادو معرفى مى شود. البته دلیل این امر نیز به 
داستان حضرت موسى(ع) بازمى گردد؛ چراکه ایشان وقتى 
عصاى خود را براى باطل کردن سحر جادوگران پرتاب کرد 
این عصا در قالب یک اژدها یا همان مار ظاهر شد. با توجه 
به آنچه طى تاریخ در خصوص مفهوم نماد اژدها و مار در 
ایران اتفاق افتاده مى توان گفت، این نماد از یک عنصر خیر 
و برطرف کننده بیمارى ها به یک عنصر شیطانى و در نهایت 

باطل کننده سحر و جادو تبدیل شده است. /2690

عنوان رمان «آگاتا کریستى» در زبان فرانسه به دلیل بار 
نژادپرستانه اش تغییر کرد.

عنوان ترجمــه فرانســوى رمان پرفروش «و ســپس 
هیچکس نبود» نوشته آگاتا کریستى تغییر کرد تا بدین 
ترتیب واژه نژادپرســتانه عنوان کتاب در زبان فرانسوى 
همانند آنچه چند دهه پیش در نســخه انگلیسى اش رخ 
داد، تغییر کند. عنوان کتاب تا به امروز در زبان فرانســه 
«10 سیاهپوســت کوچک» بود حاال امــا عنوان کتاب 

به «آنهــا 10 نفر بودنــد» تغییر یافــت. تصمیم تغییر 
عنوان فرانســوى یکى از پرفروش تریــن کتاب هاى 
«ملکه جنایت» توسط «جیمز پریچارد»، نوه بزرگ این 
نویسنده که ریاســت کمپانى صاحب حق نشر آثار آگاتا 

کریستى را برعهده دارد، گرفته شده است.
این کتاب اولین بار ســال 1939 در انگلستان تحت نام 
« Ten Little Niggers» منتشر شد، این نام از یک ترانه 

گرفته شده است.

همزمان با الزام استفاده از ماسک در جهان به دلیل شیوع 
ویروس کرونا وزیر بهداشــت بریتانیــا اعالم کرد، تصور 
نمى کند کشورش همانند فرانسه استفاده از ماسک را در 
اماکن عمومى اجبارى کنــد زیرا تحقیقات صورت گرفته 
نشان مى دهد اســتفاده از ماســک در خارج از خانه تأثیر 

چندانى در کاهش شیوع ویروس کرونا نداشته است.
«مت هانکوك» اعالم کرد، کشورش در حال حاضر مسئله 

الزامى کردن استفاده از ماسک را در دستور کار ندارد. این 
وزیر بریتانیایى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اینکه آیا لندن 
نیز همانند پاریس در صدد الزامى کردن استفاده از ماسک 
براى مقابله با شیوع ویروس کروناست، گفت: ما شواهدى 
در اختیار داریم که نشان مى دهد تعداد افرادى که در اماکن 
عمومى به ویروس کرونا مبتال شده اند از شمار افرادى که 
در داخل منازلشان به این ویروس دچار شده اند کمتر است.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا، 
حواشــى مختلف هم زیاد و زیادتر مى شوند. در این میان، 
«دونالد ترامپ» و خانواده اش در مرکز جنجال ها قرار دارند 
و  در بین اعضاى خانواده میلیاردر آمریکایى هم همســر 
مدلش یعنى «مالنیا» قرار دارد که بیش از پیش در معرض 

حاشیه و جنجال است.
چند روز پیش بود که جنجال دست ندادن بانوى اول آمریکا 
با همسرش بسیارى را بر آن داشت که گمان کنند ترامپ و 
مالنیا حتى در آستانه جدایى نیز قرار گرفته اند؛ با این حال، 

این جنجال چندى نپایید و خبرى دیگر کاخ سفید را به لرزه 
درآورد. این خبر مربوط به انتشار یک کتاب جنجالى درباره 

مالنیا ترامپ است.
قرار است این کتاب تا چند روز آینده در تیراژ گسترده اى 
چاپ شود. نویسنده این کتاب «استفانى ولکوف»، مشاور 
مالنیا از سال 2003 تا 2018 است که از پشت پرده زندگى 
او خبرهاى بســیارى دارد. ولکوف در سال 2018 با یک 

ایمیل توسط مالنیا اخراج شد. 
طبق ادعاى «یاشــار على»، روزنامه نگار که گویا قبل از 
انتشــار کتاب آن را مطالعه کرده، ادعاهاى ولکوف بسیار 
بزرگ هستند. ولکوف مدعى اســت قبل از اخراج از کاخ 
سفید چند صوت از مالنیا به دست آورده که چیزهاى زیادى 
را در مورد او فاش مى کنند. ولکوف در کتاب نوشته مالنیا در 
یکى از این صداها با لحنى بد به همسرش توهین مى کند و 
به او فحش مى دهد. همچنین او مدعى است مالنیا رابطه 
بسیار بدى با «ایوانکا» (دختر بزرگ و محبوب ترامپ) دارد 
و در یکى از صوت هاى افشا شده اش با عصبانیت فراوان 
پشت سر او حرف مى زند. اگر ادعاهاى یاشار على و ولکوف 
درست باشد، شاید در آســتانه انتخابات ریاست جمهورى 
دردسر بزرگى براى مالنیا شکل بگیرد. چند ماه پیش هم 
یک کتاب درباره مالنیا و پشــت پرده روابطش با ترامپ 

نوشته شد که جنجال بسیارى آفرید. 

سیر تحولى نماد مار و اژدها در فرهنگ ایرانى

نام کتاب «ملکه جنایت» در فرانسه تغییر کرد

اکثر انگلیسى ها در خانه به کرونا مبتال شدند!

کتابى که مى تواند باعث رسوایى «مالنیا» شود

ایاالت متحده آمریکا طى سال هاى اخیر تأکید زیادى روى 
هوش مصنوعى دارد و کاخ ســفید با تعهدات قبلى خود، 
سرمایه گذارى یک میلیارد دالرى را براى هوش مصنوعى 

و محاسبات کوانتومى اعالم کرده است.
سال گذشته، دولت «دونالد ترامپ» دستورالعمل اجرایى 
خود را در مورد هوش مصنوعى اعالم کرد و تأیید کرد که 
عزم خود را براى تقویت تسلط ایاالت متحده در این زمینه 

جزم کرده است.
در ماه فوریه، دولت ترامپ خواستار بیش از دو میلیارد دالر 
سرمایه گذارى در تحقیقات غیر دفاعى هوش مصنوعى و 

تحقیقات کوانتومى تا سال 2022 شد.
پنج مؤسســه تحقیقاتى هوش مصنوعى تحت بنیاد ملى 
علوم (NSF) به همراه دو مؤسسه دیگر با USDA همکارى 
مى کنند. مراکز هوش مصنوعى به عنوان مشــارکت با 
گروه هاى تحقیقاتى دانشگاهى موجود در دانشگاه کلرادو، 
دانشگاه تگزاس، دانشگاه اوکالهما، MIT، UC دیویس و 

دو تیم مختلف در دانشگاه ایلینویز ایجاد مى شوند.
پنج مرکز جدید مرتبط با انرژى وزارت انرژى با محوریت 
علم اطالعات کوانتومى از 625 میلیون دالر تازه اعالم شده 

طى پنج سال سود خواهند برد.

سرمایه گذارى وسیع کاخ سفید در هوش مصنوعى
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چند درصد صاحب خانه ها 
اجاره را افزایش دادند؟

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: حدود دو ماه پیش، با 
تصمیم ستاد مقابله با کروناى کشور، سقف اجاره بها در 
تهران 25 درصد، در اصفهان 20 درصد و در شهرستان ها 
15 تعیین شد. رسول جهانگیرى افزود: حدود 70 درصد 
موجران و مستاجران به صورت توافقى اجاره نامه خود را 
تمدید کردند. وى گفت: موجرانى کـه به دنبال افزایش 
بیش از 20 درصد اجاره بهاى منازل هسـتند، بهتر است 
زودتر اجاره خود را تمدید کنند، چرا که تا وقتى که شرایط 
کرونا در اصفهان سـفید نشـود، نهاد هاى قانونى حکم 
تخلیه نمى دهند؛ البته به شـرطى که اجاره عقب افتاده 

نداشته باشند.

استخدام در 
پلیس اصفهان 

معاون اجتماعى فرماندهی انتظامی استان گفت: پلیس 
اصفهان در راسـتاى تکمیل کادر افسـرى خـود از بین 
داوطلبانى که شـرایط الزم را داشـته باشـند اسـتخدام 
مى کند. سرهنگ "مختار درخشان" افزود: افرادى که 
مدرك تحصیلى کارشناسى رشته هاى "روان شناسى، 
مددکارى اجتماعـى، مشـاوره و راهنمایـى و مطالعات 
خانواده" دارند و عالقه مند به خدمت در نیروى انتظامى 
هستند مى توانند به معاونت اجتماعى فرماندهى انتظامى 
اسـتان اصفهـان، اداره مشـاوره آرامش واقـع در میدان

 امام (ره)  مراجعه کنند.

خیابان سپه هم 
سنگفرش مى شود

رئیس شـوراى شـهر اصفهان با اشـاره بـه اینکه گذر 
چهاربـاغ به عنوان یـک فضاى شـهر احیا و پیـاده راه 
سازى انجام و فضاى وسط چهارباغ سنگ فرش شده 
اسـت، اظهار کرد: از میـدان امام حسـین (ع) تا میدان 
انقـالب هـم 90 درصـد پـروژه چهاربـاغ انجام شـده 
اسـت. علیرضا نصرافزود: روبروى شهردارى مرکزى 
در حال سـنگفرش اسـت و محدودیت ترافیکى براى 
شهروندان ایجاد شـده که امیدواریم طى دو ماه آینده 
طرح بهره بردارى شـود؛ همچنیـن در ادامه این پروژه 
خیابان سپه هم سنگ فرش مى شود و اتصال چهارباغ 
به میدان امام حسـین (ع) و خیابان سـپه و میدان امام 
(ره) را خواهیم داشت تا یک مسیر مطلوب و ایمن براى 

گردشگران فراهم شود.

اصالح شبکه آب بازار نیم آور 
به گـزارش روابـط عمومى آبفـا منطقه یـک، عملیات 
اصالح شبکه آب گذر خیاط ها بازار نیم آور واقع در خیابان 
عبدالرزاق انجام شد. الزم به توضیح است این عملیات 
به طول 62 متر توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و 
بهره بردارى شـبکه آب آبفا منطقه یک در مدت سه روز 
انجام شد. همچنین انشعابات فرسـوده در این خط لوله 

تعویض گردید.

راه  اندازى 50 خانه هالل احمر 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: با هدف 
آموزش فراگیر از حـوادث احتمالى و به مناسـبت هفته 
دولت 50 خانـه هالل احمـر در ایـن اسـتان راه اندازى 
مى شـود. علـى محمـد هاشـمى اظهارداشـت: اصول 
کمک هاى اولیه و راهکارهاى چگونگى مقابله صحیح 
با مخاطـرات مختلـف از محورهاى اصلـى فعالیت این 

خانه هاست. 

ادامه فعالیت دو هتل بزرگ
در جلسه شوراى برنامه ریزى و توسعه استان اصفهان، 
76 مصوبه کارگروه زیربنایى به تصویب رسـید. رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان گفت: استفاده از 
ظرفیت هاى هتل سازى و گردشگرى و رفع موانع موجود 
در این زمینه از مهمترین مصوبات بود. نعمت ا... اکبرى 
افزود: در این زمینه مجوز ادامه فعالیت دو هتل بزرگ در 
محدوده چهارباغ و کوه آتشـگاه که چند ماه بود متوقف 

شده بود صادر شد.

خبر

گواهینامه استاندارد ملى ایران براى تولید ریل راه آهن 
و پروانه کاربرد عالمت استاندارد این محصول طى آیین 
ویژه اى از سوى نیره پیروز بخت، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان ملى استاندارد ایران به منصور یزدى زاده، 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اعطا شد.
رئیس سازمان ملى اســتاندارد ایران در این آیین گفت: 
ذوب آهن اصفهان بــه عنوان یک تولیــد کننده مهم 
فوالدى کشور از توانایى باالیى برخوردار است و تولیدات 
این شرکت در ســطح خاورمیانه و جهان مطرح است. 
نیره پیروز بخــت اظهار کرد: ریل تولید شــده در مدت 
کمى توانست اســتاندارد ریل ملى را پاس کند و این امر 

نشان دهنده کیفیت باالى این محصول است. وى افزود: 
استاندارد ملى براى ریل به صورت اجبارى نبود بلکه این 

امر به صورت اختیارى و تشویقى صورت گرفت.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیــز در این آیین گفت: 
اندیشه تولید ریل از سال 72 در ذوب آهن اصفهان وجود 
داشــت و مرحوم دادمان نیز پیگیر تولید این محصول 
بود. منصور یزدى زاده افــزود: ترکیبى از تجربه و تعهد 
موجب شد تا این شــرکت بتواند، ریل استاندارد را تولید 
کند و هم اکنون این محصول در سبد محصوالت ذوب 
آهن موجود است و در محورهاى مختلف خط آهن کشور 

استفاده مى شود.

تولید گندله در شرکت فوالد مبارکه اصفهان از مرز 700 هزار 
تن در ماه عبور کرد.

مدیر ناحیه آهن سازى شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
در سال جهش تولید، با همت بلند کارکنان ناحیه آهن سازى، 
رکورد 700 هزار و 165 تن گندله در مرداد امسال ثبت و برگ 

زرین دیگرى به افتخارات فوالد مبارکه افزوده شد.
داریوش رشیدى رکورد قبلى این ناحیه را 691 هزار و 640 
تن اعالم کرد و افزود: اکنون با گذشت چهار سال موفقیت 
جدید در ثبت رکورد جدید تولید ماهانه گندله در ناحیه آهن 

سازى حاصل شده است.
داریوش رشیدى، کسب این موفقیت را غرورآفرین خواند 

و گفت: این موفقیت در شرایط ســخت مقابله با ویروس 
کرونا و تحریم هاى ظالمانه بــا برنامه ریزى چندماهه و در 
سایه خودباورى و تالش کارکنان ناحیه آهن سازى، حمایت 
واحد هاى پشتیبانى و خرید مواد اولیه و مساعدت مدیریت 
ارشد شرکت حاصل شده که در نوع خود کم نظیر و شایسته 

قدردانى است.
وى گفت: اجراى طرح هاى سرمایه گذارى شامل طراحى، 
نصــب و راه اندازى ســرند هاى غلتکى زیر چهــار عدد از 
دیسک هاى واحد و سرند جدید الیه محافظ انتهاى کوره که 
با حمایت واحد هاى مهندسى کارخانه و توسعه آهن سازى 
حاصل شده بود در ثبت این رکورد نقش بسزایى داشته است.

ثبت رکورد جدید تولید ماهانه 
گندله در فوالد مبارکه 

دریافت گواهینامه استاندارد 
تولید ریل توسط ذوب آهن

نظر به اینکه در فرایند وصــول مالیات، مؤدیان به 
عنوان یکى از ارکان مؤثر بر نظام مالیاتى کشورها 
مطرح هســتند، جلب همکارى مؤدیــان مالیاتى و 
تشــویق آنان به تمکین داوطلبانه همواره به عنوان 
یکى از راهبردهــاى اصولى و نیز شــرط موفقیت 
ســازمان امور مالیاتى در امر مالیات ستانى عادالنه 
اســت. ترغیب و تشــویق مؤدیان به خوداظهارى 
داوطلبانه، ایجاد حس مســئولیت پذیرى وارتقاى 
مشــارکت مؤدیان در امر اعالم صحیح درآمدهاى 
مکتسبه، ایجاد نگرش مثبت عامه نسبت به مالیات 
به عنوان هزینه اى سرنوشت ساز در ارتقاى سطح 
رفاه جامعــه و از ســوى دیگر کاهش چشــمگیر 
هزینه هاى تشــخیص مالیات از نتایج مثبت حذف 
روش تشخیص على الرأس و رسیدگى به درآمدهاى 
مشــمول مالیات بر مبنــاى اظهارنامــه مؤدیان و 
نمایانگر اهمیت اجــراى صحیح مــاده97 قانون 
مالیات هاى مستقیم اســت. البته الزم به ذکر است 
هر چند کــه در روش خود اظهــارى، اظهار مؤدى 

معتبر بوده و به مؤدى و تشخیص مالیات به وسیله او 
احترام گذاشته مى شود ولى این بدان معنى نیست 
که سازمان امور مالیاتى هیچگونه رسیدگى و کنترلى 
براى شناسایى مؤدیان صادق از مؤدیان خالفکار و 
ناصادق انجام ندهد. بدین ترتیب که اظهارنامه مالیاتى 
تســلیمى مؤدیان، بر اســاس معیارها، شاخص ها و 
قواعدى که هر ساله در موتور ریسک سامانه طرح جامع 
مالیاتى پیش بینى مى شود، تطبیق داده مى شود که 
در این صورت درخصوص اظهارنامه هایى که ریسک 
آن وفق شرایط یاد شده در سطح پایین تشخیص داده 
شــود، مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعى مالیات 
صادر و به مؤدى ابالغ مى شود. اظهارنامه هایى که با 
درجه ریسک متوسط شناسایى شود، مورد حسابرسى 
واقع مى شود، همچنین پرونده مالیاتى اظهارنامه هایى 
که درجه ریسک آنها وفق معیارهاى مربوطه در حد باال 
تشخیص داده شود به کارگروه ویژه منتخب سازمان 
امور مالیاتى کشــور به منظور حسابرسى ویژه ارجاع 

خواهد شد.

رئیس اداره زندان کاشــان گفت: دو نیکوکار نوش 
آبادى هزینه ساالنه نذرى شب هفتم محرم را براى 

آزادى یک زندانى محکوم مالى اختصاص دادند.
محسن محبوبى ، اظهار کرد: یک مددجوى 50 ساله 
که نزدیک به 9 سال از عمر خود را به علت ضرب و 
جرح در زندان گذرانده بود توسط عباسعلى عظیمى و 

فرزندش منوچهر عظیمى آزاد شد.
وى افزود: مددجوى آزاد شــده محکوم به پرداخت 
یک میلیــارد و 400 میلیون ریال بــود که پس از 
مشارکت نیکوکاران و کسب توافق صلح و سازش، 
شــاکى با دریافت 350 میلیون ریال رضایت خود را 

اعالم کرد.

شیوه نظارت سازمان امور مالیاتى 
بر خوداظهارى مؤدیان

هزینه نذرى محرم صرف آزادى یک زندانى شد

مدیرکل دفتر بررســى مخاطرات زمین شناسى، زیست 
محیطى و مهندسى ســازمان زمین شناسى و اکتشافات 
معدنى کشور گفت: میزان فرونشست در دیگر نقاط کشور 
به هیچ وجه با استان اصفهان قابل مقایسه نیست هرچند 
این چالش در نقاط دیگر کشــور هم در سطح بین المللى 

خیلى شدید است.
رضا شــهبازى در جلسه فرونشســت زمین در اصفهان 
افزود: این استان بعنوان نماد فرونشست زمین در کشور 
شناخته شده است. وى ادامه داد: امروز با مخاطرات طبیعى 
متعددى در کشــور مواجهیم اما مهمترین و بزرگترین 

چالش استان اصفهان، فرونشست زمین است.
مدیرکل دفتر بررســى مخاطرات زمین شناسى، زیست 
محیطى و مهندسى ســازمان زمین شناسى و اکتشافات 
معدنى کشور ادامه داد: اصفهان حساسیت هاى ویژه اى 

دارد و باید نگاه ویژه اى به این استان  داشته باشیم.
وى با بیان اینکه سازمان زمین شناسى متولى برنامه ریزى 
و پیگیرى موضوع فرونشست زمین است، این چالش را 
سخت ترین موضوع مخاطراتى کشور اعالم کرد و افزود: 
پس از فرونشست زمین، مهمترین مساله کشور ما انتشار 

گرد و غبار است.
شهبازى بیان کرد: خطر و آســیب زایى زمین لرزه خیلى 
بیشتر از فرونشست است اما در زمین لرزه یک ُگسل فعال 
مى شود که آیین نامه ساخت و ساز خاص براى مقابله با 
آن مشخص شــده اما در موضوع فرونشست با زیرزمین 
ســروکار داریم که دانش ما در باره آن محدود اســت و 
بهره برداران میلیونى در کشور در مورد آن وجود دارند. وى 
خاطرنشان کرد: فرونشست مثل بیمار سرطانى است که 
هنگامى در سطح زمین نمود پیدا مى کند، که دیگر کارى 

از دست ما برنمى آید.

مدیرکل دفتر بررســى مخاطرات زمین شناسى، زیست 
محیطى و مهندسى ســازمان زمین شناسى و اکتشافات 
معدنى کشور اظهار داشت:  اصفهان در بسیارى از زمینه ها 
در کشور پیشتار بوده و انتظار است که بعنوان پایلوت در 
مورد زمین شناسى هم محسوب شــود. وى بیان کرد: 
ظرفیت علمى و مدیریتى در اصفهان براى انجام این کار 

حساس وجود دارد.
به گفته شهبازى، نرخ فرونشســت اصفهان در سال 95 

حدود 15 سانتیمتر در سال ثبت شده است.
وى با بیان اینکه فرونشســت در 20 سال گذشته در همه 
دشت هاى کشور که قابلیت این پدیده را داشتند، ُرخ داده 
و دیگر جاى جدیدى براى فرونشست وجود ندارد، یادآور 
شد: ما امروز فقط آثار جدید فرونشست را مشاهده مى کنیم.

مدیرکل دفتر بررســى مخاطرات زمین شناسى، زیست 
محیطى و مهندسى ســازمان زمین شناسى و اکتشافات 
معدنى کشور گفت: فرونشســت زمین در مناطقى مانند 
فرودگاه اصفهان دیده نمى شــود امــا در مناطقى مثل 
کوهستان ها و کوهپایه ها که تغذیه آب زیر زمینى را انجام 

مى دهند، اُفت شدید قابل مشاهده است.
وى تصریح کرد: طرح احیا و تعادل بخشى، تنها راهکار 
نجات منابع آب زیر زمینى کشور است. شهبازى افزود: 
چاه هــاى غیرمجاز توان تخلیــه زیــاد آب را ندارند اما 
چاه هاى مجوزدار که 12 درصد در سطح استان اصفهان 
است با استفاده از تجهیزات و دستگاه هاى سنگین، حدود 
50 درصد از منابع آب اســتان را تخلیه مى کنند و هیچ 

نظارتى هم بر آنها وجود ندارد.
وى بیان کرد: باالترین نرخ فرونشســت در اصفهان در 
منطقه رهنان به سمت خمینى شــهر با 18.5 سانتیمتر 

قابل مشاهده است.

مدیرکل دفتر بررســى مخاطرات زمین شناسى، زیست 
محیطى و مهندسى ســازمان زمین شناسى و اکتشافات 
معدنى کشور با بیان اینکه توجه به عوارض فرونشست 
از اهمیت ویژه اى برخوردار است تصریح کرد: فرونشست 
یکسرى عوارض و آسیب مهندسى در مورد فرودگاه ها، 
طرح هاى انتقال آب و جاده ها  بدنبال دارد. به گفته وى، 
آثارى که امروز از فرونشست قابل مشاهده است لزوما در 

جایى نیست که بیشینه فرونشست را دارد.
شهبازى اضافه کرد: خشکسالى و ترسالى یک موضوع 
نوسان دار در طبیعت است و از سال هاى 75 تا 88 شرایط 
ثبات در فرونشست را مى توان مشاهده کرد و خشکسالى 

خیلى شدیدى تا سال 79 در کشور بوقوع پیوست.
وى خاطرنشــان کرد: از ســال 88 به بعــد دیگر تغذیه 
ُســفره هاى آب زیرزمینى انجام نشــده و فقط برداشت 

صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر بررســى مخاطرات زمین شناسى، زیست 
محیطى و مهندسى ســازمان زمین شناسى و اکتشافات 
معدنى کشور گفت: فرونشست زمین و شکاف ها و ترك 
خوردگى هاى شدید ناشــى از آن در مهیار، مسیر اصلى 
اصفهان - شــیراز، خط راه آهن، خطــوط انتقال برق، و 

لوله هاى بنزین و نفت را تحت تاثیر قرار مى دهد.
وى با بیان اینکه امروز فرونشست هاى مشابهى در نقاط 
دیگر کشور از جمله تهران و کرج نیز در حال وقوع است، 
تصریح کرد: در صورتى که فرونشست اصفهان را بطور 
دقیق بشناسیم، مى توانیم در سایر نقاط کشور نیز از نتایج 

آن استفاده کنیم.
شهبازى گفت: دشت کاشان ویژگى خیلى خاص و جالبى 
دارد و گسل این خطه، مرز فرونشست را بخوبى کنترل 

مى کند.

فرونشست زمین در هیچ نقطه کشور به  اندازه اصفهان نیست

بحران در منطقه رهنان
 به سمت خمینى شهر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به عبور 
تعداد کل بیماران بســترى کووید19 در استان از مرز هزار 
بیمار، گفت: با شرایط موجود احتمال دارد که به قله 1500 
بیمار بسترى در اسفندماه برسیم و حتى ممکن است با آمدن 

پاییز از تعداد 1500 بیمار بسترى نیز عبور کنیم.
آرش نجیمى در گفت و گو با «ایسنا»، اظهار کرد: متأسفانه 
شاهد شیب تند بیمارى در استان هستیم و عالوه بر افزایش 
تعداد بیماران بســترى، مــوارد حاد و فوتى نیز نســبت به 
هفته هاى قبل افزایش پیدا کرده اســت. وى ادامه داد: در 
مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از ابتداى 

مردادماه به بعد هیچ شهر سفیدى در استان نداشته ایم.
نجیمى خاطرنشان کرد: از تعداد کل بیماران بسترى، به طور 
متوسط 170 تا 190 بیمار نیازمند مراقبت هاى ویژه هستند 
و در بخش مراقبت هاى ویژه یا آى سى یو بسترى مى شوند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه از 
اول شهریورماه، بیمارستان خورشــید بیمار جدید مبتال به 
کووید19 پذیرش نمى کند، تصریح کــرد: این کار فرصت 

اســتراحت و آمادگى مجدد به بیمارســتان را بعد از گذشت 
6 ماه خدمت رسانى مستمر مى دهد، سایر بیمارستان هاى 
درگیر در کرونا که از ابتدا همانند بیمارســتان خورشــید به 
بیماران خدمت رسانى مى کردند مانند بیمارستان هاى امین 
و غرضى هم کم کم به این سمت مى روند. وى درخصوص 
بیمارستان هاى جایگزین خورشــید، امین و غرضى براى 
پذیرش بیماران مبتال به کووید19، گفت: بیمارستان عیسى 

بن مریم با صد درصد ظرفیت به عنوان یکى از بیمارســتان 
هاى مرجع کرونا تعیین شد. نجیمى با اشاره به پذیرش بیماران 
کووید19 در بیمارستان الزهرا(س)، عنوان کرد: این بیمارستان 
ظرفیت باالیى دارد و به مرور کل ظرفیت بیمارستان به درمان 
بیماران کووید 19 اختصاص مى یابد، به طورى که احتماال در 
شهریورماه صد در صد ظرفیت بیمارستان به کرونا اختصاص 
خواهد یافت. وى یادآور شد: براساس برنامه ریزى انجام شده 
بیمارستان هاى دیگرى از اول مهرماه وارد چرخه پذیرش و 
درمان بیماران مبتال به کووید19 مى شــوند، همچنین قرار 
است ظرفیت یکى از بیمارستان هاى تامین اجتماعى نیز به 

این بخش اضافه و جایگزین بیمارستان غرضى شود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه درحال 
حاضر کمبود تخت براى بسترى بیماران مبتال به کووید19 
نداریم، توضیح داد: با ادامه شیب صعودى بیمارى و نزدیک 
شدن به پاییز نگرانى هاى زیادى وجود دارد و ممکن است 
با تعداد زیادى از بیماران مواجه شویم و حتى ممکن است در 

هفته هاى آینده شرایط به مراتب سخت ترى داشته باشیم.

اصفهان قله کرونا در اسفند را رد مى کند

اســتاندار اصفهان گفت: اصفهان همچنان با مشکل 
خشکسالى و کمبود منابع آبى مواجه است به همین دلیل 
ُمجوز اجراى طرح هــاى آب بَر مورد موافقت مدیریت 

استان قرار نمى گیرد.
عباس رضایــى افزود: در همین راســتا مجوز ایجاد و 
توسعه صنایع آب بَر در اســتان در 2 سال گذشته داده 
نشده است. وى ادامه داد: 30 درصد از صرفه جویى در 

مصرف آب با اجراى طرح هاى مختلف در بخش صنعت 
استان انجام شده است.

اســتاندار اصفهان با اشــاره به اهمیت رعایت الگوى 
کشت و کشــت هاى گلخانه اى در بخش کشاورزى 
افزود: توجه به الگوى کشــت و کشت هاى گلخانه اى 
باید بطور جدى پیگیرى شود تا کاهش مصرف آب در 

این بخش ُرخ دهد.

مجوز ایجاد و توسعه صنایع آب َبر داده نمى شود 

مدیر کل اموراتباع و مهاجران خارجى استان اصفهان 
گفت:امسال براى 80 هیئت مذهبى مهاجران اهل تشیع 
افغانستانى در استان اصفهان مجوز برگزارى مراسم در 

مکان هاى رو باز صادر شده است.
مهدى ســلیمانى با بیان اینکــه اداره کل امور اتباع و 
مهاجران خارجى اســتاندارى اصفهان هر ساله براى 
برگزارى تمام مراســم اتباع خارجى اســتان اصفهان 
مجوز هاى الزم را صادر مى کند، اظهــار کرد: درباره 
برگزارى مراسم سوگوارى ماه محرم نیز هر ساله این 
اتفاق مى افتد و امسال براى 80 هیئت مذهبى مهاجران 

اهل تشیع افغانستانى در استان اصفهان مجوز برگزارى 
مراسم در مکان هاى رو باز با رعایت تمام پروتکل هاى 
مقابله با شیوع کرونا که ستاد مقابله با کرونا اعالم کرده، 

صادر شده است.
او با تاکید بر اینکه عدم صدور مجوز در ســال جارى 
براى هیئت هاى فاقد شرایط مانعى براى صدور مجوز 
در سال هاى آینده نخواهد بود، اظهار کرد: در سال هاى 
آتى با برطرف شدن نگرانى از شیوع بیمارى واگیر کرونا 
براى هیئت هاى متقاضى طبــق ضوابط مجوز صادر 

خواهد شد.

صدور مجوز 80 هیئت مذهبى مهاجران  افغانستانى 

رئیس پلیــس فتاى اســتان اصفهــان در خصوص 
کالهبردارى با شگرد نرم افزار جعلى نذرى یاب در ایام 

محرم به شهروندان هشدار داد.
ســرهنگ ســید مصطفى مرتضوى گفت: امروزه در 
شــبکه هاى اجتماعى شــاهد روش هاى جدیدى از 
کالهبردارى با عنوان دانلود نرم افزار نذرى یاب هستیم 
که در این شگرد مجرمانه، این افراد با ساخت بدافزارهاى 
مخرب و جاسوسى به دنبال سرقت اطالعات کاربران 
هستند یا این که با ارسال نرم افزارهاى جعلى و تقلبى 

براى کاربران، از آن ها کالهبردارى مالى کرده و یا آن ها 
را به درگاه هاى جعلى بانکى هدایت مى کنند.

وى افزود: اگرچه شاید این ایده  در نوع خود جالب باشد 
که با دانلود کردن یک اپلیکیشن، افراد بتوانند بر اساس 
روزها و مناسبت هایى مانند تاســوعا، عاشورا، اربعین 
و غیره محل هاى مختلفى که اقــدام به پخش غذاى 
نذرى مى کنند را مشــاهده کنند، اما همین موضوع به 
شگردى براى برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان 

مبدل شده است.

کالهبردارى با شگرد نرم افزار جعلى نذرى یاب 
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امین تارخ، بازیگر سینما و تلویزیون در مورد شرایط این 
روزهاى زندگى خود افزود: مشغول کارى نیستم؛ البته 
تا این اواخر مشغول سریال «آقازاده» بودم که به پایان 

رسید.
تارخ تصریح کرد: سریال «آقازاده» در این مدت پس 
از شیوع ویروس کرونا تنها کارى بود که انجام دادم و 

در حال حاضر استراحت مى کنم.
این بازیگر سینما با اشاره به پیشنهادهایى که در این 
مدت براى بازى به وى شده است، خاطرنشان کرد: در 
این چند ماه هم فیلم سینمایى پیشنهادشده است 
و هم سریال که هیچ کدام ترغیبم نکردند که کار 

کنم، قرار هست کار کنم اما نه هر کارى.
تارخ در توضیح علــت حضور خود در ســریال 
«آقــازاده» تصریح کــرد: کار خوبى بــود به همین 
دلیل حضور در آن را پذیرفتــم، ضمن اینکه این کار 

کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه خوبى داشت.
وى در انتها و با اشاره به مشــکالتى که این روزها 
وجود دارد و بعضًا باعث اوج گرفتن شــیوع بیمارى 
کووید- 19 شده، اظهار کرد: نمى شود همه چیز را به 
گردن مردم انداخت زیرا برخى مشــکالت ریشه در 

مسائل کالن دارد.
امین تــارخ (متولد 1332) در ســال 1351 به دانشــگاه 
تهران راه یافت و در سال 1356 از دانشکده هنرهاى نمایشى 
دانشگاه تهران فارغ التحصیل شــد. او تحصیالت تکمیلى خود را در 
سال 1363 با کسب مدرك فوق لیسانس در رشته مدیریت فرهنگى 

به پایان برد.

تارخ بازیگرى صاحب سبک است و به عنوان هنرپیشه آزاد به فعالیت 
مى پردازد. او نقش هاى مختلف و مهمى را در فیلم ها، ســریال هاى 
تلویزیونى و تئاتر ایفا کرده اســت. وى هم به عنوان هنرپیشه و هم به 
عنوان عضو هیئت داورى در جشــنواره هاى ملى مختلف و همینطور 
به عنوان عضو هیئت مدیره خانه ســینما حضورى فعال داشته است. 
تارخ همچنین به عنوان مهمان به جشنواره هاى مسکو، ژاپن و آلمان 

دعوت شده است.
حضور در آثار برجســته که برخى از آنان به آثارى ماندگار در سینما و 
تلویزیون ایران بدل شدند، بخشــى از کارنامه هنرى تاریخ را تشکیل 
مى دهند؛ «مرگ یزدگرد» (بهرام بیضایــى 1360)، «پرنده کوچک 
خوشبختى» (پوران درخشنده 1365)، «مادر» (على حاتمى 1368)، 
«دلشدگان» (على حاتمى 1370)، «سارا» (داریوش مهرجویى 1371)، 
«ساغر» (سیروس الوند 1376) و «رئیس» (مسعود کیمیایى 1385) 
بخشى از آثار سینمایى تارخ است که حضور وى را در کارهاى برجسته 

و همکارى با اسامى بزرگ سینماى ایران نشان مى دهد.
همچنین بازى در سریال هاى «ســربداران» (1360-62)، «بوعلى 
سینا» (1364)، «آپارتمان» (1371-72)، «شــیخ مفید» (1373)، 
«سفر سبز» (1380)، «معصومیت از دست رفته» (1381) و «اغما» 
(1386) که بعضًا حضور در نقش هاى بــا پى رنگ تاریخى، عرفانى و 
دینى بودند از تارخ چهره اى مشخص با بازى متفاوتى را به ذهن عالقه 

مندان سینما و تلویزیون متبادر مى سازد.
تارخ از سال 1376 به عنوان یکى از چهره هاى برتر احیاى تئاتر ایران 
شناخته شد و در هجدهمین جشــنواره تئاتر و فیلم فجر هم به عنوان 
یکى از اعضاى هیئت داوران و هم به عنــوان یکى از کارگردان هاى 
هنرى حضور یافت. امین تارخ در ســال 1378 موفق به دریافت لوح 

افتخار «هنرمند ملى» شد./2681

سیزدهمین جشنواره بین المللى فیلم اورنبورگ در کشور 
روسیه جایزه بهترین بازیگر مرد خود را به نوید محمدزاده 

براى بازى در فیلم «سرخپوست» داد.
فیلم «سرخپوســت» به کارگردانى نیما جاویدى یکى از 
فیلم هاى بخش رقابتى اصلى سیزدهمین جشنواره فیلم 
شرق و غرب اورنبورگ در کشور روسیه بود و در پایان این 
رویداد ســینمایى نوید محمدزاده براى بازى در این فیلم 

جایزه بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد. 
فیلم «سرخپوست» عالوه بر کسب جایزه بهترین بازیگر 
 (YAR Club Complex) مرد، جایزه ویژه اسپانسر جشنواره

را نیز به خود اختصاص داد. 
نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، آتیال پسیانى، مانى حقیقى، 

ستاره پســیانى، حبیب رضایى و محمدرسول صفرى از 
بازیگران فیلم «سرخپوست» هستند که داستان آن درباره 
زندانى قدیمى در جنوب ایران است که به دلیل مجاورت با 
فرودگاه تازه تأسیس شهر در حال تخلیه است. رئیس زندان 
سرگرد «نعمت جاهد» به همراه مأمورانش مشغول انتقال 

زندانیان به زندان جدید هستند تا اینکه...
پیش از ایــن نوید محمدزاده براى بازى در فیلم «ســرخ 
پوست» در بیست و یکمین جشن سینماى ایران و بیستمین 
دوره جشن حافظ هم موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر 

مرد شده بود .
ســیزدهمین جشــنواره بین المللى فیلم شــرق و غرب 
اورنبورگ از تاریخ 21 تا 26 اوت (31 مرداد تا 5 شهریور) در 

کشور روسیه برگزار شد./2686

اکران آنالین 
«بنفشه آفریقایى»
 از فردا 

در آســتانه آغاز اکران آنالین فیلم ســینمایى «بنفشه 
آفریقایــى» بــه کارگردانــى مونــا زندى حقیقى و 
تهیه کنندگى علیرضاشجاع نورى از پوستر رسمى این 
فیلم با طراحى بهزاد خورشــیدى رونمایى شد. اکران 
آنالین «بنفشه آفریقایى» از سه شــنبه 11 شهریور در 

پلتفرم هاى فیلیمو و نماوا آغاز مى شود.
فاطمه معتمدآریا، سعید آقاخانى و رضا بابک بازیگران 
«بنفشه آفریقایى» هستند، همچنین مهدى حسینى نیا، 
رویا جاویدنیا، ندا جبرائیلى و مریم شــیرازى نیز در این 

فیلم ایفاى نقش مى کنند.

در خالصه داســتان «بنفشــه آفریقایى» آمده است: 
«"شــکوه" به همراه همســر دومش "رضا" تصمیم 
مى گیرند تا "فریدون" همســر ســابقش که توســط 
فرزندانشــان به خانه سالمندان  ســپرده شده است را 
به خانه خود بیاورند. این تصمیم  اتفاقات جدیدى را در 

زندگى هر سه نفر رقم مى زند.»
«بنفشه آفریقایى» دومین ســاخته مونا زندى حقیقى 
است که پیش از این فیلم ســینمایى «عصر جمعه» با 
بازى رؤیا نونهالى، هانیه توسلى و مهرداد صدیقیان را 

ساخته بود./2685

ماجراى عجیب  
کتاب توقیف شده اى
 که صوتى شد

لیلى گلستان از ماجراى سال ها توقیف کتاب «زندگى در 
پیش  رو» و در نهایت صوتى شدن آن مى گوید.

مترجم کتاب «زندگى در پیش  رو» با اعالم خبر صوتى 
شدن این کتاب که توسط آزاده صمدى در «رادیو گوشه» 
خوانده شده است، درباره چگونگى صوتى شدن آن گفت: 
مجوز انتشــار این کتاب را بعد از مدت ها توقیف گرفتیم 
و نشر ثالث آن را منتشــر کرد. این نشر مدتى است که 
کتاب ها را صوتى مى کند. حاال هم نوبت «زندگى در پیش 
 رو» رسید. خودشان خانم آزاده صمدى را انتخاب کرده 
بودند که انتخاب بسیار خوبى بود و ایشان کتاب را خواندند. 
او در ادامه بیان کرد: این کتاب در طى سال ها مدام توقیف 
و آزاد شد. قبل از انقالب چاپ شده بود و وقتى چاپ شد 
خیلى محبوب واقع شــد. بعد از انقالب جلو چاپ مجدد 
آن را در انتشــارات امیرکبیر گرفتند به دلیل اینکه خود 
افرادى کــه امیرکبیر را گرفته بودند بــه من گفتند این 
پسربچه  خیلى بى تربیت است و تو باید او را تربیت کنى 

تا ما بتوانیم کتاب را دربیاوریم. من خنده ام گرفت و گفتم 
که من بچه دیگران را تربیت نمى کنم، شما هم کتاب را 
درنیاورید. خیلى اصرار کردند که ما مى خواهیم این کتاب 
را دربیاوریم، من هم گفتم که نه، درنیاورید، من این بچه 

را اصالح نخواهم کرد.
گلستان در توضیحى درباره داســتان «زندگى در پیش 
 رو» گفت: این کتاب درباره بچه اى است که در یک محله 
بدنام بزرگ شده و نمى داند پدر و مادرش کجا هستند و 
پیرزنى از او نگهدارى مى کند. این بچه نمى تواند خیلى 
باادب باشد و ادبیات مؤدبانه اى داشته باشد و این طبیعى 
است. اما متأســفانه آنها قبول نکردند که من این بچه را 
تربیت نکنم. بعد از ده سال من رفتم و حق انتشار کتاب را 
از آنها گرفتم و توسط ناشر دیگرى کتاب منتشر شد، بعد 
دوباره خود ناشر لغو مجوز شــد و کتاب درنیامد. باالخره 
من آن را به نشر ثالث دادم و آنها آن را منتشر کردند. حاال 
هم صوتى شده که فکر مى کنم از آن صوتى هاى موفق

 شود. /2687

دلیل بازى هنرمند پیشکسوت در سریال «آقازاده» 

امین تارخ: قرار هست کار کنم
 اما نه هر کارى

نوید محمدزاده بهترین بازیگر جشنواره اورنبورگ شد

«کیانو ریوز» بیش از دو دهه است که به عنوان یک بازیگر تراز اول 
هالیوود شناخته مى شود. او در این چند سال نقش هایى به یادماندنى 
از جمله «ماتریکس»، «بیل و تد» و «جان ویک» ظاهر شــده،  
به تازگى در مصاحبه اى ادعا کرده نقشــى وجود دارد که هنوز در 

حسرت بازى در آن است.
ریوز مى گوید: «همیشه مى خواستم نقش "وولورین" را بازى کنم. 
خیلى دیر شــده... دیگر تمایلى به بازى ندارم.» او در پاسخ به این 
پرسش که آیا واقعًا تمایل داشــته نقش «وولورین» را در یکى از 
فیلم هاى «اکس-من»  بازى کند، مى گوید: «بله. وولورین "فرانک 

میلر"؟ بدون شک!»
بدیهى اســت که بازیگران زیادى تمایل داشــته اند در طول 20 
سال اخیر نقش این شخصیت را بازى کنند. اما «هیو جکمن» به 
سرعت پس از بازى در فیلم «اکس-من» به کارگردانى «برایان 

سینگر» در ســال 2000 در این نقش جا افتاد. او در سال 2018 با 
فیلم «لوگان» با این نقش وداع کرد و به نظر نمى رســد که حتى 
با درخواســت هاى عاجزانه  «رایــان رینولدز» هــم دوباره به آن

بازگردد.
اما همان گونه که «الکس وینتر» همبازى ریوز در قسمت سوم «بیل 
و تد» مى گوید، براى بازى او در نقش «وولورین» هرگز دیر نیست. 
ریوز با چندگانه  «جان ویک» نشــان داد که حتى در 56 ســالگى 

توانایى بازى در فیلم هاى اکشن را دارد.
شخصیت هاى «اکس-من» پس از ادغام «فاکس» و «دیزنى» 
در اختیار اســتودیوى «مارول» قرار گرفته، اما به نظر مى رسد که 
«مارول» برنامه اى براى استفاده  از آنها در آینده اى نزدیک ندارد. 
بنابراین تا آن زمان ممکن است ریوز به کلى عالقه  خود براى بازى 

در نقش «وولورین» را از دست بدهد./2682

نقش جذابى که «کیانو ریوز» دوست دارد بازى کند

ســریال «مختارنامه» به کارگردانى داوود میرباقرى تا کنون بارها از 
شبکه هاى مختلف سیما پخش شده است. موضوعى که گاهى مورد 
اعتراض عالقه مندان به تماشاى سریال هاى تاریخى وطنى هم قرار 
گرفته و امسال نیز همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و پخش مجدد این 

سریال، صداى اعتراض ها بلند شده است. 
«مختارنامه» یکى از ســریال هاى پر هزینه رســانه ملى در دهه 80 
شمسى بود. فیلمبردارى ســریال «مختارنامه»  از سال 1382 آغاز و 
در سال 1388 به اتمام رسید. اولین قسمت سریال «مختارنامه»، نهم 
مهر ماه سال 1389 روى آنتن شبکه اول سیما رفت. لوکیشن سریال 
«مختارنامه»، بیش از ده منطقه در ایران اســت. از تهران و قزوین و 
تاکستان، تا آبادان و شوشتر و اسالمشــهر و شاهرود. سریالى با 700 
سکانس که یکصد سکانس آن مربوط به پنج جنگ بزرگ این سریال 

است. بودجه ساخت سریال «مختارنامه»  از سال 1382 تا سال 1388، 
حدود 20 میلیارد تومان اعالم شد که به پول امروز حداقل 500 میلیارد 
تومان است. تیتراژ پایانى ســریال «مختارنامه»  همنوایى الالیى از 

صدیقه بحرانى بوشهرى است.
هنرپیشه اصلى سریال «مختارنامه»، فریبرز عرب نیاست که خبر اعالم 
دستمزد 600 میلیون تومانى اش براى شش ســال کار در این پروژه، 
بازتاب هاى بسیار پیدا کرد. فریبرز عرب نیا در نقش «مختار بن ابوعبید 
ثقفى» حاضر شد و شش سال در ساخت این مجموعه بزرگ تاریخى، 
نقش آفرینى کرد. او گفته بود که شش سال زیر آفتاب و باد و باران در 
بیابان، کار کرده است که درآمد شش ساله او قابل مقایسه با درآمد یک 
مربى فوتبال که براى 9 ماه فعالیت، 600 میلیون تومان مى گیرد نیست.

انوشــیروان ارجمند، داود رشــیدى، ماه چهره خلیلى و چندین نفر از 
هنرپیشه هاى «مختارنامه»، رخ در نقاب خاك کشیده اند./2684

کمى بیشتر درباره سریال «مختارنامه» 

تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «از سرنوشت» از تحویل طرح فصول 
جدید این سریال به شبکه 2 و احتمال پخش فصل سوم بعد از ماه صفر 
خبر داد. اکبر تحویلیان درباره آخرین وضعیت فصل ســوم این پروژه 
توضیح داد: مراحل فنى فصل سوم «از سرنوشت» رو به پایان و تقریبًا 

آماده پخش است.
وى با اشــاره به اینکه تدوین و صداگذارى فصل سوم این مجموعه به 
پایان رسیده است، بیان کرد: ساخت موسیقى چند قسمت پایانى باقى 
مانده است که احتماًال این هفته به پایان مى رسد و کار را تحویل شبکه 2 
مى دهیم. تهیه کننده «از سرنوشت» درباره زمان پخش فصل سوم این 
مجموعه گفت: طبق آنچه شبکه به ما گفته است احتماًال بعد از پایان ماه 

محرم و صفر روى آنتن مى رویم.
تحویلیان درباره ساخت فصول بعدى این مجموعه نیز اظهار کرد: طرح 

فصل چهارم و پنجم این مجموعه توسط نویسندگان فصل هاى گذشته 
آماده شده است و به زودى تحویل شبکه 2 سیما مى شود.

به گفته وى، در فصول جدید عالوه بر بازیگران اصلى سه فصل گذشته 
بازیگران جدید نیز به این پروژه خواهند پیوست. این تهیه کننده تلویزیون 
در پایان خاطرنشان کرد: ما آمادگى این را داریم که اواخر امسال فصل 

چهارم را کلید بزنیم.
فصل اول این مجموعه به کارگردانــى محمدرضا خردمندان و فصل 

دوم به کارگردانى علیرضا بذرافشان سال 98 روى آنتن شبکه 2 رفتند.
داستان این سریال که براى شبکه 2 ســیما تولید شده است از رفاقت 
هاشم و سهراب دو پسربچه پرورشگاهى آغاز مى شود. آنها از کودکى 
در این مرکز زندگى مى کنند تا به مرحله نوجوانى و جوانى مى رسند. آنها 
که آرزو هاى بزرگى را در سر مى پرورانند، فراز و نشیب هاى زندگى شان 

محور اتفاقات این سریال قرار مى گیرد./2683

فصل سوم «از سرنوشت»  بعد  از صفر پخش مى شود

  على زمانى / روزیاتو|

  سپیده شریعت رضوى / خبرگزارى صبا|

  فاطمه نظرمحمدى / خبرگزارى ایسنا |

  حسین شایسته /خبرگزارى ایسنا|
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پهلوان هم فسخ کرد

درست سه هفته پس از انفجار دهشتناك در بندر بیروت، اینجا 
در اصفهان بمبى منفجر شد که موج ناشى از آن سراسر ایران 
را در برگرفت؛ بمبى که در دل فوتبالدوســتان نصف جهان 
شادى به پا کرد اما مانند یک زلزله چند ریشترى مهیب، رعشه 
بر اندام هواداران فوتبال دیگر شهرها خصوصاً تیم هاى رقیب 

سپاهان انداخت. 
بعد از ظهر سه شنبه هفته گذشــته خبرى درباره محمدرضا 
ساکت به سرعت در شبکه هاى مجازى ویرال شد و همزمان 
نیز روى خروجى خبرگزارى ها قرار گرفت؛ خبرى که حاکى از 
بازگشت محمدرضا ساکت، مدیرعامل اسبق سپاهان به خانه 

و جلوس دوباره اش بر کرسى مدیرعاملى این باشگاه بود. 
قرار گرفتن دوباره ساکت در رأس باشــگاه سپاهان پس از 
حدود یک دهه غیبت چنان شور و شعفى در اصفهان به راه 
انداخته که اگر کســى نداند فکر مى کند لیگ بیستم همین 
االن به پایان رســیده و طالیى پوشــان جام را به این دیار 
آورده اند. ناگفته نماند که دبیرکل ســابق فدراسیون فوتبال 
در این زمینه کارنامه درخشــانى از خود در سپاهان به جاى 
گذاشته و هیچ بعید نیست در پایان فصل آینده عالوه بر جام 
قهرمانى لیگ برتر، قهرمانى جــام حذفى هم از آِن طالیى 
پوشان شود. اصًال چرا راه دور برویم؟ قریب به دو هفته دیگر 
بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا دوباره از سر گرفته مى شود 
و سپاهانى ها فرصت دارند که با درخشش در این رقابت ها 
ناکامى هاى فصل جارى خود را به فراموشــى بسپارند. به 
خصوص اینکه مسئوالن این باشگاه از همین االن عزمشان 
را براى تقویت تیم جزم کرده اند و در اولین اقدام، اولین بمب 
نقل و انتقاالتى لیگ را نیز در همان روز سه شنبه اى به صدا 
در آوردند که ســاکت را نیز به خانه برگرداند. بمبى که همه 
گمان مى کردند در پایتخت منفجر شــود ولى فقط شوك 

حاصل از انفجارش در دیار زاینده رود نصیب تهرانى ها شد. 

 شکار شاه ماهى نقل و انتقاالت 
دانیال اسماعیلى فر، وینگر راســت ذوبى ها که پیوستنش 
به پرســپولیس مدتها پیش از اتمام لیگ بر سر زبان ها بود 
روز دوشنبه به جمع طالیى پوشان پیوست و فرداى آن روز 
همه اهالى فوتبال با مشاهده عکس او با شال زردرنگ روى 
خروجى خبرگزارى ها در جریان این انتقال بزرگ قرار گرفتند. 
جالب اینکه اوایل هفته گذشته این بازیکن در منزل شجاع 
خلیل زاده، مدافع سرخپوشان تهران با این تیم به توافق مالى 
مى رســد و نهایى کردن قراردادش به بعد از دربى موکول 
مى شود ولى ناگاهان روز دوشنبه با قراردادى دوساله با مبلغى 

حدود ده میلیارد از باشگاه سپاهان سر در مى آورد.
از آنجایى که دانیال توانایى بازى در چند پست از جمله دفاع، 
وینگر راســت و هافبک میانى را دارد، بازیکنى است که هر 
مربى خواهان حضور او در ترکیب تیمش است، به خصوص 
یحیى گل محمدى که عالقه بسیارى داشت تا او را به جمع 
شاگردانش اضافه کند. شــاید به همین دلیل بود که پس از 
چرخش ناگهانى وینگر ســابق ذوبى ها به سمت سپاهان، 
خبر پیشنهاد نجومى سپاهان به یحیى در خبرگزارى «آنا» 
منتشر شــد و پس از آن دست به دســت در فضاى مجازى 
چرخید و برخى علــت حضور دانیال در ســپاهان را هم بى 
ربط به مطرح شــدن نام یحیى به عنوان یکى از گزینه هاى 
سکاندارى سپاهانى ها براى فصل آینده نمى دانستند. هرچند 
گل محمدى به ســرعت آن را تکذیب کرد و با تندى نسبت 

به خبرنگارى که این موضوع را رسانه اى کرده بود تاخت.
روز چهارشــنبه و در حالى که فقط یــک روز از رونمایى از 
اولین خرید طالیى پوشان گذشــته بود، خبر رسید که امید 
ابراهیمى و یونس دلفى هم در تیررس مسئوالن این باشگاه 

قراردارند. چند ساعت پس از انتشار این خبر اما پیوستن امید 
ابراهیمى به سپاهان به دلیل بازگشت این بازیکن به االهلى 
قطر منتفى شــد و در حال حاضر یونس دلفى، مهاجم سابق 
شارلوا بلژیک یکى از گزینه هاى زردپوشان براى تقویت خط 
حمله این تیم است و طالیى پوشان شــدیداً به دنبال شکار 
این مهاجم هستند. اینطور که مدیران سپاهان دست به کار 
شده اند و پیش مى روند معلوم است آنها حاال حاال قصد عقب 

نشینى ندارند.
اینها همه در حالى است که این تیم تا پنج شنبه هفته پیش 
هنوز سرمربى فصل جدید خود را انتخاب نکرده بود، هرچند 
براى در اختیار گرفتن هدایت سکان این تیم اسامى مربیان 
متعدد و بزرگى مطرح شده بود و ممکن است زمانى که شما 
این گزارش را مى خوانید یک نفر از میان آنها عهده دار این 
منصب شده باشد. جالب اینکه اخبارى که در هفته گذشته از 
باشگاه همشهرى سپاهان به گوش مى رسید نیز بیشتر حول 

و حوش نیمکت مربیگرى این تیم بود.

گمانى زنى براى آلترناتیو «لوکا»
خبرها از جدایى توافقى «لوکابوناچیچ» و مربى دروازه بان ها 
و بدن ساز برزیلى ذوب آهن شروع شد و رسید به گمانه زنى ها 
درباره آلترناتیو سرمربى کروات این تیم. هر چند در این میان، 
شانس مربیانى چون مهدى تارتار، مجتبى حسینى و رحمان 
رضایى بیشتر از دیگران حدس زده مى شد اما در ابتداى هفته 
سخنگوى باشگاه ذوب آهن اعالم کرد چهار پنج گزینه براى 
انتخاب سرمربى سبزپوشان در نظر گرفته شده و چند روز پس 
از آن گزینه هاى مدنظر آنها به هفت هشــت مورد افزایش 
یافت. احمدى، پیوســته قول مى دهد که به زودى سکاندار 
ذوب آهن تعیین مى شود اما اعضاى هیئت مدیره ذوب آهن 
تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز به جمع بندى قطعى نرسیده 

بودند و البتــه از تیمى که مدیرعامل نــدارد بیش از این هم 
نمى توان انتظار داشت.

هواداران ذوب آهن اوایل هفته پیش از مسئوالن این باشگاه 
خواستند که به هر نحوى شــده معدود ستاره ها و بازیکنان 
تأثیرگذار تیمشــان را حفظ کنند، اما پــس از جدایى دانیال 
-گیرم به زعم ذوبى ها غیرقانونى- از جمع سبزپوشــان و 
کوچش به تیم همشهرى، ناامیدانه خواستار بازگشت سعید 
آذرى، مدیرعامل اسبق و محبوبشان شدند. مدیرعاملى که 
ابتداى هفته پیش تا پاى امضاى قرارداد با سپاهانى ها پیش 
رفت اما در نهایت به فوالد خوزستان بازگشت و براى ذوبى ها 
پیغام فرستاد که به رغم عالقه زیادش به این تیم تا زمانى که 
افرادى که باعث جدایى اش از جمع سبزپوشان شدند، در این 

باشگاه حضور دارند هرگز به ذوب آهن باز نمى گردد.
شواهد امر تاکنون حاکى از آن اســت که ذوبى ها برخالف 
تیم همشــهرى خود هیچ بمبى در چنته ندارند و قصد دارند 
بى خطرترین باشــگاه در فصل نقل و انتقاالت باشند، آنها 
نه مدیر عامل دارند، نه سرمربى و با این وضعیت، بازیکنان 
این تیم حتى اگر دلشــان با ذوب آهن باشــد هم چاره اى 
نمى بینند جز جدایى از تیم محبوبشان، مانند احسان پهلوان 
که در آخرین روز هفته گذشــته شــایعه شــد قراردادش با 
سبزپوشــان اصفهان را به دلیل عدم توافق مالى با باشگاه 
فسخ کرده در حالى که هنوز شش ماه دیگر از آن باقى مانده 
اســت. اگر همینطور پیش برود بقیه سبزپوشان هم ساك 
خود را برداشته و راه خروج از باشــگاه را در پیش مى گیرند، 
مگر اینکه مدیران این باشــگاه به جاى انتخاب مدیرعامل 
کارآمد و ســرمربى حرفه اى، به فکر جذب مشاورانى چون 
محســن فروزان باشــند و دســت به دامن آنها شوند بلکه 
ستاره هاى کم تعداد سبزپوشان با راهنمایى هاى او در این 

تیم بمانند!

هافبک تکنیکــى تیم فوتبــال ذوب آهن به 
صورت یکطرفه قراردادش با این تیم را فسخ 

کرد. 
احسان پهلوان، دانیال اسماعیلى فر و مهدى 
مهدى پور سه بازیکن ســرباز ذوب  آهن در 
تراکتور بودند که در ابتــداى فصل نوزدهم با 

اتمام دوران سربازى به اصفهان بازگشتند. 

پس از پیوســتن اســماعیلى فر به سپاهان و 
جدایى احتمالى مهدى پور کــه به پایان کار 
در اصفهان کم عالقه نیست، احسان پهلوان 
هم با فسخ قرارداد راه جدایى در پیش گرفته

 است. 
ماجراى فســخ پهلوان درست همانند جدایى 
دانیــال اســماعیلى فر از جمع سبزپوشــان 

اصفهانى است. این بازیکن هنوز شش  ماه با 
ذوب آهن قرارداد دارد ولى با باشــگاه بر سر 
مســائل مالى به توافق نرســیده و تصمیم به 

جدایى گرفته است.
بى شــک پهلوان یکى از ســوژه هاى جذاب 
پنجره تابستانى براى تیم هاى مدعى خواهد 

بود.

بمب ها براى که به صدا در مى آیند؟بمب ها براى که به صدا در مى آیند؟

پدرم رد تماس مى داد!
 امید نورافکن در گفتگویى جذاب به ماجراهاى جالبى از پیروزى استقالل تا انتخاب سرمربى 

و حتى مقصد لیونل مسى بپردازد.
امید نورافکن که طى ماه هاى اخیر حواشــى زیادى را پشت سر گذاشــته، این بار هم در 
حرف هاى جالبى مطرح کرده و اخبار جالبى خصوصاً براى هواداران تیمش دارد. صحبت هاى 
نورافکن در پاسخ به هوادارانش از ماجراى درگیرى با وریا غفورى، شایعه حضور در پرسپولیس 

و... را در ادامه مى خوانید.
نورافکن درباره حضور دانیال اسماعیلى فر در سپاهان و در حالى که دیگر مدعیان به دنبال 
جذب این بازیکن بودند اینطور گفته: اسماعیلى فر را همه فوتبالدوستان مى شناسند. به او 
خوشامد مى گوییم و هواداران باید حمایت کنند و ان شاءا... از ابتداى فصل بهترین عملکرد 

را داشته باشد و در لیگ قهرمانان آسیا و خیلى زود در این تیم بدرخشد.
نورافکن که شایعات زیادى درباره نقل و انتقاالت و حتى حضور در پرسپولیس متوجه او بوده 
با اشاره به تمدید قراردادش با سپاهان اینطور مى گوید: من با سپاهان قرارداد سه ساله دارم 
و خیلى هم از شرایطى که طى یکسال اخیر داشتیم راحت و خوشحالم. استقاللى هستم یا 
پرسپولیس؟ فقط سپاهان! دوست دارم اینجا بمانم و کار کنم. من االن طرفدار سپاهان هستم. 

سپاهان باشگاه بزرگى است. 
او درباره اینکه به جز سپاهان به کدام تیم عالقه قلبى دارد گفت: االن قرارداد دارم و چیزى 

که در قلبم هست را نمى توانم بگویم. 
وى درباره انتخاب محمدرضا ســاکت به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه نیز مى گوید: 
آقاى ساکت به نظرم یکى از بهترین مدیران هستند و نظرم این است که ایشان و آقاى آذرى 
کامل ترین مدیران هستند. هر چه این مدیران باشند فوتبال ما در مسیر پیشرفت بیشترى 

قرار خواهند گرفت.
موضوع مهم دیگرى که نورافکن به توضیح آن پرداخته، درگیرى با وریا غفورى، کاپیتان 
استقالل در جریان دیدار با این تیم بوده: دعواى خاصى نبود. در داخل زمین چنین بحث هایى 
پیش مى آید و داخل زمین تمام مى شــود. این را از طرف خودم مى گویم. در جریان قضیه 
نبودید و اگر جریان را بدانید تمام این ماجراها برعکس مى شود ولى دوست ندارم درباره آن 

حرف بزنم.
نورافکن درباره احتمال حضور امید ابراهیمى و البته احسان حاج صفى در سپاهان نیز گفت: 
دقیق از امید ابراهیمى خبر ندارم و امیدوارم اتفاق بیافتد و ان شاءا... بیاید و خبر خوبى براى 
ما خواهد بود. درباره حاج صفى هم باید بگویم دوست دارم کاپیتان تیم ملى به تیم خودش 

برگردد. خودش هم گفته دوست دارم بیایم و چه کسى است که او را دوست نداشته باشد.
وى در واکنش به نتیجه بازى دربى و خانواده پرسپولیسى اش نیز پاسخ جالبى داشت: پدرم 
پرسپولیسى است و اخیراً هم با او صحبت کردم. دقیقه 88 با من تماس گرفت و خوشحالى 
مى کرد و حال فوق العاده اى داشت. دو دقیقه بعد که با او تماس گرفتم هر بار رد تماس کرد!

نورافکن که طى مدت اخیر با برخى واکنش هایش مورد هجمه هواداران استقالل نیز قرار 
گرفته در واکنش به اینکه او اکنون منفورترین بازیکن تاریخ این باشگاه محسوب مى شود 
گفت: من هشت سال بازیکن استقالل بودم و آن را در قلبم دارم و مطمئن باشید تا آخر عمرم 

استقالل یادم مى ماند. چرا منفورترین بازیکن تاریخ استقالل؟ چرا اینطور مى گویند؟
وى درباره شایعه حضورش در پرسپولیس نیز گفت: پرسپولیس نمى روم. سه سال با سپاهان 
قرارداد دارم و نمى توانم. خیلى خوشحالم و اصفهان را دوست دارم. اگر اینجا را دوست نداشتم 
سه ساله دیگر تمدید نمى کردم. سپاهان یک باشگاه فوق العاده است و مى توان واقعاً اسم 

آن را باشگاه گذاشت. 
هافبک سپاهان درباره اینکه چرا نتوانستند به عنوان قهرمانى دست یابند نیز گفت: همین 
امسال که گذشــت خیلى تالش کردیم. همه دیدند. ولى اتفاقاتى پیش مى  آید که حق به 
حقدار نمى رسد. کارى نمى توان کرد. باید دست از تالش برنداشت. امیدوارم هر چه زودتر 
کرونا تمام شود و هواداران به استادیوم بیایند. اســتادیوم با هوادار باعث فوتبال زیباتر و با 

هیجان باالتر مى شود.
نورافکن که به نظر مى رسد عالقه خاصى به لیونل مسى، فوق ستاره معترض این 

روزهاى بارسلونا دارد، در واکنش به شــایعه انتقال کاپیتان بارسا به 
منچسترسیتى نیز واکنش جالبى داشت: از وقتى شنیدم حالم گرفته 
شد و کسالت دارم! حاال خدا کند بیاید یونایتد، خیلى بهتر است و عالى 
مى شود. اما ان شاءا...  لیونل مســى در بارسلونا بماند و سپاهان هم 

قهرمان شود.

گوشه چشمى به فعالیت سپاهان و ذوب آهن در اولین هفته نقل و انتقاالتى لیگ برتر

مرضیه غفاریان

هیجان باالتر مى شود.
فوقستاره معترضاین نورافکن که به نظر مى رسد عالقه خاصى به لیونل مسى،
روزهاى بارسلونا دارد، در واکنش به شــایعه انتقال کاپیتان بارسا به 
منچسترسیتى نیز واکنش جالبى داشت: از وقتى شنیدم حالم گرفته
شد وکسالت دارم! حاال خدا کند بیاید یونایتد، خیلى بهتر است و عالى 
مى شود. اما ان شاءا...  لیونل مســى در بارسلونا بماند و سپاهان هم

قهرمانشود.

باشگاه برایتون انگلیس علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانى خود را به تیم آلکمار 
هلند پیشنهاد کرد که با این پیشنهاد موافقت نشد!

 علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانى تیم فوتبال برایتون انگلیس فصل گذشته 
باوجود شایستگى هایى که داشت، از سوى سرمربى این تیم زیاد به کار گرفته 
نشد تا خبرهاى زیادى از جدایى وى و انتقالش به تیم دیگرى براى فصل آینده 

منتشر شود.
هرچند از باشگاه هاى آژاکس و آیندهون هلند به عنوان مشتریان جهانبخش 
یاد مى شــود ولى این بازیکن در یکى از مصاحبه هایش اعــالم کرد فعًال با 
برایتون تمرین مى کند و براى تصمیم گیرى تا پایان نقل و انتقاالت تابستانى 

فرصت دارد.
نکته جالب توجه اینجاســت که باشــگاه برایتون تالشــش را براى فروش 

جهانبخش آغاز کرده و حتى این بازیکن را به تیم سابق خود یعنى آلکمار هلند 
پیشنهاد داده است.

«مکــس هوبرتز»، مدیر باشــگاه آلکمار ایــن خبر را در گفتگــو با «فاکس 
اسپورتس» تأیید کرد و گفت: من با باشگاه برایتون در تماس بودم. در حقیقت 
بیشــتر برایتون پیش قدم بود. آنها اعــالم کردند که جهانبخــش مى تواند 

گزینه اى براى تیم آلکمار باشد.
مدیر باشــگاه آلکمار ادامه داد: مــا چندى پیش در این مــورد صحبت کرده 
بودیم ولــى در حال حاضر ایــن گزینه اى بــراى ما نیســت (جهانبخش را 

نمى خواهیم).
جهانبخش بعد از پایان جام جهانى 2018 با قراردادى در حدود 17 میلیون پوند 

از تیم آلکمار عازم برایتون شد.

علیرضا را نمى  خواهیم

ورزشورزش

سابق خود یعنى آلکمار هلند 

بر را در گفتگــو با «فاکس 
ن در تماس بودم. در حقیقت 
 که جهانبخــش مى تواند 

ر این مــورد صحبت کرده 
ى ما نیســت (جهانبخش را 

7ى در حدود 17 میلیون پوند 
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008001549 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/07 نظر 
به اینکه ســند مالکیت تمامت چهار دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ قطعه زمین 
پالك ثبتى شــماره: 3618 فرعى از یک اصلى بخش یک که در دفتر 5 صفحه 
528 بنام محمدجعفر نعیم ثبت و ســند صادر و تســلیم گردیده اینک نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008007292- 99/5/7 به 
انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 18768- 
99/5/1 به گواهى دفترخانه 292 شــهرضا رســیده اســت مدعى است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور المثناى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به اســتناد 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 
انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند 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 ســند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
961936 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/6/115
حصروراثت

  خانــم  معصومه احمدى بابادى داراى شناســنامه شــماره 10491 به شــرح 

دادخواست به کالسه 9900821 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه زینب شــجاعى برجوئى  بشناسنامه  
2142 در تاریــخ 99/5/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فرزانه احمدى بابادى  ش ش 731  ، 2. 
محمد احمدى بابــادى ش ش 275 ، 3. على احمــدى بابادى ش ش 583 ، 4. 
سمیرا احمدى بابادى ش ش 4610125961 ، 5. سجاد احمدى بابادى ش ش 
1080264035 ، 6و معصومه احمدى بابادى ش ش 10491، (فرزندان متوفى)، 
6. سوســن احمدى بابادى ش ش 2693  (همســر متوفــى ) ،  متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 963664 /م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/116
آگهى مفاد آراء هیات «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى» مستقر در اداره ثبت 
اسنادوامالك زواره

آگهى مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
رســمى» که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات مستقردراداره ثبت 
اسناد و امالك زواره صادر گردیده و در اجراى ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به 
فاصله ى 15 روز از طریق روزنامه هاى کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شودودر 
روســتاها عالوه بر انتشــار آگهى،  راى هیئت باحضور نماینده شوراى اسالمى 

روستا در محل الصاق مى گردد تا شــخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض 
دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسلیم و رسید 
اخذ نمایند واز تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و 
به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند، در این صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه اســت. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد 
یا معترض، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند،  اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مى نماید.  صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست:
1-راى شــماره 139960302021000040 مــورخ 99/04/16 - خانم فاطمه 
ســلطانیان فرزند هدایت اله بشــماره ملى 1188845217 ششــدانگ یکباب 
دامدارى احداثى برروى قسمتى از روستاى تلک آباد 44 اصلى دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان بمســاحت 433/90 مترمربع موروثى از مرحوم هدایت 

اله سلطانیان مالک رسمى.
2-راى شماره 139960302021000042 مورخ 99/04/19 - آقاى علیرضا گنجى زاده 
زواره فرزند عباس بشماره ملى 0068170955 ششــدانگ یکباب خانه احداثى برروى 
قسمتى از مزرعه على آباد 38 اصلى دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 
559/25 مترمربع مالک رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول:  1399/05/26 تاریخ انتشار 
نوبت دوم:  1399/06/10 م الف:930366 خیراله عصارى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک زواره/5/191

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
شــماره: 139960302012000447 تاریخ: 1399/05/23 برابر راى شماره 
139960302012000446 هیــات موضوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک فریــدن تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضى آقاى ســید عمران 
عبداللهى دمنه فرزند ســید محمود بشــماره شناســنامه 48 صــادره از دامنه 
در یک قطعــه زمین مزروعى با حق الشــرب از چاه عمیق طبــق قانون توزیع 
عادالنه آب ها بــه مســاحت 73. 106251 مترمربع مفروز و مجزى شــده از 
پالك 1 فرعى از 4 اصلــى واقع در اراضى مزروعى دامنــه خریدارى از مالک 
رســمى خانم ثریا عبداللهى دمنه فرزند محمدباقر محرز گردیده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. بدیهى اســت 
در صــورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/5/26 تاریخ انتشــار 
نوبت دوم: 99/6/10 م الف:  943595 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و 

امالك فریدن/5/218

آگهى تغییرات
شرکت رویاى سبز زنده رود سهامى خاص به شماره 
ثبت 63493 و شناســه ملى 14008758016 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ماده 32 
اساسنامه بدین شــرح اصالح شد : شرکت بوسیله 
هیئت مدیره مرکب از 3 الى 9 نفر اعضاء اصلى که از 
بین صاحبان سهام انتخاب میشــود اداره مى گردد 
ضمنا شرکت مى تواند یک یا دو نفر عضوعلى البدل 
نیز انتخاب نماید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (958077)

آگهى تغییرات
شرکت رویاى ســبز زنده رود ســهامى خاص به شماره 
ثبت 63493 و شناســه ملى 14008758016 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سرفراز فخرى میرآبادى کدملى1199520977 
بعنوان رئیس هیات مدیره و محمدرضــا فخرى میرآبادى 
کدملى 1271566443بعنوان مدیرعامل و محبوبه فخرى 
میرآبادى کدملى 1292558709بعنوان نائب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره وبا مهر 
شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(958080)

آگهى تغییرات
شرکت عمرانى ثمین بتن ســپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 1284 و شناسه ملى 10260512558 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رســول امینــى کدملى 
6209579132 به ســمت رئیس هیأت مدیره - وحید 
امینى کدملى 1290793123به سمت مدیرعامل - محمد 
امینى کدملى 1292034580به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس 
هیأت مدیره متفقا یا رئیس هیات مدیره منفردا و با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (958091)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى کیهان ســپهر اصفهان ســهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 16589 و شناســه ملى 
10260375220 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : بتول 
جعفرى کدملى1270631624بعنــوان رئیس هیات 
مدیره - محمد پیرعلى زفــره کدملى5659609708 
بعنوان مدیرعامل - مهیا عالمى کدملى 1292738138 
به ســمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. 
مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (958680)

آگهى تغییرات
شرکت صبا تک بهار پردیس سهامى خاص به شماره 
ثبت 51586 و شناســه ملى 10260702620 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1398/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
موسسه حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه 
ملى 10320404190 بعنوان بازرس اصلى و نوشین 
بسیم به شماره ملى 1289627142 بعنوان بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یک سال مالى انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(961320)

آگهى تغییرات
شرکت آلیاژ مفتول سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 41949 و شناســه ملى 10260596811 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر شماره ثبت 
22018 و شناســه ملى 10103512680 و محمد 
نصراصفهانى کدملى 1284553507 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (961322)

آگهى تغییرات
شرکت ســپاهان رایان سام سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 28614 و شناســه ملى 
10260493029 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1398/09/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد طوسى 
به کدملــى 1091207380 و کد پســتى 
8176995588 و فاطمه صباغى به کدملى 
5499494002 و کد پستى 8176995588 
و غالمرضا خزائیلى به کدملى 1090341032 
و کد پستى 8176995588 و بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. زهرا عیــدى نجف ابادى به کدملى 
0311261728 و کدپستى 8176995588 
و سمیه طوسى به کدملى 1091338922 و 
کدپســتى 8176995588 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (960981)

آگهى تغییرات
شرکت سپاهان رایان سام سهامى خاص 
به شــماره ثبت 28614 و شناسه ملى 
10260493029 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1398/09/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد طوسى 
کدملى 1091207380 بعنوان مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره و غالمرضا خزائیلى 
کدملــى1090341032 بعنوان نائب 
رئیس هیئــت مدیــره و فاطمه صباغى 
کدملــى 5499494002 بعنوان عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند, کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء فاطمه صباغى و کلیه اوراق ادارى 
عادى شــرکت با امضاء مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(960985)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى پترو فن دى پارسیان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 14116 
و شناســه ملــى 10260351212 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1399/04/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : محســن بیگ زاده کدملى 
2992172952بعنــوان مدیرعامل و 
عضو هیئــت مدیره و مهــدى رضا زاده 
کدملــى1293344461 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و پیمــان میرجانى کدملى 
1757140735 بعنــوان نایب رئیس 
هیئت مدیره بعنوان اعضاى هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 
معتبر اســت. ضمنا مدیرعامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (960989)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى پترو فن دى پارسیان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 14116 
و شناســه ملــى 10260351212 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/04/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محســن بیگ زاده کد ملى 
2992172952 و مهــدى رضا زاده کد 
ملى 1293344461 و پیمان میرجانى 
کد ملــى 157140735 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. احسان شهبازى سید 
احمدیان کد ملى 1292706041 بسمت 
بازرس اصلى و مسعود فاضل دهکردى 
کد ملى 4621397982 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (960997)

آگهى تغییرات
شــرکت شــایان پخش نقش جهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 36220 
و شناسه ملى 10860140321 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - سعید زمانى به کدملى 1292194197 
بسمت عضو هیات مدیره ، غالمرضا عنبرى 
به کدملى 0046721721 بســمت نایب 
رئیس هیات مدیره ، سیدمحمدحســین 
مصلحى به کدملى 1292054281 بسمت 
مدیرعامل ، على ترك الدانــى به کدملى 
1290619931 بســمت رئیــس هیات 
مدیره و سیدمحمدمهدى مصلحى به کدملى 
1286116589 بسمت عضو هیات مدیره 
براى مدت نامحــدود انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضا 
مدیرعامل و رئیس یــا نایب رئیس هیات 
مدیره و با مهر شــرکت معتبر مى باشد. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(959270)

آگهى تغییرات
بــه  ســپاهان  ســامان  ارد  موسســه 
شــماره ثبــت 3201 و شناســه ملــى 
10260647590 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/03/19 و نامه 
 1445/706/120/10/371 شــماره
مــورخ1399/5/20 پلیــس پیشــگیرى 
اســتان اصفهان : عباس دافعیان بشــماره 
ملى1286510198 به سمت رئیس هیات 
مدیره - عبدالرســول ســعادتمند بشماره 
ملــى1285566122 بــه ســمت نایب 
رئیس هیأت مدیره - احمد عبدى بشــماره 
ملى1280891513 به ســمت مدیرعامل 
- شــعبانعلى نصیــرى ونهرى بشــماره 
ملى1111372969 و میترا گیاهى بشماره 
ملى1285829646 به ســمت عضو هیأت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند .کلیه 
اوراق واسناد مالى و تعهدآور و اوراق و اسناد 
عادى و ادارى موسســه با امضا مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء 
نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر موسســه 
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (960261)

آگهى تغییرات
موسسه ارد سامان سپاهان به شماره ثبت 3201 و شناســه ملى 10260647590 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/19 و نامه شماره1445/706/120/10/371 مورخ1399/5/20 پلیس پیشگیرى استان اصفهان : میترا گیاهى به شماره ملى 
1285829646 - احمد عبدى به شماره ملى 1280891513 - عباس دافعیان به شماره ملى 1286510198 - عبدالرسول سعادتمند 
به شماره ملى 1285566122 - شعبانعلى نصیرى ونهرى به شماره ملى 1111372969 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى موسسه انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (960268)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل درون شهرى بهشاد اصفهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 22702 و شناسه ملى 10260435228 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/03/22 زهرا کریمى دخر آبادى به کد ملى 0053964561بسمت رئیس هیات مدیره 
- منصور کریمى دخر آبادى به کدملى 0033028478بسمت نایب رئیس هیات مدیره (خارج از شرکا) - سمیرا کریمى دخرآبادى به کد 
ملى 1271215276بسمت مدیرعامل براى مدت نامحدود انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى منصور 
کریمى دخر آبادى نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب شد 

. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (963457)

آگهى تغییرات
شــرکت رویاى ســبز زنده رود سهامى 
خاص به شــماره ثبت 63493 و شناسه 
ملــى 14008758016 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
مــورخ 1399/05/20 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : ســرفراز فخرى میرآبادى 
کدملى1199520977 و محمدرضا فخرى 
میرآبادى کدملى1271566443 و محبوبه 
فخرى میرآبادى کدملى1292558709 
بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. مریم فخرى 
میرآبادى کدملى1288203004 و فروغ 
فخرى میر آبادى کدملى 1288301111 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(958082)

آگهى تغییرات
شــرکت عمرانــى ثمین بتن ســپاهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 1284 و 
شناســه ملى 10260512558 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/05/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد :رســول امینى به کدملى 
6209579132 و وحیــد امینى به کدملى 
1290793123 و محمد امینى به کدملى 
1292034580 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدنــد. بهزاد اشــترایه بــه کدملى 
0071456287 و احسان ادیبى سده به 
کدملى 1171153813 به ترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(958093)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى کیهان سپهر اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 16589 
و شناســه ملــى 10260375220 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/03/21 تصمیمات 
ذیل اتخــاذ شــد : بتول جعفــرى به 
کدملى1270631624و محمد پیرعلى 
زفره به کدملــى5659609708و مهیا 
عالمى به کدملى 1292738138بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. صادق حسامى به 
کدملى1092034951ومهتاب مقصودى 
به کدملى4949905902بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(958678)

آگهى تغییرات
شرکت پیکار فوالد سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 12677 و شناسه ملى 
10260337000 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/05/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مصطفى عابدینى کدملى 
ســیدنادرزیدى   -  1290348804
کدملى1971345563 -کبرا عسکرى 
لمجیرى کدملى1283461846 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. محمدرضا 
عابدینــى کدملــى1273278607و 
کدملــى  بــه  زیــدى  ســیدرضا 
1742399703بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى وعلى البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخــاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(958684)

آگهى تغییرات
شــرکت آب پردازان نوین نقش جهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 39659 و شناســه ملى 
10260573195 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله آفاران ، کوچه فیض[24] ، خیابان خرم ، پالك 0 ، ساختمان تجارى زیتون ، طبقه دوم ، واحد 3 
کدپستى 8187698316 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. موارد ذیل 
به موضوع فعالیت شرکت الحاق شد:مهندسى و کلیه فعالیت هاى تاسیساتى و خدماتى اعم از مشاوره، 
نظارت، نگهدارى، طراحى و اجراى سیستم ها و شبکه هاى آبیارى و زهکشى - شبکه هاى آبرسانى و 
توزیع آب - سیستم هاى آبیارى تحت فشار و کم فشار در اراضى کشاورزى، باغات، بوستانها و فضاى 
سبز - ایستگاه هاى پمپاژ، سازه هاى هیدرولیکى و تجهیزات وابسته - مخازن ذخیره آب - نقشه بردارى 
و تسطیح اراضى - خاکشناسى، طبقه بندى و تناسب اراضى - مهندسى رودخانه و کنترل سیالب - انجام 
عملیات کشاورزى - عملیات نمونه بردارى، انجام آزمایشات و آنالیزهاى کیفى آب و خاك - عملیات کنترل 
و مراقبت از محصوالت کشاورزى - بازدید از مزارع، باغات، گلخانه ها، جنگل ها، مراتع، فضاى سبز و 
محل هاى نگهدارى محصوالت و فرآورده هاى کشاورزى - تعیین روش هاى مناسب کنترل (مهار) عوامل 
زنده خسارت زاى گیاهى با اولویت غیر شیمیایى و حمایت از دشمنان طبیعى این عوامل و مدیریت تلفیقى 
آفات - مشاوره و ارائه توصیه هاى فنى و صدور نسخه گیاهپزشکى و هدایت و نظارت در اجراى توصیه 
هاى فنى - بررسى کیفیت آفت کش ها - انتقال دانش و یافته هاى جدید گیاهپزشکى به بهره برداران - 
مشاوره به بهره برداران در زمینه انتخاب، کاربرد و نگهدارى تجهیزات و ادوات کشاورزى - تولید، توزیع 
و فروش عوامل کنترل بیولوژیک آفات - راهنمایى و هدایت بهره برداران در جهت استفاده بهینه از عوامل 
کنترل بیولوژیک - اجراى عملیات مبارزه با عوامل خسارتزاى گیاهى و ضد عفونى محموله هاى کشاورزى 
با آفت کش هاى مجاز - مبارزه با علف هاى هرز باغات و مزارع با آفت کش هاى مجاز - خرید و فروش 
و نصب لوازم و تجهیزات آب و خاك و گیاه - فعالیت هاى عمرانى و تحقیقاتى.ثبت موضوع به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (958103)
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تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى نیرو پژوهان کیان درتاریخ 1399/04/02 به شماره ثبت 64898 به شناسه ملى 14009227321 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :• فعالیت درزمینه نظام مهندسى و طراحى پروژه 
هاى سد سازى،تصدى به فعالیت خدمات نظافتى،طراحى و اجرا سیستم ایمنى ، خدمات شارژ ، فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنى و نجات آتش 
نشانى،عملیات ساخت در امور عمرانى از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه هاى آب رســانى،امور مربوط به محیط زیست و فعالیت هاى زیست 
محیطى،اداره سالن هاى نمایش و برگزارى مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها،ارائه خدمات راجع به آب رسانى و گاز رسانى و یا برق رسانى . • خرید 
و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. • شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى. • اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى. 
• استفاده از تسهیالت مالى و اعتبارى بانک ها و موسسه هاى مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. • عقد هرگونه قرارداد 
و مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى و خارجى پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امام 
خمینى ، کوچه شهید واعظى79 ، خیابان امام خمینى ، پالك 657 ، طبقه همکف کدپستى 8139935341 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 13995005 مورخ 1399/02/29 نزد بانک صادرات شعبه خیابان امام خمینى (ره) اصفهان با کد 4195 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آقاى محمد کیانى به شماره ملى 1270569678 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم زهرا یزدانى به 
شماره ملى 1271092387 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ناصر صالح به شماره ملى 1290584834 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى جواد قربانیان 
خوزانى به شماره ملى 1142365451 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى رضا عشقى سامانى به شماره ملى 4621833227 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (960365)

آگهى تغییرات
شرکت سعید صنعت کارآفرین سهامى خاص به شــماره ثبت 27354 و شناســه ملى 10260480760 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/03/19 بنا به اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 13 / 03 / 1399 سرمایه شرکت از مبلغ 
300000000 ریال به مبلغ 5000000000 ریال از محل واریز نقدى و باالبردن مبلغ اســمى سهام افزایش یافت که تماما طى گواهى 
شماره3236/2 مورخ1399/3/17 بانک صادرات ایران شــعبه حکیم شفاهى پرداخت گردید و براین اســاس : سرمایه شرکت مبلغ 
5000000000 ریال منقسم به 1000 سهم 5000000 ریالى با نام که تماماً پرداخت شده مى باشد افزایش یافت . ماده 5 اساسنامه شرکت 
به شرح مذکور اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (963601)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل درون شهرى بهشاد اصفهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 22702 و شناسه ملى 10260435228 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1399/03/22 طبق سند صلح حقوق شماره 56109 دفترخانه اسناد رسمى شماره 128 خورزوق مورخ 1399/3/21 محمد على الماسى دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه که تمام سهم الشرکه خود را به سمیرا کریمى دخرآبادى بشماره ملى 1271215276 واگذار نمود . طبق سند صلح حقوق شماره 56109 دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 128 خورزوق مورخ 1399/3/21 زهرا حاتمى ماربینى دارنده 500000 ریال سهم الشرکه که تمام سهم الشرکه خود را به زهرا کریمى دخر آبادى 
بشماره ملى 0053964561 واگذار نمود . در سرمایه شرکت تغییرى حاصل نگردید ماده 18 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد : هیات مدیره شرکت مرکب از 2 الى 10 
نفر مى باشد که در مجمع عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده از بین شرکا یا خارج از شرکا براى مدت نامحدود انتخاب مى شوند میزان سهم الشرکه هریک از شرکا 
پس از نقل و انتقال سهم الشرکه سمیرا کریمى دخرآبادى دارنده 500000 ریال سهم الشرکه زهرا کریمى دخر آبادى دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (963456)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آریا ممتاز اسپادان درتاریخ 1399/06/02 به شماره ثبت 65395 به شناسه ملى 14009383486 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :-1 انجام کلیه امور خدماتى شامل تنظیفات، طراحى، محاسبه، نظارت و ایجاد 
و نگهدارى کلیه پروژه هاى فضاى سبز، تامین نیروى انسانى موقت -2 اجراى کلیه خدمات شــهرى اعم از مبلمان هاى شهرى، رنگ آمیزى جداول و جدول 
کشى، تسطیح اراضى و همچنین اجراء کلیه طرح هاى بازیافت انواع زباله و پسماندهاى صنعتى و غذایى و تولیدى -امورآشپزخانه و رستوران، خدمات عمومى 
(تنظیفات، پیشخدمتى، امورآبدارخانه، خدمات پاسخگوئى تلفن) -اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، ایجاد و برپایى غرفه و شرکت 
در کلیه نمایشگاه هاى بین المللى، شرکت در کلیه مناقصات وپیمان ها و مزایدات دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با شرکت ها و ادارات و ارگان ها و اشخاص 
حقیقى و حقوقى، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانک ها وموسسات مالى و اعتبارى داخل و خارج از کشور صرفا جهت تحقق اهداف 
شرکت، خرید و فروش و اجاره و استجاره هر گونه اموال و تجهیزات، انعقاد قراردادهاى داخلى و خارجى در زمینه فعالیت هاى موضوع شرکت ، خرید و فروش 
و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر زیار، محله شهرك زیار ، خیابان 22 بهمن ، بلوار امام رضا ، پالك 222 ، طبقه همکف کدپستى 
8168111693 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1/3587/2 مورخ 1399/05/27 نزد بانک صادرات شعبه زیار با کد 1903587 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى على شعبانى به شماره ملى 1940148091 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عزیزاله عطائى به 
شماره ملى 2370910968 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى مهرزاد عطائى به شماره ملى 5460019966 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
مریم کشاورز مویدى به شماره ملى 2298139989 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم زیور کشاورز مویدى به شماره ملى 5469609588 
به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (963474)

فقدان مدارك
ســند کمپانى و برگ ســبز خودرو 
سوارى ســیتروئن تیپ SX زانتیا 
مــدل 1387 بنزینى به شــماره 
موتور 740244 و شــماره شاسى 
S 1512286162961 به شماره 
پــالك 23 – 276 ج 17 متعلق به 
جمــال دانشــگر به شــماره ملى 
1091562342 فرزند محمدعلى 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

نرگس جوزدانى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره مصرف تخم مرغ 
اظهار کرد:70 درصد افراد نســبت به کلســترول تخم مرغ حساسیت 
ندارند، بنابراین تنها 30 درصد از افراد ممکن است به کلسترول تخم مرغ 
حساسیت نشــان دهند، برخى افراد به علت داشتن ســابقه خانوادگى 
کلســترول خون باال در معرض این عارضه قرار دارند، عده اى دیگر هم 
به علت فعال بودن یک نوع پروتئین در بدنشان، به کلسترول تخم مرغ 

حساسیت نشان مى دهند.
وى بیان کرد: تحقیقات نشان مى دهند که مبتالیان به بیمارى هاى قلبى 
و عروقى هم مى توانند تخم مرغ را مصرف کنند حتى مشاهده شده است 
که بیماران دیابتى با مصرف تخم مرغ مى توانند از عوارض قلبى و عروقى 

دیابت در امان باشند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى افزود: تخم مرغ حاوى اسیدفولیک، 
 B12 و A ،  B2 فسفر، ســلنیوم، مواد معدنى مختلف و ویتامین هاى
است، نشان داده شده اســت مرغ هایى که در دان آنها امگا 3 وجود دارد 
تخم مرغ هایى را تولید مى کنند که غنى از امگا 3 هستند یعنى مواد مغذى 

موجود در تخم مرغ به نوع دانى که مرغ خورده است، بستگى دارد.
جوزدانى تأکید کرد: عده اى تصور مى کنند که تخم مرغ حاوى آهن است 
ولى باید گفت که آهن تخم مرغ جذب شــدنى نیست، زیرا در تخم مرغ 
پروتئینى به نام فسفیتین وجود دارد که از جذب آهن تخم مرغ جلوگیرى 
مى کند همچنین اگــر تخم مرغ را با مواد پروتئینــى دیگرى که حاوى 
آهن هستند، مصرف کنیم فسفیتین مى تواند از جذب آهن این مواد هم 

جلوگیرى کند.

او گفت: در تخم مرغ دو نوع آنتى اکســیدان به نام هاى لوتئین و گزانتین 
وجود دارند که این دو آنتى اکســیدان در پیشگیرى از بروز آب مروارید و 
پیرچشمى مؤثر هستند، تخم مرغ حاوى ویتامین A هم هست که این 
ویتامین بر سالمت چشم اثر مى گذارد پس مى توان گفت مصرف تخم مرغ 

به ویژه زردى آن براى سالمتى چشم بسیار مفید است.
جوزدانى اظهار کرد: یک عدد تخم مرغ حاوى 6 تا 7 گرم پروتئین است، 
تخم مرغ  به علت داشتن اسید آمینه هاى ضرورى یک غذاى با کیفیت 

است.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى بیان کرد: تخم مرغ در کنترل وزن 
نقش مؤثرى دارد بنابراین افراد مى توانند این ماده غذایى را در وعده هاى 
غذایى روزانه خود بگنجانند تا کمتر احســاس گرسنگى کنند، تخم مرغ 
به علت داشــتن اســید هاى آمینه ضرورى در عضله سازى و سالمت 

استخوان ها نقش مؤثرى دارد، این ماده غذایى همچنین در کاهش فشار 
خون افراد هم مؤثر است.

شیلدهاى پالســتیکى محافظ صورت 
مى توانند سپرى در برابر انتقال ویروس 
کرونا باشند اما کارشناساِن سالمت تأکید 
مى کنند این وسیله فقط زمانى کارایى دارد 

که به همراه ماسک استفاده شود.
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى 
ایاالت متحده همچنــان تأکید مى کند 
که ماســک هاى صــورت اصلى ترین 
روش براى محافظــت از خود و دیگران 
در برابر ویروس کرونا هستند. با این حال، 
شیلدهاى پالســتیکى صورت در میان 
برخى به دلیل عدم تحمل گرما و تنفس 
محدود با ماسک، بســیار محبوبیت پیدا 

کرده اند.
به گفته دکتر «جوى هنینگزن»، استادیار 
بالینى دانشگاه آالباما در دانشکده پزشکى 
بیرمنگام، هنوز هیــچ اطالعاتى در مورد 
اینکه آیا شــیلدهاى صورت به تنهایى 
مى توانند به جلوگیرى از شــیوع ویروس 
کمک کننــد، وجود ندارد؛ بــا این حال، 
استفاده از این شــیلدها به همراه استفاده 
از ماسک، شستن منظم دست ها و رعایت 
فاصله اجتماعى ابزار بسیار مناسبى براى 

کنترل انتقال ویروس است.
دکتر هنینگزن توصیه مى کند که همیشه 
به همراه شــیلدهاى پالستیکى ماسک 
بزنید. با این کار احتمال انتقال ویروس را 
بسیار کمتر از زمانى مى کنید که هر کدام 

از این دو ابزار را به تنهایى استفاده کنید.
همچنین اطمینان حاصــل کنید که این 
شیلدها در جاى مناسبى روى صورت قرار 
گرفته است. شیلد باید به سطح چانه یا زیر 
آن برســد، باید فاصله بین دو گوش را به 
طور کامل پوشش داده و نباید بین پیشانى 
و جلوى این محافظ ها شکاف وجود داشته 
باشد. در غیر این صورت قطرات تنفسى 
مى تواند از شکاف وارد شده و روى صورت 

بیافتد.
همچنین پس از هر بار اســتفاده از شیلد 
باید صــورت خود را تمیــز و ضد عفونى 
کنید و به کمک مواد شوینده و آب گرم، 
شیلد را نیز ضد عفونى کنید. شیلدها بهتر 
اســت ترجیحًا با محلول هاى حاوى کلر 
ضدعفونى شــوند چون الکل مى تواند به 
مرور زمان به پالســتیک و چســب آنها 

آسیب برساند.

وســایل زیادى در خانه وجود دارد که حتى باکترى 
و میکروب هاى بیشــترى نســبت به توالت دارند 
زیرا ما نمى دانیم چقدر کثیف هســتند و به همین 
دلیل مرتبًا آنها را تمیز نمى کنیم. این عناصر مضر 
مى توانند منجر به ناراحتى معده، ســرماخوردگى، 
کرونا، آنفلوآنزا و تنگى نفس شــوند. خالص شدن 
از شر این میکروب ها به ویژه براى نوزادان، کودکان 
و افرادى با سیستم ایمنى ضعیف بسیار مهم است. 
موارد زیر از جمله وسایل کثیف خانگى هستند که 
با رعایت نکاتى مى توانید از تأثیر آنها بر ســالمت 

خانواده جلوگیرى کنید:
1. جارو برقى

جاروبرقى هاى قدیمى و آنهایى که فیلتر تمیز یا قابل 
تعویض ندارند، بدترین وســایل براى بیمار کردن 
شما هستند. مطالعات نشان داده است که باکترى ها 
مى توانند تا دو ماه در کیسه جاروبرقى زنده بمانند؛ 
بنابراین سعى کنید مرتباً فیلتر جاروبرقى را تمیز کرده 
و یا کیسه را بعد از هر بار خالى کردن، براى از بین 

بردن آالینده ها از خانه خود، بشویید.
2. کیسه هاى مواد غذایى 

ساك هاى دستى قابل استفاده مجدد براى محیط 
زیست عالى هســتند اما این کیســه ها مى توانند 
خطرى براى سالمتى خانواده شما باشند زیرا بعد از 
هر بار خرید، باکترى موجود در محصوالت شسته 
نشده در کیســه ها قرار مى گیرند؛ بنابراین شستن 

کیسه ها پس از هر بار استفاده ضرورى است.  

3. مسواك
تحقیقات بنیاد ملى علوم (NSF) نشــان مى دهد 
که مسواك یکى از کثیف ترین وسایلى است که به 
راحتى مى تواند باعث انتقال بیمارى شود. برخى افراد 
براى محافظت از مسواك آن را در جا مسواکى قرار 
مى دهند اما این کار باعث مى شود تا محیط مناسبى 
براى رشد باکترى ها به وجود آمده و تا استفاده بعدى، 
مسواك مرطوب باقى بماند. بنابراین براى جلوگیرى 
از انتقال بیمارى از طریق مسواك، هر سه یا چهار ماه 
مســواك خود را عوض کنید، مسواك را پس از هر 
بار استفاده در آب داغ بشــویید و بگذارید در فضاى 

مناسب خارج از سرویس بهداشتى خشک شود.
4. اسپرى خوشبوکننده هوا

اغلب افراد براى خوشــبو کــردن خانه به خصوص 
سرویس بهداشتى از اسپرى خوشبوکننده هوا استفاده 
مى کنند اما آیا مى دانید آنها در آلودگى هواى داخل 
خانه نقش دارند؟ خوشبوکننده ها، روغن ها و شمع ها 
حاوى مواد شیمیایى مانند لیمونن، فرمالدئید، استرها و 
الکل هستند که مى توانند باعث سردرد و سوزش چشم 
شوند؛ با وجود این، براى مقابله با بوى بد بهتر است 
به جاى استفاده از اسپرى هاى خوشبوکننده، درها و 
پنجره ها را باز کنید و اجازه دهید هواى تازه وارد خانه 
شود و یا جوش شیرین، زغال فعال یا سرکه سفید را در 

اطراف خانه قرار دهید تا بوى بد را جذب کند.
5. تابلو فرش

تابلــو فرش ها اگرچــه ظاهر زیبایى بــه پذیرایى 

مى دهند اما شــاید باورتان نشــود که این وسیله 
مى تواند در بیمارى شما نقش داشته باشد. تابلو فرش 
یکى از مکان هاى مناسب براى تجمع میکروب و 
باکترى اســت که معموًال هیچگاه تمیز نمى شود. 
این تابلوها مانند فرش و موکت گرد  و  غبار زیادى را 
به خود جذب مى کنند که این گرد  و  غبارها اگر زود 
به زود تمیز نشوند در الیاف فرش گیر کرده و باعث 
تولید باکترى و قارچ خواهند شــد. براى جلوگیرى 
از این مســائل، مرتبًا تابلو فرش ها را تمیز کنید یا 

جاروبرقى بکشید.
6. حوله دست

حوله  ظاهراً تمیزى که دســتتان را با آن خشــک 
مى کنید ممکن است کثیف و بیمارى زا باشد زیرا 
به گفته «جان آکســفورد»، استاد ویروس شناسى 
در دانشگاه کوئین مرى لندن، مرطوب شدن حوله 
پس از خشک کردن دســت و ذرات معلق موجود 
در هوا محل مناســبى را براى رشــد میکروب ها 
فراهم مى کند. آکســفورد توصیــه مى کند براى 
جلوگیرى از رشــد باکترى ها از دستمال کاغذى 
استفاده شود و یا حداقل دو روز یک بار حوله ها را

 بشویید.
7. یخچال

همیشــه با خیال راحت غذا، میوه و سبزیجات را در 
یخچال مى گذارید و تصور مى کنید مواد غذایى در 
یخچال به دور از هرگونه میکروب و باکترى است اما 
باید بدانید گوشه ها و زوایاى یخچال محل مناسبى 

براى رشد میکروب هاســت. همچنین شلوغ شدن 
و روى هم قرار دادن مواد غذایى درون قفسه هاى 
یخچال و تمیز نکردن لکه ها مى تواند باعث رشــد 
قارچ و باکترى ها شــده، به غذاها جذب شود و در 
نهایت شما را بیمار کند. بنابراین براى جلوگیرى از 
رشد باکترى ها در یخچال نکات زیر را رعایت کنید:

- مواد غذایى پخته شــده را بیشــتر از چهار روز و 
مرغ و گوشت خام را بیشــتر از یک روز در یخچال 

نگهدارى نکنید.
- هر چند روز یکبار گوشــه ها و زوایاى یخچال را 

ضدعفونى کرده و برفک ها را آب کنید.
- لکه هاى ریخته شــده در یخچال را با آب گرم و 

صابون تمیز کرده و بشویید.
- از قــرار دادن غذاى گــرم درون یخچــال جداً 
خوددارى کنیــد زیرا باعث افزایــش رطوبت و در 

نهایت تولید باکترى مى شود.
- از باز و بسته کردن زیاد درب یخچال به علت تغییر 

درجه حرارت داخل آن جلوگیرى کنید.
8. سردوش حمام

سردوش حمام یکى دیگر از وســایل بیمارى زا در 
خانه است که اگرچه ممکن است شما قادر به دیدن 
میکروب هاى آن نباشــید اما مى تواند باکترى هاى 
خطرناکى را در خود نگه دارد. زیرا سردوش ها به دلیل 
گرما و رطوبت محل مناسبى براى زندگى باکترى ها 
هستند و با هر بار دوش گرفتن شما این باکترى ها 

تغذیه شده و بیشتر مى شوند.

در علم تغذیه نان از جایگاه خوبى برخوردار است و همواره در سبد غذایى 
همه خانواده ها قرار دارد. نان، به آن دســته از غذاها اطالق مى شود که 
با پختن، بخارپز کردن یا ســرخ کردن خمیرى که متشکل از آرد و آب 
است، تهیه مى شــود. معموًال از آرد گندم در تهیه نان استفاده مى کنند 
چراکه میزان گلوتن آن بسیار زیاد است و سبب حالت اسفنجى و تردى 

نان مى شود.
در تهیه نان به غیر از نمک، مخمر، روغن و آب و گاهى برخى ادویه جات، 
از انواع غالت استفاده مى کنند و انواع بســیار متفاوتى از نان را عرضه 
مى کنند. معموًال از آرد گندم خمیــرى تهیه مى کنند که به کمک خمیر 
مایه، به اصطالح جا افتاده و ور مى آید و حجمش زیاد مى شود و در نهایت 

درون تنور یا فر آن را مى پزند.
مریم محمودى، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم 
پزشکى تهران درباره «فواید نان و بهترین نوع نان مصرفى»، اظهار کرد: 
چیزى که در علم تغذیه مى گوییم این است که حداقل باید نصف غالت 
روزانه از غالت کامل باشد که یکى از اعضاى اصلى خانواده غالت، نان 
است. وى ادامه داد: نان هاى صنعتى، نان ســنگک و بربرى بیشترین 
خاصیت را دارد و نان هاى لواش و تافتون نان مناســبى نیستند؛ چراکه 

سبوس آنها گرفته شده است.
این متخصص تغذیه یادآورشــد: خانواده نان و غالت به دلیل اینکه در 
کشور زیاد مصرف مى شوند، نقش عمده اى در ایجاد چربى، چاقى شکمى 

و شروع روند فشار خون، اضافه  وزن و افزایش چربى هاى بد خون دارند.
محمودى در پاسخ به این پرســش که «آیا خوردن نان به همراه برنج از 
لحاظ تغذیه اى صحیح است؟»، تصریح کرد: مصرف نان همراه با برنج 
تأثیر مثبتى ندارد. علت اصلى برخى بیمارى هایى که وجود دارد از اضافه 
وزن، دیابت و بیمارى هاى قلبى و عروقى همین اســتفاده زیاد از نان و 

غالت است؛ البته غیر از نان انواع کربوهیدرات ها نیز تأثیرگذار هستند.
 عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران خاطرنشان کرد: مصرف 
ســبوس به صورت فله اى و اضافه کردن به نان مناسب نیست؛ چراکه 
سبوس هاى فله اى ممکن است آلودگى قارچى و میکروبى داشته باشند. 
وى با اشاره به استفاده از نان صنعتى در سبد غذایى خاطرنشان کرد: در 
نان هاى صنعتى معموًال نان هاى تیره تر و نان هایى که روى آنها غالت 

کامل نوشته شده، مناسب ترند.
این متخصص تغذیه تأکید 

کرد:  باید مصرف 
نان و برنج کم 
شــود، به ویژه 

برنج؛ براى اینکه 
بسیارى از مردم ما 

از برنج سفید استفاده 
مى کننــد کــه فاقد 
سبوس بوده و تصفیه  
شده اســت. مصرف 

برنج قهوه اى در ایران 
رایج نیست؛ در نتیجه باید 
به شــدت مصرف برنج را 

کاهــش دهیــم و عادت 
خوردن نان و برنــج با هم 

اصًال عادت مناسبى نیست.

شیلد همراه با ماسک 
کارایى دارد

وسایلى در خانه که بیمارى زا هستندمواظب نان خوردنتان باشید

خون افراد هم مؤثر است.خواص بى نظیر تخم مرغ
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نوبت دوم

شهردارى عسگران به استناد مصوبه شوراى اســالمى شهر در نظر دارد نسبت به 
فروش تعداد 15 قطعه از پالکهاى ویالیى واقع در تپه گردشگرى مرغاب شهر عسگران 
از طریق برگزارى مزایده عمومى با قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید،لذا متقاضیان 
مى توانند جهت خرید و دریافت اسناد مزایده از روز سه شنبه مورخ 1399/06/04 تا 
پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1399/06/17 به دبیرخانه شهردارى عسگران 
مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42752061-031 داخلى 3 

(مهندس پناهى) تماس حاصل فرمایند.
1-شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

2-پرداخت هزینه کارشناسى و درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3-سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

تجدید آگهى مزایده عمومى

م.الف:957169داود گودرزى-شهردار عسگران

چاپ دوم

م.الف:955578 روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره 990/1005 

(شماره 2099001188000014 در سامانه ستاد)
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

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

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

چاپ اول

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 99/6/10   لغایت مورخ  99/6/12  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  99/6/26
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  یکشنبه    مورخ  99/6/30  در محل سالن جلسات  

نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقى بازار هنر- اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان     (تلفن تماس: 32222889)
4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شــماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) 

ضمانتنامه معتبر بانکى
5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام 

خواهد شد.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره  13990   مورخ  99/6/4 

م.الف:964735اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به 
ریال (بر اساس فهرست 

بها سال 99)
نوبت 
مناقصه

استانداردسازى سیستم هاى گرمایشى 1
اول57/770/000/000253/457/955/788 ماه 2099004038000054  مدارس سطح استان اصفهان

آگهى مناقصه نوبت دوم
شرکت فرآورده هاى نســوز ایران در نظر دارد کلیه فعالیت هاى مربوط به تهیه 
مواد اولیه، طبخ و توزیع غذاى پرسنل خود را به مدت یک سال از طریق برگزارى 
مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
حداکثر تا تاریخ 99/06/15 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت رسمى شرکت 
فراورده هاى نسوز ایران به نشانى www.irefco.ir مراجعه کنند همچنین جهت 
تحویل پاکات مناقصه ظرف تاریخ مذکور به نشانى اصفهان کیلومتر 52 جاده مبارکه 
دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند ضمنًا زمان بازدید 
از محل انجام موضوع مناقصه 99/06/11 ســاعت 13 الى 14 براى کلیه متقاضیان 
مى باشد. همچنین متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره 

52543740- 031 داخلى 204 تماس حاصل فرمایند.

در  روزنامه 
  نصف جهان

فیلم  ببینید...
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