
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه  13  شهریور  ماه 1399 / 3  سپتامبر   2020 / 14 محرم 1442
سال هفدهم /شماره 3845 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

ذوب آهنى ها احضار شدند سندرمى که مبتالیان به آن انگشتان دستشان ِکش مى آید!شناسایى انشعاب هاى غیرمجاز آب در اصفهانطالق هاى سینمایى در ایرانورود 3 خودروى روسى به بازار ایران در پاییز  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خوردن ماست 
در صبحانه 

چه خواصى دارد؟

وجود 316 میلیارد تومان پروژه فعال در شهر
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تشریح امکانات نسخه جدید 
شبکه «شاد»

ارتباط مردم و شوراى شهر 
کمرنگ است

سرنوشت اسکلت
 دختر 1800 ساله
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استاندار:
 بزرگ ترین 

نگرانى اصفهان 
کمبود آب است

ماست یک غذاى سالم و مفید است 
که حتى مى تواند براى صبحانه غذاى 

کاملى باشد. مصرف این فرآورده لبنى در 
وعده صبحانه براى مدت طوالنى باعث 
سالمت جسم و ذهن مى شود. یکى از...

اســتاندار اصفهان گفت: کمبود آب بزرگ ترین 
نگرانى موجود این استان تشنه است که همه باید 
صرفه جویى کنیم. عباس رضایى روز چهارشنبه 
در آیین آغاز طرح توسعه فوالد امیرکبیر کاشان 
تأکید کرد: ضمن احترام کامل به اســتان هاى 
مجاور و مردم متدیــن آنها، نمى خواهیم مدیون 
آنها بشویم و هیچ حق اضافه اى هم نمى خواهیم؛ 
بلکه وظیفه داریم یک قطــره آب کمتر مصرف 
کنیم و یک قطره  آب بیشــتر به استان اصفهان 

بیاوریم...
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ذخیره سد زاینده رود به ذخیره سد زاینده رود به 2020 درصد گنجایش آن رسید درصد گنجایش آن رسید
هشدار شرکت آب منطقه اى اصفهانهشدار شرکت آب منطقه اى اصفهان
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مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان تشریح کرد

جهانبخش سلطانى: 
در سریال«حضرت موسى (ع)» 

حضور دارم

خریدهایى که مصدوم بوده اند
باشگاه پرسپولیس در حالى قراردادهاى میلیاردى با سه بازیکن 
جدید به امضا رسانده که هیچ کدام از آنها تست پزشکى ندادند.

سعید آقایى، حامد لک و عیسى آل کثیر روز سه شنبه با حضور در 
ساختمان باشگاه پرسپولیس قراردادهاى جداگانه اى را به مدت 
دو فصل براى حضور در جمع شاگردان یحیى گل محمدى امضا 

کردند تا این تیم را در ادامه رقابت هاى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آگهى مزایده عمومى
  بانک ملت استان اصفهان

جدیدترین زمان براى اعزام فضانورد ایرانى به فضا
2

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان:

رحمان احمدى: بخاطر رحمان احمدى: بخاطر 
سپاهان گفتم چشمسپاهان گفتم چشم

الف : موضوع مزایده : فروش و امحاء اسناد و کاغذهاى باطله 
ب : سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 100/000/000 ریال به صورت چک بانکى در وجه مدیریت شعب بانک ملت 
استان اصفهان و یا واریز به حساب 2024013595 با شناسه واریز 13993300010993152  قابل پرداخت در 

کلیه شعب بانک ملت
ج : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده : ارائه فیش بانکى به مبلغ 200/000 ریال واریز به حساب 

شماره 2024010265 با شناسه واریز 13993300010993237 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
د : محل دریافت اسناد مزایده : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى ، جنب 

پایانه امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  
ه : محل استقرار اموال : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى ، جنب پایانه 

امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه دلیلى مختار است

   آگهى مزایده عمومى 99/3 اسناد امحایى و کاغذهاى باطله 
   بانک ملت استان اصفهان

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

جدول زمان بندى مزایده
از 1399/06/15 لغایت ساعت 13:00 مورخ 1399/06/18مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از اموال
از 1399/06/19 لغایت ساعت 13:00 مورخ 1399/06/23مهلت ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها )

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت محل ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها )
شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه چهارم ، دبیرخانه 

ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 1399/06/26تاریخ بازگشایى پاکت هاى پیشنهادى

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت محل بازگشایى پاکت ها
شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه پنجم 

حمیدرضاجوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مزایده اجاره یک ساله ویالهاى سازمان عمران زاینده رود
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره  ویالهاى دهکده فرهنگى- تفریحى سازمان عمران زاینده رود  بر 

اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.

1-موضوع مزایده : اجاره یک ساله ویالهاى دهکده فرهنگى- تفریحى سازمان عمران زاینده رود طبق جدول زیر:
اجاره براى مدت یک سال:

نوبت اول

  2-مدت  قرارداد: در صورت رضایت و صالحدید سازمان و تصویب هیأت مدیره تا یک دوره دیگر و با تجدید نظر قیمتها قابل تمدید است.
3-محل دریافت اسناد مزایده: نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیر کبیر، دفتر امالك سازمان عمران زاینده رود.

4- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/06/29 است.
1-4- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات محل اجاره باید مبلغ 1000,000 ریال به  حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه 

را به امور مالى سازمان تحویل نمایند.
5-تسلیم پیشنهادها : پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود بصورت سربسته و ممهور تا پایان ساعت اداري روز شنبه مورخ 99/06/29 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه 

ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به واحد امالك سازمان تسلیم نمایند. 
6- تاریخ بازگشایى پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز یک شنبه مورخ 99/06/30  جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.

7- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪  مبلغ کل پایه کارشناسى است که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش 
مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.

8- به پیشنهادهاى مشروط، فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

10- سایر  اطالعات و جزئیات در  اسناد مزایده مندرج است.
11- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.

12-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

قیمت پایه کارشناسی (ریال)مدت اجاره توضیحاتنوع کاربريمساحت اعیانى(متر مربع)شماره ویالردیف
875/000/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیی115105
787/500/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیی2891
900/000/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیی316108
850/000/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیى419107

حمیدرضاجوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى تجدید مزایده 
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه مورخ 99/06/11 هیأت مدیره خود در نظر دارد نسبت به فروش 4 پالك زمین ویالیى واقع در دهکده فرهنگى- تفریحى 
زاینده رود واقع در استان اصفهان شهرستان چادگان و براساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى و بر اساس نظریه ى کارشناسى اقدام نماید.کلیه ى اشخاص حقیقى و حقوقى 
میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید ازپالکهاى مذکور به واحد فنى دهکده ى فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در 3 کیلومترى شهر چادگان مراجعه و در صورت 

تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع تجدید مزایده عبارت است از فروش 4 پالك زمین ویالیى طبق جدول زیر:

نوبت اول

2-محل دریافت اسناد مزایده: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر دفتر امور امالك سازمان عمران زاینده رود.
3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه لغایت پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ99/06/29 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات مربوطه مبلغ 2000/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور 
مالى سازمان تحویل نمایند.

4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را بصورت سربسته و ممهور تا پایان ساعت اداري روز شنبه مورخ 99/06/29 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه 
ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به واحد امالك سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ بازگشایى پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  15:00 روز یکشنبه مورخ 99/06/30 جهت بازگشایى پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده هاى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه مى باشد که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه 

غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى مشروط، فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کلیه هزینه هاى مربوط به صدور پروانه بعهده برنده مزایده خواهد بود.
9-برنده مزایده ملزم به رعایت کلیه مسائل زیست محیطى که در اسناد مزایده ارائه مى گردد خواهد بود.

10-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.
11- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.
12- هزینه آگهى و کارشناسى به عهده برنده مزایده است. 

13-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.                                                                                                

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژشماره زمینردیف
فروش بصورت نقدى16-111100/2838/500/000/000
فروش بصورت نقدى26-121000/2734/000/000/000
فروش بصورت نقدى332-19112944/595/500/000
فروش بصورت نقدى432-20117246/920/000/000
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مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشــى دانش آموز (شاد) 
امکانات نسخه جدید شبکه «شاد» را معرفى کرد. 

سید حسن الحســینى به دسترسى آســان و گسترده به 
محتواهاى بارگذارى شده اشــاره کرد و گفت: محتواهاى 
آموزشى کاملى به «شاد» افزوده شده است. امکان اجراى 
فوق برنامه ها، ورزش، سالمت و فعالیت هاى پرورشى در 
شبکه «شاد» دیده شده است. وى افزود: کنترل تکالیف، 
آزمون هاى تســتى و تشــریحى، تعبیــه کارنامه، وجود 
داشبوردهاى مدیریتى براى مدیران از صف تا ستاد پیش 
بینى شده و امید اســت قابلیت هاى جدید نظم فیزیکال 
کالس را با استانداردهاى خاص فضاى مجازى ایجاد کند. 

مســئول شــبکه «شــاد» اظهار کرد: ایجــاد پروفایل 
حرفه اى معلم و دانش آموزان، امکان نظرســنجى، ایجاد 
شبکه اجتماعى تحت عنوان «شادنیو»، امکان ارائه پرزنت 
از دیگر امکانات است. وى گفت: همچنان در تأمین وسیله و 
ابزار مشکل داریم و از مدیران درخواست مى کنیم از طریق 

شوراهاى آموزش و پرورش اقدام کنند. 
الحسینى اعالم کرد که آموزش مجازى دوره متوسطه صبح 
و آموزش مجازى ابتدایى ها در بعدازظهر انجام مى شود تا 
بچه ها از راهنمایى والدین و گوشى آنها بتوانند استفاده کنند. 
وى افزود: نسخه «شاد2» روز پنج شنبه رونمایى مى شود و 

از روز اول مدرسه قابل استفاده خواهد بود.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در جلسه هیئت دولت با اشاره  به آغاز سال تحصیلى اظهار 
کرد: از 15 شهریور مى خواهیم بگوییم فاصله اى بین جان 

و یادگیرى و آموزش وجود ندارد. 
رئیس جمهــورى با تأکید بــر اینکه دانش آمــوزان باید 
پروتکل هاى بهداشــتى را از زمان خروج از خانه رعایت 
کنند، افزود: این دستورالعمل ها از زمان خروج از خانه، داخل 
سرویس مدرسه، در مدرسه و زمانى که از مدرسه خارج شده 
تا بازگشت به خانه توسط معلمان و خانواده ها و همه آنهایى 
که مى توانند در این زمینه یارى و کمک کنند، رعایت شود.  
روحانــى ادامــه داد: مــدارس مختلف از شــبکه ها و 

اپلیکیشــن هاى مختلف در آموزش به دانــش آموزان 
اســتفاده کردند. مدارس خصوصى با شــرایط خاصى با 
دانش آموزان در تماس بودند و در مدارس دولتى نیز وزارت 
آموزش و پرورش شبکه «شاد» را در اختیار دانش آموزان 
قرار داد. وى یادآور شد: البته مردم براى استفاده از شبکه 
«شاد» متحمل پرداخت مالى و هزینه اینترنت مى شدند 
اما به ســازمان برنامه و بودجه، وزیر ارتباطات و فناورى 
اطالعات و وزیر آموزش و پرورش دستور دادم که شبکه 
«شــاد» براى مدارس دولتى و براى دانش آموزان بدون 
هزینه باشد و خانواده ها در این زمینه نباید هیچ پرداختى 

انجام بدهند./2736

تشریح امکانات نسخه جدید 
شبکه «شاد»

استفاده از شبکه «شاد»
 باید رایگان باشد

لغو پروازهاى ترکیه
 به ایران

   چمدان | ترکیش ایرالینز با انتشار و ارسال 
اطالعیه اى به شرکت هاى خدمات هواپیمایى و 
گردشگرى نوشته اســت که به دلیل ادامه شیوع 
بیمارى کرونا تمام پروازهاى این شرکت از مبدأ 
ایران تا اول اکتبر 2020 میالدى (10 مهر 1399) 
لغو مى شود. در دو ماه گذشــته بارها اخبار ضد و 
نقیضى در مورد از ســرگیرى پروازهاى ترکیه به 
ایران اعالم شده بود. قرار بود ترکیه از اول سپتامبر 
(11 شــهریور) 21 پرواز در هفته به تهران، چهار 
پرواز در هفته به تبریز و شیراز و از 5 سپتامبر (15 
شــهریور) دو پرواز در هفته به مشهد و اصفهان 

داشته باشد.

دخالت فوتبالى عراقچى؟!
   ورزش ســه | محمدرضــا زنوزى، مالک 
باشگاه تراکتورسازى تبریز در مصاحبه اى عجیب 
ادعا کرد که سید عباس عراقچى، معاون وزیر امور 
خارجه براى انتقال رشید مظاهرى دروازه بان آن 
باشگاه به تیمى تهرانى وارد ماجرا شده است. در 
پى ادعاى زنوزى مبنى بر تماس تلفنى عراقچى 
با رشید مظاهرى، معاون وزیر امور خارجه با اظهار 
تعجب از این اظهارات، هر گونــه تماس خود با 
بازیکنان آن باشــگاه و اصوًال هر گونه دخالت در 
مسائل فى مابین باشــگاه ها را به شدت تکذیب 
کرد. این در حالى است که رشید مظاهرى چندى 
قبل اقدام به فسخ قرارداد خود کرد و نشان داد که 

تمایلى به حضور در تراکتور ندارد.

ارشد و دکترا در خط پایان
   پانا | دبیر شــوراى عالى انقالب فرهنگى با 
بیان اینکه حذف آزمون کارشناسى ارشد و دکترا 
در دستور کار نقشه جامع علمى کشور است، تأکید 
کرد که کمیسیون آموزش دبیرخانه شوراى عالى 
انقالب فرهنگى دنبال اعمــال تغییرات در نحوه 

برگزارى این دو آزمون است./2737

ادعاى متجاوز به 
دانشجویان

   تسنیم | رئیس پلیس تهران گفت: کیوان 
امام وردى به ارتکاب جرم اقرار کرده اما مدعى شده 
که مبتال به سادیسم است. سردار حسین رحیمى 
درباره آخرین روند رســیدگى بــه پرونده کیوان 
امام وردى، گفت: تاکنون شاکیان زیادى در رابطه 
با این پرونده به پلیس مراجعه کرده اند و مراجعات 
شــاکیان کماکان ادامه دارد و پرونده در دســت 
رسیدگى اســت. وى ادامه داد: این متهم خودش 
نیز به جرم و تخلفش اقرار کرده اما مدعى شده که 

سادیسم دارد اما اینگونه نیست.

ایران خسته کننده است!
   برترین هــا | بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه 
موسیقى در توییتر خود نوشــت: «مانى رهنما 
درباره دالیل مهاجرتش از ایران گفته: چرا باید 
فکر کنیم چون ایرانى هستیم باید تا آخر عمر و 
در این خاك با آخرین نگاه مضطرب چشممان 
را از دنیا فرو ببندیم؟ فلش من دیگر رو به طرف 
ایران نخواهد بود من خسته شدم و ایران خسته 

کننده است!»

هشدار سرطانى 
   میزان | رئیس مرکز تحقیقات سرطان ضمن 
هشدار نسبت به افزایش ســرطان متذکر شد: با 
وجود اینکه کشــور ما از لحاظ ابتالى ژنتیکى به 
سرطان در میانه جهان قرار دارد، اما درگیرى افراد 
به ســرطان به دلیل ریز فاکتور هاى عوامل خطر 
روز به روز بیشتر مى شود، چرا که تغذیه نامناسب، 
آلودگى هوا و عوامل اســترس زا در ایران در حال 

افزایش است./2738

رئیس جدید هم 
بى خیال آمریکا شد 

   خبر آنالین | نیجر که ریاست شوراى امنیت را بعد از 
اندونزى به عهده گرفته است، به درخواست آمریکا علیه 
ایران پاسخ منفى داد. نیجر روز سه شنبه اعالم کرد که 
این کشور هیچ اقدامى درباره ابالغیه آمریکا براى فعال 
کردن ساز و کار بازگشــت تحریم هاى شوراى امنیت 
سازمان ملل علیه ایران اتحاذ نخواهد کرد چون در میان 
15 عضو شوراى امنیت سازمان ملل در این باره اجماعى 
وجود ندارد. اندونزى نیز که در ماه آگوســت ریاســت 
دوره اى شوراى امنیت ســازمان ملل را بر عهده داشت 
گفت در جایگاهى قرار ندارد که اقدامى در زمینه ابالغیه 
آمریکا انجام دهد چون 13 عضو شوراى امنیت مخالفت 

خود با این اقدام آمریکا را ابراز کردند.

«اتحاد ملت» نگاه آرمانى دارد 
   خبر آنالین | محمد عطریانفر، عضو شوراى مرکزى 
حزب کارگزاران مى گوید: در جریان اصالحات نیروها 
و گروه هاى سیاســى قابل توجهى به تفکر کارگزاران 
نزدیک هســتند، کارگزاران در درون جبهه اصالحات 
محور تعادل بخش است و بعضاً «جبهه مشارکت» دیروز 
و حزب «اتحاد ملت» امروز با آن در درون جبهه رقابت 
مى کند. رقیب کارگزاران به مسائل با نگاهى آرمانى و 
تمناهاى دور از دسترس مى نگرد. البته این تفاوت دیدگاه 
محدود به جریان اصالحات نیست و اصولگرایان نیز در 

عالم سیاست، این دو دیدگاه متفاوت را دارند./2739

زمزمه قهر ظریف 
   برترین ها | روزنامه «شــرق» با استناد به برخى 
گزارش ها در « رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى» مبنى بر 
قهر محمدجواد ظریف از جلسات هیئت دولت نوشته که 
او در چند جلسه اخیر کابینه شرکت نکرده است. بر اساس 
این خبر دلیل قهر ظریف، اختالف بــا روحانى درباره 

سیاست خارجى عنوان شده است.

رصد نمى کنیم
   اعتماد آنالیــن | مهدى افتخارى، دبیر شوراى 
ارتقاى آگاهى هاى عمومى، اطالع رسانى و افکارسنجى 
معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه 
خبر منتشــره در فضاى مجازى مبنى بر کنترل تمامى 
گروه هاى ایجاد شــده در فضاى سایبرى ایران توسط 
مرکز فناورى و اطالعات قــوه قضاییه را تکذیب کرد. 
وى در ایــن تکذیبیه با تأکید بر اینکــه این خبر جعلى 
است گفت که هیچ نقشى در تولید و انتشار خبر موصوف 
نداشته است و شناسایى و تعقیب منشأ تولید و انتشار آن 

را از طریق پلیس فتا پیگیرى خواهد کرد.

رونمایى از چهره جدید 
انتخاباتى

   خبــر فــورى | چند روزى اســت کــه برخى 
کانال هاى تلگرامى از چهره اى دیگر به عنوان نامزد 
نظامى سال آینده نام مى برند. کسى که ناشناخته بودنش 
ممکن است شــانس پیروزى اش را بیشتر کند. سعید 
محمد که بر مهمترین نهاد اقتصادى ســپاه پاسداران 
تکیه زده اســت، چهره اى اســت که گفته مى شود 
مى تواند نامزد انتخابات ســال آینده باشــد. البته اگر 
شوراى نگهبان او را به عنوان یک رجل سیاسى تأیید 
کند. 15 مهر 1397 ســعید محمد به عنــوان فرمانده 
قرارگاه ســازندگى خاتم االنبیاء (ص) سپاه پاسداران 

انقالب اسالمى منصوب شد. /2740

هزینه ارتکاب جرم پایین است
   برنــا |رئیــس پلیس مبــارزه با مواد مخــدر ناجا 
خاطرنشــان کرد: امروز هزینه ارتکاب جرم در کشور 
پایین است. کسى که مرتکب جرم مى شود زمانى که با او 
برخورد جدى نشود مجدداً مرتکب جرم خواهد شد. بارها 
شاهد بوده ایم که افرادى به تعداد متعدد دستگیر شده اند 
و مجدداً به علت اینکه متنبه و اصالح نشده است مرتکب 

جرم مى شود./2741

خبرخوان

طبیعت بکر و بى نظیر جزیره کیش شاهد گسترش غیر 
قابل باور جمعیت بى شمار کالغ ها و مرغ هاى مینا شده 
است که در صورت چاره اندیشى نکردن براى کنترل این 
گونه هاى مهاجم، حیات دیگر گونه هاى جانورى جزیره 
به ویژه گونه هاى بومى و غیر تهاجمى در معرض خطر 
جدى انقراض قرار خواهد گرفت. از طرفى هم با افزایش 
بى شمار جمعیت کالغ ها و مرغ هاى مینا، موجب بروز 
مشکالتى در امور روزمره ساکنین مناطق مسکونى و یا 
حتى گردشگران شده است، به طورى که در بسیارى از 
موارد حضور و تجمع گروهى این پرندگان باعث اخالل 
در نظم و آرامش جزیره و حتــى گاهى باعث اخالل در 

تردد وسایط نقلیه و رانندگى نیز مى شود.
در ســال هاى اخیر، طبیعت زیبــا و گونه هاى بومى و 
منحصربه فرد جزیره کیش در اثــر ورود پرندگان غیر 
بومى در معرض خطر قرار گرفته اند. از جمله گونه هاى 
مهاجم و غیر بومى که در ســالیان متمادى وارد جزیره 

شــده اند مى توان به کالغ هاى هندى و مرغ هاى مینا 
اشاره کرد که اکنون به صورت واقعى آمار دقیقى از آنها در 
دست نیست ولى جمعیت آنها از حالت طبیعى خارج شده 
و این گونه ها به دلیل نداشتن شکارچى طبیعى و فراهم 
بودن غذاى کافى به سرعت در جزیره تکثیر شده اند و 
تمامى زیستگاه هاى طبیعى و مراکز مسکونى و خدماتى 

را اشغال کرده اند.
جالب تر اینکه با شــروع زاد و ولد دیگــر پرندگان، این 
گونه هاى مهاجم به النه سایر پرندگان حمله ور شده و 
پس از تخریب النه، اقدام به خوردن تخم ها و جوجه هاى 
آنها مى کنند و همچنین گزارش ها و مشاهداتى مبنى بر 
حمله کالغ ها به نوزادان تازه متولد شده آهوان و جوجه 
الك پشت ها در ساحل جزیره توسط محیط بانان ثبت 
شده اســت که در صورت ادامه روند رو به رشد جمعیت 
کالغ ها و مرغ هاى مینا در آینده نه چندان دور شــاهد 
خالى شدن طبیعت جزیره از گونه هاى بومى خواهیم بود.

کالغ هاى هندى، بالى جان کیش!

رئیس پژوهشگاه هوافضا از انجام مقدمات اعزام انسان به 
زیر مدار زمین و اعزام انسان به ایستگاه فضایى خبر داد و 
گفت: تربیت فضانورد ایرانى با همکارى یک کشور دوست 

انجام مى شود.
پس از گذشت حدود ده سال از نخستین آزمایش موفق ایران 
در فرستادن موجود زنده به فضا، رئیس پژوهشگاه هوافضا 
از عزم جدى کشور براى فرستادن انسان به زیرمدار زمین تا 

چهار سال دیگر خبر مى دهد.
حدود ده ســال پیش و پس از آنکه سه کاوشگر زیستى در 
پژوهشــگاه هوافضا موفق به حمل محموله هاى زیستى 
شامل الك پشت، کرم، موش و نمونه هاى سلولى شدند، 
بهمن ماه سال 91 دانشمندان ایرانى توانستند «کاوشگر 
پیشگام» را حامل اولین میمون به فضا ارسال و به سالمت 

بازیابى کنند. این موفقیت یک بار دیگر در سال 92 تکرار 
شد و کاوشــگر «پژوهش» حامل میمون توانست پس از 
طى یک مســیر زیرمدارى تا ارتفاع 120 کیلومتر در مدت 
زمان حــدود 15 دقیقه به زمین بازگــردد و موجود زنده را 
ســالم بازیابى کند. در آن زمان اقدامات انجام شده براى 
پرتاب کاوشگر زیستى، تجربه اى براى هدف بزرگ تر که 
همان اعزام انسان به مدار زمین بود عنوان شد اما این پروژه 
به دالیل مختلف از جمله عدم تخصیص بودجه هاى الزم 

تاکنون مسکوت مانده است.
هم اکنون اما به نظر مى رسد این پروژه بار دیگر در دستور کار 
قرار گرفته و زمزمه هاى فرستادن انسان به فضا با ساخت 
کپسول زیستى از سوى سازمان فضایى ایران و با محوریت 

پژوهشگاه هوافضا مطرح شده است./2734

جدیدترین زمان براى اعزام فضانورد ایرانى به فضا

رئیس جمهور ایــاالت متحده، «مــت دراج» مدیر یک 
وبسایت را به علت ادعایش مبنى بر اینکه «دونالد ترامپ» 
یک سکته خفیف داشته است مورد انتقاد قرار داد. دراج با 
اشاره به ویدیویى که در آن ظاهراً ترامپ پاى راست خود را 
روى زمین مى کشد چنین ادعایى را مطرح کرده بود. ترامپ 
در توییتى در این باره نوشته است: «دراج در سال 2016 از 
من  حمایت نکرد و مى شنوم که این بار نیز از من حمایت 
نمى کند. شــاید به همین دلیل است که او عملکرد خوبى 
ندارد. گزارش ساختگى او از سکته هاى خفیف واقعیت ندارد. 

شاید به خودش فکر کرده [یا] کاندیداى آن حزب دیگر.»
پیش از این نیز «جو الکهارت» از کارشناســان دموکرات 
CNN که در دوران «بیل کلینتون» مشاور رسانه اى کاخ 

سفید بود در توییتى مدعى شده بود که ترامپ یک سکته 
خود را مخفى کرده است. دونالد ترامپ در ادامه واکنش خود 
به شایعات در مورد سکته کردنش چنین گفته است: «این 
موضوع پایانى ندارد! اکنون آنها سعى مى کنند بگویند که 
رئیس جمهور محبوب شما، من، به مرکز درمانى والتر رید 
رفته ام، یک سکته خفیف داشته ام. این موضوع هیچگاه 
براى این کاندیدا رخ نمى دهد، خبرهاى جعلى. شاید دارند 

به کاندیداى دیگر از حزب دیگر اشاره مى کنند!»
در کتاب تازه اى که منتشــر شده ادعا شــده که «مایک 
پنس»، معاون رئیس جمهور در جریان یک مراجعه برنامه 
ریزى نشده دونالد ترامپ به مرکز درمانى نظامى والتر رید در 
سال 2019 در حالت آماده باش قرار داشته است، موضوعى 
که کاخ ســفید علت آن را هفته خالى و آزاد دونالد ترامپ 
اعالم کرده بود. مایک پنس نیز آماده باش بودن براى اعالم 
هر گونه اتفاق ناگوارى براى رئیس جمهور را رد کرده است. 
«مایکل اشــمیت»، خبرنگار روزنامه «نیویورك تایمز» 
مدعى اســت که این مراجعه ناگهانى به علت یک سکته 
خفیف رخ داده است. پزشــک مخصوص رئیس جمهور 
آمریکا ادعاهاى مربوط به سکته کردن یا مشکالت قلبى 

ترامپ را رد کرده است./2733

«دونالد ترامپ» سکته کرده؟ 

طبق شــاخص میلیاردرهاى بلومبرگ، ثروت مدیرعامل 
شرکت هاى تســال (شرکت خودروســازى آمریکایى و 
تولیدکننده خودروهاى برقى و قطعات مورد نیاز ترن هاى 
برقى) و اسپیس ایکس (شرکت تولیدکننده محصوالت 
صنایع هوافضایى تجارى در آمریکا» روز دوشنبه این هفته 
به 115/4 میلیارد دالر رسید. «ایالن ماسک» حاال سومین 
فرد ثروتمند دنیاست. او از «مارك زاکربرگ»، مدیرعامل 
فیسبوك ثروتمندتر است.  زاکربرگ 110/8 میلیارد دالر 

ثروت دارد. 
رتبه دوم فهرست میلیاردرهاى دنیا هم به «بیل گیتس»، 
مؤسس شرکت مایکروسافت تعلق دارد و در صدر فهرست 
هم «جف بزوس» قرار دارد که ثروتش از 200 میلیارد دالر 

عبور کرده است.
ثروت ماسک در بحبوحه شیوع کرونا افزایش یافت. طبق 
گزارش وبسایت بلومبرگ، تنها امسال 87/8 میلیارد دالر به 
ثروت او افزوده شد. روز دوشنبه، رشد ناشى از تجزیه سهام 
شرکت تســال باعث صعود ناگهانى ماسک در شاخص 

میلیاردرهاى بلومبرگ شد.
ماسک علیرغم ثروت عظیمى که براى خود اندوخته، بارها 
از بى عالقگى خود نسبت به ثروت شخصى اش صحبت 
کرده است. او در ماه مى ســال میالدى جارى در توییتى 
بیان کرد که مى خواهد «تقریبًا همه» اموال فیزیکى اش 
را بفروشد و «هیچ خانه اى نداشته باشد». گفته مى شود از 
آن زمان او با فروش چهار مورد از امالکش در لس آنجلس 
موافقت کرده است. این امالك با قیمت در مجموع 62/5 

میلیون دالر براى فروش به یــک آژانس امالك مجلل 
سپرده شده است.

«گرایمز»، خواننده مشهور و نامزد ماسک پیش تر در سال 
جارى در مصاحبه اى با «رولینگ استون» از ثروت ماسک 
دفاع و اظهار کرد او با سرمایه گذارى مجدد پولش، از آن 
براى تبدیل دنیا به مکانى بهتر اســتفاده مى کند. گرایمز 
گفت: ماسک ثروتش را «صرف تحقیق و توسعه مى کند 

تا دنیاى بهترى بسازد» و «ذره ذره انرژى اش را براى هر 
چیزى که برایش مهم باشــد مى گــذارد». گرایمز گفت 
ماسک با ثروت میلیاردى اش «کشتى تفریحى نمى خرد».

ماسک به اندازه دیگر مدیرعامل هاى ثروتمند دنیا ولخرج 
به نظر نمى رســد. از قــرار معلوم امالك لــس آنجلس او 
بزرگ ترین خرج شخصى او هستند. ماسک به «تعهدنامه 
بخشش» پیوسته است که عهدنامه اى است میان میلیونرها 

و میلیاردرهاى دنیا. بر اســاس این عهدنامــه آنها متعهد 
مى شوند بیشتر ثروت خود را در طول زندگى یا بعد از مرگشان 
اهدا کنند. تعهدنامه بخشــش را «بیــل گیتس» به همراه 
«وارن بافت»، سرمایه گذار مشهور آمریکایى به راه انداختند 
که خود هم به آن پیوســتند، عهدنامه اى که سلبریتى ها و 
ابرپولدارهاى دنیا را تشویق مى کند بیشتر ثروت خود را به 

خیریه ها ببخشند.

تغییر و تحول جدید در دنیاى از ما بهتران

فهرست میلیاردرهاى جهان، باال و پایین شد!

بــر اســاس خبرهاى منتشــر شــده، روســیه بعد از 
سال ها تالش براى ورود به بازار خودروى ایران باالخره 
توانسته شرایط را براى این حضور مهیا کند و به زودى 

چندین مدل خودروى خود را در ایران عرضه 
خواهد کرد. بر اساس این طرح قرار است سه 
مدل از محصوالت شــرکت خودروسازى 
UAZ روسیه از پاییز امسال به بازار خودروى 
ایران عرضه شده و همچنین کارخانه اى به 
وســعت حدود 25 هزار متر مربع براى تولید 
سه مدل پیکاپ تک، دو کابین دو دیفرانسیل 
و شاســى بلند پاتریوت از سرى محصوالت 
تولیدى UAZ به بهره بردارى برســد. این 
خودروهاى روسى شرکت UAZ ظاهراً به 

تازگى بعد از گذراندن تست هاى الزم، موفق به اخذ مجوز 
شماره گذارى شده اند و احتماًال از اواخر پاییز سال جارى 

عرضه آنها به بازار ایران آغاز خواهد شد.

گفته مى شود که در فاز نخست فروش این خودروهاى 
روســى در ایران، پیکاپ تک کابین با قیمتى در حدود 
570 میلیون تومان، نسخه دوکابین با قیمتى حدود 610 
میلیون تومان و شاسى بلند پاتریوت با قیمتى حدود 650 

میلیون تومان به بازار خودروى ایران عرضه خواهند شد، 
هر چند هنوز هیچ بیانیه یا مقام رسمى این قیمت ها را 

تأیید نکرده است.

ورود 3 خودروى روسى به بازار ایران در پاییز 

مدیرکل دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت در 
واکنش به ادعاى مضر بودن مصرف شیر و لبنیات که در 
یکى از شبکه هاى تلویزیونى مطرح شد، ضمن رد این ادعا 
تأکید کرد که چنین اظهاراتى مغایر با سیاست هاى نظام 

سالمت است.

دکتر زهرا عبداللهى گفت: اخیراً فردى در یکى از شبکه هاى 
سیما در مورد مضرات مصرف شیر و لبنیات و فواید مصرف 
کله پاچه صحبت کرده است. این حرف هاى غیرکارشناسى 
مغایر با سیاست هاى نظام سالمت کشور است.  و غلط کامال ً
وى افزود: بر اساس تمام مستندات علمى توصیه ما مصرف 
روزانه شیر و لبنیات است اما وقتى فردى نا آگاه تحت لواى 
طب سنتى در تلویزیون اعالم مى کند لبنیات مصرف نکنید، 
چون طبع سرد دارد، سیاست هاى ما به مشکل مى خورد. 

این در حالى است که این اظهارات سبب ایجاد مشکل براى 
طب سنتى واقعى هم خواهد شد.

وى با تأکید بر اینکه حتى در شــرایط فعلى مصرف شیر 
و لبنیات در کشور پایین اســت، خاطرنشان کرد: مردم در 
ایران شاید ساالنه حدود 60 تا 70 کیلوگرم شیر و لبنیات 
مصرف مى کنند؛ در حالى که متوسط مصرف جهانى 165 
کیلوگرم در سال است. حتى در کشورهاى غربى و اروپایى 
تا 300 کیلوگرم در سال مردم شیر و لبنیات مى خورند و اگر 

این حرف هاى افراد ناآگاه درست بود، پس اکنون باید تمام 
انسان ها در سایر کشورها پوکى استخوان مى گرفتند. 

وى گفت: اینگونه اظهارات یکى و دو تا نیستند؛ زمانى هم 
که بسیج ملى کنترل فشارخون باال در کشور در حال اجرا 
بود، فردى در یکى از شبکه ها در یک برنامه زنده تلویزیونى 
به مردم مى گفت نمک بخورید تا فشارخون نگیرید! این در 
حالى بود که با این بسیج، ما در تالش بودیم به مردم بگوییم 

مصرف نمک را کاهش دهند.

ایجاد مشکل براى
 طب سنتى واقعى 

  حسین على پناهى/ روزیاتو |
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«داستایوفسکى» در آینه نقد 
خانه نوجوان وابسـته به سـازمان فرهنگـى، اجتماعى 
و ورزشـى شـهردارى اصفهان با همکارى شهر کتاب 
اصفهان، برنامه «ُرمان و زندگى» را چهارشنبه هاى آخر 
هر ماه، ویژه والدین و نوجوانـان برگزار مى کند. برنامه 
این ماه با نقد و بررسى کتاب «ُقمارباز» نوشته «فئودور 
داستایوفسکى»،  26 شهریور سـاعت 18 در کتابخانه 
تخصصى نوجوان برگـزار مى شـود. این کتـاب تا 25 
شهریور در شعبه شهرکتاب شرق با تخفیف 20 درصد 

در اختیار عالقه مندان قرار مى گیرد.

تقدیر از کارکنان شسکام
سرپرسـت مخابـرات منطقـه اصفهـان طـى پیامى از 
تالش هاى کارکنان شـرکت شسـکام در کنترل ورود 
آب به حوضچه هاى مرکز شـهید قندى شهر اصفهان 
قدردانـى کـرد. ناصـر مشـایخى در ایـن پیـام از  قادر 
عسـکرى، نماینده شرکت سـرمایه کارکنان ارتباطات 
و مخابـرات (شسـکام) در مخابرات منطقـه اصفهان، 
احسـان مقصودى(سرپرسـت اکیپ)، رضا زمانى قلعه 
میر زمانى(مسئول کابل مرکز)، على صادقى هسنیجه 
(پرسـنل گازکنترل مرکـز)، مصطفى جبلى فروشـانى 
(مأمـور اصالحـات) و روح ا... هرچگانـى پـور (کمک 
مفصلبند) که جهت کنتـرل ورود آب به حوضچه هاى 
کرنر و مادر مرکز شـهید قندى فعالیـت کردند، تقدیر و 

تشکر کرد.

اجراى عملیات نشت یابى 
به گزارش روابط عمومى آبفـا نایین، با توجه به احتمال 
نشـتى و پرت شـبکه در خطوط انتقال آب روسـتاهاى 
اوشـن علیـا و مجتمع دولـت آباد شـیخ ناییـن، پس از 
بررسى 4800 متر از خطوط انتقال و شبکه توزیع، یک 
مورد شکستگى کشف شـد. الزم به توضیح است که با 
رفع شکسـتگى به میزان 1/1 لیتر بر ثانیـه از پرت آب 

جلوگیرى شد.

ساعات کار مراکز 
تعویض پالك عادى شد 

سـاعات کار مراکـز تعویـض پـالك و دفاتـر خدمات 
خودرویى استان اصفهان از دیروز چهارشنبه 12 شهریور 
ماه به روال عادى بازگشـت. رئیس پلیس راهور استان 
اصفهـان در گفتگـو با خبرنـگار «ایمنـا» اظهـار کرد: 
همه مراکز تعویض پـالك و دفاتر خدمات خودرویى از 
چهارشنبه 12 شهریور ماه با رعایت کامل پروتکل هاى 
بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى طبق روال عادى از 
ساعت 7 صبح تا 14 بعد از ظهر فعال هستند. سرهنگ 
محمدرضا محمدى افزود: علت عادى شدن روند ارائه 
خدمات، خلوت بودن مراکز و کاهش مراجعه شهروندان 

است.

رقابت 10 هزار داوطلب کنکور
رئیس سـتاد برگزارى آزمون هاى دانشـگاه اصفهان از 
رقابت ده هزار و 760 داوطلب کنکور دوره هاى کاردانى 
دانشکده هاى فنى و حرفه اى و کارشناسى ناپیوسته 99 
در استان اصفهان خبر داد و گفت: این داوطلبان در 11 
حوزه امتحانى در شهرستان هاى استان اصفهان و سه 
حوزه در کالنشـهر اصفهان با هم به رقابت مى پردازند. 
محمدرضا ایروانى اظهار کـرد: این آزمون در روز جمعه 
14 شـهریور ماه به صورت همزمان با سراسر کشور در 

استان اصفهان نیز برگزار مى شود.

آغاز ثبت نام 
رشته هاى شغل محور 

رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان گفت: 
ثبت نام رشته هاى شغل محور و مهارتى در دانشگاه علمى 
کاربردى اسـتان اصفهان همزمان با سراسـر کشور آغاز 
شده و 29 مرکز فعال استان اصفهان آماده جذب دانشجو 
هستند. بهزاد رضایى با اعالم این خبر ، اظهار کرد: مراکز 
علمى کاربردى اسـتان اصفهان بدون کنکور و بر اساس 
سوابق تحصیلى در گروه هاى صنعت، مدیریت و خدمات 
اجتماعى، فرهنگ و هنر و کشاورزى در مقاطع کاردانى و 

کارشناسى دانشجو مى پذیرند.

خبر

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: در سال 
جارى بیش از 180 مورد انشعاب آب غیرمجاز در منطقه 
مرکزى شهرستان اصفهان کشف شد که صد مورد آن در 

روزهاى اخیر شناسایى شده است. 
هاشــم امینى تصریح کرد: از 80 فقره کشــف انشعاب 
آب غیرمجاز در منطقه برآان و کــراج بیش از 50 مورد 
آن داراى کاربرى باغ ویال بوده و این در حالى است که 
حداقل وسعت یک باغ ویال 1000 مترمربع است و طبق 
بررسى هاى صورت گرفته حداقل آب مصرفى در یک 

باغ ویال با این وسعت، 60 متر مکعب آب در ماه است. 
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان با بیان اینکه در 

سال گذشــته بیش از 360 مورد انشعابات آب غیرمجاز 
در منطقه مرکزى شهرستان اصفهان کشف شد،  اظهار 
کرد: از طریق پیمایشــى که از ســوى کنتورخوان ها و 
گزارشــات مردمى و کارکنان صورت گرفت انشعابات 

غیرمجاز کشف شد. 
امینى خاطرنشان کرد: طى دو سال اخیر حدود 700 مورد 
انشــعابات غیرمجاز آب در منطقه مرکزى شهرستان 
اصفهان کشف شــد که از این رقم تاکنون حدود 550 
مورد آن ساماندهى شده اســت و 150 مورد دیگر طى 
مراحل قانونى نهایتًا تا پایان سال مورد ساماندهى قرار 

مى گیرند.  

مدیر کل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: در پنج ماه نخســت امسال 255 دستگاه 
خودروى فرسوده رها شده در معابر شهر توسط نیروهاى 

این اداره کل جمع آورى شده است.
حسن محمدحسینى با ارائه گزارشى از عملکرد پنج ماه 
نخست ســال  جارى اظهار کرد: در این مدت براى رفع 
و پیشگیرى از تخلف سد معبر 15 هزار و 987 تذکر ارائه 
شده، شش هزار و 270 اخطاریه صادر شده و رفع تخلف 15 

هزار و 306 متصدى صنوف انجام شده است.
مدیر کل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه در خصوص جمع آورى خودروهاى 

فرسوده رها شده در معابر شهر در پنج ماه نخست امسال 
510 اخطاریه صادر شــده و 255 خودرو جمع آورى شده 
است، گفت: در این مدت همچنین 523 نفر دستفروش و 
209 نفر متکدى در سطح شهر اصفهان جمع آورى شدند.

وى افزود: در پنج ماهه نخست سال جارى در بخش کنترل 
ساختمان در راستاى جلوگیرى از ادامه فعالیت و تعطیلى 
کارگاه هاى ســاختمانى متخلف یا فاقد مجوز و پروانه و 
جلوگیرى از افزایش طبقات 600 ساختمان، جلوگیرى از 
تعمیرات داخلى چهار هزار و 313 ساختمان، جلوگیرى از 
تبدیل 650 ساختمان و تعطیلى هشت هزار و 530 کارگاه 

ساختمانى متخلف اقدام شده است.

جمع آورى 255 خودروى  
رها شده از سطح شهر 

شناسایى انشعاب هاى 
غیرمجاز آب در اصفهان

بــراى اولین بــار در شــهر فالورجــان پــروژه هاى 
«احداث اســتخر، مخزن ذخیره آب و پمپــاژ و اجراى 
سیســتم فیلتراســیون و آبیارى تحت فشــار» فضاى 
ســبز افتتاح و «باغ بانوان» شــهر فالورجان کلنگزنى

 شد. 
در راستاى تحقق رویکرد اســتفاده بهینه از منابع آب در 
شهر فالورجان؛ از دو سال قبل «احداث استخر و مخزن 
ذخیره آب و پمپاژ» با اعتبارى بالغ بر 4/500/000/000 
ریال و «اجراى سیستم فیلتراسیون آبیارى تحت فشار» 

نیز با اعتبــار 12/000/000/000 ریال براى اولین بار در 
دستور کار شهردارى فالورجان قرار گرفت و در تابستان 

99 آماده بهره بردارى شد.
پس از سال ها انتظار و با مساعدت شــهردار و اعضاى 
شوراى اسالمى شــهر فالورجان، باالخره انتظار بانوان 
شهر و شهرستان فالورجان به سرآمد و با تخصیص اعتبار 
عمرانى بالغ بر 3/000/000/000 ریال به پروژه، «احداث 
باغ بانوان» شهر فالورجان کلنگ زنى و به فاز اجرایى اش 

نزدیک و نزدیک تر شد.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان اردســتان گفت: حدود 
1500 خانــه غیرمقاوم در روســتاهاى شهرســتان 
اردستان شناسایى شده است که مى توانند از تسهیالت 
بنیاد مســکن براى بهسازى و مقاوم ســازى استفاده 

کنند.
ســید ایمان فتوحى با بیان اینکه از ابتداى اجراى طرح 
بهسازى خانه  هاى روستایى تاکنون، بنیاد مسکن 2850 
فقره تسهیالت با اعتبارى بالغ بر 300 میلیارد ریال به 
متقاضیان پرداخت کرده است، افزود: با توجه به افزایش 
تسهیالتى که وجود داشته از ابتداى سال جارى تاکنون 
تعداد 212 عدد تسهیالت با اعتبارى بالغ بر 85 میلیارد 

ریال پرداخت شده است.
رئیس بنیاد مسکن اردستان با بیان اینکه براى پرداخت 
تســهیالت به متقاضیان مقاوم ســازى و بهســازى 
خانه هاى روستایى محدودیتى وجود ندارد، گفت: حدود 
1500 خانه غیرمقاوم در روستاهاى شهرستان اردستان 
شناسایى شــده که مى توانند از تسهیالت بنیاد مسکن 
براى بهسازى و مقاوم سازى اســتفاده کنند. با برداشته 
شدن موانع گوناگون بهره مندى از تسهیالت مسکن به 
 ویژه در روستاها، زمینه سهولت در دریافت این تسهیالت 
براى مقاوم سازى و نوسازى واحدهاى مسکونى، بیش از 

پیش فراهم شده است.

معاون حفاظت و بهــره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: ذخیره کنونى سد زاینده رود به حدود 275 
میلیون متر مکعب معادل 20 درصد ظرفیت کلى این سد 
رسیده است. حسن ساسانى با بیان اینکه ورودى آب به سد 
زاینده رود 12/1 و خروجى از آن 69/7 متر مکعب بر ثانیه 
است، خاطرنشان کرد: حجم کنونى سد در مقایسه با میزان 

سال قبل بالغ بر 50 درصد کمتر است.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
با اشاره به پیش بینى هاى هواشناسى مبنى بر بارش هاى 
دیرهنگام پاییزى در اســتان اصفهان اضافه کرد: بر پایه 
گزارش هاى این ســازمان بارش پاییز سال جارى کمتر از 
نُرمال خواهد بود، لذا پایان فصل گرم و خنک تر شدن هوا 
نباید دلیلى بر اســتفاده غیر اصولى و بى حساب و کتاب از 

منابع آبى باشد.

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان روز چهارشنبه در 
دومین نشست خبرى خود که به صورت وبینار برگزار شد 
با بیان اینکه عمر شوراى اسالمى شهر 21 ساله شد افزود: 
باید شــرایطى را فراهم بکنیم که امروز مدیران سراسر 
کشــور  به این درخت تنومند تکیه کنند و زیر سایه این 
درخت آرامش داشته باشــند و بدانند امروز حضور بیش 
از  110هزار نیرو در سراسر کشــور  باعث قوت و قدرت 

نظام است.
علیرضا نصر اصفهانى با بیان اینکه ارتباط مردم و شوراى 
شهر کمرنگ است مطرح کرد: باید با آسیب شناسى این 
ارتباط را تقویت کرد تا بتوانیم با این اقدام مسیر خدمت 

رسانى به مردم را هموار بکنیم.
وى با اشاره به اینکه در سال گذشته 44 جلسه علنى و 47 
جلسه تلفیق در شوراى شهر اصفهان برگزار شده است 
عنوان کرد: حاصل کل جلسات 251 مصوبه بوده که از 
این تعداد 19 مصوبه داراى مغایرت با قانون اساسى بود 
که 13 مصوبه بررسى و تأیید شد دو مورد توسط خود اعضا 
رد شد و تنها یک مورد به شوراى حل اختالف ارسال شد.

نصر اصفهانى با بیان اینکه در سال پیش رو عزم خود را 
جزم کرده ایم با صالبت تر از گذشته تا ساعات پایانى این 
دوره کار را ادامه دهیم خاطر نشان کرد: اتمام پروژه هاى 
نیمه تمام، تدوین برنامه پنج ساله ششم شهر اصفهان، 
آماده سازى طرح جامع شهر اصفهان و تدوین بودجه سال 
1400 از برنامه هاى در دستور کار شوراى شهر است که 

تا پایان امسال محقق خواهد شد.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در ارتباط با مصوبه 
شوراى شهر اصفهان که در سال جارى از سوى فرماندارى 
رد شده است بیان کرد: در این زمینه مصوبه اى در قالب 
الیحه عوارض نقــل و انتقــاالت در کارگاه مجموعه 
امیرکبیر بوده که با مخالفت مواجه شــد و در کمیسیون 
انطباق رد شد اما در شوراى حل اختالف در دست بررسى 

است.
نصر اصفهانى  با بیان اینکه یکى از برنامه هاى انتخاباتى 
دوره پنجم شوراى شهر توســعه گردشگرى بوده است 

توضیح داد: این موضوع در شوراى شهر با جدیت دنبال 
شد و طرح اصفهان 2020 را تصویب کرده ایم و در دستور 

کار قرار داده ایم.
وى در همین راستا با اشــاره به اینکه در بودجه سال 99 
مبلغى بالغ بر 250 میلیارد تومان براى اجراى پروژه هاى
گردشــگرى اختصاص یافت افــزود: بیمــارى کرونا 
برنامه هاى ما را محدود کــرد و امیدواریم این فرصت 
براى ما محفوظ بماند تا بتوانیم به زیر ساخت هاى توسعه 

گردشگرى  بپردازیم.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به احداث 
هتل در حریم چهارباغ عباسى تصریح کرد: بارها موضع 

خود را درباره ســاخت و ســاز در حریم میراث فرهنگى 
اصفهان اعالم کرده ایم و بــه دور از تعارفات معمول و 
مرسوم هرکجا میراث تاریخى مورد تعرض قرار گیرد خود 

را موظف به مراقبت از این حریم مى دانیم.
وى در همین راســتا ادامه داد: اجراى این پروژه قانونى 
اســت و ارتفاع مورد اعتراض طرفداران میراث تاریخى 
به کمیسیون ماده 5 فرستاده شــد و مقامات قضائى در 
این خصوص ورود کردنــد و پروژه احداث هتل در حریم 

چهارباغ متوقف شد.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در خصوص موضع 
شوراى شهر اصفهان در خصوص خانه هنرمندان گفت: 

تغییر مالکیت خانه هنرمنــدان مورد اعتراض 1500 نفر 
از هنرمندان شــهر قرار گرفت که آنها این اعتراض را به 

شوراى شهر نیز منتقل کردند.
نصر اصفهانى افزود: شوراى شــهر باید به این موارد نیز 
توجه کافى را مبذول کند تا تنش هاى اجتماعى در جامعه 
به حداقل ممکن برســد بنابراین ورود اعضا و اظهارنظر 
در این رابطه به دلیل پاســخ به خواسته هنرمندان شهر 

بوده است.
وى در خصوص آخرین وضعیت و تصمیمات اتخاذ شده 
براى گذر آقا نورا... نجفى گفت: چهار ســناریو از سوى 
مدیریت شــهرى با همکارى اداره کل راه و شهرسازى 

استان به شوراى عالى معمارى و شهرسازى ارسال شد که 
شوراى عالى یکى از سناریوهاى ارائه شده را به تصویب 
رساند. در این سناریو تکلیف شهردارى منطقه براى گذر 
آقانجفى مشخص شده که در انتظار ابالغ مصوبه هستیم 
تا تصمیمات توســط شــهردارى عملیاتى و مشکالت 

موجود حل شود.
نصر اصفهانى دربــاره ابهامــات انعقاد قــرارداد خرید 
اتوبوس هاى شهرى توضیح داد: زمانى که پروژه هاى شهر 
را اولویت بندى کردیم  خرید اتوبوس در اولویت اقدامات 
نبود  ودر اواخر دوره چهارم شوراى شهر تصمیم گرفت از 
میان چهار شرکت عرضه کننده اتوبوس یکى را انتخاب و از 

آن شرکت اتوبوس هاى موردنیاز را خریدارى کند.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان اضافه کرد: با وجود 
آنکه قیمت اتوبوس هاى اســکانیا باالتــر بود به جهت 
ماندگارى بیشتر و آسیب دیدگى کمتر اتوبوس ها و حفظ 
شأن مردم بدون در نظر گرفتن این تفاوت قیمت تصمیم 

به خرید اتوبوس از اسکانیا گرفته شد.
وى با اشاره به اینکه ابتداى شــوراى پنجم براى پیش 
پرداخــت 350 اتوبوس نقدینگى وجود نداشــت گفت: 
قرار بود در ازاى خرید 45 دســتگاه اتوبوس دیگر ملکى 
که شهردارى اصفهان در تهران دارد به شرکت اسکانیا 
داده شود اما این ســند در اختیار شهردارى نبود و امکان 
تهاتر وجود نداشت و در نهایت یکى از امالك شهردارى 
در خیابان فرایبورگ براى ورود این 45 اتوبوس به شهر 

تهاتر شد.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه اخیراً 
با رفع موانع و مشــکالت مالى گذشته مدیریت شهرى 
اولویت را به خرید اتوبوس اختصاص داد که منجر به خرید 
100 اتوبوس جدید براى اصفهان شد مطرح کرد: این 100 
دستگاه هرکدام با قیمت یک میلیارد و 820 میلیون تومان 
خریدارى شد که  اقدامى شایسته بود و اگر بازهم در خرید 
آنها تاخیر مى شــد اکنون باید حدود یک میلیارد تومان 
بیشتر براى هر دستگاه پرداخت مى کردیم و به عبارتى 
اگر اتوبوس ها در زمان مناسب خریدارى نمى شد حدود 

یک صد میلیارد تومان شهردارى ضرر مالى مى کرد. 

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان:

ارتباط مردم و شوراى شهر کمرنگ است

استاندار: بزرگ ترین نگرانى اصفهان کمبود آب استکلنگزنى پروژه باغ بانوان در فالورجان 

سرنوشت اسکلت دختر 1800 ساله

آغاز تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس در سمیرم و لنجان 

شناسایى1500 خانه غیرمقاوم در روستاهاى اردستان 

ذخیره سد زاینده رود به 20 درصد گنجایش آن رسید

اســتاندار اصفهان گفت: کمبود آب بزرگ ترین نگرانى 
موجود این استان تشنه اســت که همه باید صرفه جویى 

کنیم.
عباس رضایى روز چهارشــنبه در آیین آغاز طرح توسعه 
فوالد امیرکبیر کاشان تأکید کرد: ضمن احترام کامل به 
استان هاى مجاور و مردم متدین آنها، نمى خواهیم مدیون 
آنها بشــویم و هیچ حق اضافه اى هم نمى خواهیم؛ بلکه 
وظیفه داریم یک قطره آب کمتر مصرف کنیم و یک قطره  
آب بیشتر به اســتان اصفهان بیاوریم. وى افزود: شمال 
استان اصفهان به ویژه اردستان البته در دو سال گذشته 
شــاهد بارندگى هاى خوبى بود اما براى توسعه کاشان و 
آینده این شهر بزرگ ترین نگرانى موجود کمبود آب است.

استاندار اصفهان بیان کرد: مسئوالن براى کمبود آب در 
این استان باید یک فکر اساسى و چاره اندیشى کنند، چون 
در واقع این استان و یک تمدن در معرض خطر است.  وى 

بزرگ ترین مشکل اصفهان را فرو نشست زمین برشمرد 
و تصریح کرد: براى ســاخت فرودگاه اصفهان میلیون ها 
تومان از بودجه بیت المال هزینه شــد اما این فرودگاه و 

همچنین دشت مهیار در حال فرونشست است.
رضایى اضافه کرد: اگر خدایى ناخواسته حادثه اى مانند 
20 سانتیمتر فرونشســت در میدان امام(ره) اصفهان رخ 
دهد، معاندان نظام و ضدانقالب که نشسته اند تا از هیچ 
کوه بسازند، براى نظام دسیسه مى سازند. وى کاشان را 
پاره تن استان دانست و اظهار کرد: از روزى که مسئولیت 
اســتاندارى اصفهان را پذیرفتــه ام، ذره اى تفاوت بین 
کاشان، اصفهان یا نجف آباد نگذاشتم و این وظیفه قانونى 
و شرعى است و براى توســعه طرح فوالد امیرکبیر هم با 

تمام وجود دفاع کردم.

دختر نوجوان اشکانى که 18  قرن سن دارد و در کاوش هاى 
باستانى در اصفهان کشف شده بود به پیاده روى موزه منتقل 
شد. به گفته سرپرست هیئت کاوش تپه اشرف اصفهان به 
زودى شاهد انتقال اسکلت بانوى اشکانى از محل کاوش به 

موزه هنرهاى تزیینى اصفهان خواهیم بود.
هفتمین فصــل کاوش هــاى تپه اشــرف اصفهان طى 
هفته هاى گذشته با کشف اشیاى باستانى و اسکلت هایى از 
دوره اشکانیان خبرساز شد. در نخستین روزهاى این کاوش، 
اسکلت بانوى اشکانى به همراه سفال هایى از دوران اشکانى 

به دســت آمد. در ادامه این کاوش ها شاهد کشف اسکلت 
اسب چهار ساله و اشیاى باستانى دیگر و کشف اسکلت یک 
دختر نوجوان و البته بقایایى از ستون فقرات یک اسب دیگر 
بودیم. با وجود آنکه در روزهاى نخست کاوش، اسکلت تازه 
پیدا شده بانوى اشکانى از زانو به پایین زیر پیاده رو خیابان 
مشتاق قرار داشت اما در ادامه عملیات نجات بخشى بود که 

این اسکلت و آثار دیگر پیدا شدند.
علیرضا جعفرى زند، سرپرســت هیئت کاوش تپه اشرف 
اصفهان در خصوص آخرین وضعیت اسکلت بانوى اشکانى 

گفت: اسکلت بانوى اشکانى کامل در محل خود خارج شده 
و درحال انجام کارهاى انتقال آن هستیم. البته در راستاى 
کارهاى قبلى بر روى سایر اســکلت ها نیز کار مى کنیم. 
به گفتــه او، در موزه هنرهاى تزیینى اصفهــان، اتاقى به 
باستان شناسان اختصاص یافته و قرار است اسکلت بانوى 
اشکانى براى انجام مطالعات بیشتر به این محل منتقل شود.

جعفرى زند خاطرنشان کرد: باتوجه به آنکه اسکلت بانوى 
اشــکانى با خاك زیر آن به طور کامل برداشته شده هنوز 

نیازمند انجام مطالعات بیشتر هستیم.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: تبلیغات مرحله 
دوم انتخابات مجلس شوراى اسالمى در دو حوزه انتخابیه 
سمیرم و لنجان از 13 شهریور (امروز) آغاز مى شود و به مدت 

یک هفته ادامه مى یابد.
حیدر قاســمى اظهار کرد: مرحله دوم انتخابــات به این 
معناســت که در مرحله اول کاندیداها به حداقل رأى مورد 

نیاز براى انتخاب شدن دست پیدا نکرده اند و در مرحله دوم 
در هر حوزه انتخابیه دو نفر براى ورود به مجلس به رقابت 
مى پردازند. وى افزود: قرار بود کــه انتخابات مرحله دوم 
مجلس در روز 29 فروردین برگزار شود که با توجه به شیوع 
ویروس کرونا وزارت کشور و ستاد کرونا تصمیم به برگزارى 

انتخابات در 21 شهریور گرفتند.

معاون سیاسى امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان ادامه 
داد: در مرحله دوم انتخابات تبلیغات محیطى و ستاد انتخاباتى 
نامزدها را نداریم و تبلیغات این مرحله به شکل مجازى و از 
طریق صدا و سیما انجام مى شــود و هر کاندیدا مى تواند، 
ســه بار به مدت 30 دقیقه در رادیو و تلویزیون برنامه هاى 

خود را ارائه کند .

محیا حمزه
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طالق سلبریتى ها معموًال حواشى فراوانى دارد، از دیرباز تا 
امروز، از ایران تا آمریکا، در اینجا چند طالق مشهور سینما 

و تلویزیون ایران را ردیف کرده ایم.
   ریحانه پارسا که با بازى در سریال «پدر» به اوج شهرت 
رسید در اسفند ماه اعالم کرد که با مهدى کوشکى بازیگر 
تئاتر ازدواج کرده اســت. تازه عروس و داماد پرحاشــیه 
سینماى ایران که شــش ماه بیشــتر از ازدواجشان نمى 
گذرد، در اقدامى ناگهانى عکس هاى مشــترك خود را از 
صفحه شخصى شان در اینســتاگرام پاك کردند. همین 
اتفاقات سبب شده شایعه جدایى این زوج از یکدیگر بر سر 

زبان ها افتد.
   آزاده نامدارى و فرزاد حســنى کــه از مجریان مطرح 
هستند، در تیرماه ســال 92 به عقد یکدیگر درآمدند. این 
ازدواج دوامى نداشت و حدود یکسال بعد، آنها با حاشیه ها 

و جنجال هاى فراوان در خرداد 93 از یکدیگر جدا شدند.
   در اسفند 89 مهدى پاکدل و بهنوش طباطبایى با یکدیگر 
ازدواج کردند. آنها در زمان زندگى مشترك، تصاویر زیادى 
از خود منتشــر کردند، اما در مجموع زندگى کم حاشیه اى 
داشتند. در اواســط 95 و زمان جدایى اما، اتفاقات عجیبى 
افتاد. صفحه اینستاگرام پاکدل هک شد ولى بعد از آنکه پس 

گرفته شد، دیگر اثرى از عکس هاى دو نفره نبود.
   رامبد جــوان بعد از جدایى از همســر اولش با ســحر 
دولتشــاهى بازیگر ســینما و تلویزیون ازدواج کرده بود، 

بعد از شش سال زندگى مشترك، در سال 93 از دولتشاهى 
جدا شد.

   آزاده صمدى و هومن سیدى در ســال 85 با یکدیگر 
ازدواج کردند. اما بعد از هفت ســال زندگى مشــترك، از 

یکدیگر جدا شدند.
   ابوالفضل پورعــرب و آنا نعمتى هر دو بازیگر ســینما 
هســتند. زمانى که این دو با هــم ازدواج کردند. پورعرب 
بازیگر معروفى بود ولى نعمتى تــازه اول راه بازیگرى بود. 

حاصل ازدواج آنها یک دختر به اسم رایکا است. 
   سارا خوئینى ها همسر سابق چنگیز وثوقى است، زندگى 
مشــترك وى با چنگیز وثوقى کمتر از دو ســال به طول 
انجامید و منجر به جدایى شد. ســارا خوئینى ها با یوسف 

مرادیان ازدواج کرد و این وصلت هم به جدایى انجامید.
   بابک ریاحى پور یکى از معروف ترین نوازنده هاى ایرانى 
با ساز تخصصى گیتار باس با مهتاب کرامتى ازدواج کرد که 

این ازدواج دوام چندانى نداشت.
   ناصر هاشــمى و سیما تیرانداز در ســال 74 با یکدیگر 

ازدواج کردند و این ازدواج به جدایى ختم شد.
   پرســتو گلســتانى با بهروز بقایى ازدواج کرده بود اما 
ســرانجام این وصلت با وجود پســرى به نام بهرنگ به 

جدایى ختم شد.
   نیما بانکى در گذشته با لیلى رشیدى بازیگر ازدواج کرده 
و صاحب یک پسر به نام سینا بانکى شده است. این ازدواج 

دوام نیاورده و این زوج هنرى از هم جدا شده اند.
   امین زندگانى و مینا الکانى در ســال 1376 در سریال 
«زن شرقى» با یکدیگر آشنا شدند و ازدواج کردند، اما مدتى 

بعد طالق گرفتند.
   ازدواج اول و همسر اول عاطفه رضوى، مهرداد شکرابى 
بوده است که به دالیلى بعد از مدتى از هم طالق گرفتند. 
وى بعد از آن با حسین پاکدل نویسنده و کارگردان ازدواج 

کرده است.
   تانیا جوهرى در سال 1348 با خسرو شکیبایى ازدواج کرد 
که ثمره این زندگى تنها یک دختر به نام پوپک شد، اما این 
رابطه در نهایت سال 1358 بعد از ده سال به طالق ختم شد.

   مهراب قاســمخانى دو بار ازدواج کرده است. حاصل 
ازدواج اولش یک دختر به نــام نیروانا بود. پس از جدایى از 
همسر اولش، وى براى بار دوم با شقایق دهقان ازدواج کرد. 
حاصل این ازدواج پسرى به نام نویان بود. این ازدواج هم 

به جدایى ختم شد.
   داریوش فرهنگ در اولین ازدواج خود با سوسن تسلیمى 
بازیگر نام آشــنا ازدواج کرد و صاحب فرزند دخترى به نام 
توکا فرهنگ شد؛ اما وى در سال 1366 مجبور شد از وى 

جدا شود.
   على دهکردى در سال 1368 با آفرین چیت ساز ازدواج 

کرد اما این زندگى در سال 81 به طالق ختم شد.
   کورش تهامى با شــبنم طلوعى ازدواج کرد این ازدواج 

به جدایى ختم شد.
   فریبرز عرب نیا که با بازى در نقش «مختار» در سریال 
«مختارنامه» بیش از پیش سر زبان ها افتاد ابتدا هشت سال 
با آتنه فقیه نصیرى بازیگر سینما و تلویزیون زندگى کرد و 
پس از جدایى اش چهار سال با عسل بدیعى ازدواج کرد که 

حاصل این ازدواج پسرى به نام جانیار است.
   محمدرضا شــریفى نیا و آزیتا حاجیان پس از سال ها 
زندگى مشترك از یکدیگر جدا شدند. ملیکا و مهراوه شریفى 

نیا فرزندان آنها هستند.
   نگار عابدى و هدایت هاشمى که مسیر بازیگرى شان را از 
تئاتر آغاز کرده بودند، ازدواجشان چندان در رسانه ها انعکاس 
نیافت. اما بعد از مدتى که هر دو به تلویزیون و سینما ورود 

کردند و مردم آنها را شناختند، از هم جدا شدند.
   بهاره رهنما و پیمان قاسمخانى در سال 73 ازدواج کردند 
که ثمره  آن یک دختر به نام پریاست، اما در سال 94 بعد از 

22 سال زندگى مشترك از هم جدا شدند.
   مهدى هاشمى جزو پرافتخارترین بازیگران مرد سینماى 
ایران اســت. او حدود 40 ســال پیش با گالب آدینه که 
کلکسیونى از افتخارات بازیگرى را در کارنامه دارد، ازدواج 
کرد. آنها یک دختر به نام نــورا دارند. پس از آنکه مهنوش 
صادقى بازیگر کمترشناخته شده تئاتر، در ویدیویى ادعا کرد 
مدت هاست همسر مهدى هاشمى است، مهدى هاشمى با 

انتشار ویدیویى ادعاى صادقى را تأیید کرد.

طالق هاى سینمایى در ایران

مجید مجیدى مدیر رویداد «سوگ در خانه» از تجلیل 
این رویداد از ســازنده ویدیویى خبر داد که در روزهاى 

گذشته در فضاى مجازى وایرال شده بود.
در ایام تاسوعا و عاشــوراى حسینى ویدیوى عزادارى و 
زنجیرزنى تک نفره یک پیرمرد با نوایى از محمدعلى 
کریم خانى مورد توجه کاربران فضاى مجازى 
قرار گرفت و به طرز عجیبى دست به دست 
شد؛ ویدیویى که در ایامى که هم صدایى و 

همدلى کمترى مشاهده مى شود، مقبول همه گروه ها و 
طیف ها قرار گرفت.

این ویدیو متعلق به «مشهدى ابراهیم کیانى بروجنى» 
پدر یک مفقوداالثر است که در شب هاى محرم به دلیل 
شرایط کرونا، دلتنگى هاى دِل شکسته اش را با زنجیر بر 

شانه خسته اش فرود مى آورد.
مجید مجیــدى ضمن اینکه ویدیوى ایــن پدر دلتنگ 
را ایده آل رویداد فیلم کوتاه «ســوگ در خانه» مى داند 

و نگرش این جشــنواره را بر پایه چنین آثارى مى بیند، 
بیان کرد: یک ســفر زیارتى مشــهد مقدس به ایشان 
و یک ســفر زیارتى مشــهد مقــدس نیز به ســازنده 
این ویدیو از طــرف رویداد «ســوگ در خانه» تقدیم 
خواهد شد.  «سوگ در خانه» رویدادى به مدیریت مجید 
مجیدى است که در شــرایط ویژه عزادارى هاى امسال 
محرم با محوریت ساخت فیلم هاى یک الى سه دقیقه اى 

با موضوع محرم در خانه برگزار مى شود./2729

تجلیل مجید مجیدى از زنجیرزن تنها

سریال «زمین گرم» به کارگردانى سعید نعمت ا... 
و تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى و با خوانندگى 
تیتراژ محمد اصفهانى از 11 شــهریور ماه 99 روى 

آنتن شبکه 3 سیما رفت.
این سریال که اولین تجربه کارگردانى سعید نعمت 
ا... محسوب مى شــود با بازى بازیگرانى مشهور و 
داستانى خانوادگى مذهبى ســریال جدید شبکه 3 
سیماست. ســعید نعمت ا... که تا به حال به عنوان 
نویسنده، ســریال هاى زیادى را براى تلویزیون به 
نگارش درآورده است این بار روى صندلى کارگردانى 
نشست و داستانى برادرانه را در دل مذهب و مسائل 

اجتماعى به تصویر کشید.
علیرضا خمسه، مرجان شیرمحمدى، اصغرهمت، 
نادر فالح، علیرضا آرا، کامران تفتى، شیوا ابراهیمى، 

دنیا مدنى، صادق برقعى، ندا عقیقى، مرتضى درویش 
زاده، علیرضا اولیایى، مســعود شریف، وحید فعال، 
پریوش نظریه، مارال فرجاد، مجید واشقانى، مجید 

نوروزى و... در این سریال به ایفاى نقش پرداختند.
محمد اصفهانى، خواننده کشــورمان تیتراژ پایانى 
این ســریال را با عنوان «بى نگاهى» خوانده است 
که عباس محمدى آن را ســروده و فرید سعادتمند 
با تنظیمى از بهروز صفاریان آهنگسازى این قطعه 
را برعهده دارند. در خالصه داســتان سریال «زمین 
گرم» آمده است: «بعد از سال ها بى خبرى دو برادر 
از هم، برادر بزرگ تر که آخرین ساعات حیات خود 
را پشت ســر مى گذارد به ســراغ برادر کوچک تر 
مى رود تا وصیت کند، وصیتى که زندگى برادر کوچک 

را دستخوش چالشى بزرگ مى کند.»/2730

بعد از درگذشــت ناگهانى مرحوم سیروس گرجستانى 
ســناریوهاى مختلفى براى ادامه نقش وى در سریال 
«شــرم» مطرح شــد که باتوجه به اثرگذارى نقش و 
ناممکن بــودن حذف آن، تصمیم بــه جایگزینى یک 
بازیگر براى ادامه این نقش شــد که بعد از رایزنى هاى 

صورت گرفته، ســیاوش طهمورث به سریال «شرم» 
اضافه شد. مرحوم گرجستانى چندى پیش بر اثر حمله 
قلبى جان به جان آفرین تسلیم کرد که این موضوع باعث 
ناتمام ماندن آخرین نقش او در دنیاى سینما و تلویزیون 
شد. تاکنون بازیگرانى چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه 

گودرزى، فریبا متخصص، نسیم ادبى، الهام طهمورى، 
سید مهرداد ضیایى و مرحوم سیروس گرجستانى جلوى 
دوربین سریال «شــرم» رفته اند. سریال «شرم» یک 
ملودرام اجتماعى است که براى پخش از شبکه 3 سیما 

در فصل پاییز آماده مى شود. /2731

جایگزین سیروس گرجستانى در سریال «شرم»
ب
س
»
ن
ب

مجید مجیدى مدیر
این رویداد از ســاز
گذشته در فضاى مج
در ایام تاسوعا و عاش
زنجیرزنى تک نف
کریم خانى
قرار گرف
شد؛ و

صداى محمد اصفهانى در تیتراژ سریال «زمین گرم» 

«پیرس برازنان» در فیلمى با عنوان « آخرین تفنگدار» 
به کارگردانى «تیرى لوان»، سازنده «میکیبو و من» 

بازى مى کند.
این فیلم که با الهام از یک داســتان واقعى ســاخته 
مى شود برازنان را در نقش شــخصیتى به نام «آرتى 
کرافــورد» تصویر مى کند. وى از کهنه ســربازهاى 
جنگ دوم جهانى است و در شمال ایرلند در یک خانه 
سالمندان زندگى مى کند. وى که به تازگى همسرش 
را از دست داده در هفتاد و پنجمین سالگرد پیاده سازى 
نیرو در نرماندى که به عنــوان «روز D» به یادآورده 
مى شود، تصمیم مى گیرد از این خانه فرار کند و سفرى 

را تا فرانسه انجام دهد تا براى آخرین بار نسبت به این 
رویداد اداى احترام به جاى آورد.

کارگردان این پروژه ضمن ابراز خوشــوقتى از ملحق 
شــدن برازنان به این فیلم گفت از وقتى فیلمنامه را 
خوانده آن را داســتانى جذاب یافته که دل و جان را 
گرما مى بخشد. تیرى لوان افزود: این فیلمنامه موجب 
مى شود کارگردان به دنبال نشان دادن قدرت و درامى 
شخصیت محور باشد که توازن بین قلب و آالم آن را 
همراه دارد. این فیلم اداى احترامى است به همه آنهایى 
که بهاى جنگ را پرداخت کردند و چیزى اســت که 

براى هر سنى، در جهان تأثیرگذار خواهد بود.

«جیمز باند» سابق در نقش «آخرین تفنگدار»

جهانبخش سلطانى درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: چندین پیشنهاد بازى براى آثار سینمایى و تلویزیونى دارم که در 
حال بررسى آنها هستم، به امید خدا به زودى حضور در یکى از آنها را خواهم پذیرفت. 

وى درباره احتمال حضورش در سریال «موسى (ع)» اظهار کرد: هنوز از زمان فیلمبردارى سریال «موسى (ع)» خبرى نیست اما مى دانم 
که گروه پیش تولید را جلو مى برد و طبیعتًا بیمارى کرونا روند پیش تولید را کند کرده است، در هر صورت حضورم در سریال «موسى 

(ع)» قطعى است اما هنوز درباره زمان فیلمبردارى با من صحبتى نشده است. 
بازیگر سریال «یوسف پیامبر (ع)» در همین راستا ادامه داد: من پیش تر با این گروه سابقه همکارى در سریال «یوسف پیامبر (ع)» را 
داشته ام و طبیعتًا همچون گذشته عالقه مند به بازى در آثار تاریخى هستم، بازى در این نوع از آثار که تولید آنها به طول مى انجامد 

طبیعتاً سخت اما براى شخص من جذاب است. 
وى درباره نقش خود در سریال «موســى (ع)» تأکید کرد: در حال حاضر صحبت هاى اولیه بین من و جمال شورجه صورت گرفته 
است، یک پالت کوتاه داستانى به من داده شده اما هنوز هیچ صحبتى درباره نقش نشده است، تا آنجا که مى دانم گروه فعًال در انتظار 

فروکش کردن وضعیت کرونایى هستند و پس از آن احتماًال کارها سریع تر پیش مى رود. 

جهانبخش سلطانى:
 در سریال «حضرت موسى (ع)» حضور دارم

به بهانه بازپخش ســریال «خواب و بیدار» در شبکه 
آى فیلم نگاهى به بازى رؤیا نونهالى در این ســریال 
به عنوان اولیــن تجربه بازیگــرى اش در تلویزیون 

خواهیم داشت.
ســریال «خواب و بیدار» به کارگردانى مهدى فخیم 
زاده سال 81 روى آنتن شبکه یک سیما رفت و یکى از 
سریال هاى پربیننده تلویزیون شد. این سریال با معرفى 
رؤیا نونهالى به عنوان چهره جدید تلویزیونى و طراحى 
نقشى متفاوت براى این بانوى هنرمند همراه بود که 

باعث درخشش این بازیگر در تلویزیون شد.
سریال «خواب و بیدار» این روزها در شبکه آى فیلم 
در حال پخش است و هر روز ساعت 19 روى آنتن این 
شبکه مى رود. رؤیا نونهالى بازیگرى را از سال 66 در 
ســینما آغاز کرد و در فیلم هاى زیادى مقابل دوربین 
رفت تا اینکه در اولین تجربه بازیگرى اش در تلویزیون 
بازیگر نقش «ناتاشــا» در ســریال «خواب و بیدار» 
شد و به همکارى با مهدى فخیم زاده در این سریال 
پرداخت. «ناتاشا» فردى خالفکار است که به تازگى 

به ایران بازگشته است و به همراه یک مجرم سابقه دار 
به نام «عبدا... پلنگ» ترتیب سرقت هاى مسلحانه را 

مى دهد و تحت تعقیب پلیس قرار مى گیرد.
مهدى فخیــم زاده که عالوه بــر کارگردانى در این 
ســریال نقش «اصغر کپک» ناپدرى «تــوران» یا 
همان «ناتاشا» را بازى مى کند آموزش هاى الزم در 
خصوص ایفاى نقش ها را خودش در اختیار بازیگران 
ســریال قرار داد و تمام تمرینات آمادگى جســمانى 
بازیگران با راهنمایى و حضور مهدى فخیم زاده انجام 
شــد. رؤیا نونهالى در اولین تجربه بازیگرى اش در 
تلویزیون به خوبى توانست از عهده ایفاى این نقش 
برآید و بعد از گذشت ســال ها از ساخت و پخش این 
سریال هنوز هم بسیارى از مخاطبان تلویزیون او را با 

نقش «ناتاشا» مى شناسند.
رؤیا نونهالى در سریال «خواب و بیدار» با بازیگرانى 
چون مهدى فخیم زاده، محمد صادقى، دانیال حکیمى، 
الدن طباطبایى، حبیب دهقان نسب، کامران تفتى، لیال 

برخوردارى، متین عزیزپور و... همبازى بود./2732

به یاد درخشش «ناتاشا»

زیونى دارم که در 

 اما مى دانم 
ل «موسى 

بر (ع)» را 
ى انجامد 

ت گرفته 
ر انتظار 

 دارم

ویزیون و ی ى ی ر و ش رین ن م
شد. تاکنون بازیگرانى چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه 

ی ب ز ش ىپ بر ى ج م ر و
در فصل پاییز آماده مى شود. /2731
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لیگ قهرمانان آسیا از چند روز دیگر شروع مى شود و 
نمایندگان ایران هم از حدود بیستم شهریور راهى قطر 
خواهند شد تا در چهار گروه به ادامه رقابت با نمایندگان 
تیم هاى آســیاى غربى بپردازند. این مســابقات به 
صورت متمرکز در قطر برگزار مى شــود و تا مرحله 
نیمه نهایى جریان دارد تا تکلیف یکى از فینالیست ها 
مشخص شود و در نهایت در تاریخ مدنظر AFC به 
مصاف قهرمان شرق آسیا برود. پرسپولیس، استقالل، 
شهرخودرو و ســپاهان نمایندگان ایران هم تمرینات 
خود را برگزار مى کننــد تا با آمادگــى باالیى به این 
رقابت ها بروند و از حیثیت خــود و فوتبال ایران دفاع 
کنند؛ با وجود این، وضعیت تیم ها از حیث فنى نامناسب 
اســت و با این روند امیدى به تیم هاى ایران نمى رود 
که حتى از گروه خود هم صعود کنند. نگاهى به حال و 
روز چهار نماینده ایران نشان مى دهد که آنها گرفتار 
مشکالت فنى و مدیریتى هستند و براى موفقیت در 

آسیا این وضعیت به معنى خودکشى است.
استقالل

اوضــاع در تیم آبى پــوش پایتخت بد نبــود تا اینکه 
مدیرعامل این تیم راهى ایتالیا شــد و در آستانه دربى 
تهران شایعه بازگرداندن استراماچونى قوت گرفت تا 
مجیدى دلخور شود و بعد از بازى استعفا کند. دوشنبه 
شــب هم اوج حواشــى در این تیم بود که سرمربى 
اســتقالل اعالم کرد بعد از فینال جــام حذفى قصد 
همکارى ندارد. این اتفاق در حالى است که استقالل 
چند روز بعد از فینال جام حذفى باید به قطر برود اما با 

کدام سرمربى؟ 
پرسپولیس

حذف سرخپوشان از جام حذفى با صحبت هاى انتقادى 
از سوى یحیى گل محمدى همراه بود که ترکش هایش 
به مدیرعامل این باشگاه هم مى رسید چرا که او هنوز 
گامى براى تمدید قرارداد بازیکنانش برنداشته است. 
پرســپولیس بعد از چند فصل با مشکل بزرگى به نام 
جدایى ستاره ها مواجه اســت و برخى از آنها به بهانه 
فرصت مالى بهتر قصد جدایى دارند. و در کل وضعیت 

در اردوگاه قرمزپوشان هم مساعد نیست.
سپاهان

خبر خوش براى طالیى پوشان دیار اصفهان این است 
که مدیرعامل محبوب هواداران به این باشگاه بازگشته 
است و تاکنون قرارداد دانیال اسماعیلى فر هم نهایى 
شده است. درباره چند ستاره لیگ برترى هم خبرهاى 
خوش شنیده مى شود اما از آن سمت چندین بازیکن تیم 
خداحافظى کردند و به نظر سپاهان با یک خانه تکانى 
مواجه است. در این وضعیت باید به نبود سرمربى هم 
اشاره کرد که سپاهان هنوز با شاه ماهى خود به توافق 
نرسیده و در بازار شایعات درباره این تیم حرف بسیار 
زیاد است. اگر چه احتمال حضور سرمربى روى نیمکت 
ســپاهان در لیگ قهرمانان آسیا قوى است اما مسئله 
زمان و کمبود فرصت باقیمانده هم بسیار مهم است و 
به نظر این تیم در حال فرصت سوزى است که مى تواند 

به قیمت حذف از مرحله گروهى تمام شود.
شهرخودرو

اتفاقات عجیب تمامى ندارد. سید مهدى رحمتى هم 
سرمربى شهرخودرو شد تا در لیگ قهرمانان آسیا به 
عنوان بازیکن - مربى فعالیت کند. این موضوع به معنى 
پایان دوران بازیگرى وى و ورود به عرصه مربیگرى 
بدون داشتن مدارك الزم است. طبیعتًا او را یک مربى 
مدرك دار همراهى مى کند امــا کمبود تجربه عاملى 
است که موجب نگرانى فوتبالدوستان نسبت به این تیم 
مى شود. شهرخودرو با سرآسیایى، مربى سابق و موفق 
خود هم در آسیا موفق نبود و این بار نوبت رحمتى است 
که از داخل زمین و از عقب ترین نقطه تیمش را هدایت 

کند و چه بسا دست به معجزه بزند.
وضعیت تیم هاى ایرانى مساعد نیست و امید هواداران 
به موفقیت این چهار تیم کم است؛ مگر اینکه استقالل 
زودتر از این حواشــى فاصله بگیــرد و  زودتر تکلیف 
ســرمربى تیم براى لیگ قهرمانان مشــخص شود. 
پرسپولیس نیاز به تقویت شدن و ماندن ستاره هایش 
دارد. سپاهان قبل از هر خریدى باید تکلیف سرمربى 
تیمش را مشخص کند و شــهرخودرو هم از این پس 

کارهاى عجیب را انجام ندهد.

لیگ قهرمانان در بدترین وضعیت ممکن

این یعنى خودکشى

فرمول رستگارى؛ شما در ایران به عنوان یک بازیکن 
فوتبال مى توانید به یک تیم توهین کنید و تهمت 
بزنید ولى وقتى کارتان به آنجا افتاد با گذاشتن یک 

پست در اینستاگرام سعى در فریب هواداران کنید.
 بعضى از فوتبالیست ها در ایران طورى رفتار مى کنند 
که کلمات از توصیف آنها عاجزند. چند سالى است 
که پرسپولیس به درســت یا غلط توسط بعضى از 
بازیکنان، مربیان و مدیران تیم ها و برخى رسانه ها به 
تبانى و فساد براى رسیدن قهرمانى متهم مى شود. 
اتهامى که فقط در حد مصاحبه باقى مانده است و 
کسى از این افراد براى اثبات ادعاهایشان پرس وجو 

نکرده است. 
سعید آقایى یکى از همین افراد است. کسى که با به 
پایان رسیدن قراردادش با سپاهان به رقیب چندین 
و چند ساله این تیم یعنى پرسپولیس پیوست. آقایى 
در مدتى که در ســپاهان بــود در مصاحبه هایش 
چند بار علیه پرســپولیس صحبت کرد و به نوعى 
قهرمانى هاى این تیم را زیر ســئوال برد. هرچند 
فوتبال در ایران بیشــتر نــام حرفه اى بــودن را 
یدك مى کشد و خبرى از شــاخص هاى مختلف 
حرفه اى گرى در آن نیست اما باید پذیرفت که ابراز 
عالقه یک بازیکن به یک تیم و رفتنش به تیم رقیب 

موضوعى نیست که ذهن طرفداران فوتبال را مثل 
گذشته درگیر کند.

اما بحث بازیکنانى نظیر سعید آقایى کامًال متفاوت 
است. درباره او فقط موضوع ابراز عالقه به سپاهان در 
گذشته نیست بلکه توهین هایى است که او در گذشته 
به تیمى کرد که از این فصل باید پیراهنش را بپوشد. 
ماجراى عکســى که باعث محرومیتش شد را که 
فراموش نکرده اید؟ قبل از بازى با پرســپولیس در 
فصل قبل آقایى در اینستاگرامش عکس کبوترى 
که به رنگ زرد درآمده بود را منتشر کرد. دور گردن 
این کبوتر بخت برگشته یک لنگ سوراخ انداخته 
بودند. انتشار این عکس باعث شد تا آقایى با حکم 
کمیته انضباطــى از بازى با پرســپولیس محروم 
شود. حاال ســئوال اینجاســت این بازیکن چطور 
گذشته را فراموش کرده و به همان تیمى پیوسته که 

هوادارانش را با این عکس آزرده است؟ 
عجیب تر از این رفتار کارى اســت که معموًال این 
افراد براى پاك کردن گذشــته انجــام مى دهند. 
حاال که اینستاگرام وجود دارد این دست بازیکنان 
با انتشار یک پست و نوشتن یک متن سعى مى کنند 
احساســات هواداران را هدف قرار دهند. آقایى هم 
مطابق انتظار بالفاصله بعد از پیوستن به پرسپولیس 

همین کار را کرد. او در صفحه اش نوشته: «امروز 
که ســبابه ام را جوهرى کردم تا روى برگه قرارداد 
با پر هوادارترین تیم آســیا بزنم، همه روزهایى که 
دوست داشتم در پرســپولیس بزرگ بازى کنم از 

ذهنم عبور کرد.»
شــما همین متن را به آن کبوتر هم نشان بدهید 
پرهایش دانه دانه مى ریزد چه برســد به ما. جناب 
آقایى! آن وقتى کــه با شســت تان روى صفحه 
موبایل مى زدید و عکس منتشر مى کردید چه؟ آن 
زمان چه چیزى از ذهنتــان عبور مى کرد؟ اصًال به 
این فکر مى کردید شــاید تنشى که ایجاد مى کنید 
مى تواند در ورزشگاه تبدیل به یک آشوب شود؟ به 
سالمتى تماشاگران فکر مى کردید که ممکن بود به 
خطر بیافتد؟ شما که از غیب خبر دارید، حال که به 
پرسپولیس آمده اید و به فکر قهرمانى هستید حتماً در 
پایان فصل عالقه مندان به فوتبال را در جریان پشت 

پرده فوتبال و وجود فساد و تبانى بگذارید. 
آقایى اگر بعد از پیوستن به پرسپولیس حرفى نمى زد 
و این پست را منتشر نمى کرد، شاید بهتر بود. ولى 
خوب مى دانیم این روزها تعــداد صفرها در قرارداد 
مرده را هم زنده مى کند، دیگر نوشــتن چهار خط 

عفونامه که شیرین تر از عسل است.

توبه نامه که سهل است؛

این صفرهاى قرارداد
 مرده را زنده مى کند

مدیران ذوب آهن که به وزارت کار احضار شده بودند با وزیر 
و مشاور ورزشى او دیدار کردند.

 پس از اعتراض هاى مکرر هواداران تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان به شرایط این باشگاه، منصور یزدى زاده مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن و اعضاى هیئت مدیره این باشــگاه به 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى احضار شدند تا پاسخگوى 
شرایط فعلى باشگاه ذوب آهن باشــند. در این نشست که 

محمد دادکان، مشــاور امور ورزشــى وزیر کار هم حضور 
داشت، شــریعتمدارى و دادکان از مدیران ذوب آهن بابت 
شرایط این باشگاه توضیحاتى خواستند و در نهایت مراتب 
اعتراض خود را به آنها اعالم کردند. در نهایت مقرر شــد 
مدیران ذوب آهن تالش کنند وضعیت  این باشگاه هرچه 
زودتر بهتر شود. گفتنى اســت؛ ذوب آهن تنها باشگاه زیر 

مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى است.

مربى دروازه بان هاى تیم فوتبال سپاهان گفت: مدیریت از من کمک خواست و بخاطر آنها، سپاهان و هوادارانش گفتم چشم.
رحمان احمدى در گفتگویى در خصوص حضور در کادر فنى تیم فوتبال ســپاهان اصفهان اظهار کرد: مدیریت باشگاه با من تماس گرفت و چون تیم براى لیگ 
قهرمانان آسیا مربى دروازه بان ها ندارد، فقط براى کمک کردن آمدم. سپاهان خانه من است. اینجا هفت سال بازى کردم و کاپیتان بودم. چند روز هستیم و کمک 

مى کنیم و والسالم. نه پولى هست و نه سر و صدایى و نه مسائل دیگر. 
وى در مورد اینکه گفته مى شود قرار است محرم نویدکیا سرمربى سپاهان شود و مربى دروازه بان هاى او نیز خودش خواهد بود، گفت: اگر قرار است سرمربى شود، 

باید از خود او سئوال کنید. با من صحبتى در این خصوص نشده است. تنها کسى که مى تواند صحبت کند خود نویدکیاست.
مربى دروازه بان هاى سپاهان تصریح کرد: خبر ندارم با محرم جلسه داشته اند یا نه. چرا دروغ بگویم؟ وقتى در جریان نباشم، اظهار نظر نمى کنم اما در مورد کار خودم 
مى توانم صحبت کنم. االن به عنوان مربى دروازه بان ها در کادر فنى هستم و فقط هم در همین چند بازى پیش رو. مدیریت باشگاه از من کمک خواست و بخاطر 

آنها، سپاهان و هوادارانش گفتم چشم.

رحمان احمدى: بخاطر سپاهان گفتم چشم

لغو ممنوعیت حضور خارجى ها در تیم هاى لیگ برترى اعتراض چند باشگاه را 
به همراه داشته است، از جمله باشگاه استقالل و باشگاه سپاهان.

باشگاه استقالل و در رأس آن احمد سعادتمند به صراحت در این باره مصاحبه 
کرد و گفت با تصویب این مصوبه ستاره هاى داخلى قرارداد 15 میلیارد تومانى 
براى یک فصل پیشنهاد مى دهند که این فشار مالى زیادى را روى باشگاه هاى 
مدعى قهرمانى از جمله استقالل وارد مى کند. باشگاه سپاهان نیز در چند نوبت 

به این موضوع اعتراض کرد.
بعد از این اعتراضات که با برخى از اعضاى هیئت رئیســه هم از سوى مدیران 
باشگاه ها صحبت شــد قرار بود موضوع در نشســت هیئت رئیسه فدراسیون 

فوتبال مطرح شود اما این اتفاق رخ نداد و بعید است در جلسات آتى هم در این 
باره صحبت شود و به نظر مى رســد این مصوبه یعنى لغو حضور خارجى ها در 
لیگ برتر به قوت خود باقى مى ماند. محمود شیعى که پیش تر به عنوان نماینده 
باشگاه ها به هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال راه پیدا کرده بود صحبتى را در 

نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح نکرد.
 تبعات رأى فیفا در مورد مارك ویلموتس، فدراسیون فوتبال را مجاب به تصویب 
این مصوبه کرده؛ مصوبه اى که در تضاد با قوانین حرفه اى در فوتبال است. به 
خصوص که مى گویند فوتبال مرز ندارد. هیچ کشورى مانع از حضور خارجى ها 

در لیگ خود نمى شود اما حضور خارجى ها در هر لیگى قوانینى دارد.

باشگاه پرســپولیس در حالى قراردادهاى میلیاردى با سه 
بازیکن جدید به امضا رســانده که هیچ کدام از آنها تست 

پزشکى ندادند.
ســعید آقایى، حامد لک و عیســى آل کثیر روز سه شنبه 
با حضور در ســاختمان باشگاه پرســپولیس قراردادهاى 
جداگانه اى را به مــدت دو فصل براى حضــور در جمع 
شاگردان یحیى گل محمدى امضا کردند تا این تیم را در 

ادامه رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا نیز همراهى کنند.
آقایى و لک عصر سه شنبه در تمرین پرسپولیس نیز حاضر 
شدند تا کادر فنى این تیم با توجه به فاصله اندك تا شروع 
دوباره رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا که به طور متمرکز در 
کشور قطر برگزار مى شود نهایت استفاده را براى هماهنگى 
این بازیکنان ببرد. عیسى آل کثیر نیز از دیروز زیر نظر گل 
محمدى تمرین کرد تا به خط حمله سرخپوشان اضافه شود.

هر سه خرید جدید پرسپولیس با قراردادهاى میلیاردى به 
این تیم پیوستند. خریدهایى که هیچ کدام از آنها سقف سه 
میلیاردِى مد نظر فدراسیون فوتبال را نیز رعایت نکرده و با 

سرخ ها قرارداد بستند.
رسول پناه سرپرست باشگاه پرســپولیس که با تأیید کادر 
فنى این تیم اقدام به جذب آنها کرد فرصتى به کادر پزشکى 
باشگاه براى انجام تســت هاى مربوطه از سه بازیکنى که 
ســابقه مصدومیت هاى میان مدت در فصول گذشــته را 

داشته اند هم نداد.
حلقه مفقوده در مسیر جذب بازیکن در باشگاه پرسپولیس 
که مى تواند مانع از ضرر آنها در طول فصل آینده شود. اما 
پر افتخارترین باشگاه لیگ برتر ایران، پیش پا افتاده ترین 
موضوع را در عقد قرارداد بــا بازیکنان جدید نادیده گرفته 

است که مى تواند گل محمدى را با مشکل روبه رو کند.

خریدهایى که مصدوم بوده اند
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است که مىمحمدى تمرین کرد تا به خط حمله سرخپوشان اضافه شود.

این مصوبه با قوانین حرفه اى در تضاد است

ذوب آهنى ها احضار شدند

تماشاگران مى توانند دیدارهاى فصل جدید لیگ ستارگان 
قطر را با حضور در ورزشگاه ها تماشا کنند.

سازمان لیگ ستارگان قطر با همکارى دیگر ارگان هاى 
مرتبط در این کشــور زمینــه حضور تماشــاگران در 
ورزشگاه ها براى تماشــاى رقابت ها را آماده کرده است. 

فصل جدید لیگ ستارگان قطر از امروز آغاز مى شود.
هر شخصى براى ورود به ورزشگاه مى تواند به صورت 
اینترنتى بلیت را خریدارى کند. بلیت در ورزشگاه محل 
برگزارى مسابقه فروخته نمى شود و محدودیت در تعداد 
خرید به ازاى هر نفر وجود دارد. افراد زیر 12 ســال هم 
مى توانند به ورزشــگاه بروند اما باید به صورت جداگانه 
بلیت بخرند.همه تماشــاگران باید ماسک بزنند و برگه 
صحت سالمتى شــان را ارائه کنند. فاصلــه اجتماعى 
استاندارد باید هنگام حضور تماشاگران در ورزشگاه حفظ 

شود و رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى الزامى است.

لیگ ستارگان با حضور هواداران

این روز ها باشــگاه ذوب آهن اصفهان حال و روز چندان 
خوبى ندارد.

باشــگاه ذوب آهن اصفهــان در یکى دو ســال اخیر با 
چالش هاى خاصى در بخش مدیریتى خود رو به رو بوده 
است. از رفتن سعید آذرى و آن دلخورى ها تا آمدن و رفتن 
جواد محمدى و بعد هم سرپرســتى احمد جمشیدى در 
ذوب آهن، همگى از مهمترین اتفاقات مدیریتى در باشگاه 

ذوب آهن بوده است.
با این حــال، ذوبى ها اخیــراً با یک چالــش مهم دیگر 
روبه رو شده اند. دو ســه نفر از اعضاى هیئت مدیره این 
باشگاه بازنشسته هستند و طبق قانون منع به کارگیرى 
بازنشستگان باید ذوب آهن را ترك کنند. البته طبق گفته 
مدیران ذوب آهن، هنوز به آنها ابالغى در این خصوص 
نشده اما این مســئله نمى تواند تغییرى در اصل ماجرا به 

وجود بیاورد.
چیزى که مشخص است، این نفرات همگى بازنشسته 
هستند و هیچ شانســى براى ادامه حضور در ذوب آهن 
ندارند. از طرفى، برخى از آنها دو شــغله هم محســوب 
مى شــوند و دیر یا زود چه بخواهند و چه نخواهند باید 

باشگاه را ترك کنند.
بر همین اســاس، به نظر مى رســد پس از رفتن نفرات 

بازنشسته و شاید یک نفر دیگر از هیئت مدیره ذوب آهن، 
قرار است تیم مدیریتى ذوب آهن به کلى دگرگون شود. 
شنیده مى شود قرار شده نفراتى از تهران به اصفهان بروند 
تا ســکان مدیریت ذوب آهن را در دست بگیرند و سر و 

سامانى به اوضاع این باشگاه دهند.
البته در این میان اســم نفراتى چــون مصطفى آجرلو، 
مدیرعامل پیشــین تراکتور هم بــراى مدیرعاملى در 
ذوب آهن مطرح شــد اما او هم بازنشسته است و به نظر 
مى رسد باید اشــخاص دیگرى به عنوان اعضاى هیئت 

مدیره و در نهایت مدیرعامل ذوب آهن انتخاب شوند.
ذوب آهن این روز ها عالوه بر مشکالت مدیریتى، حال و 
روز خوبى هم از نظر فنى ندارد. ستاره هاى این تیم ساز 
رفتن را کوك کرده اند و قصد تــرك تیم را دارند. این در 
حالى است که تا االن دانیال اسماعیلى فر هم جدا شده و 

تیم هنوز سرمربى هم ندارد.
به نظر مى رسد باید مسئوالن هرچه زودتر به فکر سر و 
سامان دادن به اوضاع تیم باریشه ذوب آهن بیافتند چراکه 
این باشگاه و تیم فوتبالش نیاز به یک تغییرات اساسى و 
تفکرات جدید در بخش هاى مختلف خود دارد تا بتواند، 
مدیرعامل، هیئت مدیره و سرمربى خوبى داشته باشد و 
تا دیر نشده فعالیت خود در نقل وانتقاالت را هم آغاز کند.

یک تکانى به خود بدهید
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فقدان سند مالکیت 
خانم مریم بایســته  فرزند محمد على باستناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 
17650-99/02/17 به تایید دفترخانه 182 علویجه رسیده است که سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 2926 فرعى واقع در دهق 4 اصلى  بخش 15 
ثبت اصفهان که درصفحه 248 دفتر 56 امالك ذیل ثبت 11359  بنام احمد محمدبیگى 
دهقى فرزند کرمعلى ثبت و ســند صادر گردیده و بعداً طى ســند قطعى شــماره 1727-
1385/08/29 دفتر 182 علویجه به مریم نامبرده نامبرده انتقال گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت مفقودى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار پنج شنبه 1399/06/13 -  
874113/م الف- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت – سید روح اله موسوى/3/182
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302016000249 تاریــخ: 1399/05/25- برابــر راى شــماره 
139960302016000213 مورخ 99/05/13  هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى حسینعلى کاظمى مطلق فرزند رمضانعلى 
بشماره شناسنامه 404 صادره از کوهپایه در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب گلخانه 
به مساحت ششدانگ 5445/45 متر مربع پالك 33 اصلى واقع در روستاى قهریزجان بخش 
12 ثبت اصفهان خریدارى از مالکین رسمى عبداله طاهرى قهریزجانى، امین اله طاهرى و 
محمد طاهرى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 949698  تاریخ انتشار نوبت 
اول: 99/5/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/13 سید محمد حسن مصطفوى- رئیس ثبت 

اسناد و امالك تیران/5/223
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302016000251 تاریــخ: 1399/05/25 -  برابــر راى شــماره 
139960302016000212مــورخ 99/05/13 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر صابرى تهرانى  فرزند ابراهیم  بشماره 
شناسنامه 17230  صادره از اصفهان  در ششدانگ  یکدرب باغ به مساحت 3600/20 متر 
مربع که از این مساحت 770,05 متر مربع آن کل ششــدانگ پالك 1060 فرعى و مقدار 
2830,15 متر مربع آن در قسمتى از پالك 7860 فرعى از یک اصلى مى باشد واقع در تیران 
بخش 12 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک تیران خریدارى از مالک رسمى با واسطه از خانم 
فاطمه دادخواه تیرانى پالك 7860 فرعى و متقاضى خود مالک رسمى پالك 1060 فرعى 
از یک اصلى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 952080  تاریخ انتشار نوبت 
اول:99/5/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/13 سید محمد حسن مصطفوى - رئیس ثبت 

اسناد و امالك تیران/5/235
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 139960302177000437 مورخه 1399/05/14 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى خسرو 
میرزائى دهقى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 120  نجف آباد و شماره ملى 1092006532  
در ششدانگ یکباب خانه سفت کارى بر روى قسمتى از پالك 1945فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 153/83 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث 

نوروز على دهقانى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 139960302177000353 مورخه 1399/04/30 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى خسرو 
میرزائى دهقى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 120  نجف آباد و شماره ملى 1092006532  
در ششدانگ یکباب خانه سفت کارى بر روى قسمتى از پالك 1945فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 172/90مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث 

نوروز على دهقانى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 139960302177000357 مورخه 1399/04/31 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم هاجر 
آریان پور فرزند حبعلى بشماره شناسنامه 172  نجف آباد و شماره ملى 1092011463  در 
دودانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یکدرب باغ برروى قسمتى از پالك 898  یکباب فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1861/61مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى حسنعلى راعى محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 139960302177000352 مورخه 1399/04/29 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فردوس 
راعى فرزند محمد على بشماره شناسنامه 102  نجف آباد و شماره ملى 1091934721  در 
یکدانگ و یک – پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 1910  
فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 465 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى غالمرضا راعى محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره 139960302177000350 مورخه 1399/04/29 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى لطفعلى 
راعى دهقى  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 125  نجف آباد و شماره ملى 1091902496  
در یکدانگ و چهار – پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 
1910  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 465 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى آقاى غالمرضا راعى محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره 139960302177000351 مورخــه 1399/04/29 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم سروبانوســلیمانى  فرزند فتح اله بشماره شناســنامه 4511  نجف آباد و شماره ملى 
1090562268  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 1910  
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 465 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى غالمرضا راعى محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره 139960302177000340 مورخه 1399/04/28 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى جواد 
جبارى دهقى فرزند کرمعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080193693  در ششدانگ 
یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 147  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 179/40 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى مصطفى کالنترى 

دهقى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139960302177000349 مورخه 1399/04/28 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا 
مجنونى دهقى  فرزند یحیى بشماره شناسنامه 13  نجف آباد و شماره ملى 1092035702  
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى  قســمتى از پالك 4674  فرعى واقع در دهق  4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 171/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

شکراله خسروى دهقى محرز گردیده است.
9- برابــر راى شــماره 139960302177000355 مورخــه 1399/4/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
اسداله تراشنده  دهقى فرزند محمد على بشماره شناسنامه 4270  نجف آباد و شماره ملى 
1090559852  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب بهاربند احداثى بر روى قسمتى از 
پالك 720  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 41/50 مترمربع 

که متقاضى مالک اظهارنامه ثبتى مى باشدمحرز گردیده است.
10- برابر راى شــماره 139960302177000356 مورخــه 1399/04/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض  خانم 
معصومه مجنونى دهقى  فرزند حسین بشماره شناســنامه 5106  نجف آباد و شماره ملى 
1090568215  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب بهاربند احداثى بر روى قسمتى از 
پالك 720  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 41/50 مترمربع 

که متقاضى مالک اظهارنامه ثبتى مى باشد محرز گردیده است.
11- برابر راى شماره 139960302177000231 مورخه 1399/03/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فرهاد 
محمد بیگى دهقى  فرزند اکبر بشماره شناسنامه 92  نجف آباد و شماره ملى 1092032118  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2120  فرعى 
واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 195/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

اکبر محمد بیگى دهقى محرز گردیده است.
12- برابر راى شــماره 139960302177000232 مورخــه 1399/03/20 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
ســمیه توکلى دهقى  فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 412  نجف آباد و شماره ملى 
1092337814  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از 
پالك 2120  فرعى واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 195/85 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى اکبر محمد بیگى دهقى محرز گردیده است.
13- برابر راى شــماره 139960302177000237 مورخــه 1399/03/22 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
یداهللا سلیمانى دهقى  فرزند عباسعلى بشماره شناســنامه 5534  نجف آباد و شماره ملى 
1090572492  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2182  فرعى واقع در4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 352/25 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

محمد تقى معصومى محرز گردیده است.
14- برابر راى شماره 139960302177000233 مورخه 1399/03/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رجبعلى 
مومنى دهقى  فرزند یداهللا بشماره شناسنامه 154  نجف آباد و شماره ملى 1092011285  
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1326  فرعى واقع دردهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 184/35 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى سیف اله 

هاشمى دهقى محرز گردیده است.
15- برابر راى شماره 13996032177000342 مورخه 1399/04/28 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رحمت اهللا 
مومنى دهقى  فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 83  نجف آباد و شماره ملى 1091969051  
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 2073  فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 177/87 مترمربع انتقالى از مالک رسمى داود 

سلیمانى محرز گردیده است.
16- برابر راى شــماره 139960302177000413 مورخــه 1399/05/09 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
صفر على میرزایى خوندابى  فرزند مهدیقلى بشماره شناسنامه 12  نجف آباد و شماره ملى 
1091924521  در ششــدانگ یکباب خانه بر روى  قســمتى از پالك 2735  فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 157 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى غالمرضا توکلى دهقى محرز گردیده است.
17- برابر راى شماره 139960302177000412 مورخه 1399/05/09 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زرین 
اللى دهقى  فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 31  نجف آباد و شماره ملى 1092026975  
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 1998  فرعى واقع در4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 286 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم خاتون محمد 

هاشمى محرز گردیده است.
18- برابر راى شماره 139960302177000411مورخه 1399/05/09 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم پروانه 
بایسته  فرزند حسنعلى بشماره شناسنامه 194  نجف آباد و شماره ملى 1092019261  در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1860  فرعى واقع در4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 300/53 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم عشرت علینقیان 

و وراث اسماعیل صداقت محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا 
شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 
1399/05/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شــنبه 1399/06/13- 948404/ م الف  - 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - محمد على ناظمى/5/241
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003003251/1 شماره بایگانى پرونده: 9804590/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000058 تاریخ صدور: 1399/02/21 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده شماره 139804002003003251 بدینوسیله به آقاى محمدحسین شفیعى باالنى 
فرزند خدابخش ساکن: اصفهان- قبله دى که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس متن سند 
شناســائى نگردیده و امکان ابالغ واقعى در آدرس اعالمى (اصفهان خیابان ادیب خیابان 

ضابط زاده کوچه ابرقویى جنب بن بســت پناه خانه قدیمى) به شما مقدور نگردیده ابالغ 
مى گردد که خانم صدیقه سهیلیان شمس آبادى باستناد ســند ازدواج شماره 301 مورخ 
1335/10/12 دفترخانه ازدواج شماره 21 شهر اصفهان جهت وصول مهریه خود به شرح " 
(موضوع الزم االجراء: مبلغ یکهزار ریال هدیه کالم ا... مجید و دویست و شصت و دو ریال 
و نیم بعنوان مهرالسنه حضرت زهرا و مبلغ چهارهزار و چهارصد ریال بعنوان دوازده مثقال 
طالى ساخته شــده و مبلغ پانزده هزار ریال قیمت نیم دانگ خانه مسکونى که جمعا بالغ 
بر بیست هزار و ششصد و شــصت و دو ریال و نیم) مبادرت به صدور اجرائیه نموده، پس از 
صدور اجرائیه، پرونده اجرائى به شماره فوق در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 
منتشر مى گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت 
بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 

967435 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/6/129
حصروراثت

  خانم  سودابه صادقى جوزدانى داراى شناسنامه شماره 1080446702 به شرح دادخواست 
به کالسه 9900799 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ابراهیم حیدرى جوزدانى بشناسنامه  1080393749 در تاریخ 99/3/19 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
نبى اله حیدرى جوزدانى  ش ش 80 (پدر متوفى )  ، 2. اکرم پاینده نجف آبادى  ش ش 12 
(مادر متوفى) ، 3. سودابه صادقى جوزدانى  ش ش 1080446702 (همسر متوفى ) ،  متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 966233 /م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/131
حصروراثت

  آقاى حسن پور اسماعیلى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 57 به شرح دادخواست به 
کالسه 9900809 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد پور اسمعیلى نجف آبادى  بشناسنامه  1090778996 در تاریخ 99/5/4 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
حسن پور اسماعیلى نجف آبادى  ش ش 57  ، 2. محســن پور اسماعیلى نجف آبادى ش 
ش 1091088845 ، 3. محمد پور اسمعیلى نجف آبادى ش ش 1091424276 ، 4. حمید 
پور اسماعیلى نجف آبادى ش ش 1091115982 ، 5. فائزه پور اسماعیلى نجف آبادى ش 
ش 1080017453 ، 6. فاطمه پور اسمعیلى نجف آبادى ش ش 1091127832(فرزندان 
متوفى)، 7. محترم رجائى نجف آبادى ش ش 1090870914  (همسر متوفى ) ،  متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 967724 /م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/132 
حصروراثت

  آقاى سید على حسین افضلى داراى شناسنامه شماره 1080447245 به شرح دادخواست 
به کالسه 9900819 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مکیه صخراوى بشناســنامه  3409 در تاریخ 98/9/3 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سید على حسین افضلى 
ش ش 1080447245  ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 967944 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/133
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان مجتبى سفرى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده به خواســته  مطالبه چک و 
خسارات به طرفیت خوانده میر هدایت موسوى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 738/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 99/7/20 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 967936/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/6/134

آگهى تغییرات
شــرکت اســپرلوس پایدار ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 42099 و شناســه ملى 
10260598792 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله محدوده ناژوان ، کوچه جالالن 
شرقى [24] ، بزرگراه شهید حبیب الهى ، پالك 0 ، 
ساختمان پایدار ، طبقه همکف ، واحد غربى کدپستى 
8177674399 تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (964305)

آگهى تغییرات
شــرکت راه و ســاختمانى و تاسیســات آفرینش راه 
بهارستان سهامى خاص به شماره ثبت 32436 و شناسه 
ملى 10260529753 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى 
شمس اژیه کدملى 5659853080 بعنوان رئیس هیات 
مدیره - حسین قاسمى کدملى 5659639259 بعنوان 
مدیرعامل - رسول شمس کدملى5650030685 بعنوان 
نائب رئیس هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
هیئت مدیره 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 (964307)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى آتور صنعت داتیس اسپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51960 و شناسه 
ملى 14004012886 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1399/05/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت 
به استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله لنبان ، کوچه شهید 
منصوررضاباقــى[35-37] ، خیابــان مطهرى ، 
پالك-1 ، ساختمان بیشه ، طبقه همکف کدپستى 
8184917485 تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (965247)

آگهى تغییرات
شرکت گستر نصب آروین سهامى خاص به شماره ثبت 18695 و شناسه ملى 10260395949 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/10 
موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : طرحى ، محاسبه ، نظارت فنى و اجراى 
کلیه پروز هاى عمرانى اعم از فلزى و بتنى سبک و سنگین ساخت راه و باند و طراحى ، محاســبه و نظارت فنى و اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و بتنى 
سبک و سنگین و تاسیسات مربوط ،نقشه بردارى و تسطیح اراضى ، گود بردارى و تزریق سیمان ، شمع کوبى و شمع ریزى سد هاى خاکى و بتنى ، تاسیسات برقى 
و الکتریکى ساختمان ها – اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانک ها داخلى جهت اهداف شرکت – کنترل پروژه و مدیریت پیمان 
و انعقاد قرارداد با سازمان ها و شرکت ها و نهاد ها و اشخاص حقیقى و حقوقى - فعالیت در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمى ( به جز استخراج و اکتشاف و صنایع 
باالدستى ) ، پاالیشگاه ، صنایع فوالد ، سیمان ، آب و فاضالب و صنایع وابسته ، خرید، فروش واردات و صادرات ، کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ کارت بازرگانى 
جهت شرکت - ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى و بین المللى - گشایش حساب ، اعتبار اسنادى ، تســهیالت و اعتبارات ریالى و ارزى ،ضمنانت نامه ها و 
حوالجات و فاینانس نزد بانک ها جهت اهداف شرکت - زمین شناسى در داخل و خارج کشور ، امکان سنجى و محاسبات فنى و مهندسى ، اقتصادى و اجرا پروژه هاى 
پایین دستى ابنیه ، تاسیسات زیر بنایى اسکله ها و ارائه خدمات فنى و مدیریت پروژه ها- خرید و ساخت و نصب تدارکات و تامین تجهیزات مهندسى داخل و خارج 
از کشور ، اجرا پروژه هاى محوطه سازى ، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى در داخلى و خارج از کشور ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در 

کلیه زمینه هاى موضوع فعالیت شرکت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (964313)

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات ورزشى تیراندازى با کمان استان اصفهان درتاریخ 1399/05/27 به شــماره ثبت 6245 به شناسه ملى 14009370840 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت: مدیریت در جهت توسعه و ارتقاء ورزش تیراندازى 
با کمان از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون جمهورى اسالمى ایران و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى 
و موسسات آموزشى این رشته در سطح اســتان. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله ملک شهر ، کوچه فجر ، خیابان شهید سردار احسان افشار ، پالك 2 ، طبقه همکف کدپستى 8196670002 اولین مدیران: آقاى حمیدرضا ساکت 
به شماره ملى 1281746479 به سمت رئیس هیئت براى مدت 4 ســال، خانم زینب موحدى نجف آبادى به شماره ملى 1091425612 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، آقاى مصطفى حبیبیان به شماره ملى 1290297967 به ســمت دبیر هیئت هیئت مدیره و آقاى على اصغر اکبرى به شماره ملى 4669574930 
به سمت خزانه دار براى مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: اسناد بانکى واوراق بهادار وتعهدآور هیات با امضاى ثابت خزانه دار و امضاى رئیس 
هیئت و در غیاب رئیس هیئت، با امضاى نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیــار از رئیس هیئت) و در غیاب نایب رئیس، با امضاى دبیر هیئت (نیز در صورت 
اخذ تفویض اختیار از رئیس هیئت) قابل اقدام اســت. کلیه مکاتبات ادارى (غیرتعهدآور) با امضاى رئیس هیئت و در غیــاب وى با امضاى نایب رئیس یا دبیر 
هیئت انجام مى پذیرد. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (965311)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى هاتف نجف آباد به شماره ثبت 3580 و شناسه ملى 10840092874 به استناد نامه شماره 3135 مورخ 1399/04/22 اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى شهرستان نجف آباد و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسن صالحى به شماره ملى 1090455771 بسمت 
رئیس هیئت مدیره، على شرفى به شماره ملى 1091378843 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رسول جاللى جالل آبادى به شماره ملى 1091758093 بسمت 
منشى هیئت مدیره، سعید قربعلى به شماره ملى 1091146861 به سمت مدیرعامل و مریم جوشیرى به شماره ملى 1091227640 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره براى مدت سه سال انتخاب شدند. - کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاى سعید قربعلى (مدیرعامل) و حسن صالحى 
(رئیس هیئت مدیره) و در غیاب (رئیس هیئت مدیره)، على شــرفى (نایب رئیس هیئت مدیره) حق امضا خواهد داشــت و اوراق عادى با امضاى سعید قربعلى 

(مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (964331)

آگهى تغییرات
شرکت اسپادانا صنعت گلدشت سهامى خاص به شــماره ثبت 38315 و شناسه ملى 
10260559227 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 97به 
تصویب رسید . روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب 
گردید. حسابرسى و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمى به شناسه ملى 
10103559024 و الهام داودى به کدملى 1288406096 بترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (965249)

آگهى تغییرات
شرکت یاسمین سبز کوه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 50223 
و شناسه ملى 14003491482 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مــورخ 1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نام 
شرکت به «اطلس گستران الماس آریا» تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (965410)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آزما بتن باد افشان درتاریخ 1399/06/05 به شماره ثبت 368 به شناسه ملى 14009391417 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام و ارائه خدمات فنى آزمایشــگاهى و امور مربوط به کلیه آزمایشهاى ژئوتکنیک ، بتن ، مصالح ، سازه اى و تاسیسات 
مکانیکى و برقى در ساخت و ساز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
نطنز ، بخش امام زاده ، شهر بادرود، محله شهرك رجایى ، خیابان شهید رجایى ، بلوار شــهید محمد منتظرى ، پالك- 253.1 ، طبقه همکف کدپستى 8766113772 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 99080 مورخ 1399/05/29 نزد بانک ملى شــعبه بادرود با کد 2952 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى غالمرضا نخ کوب به شماره ملى 
0077032772 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ابراهیم اشترى نژاد به شماره ملى 1239961421 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
فاطمه اعرابى به شماره ملى 1239963319 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال و به سمت مدیرعامل 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 منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سجاد مهرابى به شماره ملى 1230075496 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم سلیمه احمدى بادى به 
شماره ملى 1239967896 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود (965261)
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شاید تغذیه کودك اصلى ترین دغدغه والدین باشد. اگر به این مسئله توجه نشود، کودك در 
آینده دچار مشکالت گوارشى و سوءتغذیه خواهد شد. یکى از مشکالت کودك در حدود دو 
الى سه سالگى، مشکل تغذیه و بى اشتهایى اوست. همین امر باعث نگرانى والدین و مراجعه 
آنها به مشاور تغذیه است. اما راهکارهاى ساده اى براى حل این مشکل وجود دارد. اگر رژیم 
غذایى مناسب نباشد عالوه بر ســوءتغذیه، روابط شما با کودك نیز بد خواهد شد و شاهد 
خشونت در رفتارهاى او هستیم. در همین خصوص چند روش ساده را آموزش مى دهیم تا 

کودك دو ساله شما از غذا خوردن لذت ببرد.

 خودم غذا بخورم!
در سن دو سالگى کودك تالش مى کند خود را مســتقل نشان دهد و وابستگى خود را از 
والدین کم کند. به همین دلیل سعى مى کند از دستورات شما سرپیچى کند. از جمله این 

موارد به  تنهایى غذا خوردن است.
سعى کنید بشقاب کوچکى تهیه کنید که مخصوص کودك دلبندتان باشد و اطراف 

آن لبه دار باشد تا کودك بتواند غذا را وارد قاشق کند. غذا را در آن ظرف 
بریزید تا خودش غذا بخورد. همچنین لیوان سبک و نَشکن براى 

آب خوردن او تهیه کنید، ظروف پالستیکى توصیه نمى شود.
وقتى کودك خودش غذا مى خورد، او را تشویق کنید و حتى 
اگر کثیف کارى کرد او را ســرزنش 
نکنید. رفتار عادى شما اعتماد 
به نفس کودك را زیاد مى کند 
و تنها تذکــرى کوچک، او 
را نسبت به اشتباهش آگاه 

مى کند و به مرور آن عمل را 

تکرار نمى کند.
گاهى علت ریختن آب یا غذا توسط کودك، جلب توجه نگاه والدین است تا کمبود محبت 

خود را جبران کنند.

 تنوع غذایى کودك
سعى کنید در برنامه غذایى خانواده و کودك تنوع ایجاد کنید تا بدن کودك مواد معدنى مورد 
نیاز خود را تأمین کند. تنوع غذایى باعث مى شود کودك تنها به چند غذاى خاص عادت 

نکرده و در سنین باالتر نسبت به غذاهاى دیگر (که از نظر او بد مزه است) لجبازى نکند.
همچنین با تزیین خالقانه بشــقاب کودك اشــتهاى او را باز کنید و براى او تجربه اى 

لذت بخش از غذا خوردن در کنار خانواده ایجاد کنید.
سعى کنید هنگام غذا خوردن چند اســباب بازى مورد عالقه او را کنارش قرار دهید یا در 
هنگام غذا خوردن برایش قصه بگویید تا زمان غذا خوردن، زمان شادى براى کودك باشد.

 چیپس و پفک َسم است
یکى از دالیل بى اشتهایى کودکان به غذاهاى مفید، تفاوت مزه آنها نسبت 
به تنقالت است. به همین علت سعى کنید در طول هفته کمتر چیپس و 
پفک بخرید و به جاى آن از میوه یا خشکبار استفاده کنید. استفاده زیاد 
از تنقالت باعث مشکالت گوارشى و سوءتغذیه در کودك مى شود. 

 فقر آهن را جدى بگیرید
از مواردى که باعث کم اشتهایى کودك است، فقر 
آهن و کم خونى است. کم خونى از رشد طبیعى 
کودك جلوگیرى مى کند و باعث پرخاشگرى و 
کم حوصلگى او مى شود و به همین دلیل کودك 
غذا نمى خورد. این بیمارى در سال هاى اخیر 
شایع ترین مشکل کودکان بوده و به همین 
علت قطره آهن از بدو تولد براى اکثر نوزادان 

تجویز مى شود.

چگونه غذا خوردن را
 براى کودکان لذت بخش کنیم؟

از قدیم مصرف حنا بسیار رایج بوده است اما جدا از 
مصرف آن براى موها خواص شگفت انگیز دیگرى 

هم دارد.
حنا به عنوان یک ماده ضدچروك طبیعى شــناخته 
مى شود چرا که باعث آبرسانى زیاد به پوست صورت 
شده و بدن را در مقابل چین و چروك مقاوم مى کند. 
اگر مى خواهید پوست جوان و شادابى داشته باشید از 

حنا کمک بگیرید.
در قدیم از حنا براى رنگ کردن موى ســر استفاده 
مى شده، حنا به دلیل خواص خود براى رنگ مو بسیار 
مفید است چرا که تأثیرى منفى بر روى فولیکول هاى 
مو نمى گذارد. حنا به عنوان یک سفیدکننده طبیعى 
پوست اســت که مى تواند به کمک حنا الیه بردارى 
پوســت را انجام دهد و پوســت را تمیز و روشــن 

مى کند.
روغن حنا باعث درمان استرس و اضطراب مى شود 
و به درمان بى خوابى کمک مى کنــد. براى درمان 

بى خوابى شبانه بهتر است هر شــب قبل از خواب 
روغن حنا را ببویید.

حنا داراى خاصیت ضدباکتریایى و ضدقارچى است 
که باعث پاکسازى پوست مى شود و همچنین چربى 
پوســت را کاهش مى دهد که این امر باعث درمان 
آکنه مى شود. روغن حنا داراى خاصیت ضد التهابى 
اســت که به درمان بیمارى هاى روماتیسم و آرتروز 

کمک مى کند.
 حنا داراى خاصیت ضدباکترى و ضدعفونى کنندگى 
قوى است که باعث درمان سریع تر زخم ها مى شود. با 

ایجاد یک الیه پوستى محافظ از عفونت هاى پوستى 
جلوگیرى مى کند.

خواص ضدالتهابى موجود در برگ حنا باعث افزایش 
جریان خون در سر شــده و به درمان سردرد کمک 
مى کند. شما براى این امر مى توانید مقدارى آب برگ 
درخت حنا را بر روى پیشانى خود قرار دهید تا میگرن 
شما تسکین پیدا کند، حنا براى درمان طبیعى ریزش 

موى سر بسیار مؤثر است.
 حنا به دلیل داشتن توانایى خنک کنندگى مى تواند 

براى درمان آفتاب سوختگى مؤثر باشد. 

خواص باور نکردنى 
حنا

ســندرم «مارفان» از جمله بیمارى هاى ژنتیکى 
اســت که بافت هاى همبند در بدن را تحت تأثیر 
قرار مى دهد. سندرم مارفان معموًال قلب، چشم ها، 
رگ هاى خونــى و اســکلت را درگیــر مى کند. 

مبتالیــان به ایــن ســندرم معموًال 
الغر و بلند قد با دســت ها، پاها 

نگشــت هاى کشیده تر  و ا
هستند.

آسیب هاى ناشى از این ســندرم مى تواند خفیف 
یا شدید باشــد. درصورتى که آئورت -بزرگ ترین 
عروق خونى- که خون را از قلب به دیگر نقاط بدن 
منتقل مى کند تحت تأثیر قــرار گیرد، این بیمارى 

مى تواند کشنده باشد.
درمــان ســندرم مارفــان 
شــامل داروهایى مى شود 
که ســطح فشــار خون را به 
منظور به حداقل رساندن فشار به 
آئورت پایین نگه مى دارد. همچنین 
چکاپ مرتب براى بررسى میزان پیشرفت 
آســیب دیدگى ضرورى اســت. بسیارى از 
مبتالیان به این ســندرم در نهایــت مجبور به 

جراحى و ترمیم آئورت مى شوند. عالئم این بیمارى 
بســیار متنوع و حتى ممکن است در میان اعضاى 
یک خانواده نیز مشــابه نباشد. کشــیده تر بودن 
انگشتان از جمله عالئم شــایع در مبتالیان به این 

سندرم است.
سندرم مارفان از نارســایى در ژنى ناشى مى شود 
که بدن را قادر مى ســازد تا پروتئینى تولید کند که 
به اســتحکام و قابلیت ارتجاعى بافت هاى همبند 

کمک مى کنند.
احتمال ابتال به این ســندرم در مردان و زنان برابر 
اســت و از آنجایى که بیمارى ژنتیکى به حســاب 
مى آید بیشــترین فاکتور خطرزا ابتــالى یکى از 

والدین به این بیمارى است.

قرار مى دهد. سندرم مارفان معموال قلب، چشم ها، 
رگ هاى خونــى و اســکلت را درگیــر مى کند. 

مبتالیــان به ایــن ســندرم معموًال 
و بلند قد با دســت ها، پاها  الغر

نگشــت هاى کشیده تر  و ا
هستند.

عروق خونى- که خون را از قلب به
منتقل مى کند تحت تأثیر قــرار گ
مى تواند کشند
درمــان سـ
شــامل دار
که ســطح فش
به حداقل منظور

نگه مى آئورت پایین
چکاپ مرتب براى بررسى
آســیب دیدگى ضرورى اسـ
مبتالیان به این ســندرم در نه

 سندرمى که مبتالیان به آن انگشتان دستشان ِکش مى آید!

تغییر رنگ لب ها نشانه کدام بیمارى است؟
شاید براى شما عجیب باشد، اما یکى از اعضایى که 
به شما کمک مى کند تا به بیمارى خود پى ببرید، لب 
است. به طور طبیعى رنگ لب افراد متناسب با رنگ 
پوست صورتشان است، اما گاهى اوقات براى نشان 
دادن و هشدار به شــما براى پى بردن به بیمارى و یا 
کمبود انواع ویتامین ها در بدنتان رنگ لب هاى شما 

تغییر مى کند.

لب هاى رنگ پریده و سفید
اگر شما جزو آن دســته از افرادى هستید که معموًال 
لب هاى رنگ پریده و ســفیدترى را نسبت به پوست 
صورتتــان دارید، احتماًال کمبود آهــن دارید. عالوه 
بر تغییر رنگ لب، ترك هایــى را در اطراف لب خود 
مشــاهده مى کنید. زمانى که شــما کم خونى دارید 
در واقع میزان گلبول هاى قرمز خون در بدن شــما 

نیز کاهش یافته اســت، به همین دلیل به اصطالح 
شما دچار رنگ پریدگى مى شوید که هم در چهره و 
هم در رنگ لب شما بروز مى کند. پس الزم است در 
چنین شرایطى تحت نظر پزشک از قرص هاى آهن 

استفاده کنید.
مى توان رنــگ پریدگى لــب را یکــى از عالیم و 
نشانه هاى ابتال به بیمارى هاى گوارشى دانست. الزم 

است تا زمان مراجعه به پزشــک از مصرف غذاهاى 
چرب تا حد زیاد خوددارى کنید.

لب هاى تیره مایل به بنفش
گاهى اوقات رنگ لــب افراد به طــور طبیعى کمى 
تیره اســت اما اگر از ابتدا رنگ لب هایتان تیره نبوده 
و به مرور زمان از رنگ طبیعى خــود فاصله گرفته و 
تیره شده است به این معناســت که احتمال ابتال به 

بیمارى هاى قلبى و عروقى در شما زیاد است. در چنین 
شرایطى الزم است که ســریعًا به پزشک متخصص 

قلب و عروق مراجعه کنید.
لب هاى قرمز روشن

اگر از اینکه رنگ لب هاى شما دیگر صورتى نیستند 
و به رنگ قرمز روشــن تمایل پیدا کــرده اند خوش 
حال هستید الزم اســت بدانید که ممکن است این 

تغییر رنگ تا حد زیادى بیانگر درگیر شــدن شــما 
با مشــکالت کبدى و یا حتى مشــکالت مربوط به 
طحال باشد. هرچند الزم اســت به هنگام مشاهده 
بروز چنین عالمتى به پزشــک مراجعه کنید اما شما 
مى توانید تــا قبل از مراجعه به پزشــک از چاى گل 
داوودى و همچنین ترکیب آب، عسل و لیمو استفاده

 کنید. 

پیام فرح بخش، متخصــص تغذیه و رژیم درمانى درباره نقــش مؤثر ویتامین D بر 
سالمت بدن گفت: ویتامین D یک ویتامین محلول در چربى است که در صورت تأمین 
به مدت طوالنى در بدن باقى مى ماند و باعث تقویت سیستم ایمنى بدن افراد در مقابل 

نفوذ بیمارى ها، ویروس ها، باکترى ها و انواع سرطان هاست.
 D این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشــاره به وضعیت استفاده افراد از ویتامین
در کشور اظهار کرد: متأسفانه اکثر افراد هم خانم ها و هم آقایان در کشور ما به علت 
موقعیت جغرافیایى در منطقه خاورمیانه و نوع تابش آفتــاب با کمبود ویتامین D در 

بدن خود مواجه هستند.
فرح بخش گفت: زندگى در خانه هاى آپارتمانى و کمتر در معرض نور خورشــید قرار 

گرفتن؛ عامل تشدید کاهش ویتامین D در بدن است.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى به راه هاى تأمین ویتامین D در بدن اشــاره کرد 
و گفت: قرار گرفتن روزانه افراد نیم ساعت در معرض نور آفتاب، مصرف مواد غذایى 
مانند تخم مرغ و جگر در لیست برنامه غذایى مى تواند تأثیر زیادى در افزایش ویتامین 

D در بدن داشته باشد.
فرح بخش در پایان گفت: با توجه به وضعیت فرهنگى و اقلیمى درکشور الزم است 
افراد بالغ و سالم در هر رده سنى ماهانه « ویتامین D 50 هزار» را به دلیل جلوگیرى 
از فقر و کمبود آن در بدن و همچنین مقاوم ســاختن بدن در برابــر انواع بیمارى ها 

مصرف کنند.

 D براى جبران کمبود ویتامین
چه بخوریم؟

ماست یک غذاى سالم و مفید اســت که حتى مى تواند براى صبحانه غذاى 
کاملى باشد. مصرف این فرآورده لبنى در وعده صبحانه براى مدت طوالنى 
باعث ســالمت جســم و ذهن مى شــود. یکى از فواید خوردن ماست در 
صبحانه دریافت انرژى براى بدن اســت. همچنین این غذا ذهن را هوشیار 
و شــفاف مى کند. با مصرف این فــرآورده لبنى، قدرت تمرکز شــما باالتر

 مى رود.
اگر به اندام خود اهمیت زیادى مى دهید، این خوراکى تأثیر زیادى در الغرى 
و کاهش وزن دارد. مصرف روزانه ماست در وعده هاى غذایى به سالمت بدن 
کمک مى کند. حال اگر آن را در زمان صبح مصرف کنید که تأثیر آن دو چندان 
مى شود. ماست را در وعده صبحانه مى توانید همراه با سبزیجات تازه مصرف 
کنید. ماست را مى توانید بدون خوردن نان و به صورت خالى بخورید. با این 

روش هیچ تأثیرى در افزایش وزن ندارد.
ماست به دلیل اینکه حاوى مقدار زیادى پروبیوتیک است اگر در زمان صبحانه 
مصرف شود، به درمان بیمارى سیستم گوارش کمک مى کند. زیرا یک ماده 

ملین است که به رفع یبوست هم کمک زیادى مى کند.
ماست در وعده صبحانه به رشد اســتخوان هاى کودکان کمک مى کند. در 

نوجوانان هم خوردن ماست تأثیر زیادى در استحکام استخوان دارد.
یکى دیگر از فواید خوردن ماست در صبحانه رفع سوءهاضمه است. این غذا 
به سلول هاى روده اى کمک زیادى مى کند. از سوى دیگر در درمان بیمارى 
و کندکارى معده هم تأ ثیرگذار اســت. اگر با مصرف غذا دچار ســوءهاضمه 

مى شوید، بهتر است در زمان صبحانه فقط ماست میل کنید.

حســین صالحى، رزیدنت بیمارى هاى کودکان دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان درباره بروز خشونت صدا در برخى 
از افراد اظهار کرد:  براى این اختالل چند فرضیه وجود دارد 

که به هنگام مراجعه به پزشک مورد بررسى قرار مى گیرد.
او بیان کرد: در برخى از کودکان نیز این اختالل خشونت 
صدا به صورت مادرزادى دیده مى شود و از همان بدو تولد 
تار هاى صوتى کودك آسیب دیده است و کودك مشکالت 
حنجره اى دارد. صالحى افزود: در حالت دیگر ممکن است 

فرد مراجعه کننده بیان کند که بروز این اختالل و خشونت 
صدا کمتر از یک هفته است که اتفاق افتاده است، در چنین 
شرایطى ما با بررسى ها ى انجام شده به این نتیجه مى رسیم 
که این امر به دلیل آلرژى هاى فصلى است و جاى نگرانى 
نیست. او گفت: اما اگر به صورت ناگهانى دچار این عارضه 
شده اید و مدت زمانى که با آن درگیر هستید بیش از یک 
الى دو هفته است باید فرد حتماً آزمایش هاى الزم را انجام 
دهد تا به دلیل بروز این اختالل پى ببرد، چرا که ممکن است 

به دلیل بروز عفونت ها و وجود غده هایى در گلو و حنجره 
باشد. صالحى اظهار کرد: در اکثر مواقع این اختالل در بین 
نوجوانانى که در سن بلوغ هستند دیده مى شود که به دلیل 
بروز و رشد هورمون هاى رشدى تغییراتى در ُتن صداى فرد 
دیده و شنیده مى شود. وى  گفت: ممکن است بروز اختالل 
در تن صدا مربوط به هیچ کدام از این موارد ذکر شده نبوده 
و  بر اثر جراحى هایى باشد که فرد در قسمت گلو و حنجره 

خود انجام داده است.

خوردن ماست 
در صبحانه 
چه خواصى 
دارد؟

شهردار داران- ابراهیم گوگونانى

آگهى مزایده نوبت اول
شهردارى داران در نظر دارد جایگاه CNG  را از طریق  مزایده با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید :

1- قیمت پایه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري به مبلغ 100/000/000 ریال ( یکصد میلیون ریال ) ماهیانه برآورد گردیده است.
2- پیشنهاد دهندگان بایستی  5 درصد کل مبلغ را بحساب 141443118465121 بانک انصار بنام سپرده جاري شهرداري داران واریز نمایند و فیش مربوطه 

را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- پیشنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادات خود را در دو پاکت ( الف ) شامل فیش سپرده واریزي و رزومه کاري و تاییدیه شرکت گاز و آگهی امضاء شده 

مزایده و پاکت  (ب ) شامل پیشنهاد قیمت ؛ به واحد حراست شهرداري داران تحویل نمایند.
4- پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهادات خود را از روز دوشنبه 10 / 06 /99 تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه 20 / 06 /99 در پاکت الك و مهر شده به 

دفتر حراست شهرداري تحویل نمایند.
5- پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ  22 / 06 /99 باز و قرائت خواهد شد.

6- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداري باقی مانده و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته خودداري نمود سپرده او به نفع 
شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و نفر سوم هم به همین منوال خواهد بود.

7- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
8- شرکت پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون آزاد خواهد بود.

9- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع دخالت کارکنان دولت را رعایت بنمایند.
10- پیشنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادي خود را بطور دقیق و خوانا مشخص نمایند و کمیسیون پیشنهادات مبهم و مخدوش  را رد خواهد  نمود.

11- پیشنهاد دهندگان می بایست جزو شرکت هاي مورد تایید اداره گاز استان اصفهان باشند.
12- پیشنهاد دهندگان می بایست داراي مجوز نگهداري و تعمیرات مورد تایید شرکت گاز استان اصفهان باشند.

13- پیشنهاد دهندگان باید ذیل این برگه آگهی را به منزله قبولی  کلیه شرایط  آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه فیش بانکی خود نمایند.
14 - کلیه هزینه هاي آگهی و هزینه کارشناسی  و سایر هزینه هاي مرتبط به عهده برنده مزایده می باشد.

15 - درج نام و نام خانوادگی شرکت کننده بر روي پاکت هاي پیشنهادي الزامی می باشد.

م الف: 970559

عواملى که باعث تغییر صدا مى شوند



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

حمد و ســپاس خداوندى را سزاســت که همواره وجود داشــت، 
پیش از آنکه  آســمان یا زمین، جن یا انس، پدید آینــد. خداوندى 
که ذ ات او را فکرهــا و عقل هاى ژرف اندیش نتوانند بشناســند 
و با نیروى اندیشــه اندازه اى براى او نتوانند تصور کنند. هیچ 
ســئوال کننده اى او را به خود مشغول نســازد و فراوانى عطا و 
بخشش از دارایى او نکاهد، براى دیدن به چشم مادى نیاز ندارد و 

موال على (ع)در مکانى محدود نمى شود.
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مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان گفت: تولید 
آسفالت سال گذشته 202 هزار تن بود که بخشى از آن در 
پروژه هاى عمرانى و بخشى هم در معابر شهرى استفاده 
شده است که هرچه مسیر بیشترى از پروژه هاى رینگ 
حفاظتى آزاد شود تولید آسفالت سازمان عمران هم از مرز 

200 هزار تن عبور مى کند. 
مجید طرفه تابان در نشســت خبرى آنالین با اصحاب 
رسانه در سلسله نشســت هاى خبرى «سه شنبه ها با 
رسانه» با بیان اینکه سازمان عمران در سال 98 نسبت 
به سال 97، 300 درصد رشد در تولید بتن و 234 درصد 
رشد در تولید آسفالت داشته است، اظهار کرد: همچنین 
این سازمان این مدت، از نظر عملکرد ریالى 350 درصد 

رشد در مباحث عمرانى را تجربه کرده است. 
وى با بیان اینکه در پنج ماهه امسال 550 هزار تن انواع 
مصالح در مجتمع تولیدى صفه تولید شده است که رکورد 
جدیدى در مقایسه با ســال هاى گذشته سازمان است، 
ادامه داد: اجراى پروژه هاى آسفالتى مثل روکش معابر 
اصلى، آسفالت تراشى در شــهر و اجراى روکش معابر 
فرعى بخش دیگرى از اقدامات سازمان عمران است که 
پارسال 35 میلیارد تومان در این زمینه براى مناطق 15 

گانه هزینه شد. 
مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: اجراى برخى از پروژه هاى عمرانى شــهردارى از 
وظایف این حوزه اســت به طورى که هم اکنون 316 

میلیارد تومان پروژه فعال در سطح شهر داریم. 
وى بزرگ ترین پروژه در دست اقدام سازمان عمران را 
اجراى طرح مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح شهید 
سردار سلیمانى با قرارداد صد میلیارد تومان عنوان و اظهار 

کرد: این پروژه حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکى دارد.
طرفه تابان ادامه داد: در راستاى اجراى رینگ چهارم، سال 
گذشته موفق شدیم قسمتى از رینگ حفاظتى از پل آفتاب 

تا انتهاى جاده تاکسیرانى را بهره بردارى کنیم. 
وى افزود: بــا اجراى این پروژه روزانــه به طور تقریبى 
از بروز ســه تصادف و یک جرح سنگین و یک فوت در 
مسیر منطقه 14 در جاده بعثت و زیرگذر عاشق اصفهانى 
جلوگیرى شــد، ضمن اینکه تردد خودروها و مردم هم 

آسان تر شده است.
مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان اظهار کرد: 
3 کیلومتر از مسیر پل آفتاب تا مجموعه پل ها و تقاطع 
شهید ســلیمانى در حال انجام است و قسمتى از آن هم 
آزادسازى شــده و در حال اجراست؛ همچنین عملیات 
عمرانى پل روى مادى سمت شش راه و پل قهجاورستان 
نیز در ادامه این 3 کیلومتر آغاز شده است و امیدواریم به 
زودى شاهد افتتاح مسیر کارخانه قند تا پل آفتاب باشیم. 

وى افزود: همچنین بهره بــردارى از این بخش رینگ 
چهارم مى تواند ترددها را از سمت خیابان جى حذف کند و 

ایمنى بیشترى براى شهروندان فراهم آورد.
طرفه تابان افــزود: فاز اول رینگ چهارم را شــب عید 
تحویل مردم دادیم و افتتاحیه رســمى آن هم به زودى 

انجام مى شود. 
وى با بیان اینکه سازه داخل مجموعه پروژه گلستان شهدا 
از سوى پیمانکاران دیگر در حال ساخت است و سازمان 
عمران عهده دار محوطه سازى و سپتینگ مجموعه است 
که در دو هفته آینده بیرون مجموعه نیز تکمیل مى شود، 
اظهار کرد: سازمان عمران متولى بخش کوچکى از سالن 
همایش هاى بین المللى است اما برنامه ریزى شهردارى 

این است که تا سال آینده همه پروژه هاى این بخش را 
تکمیل کند. 

مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: مجموعه سالن همایش هاى بین المللى، 300 میلیارد 
تومان اعتبار دیگر براى تکمیل نیاز دارد. شهردارى در حال 
مذاکره با بهره برداران مختلف براى این سالن است تا یک 
روال مشخص براى بهره بردارى این مرکز تعریف شود. 
به طورى که اگر شرایط حمایتى فراهم باشد، این پروژه تا 

سال دیگر بهره بردارى مى شود.
طرفه تابان با اشاره به اینکه در مهرماه هر سال، بودجه 
نویسى مناطق براى آســفالت معابر صورت مى گیرد و 
مبلغى براى روکش، قسمتى براى معابر اصلى و بخشى 
هم براى معابر فرعى اختصاص مى یابد، گفت: این بودجه 

در دو مرحله به سازمان عمران اعالم و وظیفه آسفالت 
کشى اجرا مى شود. 

طرفه تابان در مورد رینگ چهارم ترافیکى هم توضیح 
داد: 6 کیلومتر از این رینگ 78 کیلومترى، در دستور کار 
و 3 کیلومتر از این مسیر در حال انعقاد قرارداد است و در 
نظر داریم تا پایان سال آینده 6 کیلومتر از رینگ به بهره 

بردارى برسد. 
وى در مورد تأثیر شــرایط کرونایى بر اقدامات سازمان 
عمران افزود: با شیوع کرونا یک نماینده از مرکز بهداشت 
و مأمور اچ اس اى سازمان بر سالمت کارکنان نظارت 
دارد و آزمایش موارد مشکوك انجام مى شود؛ على رغم 
تعداد بسیار کارگران و پیمانکاران، موارد بسترى به ندرت 
بوده است و کارگاه هاى عمرانى و ماشین هاى سنگین به 

صورت دوره اى گندزدایى مى شود. 
وى ادامه داد: از صفر تا صد احداث یک خیابان در شهر 
اصفهان با تولیدات ســازمان صورت مى گیرد. مصالح 
اساس، زیراساس، نیوجرسى، آسفالت و بتن از تولیدات 

خود سازمان است. 
طرفه تابان بیان کرد: قیمت مصالح عمرانى با تشــدید 
تحریم ها خیلى تغییر کرد و اگر قبًال به صورت شرایطى 
مى توانستیم خریدها را انجام دهیم، اکنون تمام خریدها 
نقدى صورت مى گیرد چراکه قیمت ها تثبیت شده نیست 
و در مراحل اجرا نرخ تغییر مى کند و سخت مى توان کار 

را تمام کرد. 
مدیرعامل سازمان عمران شــهردارى اصفهان افزود: 
پروژه مجموعه پل ها و تقاطع شهید سلیمانى چند درصد 
از برنامه فشرده اى که در نظر گرفتیم، عقب افتاده است 
که علت آن خرید نقدى مصالح و آزادســازى هاى در 

مسیر است.
وى در مورد فعالیت کارگاه هاى عمرانى در نقاط مختلف 
شــهر اصفهان تصریح کرد: یک شــهر وقتى ساخته 
مى شود که پروژه عمرانى و کارگاه ها در آن فعال باشد 
به طورى که یک کارگاه از یک گوشــه شهر جمع و در 
گوشه دیگر گسترده شود. امیدواریم در آینده نزدیک 78 
کیلومتر رینگ چهارم، احداث و ترافیک رینگ هاى 2 و 

3 کمتر شود.
وى با بیان اینکه بهره بردارى از نمایشگاه بزرگ اصفهان 
براى آبان ماه امسال برنامه ریزى شده و داخل نمایشگاه 
در حال تکمیل است، گفت: محوطه سازى بیرون و جاده 
دسترسى توسط سازمان عمران با قدرت در حال پیگیرى 
است و یکى از اقدامات خوب این دوره ساخت نمایشگاهى 

در خور شهر است.  
مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: در پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان، شش قرارداد 

با مبلغ 35 میلیارد تومان داریم که در حال انجام است.
وى در مــورد قراردادهاى جدید ســازمان عمران هم 
ادامه داد: اجراى 3 کیلومتر از رینگ چهارم، قســمتى از 
پل زیرگذر روبه روى سازمان میادین و چندین خیابان 
سازى در ضلع شمالى منطقه 7، همچنین اجراى روکش 
آسفالت معابر اصلى و آسفالت تراشى هم طبق روال، از 

فعالیت هاى جدید سازمان عمران است.
طرفه تابان با بیان اینکه استفاده از آسفالت سرباره اى، 
تکنولوژى چندین ساله و در حال استفاده در شهر است، 
 BRT گفت: این تکنولوژى هم اکنون در مســیرهاى
خیابان جى و پروژه هاى ترافیکى شهر به صورت ویژه 

در حال استفاده است.
وى در خصوص آسفالت تولیدى در سال 98، افزود: تولید 
آسفالت سال گذشته 202 هزار تن بود که بخشى از آن در 
پروژه هاى عمرانى و بخشى هم در معابر شهرى استفاده 
شده است که هرچه مسیر بیشترى از پروژه هاى رینگ 
حفاظتى آزاد شــود باید تولیدات ما هم از مرز 200 هزار 

تن عبور کند. 
مدیرعامل سازمان عمران شــهردارى اصفهان میزان 
آسفالت تولید و استفاده شــده در پنج ماهه امسال را 70 
هزار تن عنوان و اظهار کرد: با توجه به اینکه بخشى از 
پروژه هاى شهردارى را سازمان عمران انجام مى دهد، 
این حوزه داراى 415 نیروى رسمى و شرکتى است؛ البته 
نزدیک به حداقل هزار نفر نیز در طــرح هاى عمرانى 

مشغول فعالیت هستند.

مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان تشریح کرد

وجود 316 میلیارد تومان پروژه فعال در شهر

الف : موضوع مزایده : فروش باطرى هاى « یوپى اس»  فرسوده و اسقاطى 
ب : سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 140/000/000 ریال به صورت چک بانکى در وجه مدیریت شعب بانک ملت 
استان اصفهان و یا واریز به حساب 2024013595 با شناسه واریز 13993300010992105  قابل پرداخت در 

کلیه شعب بانک ملت
ج : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده : ارائه فیش بانکى به مبلغ 200/000 ریال واریز به حساب 

شماره 2024010265 با شناسه واریز 13993300010992289 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
د : محل دریافت اسناد مزایده : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى ، جنب 

پایانه امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  
ه : محل استقرار اموال : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى ، جنب پایانه 

امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه دلیلى مختار است

   آگهى مزایده عمومى 99/2 باطرى هاى " یوپى اس " فرسوده و اسقاطى 
   بانک ملت استان اصفهان

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

جدول زمان بندى مزایده
از 1399/06/15 لغایت ساعت 13:00 مورخ 1399/06/18مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از اموال
از 1399/06/19 لغایت ساعت 13:00 مورخ 1399/06/23مهلت ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها )

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت محل ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها )
شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه چهارم ، دبیرخانه 

ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 1399/06/26تاریخ بازگشایى پاکت هاى پیشنهادى

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت محل بازگشایى پاکت ها
شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه پنجم 

الف : موضوع مزایده : فروش آهن آالت ضایعاتى و اسقاطى 
ب : سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 75/000/000 ریال به صورت چک بانکى در وجه مدیریت شعب بانک ملت 
استان اصفهان و یا واریز به حساب 2024013595 با شناسه واریز 13993300010991157  قابل پرداخت در 

کلیه شعب بانک ملت
ج : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده : ارائه فیش بانکى به مبلغ 200/000 ریال واریز به حساب 

شماره 2024010265 با شناسه واریز 13993300010991242 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
د : محل دریافت اسناد مزایده : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى ، جنب 

پایانه امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  
ه : محل استقرار اموال : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى ، جنب پایانه 

امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه دلیلى مختار است

   آگهى مزایده عمومى 99/1 آهن آالت ضایعاتى و اسقاطى 
   بانک ملت استان اصفهان

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

جدول زمان بندى مزایده
از 1399/06/15 لغایت ساعت 13:00 مورخ 1399/06/18مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از اموال
از 1399/06/19 لغایت ساعت 13:00 مورخ 1399/06/23مهلت ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها )

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت محل ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها )
شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه چهارم ، دبیرخانه 

ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 1399/06/26تاریخ بازگشایى پاکت هاى پیشنهادى

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت محل بازگشایى پاکت ها
شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه پنجم 


