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چقدر لبنیات 
مصرف کنیم؟

شهردار متهم مى کند
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افزایش 25 میلیون تومانى 
قیمت خودرو طى 2 روز

اصفهان  مثل تورین 
محرم مثل پیرلو

جشنواره 
«بادکنک طالیى» 

روى ریل سیاستگذارى
رئیس و 5

معاون بهزیستى 
شاهین شهر 
عزل شدند

یک متخصص تغذیه درباره میزان مصرف شیر و 
ماست در سبد روزانه غذایى، اظهار کرد: مى توانیم 

مصرف شیر و ماست را جایگزین یکدیگر کنیم؛ 
مثًال مصرف یک لیوان شیر دقیقاً مانند یک لیوان 

ماست است. 

حکم عزل مســئوالن نگهدارى کودکان کار در 
زیرزمین صادر شــد. معاون اجتماعى ســازمان 
بهزیستى کشــور از برخورد قاطعانه با مسئوالن 
نگهدارى کودکان کار و خیابان در زیرزمین اداره 
بهزیستى شاهین شــهر خبر داد و گفت: بر این 
اساس حکم عزل رئیس و معاون بهزیستى این 

شهرستان صادر شد و ...
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احتمال کلنگزنى ترامواى اصفهان در سال جارىاحتمال کلنگزنى ترامواى اصفهان در سال جارى

مدیر پروژه ترامواى اصفهان: بیش از یک دهه است که کالنشهر اصفهان در انتظار سیستم ترامواست ومدیر پروژه ترامواى اصفهان: بیش از یک دهه است که کالنشهر اصفهان در انتظار سیستم ترامواست و
 مطالعات تکمیلى این پروژه آغاز شده است مطالعات تکمیلى این پروژه آغاز شده است
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قدرت ا... نوروزى دیروز در اظهاراتى کم سابقه به سرفصل اسنادى پرداخت که حکایت از تخلفات آشکار مى کند

قاسم حدادى فر: 

باید از رحمان حمایت کنیم
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: فارغ از هر سلیقه اى که داریم باید 
از سرمربى جدید تیم حمایت کنیم و بتوانیم تیمى آماده کنیم که بتواند 

در لیگ برتر اتفاقات سال گذشته را جبران کند.
قاســم حدادى فر در گفتگویى در مــورد انتخاب رحمــان رضایى 

اظهار کرد: رحمان رضایى به خانه خودش...
6

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ورود سازمان بهزیستى کشور به ماجراى 
نگهدارى کودکان کار در زیرزمین

تأثیر 
ویروس کرونا 

روى سالمت روان 
دانش آموزان

طوفان چند ساعته «فروتن»
ماجراى شایعه تغییر جنسیت ستاره سینماى ایران تکذیب شد

2

چند روزه از شماچند روزه از شما
 داغون ترم داغون ترم

مرجانه گلچین: مرجانه گلچین: 
امثال من در سینما امثال من در سینما 
جایى ندارند جایى ندارند 

اظهارات تند و تیز 
بازیگر قدیمى درباره
 اوضاع حاکم بر 
سینماى ایران

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد فروشگاه داخل زندان باز قلعه شور را از طریق 
مزایده عمومى واگذار نماید.

لذا متقاضیان میتوانند جهت تهیه اســناد مزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى 
یکشنبه مورخ 99/06/23 به بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان واقع در بزرگراه اصفهان-
ذوب آهن،جنب زندان مرکزى،بنیاد تعاون زندانیان امور بازرگانى مراجعه و اسناد را دریافت و 
حداکثر تا پایان وقت ادارى چهارشنبه مورخ99/06/26 به صورت پلمب شده تحویل نمایند.

پاکت ها در تاریخ99/06/30بازگشایى و قرائت خواهد شد. 
ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 37885784- 031، 09133265567 

تماس حاصل فرمایید.

آگهى مزایده عمومى
شماره 99/03

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد فروشگاه داخل زندان نیمه باز ویالشهر را از 
طریق مزایده عمومى واگذار نماید.

لذا متقاضیان میتوانند جهت تهیه اســناد مزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى 
یکشنبه مورخ 99/06/23 به بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان واقع در بزرگراه اصفهان-
ذوب آهن،جنب زندان مرکزى،بنیاد تعاون زندانیان امور بازرگانى مراجعه و اسناد را دریافت و 
حداکثر تا پایان وقت ادارى چهارشنبه مورخ99/06/26 به صورت پلمب شده تحویل نمایند.

پاکت ها در تاریخ99/06/30بازگشایى و قرائت خواهد شد. 
ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 37885784- 031، 09133265567 

تماس حاصل فرمایید.

آگهى مزایده عمومى
شماره 99/02

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان
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بعد از انتشــار مصاحبه خبرگــزارى «ایکنــا» با عنوان 
«پرده بــردارى از مافیاى فروش قبــر در تهران/ حقیقت 
ماجراى همسطح سازى قبرستان ابن بابویه»، یک منبع آگاه 
از دستگیرى سلطان فروش قبر خبر داد. این منبع آگاه اعالم 
کرد: نام این فرد «س-ح-ا» است و صبح روز یک شنبه 
(دیروز) توســط نیروى انتظامى جمهورى اسالمى ایران 
و به دستور دادســتان عمومى و انقالب شهررى دستگیر 
شــده اســت. چند هفته قبل بود که خبرگزارى «ایکنا»، 
در مصاحبه اى با حجت االســالم عالمه، مدیر آستان ابن 
بابویه شهررى، از مافیاى فروش قبر در تهران پرده بردارى 
کرد و حجت االســالم صادقى، رئیس اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان رى نیز در مصاحبه اى دیگر از اخراج فرد 
واسطه گر فروش قبور از آستان شیخ صدوق(ره) خبر داده 
بود. مدیر آستان ابن بابویه شهررى گفته بود: «از گذشته 
یادمان است که مى گفتند بدترین کار مرده خورى است؛ بنده 
نمى دانستم که مرده خورى به چه معناست، تا اینکه اینجا 
آمدم و دیدم که مرده خورى وجود دارد. در حالى که ما باید 
به خانواده هاى متوفى کمک کنیم، متأسفانه با حضور این 
گروه مافیایى بار بیشترى بر دوش آنها گذاشته شده بود و 
خانواده ها در شرایط بسیار بدى قرار گرفته بودند. بعد از دفن 
اموات خانواده ها متوجه مى شدند که چه بار مالى سنگینى 

براى این موضوع متحمل شده اند.» /2788

بازار خرید و فروش خودرو این روز ها با غفلت مســئوالن 
اجرایى و نظارتى نسبت به هفته گذشته با افزایش نجومى 
قیمت انواع خودرو هاى داخلى رو به رو شده است. قیمت ها 
در بازار به حدى افزایش پیدا کرده که فروشندگان خودرو 
دســت از معامالت کشــیده اند و خرید و فروشى انجام 
نمى شود. این درحالى اســت که بازار آگهى هاى فروش 
خودرو، براســاس این قیمت هاى نجومــى هر لحظه در 
حال افزایش است و گویا بازار به صورت سازمان یافته به 
سمت گرانى پیش مى رود. بى تدبیرى مسئوالن نظارتى 
در مدیریت بازار خودرو باعث شد تا روند افزایش قیمت در 
بازار خودرو به صورت نجومى افزایش و قیمت خودرو هاى 

داخلى دو روزه 10 تا 25 میلیون تومان افزایش یابد.
هفته گذشــته روند افزایش قیمت دالر باعث شــد بازار 
خودرو نیز متأثر از این موضوع شــاهد افزایش قیمت در 
انواع خودرو هاى داخلى شــود اما این هفته اتفاقى در بازار 
ارز به وجود نیامده ولى بازار خــودرو مدام در حال افزایش 

غیرمنطقى قیمت هاست.
جالب اینجاست کسى تمایل به فروش خودرو ندارد و فقط با 
اعالم قیمت هاى غیرمنطقى التهابات بازار را بیش از گذشته 
مى کنند. در این شرایط واحد هاى اجرایى و نظارتى سکوت 
کرده اند و این مصرف کننده اســت که نمى داند چگونه 

مى تواند خودروى مورد نیاز خود را خریدارى کند.

سلطان قبر
 دستگیر شد

افزایش 25 میلیون تومانى 
قیمت خودرو طى 2 روز

رابطه سکه و دستمزد
سنجش دستمزد با قیمت سکه بدون    رکنا |
شک شاخصى براى نمایش «قدرت خرید» است. 
روند تحوالت قیمت سکه از ســال 58، شماى 
پرنوسانى از رابطه «دستمزد» با «نرخ سکه» را 
نشان مى دهد. قیمت هر ســکه بهار آزادى که 
فروردین ماه امسال در کانال پنج میلیون تومان 
بود، در شــهریور ماه کانال 11 میلیون تومانى را 
ثبت کرده است! اگر فقط امسال را در نظر بگیریم، 
قیمت هر قطعه ســکه بهار آزادى 6 برابر حداقل 
دستمزد است. به عبارتى قیمت یک سکه برابرى 

مى کند با شش ماه دستمزد یک کارگر!

سرنوشت کالس اولى ها 
معاون آموزش ابتدایى وزیر آموزش    ایسنا|
و پرورش گفت: سرنوشت کالس اولى ها را نمى توان 
به گوشى هوشمند سپرد، حتماً باید آموزش ابتدایى 
حضورى باشد اما در این شرایط با رعایت ضوابط 
بهداشتى، این تصمیم سخت اما شجاعانه فرصتى 
براى بهره مندى از ظرفیت دانــش آموزان در امر 

ترویج فرهنگ سالمتى است./2784

خطر اعتیاد در زنان
  تسنیم| دبیر شوراى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدر اســتان تهران تصریــح کرد: یک 
مرد معتاد بین چهار تا شــش نفر و یک زن معتاد 
بین هشــت تا 12 نفر را مى توانــد درگیر اعتیاد 
کند و متأسفانه تن فروشى، حلقه اجبارى اعتیاد 
زنان است. مصطفى هادى زاده خاطرنشان کرد: 
خطراتى که براى یک زن معتاد ایجاد مى شــود 
در مقایسه با خطرات موجود براى مردان معتاد، 
بسیار بیشتر اســت. یک مرد معتاد در مدت پنج 
سال تخریب کامل مى شود اما این تخریب در زنان 

معتاد، حدود دو سال زمان مى برد.

وضعیت خوب نیست
رئیــس فدراســیون ورزش هاى    بهار |
همگانى تأکید کرد: وضعیت ســالمت عمومى 
مردم خوب نیســت، چاقى و کم تحرکى در حال 
افزایش است و 82 درصد مرگ و میرها به دلیل 
شیوع بیمارى هاى غیرواگیر در نتیجه کم تحرکى 

است./2785

تناقض منجر به سرگردانى 
  عصر ایران| یک نماینده مجلس گفت: 
مشکالتى که در موضوع کنکور پیش آمده منجر 
به گزارشات و اظهار نظرات متناقضى شده است 
که به دولت، مجلس و جامعه رسیده و باعث شده 
بســیارى از داوطلبان و خانواده هــاى آنها دچار 
تناقض شــوند. جبار کوچکى نژاد در جلسه علنى 
دیروز مجلس در تذکــرى گفت: همین تناقض 
منجر به ســرگردانى در حوزه آموزش و پرورش 
کشور شده است به طورى که امروز 13 میلیون 
دانش آموز و یک میلیــون معلم در کالس درس 
در شرایط شیوع کرونا حضور دارند. اظهار نظرات 
متناقض در موضوع کنکور و حضور دانش آموزان 
در مدارس باعث شده است که تصمیم گیرى از 

دست تصمیم گیرندگان خارج شود.

سریع ترین سرعت دانلود 
کشــورهاى متعــدد    اعتماد آنالین |
 5G در جهان در حال راه اندازى تجارى شــبکه
هستند که یکى از مزیت هاى آن نسبت به شبکه 
4G سرعت باالتر است. اما شبکه 5G کشورهاى 

مختلف ســرعت هاى متفاوتى را دارند. شرکت 
 5G اوپن ســیگنال به تازگى به بررسى تجربه
کاربران اپراتورهاى تلفن همراه در سراسر جهان 
پرداخته است و کشورها به جز چین را مورد بررسى 
قرار داده اســت. بر این اســاس کاربران 5G در 
عربستان سعودى ســریع ترین میانگین دانلود را 
 5G در سطح جهانى دارند. سرعت دانلود شبکه
در این کشور414/2 مگابیت بر ثانیه است. /2786

شناسایى عوامل خرابکارى
 در نطنز 

ســخنگوى    باشگاه خبرنگاران جوان |
سازمان انرژى اتمى از شناسایى عوامل خرابکارى در 
حادثه نطنز توسط دستگاه هاى امنیتى خبر داد. بهروز 
کمالوندى با اشاره به حادثه نطنز گفت: این حادثه جنبه 
خرابکارى دارد و البته سازمان هاى امنیتى ما باید دقیق 
موضوع را بررســى کنند. او افزود: قرار بر این بود که 
این سازمان ها نسبت به حادثه نطنز اظهار نظر کنند، 
تحقیقات آنها ادامه دارد و تــا جایى که اطالع داریم، 
عوامل را کشف کرده اند، دالیل را مى دانند و اشراف 
کامل به این موضوع دارند. کمالوندى تصریح کرد: ما 
جزئیات دقیق را نمى دانیم، اما تا اندازه اى به ما گفته 
اند، چون موضوع در دســت پیگیرى و بررسى است 

نمى توانیم بیشتر در رابطه با آن صحبت کنیم./2779

دوره قبلى حاوى 
ناهنجارى  بود

   خبر آنالین | سید مصطفى میرسلیم، نماینده 
مردم تهران و عضو بلندپایه حزب مؤتلفه اسالمى در 
پاسخ به این ســئوال که با برآورد بیش از سه ماهه 
حضورتان در پارلمــان آیا تفاوت هایى را نســبت 
به دوره هاى قبل حس مى کنیــد گفت: هنوز زود 
است که بتوان درباره مجلس یازدهم و قابلیت هاى 
آن نظر داد. البته این مجلس اســتثنائى اســت اما 
آنچه از دوره قبلى مجلس به ما رسیده حاوى برخى 
ناهنجارى هاست که به تدریج بر هم افزوده شده و 
مجلس را از در رأس امور بودن خارج کرده و برخى 
نمایندگان را به انحراف کشانده و به جایگاه مجلس 

صدمه زده است./2781

رمزگشایى 
حمید رسایى 

  دیده بان ایران | حمیــد رســایى، فعــال 
اصولگرا و نماینده سابق مجلس، در توییتى از علت 
بازگشایى مدارس در دوران شیوع کرونا گفت. وى 
در این باره نوشــت:  اخبار حکایت از این مى کند که 
بازگشایى مدارس استمرار نخواهد داشت... آیا پشت 
پرده این بازگشایى موقتى، ســود و منافع مدارس 
غیرانتفاعى در کار است؟! چند درصد از تصمیم گیران 
و تصمیم سازان در وزارت آ.پ از منفعت این مدارس 

برخوردارند؟!/2782

استقرار ارتش در شرق و 
شمال شرق

  ایسنا| فرمانده نیروى زمینى ارتش اظهار 
کرد: نیروى زمینى پیش از ایــن در مرزهاى غرب 
و جنوب غرب مستقر بود و از سال گذشته در شرق 
و شمال شرق نیز مســتقر شــدیم؛ نیازمند بودیم 
پایگاه هایى که قابلیت تاکتیکى ویژه اى داشته باشند 
را احداث کنیم تا بتوانیم به خوبى از مرزها دفاع کنیم؛ 
بنابر برنامه ریزى هاى انجام شده، نقشه بسیار خوبى 
براى کل مرز طراحى شده و در سرى اول آن احداث 
ده پایگاه ویژه پیش بینى شــده است که اولین آن را 
چند روز پیش افتتاح کردیــم و 9 پایگاه دیگر نیز به 

مرور احداث مى شوند.

رفتند دنبال عسل اما...
  فارس| محســن رضایــى، دبیــر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در آیین رونمایى از سامانه 
نجم (نظام جمع ســپارى دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام) با بیــان اینکه نرخ ســود بانکى را 
کاهش دادند و فکر نکردند این پــول کجا مى رود 
گفت: عده اى متخصص چتربازى هســتند و بهتر 
از دولتمردان فهمیدنــد پولى که بیرون مى آید، قرار 
اســت کجا برود. آنها مى دانستند این پول به بورس 
مى رود و فورى پول ها را به سپرده هاى جارى تبدیل 
کردند و این اواخر که فقــرا به دنبال بورس رفتند به 
دنبال عســل رفتند اما چیزى نصیبشان نشد، غافل 
از اینکه عســل بورس را آن عده، برداشــت کرده
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خبرخوان

حکم عزل مسئوالن نگهدارى کودکان کار در زیرزمین 
صادر شد. معاون اجتماعى ســازمان بهزیستى کشور از 
برخورد قاطعانه با مســئوالن نگهدارى کودکان کار و 
خیابان در زیرزمین اداره بهزیســتى شاهین شهر خبر 
داد و گفت: بر این اســاس حکم عــزل رئیس و معاون 
بهزیستى این شهرستان صادر شد و تخلف ادارى آنان 

پیگیرى مى شود.
روز شنبه اخبارى منتشر شد مبنى بر اینکه ده کودك و 
نوجوان محبوس شده در زیرزمین اداره بهزیستى شاهین 
شــهر، کودکان ســر چهارراه ها بودند که از قرار معلوم 
توسط مأموران جمع آورى شده و تحویل این اداره شده 
بودند، اما اداره بهزیستى شاهین شهر آنها را بدون مراقب 
و کوچک ترین امکاناتى در این زیرزمین محبوس کرده 
بود. در نهایت تعدادى از شهروندان شاهین شهر متوجه 
فریادها و درخواســت کمک کودکان از زیر زمین اداره 
بهزیستى این شهر شده و با پلیس و سازمان آتش نشانى 

تماس مى گیرند.
حبیب ا... مســعودى فرید، معاون اجتماعى ســازمان 
بهزیستى کشور دیروز در گفتگو با «ایرنا» افزود: ماجراى 
نگهدارى کودکان کار و خیابان طى جلسه اى بررسى و 
مشخص شد دو اشــکال عمده در بروز آن وجود داشته، 
اول آنکه این کودکان در طرح ضربتى فرماندهى شاهین 
شهر شناســایى شده بودند که بهزیســتى با طرح هاى 
ضربتى موافق نیست. اشکال دوم این بوده که این طرح 
ضربتى روز پنج شنبه شروع شده که معموًال پنج شنبه ها 
زمان مناسبى براى اجراى طرح هاى ساماندهى نیست 
چون روز بعد از آن تعطیل اســت. از ســوى دیگر طى 
بررسى ها مشخص شد که رئیس بهزیستى شهرستان 

براى نگهدارى این کودکان، تدبیر الزم را نکرده است.
معاون بهزیستى گفت: با توجه به نبود محل نگهدارى 
کودکان کار و خیابان در شــاهین شهر و فاصله کم این 
شهرستان با اصفهان، این امکان وجود داشت که کودکان 

را به اصفهان انتقال دهند اما این کار صورت نگرفته است. 
از ســوى دیگر فرد مراقب کودکان بــا اینکه در همان 
ساختمان حضور داشته اما براى ســاعتى نزد کودکان 
نبوده و این مسئله باعث نگرانى کودکان شده بود که فکر 
کرده بودند کسى در ساختمان نیست و آنها تنها مانده اند 

که این مسئله مصداق کودك آزارى و تخلف بوده است.
مسعودى فرید تأکید کرد: ما پس از اطالع از نگهدارى 

کودکان در آن شرایط بالفاصله پیگیرى هاى خود را آغاز 
کردیم و حکم عزل رئیس و معاون بهزیستى شاهین شهر 
صادر شده و به تخلفات ادارى معرفى مى شوند تا با این 

اقدام غیرمسئوالنه برخورد کامل شود.
وى تأکید کرد: پیگیرى ها انجام شــده و افراد مسئول 
در نگرانى کودکان، حتمًا نتیجــه اعمال خود را خواهند 
دید؛ همچنین تــالش مى کنیم پیگیرى بیشــترى در 

زمینه کودکان کار و خیابان داشته باشیم که شاهد این 
مسائل نباشیم. 

مســعودى فرید با قدردانى از رســانه ها براى پیگیرى 
اینگونه موارد، یادآور شــد: این کودکان نگهدارى شده 
در آن وضعیت، شماره تلفنى نداشتند که با خانواده آنان 
تماس بگیرند یا اینکه از ترس شماره تلفن نداده بودند اما 
به هر حال نگهدارى آنان در آن شرایط، تخلف بوده است.

ورود سازمان بهزیستى کشور به ماجراى نگهدارى کودکان کار در زیرزمین 

رئیس و معاون بهزیستى شاهین شهر عزل شدند

شنبه شب انتشار یک خبر عجیب، طوفان بزرگى در فضاى 
مجازى و سایت هاى اینترنتى به راه انداخت: محمد رضا 
فروتن، بازیگر مطرح سینماى ایران تغییر جنسیت داده 
است. این خبر آنقدر عجیب بود که حتى سایت هاى معتبر 
هم آن را باز نشر دادند و انواع و اقسام کامنت هاى جدى 
و طنز را به گوشى هاى مخاطبان خود روانه کردند. این 
طوفان تا پیش از ظهر دیروز در حــال درنوردیدن همه 
چیز بود که باالخره محمدرضا فروتن با انتشار یک پست 

اینستاگرامى باعث فروکش کردن آن شد.
تغییر جنسیت چهره هاى شــاخص جهانى پیش از این 
اتفاق افتاده که آخرین آن، تغییر جنسیت برادران «اندى 
و لرى واچوفسکى»، خالقان سه گانه «ماتریکس» بود 
که پس از انجام عمل جراحى و تبدیل شدن به زن، با نام 
خواهران «النا و لى لى واچوفسکى» شناخته مى شوند. این 
موضوع اما در ایران کم سابقه و در سطح سلبریتى هاى 

تراز اول بى سابقه است.
 12 سال پیش بود که فرزانه ارسطو، بازیگر، کارگردان، 
نمایشنامه و فیلمنامه نویس و مدرس تئاتر با عمل تغییر 
جنسیت، نام خود را به سامان تغییر داد اما این خبر به دلیل 
آنکه ارسطو چهره کمتر شناخته شده اى در عرصه هنر 
بود چندان در برد خبرى قرار نگرفت در حالى که داستان 

محمدرضا فروتن، به کل داستان متفاوتى است.

فروتن چهره سرشناسى در سینما، تئاتر، تلویزیون و شبکه 
خانگى در کشور محسوب مى شود و نقش آفرینى هاى او 
در معروف ترین آثار کارگردان هاى شهیر، اعتبار فراوانى 
برایش به ارمغان آورده اســت. او تا امروز نامزد یا برنده 
چندین جایزه مهم هنرى شده و طبیعى است که شایعه 
تغییر جنسیتش به ســرعت در فضاى مجازى واکنش 

برانگیز شود.     
 شامگاه شنبه پایگاه اطالع رسانى «انتخاب» خبر تغییر 
جنســیت فروتن را به نقل از «برخى فعاالن رسانه اى» 
منتشر کرد و خبر داد که عمل تغییر جنسیت فروتن، دو ماه 
پیش در آلمان اتفاق افتاده است. «همشهرى آنالین» هم 

روز یک شنبه تلویحاً این خبر را تأیید کرد و نوشت: «گفته 
مى شود شایعه تغییر جنسیت محمدرضا فروتن واقعیت 
دارد و بازیگر تحسین شده سینماى ایران پس از چند سال 
تالش براى کنار آمدن با این موضوع، سرانجام در یکى دو 

ماه گذشته تصمیم خود را عملى کرده است.»
پایگاه خبرى «انصــاف نیوز» هم این «شــایعه» را به 
ترانه اى به نام «ژنتیک» که محمدرضا فروتن چند ماه 
قبل آن را منتشر کرد مربوط دانست و به پست فروتن در 
زمان انتشار این اثر اشاره کرد که بازیگر مشهور سینماى 
ایران، «ژنتیک» را به «همه  کســانى که علیه ژن خود 

انقالب ها کرده اند» تقدیم کرده بود. 
اما در میان این واکنش هــا و توییت هاى متعدد روزنامه 
نگاران حوزه هنر که خبر تغییر جنسیت محمد رضا فروتن 
را تأیید مى کردند، فردى که خود را وکیل این ستاره سینما 
نامید، شایعه تغییر جنسیت موکل خود را تکذیب کرد و 
نوشــت که در پى تماس تلفنى با فروتن، او این شایعه را 
نادرست خوانده است. این در حالى است که خود فروتن 
تا پیش از ظهر دیروز سکوت کرده بود اما باالخره او هم 
نسبت به خبر تغییر جنســیتش واکنش نشان داد و این 
شایعه را «دروغ و به دور از حقیقت» عنوان کرد. فروتن 
در اینستاگرامش، اشخاص و رســانه هایى که به قول او 
«بدون هر گونه تحقیق و کاوش» اطالعات نادرســت 

منتشر مى کنند را نیز تهدید به شکایت کرد.

ماجراى شایعه تغییر جنسیت ستاره سینماى ایران تکذیب شد 

طوفان چند ساعته «فروتن»

 
نماینــدگان مجلــس، در طرحى با عنوان «ســاماندهى 
پیام رسان هاى اجتماعى»، فعالیت شبکه هاى اجتماعى را 
مشروط به تأیید یک هیئت ساماندهى و نظارت کرده اند و 
خواستار احراز هویت کاربران اینترنت شده اند. تصویب این 
طرح احتماًال باعث مسدود شدن همه پیام رسان هاى خارجى 
مى شود. این طرح مجلس باعث تغییرات گسترده دیگرى 
نیز در این فضا خواهد شد. طرح نمایندگان مجلس شامل 
ایجاد یک نهاد مرکزى است که آن را «هیئت ساماندهى» 
نامیده اند که متشکل از نمایندگان دستگاه هاى مختلف 
اســت. فاطمه محمدبیگى، نماینده قزوین در مجلس و از 

امضاکنندگان «طرح ساماندهى پیام رسان هاى اجتماعى» 
در گفتگویى درباره تدوین این طرح به نکاتى اشاره کرده که 

بخش هایى از آن را مى خوانید.
■ من مادر سه فرزند هستم. آنها را به مدرسه بردم و به من 
گفتند فرزندانم را باید در ســامانه «شاد» ثبت نام کنیم. تا 
امروز اجازه نداده بودم فرزندانم با فضاى «اندروید» آشــنا 
شوند؛ به این دلیل که فکر مى  کنم براى سالمت روحى و 
اخالقى شان الزم نیست وارد فضاى اندروید شوند. اما حاال 
نگرانم که نکند فرزند من در فضاى اندروید وارد اینترنت 

شود و محتواى مستهجن ببیند. 
■ اینترنت مى تواند به صورت کنترل شده در اختیار قشرهاى 

مختلف قرار بگیرد. دانشــمندها، پزشــک ها، معلم ها و 
دانش آموزان، هرکدام باید پهناى اینترنت و ساعت استفاده 
مختص به خود را داشته باشند. اما بگذارید بى پرده بگویم. با 
اجراى این قوانین دست یک عده از مسائل اقتصادى کوتاه 

مى شود و باید هم با این طرح مخالفت کنند. 
■ آقاى «اوباما» در مصاحبــه اى گفته بود اجازه نمى دهد 
فرزندانش از فیســبوك اســتفاده کنند. امروز نیز، آلمان، 
انگلیس و کشورهاى حوزه شنگن قوانین سختگیرانه اى 
براى اســتفاده از اینترنت وضع کرده اند. اگر امروز، روسیه 
و چین مى تواننــد در مقابل ابرقدرت هــاى اقتصادى و 
سیاسى ایستادگى کنند به دلیل داشــتن اینترنت ملى در 

این کشورهاست. 
■ بیش از دو سوم کاربران فضاى مجازى صرفاً از محتواى 
نامناسب استفاده مى کنند. تعداد کاربرانى که مقاصد علمى 
و پژوهشى دارند بسیار کمتر است. ساعات مصارف اینترنت 
نیز متفاوت است. مقاصد فردى که از 12 شب تا 6 صبح از 
اینترنت اســتفاده مى کند، با مقاصد کاربران 6 صبح تا 12 
شب متفاوت است. همه اینها باید توسط مسئوالن کشور 

تقسیم بندى شده و در اختیار کاربران قرار داده شود. 
■ مطمئن باشــید که بیش از 90 درصــد از 85 میلیون 
ایرانى با اجراى این طرح موافق هســتند. زیرا به نفع خود 

آنهاست./2787

نماینده قزوین: نگرانم فرزندم در اینترنت محتواى مستهجن ببیند

رئیس اورژانس شهرستان پردیس در تهران گفت: یک 
دستگاه خودروى ام جى که با سرعت باال در حرکت بود 
با سرعتگیر بلوار صیاد شیرازى به سمت فاز 11 برخورد 
کرد و پس از اوج گرفتن روى سقف خودرو 206 افتاد.

نادر شــایان گفت: اعضاى یک خانواده در خودروى 
206 حضور داشتند، پدر خانواده 40 ساله، دختر چهار 
ساله و پسر 13 ساله این خانواده در دم کشته و مادر 35 
ساله نیز با تالش عوامل اورژانس آتش نشانى، پلیس 
راهنمایى و رانندگى، پلیس راهور و نیروى انتظامى به 
بیمارستان منتقل شد که وضعیت عمومى او هم  وخیم 

گزارش شده است.
سیاوش محبى، فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان 
تهران نیز در این خصوص گفت: دلیل این حادثه در 
دست بررسى است، متأسفانه ســرعت بسیار باالى 
خودروى ام جى که به ســرعتگیر رســیده سبب شد 
با پروازى کوتاه روى خــودروى 206 فرود آید. بنا به 
مشاهدات عینى، سرعتگیر بزرگ، خاموشى تیرهاى 
برق و تاریکى بلوار و سرعت باالى خودروى ام جى 

باعث این حادثه تلخ شد.
راننده خــودروى ام جى نیز پس از ایــن حادثه بدون 
جراحت خاصى توسط عوامل نیروى انتظامى بازداشت 

و به کالنترى منتقل شد.

فرود آمدن خودرو ام جى 
بر روى خودروى 206!

سهیل سنایى

آرمان کیانى
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بازدید سرپرست مخابرات از 
مجتمع مطبوعاتى

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان با حضور در مجتمع 
فرهنگى مطبوعاتى اصفهان با اصحاب رسانه حاضر در 
این مجتمع دیدار و گفتگو کرد. ناصر مشـایخى در این 
دیدار بر تعامل بیشتر  مخابرات با رسانه ها تأکید و اظهار 
کرد: تعامل دو سویه با رسانه ها مى تواند نقش بسزایى 
در  انجام رسالت مشـترى مدارى و کسب رضایتمندى 
بیشتر آنها داشته باشد. وى با بر شمردن نقش بى بدیل 
رسانه ها در دنیاى ارتباطات، از اصحاب رسانه خواست 
که مخابرات را در انعکاس فعالیت هایش و آشنایى بیشتر 

مردم با سرویس هاى قابل ارائه یارى کنند.

پایان پذیرش کرونایى ها در 
غرضى

مدیـر درمـان تأمیـن اجتماعى اسـتان از خارج شـدن 
بیمارسـتان غرضى از چرخه پذیرش بیماران کرونایى 
خبر داد. اعتصامى پور با اشاره به اینکه کادر درمان این 
مرکز، شش ماه درگیر خدمت رسانى به بیماران کرونایى 
بوده اند افـزود: در این مـدت در بیمارسـتان غرضى به 
18 هزار مراجعه کننـده و بیمار کرونایـى خدمات ارائه 
کرده اند. اعتصامى پور افزود: از این تعداد 4000 مبتال به 
کرونا در این مرکز بسترى و150 نفر از کادر درمان هم 

گرفتار کرونا شدند.

ثبت یک رکورد در ذوب آهن 
متخصصان شرکت ذوب آهن، کنورتور شماره 3 بخش 
فوالدسـازى را با اسـتفاده از قطعات داخلى در کمترین 
زمان ممکن تعمیر و راه اندازى کردند. معاون تجهیزات 
مکانیک بخش فوالدسازى با اشـاره به اینکه رینگ و 
مخروطى کنورتور 3 دفورمه شـده بـود و امکان مونتاژ 
لبه هاى کنورتور نبود افزود: در این خصوص مخروطى 
کنورتر تا زیر رینگ تعویض شد که باعث افزایش سرعت 
مونتاژ و افزایش کیفیت تعمیرات شد. اصغر امینى با اشاره 
به اینکه این کنورتور با استفاده از قطعات داخلى در مدت 
12 روز تعمیر شد گفت: مدت و کیفیت این تعمیرات در 

نوع خود یک رکورد محسوب مى شود.

ابالغ منشور بهداشتى براى 
173 بقعه و 2000 مسجد 

معاون فرهنگـى اداره کل اوقاف و امور خیریه اسـتان 
اصفهـان بـا تشـریح اقدامـات ایـن نهـاد بـه منظور 
پیشـگیرى از بیمارى کرونا، گفت: منشـور بهداشـتى 
بـراى 713 بقعـه و 2000 مسـجد در سراسـر اسـتان 
اصفهان ارسال شده است. حجت االسالم ولى ا... روان 
اظهار کرد: در این زمینه به 1944 خادم مسـجد، 251 
خادم ثابت و 254 خادم فصلى بقـاع متبرکه در زمینه 
اقالم ضد عفونى کننده اماکن مذهبى و متبرکه خدمت 

رسانى شده است. 

تماس هاى مردمى به دلیل 
خاموشى ناژوان

مدیر طرح ساماندهى ناژوان با اشاره به کاهش میزان 
تماس هاى مردمى در ماه هاى گذشـته، تصریح کرد: 
با اقدامات شـده در حـوزه فضاى سـبز، رسـیدگى به 
نظافت و کنترل ترافیک و تسـهیل تـردد مردم میزان 
رضایـت شـهروندان را تحت تأثیـر قرار دادیم. سـید 
رسول هاشـمیان گفت: بیشـترین تماس ها مربوط به 
حوزه فضاى سـبز به دلیل خاموشـى بوسـتان ها بوده 
که این امر به دلیل اجراى ابالغیه ستاد کروناى استان 

اصفهان است.

بهره بردارى از 50خانه هالل 
با مشـارکت خیران نیـک اندیـش 50 خانه هـالل در 
شهر ها و روستا هاى استان به بهره بردارى رسید. خسرو 
رحمانى، معاون آمـوزش، پژوهش و فنـاورى جمعیت 
هالل احمر کشور در اصفهان گفت: مهمترین هدف از 
راه اندازى این خانه ها آموزش همگانى به مردم است تا 
بتوانند در شرایط بحرانى و وقوع حادثه به بهترین نحو 

ممکن خدمات رسانى کنند. 

خبر

سومین دوره مسابقه نمایشــنامه نویسى کودك و نوجوان 
بادکنک طالیى از ســوى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 

ورزشى شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شــهروندى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان در این خصوص 
اظهار کرد: مسابقه نمایشنامه نویســى کودك و نوجوان 
با عنوان «بادکنک طالیى» کــه به همت دفتر تخصصى 
تئاتر و اداره توسعه فرهنگ شــهروندى وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان برگزار 
مى شود، منحصر به فرد بوده و در کشور نمونه ندارد، البته 
در کنار جشنواره تئاتر کودك و نوجوان همدان در قالب یک 

بخش جنبى نمایشنامه نویسى برگزار مى شود اما به صورت 
جشنواره یا مسابقه مستقل نیست. 

احمــد رضایــى افــزود: اولیــن و دومین دوره مســابقه 
نمایشنامه نویســى «بادکنک طالیى» در سال هاى 97 و 
98 برگزار شد و امسال سومین دوره آن در حال برنامه ریزى 
است. وى غنى سازى ادبیات نمایشى کودك و نوجوان کشور 
را هدف اصلى برگزارى مسابقه نمایشنامه نویسى «بادکنک 
طالیى» دانســت.به گفته رضایى، 11 نمایشــنامه برتر 
نخستین دوره مسابقه نمایشنامه نویسى «بادکنک طالیى» 
در قالب دو جلد کتاب و 15 نمایشنامه برتر دومین دوره این 
مسابقه نیز در قالب سه جلد کتاب آماده چاپ و رونمایى است.

مدیرعامل، مدیر هماهنگى و توســعه سرمایه هاى انسانى 
شرکت پاالیش نفت اصفهان و هیئت همراه از کارگاه تولید 
ماسک شرکت تعاونى مصرف کارکنان واقع در شهرك  شهید 

محمد منتظرى بازدید کردند.  
 طى این بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونى مصرف 
شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: شرکت تعاونى در همه 
حال به دنبال خدمت رسانى به کارکنان و اعضاى این شرکت 
و همچنین هموطنان عزیز اســت و امیدواریم با راه اندازى 
خط تولید ماسک جراحى از سوى این شرکت گام مؤثرى در 

راستاى حفظ سالمت هم استانى هاى عزیز برداشته شود.
  ابراهیم کاویانى پور افزود: ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى 

یکى از اهداف متعالى این شرکت است و امید است این اقدام 
کمک شایانى به حوزه بهداشت و سالمت استان نماید و با 
پیگیرى هاى صورت گرفته ان شاء ا... خط تمام خودکار تولید 

ماسک هاى جراحى به زودى تکمیل خواهد شد.  
 همچنین بر اســاس گفته هاى مصطفى ماه پیشــانیان 
مدیرعامل شــرکت تعاونى مصرف کارکنان این کارگاه در 
حال حاضر روزانه 5000 ماسک تولید و به بازار مصرف ارسال 
مى  کند. گفتنى است، ماسک هاى یادشده سه الیه بوده و این 
خط تولید توانایى تولید روزانه 50 هزار ماسک براى فروش 
به ســازمان هاى متقاضى و حتى توزیع میان مردم مناطق 

محروم، بیمارستان ها و مراکز درمانى را داراست.

تولید روزانه 50 هزار ماسک 
درکارگاه شرکت پاالیش نفت

جشنواره «بادکنک طالیى» 
روى ریل سیاستگذارى

با گذشــت بیش از یک دهه از اجراى موفق قانون 
مالیات بر ارزش افزوده باید اقرار نماییم که اجراى 
موفق این قانون منشــأ تحوالت و دستاوردهاى 
مثبتى در عرصه اقتصادى و اجتماعى کشور بوده 
است. با بیان و تحلیل تنها یکى از دستاوردهاى این 
قانون مى توان به عمق تحول بخشى قوانین نظام 

مالیاتى در ساختارهاى کالن کشور واقف گردید. 
براساس آمار رسمى ســازمان امور مالیاتى کشور، 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1399 معادل 
9 درصد اســت که از این میزان 3 درصد ســهم 
شــهردارى ها و دهیارى هاســت. همچنین آمار 
رسمى نظام مالیاتى کشــور مبین آن است که از 
ابتداى اجــراى قانون مالیات بــر ارزش افزوده تا 
پایان فروردین ماه 1399، بالغ بر 129 هزار میلیارد 
تومان در قالب عوارض در اختیار شــهردارى ها و 
دهیارى هاى سراسر کشــور، وزارت کشور و سایر 

مراجع تعیین شده در قانون قرار گرفته است.
فعالیــت هــاى چشــمگیر شــهردارى هــاى 
کالنشهرهاى کشور در طول یک دهه اخیر اگرچه 
مرهون تالش هاى همه جانبه بخش هاى اجرایى 
بوده است، اما بدون شک سهم باالى درآمدهاى 
مالیاتى که تا پیش از اجراى قانون مالیات بر ارزش 
افزوده درآن به میــزان صفر بوده اســت، بیانگر 
اثرگذارى نظام مالیاتى کشــور در عمران و آبادى 
شهرهاى کشور مى باشد. اما نکته ظریف و مغفول 
در این آمار توجه به بحث دهیارى ها و اختصاص 
سهمى از محل درآمدهاى مالیات بر ارزش افزوده 
براى ایشان اســت. شــاید یکى از دستاوردهاى 
غیرمادى و پنهان اجراى قانــون مالیات برارزش 
افزوده را بتوان در این مسئله جست که این قانون 
توانست گامى بلند و مؤثر در اجرایى شدن عدالت 

مالیاتى در کشور بردارد.

تأثیر اجراى قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
فعالیت شهردارى ها

جسد مرد 50 ســاله در کانال ســوکرا فوالدشهر 
کشف شد.

بنابر اعالم روابط عمومى ســازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شــهردارى فوالدشــهر، در پى 
تماس تلفنى شهروندان با سامانه 125 آتش نشانى 
مبنى بر رؤیت پیکرى بى جان در کانال ســوکرا 

فوالدشهر محدوده محله آ4 اکیپ غواصى سازمان 
با تجهیزات کامل سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

بنا بر این گزارش، غواصان، جســد مردى حدوداً 
50 ساله را که روى آب شناور بود بیرون کشیدند.

کانال ســوکرا، کانــال انتقال آب بزرگ شــهر 
فوالدشهر است.

کشف جسد در کانال انتقال آب

مدیر پروژه ترامــواى اصفهان گفــت: از ابتداى 
شهریور مقرر شد که مطالعات تکمیلى تراموا انجام 
شود و امیدواریم عملیات اجرایى تراموا در کالنشهر 

اصفهان در سال جارى رقم بخورد.
قدرت افتخارى با اشاره به اینکه بیش از یک دهه 
اســت که کالنشــهر اصفهان در انتظار سیستم 
ترامواست، اظهار کرد: با برگزارى جلسات عدیده 
در راستاى توســعه تراموا در کالنشهر اصفهان، 

مطالعات تکمیلى این پروژه آغاز شــده اســت تا 
شرایط احداث تراموا فراهم شود.

وى بــا بیان اینکه توســعه خطوط ریلى ســبک 
تراموا در کالنشهر اصفهان با عقد تفاهمنامه بین 
شهردارى اصفهان با قرارگاه خاتم االنبیا(ص) در 
حال اجراست، گفت: بخشى از تأمین هزینه تراموا 

برعهده قرارگاه خاتم االنبیا(ص) است.
وى اضافه کرد: توسعه تراموا در کالنشهر اصفهان 
در دو فــاز عمرانى و اصلى پیــش مى رود؛ بخش 
عمرانى شامل بررسى تأسیسات داخل مسیر است 
و بخش اصلى تأمین نــاوگان و تجهیزات را در بر 

مى گیرد.
افتخارى با ابراز امیــدوارى از کلنگزنى تراموا در 
سال جارى گفت: معابر در برخى از مناطق اصفهان 
کشش سیســتم هاى ریلى ســنگین را ندارد و به 
همین دلیل توسعه تراموا ضرورتى اجتناب ناپذیر 

در کالنشهر اصفهان است.

احتمال کلنگزنى ترامواى اصفهان در سال جارى

رئیس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان با اشاره 
به کاهش 70 درصدى خرید لوازم التحریر در آســتانه سال 
تحصیلى جدید گفت: از زمانى که کالس ها مجازى شد و یا 
بیشتر والدین به دلیل شیوع کرونا تمایلى به حضور فیزیکى 
فرزندان خود در مدارس ندارند، به نوعى دیگر نیازى به لوازم 

التحریر نخواهند داشت و این صنف رو به نابودى مى رود.

اکبر چیت ساز اظهار کرد: اینکه امســال برخى مدارس به 
صورت مجازى تشکیل مى شود موجب کاهش 70 درصدى 
خرید لوازم التحریر از سوى دانش آموزان و والدین آنها شده 
است به طورى که یک فروشنده لوازم التحریر شاید در روز 
تنها 40 تا 50 هزار تومان فروش داشــته باشد در حالى که 
پیش تر با توجه به فروش کتــاب در واحدهاى صنفى این 

اتحادیه، میزان فروش آنها بسیار باالتر بود. رئیس اتحادیه 
صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان در خصوص شــرایط 
تولید دفتر اظهار کرد: باید توجه داشــت که شهر اصفهان 
تولیدکننده 70 درصد دفتر کشور است و سه کارخانه کاغذ و 
دفتر در این استان فعالیت مى کنند که محصوالت خود را به 

عمده فروشان این صنف تحویل مى دهند.

ششمین جلسه کمیته برنامه ریزى اجراى تفاهمنامه 
تأمین مسکن محرومین استان با حضور امیرخانى، 
مدیــرکل دفتر فنــى اســتاندارى و مدیران کل 
دســتگاه هاى ذى ربط در محل ســالن جلسات 
معاونت عمرانى اســتاندارى برگزار و پس از بحث 
و تبادل نظر تصمیماتى در جهت تسریع در اجراى 

تفاهمنامه ها اتخاذ شد.
امیرخانى با اشاره به مصوبات جلسه قبل و با اشاره به 
بخشنامه موجود پیرامون پرداخت حق بیمه مسکن 
اظهار کرد: با توجه به عدم دریافت عوارض توسط 
دهیارى ها، نسبت به درج عبارت رایگان در قسمت 
مشخصات فیش واریزى عوارض اقدام تا مشمول 

مصوبات بخشنامه مذکور شود. 
مدیرکل دفتر فنى اســتاندارى اصفهان با اشــاره 

به آمار و عملکرد بنیاد مســکن استان خاطر نشان 
کرد: در خصوص شهرســتان سمیرم در خصوص 
واگذارى 20 پالك در شهر سمیرم از طریق اداره 

راه و شهرسازى تسریع شود. 
امیرخانى با توجه به اظهارات کمیته امداد امام(ره) 
اســتان مبنى بر زمانبر بودن صــدور پروانه هاى 
ساختمانى در روستاها، به لزوم تسریع در روند صدور 
پروانه هاى ساختمانى توسط دهیارى ها تأکید کرد. 
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمى استان 
اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت آمار و عملکرد 
اســتان اظهار کرد: با توجه به صدور 1100 پروانه 
ســاختمانى و مصوبات جلسه قبل شــروع به کار 
1500 واحد مســکن محرومین اســتان تا پایان 

شهریور انجام مى شود. 

تشکیل ششمین جلسه کمیته برنامه ریزى اجراى 
تفاهمنامه تأمین مسکن محرومین

خانواده ها تمایلى به خرید لوازم التحریر ندارند

با توجه به اینکه دوره زمانى اجــراى برنامه اصفهان 1400 
در سال جارى به اتمام مى رسد، جهت استمرار فعالیت هاى 
برنامه ریزى شده شهر، "برنامه راهبردى اصفهان 1405" 
دیروز (یکشنبه) در یکصد و سى و هشتمین جلسه شوراى 

شهر، توسط شهردار اصفهان تقدیم شورا شد.
این برنامه در چهارچوب نظامنامه اى مشخص و در نتیجه 
اقدامات تمام سطوح شهردارى با رویکردهاى هدف محور 
و مســئله محور با در نظر گرفتن ســه رکن اساسى شهر، 
شهروندان و مدیریت شهرى و با استفاده از نظر نخبگان و 

خبرگان شهر تدوین شده است.
توجه به اسناد باالدستى به ویژه سند چشم انداز نظام جمهورى 
اسالمى در افق 1404، سیاست هاى ابالغى باالدست و سند 
آمایش و توسعه اســتان دیگر مزیت این برنامه در مراحل 
تدوین است همچنین با تحقق برنامه اصفهان 1405 قرار 
است زیست پذیرى و رقابت پذیرى در شهر اصفهان ارتقا یابد.

علیرضا نصراصفهانى رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
پس از آنکه این برنامه به شوراى شــهر تقدیم شد، گفت: 
برنامه پنج ساله ششم در کمیسیون هاى تخصصى و مرکز 
پژوهش هاى شوراى شــهر بررسى مى شــود بنابراین از 
معاونت برنامه ریزى شــهردارى درخواســت مى کنیم این 
سند در درگاه هاى اینترنتى مخصوص خود بارگذارى شود 
تا در دسترس مردم نیز قرار گرفته و شــورا از نقطه نظرات 

شهروندان نیز در فرآیند بررسى استفاده کند.
شهردار اصفهان هم در این جلسه اظهار کرد: شهر در شرایط 
مختلف به خوبى مدیریت و بودجه ها محقق شد و پروژه هاى 
عمرانى با قدرت در حال احداث است و این به معناى کسب 

نمره عالى در مدیریت شهرى است.
قدرت ا... نوروزى بــا بیان اینکه مدیریــت موفق و مؤثر با 
دیپلماسى شهرى، توســعه همه جانبه فعالیت ها را رقم زده 
به طورى که در حوزه خدمات رسانى به مردم حتى یک روز 
هم دچار اخالل نشده است، گفت: شهر اصفهان در سه سال 
گذشــته حتى یک روز هم تحت تأثیر اتفاقات کشور در امر 
خدمت رسانى دچار اختالل نشــد و توانست با فعال کردن 
2500 میلیارد تومان پروژه در حوزه عمران در یک سال به 
اشتغالزایى افراد نیز کمک کند به طورى که آرزوى 40 ساله 
متخصصان حوزه میراث براى تغییر شرایط چهارباغ به شکل 
کنونى تحقق یافت همچنین آرزوى 20 ساله همه مدیران 
براى رینگ چهارم محقق شد و دسترنج این فعالیت ها به طور 

محسوس قابل مشاهده است.
وى با بیان اینکه در سه سال گذشته به دلیل رعایت مصالح 
شهر و منفعت عمومى به بسیارى از مسائل ورود پیدا نکردیم، 

گفت: حق مسلم اعضاى شوراى شهر مطرح کردن سواالت 
و ارائه تذکر است و چنین شورایى فعال به شمار مى آید؛ اما 
باید حق کسى که مورد خطاب قرار مى گیرد براى پاسخگویى 

محفوظ باشد. 
نوروزى با اشاره به ورود 80 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان 
اتوبوسرانى شهر اظهار کرد: یکى از خدمات ارزنده اى که به 
نحو احسن تقدیم شهروندان شد، ورود 80 دستگاه اتوبوس 

تازه نفس به شهر بود.
وى ادامه داد: در ســال 95 دو قرارداد یکى به اسم توافقنامه 
در شهردارى اصفهان تنظیم شــده و در یکى از موارد قرار 
بوده 110 دســتگاه اتوبوس خریدارى شود که پس از آن به 
137 اتوبوس افزایش یافته است و قرار بوده مبلغ 78 میلیارد 
تومان به شرکت سازنده پرداخت شــود، اما تنها 20 میلیارد 
تومان پرداخت شده بود به همین دلیل شهردارى به تعهدات 
مالى خود عمل نکرده و به نتیجه نیز نرسیده بود. 14 ماه از 
این قرارداد گذشته بود که مدیریت جدید شهرى پس از آغاز 
فعالیت خود تنها در یکى از سازمان ها با 700 نفر از کارگرانى 
مواجه شد که شش ماه حقوق دریافت نکرده بودند البته در 
ادامه با تجمعات کارگرى، پروژه هاى نیمه کاره و بدهى هاى 
زیاد از گذشته رو به رو شدیم و تصمیم گرفتیم کارها را اولویت 
بندى کنیم. وى اظهار کرد: اولویت شهردارى جلب رضایت 
کارگرانى بود که شــش ماه حقوق دریافــت نکرده بودند؛ 
همچنین فعال شدن پروژه هایى که به دلیل تأخیر در پرداخت 
دیون کارگران و پیمانکاران نیمه تعطیل شده بود و البته این 

مهم در دستور کار مدیریت شهرى قرار گرفت.
نوروزى تصریح کرد: در این دوره مدیریت شهرى در حالى 
تعدادى از اتوبوس ها وارد شهر شده بود که شرکت سازنده 
درصدد باز پس گیرى اتوبوس ها بــه دلیل پرداخت نکردن 
مبلغ قرارداد بود به همین دلیل شهردارى در مرحله نخست 
پنج میلیارد تومان، مرحله دوم 12 میلیارد تومان و در مرحله 
نهایى 40 میلیارد تومان به صورت غیر نقد پرداخت کرد و 50 
دستگاه اتوبوسى که مدیران عقاب افشان تحویل نمى دادند 

را دریافت کرد و این قرارداد تسویه شد.
وى ادامه داد: قرارداد دوم 14 مــاه قبل از انقضاى مدیریت 
قبلى شهرى تنظیم شده و هیچ وجهى پرداخت نشده بود در 
واقع پس از آغاز فعالیت مدیریت جدید شهرى دو ماه از زمان 

انقضا ى قرارداد گذشته بود.
نوروزى تأکید کرد: اگر از استخدام ها و مدیریت هاى حزبى 
سخن گفته مى شــود باید تیمى تشکیل شود تا فامیل هاى 
تکرارى، دامادها، برادران، خواهران، همســران و فرزندان 
شناسایى شوند و مردم مسائل را شفاف بدانند و آگاه شوند که 

چه کسانى در دوره هاى مختلف این گونه عمل کرده اند، به 
دنبال سر زدن به گنجه ها نیستم تا سندها را رو کنم.

وى تاکید کرد: در صورتى که اعضاى شوراى شهر سواالت 
خود را مطرح کنند به اقتضاى آنها پاسخ خواهم داد البته براى 
خود مأموریت تعیین نکرده ام تا به این امور بپردازم و در سه 

سال گذشته نیز هیچگاه به این امور نپرداخته ام.
شهردار اصفهان گفت: اگر چه ســواالتى خارج از سیستم 
شهردارى و شورا مطرح شده، اما مسئول پاسخگویى به آنها 
نیستم و معتقدم در دوره هاى مختلف باید مسائل بررسى و 

براى شهروندان شفاف شود.
وى اظهار کرد: مأموریت شهردارى خدمت به مردم است و 
خادم مردم بودن اجازه نمى دهد بى جهت به مســائلى ورود 
پیدا کنم که نیاز جامعه نیست اما اگر از جایگاه حقوق سوال 
شود ناگزیر به پاسخ هستم و در خصوص شرکتى که تنها 15 
درصد فعالیت خود را آغاز کرده ســپس متوقف شده بود در 
شش ماه چقدر پاداش دریافت کرده و همان شرکت از زمانى 
که فعال شده تا امروز سرمایه 30 میلیاردى را به 230 میلیارد 
رسانده و در شش ماهه دوم چقدر پاداش دریافت کرده است؛ 

توضیح خواهم داد.
نوروزى تصریح کرد: اگر به این مسائل پرداخته شود، قطعاً از 
شرکتى که در اسلواکى بوده و هزینه هاى آن سخن خواهم 
گفت، در مورد آنهایى که قصد داشتند از پاریس در اصفهان 
شــرکتى ایجاد کنند و ما اجازه ندادیم شفاف سازى خواهم 
کرد؛ از شرکتى در اوگاندا و ازبکستان و دفترى در مالزى در 
صورت ضرورت حرف خواهم زد، اگر میدان ایجاد کنند پاسخ 
خواهم داد؛ بنابراین انتظار مى رود بر اســاس مأموریتى که 

براى شوراى شهر تعریف شده، حرکت شود.
وى افزود: اگر هر روز افرادى در این شــهر حاشــیه سازى 
مى کنند، بى شک نســبت به حاشیه سازان همچون نجیب 
زادگان بى اعتنا خواهم بود، اما پاســخگوى کســانى که از 
جایگاه قانونى سخن بگویند هستم. زمانى که پراید در کشور 
15 میلیون تومان بود چه کســانى وام هاى 300 میلیونى 
براى خود، همســر و دیگران مى گرفتند و بــا یک وام، 20 
پراید مى خریدند، امروز اگر یک نفر بخواهد 20 پراید با وام 
قرض الحسنه نه با وام 18 یا 20 درصد خریدارى کند باید دو 

میلیارد تومان وام بگیرد.
وى ادامه داد: باید به گونه اى عمل کنید که ناگزیر نشوم از 
500 میلیون تومان پولى که به کمپانى دانمارکى داده شد و 
هیچ نتیجه اى حاصل نشد، ســخن بگویم هرگز نخواستم 
به این امور ورود پیدا کنم و در حال حاضر به محتوا اشــاره 

نمى کنم تنها به عنوان امور بسنده کردم.

شهردار متهم مى کند
قدرت ا... نوروزى دیروز در اظهاراتى کم سابقه به سرفصل اسنادى پرداخت که 

حکایت از تخلفات آشکار مى کند
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روح ا... زمانى، بازیگر اصلى فیلم «خورشید» معتقد است از شانس بدش نتوانسته به 
جشنواره ونیز راه پیدا کند.

بازیگر اصلى فیلم سینمایى «خورشید» ساخته مجید مجیدى که به علت مثبت شدن 
تست کرونا نتوانست به همراه عوامل راهى جشنواره ونیز ایتالیا شود درباره وضعیت 
سالمتى و همچنین احساسش از نبودن در کنار عوامل فیلم در این جشنواره گفت: 
من هیچ عالیم مشخصى ندارم که خودم متوجه شوم کرونا دارم یا نه، حتى یک سرفه 
هم ندارم که بگویم شاید کرونا باشد اما از شانس بد فقط تست من مثبت شد که این 

هم از بخت بد ماست.
وى ادامه داد: من در این جشنواره نتوانستم همراه آقاى مجیدى باشم اما مطمئنم 
که فیلم ما اگر پارتى بازى نباشد موفق خواهد شد. آنطور که من از خبرنگاران شنیدم 
100درصد «خورشید» مورد توجه همه خواهد بود. در مورد من هم درست است که 
نتوانستم به این جشنواره بروم اما امیدوارم فیلم ما به اسکار برود و من  با آقاى مجیدى 
در آنجا حاضر شوم. من ادعا ندارم که جواد عزتى هستم ولى هرچه داشتم براى این 

فیلم خرج کردم.
این بازیگر نوجوان که در سى و هشتمین جشــنواره ملى فیلم فجر مورد استقبال 
مخاطبان و اهالى رســانه قرار گرفت درباره هماهنگى براى ارتبــاط با او در زمان 
نشست هاى خبرى در جشنواره ونیز هم عنوان کرد: آقاى مجیدى و بچه ها به من 
گفتند که این چند روز آماده باشــم چون امکان دارد که با من تماس بگیرند و باید 

مرتب و خوش تیپ باشم. 
زمانى در پایان اظهار کرد: من فکر کنم بعد از جشنواره ملى فیلم فجر چشم خورده ام 

وگرنه مادر و پدرم که با من زندگى مى کنند هیچ عالمتى از کرونا ندارند.
«خورشید» فیلمى به کارگردانى مجید مجیدى و نویسندگى مشترك مجید مجیدى 
و نیما جاویدى که برنده جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه ســى و هشــتمین 
جشنواره ملى فیلم فجر شده است، در بخش مسابقه هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم 
ونیز در 18 نوبت براى منتقدان، خبرنگاران و هنرمندان حاضر به نمایش درخواهد 

آمد./2773

پوریا پورسرخ صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى از خودش در گذر زمان به روز کرد.
این بازیگر سینما و تلویزیون از چهره هاى جوان و پرطرفدار دنیاى هنر است که بازیگرى را از 

حدود سال 1380 آغاز کرد و در فیلم و سریال هاى زیادى به ایفاى نقش پرداخت.
پوریا پورسرخ با انتشار عکس هایى از خودش نوشت:

«در گذر از جاده زندگى آموختم... که خدا عشقه و عشق خداست... وقتى نا امید مى شم، خدا با تمام 
بزرگیش عاشقانه انتظار مى کشه تا دوباره به رحمتش امیدوارشم...»

پوریا پورسرخ 4 تیر ماه سال 56 در تهران متولد شد و با سریال فرار بزرگ به دنیاى بازیگرى وارد 
شد و بعد از آن در فیلم و سریال هاى زیادى به ایفاى نقش پرداخت.

پوریا پورسرخ را اغلب مخاطبان تلویزیون با سریال «وفا» به خوبى مى شناسند و بازى در فیلم 
سینمایى «روز سوم» محمدحسین لطیفى یکى از بهترین نقش آفرینى هاى او در سینما محسوب 
مى شود که نامزدى در جشــنواره فجر براى دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر را برایش به 

همراه داشت.
پوریا پورسرخ در جدیدترین تجربه هنرى اش، اجراى مسابقه اى به نام «ایرانیش»  را برعهده 

گرفت و با این اتفاق تجربه اى متفاوت در دنیاى هنر به عنوان مجرى کسب کرد./2775

پوریا پورسرخ از کودکى تا امروز 
در یک قاب

همزمان با آغاز سال تحصیلى جدید و باز شــدن مدارس در ایران، دو چهره معروف 
دنیاى هنر فرزندان خود را راهــى کالس اول ابتدایى کردند.  مجید صالحى، بازیگر 
مجموعه ها و فیلم هاى طنز ســینما و تلویزیون که یک پســر و یــک دختر دوقلو 
به نام هاى آروین و حنا دارد با انتشار عکس دو فرزندش خبر داد که آنها در اولین روز 

مدرسه، کالس اولى شده اند.
از طرف دیگر احسان خواجه امرى، خواننده مشــهور کشورمان که او هم یک فرزند 
پسر دارد، با انتشار عکس پسرش ارش ان نوشت: «کالس اولى من. همه بچه ها رو به 

خداى بزرگ مى سپارم.»

مرجانه گلچین دربــاره کم کارى خود در عرصه ســینما گفت: 
متأسفانه دیگر جایى براى ما در سینما نیست، چند بازیگر محدود 
همه فیلم ها را بازى مى کنند، آن زمان که من ســینما کار مى 
کردم هیچکدام از این دوســتان هنوز وارد بازیگرى هم نشده 
بودند، حال امثال من در سینما جایى ندارند و اینها هر روز کار 

مى کنند.
وى در همین راستا ادامه داد: سینماى ایران بسیار نازل، 
تکرارى و سطحى شده است، حداقل از دست فیلم هاى 
خارجى هم نمى توانند کپى کنند، سینماى کشور به 
نوآورى نیاز دارد، مى گویند چرا مخاطب به ســینما 
نمى رود، به نظر من اصًال دلیلى ندارد که مخاطب 

به سینما برود. 
بازیگر سریال «سه دونگ سه دونگ» با 

اشاره به کیفیت بد فیلمنامه ها اضافه کرد: روزانه تعداد زیادى فیلمنامه 
به دست من مى رسد، باور کنید چند صفحه اول را که مى خوانم عطاى 
بازى در آن اثر را به لقایش مى بخشم، مگر مى شود همه فیلم ها تنها 

به چند سوژه دستمالى شده و تکرارى بپردازند. 
وى در همین رابطه تأکید کرد: متأسفانه حرف زدن درباره بازیگرى 
مثل تف سر باالست، اما باور کنید سیستم سالمى در بازیگرى نداریم، 
یعنى چه که یک بازیگر براى داشتن نقش صرفاً باید به مهمانى شبانه 
برود، اگر آنجا بود نقش به وى مى رسد و اگر نه باید سال ها خانه نشین 
شود، چطور اسم این وضعیت را بگذاریم سینما، هیچکس از پول بدش 

نمى آید اما من حاضر نیستم در این فیلم ها بازى کنم. 
بازیگر فیلم سینمایى «شــب بیست و نهم» با اشــاره به وضعیت 
بازیگران پیشکسوتان اضافه کرد: بازیگران پیشکسوت ما همه یا در 
گذشته اند و یا در خانه و در بستر بیمارى هستند، شما اگر به یک تابلو 

نقاشى پاییزى هم نگاه کنید به عینه مى بینید که هزار نوع رنگ زرد 
و قرمز وجود دارد، مگر مى شــود در تعداد زیادى فیلم فقط یک عده 

محدود بازى کنند. 
بازیگر پیشکســوت ســینما و تئاتر اضافه کرد: ما از نسل بازیگرانى 
هستیم که اگر ساعت شش صبح آفیش مى شوم، ساعت پنج و نیم 
سر صحنه هســتم اما بازیگران امروز اگر دیر نرسند به قول معروف 
کالس کارى خود را از دست داده اند، من این مناسبات را نمى فهمم، 
اما خوشحالم که مردم در نهایت بهترین هایشان را انتخاب مى کنند، 
زمان نشان مى دهد که این ِشبِه بازیگران پرمدعا چند سال به یاد مردم 
مى مانند. من مزدم را از مردم مى گیرم اما هر چیزى حساب و کتابى 
دارد، متأســفانه به یک بازیگر جوان آنقدر اعتبار کاذب مى دهند که 
جواب سالم ما را هم نمى دهد. احترام به بزرگ تر در میان نسل جوان 

کًال فراموش شده است. 

وى با اشاره به برگزارى جشن هاى سینمایى اضافه کرد: من پایم را در 
هیچ جشنى نمى گذارم، به هیچ وجه نمى توانم خط کشى هاى امروزى 
را قبول کنم، من از بازیگران تازه کار مى پرسم که این نگاه از باال را چه 
کسى به شما داده است؟ انسانیتتان کجا رفته است؟ البته گاهى حق 
دارند، مگر مى شود در یک جشن سینمایى و تلویزیونى هر سال یک 

عده خاص کاندیدا شوند؟
گلچین با نقد جشن حافظ خاطرنشان کرد: این گونه جشن ها باعث 
شده تا همکاران جلوى یکدیگر بایستند، مگر مى شود هر سال چند 
بازیگر خاص کاندیداى جایزه شوند؟ از نظر من امثال همین جشن ها 
براى برخى اعتماد به نفس کاذب ایجاد مى کنند، هر سال به آنها جایزه 
مى دهد و باعث مى شوند هر بازیگر تازه کارى احساس کند که بر قله 
بازیگرى ایستاده است. این روش از نظر من به نابودى ختم مى شود و 

متأ سفانه هیچ فردى هم نمى خواهد جلوى آن بایستد./2774

اظهارات تند و تیز بازیگر قدیمى درباره اوضاع حاکم بر سینماى ایران

مرجانه گلچین: امثال من در سینما جایى ندارند 

17شهریور  ماه   1399 سال7دو شنبه

مرجانه گلچین دربــاره کم کارى خود در عرصه سـ
متأسفانه دیگر جایى براى ما در سینما نیست، چند با
همه فیلم ها را بازى مى کنند، آن زمان که من ســ
کردم هیچکدام از این دوســتان هنوز وارد بازیگر
بودند، حال امثال من در سینما جایى ندارند و اینه

مى کنند.
وى در همین راستا ادامه داد: سینماى ایران
تکرارى و سطحى شده است، حداقل از دس
نمى توانند کپى کنند، سینما خارجى هم
نوآورى نیاز دارد، مى گویند چرا مخاطب
نمى رود، به نظر من اصًال دلیلى ندارد

به سینما برود. 
بازیگر سریال «سه دونگس

مرج

فرزندان 
سلبریتى ها

 پشت نیمکت 
کالس اول 
نشستند

بازیگر اصلى فیلم «خورشید» مى گوید چشم خورده که تست کرونایش مثبت شده است

روح ا... زمانى: ونیز نشد، به اسکار مى روم
  امید پویانفر/ خبرگزارى صبا|

اکبر عبدى، بازیگر نام آشناى سینما، تلویزیون و تئاتر پنج شنبه و جمعه این هفته 20 و 21 
شهریور ماه 1399 مهمان برنامه «چهل تیکه» خواهد شد. عبدى در این برنامه به مرور 

خاطرات 40 سال فعالیت هنرى خود خواهد پرداخت.
پخــش «چهل تیکــه» هماننــد هفته هــاى گذشــته از روز شــنبه آغاز شــد و تا 
روز جمعه که قســمت دوم مربــوط به اکبرعبدى پخــش خواهد شــد، ادامه خواهد 

یافت.
بر این اساس دوشنبه 17 شهریور ماه محمد شــیرى، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون؛ 
سه شنبه 18 شهریور ماه حسین فردرو، کارگردان و تهیه کننده برنامه هاى تلویزیونى و 
چهارشنبه 19 شهریور ماه قاسم افشار،  خواننده موسیقى پاپ ایرانى دیگر مهمانان برنامه 

«چهل تیکه» خواهند بود.
برنامه تلویزیونى «چهل تیکه» بــه تهیه کنندگى و کارگردانى الهــام حاتمى و اجراى 
محمدرضا علیمردانى از شنبه تا روز جمعه در ساعت 23 شب از شبکه نسیم پخش خواهد 

شد./2777

اکبر عبدى مهمان «چهل تیکه» شد

زنگ مدرسه ها امسال اول مهر به صدا درنیامد! این زنگ دو هفته زودتر 
یعنى (15 شهریور ماه) نواخته شد که البته با ترس و لرزهایى هم همراه 
بود. امسال بچه ها همکالسى هایشان را در آغوش نکشیدند و معلم ها 
به بچه ها نزدیک نشدند. مادرها ســاعت ها در حیاط مدرسه به گفتگو 

ننشستند و بچه ها در صف بوفه مدرسه به سرو کله هم نزدند!
هر چند که امســال کرونا پیوند چندین ساله مهر و مدرسه را تا حدودى 
از هم گسست اما آغاز سال تحصیلى همیشه براى بچه ها و خانواده ها 
همراه با شور و شــوق و هیجان بوده اســت. این موضوع جذاب یعنى 
مدرسه و دانش آموزان و خاطرات تلخ و شیرین تحصیل تاکنون سوژه 
برنامه هاى تلویزیونى متعددى بوده اســت که از جمله دو برنامه موفق 
دهه 60 با موضوع مدرسه؛ مجموعه هاى «مبصر پنج ساله کالس» و 

«باز هم مدرسم دیر شد» است.
سریال «باز هم مدرسم دیر شد» به کارگردانى هنرى حسین افصحى و 
کارگردانى تلویزیونى مهوش جزایرى با بازى اکبر عبدى در سال 1362 
پخش شد. بازى اکبر عبدى به عنوان کودکى دبستانى که همیشه دیر 
به مدرسه مى رسید در این سریال، بســیار به یادماندنى و خاطره انگیز 
است. عبدى که در زمان بازى در این سریال جوانى 22 ساله بود آنقدر 
زیبا و طنازانه این نقش را ایفا کرده که به راحتى مى توان او را به عنوان 
کودکى دبستانى و بازیگوش در این سریال پذیرفت و تماشا کرد. او این 
سریال را در سال هاى اولیه فعالیت هنرى اش بازى کرد و پس از آن در 
فیلم ها و سریال هاى زیادى ایفاى نقش کرده و خود را به عنوان یکى از 
بهترین  بازیگران کمدى ایران در ذهن مردم ماندگار کرد. در این سریال 
عالوه بر اکبر عبدى، مهین شهابى، اسماعیل داورفر، عنایت ا... شفیعى 
و مجید رزاز، به ایفاى نقش پرداخته اند که برخى از آنها سال هاست در 

بین ما نیستند.
«مبصر پنج ساله کالس» به کارگردانى و نویسندگى حسین محب اهرى 
و بازى محمد کدخدایى و خود محب اهرى، یکى دیگر از سریال هاى 
خاطره انگیز براى کــودکان و نوجوانــان اواخر دهه شــصت و البته 

بزرگ ترهاست.
حسین محب اهرىـ  بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیونـ  زمانى تصمیم به 
ساخت این مجموعه گرفت که پیش تر در مجموعه هاى موفقى همچون 
«محله برو بیا» و «محله بهداشــت» بازى کرده بــود و آنها نیز عالوه 
بر هدف قرار دادن مخاطب کودك، بزرگ ترهــا را هم پاى تلویزیون 

مى نشاندند.
«مدرسه ما» و «شــاگرد اولى ها» دیگر کارهایى بودند که این هنرمند 
با مضامینى مشابه در آنها ایفاى نقش کرد. محب اهرى پس از سال ها 

مبارزه با بیمارى سرطان در دى ماه سال 1397 از دنیا رفت.
کدخدایى، یکى از ویژگى هایى که باعث تماشایى شدن مجموعه «مبصر 
پنج ساله کالس» در دوره خود شده بود را پخش این برنامه در فضاى پس 
از جنگ تحمیلى عنوان کرده بود. او گفته بود «ظاهرش برنامه ساده اى 

بود اما مرارت هاى زیادى براى تولید آن متحمل شدیم»./2778

مرورى بر 2 برنامه خاطره انگیز
 با موضوع مدرسه 

 «بى حسى موضعى» از چهارشنبه

«بى حسى موضعى» بعد از ماه ها تالش براى نمایش، باالخره به اکران نزدیک شد و تا چند روز 
دیگر در سینماهاى کشور اکران خود را آغاز مى کند. پارسا پیروزفر بعد از هفت سال دورى از سینما 

با این فیلم دوباره روى پرده مى رود.  
فیلم سینمایى «بى حسى موضعى» به کارگردانى و نویسندگى حسین مهکام و تهیه کنندگى حبیب 
رضایى سال 97 ساخته شد. این فیلم سینمایى که قرار بود نوروز 99 در سینماها اکران شود اما به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در جامعه این امر میسر نشد و اکران آن به تعویق افتاد باالخره به روزهاى اکران 

نزدیک شد و از چهارشنبه 19 شهریورماه در سینماهاى کشور اکران مى شود.
در خالصه داستان فیلم «بى حسى موضعى» آمده است: «جالل، دانشجوى سابق رشته فلسفه، 
متوجه مى شود خواهرش که به اختالل روانى دو قطبى مبتالست، با مردى ثروتمند به نام شاهرخ 
ازدواج کرده که به شرط بندى بازى فوتبال اعتیاد دارد. جالل با عصبانیت از خانه بیرون مى زند تا به 
خانه دوستش، بهمن، برود که یک آهنگساز زیرزمینى است. در مسیر جالل با یک راننده تاکسى به 

نام ناصر آشنا مى شود و این دو شب عجیبى را در کنار هم سپرى مى کنند.»
حبیب رضایى، باران کوثرى، پارسا پیروزفر، حسن معجونى و سهیل مستجابیان بازیگران فیلم «بى 

حسى موضعى» را تشکیل مى دهند./2776

  پیوند مرزوقى/ خبرگزارى ایسنا |
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اسطوره محبوب سپاهانى ها در اولین گام سرمربیگرى، 
هدایت طالیى پوشــان را به مدت سه فصل عهده دار 

شد.
 بعد از جدایى امیر قلعه نویى و بازگشت ساکت به عنوان 
مدیرعامل باشگاه سپاهان، طى چند هفته اخیر مذاکره 
با محرم نویدکیا در دستور کار این باشگاه قرار داشت. 
اکنون در شــرایطى که اعضاى جدیــد هیئت مدیره 
سپاهان معرفى شدند، دیروز نیز این باشگاه خبر رسمى 

توافق با محرم نویدکیا را رسانه اى کرد.
بازگشت محرم در نقش ســرمربى به سپاهان اتفاقى 
بود که باید دیر یا زود در این باشــگاه منطقه مرکزى 

ایران رخ مى داد.
محرم نویدکیا، ستاره نوظهور فوتبال ایران در دهه 80 
که بعدها با پنج قهرمانى تبدیل به اسطوره اى بى تکرار 
در تیم هاى خارج از تهران براى فوتبال ایران شــد در 
شرایطى هدایت تیم سپاهان را دیروز به طور رسمى در 
دست گرفت که از حدود یک ماه پیش شایعات در این 

رابطه داغ و جدى بود.
محرم بازیکنى محبوب در بین هواداران سپاهان است 
که یک دوره کوتاه سرمربیگرى را دراین باشگاه سپرى 
کرده اما این دوره موقت که بعدها منجر به حضور ایگور 
استیماچ کاپیتان ســابق تیم ملى کرواسى و درگیرى 
شدید بین این دو نفر شد محرم را از حوزه فوتبال دور 

کرد تا او بعد از سال ها دوباره هدایت سپاهان را به عهده 
بگیرد. تیمى که خیلى زود خــود را آماده رقابت هاى 
آســیایى خواهد کرد و باید براى شروع لیگ بعدى در 
آنجا هم نتایج خوبى بگیرد اگر چه فشارى در این باره 

متوجه محرم و تیم فنى اش نخواهد بود.
محرم نویدکیا را مى توان به نوعى آقاى خاص فوتبال 
ایران دانست. شــخصیت متفاوت او انتظار ویژه اى 
را براى دیدنش به عنوان ســرمربى سپاهان به وجود 

آورده است.
نکته مثبت مهم دربــاره نویدکیا کاریزمــا و نفوذ او 
در حوزه اصفهان و محبوبیتى اســت کــه مى تواند 
کمک خوبى براى او باشــد اما نکته منفى تجربه نه 
چندان جدى او در سرمربیگرى است. اما او آنچنانکه 
آندره آ پیرلو هدایت یوونتوس را در دست گرفته براى 
سرمربیگرى سپاهان انتخاب شده و قصد دارد با یک 
کادر قوى دستیارى، این نقصان را جبران کند. باید دید 
کدام یک از مربیان شاغل و مطرح فوتبال ایران براى 
پیشبرد پروژه جاه طلبانه محرم در سپاهان به کمک او 

خواهند آمد.
باشگاه سپاهان که هفته گذشته محمدرضا ساکت را 
به این باشــگاه برگردانده با حضور مجدد نویدکیا به 
عنوان سرمربى خود را آماده شروع لیگ برتر در دوره 
بیستم مى کند و این در شــرایطى است که هشتگ 

ساکت-محرم به عنوان دو برند فوتبالى این شهر دوباره 
داغ شده است. البته براى محرم به عنوان سرمربى و 
نه بازیکنى که یک هافبک استثنایى در فوتبال ایران 
بود کار براى تکرار خاطرات طالیى با سپاهان دشوارتر 
است. خاطراتى که بخشى از آنها با مرور عکس هاى 
زیبایى از نویدکیا در ذهن ها خواهد چرخید. محرمى که 
یک هافبک گلزن و طراح و یک رهبر واقعى در میانه 
میدان بود و اولین بار اســتانکو او را به ترکیب اصلى 
سپاهان آورد اما شــکوفایى اش به تیم بوسان 2002 
برانکو باز مى گردد. مربى اى  که قانون منع اســتفاده 
از مربیان خارجى در ایران مانع از حضور مجددش در 
فوتبال ایران شد تا محرم با نقشــى شبیه پیرلو اولین 

دوره واقعى سرمربیگرى خود را آغاز کند.
محبوب ترین چهره فوتبــال اصفهان با 5 قهرمانى با 
لباس سپاهان. کسى که از تریبون رسمى اعالم کرد 

تهران دیگر پایتخت فوتبال ایران نیست.
او  از اولین ســال هاى حضورش در ســپاهان نقش 
فرمانده را در زمین گرفت و تا پایــان مرد اول درون 

زمین سپاهان بود.

با ساکت و محرم پیش به سوى قهرمانى
رئیس جدید هیئت مدیره باشــگاه سپاهان اصفهان 
گفت: قطعًا با حضور نویدکیا و ایده هایى که او دارد در 

مسابقات با قدرت حاضر مى شویم.
مجتبى لطفى با اشــاره به انتخاب ســرمربى جدید 
زردپوشان تصریح کرد: شنبه شب با محرم نویدکیا به 

جمع بندى رسیدیم و او سرمربى سپاهان شد. 
لطفى در مورد هدفگذارى هیئت مدیره جدید باشگاه 
سپاهان گفت: قهرمانى در لیگ، جام حذفى و همچنین 
حضور پرقدرت در مســابقات آسیایى از اهداف هیئت 
مدیره است. البته کار بسیار ســختى است اما قطعًا با 
حضور نویدکیا و ایده هایى که او دارد در مســابقات با 
قدرت حاضر مى شــویم. وى در مورد حمایت از تیم 
فوتبال ســپاهان در ادامه بازى هــاى لیگ قهرمانان 
آسیا، عنوان کرد: با تمام توان هر امکاناتى که نویدکیا 
بخواهد، هم کارخانه و هم خود باشگاه براى شرکت در 

مسابقات در اختیارش مى گذارند.
رئیس هیئت مدیره باشگاه ســپاهان در پاسخ به این 
سئوال که آیا نویدکیا لیســتى را براى تیم فصل آینده 
ارائه کرده، گفت: جلســه اخیرمان بحث جمع بندى و 
انتخاب سرمربى بود. ان شاءا... قرار است در این مورد 
با او صحبت کنیم. 100 درصد از او حمایت همه جانبه 
خواهیم داشت. نویدکیا اسطوره باشگاه است و نیاز به 
تعریف ندارد. او براى سپاهان خیلى زحمت کشیده و 
در جایگاهى اســت که مى تواند سپاهان را به آنچه ما 

مى خواهیم برساند.

 پس از دیدار فینال جام حذفى و عملکرد سیدحسین حسینى، خیلى ها این سنگربان را یکى 
از دالیل ناکامى استقالل در بازى مقابل تراکتورسازى قلمداد مى کردند. با گذشت چند روز 
از آن دیدار، شایعاتى در فضاى مجازى منتشر شد که استقاللى ها از عملکرد حسینى نا امید 

شده و به دنبال جذب یک دروازه بان مطمئن هستند.
از دو روز پیش نیز شایعات زیادى پیرامون مذاکره باشگاه استقالل با رشید مظاهرى براى 
حضور در این تیم منتشر شد تا مدیران استقالل نشان دهند که قصد دارند دروازه 
این تیم را به مظاهرى سپرده و حسینى به عنوان سنگربان شماره دو در این تیم 

حضور پیدا کند.
اخیراً نیز حسینى تمامى پست هاى صفحه شخصیش در اینستاگرام که با لباس 
استقالل بود را پاك کرد تا به شایعات حضور مظاهرى در این تیم دامن زده باشد و 
به نوعى این حس را به مخاطبان القا کند که او از بابت مذاکره مدیران استقالل با مظاهرى 

ناراحت است.
دیروز حسینى با انتشار پستى در اینســتاگرام اعالم کرد که دلیل پاك کردن پست هایش 
ربطى به حضور مظاهرى ندارد و بابت عملکردش از هــواداران این تیم عذرخواهى کرد. 
حسینى نوشته است:  «پاك کردن پست هاى من ربطى به جذب دروازه بان ندارد اینجا تیم 
شما هواداراست و شما هر دروازه بانى رو دوست دارید مى تونید بیارید، باشگاه هم حق داره با 
هر دروازه بانى مذاکره کنه... همیشه حمایت و دوست داشتن شما از من، انرژى خاصى به من 
مى داد، شاید من امسالم  شما رو هم کم داشتم، بعد دربى همه چیز فوق العاده بود که متأسفانه 
این بازى اونجورى شد به خدا من االن 4 روزه از شما داغون ترم، خانواده من داغون شدن 

بعد از فینال... امیدوارم این اتفاقا براى هیچ بازیکنى رخ نده...»

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: فارغ از هر سلیقه اى که داریم باید 
از سرمربى جدید تیم حمایت کنیم و بتوانیم تیمى آماده کنیم که بتواند 

در لیگ برتر اتفاقات سال گذشته را جبران کند.
قاسم حدادى فر در گفتگویى در مورد انتخاب رحمان رضایى اظهار 

کرد: رحمان رضایى به خانه خودش بازگشته است. او بهترین لژیونر 
تاریخ ایران در کالچوى ایتالیاست و یکى از بهترین مدافعان تاریخ 

ایران است. شاید قبل از انتخاب او هر کسى با حق رأى 
یا بدون حق رأى ســلیقه اى داشته است ولى اکنون 

وظیفه همه از مدیریت کارخانه تا باشگاه، هواداران 
و تیم، حمایت از رحمان اســت تا به عنوان یکى 
از بازیکنان ارزشــمند تاریخ ذوب آهن بتواند در 

راستاى اهدافش گام هاى بلندى بردارد.
وى ادامه داد: من شخصًا با وجود اینکه قراردادم 

به اتمام رسیده است و قراردادى با باشگاه ندارم به 
عنوان کسى که سال ها افتخار پوشیدن پیراهن تیم بزرگ 
ذوب آهن را داشته اســت به رحمان رضایى تبریک عرض 
مى کنــم و امیــدوارم درخشــش ذوب آهن بــا حضور 
چهره اى که در ذوب آهن به فوتبال ایران و جهان معرفى 

شد، شکل بگیرد.
حدادى فر در مورد شــرایط خودش اضافــه کرد: من 
قراردادم با ذوب آهن به اتمام رسیده است. به هر حال 
مهمترین مســئله در ذوب آهن در حال حاضر و پس از 
انتخاب مربى، بازیکنان هستند که باید تیمى خوب و 
آماده براى جبران ناکامى فصل قبل جمع و جور شود. 
در فصل گذشته کار براى تیم ما سخت شد. ما باید از 
هواداران عذرخواهى کنیم و در فصل آینده با نمایشى 

قدرتمند، کارى کنیم که  شرایط براى آنها تغییر کند.

 یکى از بدترین خصلت هاى دنیا، کفران نعمت اســت؛ نمکدان 
شکستن، توهین به سفره اى که از آن لقمه برداشته اى. آدم هاى 
اصیل هیچ وقت چنین کارى نمى کنند، اما حکایت بدلیجات فرق 
مى کند. تکان دهنده ترین مصاحبــه بعد از فینال حذفى، توصیف 
روزبه چشمى از فصلى اســت که گذشت: «باالخره بعد از سیزده 
ماه این سیرك تمام شد.» اگر سیرك است، خوشحال مى شویم 
روزبه نقش خودش را براى مان شرح بدهد. سئوال بعدى اما مهمتر 
است؛ اینکه بدون این سیرك، شغل شما چه مى توانست باشد؟ در 
دنیاى منهاى فوتبال، ممر معاش یکى مثل روزبه چشمى چه بود، 
از کجا براى خانواده اش نان مى برد و چطور، تحت چه شرایطى 

مى توانست به این حجم از شهرت و ثروت دست پیدا کند؟

قطعًا اگر حســین حسینى در مشــهد «نامرئى» نبود و استقالل 
قهرمان جام حذفى مى شــد، جناب چشمى دیگر از سیرك و این 
قبیل داستان ها حرف نمى زد. در این صورت البد استاد نطق غرایى 
در مورد تالش بازیکنان براى شاد کردن دل مردم ایراد مى فرمود، 
اما حاال که توپ فوتبال طور دیگرى چرخیده و دل بخش دیگرى 
از مردم شاد شده، ادبیات باغ وحشى بر میکس زون حاکم مى شود. 
همین روزبه خان از مخالفان پروپا قرص ادامه مسابقات بود، نهیب 
مى زد که حتمًا کشــته خواهیم داد و حاال هم فوتبال ایران را به 
سیرك تشبیه مى کند؛ پس چه بهتر که همین امروز براى همیشه 
خداحافظى اش از این صحنه را اعالم کند و دنبال یک شــغل 

دیگر برود. آیا یک درصد ممکن است 
چنیــن 

اتفاقى رخ بدهد؟ به خدا که نه.
یک روز امیر قلعه نویى مى گفت: «هر مادرى که خواست فرزندش 
را نفرین کند، باید به او بگوید الهى یک روز مربى بشوى.» خود 
امیر اما جورى به این شغل نفرینى چسبیده که دو هفته هم حاضر 
نیست استراحت کند. در تونل ورزشگاه آزادى فریاد مى زند: «سر 
تا پاى این فوتبال لجنه»، اما با آن قلب مریض هنوز از ســپاهان 
بیرون نیامده، از گوشه دیگرى وارد همین لجنزار مى شود و قرارداد 

کهکشانى با گل گهر سیرجان مى بندد!

با شما چسبیده ها، با شــما ول نکن ها زیاده 
حرفى نیســت. فقط اینکــه کاش یک 
سر سوزن قدرشناسى در وجودتان بود. 

این رزق و روزى سرشــار و آن همه زرق 
و برق، ارزانى همین فوتبالى اســت که تا مى بازید، 

لیچار بارش مى کنید. هیچ نانواى بامرامى به تنورش لگد 
نمى زند. کمى معرفت، کمى معرفت.. .

قاسم حدادى فر: اصفهان  مثل تورین، محرم مثل پیرلواصفهان  مثل تورین، محرم مثل پیرلو

باید از رحمان حمایت کنیم

 پیــش از این اعالم شــده بــود کنفدراســیون 
فوتبال آســیا با حضور 30 درصد تماشــاگران در 
لیگ قهرمانان آســیا موافقت کرده ولى در جلسه 
اخیر تصمیمات تغییر کرده و براى حفظ ســالمت 

تماشــاگران و به خطر نیا فتادن وضعیت جسمانى 
فردى این تصمیم لغو شد. به این ترتیب مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا 2020 به میزبانى دوحه بدون 

حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

از تماشاگر خبرى نیست

3 نفر رفتند و 2 نفر آمدند
پس از انتخاب محمدرضا ساکت، اعضاى هیئت 

مدیره باشگاه سپاهان دچار تغییر و تحول شدند.
اخیراً جلسه اى در باشگاه سپاهان برگزار شد و در 
این جلسه اعضاى جدید هیئت مدیره این باشگاه 

مشخص شدند.
در پایان این جلســه که با پایان همکارى رئیس 
هیئت مدیره سال هاى اخیر ســپاهان و دو عضو 
دیگر همراه شــد، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 
و خدمات منوچهر نیکفر، مسعود تابش و سیدعلى 
پزشک، اعضاى جدید هیئت مدیره معرفى شدند.  
یکى از مهمترین تغییرات انتخاب لطفى به عنوان 
جانشــین نیکفر بود. مجتبى لطفى مســئولیت 
مدیریت امور ورزش شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
را بر عهده دارد و به دلیل سوابق ورزشى که دارد، 

یکى از چهره هــاى محبوب در میــان هواداران 
سپاهان به شمار مى رود و حاال وظیفه اى سنگین 
به او سپرده شده است. همچنین محمدرضا ساکت 
که مدیرعاملى باشگاه را بر عهده دارد از سوى اعضا 

به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.
دیگر اعضاى هیئت مدیره کریم فخارزاده و مجید 
رحیم زاده رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان 

اصفهان و همینطور علیرضا افضل هستند.
مجید رحیم زاده در شرایطى به عنوان عضو جدید 
هیئ ت مدیره انتخاب شــد که پیش تر نام او براى 
تصدى پســت مدیرعاملى مطرح بود و افضل نیز 
چهره اى فوتســالى اســت که به تازگى با مس 
ســونگون قهرمانى رقابت هاى فوتسال کشور را 

به دست آورده است.

چند روزه از شما داغون ترم
 پس از دید
از دالیلن
از آن دیدا
د شده و به
از دو ر
ح

اس
نوعى ای به
ناراحت اس
دیروز حس
ح به ربطى
حسینى نو
شما هوادا
هر دروازه
مى داد، ش
این بازى
بعد از فینا

ز چند روزند

سلیقه اى که داریم باید 
ى آماده کنیم که بتواند

حمان رضایى اظهار 
ست. او بهترین لژیونر 

رین مدافعان تاریخ
حقرأى
کنون
ران
کى
در

دم
م به 

ن تیم بزرگ 
ریکعرض
 بــا حضور 
هان معرفى

کرد: من 
حال  هر
و پس از 
خوب و
ر شود. 
باید از 
مایشى

کند.

ان حمایت کنیم

اگر بد است چرا از آن دل نمى کنید؟

 باشگاه پرســپولیس بدون بررســى وضعیت خدمت 
سربازى میالد سرلک، اقدام به جذب این بازیکن کرده 
اســت. گفته مى شود میالد ســرلک،  هافبک تازه وارد 
پرسپولیس باید ابتدا مشــکل معافیت خود از خدمت را 
برطرف کند تا بتواند پیراهــن این تیم را در رقابت هاى 
لیگ برتر فصــل آینده بر تن کند چــرا که وى در حال 
حاضر مشــمول خدمت اســت. در صورتى که سرلک 
نتواند مشکل سربازى خود را حل کند قادر به پوشیدن 
پیراهن پرسپولیس نیست و باید در باشگاه نظامى فوتبال 

خود را ادامه دهد.

سرلک سرباز است؟

زیاده 
ک 
د. 

زرق 
که تا مى بازید،

رامى به تنورش لگد 
. .

رسول بهروش
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

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

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

725 فرعى آقاى حسن صادقى هسنیجه محرز گردیده است.

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

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

رسمى آقایان حسین قند هارى علویجه و رضا قندهارى علویجه محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 139960302177000372 مورخه 1399/05/04 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم مریم شفیعى علویجه  فرزند احمد بشماره شناسنامه 1093  اصفهان و شماره ملى 
1287057179  در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3364  فرعى واقع در علویجه 

1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 196 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 
احمد شفیعى محرز گردیده است.

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

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

حاجیه سلیمانى علویجه و وراث محمد اسماعیل حاجى بابائى محرز گردیده است.
8- برابر راى شــماره 139960302177000348 مورخه 1399/04/28 هیات قانون 

تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم صغرى اکبرى علویجه  فرزند جلیل بشــماره شناســنامه 116  نجف آباد و شماره 
ملى 10918445476  در ششدانگ یکباب خانه  قسمتى از پالك 4708  فرعى واقع در 
علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

مجید قنبریان علویجه محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد 
بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر 
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار 
نوبت اول:1399/06/01 –تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/17- 951113/م الف- 
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دکتر اشرف الســادات شکرباغانى،  دانشــیار پژوهشکده 
برنامه ریزى درســى و نوآورى هاى آموزشى در خصوص 

بهترین شیوه آموزش در دوران کرونا مى نویسد:
آموزش ترکیبى «آموزه اى از آموزش حضورى و آموزش در 
فضاى مجازى خواهد بود» که در شرایط خاص  کرونایى، 
بسته هاى آموزشى و تلویزیون نیز پاى کار هستند. با توجه 
به شرایط متفاوت تعلیم و تربیت سهم  هریک از بخش ها در 

این بسته ترکیبى مشخص مى شود.
به نظر مى رسد که یادگیرى ترکیبى با داشتن مزیت هاى هر 
دو رویکرد آموزش (سنتى و الکترونیکى) یک  رویکرد مؤثر 
براى افزایش اثربخشى یادگیرى، سهولت دسترسى به مواد 

آموزشى باشد. همچنین به دلیل  ارائه فرصت هاى مختلف 
به منظور یادگیرى، موجب آن مى شود که در کنار افزایش 
جذابیت آموزش، به  تفاوت هاى فردى فراگیران نیز به طور 
مناسبى توجه شود، زیرا همه افراد به یک شیوه یاد نمى گیرند 
و به  همین دلیل استفاده از روش هاى مختلف براى آموزش 

ضرورى به نظر مى رسد.
با توجه به ماهیت آموزش، پویایى آن، نوع محتوا و غیره، 
معلم مى تواند دو روش آموزش حضورى (سنتى) و  آموزش 
مجازى (الکترونیکى) را ترکیب کنــد این روش به معلم 
کمک مى کند تا برنامه و قواعد یادگیرى را  به بهترین نحو 

برآورده کند. 

سازمان بهداشت جهانى از کشــور ها خواسته در ماجراى 
تولید و توزیع واکسن کرونا انحصار طلبى نکنند. این سازمان 
هشدار داده این انحصارگرى موجب مى شود بجاى کوتاه 

شدن زمان شیوع شاهد افزایش مدت همه گیرى باشیم.
سخنگوى سازمان جهانى بهداشت تصریح کرد هیچ یک از 
واکسن هاى در حال توسعه هنوز نشانه روشنى از اثربخشى 
در سطح دست کم 50 درصد نداشــته اند. سازمان جهانى 
بهداشــت اعالم کرد انتظار مى رود واکسیناسیون گسترده 

کووید-19 تا اواسط سال آینده انجام نخواهد شد.
هریــس در ادامه اظهارات خــود گفت: «مــا واقعا انتظار 
نداریم که تا اواسط ســال آینده واکسیناسیون گسترده اى 

را شاهد باشیم». روسیه در ماه اوت و پس از کمتر از دو ماه 
از آزمایش هاى انسانى، واکسن کووید-19 را تائید کرد که 
همین امر موجب شد کارشناسان غربى در خصوص ایمنى و 

اثربخشى این واکسن ابراز تردید کردند.
این در حالى است که مقامات بهداشت عمومى آمریکا روز 
پنجشــنبه اعالم کردند احتماال تا اواخر ماه اکتبر، واکسن 
کووید-19 آماده توزیع خواهد شد. زمان تعیین شده براى 
توزیع این واکسن در آســتانه انتخابات ریاست جمهورى 
آمریکا در روز سوم ماه نوامبر خوهد بود که همین امر عاملى 
مهم در نظر راى دهندگانى اســت که باید براى انتخابات 

دوباره ترامپ تصمیم گیرى کنند.

مناسب ترین راهکار آموزشى 
پیشنهادى دوران کرونا

در تولید و توزیع واکسن 
کرونا انحصار طلبى نکنید

ابتالى خانوادگى؟
  آریـا | یـک فـوق تخصص چشـم گفت:آنچـه این 
روز ها موجب ابتالى بیشتر به کرونا در بین اعضاى یک 
خانواده مى شود کمتر رعایت کردن مسائل بهداشتى در 
محیط خانه است دکتر حمیدرضا صابر افزود: خانوادگى 
مبتال شدن بیماران در روز هاى اخیر به علت شل شدن 
مراقبت ها در یک خانواده است و درخصوص تأثیر ژنتیک 
خانواده در ابتالى بیشتر افراد هنوز مشاهدات علمى وجود 
ندارد. بلکه، چون درخانه و خانواده کمتر افراد رعایت هاى 
بیرون از خانـه را ادامه مى دهند احتمال ابتال نیز بیشـتر 
مى شود به همین علت این روز ها اغلب بیماران به صورت 

خانوادگى مبتال مى شوند.

تزریق به عالیرتبه ها
  آریا | مقامات عالیرتبه روسیه یکى پس از دیگرى با 
حضور در مراکز درمانى این کشور ، در برابر کرونا واکسینه 
مى شوند. سرگئى سابیانین، شـهردار پایتخت نخستین 
مقام روسـى بود که اعالم کرد چند روز پیش از واکسن 
کرونا اسـتفاده کرده اسـت. سـرگئى شـایگو وزیر دفاع 
روسیه هم واکسن کرونا تزریق کرد. حدود دو هفته پیش 
و همزمان با ثبت رسمى نخستین واکسن ضد کروناى 

روسیه ، دختر والپیمیر پوتین این واکسن را تزریق کرد.

مجازات عجیب
  فرارو | مقامات محلى در جاکارتا پایتخت اندونزى، 
از کسـانى کـه در فضاهـاى عمومى ماسـک نمى زنند 
مى خواهند در تابـوت روباز دراز بکشـند و به عاقبت کار 
خود فکر کنند. آنها باید تا 100 بشمارند و رهگذاران هم 
مى توانند از آنها عکس بگیرند. کسـانى که از پوشـیدن 
ماسـک خوددارى کنند، همچنان بایـد 17 دالر جریمه 

بپردازند یا به نظافت شهر کمک کنند.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات
شــرکت کوثر فوالد میهن ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 31408 و شناســه ملى 
10260519670 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محمد دانشمند دیزیچه کدملى 541524228 
بعنوان رئیس هیات مدیره و حمیدرضا ملکى 
دیزیچــه کدملــى 5418853457 بعنوان 
مدیرعامل و غالمرضا دانشمند دیزیچه کدملى 
5418851950 بعنــوان نائب رئیس هیات 
مدیره و نصراله نورى کدملى 1170967991 
بعنوان عضو هیئت مدیــره و عباس صالحى 
کدملى 5419489502 بعنوان عضو هیئت 
مدیره بعنوان اعضاى اصلــى هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامــل ویکى از اعضــاى هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (970864)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى تجهیزات سوخت 
پیشگامان سهامى خاص به شماره ثبت 
22191 و شناسه ملى 10260430257 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/30 و طبــق اختیــار حاصله 
تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 
1399/05/29 ســرمایه شرکت از محل 
واریز نقدى (به اســتناد گواهى شــماره 
92312/23 مورخ 1399/05/29 صادره 
از بانک ملت شعبه میدان جمهورى) و صدور 
ســهام جدید از مبلغ 000 000 10 ریال 
به مبلــغ 000 000 011 2 ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بدین 
شرح اصالح شد : ســرمایه شرکت مبلغ

 000 000 011 2 ریال نقدى اســت به 
110 20 سهم 000 100 ریال با نام عادى 
منقسم شده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (970869)

آگهى تغییرات
شــرکت ایفا فراز آوینا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2347 و شناسه 
ملــى 14005747962 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/04/22 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد : مریم 
محمدى کدملى 1289156281 و اکبر 
ترابى کدملــى 1288049511 و زهرا 
شــفیعى پور کدملــى1280253940 
بعنوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
وحید محمودیــان اصفهانــى کدملى 
1286834708 و مهــدى ذوالفقارى 
کدملى 1290344248بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه 

(970874)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى و بازرگانى آتیه 
سازان صنعت فوالد نوین سهامى خاص 
به شــماره ثبت 41415 و شناسه ملى 
10260591325 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/04/01 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - ســید 
فرشــید بهبهانى موسوى به شماره ملى 
1290868433 بــه ســمت رئیــس 
هیئت مدیره، زهرا رفیعى به شماره ملى 
3961615470 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و سید فرید بهبهانى موسوى 
به شماره ملى 1292619244 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام 
به تنهایى همراه با مهر شــرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (971733)

آگهى تغییرات
شرکت راد روش تجارت فوالد سپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 61069 و 
شناسه ملى 14007804633 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمدحسین روحانى به شماره ملى 
1170853201 و ســید بابک تسلیمى 
به شماره ملى 1282683357 و مهین 
نکوئى به شــماره ملى 1170471315 
وکدپســتى 8166116991 بعنــوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند آرش گرامى به کد 
ملى 1286015545 و محمود مهاجرى 
کد ملى 2295792135 بــه ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (971796)

آگهى تغییرات
شرکت راد روش تجارت فوالد سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 61069 
و شناســه ملــى 14007804633 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1399/03/20 تصمیمات ذیل 
اتخــاذ شــد : محمد حســین روحانى 
کدملى1170853201 بســمت رئیس 
هیــأت مدیره و ســید بابک تســلیمى 
کدملى1282683357 بســمت نایب 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهین 
نکوئى کدملى 1170471315 بسمت 
عضو اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود 
. کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل متفقاً با مهر شــرکت 
معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى 
شــرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (971798)

بســیارى از دانــش آمــوزان یا به مدرســه 
بازگشــته اند و یا طى روز هاى آتى به مدرسه 
برمى گردنــد، جایى که باید بــا قوانین جدید 
بهداشتى ناشى از شیوع ویروس کرونا دست 

و پنجه نرم کنند.
برخى از متخصصان روانشناسى معتقدند که با 
همه تمهیدات ویژه مدارس براى مبارزه با کرونا 
بازگشایى مدارس مى تواند تاثیر قابل توجهى بر 

شاخص هاى سالمت روان کودکان بگذارد.
نشریه گلوبال تایمز در بررسى خود مى گوید: 
اکثر کودکان "بسیار قوى" هستند و از بازگشت 
به همنشینى با همساالن خود بسیار هیجان زده 
خواهند شد. اما بعضى از آن ها نیز از تمهیدات 
کرونایى مدارس و جو عجیب فعلى مضطرب 
خواهند شد. نحوه بروز واکنش ها بسته به سن 

کودك متفاوت است.
براى کودکان کم ســن و ســال (در ســنین 

مهــد کودك ها تا دبســتان)، ایــن اضطراب 
مى تواند شــامل درد هاى شــکمى، افزایش 
تحریک پذیرى، احساس افسردگى یا حتى شب 
ادرارى باشد. براى کودکان بزرگتر، پاسخ هاى 
اضطراب آور مى تواند شبیه پاسخ هایى باشد که 
در بزرگساالن دیده مى شود. مشغولیت فکرى، 
بى حواسى، عدم تمرکز، کابوس دیدن یا افزایش 
و کاهش اشــتها مى تواند از نتایج شرایط فعلى 
باشد. بر اساس تفاوت هاى خلق و خوى کودك 
ممکن است شما انواع مختلفى از واکنش هاى 

اضطرابى را در کودکان مشاهده کنید.
والدین تأثیر شگفت آور زیادى در نحوه واکنش 
فرزندانشان در بازگشت به مدرسه دارند. برخى 
از کودکان ممکن است از احتمال بیمار شدن 
والدین خود ترسیده و یا دچار اضطراب جدایى 
شده باشــند، در حالى که برخى دیگر ممکن 
است نیاز به تجدید نظر در زمینه اجتماعى شدن 

و یادگیرى غیرآنالین داشته باشند.
اگر والدین کودك دائمًا احســاس وحشــت 
مى کردند یا مثًال یکى از اقوام خود را از دست 
داده اند ممکن است در مورد بازگشت به مدرسه 
کودکان احساس منفى بیشترى را تجربه کنند 
و همین احساســات منفى را به کودك منتقل 
کنند. اگر والدین اطالعــات آرامش بخش را 
به کودکان خود بگویند، کودك نیز احســاس 

آرامش بیشترى تجربه خواهد کرد.
پرسه زدن کودکان در شبکه هاى اجتماعى نیز 
مى تواند بسیار خطرناك باشد چرا که شبکه هاى 
اجتماعــى سرشــار از اطالعات نادرســت و 
خطرناکنــد. درواقع نقش والدیــن در کنترل 
شرایط کودکان بســیار مهمتر از چیزى است 
که به نظر مى رسد. آن ها پیش از هر شخصى 
مى فهمند کودك دچار استرس و اضطراب شده 

است یا نیاز به حمایت روانى دارد.

تأثیر ویروس کرونا روى سالمت روان دانش آموزان

بحران ویروس کرونا، شغل یک شهروند فلیپینى را که در 
کارخانه اى کار مى کرد، از او گرفت. این کارگر پس از این، 
تصمیم گرفت با خلق آثار هنرى خالقانه، کسب درآمد کند.

مارى مى داکانى که 23 سال دارد، پیش از شیوع ویروس 
کرونا در یک کارخانه واقع در فیلیپین کار مى کرد اما بحران 
کرونا و مشکالت اقتصادى ناشى از آن سبب شد تا او شغل 
خود را در کارخانه از دست بدهد. پس از آن بود که داکانى 
تصمیم گرفت با خلق چهره  افراد مشهور روى برگ، کسب 

و کار تازه اى به راه بیندازد.
او اخراج از کارخانه را فرصتى بــراى دنبال کردن عالقه 

همیشگى اش یعنى هنر در نظر گرفت، اما در ابتدا با مشکل 
تامین مواد اولیه در کشورى که یکى از شدیدترین قوانین 
مقابله با ویروس کرونا را به اجرا درآورده است، مواجه شد. 
دکانى که موفق به تامین بوم نقاشــى هم نشــده بود، از 
برگ هاى درختى اســتفاده کرد که در نزدیکى خانه اش 
قرار داشــت. او از برگ ها براى خلق چهره افراد مشهور 

استفاده کرد.
داکانى که در شــهر الگونا زندگى مى کند در گفت وگو با 
رویترز بیان کرد: «به دلیل بحــران ویروس کرونا قصد 
داشتم اثر هنرى خلق کنم اما خرید مواد اولیه در شهر من 

به دلیل قوانین سختگیرانه مقابله با ویروس کرونا آسان 
نبود. تنها راه خرید بوم نقاشى، خرید به صورت آنالین بود 
که این روش هم ســختى هایى به همراه داشت. بنابراین 
من از برگ به جاى مواد اولیه استفاده کردم که نتیجه آن 

بسیار خوب بود.»
پس از آنکه این هنرمند، هزاران دنبال کننده در فیسبوك 
پیدا کرد، صدها اثر هنرى خود را کــه آن ها را با نام «هنر 
برگى» معرفى مى کند، به فروش رساند. قیمت هر کدام از 
این آثار هنرى حدود 8.24 دالر است. قیمت دقیق هر یک 
از این آثار به نسبت میزان ظرافت و جزئیات اثر متغیر است.

کارگرى که به دلیل کرونا، هنرمندى خالق شد
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آگهى تغییرات
شرکت طرح تراز آپادانا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 50817 و شناسه 
ملــى 10260693794 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: على اکبر نجفى کدملى 1170873154 
و فرهاد نجفى کدملى 1292289678 و 
مسعود زمانى کدملى 1292088915 و 
فرزاد نجفى کدملى1270807889 و هما 
قنادى اف کدملى 1271199939 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. اشرف السادات 
موسوى خواه کدملى1284760261و 
زهره سین دره کدملى 1284563022 
به ترتیب بســمت بازرسان اصلى وعلى 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (971883)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى داهى صنعت سپاهان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 44135 
و شناســه ملى 10260620221 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/01/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : امیــر نورائى بــه کدملى 
1280430095 بسمت مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئت مدیره و محمد نورائى به کدملى 
0652789250 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و آزاده نورائى به کدملــى 1280405635 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. فرید بشــارتى 
به کدملــى 1289681023 و آذر اکبرى به 
کدملــى 1292939631 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شــدند کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق 
عادى و ادارى شــرکت با امضاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (971997)

آگهى تغییرات
شرکت ســپاهان فراز پاسارگاد سهامى 
خاص به شماره ثبت 37538 و شناسه 
ملــى 10260551063 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
:مهدى هارونى به کدملى 1289616760 
و یاور هارونى قلعه شــاهرخى به کدملى 
4622891328 و جواد هارونى به کدملى 
1289678820 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدنــد. محمد مومزایــى به کدملى 
1271854759 و حمیــد مومزایى به 
کدملى 1283234815 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(972017)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل معراج شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 74 و شناسه ملى 
10260021680 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/05/23 و نامه 
شماره 21/33903 مورخ 1399/05/25 
اداره کل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى 
استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
داود خوش اخالق ورنوسفادرانى به کدملى 
1280911840 به ســمت مدیرعامل و 
ابراهیــم مهرابى کوشــکى بــه کدملى 
1141092263 به ســمت رئیس هیات 
مدیره و اکبر ایران نژاد ورنوســفادرانى به 
کدملى 1140241990 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره و در غیــاب رئیس با 
امضاء نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه 
با مهر شــرکت معتبر اســت . مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (972019)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل معراج شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 74 و شناسه ملى 
10260021680 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/05/23 
و نامــه شــماره 21/33903 مــورخ 
1399/05/25 اداره کل راهــدارى و حمل 
و نقل جاده اى اســتان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ابراهیم مهرابى کوشکى به 
کدملى 1141092263 و داود خوش اخالق 
ورنوسفادرانى به کدملى 1280911840 
و اکبر ایران نژاد ورنوسفادرانى به کدملى 
1140241990 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. سعید شهبازى کوشکى به کدملى 
1130100537 و رضــا حاجى حیدرى 
ورنوسفادرانى به کدملى 1140971036 
بترتیب بســمت بازرســان اصلى و على 
البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدندروزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهــى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (972020)

آگهى تغییرات
 شرکت پارس ســبحان بختیارى سهامى خاص به 
شماره ثبت 2731 و شناسه ملى 14005136764 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1399/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین شد. - مجید هللا گانى به شماره ملى 
1289056919 به عنوان بازرس اصلى و مصطفى 
معصومى دهقى به شــماره ملى 1288962207 به 
عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان 

(971889)

آگهى تغییرات
شرکت سپاهان فراز پاسارگاد سهامى خاص به شماره 
ثبت 37538 و شناســه ملى 10260551063 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یاور هارونى قلعه شاهرخى 
کدملى 4622891328 به سمت رئیس هیات مدیره 
- مهدى هارونى کدملــى 1289616760 بعنوان 
مدیرعامل - جواد هارونــى کدملى 1289678820 
بعنوان نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (972014)

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو ســوارى پراید مدل صبا بنزینى مدل 
1388 به شــماره موتور 3290364 و شــماره شاسى 
S 1412288399927 به شماره پالك 53 – 271 س 96 
متعلق به علیرضا رمضانى به شماره ملى 1970255617 
فرزند نجف مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

شاید براى شما هم اتفاق افتاده باشد، بعد از یک وعده غذایى که با احساس 
ســیرى دیگر میلى به ادامه مصرف غذا ندارید و میز را ترك مى کنید اما بعد از 
گذشت مدت زمان اندکى به شدت احساس گرسنگى مى کنید و  گویا 
اصًال غذایى میل نکرده اید هرچند که در برخى موارد این اتفاق 
امرى طبیعى است، اما در بیشتر مواقع بروز احساس 
کاذب ناشى از رفتار ها و عادت هاى نادرستى است 

که در طول روز داشته ایم.
برخى از افراد که احساس گرسنگى کاذب به آنها 
غلبه مى کند، دوباره به سراغ یخچال و غذا مى روند 
و در نهایت دچار اضافه وزن و عوارض ناشــى از آن 
مى شــوند. اما مى توان تنها با چند راهکار ساده و پى 
بردن به علت اصلى احساس گرسنگى کاذب از اضافه 

وزن جلوگیرى کرد.
کمبود ذخایر آب بدن

احساس گرســنگى کاذب مى تواند ناشــى از کم آبى 
بدن باشد زیرا زمانى که آب بدن از میزان طبیعى کمتر 
مى شود، مغز پیام اشتباه گرســنگى را مخابره مى کند 
و شــما تنها با مصرف یک لیــوان آب مى توانید 
به این احساس گرســنگى پایان دهید. در 
صورتى که بعــد از مصرف یک لیوان 

آب گرسنگى شما برطرف شد، توصیه مى شود  در طول روز براى جبران کمبود 
ذخایر آبى بدن آب بنوشید.

استرس
برخى افراد استرس خود را با پرخورى برطرف مى کنند، به همین دلیل زمانى که 
این دسته از افراد در شرایط استرس زا قرار مى گیرند به شدت احساس گرسنگى 

و اقدام به پرخورى مى کنند و به همین دلیل دچار اضافه وزن مى شوند.
مصرف زیاد شیرینى جات

معموًال افراد به دودسته تقسیم مى شــوند، کسانى که تمایل زیادى به مصرف 
ترشــى جات دارند و افرادى که تمایل زیادى به مصرف انواع شیرینى جات، 
کیک ها، شکالت و... دارند. زمانى که شما با افت فشار روبه رو مى شوید تنها 
با مصرف یک شکالت حالتان مساعد مى شــود اما زمانى که در مصرف انواع 
شیرینى جات زیاده رویى مى کنید قندخونتان به میزان زیادى افزایش مى یابد و 

احساس گرسنگى کاذب مى کنید.
بى خوابى و کم خوابى

اگر شما جزو آن دسته از افرادى هستید که با مشکل کم خوابى یا بى خوابى دست 
و پنجه نرم مى کنید نسبت به دیگر افراد اطرافتان که از خواب کافى و مناسبى 
برخوردار هستند بیشتر احساس گرسنگى کاذب مى کنید، زمانى که افراد خواب 
کافى و مناسبى نداشته باشند، بین دو هورمونى که پیام سیر بودن و گرسنگى 
را به مغز مى دهند تداخل ایجاد مى شــود و احساس گرسنگى بیشتر تحریک 

مى شود و در نتیجه فرد  احساس گرسنگى کاذب مى کند.

هنگامى که موضوع کاهش خطر زوال عقل مطرح مى شــود، 
محافظت از شنوایى یکى از مواردى است که ممکن است کمتر 
مورد توجه قرار بگیرد زیرا افراد بسیارى از ارتباط قوى بین کم 

شنوایى و زوال عقل آگاه نیستند.
تنها یک عامل در ابتال به زوال عقل دخیل نیست و این مى تواند 
تا حدى دشوار بودن پیشــگیرى و درمان این شرایط را توضیح 
دهد. زوال عقل به دالیل مختلفــى رخ مى دهد که از آن جمله 
مى توان به ژنتیک، رژیم غذایى، عادات ورزشى و آلودگى اشاره 
کرد. اینها و بسیارى عوامل دیگر خطر ابتال به این بیمارى ویرانگر 
را افزایش مى دهند. یک پژوهش نشــان داده است که آسیب 
دیدگى سر در میانسالى با 3 درصد از تمام موارد زوال عقل مرتبط 
بوده اســت. مصرف بیش از حد الکل در میانسالى با تقریباً یک 
درصد از تمام موارد و قرار گرفتن در معرض آلودگى هوا با حدود 
2 درصد از تمام موارد زوال عقل مرتبط بوده است. کم شنوایى 
در میانسالى عامل خطر مرتبط با بیشــتر موارد (8 درصد) زوال 
عقل در جهان است. تحصیالت کمتر در اوایل زندگى با اختالف 
اندك (7 درصد) عامل خطر بعدى است. و عامل خطر سوم سیگار 
کشیدن در ادامه زندگى است که با 5 درصد تمام موارد زوال عقل 
مرتبط بوده است. گزارشى که توسط 28 کارشناس برتر زوال 
عقل تهیه شده است، 12 اقدام مهم براى پیشگیرى از ابتال به 
این شرایط را فهرست کرده است. بنابر برآوردهاى صورت گرفته 
توسط کارشناسان با انجام این اقدامات به محض امکان، ما مى 
توانیم نرخ ابتال به بیمارى آلزایمر را بــه میزان قابل توجه 40 

درصدى کاهش دهیم.
این 12 اقدام شامل موارد زیر مى شوند:

حفظ فشار خون سیستولیک در سطح 130 میلیمتر جیوه یا کمتر 
در میانسالى (حدود 40 سالگى). محافظت از گوش ها در برابر 
سطوح باالى سر و صدا و استفاده از سمعک در صورت ابتال به 
کم شنوایى. پژوهش ها نشان داده اند که کم شنوایى با 24 درصد 
خطر بیشتر ابتال به آلزایمر مرتبط است.کاهش قرار گرفتن در 
معرض آلودگى هوا و دود دست دوم تنباکو. محافظت از سر در 
برابر آسیب دیدگى تا حد امکان. ترك الکل. ترك سیگار. فراهم 

کردن امکان تحصیالت ابتدایى و متوسطه براى کودکان. 
دنبال کردن یک سبک زندگى فعال در میانسالى و پس 
از آن.  انجام هر کارى براى پیشگیرى از چاقى (سالم 

غذا خوردن و انجام ورزش بهترین گزینه ها 
در این زمینه هستند). انجام هر کارى براى 
پیشگیرى از دیابت (سالم غذا خوردن و انجام 
ورزش از بهترین گزینه هــا در این زمینه 
هستند). انجام هرکارى براى پیشگیرى از 
افسردگى (سالم غذا خوردن، انجام ورزش، 
تمرینات مراقبت از خود مانند مدیتیشن و 
دریافت کمک از متخصصان سالمت روانى 
از بهترین گزینه ها هســتند) و  افزایش 

ارتباطات اجتماعى.

نگار نظرى فیزیوتراپیست و عضو انجمن فیزیوتراپى ایران گفت: در خصوص قنداق کردن نوزاد 
با دو نظر و دیدگاه متفاوت رو به رو هستیم؛ بسیارى از استادان و متخصصان معتقدند قنداق کردن 

نوزاد از پرانتزى شدن زانو جلوگیرى مى کند. 
اما گروه دیگرى از متخصصان بر این باورند 
که قنداق کردن نوزاد راهکار مناسبى براى 
سالمت کودك محسوب نمى شود. به اعتقاد 
آنها در این حالت احتمال در رفتگى یا نیمه در 
رفتگى استخوان هاى ران در محل مفصل 
لگن وجود دارد، همچنین قنداق کردن نوزاد 
به دلیل افزایش فشار به پاهاى نوزاد، راهکار 

مناسبى براى سالمتى نیست.
نگار نظرى بیان کرد: بیشتر افراد قنداق کردن 
نوزاد را به منظور جلوگیرى یا درمان پرانتز زانو 

استفاده مى کنند؛ اما مواردى که تحت عنوان زانوهاى پرانتزى مطرح مى شود، در بیشتر موارد 
یک بحث ارثى محسوب مى شود و اکتسابى نخواهد بود.

عضو انجمن فیزیوتراپى ایران مطرح کرد: موارد متعددى مربوط به دررفتگى یا نیمه دررفتگى 

استخوان ران در مفصل لگن را شاهد بوده ایم که علت آن از قنداق کردن نوزاد منشاء گرفته است؛ 
بنابراین معتقدیم در صورتى که قنداق نوزاد صورت نگیرد و پا حرکت آزادانه داشته باشد، اثرات 
بهترى را شاهد خواهیم بود تا اینکه پاى کودك 
بسته باشد و از تحرك آزادانه او جلوگیرى شود.
این متخصص گفت: شاید به نظر بیاید قنداق 
شــدن یا تنگ در آغوش گرفته شــدن براى 
برخى از نوزادان خوشایند است ولى براى برخى 
دیگر همراه با فشار است و باعث گریه بیشتر 
آنها خواهد شــد. به طورکلى بیشــتر نوزادان 
معموًال با کمى تکان دادن مالیم راحت تر آرام 

مى شوند و نیازى به قنداق کردنشان نیست.
وقتى کودك شما پا به این دنیا گذاشته است، 
کم کم با تمام جوانب آن آشــنا خواهد شد که 
همین باز بودن فضاى اطرافش نیز یکى از این موارد است؛ بنابراین توصیه مى شود کودکتان را 
قنداق نکنید. هرچند بیشتر مادران در گذشته این کار را انجام مى دادند، ولى زمان زیادى از این 

موضوع مى گذرد و کارشناسان نیز نکات بسیار به روزترى را در مورد نوزادان توصیه مى کنند.

با نزدیک شدن به فصل پاییز سیستم بهداشت عمومى به دلیل آغاز سرماخوردگى 
و آنفلوآنزاى فصلى نگران شده است.

محققان دانشگاه ییل ایاالت متحده اعالم کردند ویروس راینو که شایع ترین علت 
سرماخوردگى اســت مى تواند از آلودگى ویروس آنفلوآنزا از طریق راه هاى هوایى 

پیشگیرى کند و دفاعى در برابر این ویروس در بدن ایجاد کند.
محققان دریافتند که حتى در ماه هایى که هر دو ویروس فعال هستند، اگر ویروس 

سرماخوردگى وجود داشته باشد، ویروس آنفلوآنزا وجود ندارد.
«فاکسمن»، استادیار پزشکى آزمایشــگاهى و ایمونوبیولوژى و محقق ارشد این 
تحقیق گفت: «وقتى داده ها را بررسى کردیم، مشخص شد که تعداد بسیار کمى از 
افراد همزمان داراى هر دو ویروس هستند.» فاکسمن تأکید کرد: اما دانشمندان 
نمى دانند که آیا شیوع فصلى ساالنه ویروس سرماخوردگى تأثیر مشابهى در میزان 
آلودگى افراد در معرض ویروس کرونا بیمارى کووید-19 دارد یا خیر. وى بیان کرد: 

«پیش بینى چگونگى تعامل دو ویروس بدون انجام تحقیقات غیرممکن است.»

محققان و دانشمندان با انجام پژوهش هاى علمى ثابت کرده اند که هنگام بیدار 
شــدن از خواب هرگز نباید به جمع کردن رختخواب پرداخت، زیرا مرتب کردن 
رختخواب بالفاصله بعد از بیدار شدن باعث رشد قارچ ها، باکترى ها و ذرات ریزى 
مانند شپش در رختخواب مى شوند، اما اگر رختخواب خود را بالفاصله همزمان با 
طلوع آفتاب مرتب کنید ملحفه تخت شــما به راحتى با میلیون ها غبار و باکترى 
ریز خواهد جنگید. زندگى کردن این ذرات بر تخت شــما باعث به تعریق انداختن 

سلول هاى مرده پوست، حساسیت و آسم مى شود.
هنگامى که افراد بعد از بیدار شدن از خواب به مرتب کردن تخت خود اقدام مى کنند 
با این کار باعث جلوگیرى از نفوذ نور و هواى تازه به تختخواب مى شــوند. گفتنى 
است افراد در هنگام خواب هر شب به میزان یک لیتر عرق تولید مى کنند و درصورت 
جمع کردن رختخواب، تخت خود را بهترین مکان براى افزایش باکترى هاى موجود 
مى کنند. پیشنهاد ما به شما این است که بعد از بیدار شدن از خواب هرگز تخت خود 

را مرتب نکنید بلکه هنگام برگشت از محل کار اقدام به مرتب کردن تخت کنید.
اگر جزو آن دسته از افرادى هستید که بعد از بیدار شدن به سرعت تختخواب خود 
را مرتب مى کنید تا فضاى خانه تمیز تر به چشــم بیاید باید بگوییم که شما عامل 
مؤثرى در جهت رشد بیمارى هاى گوناگون مانند قارچ ها، جوش هاى زیر پوستى، 
سرفه، خارش، آب ریزش بینى و آلرژى هستید.  جمع کردن زود هنگام رختخواب 
مى تواند باعث بروز بیمارى هاى عفونى مانند ســل، اندوکاردیت، اســتئومیلیت 
(عفونت اســتخوان)، تب مالت، بروسلوز و آبسه  شــود. یکى از مؤثر ترین عوامل 
در خصوص جمع کردن زودهنگام رختخواب بعد از بیدار شــدن احتمال ابتال به 
سرطان هاى گوناگون مانند سرطان بافت لنفاوى یا لنفوم، سرطان خون و لوسمى 
است که با عالئمى مانند کاهش وزن و تعریق شبانه خود را نشان مى دهد.برخى 
بیمارى هاى عصبى مانند دیس رفلکسى، سیرنگومیلى (کیست پر از مایع در نخاع)، 

سکته مغزى و آلزایمر از مرتب کردن زودهنگام رختخواب حاصل مى شود.

سال

شاید براى شما هم اتفاق افتاده باشد، بعد از یک وعده غذایى که
ســیرى دیگر میلى به ادامه مصرف غذا ندارید و میز را ترك مى کن
گذشت مدت زمان اندکى به شدت احساس گرسنگى مى ک
اصًال غذایى میل نکرده اید هرچند که در برخىموار
امرى طبیعى است، اما در بیشتر مواقع بر
کاذب ناشى از رفتار ها و عادت هاى ناد

که در طول روز داشته ایم.
برخى از افراد که احساس گرسنگى ک
غ یخچال و به سراغ غلبه مى کند، دوباره
و در نهایت دچار اضافه وزن و عوارض ناش
با چند راهکا مى شــوند. اما مى توان تنها
بردن به علت اصلى احساس گرسنگى کاذ

وزن جلوگیرى کرد.
کمبود ذخایر آب بدن

احساس گرســنگى کاذب مى تواند ناشــى
بدن باشد زیرا زمانى که آب بدن از میزان ط
مى شود، مغز پیام اشتباه گرســنگى را مخا

و شــما تنها با مصرف یک لیــوان آب
به این احساس گرســنگى پایا
صورتى که بعــد از مصرف

ه موضوع کاهش خطر زوال عقل مطرح مى شــود، 
ز شنوایى یکى از مواردى است که ممکن است کمتر 
 قرار بگیرد زیرا افراد بسیارى از ارتباط قوى بین کم 

وال عقل آگاه نیستند.
مل در ابتال به زوال عقل دخیل نیست و این مى تواند 
وار بودن پیشــگیرى و درمان این شرایط را توضیح

عقل به دالیل مختلفــى رخ مى دهد که از آن جمله 
 ژنتیک، رژیم غذایى، عادات ورزشى و آلودگى اشاره 
 بسیارى عواملدیگر خطر ابتال به این بیمارىویرانگر

مى دهند. یک پژوهش نشــان داده است که آسیب 

اگر همیشه احساس گرسنگى 
مى کنید، بخوانید

زوال عقل و 12 اقدام براى 
کاهش خطر ابتال به آن

رختخوابتان را 
اول صبح مرتب نکنید

قنداق کردن نوزاد، فایده اى هم دارد؟

یک متخصص تغذیه درباره میزان مصرف شیر و ماست در سبد روزانه غذایى، اظهار کرد: مى توانیم مصرف شیر و ماست را جایگزین یکدیگر کنیم؛ مثًال مصرف یک لیوان شیر 
دقیقاً مانند یک لیوان ماست است.

سید مرتضى مصطفوى ادامه داد: توصیه مى کنیم لبنیات به صورت منظم مورد استفاده قرار گیرد؛ چرا که ما شاهد پوکى استخوان در خانم هاى جوان 
نیز هستیم؛ در نتیجه باید ماست، شیر، دوغ، پنیر و کشک پاستوریزه استفاده شود.

این متخصص تغذیه افزود: یک لیوان ماست به جاى یک لیوان شیر، دو لیوان دوغ به جاى یک لیوان شیر و سه چهارم یک لیوان کشک پاستوریزه 
را مى توان به جاى مصرف یک لیوان شیر مورد استفاده قرار داد. صفوى در پاسخ به این پرسش که آیا مصرف شیر به صورت ناشتا در ابتداى 
صبح یا مصرف آن در انتهاى شب از نظر اصول تغذیه براى بدن مشکل ایجاد نمى کند؟ گفت:  خوردن شیر اگر با معده فرد سازگار باشد تفاوتى 
در زمان مصرف نمى کند و مى توان شیر را در صبح به صورت ناشتا یا شب نیز استفاده کرد. وى افزود: البته به افرادى که دچار کم خونى هستند 
توصیه مى کنیم لبنیات و ماست را همراه غذا مصرف نکنند و حداقل نیم ساعت تا یک ساعت بعد از صرف غذا از لبنیات و ماست استفاده کنند؛ 
چرا که براى آنها مضر است. این متخصص تغذیه اضافه کرد: مصرف ماست همراه با گوشت مشکلى ندارد؛ چرا که مصرف لبنیات با مواد غذایى 

داراى آهن «ِهم» ایجاد مشکل نمى کند.

چقدر لبنیات مصرف کنیم؟
نباکو. محافظت از سر در 
لکل. ترك سیگار. فراهم

سطه براى کودکان. 
ر میانسالى و پس 
ى از چاقى (سالم 

زینه ها 
 براى

 انجام 
زمینه 
رى از 
زش،

شن و 
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یک متخصص تغذیه درباره میزان
دقیقاً مانند ی
سید مرتض
نیز هستیم
این م
را

ص
د
ت
چر
داراى

ویروس سرماخوردگى مانع ابتال 
به کرونا مى شود؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

برهــان گناهکار، نادرســت تریــن برهان هاســت و عــذرش از 
توجیه هــر فریــب خــورده اى بى اســاس تــر و خوشــحالى او 
از ناآگاهى است. اى انســان! چه چیز تو را بر گناه جرأت داده؟ 
و در برابر پــروردگارت مغرور ســاخته؟ و بر نابــودى خود 
عالقــه منــد کــرده اســت؟ آیــا بیمــارى تــو را درمان نیســت؟ 
و خــواب زدگى تو بیدارى نــدارد؟ چرا آنگونه کــه به دیگران 

موال على (ع)رحم مى کنى، به خود رحم نمى کنى؟
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شهردارى گزبرخواردرنظر دارد 
به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش8قطعه زمین از طریق مزایده عمومى به اشخاص واجد 
شــرایط اقدام نماید.متقاضیان مى توانند جهت دریافت اســناد و مدارك مزایده،تا پایان وقت ادارى روز شنبه به 
تاریخ1399/07/05 به واحد امالك شهردارى گزبرخوار مراجعه نمایند.ضمنا اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق 

وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس باشد.

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى شهردارى گزبرخوار

نوبت اول

م الف: 975357

شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 99/186/ش/5  مورخ 1399/06/03 (مصوبه شماره 165) شوراى محترم اسالمى 
شهر خورزوق، نسبت به اجراى عملیات جدولگذارى و پیاده روسازى خیابان شــهید باهنر (از چهارراه جانبازان تا بلوار ولیعصر) با 
مبلغ برآوردى -/12/620/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى خورزوق به شرح ذیل از طریق انجام مناقصه عمومى اقدام نماید. 
شرکت هاى واجد صالحیت مى توانند ضمن اخذ مدارك و اسناد مناقصه از واحد امور مالى شهردارى تا پایان مهلت اعتبار ذکر شده 
شرکت نمایند. شایسته است با رعایت صرفه و صالح شهردارى، مناسب ترین و آخرین قیمت پیشنهادى خود را بدون در نظر گرفتن 

ارزش افزوده اعالم نمائید.

1- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مناقصه گران محترم مى توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت نسبت 

به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

3- مهلت دریافت اسناد تا مورخ 99/06/22 و مهلت شرکت در مناقصه تا تاریخ 99/07/02 مى باشد که پیشنهادات دهنده مى بایست 
در مهلت تعیین شده پیشنهادات خود را در سه پاکت الف و ب و ج سربسته و مهرشده با ذکر نام موضوع و شماره و تاریخ مناقصه (پاکت 
الف محتوى ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریزى نقدى معادل -/631/000/000 ریال واریز بشماره حساب 3100000819003 نزد بانک ملى 
بنام شهردارى خورزوق بابت 5 ٪ سپرده شرکت در مناقصه، پاکت ب محتوى مدارك و اسناد ثبتى شرکت و آخرین تغییرات آن، و پاکت 

ج محتوى برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف نوشته شود) در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت بارگزارى نمایند.
4- هیچگونه مبلغى بابت تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمى گیرد و کلیه کسورات قانونى (مطابق قوانین شهردارى) به عهده برنده آگهى 

مناقصه مى باشد.
5- شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

6- هنگام امضاء قرارداد طرف قرارداد براى تضمین حسن انجام کار خود باید به میزان 10 ٪ از مبلغ برآوردى قرارداد را به صورت سپرده 
وجه نقد واریزى به حساب شماره 3100000819003 نزد بانک ملى یا ضمانت نامه مورد قبول کارفرما ارائه نماید.

7- پیشنهادات رسیده در ســاعت 15 مورخ 99/07/02 باز و قرائت مى گردد. ضمنًا برنده مناقصه پس از بررسى هاى الزم و تشخیص 
کمیسیون با در نظر گرفتن رعایت صرفه و صالح شهردارى و همچنین رعایت ضوابط تعیین و اعالم مى گردد. 

8- جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالى شهردارى مراجعه نموده و یا با شماره 45463041- 031 تماس حاصل نمایند. 

آگهى مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 2532/ش مورخ98/10/22 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد جهت تامین 
منابع مالى اجراى پروژه مترو شاهین شهر به اصفهان تعداد7قطعه زمین مســکونى واقع در خیابان طالقانى ورودى شهرك 

پردیس-طرح تفکیکى نیایش با قیمت کارشناسى از طریق آگهى مزایده به صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ســاعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و 
پیشنهاد هاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/07/05 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.شهردارى در 

رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

احمدرضا پرى تبار-سرپرست شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

م الف: 971082

چاپ اول

م الف: 975842

جمع کل مبلغ برآوردى پروژه با احتساب ضریب 
باالسرى ٪1/41

12/620/000/000 ریال
یک میلیارد و دویست و شصت و دو میلیون تومان

ضریب پیشنهادى

جمع کل مبلغ پیشنهادى
به عدد
به حروف

جهان کرونایى از دریچه کاریکاتور


