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وقتى راه مى روید پیامک نزنیدبرگزارى رویداد ملى «استارت آپ دمو» نقش متفاوت رضا بابک در «بنفشه آفریقایى»مثبت بودن تست کروناى 37 دانش آموز؟ جریمه هاى سنگین در انتظار آسیایى ها سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا باید قبل 
از خواب عسل 

بخوریم؟

مجلس، اصفهان را دو پاره مى کند؟
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هیچ دانش آموزى را اجبار 
نمى کنیم به مدرسه برود 

پلمب 28 فروشگاه پوشاك 
غیرمتعارف در اصفهان

3600 مدرسه 
در استان اصفهان 
هوشمندسازى شد
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تنبیه 
سپرده گذاران 

مدت دار!

آیا مى  دانید شب ها قبل از خواب عسل بخورید چه 
اتفاقى مى  افتد؟ 

1- خواب راحت شبانه:  عسل حاوى ماده 
مغذى اى به نام تریپتوفان است. این ماده نوعى 

هورمون است که به شما کمک مى کند آرام ...

در پى ابالغ اخیر بانک مرکزى به شــبکه بانکى 
کشــور که طبق آن نیم درصد از ســود سپرده 
سرمایه گذارى مدت دار در صورت برداشت قبل 
از سررسید کم مى شــود، دبیر کانون بانک ها و 
مؤسسات اعتبارى خصوصى معتقد است که این 
اقدام تنبیهى براى ســپرده گذاران است تا دقت 
کنند براســاس مدت زمان تعیین شده، سپرده 
گذارى کنند که مجبور نشــوند قبل از سررسید 
پول خود را از بانک ها خارج کنند.  بانک مرکزى 
طى بخشنامه اى به شــبکه بانکى کشور ابالغ 

کرده است افرادى ...
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پیست دوچرخه سوارى از جاده سپاهان شهر تا باغ ابریشم 
احداث مى شود

با تصویب در شوراى ترافیک استان و دستور استاندار؛

3

طرح تشکیل استان گلساران اعالم وصول شد!

کورش تهامى: همه چیز در 
سینماى کشور رفاقتى پیش 
مى رود

«گردان»، اولین سرباز 
هنگ ذوب آهن 

شهاب گردان، دروازه بان فصل گذشته فوالد خوزستان با قراردادى 
دو ساله به ذوب آهن پیوســت. گردان در ابتداى لیگ نوزدهم از تیم 
فوتبال صنعت نفت آبادان جدا شد و راهى فوالد خوزستانى شد که با 

جواد نکونام براى حضور در لیگ آماده مى شد...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سعى کنید قبل از سررسید سپرده ها 
پولتان را برداشت نکنید

520 معتاد متجاهر 
در اصفهان 

جمع آورى شدند

جذب 2 هزار حامى در ایام محرم
3

آذرى: راضى نیستیدآذرى: راضى نیستید
 عزت زیاد و  عزت زیاد و 
التماس دعا!التماس دعا!

حمیدرضاجوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

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

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

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

نوبت دوم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

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

حمیدرضاجوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

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

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

نوبت دوم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژشماره زمینردیف
فروش بصورت نقدى16-111100/2838/500/000/000
فروش بصورت نقدى26-121000/2734/000/000/000
فروش بصورت نقدى332-19112944/595/500/000
فروش بصورت نقدى432-20117246/920/000/000

مهدى قربانى - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهى مزایده نوبت اول
واگذارى به اجاره یکباب مغازه از موقوفه اهل  البیت(ع) واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى فرعى 3 
شرقى پاساژیاس به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى ماهیانه 8/500/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان 
وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ1399/07/09 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :45247060 

تماس حاصل فرمایید.
م.الف:980150 

غالمرضا باباییان - شهردارطرق رود

 مناقصه واگذارى امور خدمات شهرى 
شهردارى طرق رود باستناد مصوبه شماره 73 مورخ 99/06/01 در نظر دارد اقدام به برگزارى مناقصه واگذارى حجمى امور رفت و روب و خدمات شهرى از 

معابر شامل بلوارها و خیابانهاى اصلى ، کوچه ها و معابر و پیاده روها ،) طبق شرایط اعالمى در اسناد مناقصه تا سقف هشت میلیارد ریال اقدام نماید. 
الف: شرایط شرکت کنندگان

1. شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتى و شهردارى ها بایدرعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و 
شهرداریها در معامالت دولتى و شهرداریها را داشته باشند.

2. داراى توان مالى ارائه پنج درصد مبلغ اعتبار جهت شرکت در مناقصه و 10 درصد مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکى یا واریز مبلغ مربوط به حساب 
0112985427005 نزد بانک ملى بنام شهردارى طرق رود  باشد.(چک مورد قبول نمیباشد). 

ب: نحوه شرکت در استعالم :
1. متقاضیان واجد شرایط بند الف میتوانند جهت شرکت در استعالم و اخذ مشخصات فنى پروژه و دیگر مدارك مربوط تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 99/07/03 به 

امور مالى شهردارى مراجعه و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. 
2. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13,00 روز یک شنبه  مورخ 99/07/06 طبق مدارك دریافت شده در دوپاکت جداگانه (الف و ب) الك و مهر شده 

در قبال اخذ رسید به دبیرخانه شهردارى نمایند.
3. پیشنهادات رسیده در ساعت 13:30روز سه  شنبه مورخ99/07/08 در کمیسیون معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده آن 

با هماهنگى قبلى در کمیسیون بالمانع است. 
4. به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونى و مغایر با بند 3 و یا آنهایى که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در بند 2 رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

6. هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
7. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت کروکى محدوده شهرى و آگاهى از تمامى شرایط ، اسناد مناقصه به واحد امور مالى شهردارى طرق رود 

و یا با شماره تلفن 03154333422 داخلى 4 تماس حاصل فرمایید.
8. نوبت اول در تاریخ  1399/06/20در روزنامه و نوبت دوم در تاریخ99/6/27در روزنامه چاپ خواهد شد. 

نوبت اول

م.الف:980253
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 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
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نخست وزیر ســابق ژاپن در دیدار خود از ایران در ژوئن 
2019 پیشنهاد معامله پایاپاى نفت ایران در مقابل غالت 
آمریکا را مطرح کرده بود که در آخــر با مخالفت ایران 

مواجه شد.
دولت ژاپن تالش کرد یخ بین واشــنگتن و تهران را با 
پیشــنهاد یک قرارداد پایاپاى براى معامله نفت ایران با 
غالت آمریکا، آب کند. این پیشنهاد توسط «آبه شینزو»، 
نخست وزیر سابق ژاپن ارائه شد. وى اولین نخست وزیر 
ژاپن بود که بعد از 41 سال در ژوئن 2019 به ایران آمد. 
این قرارداد که میلیارد ها دالر ارزش داشــت در ابتدا با 

عکس العمل مثبت تهران و واشنگتن مواجه شد.

این معامله یک شرایط برد-برد به نظر مى رسید: ایران 
به مواد غذایى و بازار براى نفت تحریم شــده خود نیاز 
داشــت. از طرف دیگر آمریکا هم به بازار هاى جدیدى 
براى غالت و دانه هاى ســویاى خود احتیاج داشــت، 
چون جنگ تجــارى با چین تأثیر منفــى بر فروش آن 

گذاشته بود.
طبیعت پایاپــاى این قرارداد تحریم هــاى آمریکا علیه 
ایران را دور مى زد، ولى برداشته شدن این تحریم ها جزو 
گزینه هاى آمریکا نبود که باعث شد ایران در آخر با این 
قرارداد مخالفت کند. ایران پیش شرط عقد این قرارداد را 

برداشته شدن تحریم ها مى دانست.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در جلسه هیئت دولت گفت: یک اصل مهم براى ما این 
است که سالمت دانش آموزان و دانشجویان به عنوان 
اولویت مدنظر باشــد، مســئله دوم این است که دانش 
آموزان و دانشجویان از درس عقب نمانند. در عین حال 
ما هیچ خانواده و دانش آموزى را اجبار نمى کنیم که حتمًا 

از طریق آموزش حضورى سال تحصیلى را بگذرانند.
رئیس جمهورى خاطر نشــان کرد: ایــن براى ما اصل 
مهمى است که در هیچ مدرســه و دانشگاهى به روى 
کسى بسته نمى شود. اساتید و معلمان ما براى تدریس 

آمادگى دارند. 

روحانى تصریح کرد: مى توان بچه ها را در آپارتمان براى 
یکســال حبس کرد که آن هم بیمارى ایجاد مى کند.  
مى خواهیم روح و جســم دانش آموزان سالم باشد. من 
شــنبه به روشــنى گفتم ما هیچ دانش آموزى را اجبار 
نمى کنیم به مدرســه برود اما همه وســایل دانش را به 
شکل حضورى، فضاى مجازى و از طریق صدا و سیما 
در اختیار آنان قرار مى دهیــم. وى اظهار کرد: به لحاظ 
حساسیت هاى فرهنگى و دینى و همچنین حفاظت از 
جان مردم و تحریم ها، شرایط ما با سایر کشورها متفاوت 
است و درباره بازگشایى ها شرایط ما را با سایر کشورها در 

همه زمینه ها مقایسه نکنند./2818

پرده اى دیگر از میانجیگرى 
«آبه» بین ایران و آمریکا

هیچ دانش آموزى را اجبار 
نمى کنیم به مدرسه برود 

ساکنان منطقه سیاه
   رکنــا | امیرمحمود حریرچى، جامعه شناس 
مى گوید: در کشور ما 20 میلیون نفر حاشیه نشین 
وجود دارد. 15 میلیون این قشر در حاشیه شهرها و 
پنج میلیون در کپرهاى مناطق مرزنشین هستند. 
این قشر در بدترین شکل ممکن زندگى مى کنند. 
آنها هیچ نورى در انتهاى تونل زندگى نمى بینند. 
یک زمانى به حاشیه شهر منطقه سیاه مى گفتند. 
تمام آسیب هایى که مى شناسید در این اقشار آمار 
باالیى دارند. خشونت خیلى باالیى در این مناطق 

حاکم است./2822 

داورى جشنواره از تهران 
   صبا |طبق شنیده ها قرار است داورى سى و 
سومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان در تهران و در بخش سینمایى به شکل 
حضورى برگزار شود. جشنواره کودك از 27 مهر 
لغایت 2 آبان 1399 به صورت مجازى و نمایش 
آنالین، در قالب رقابتى در دو بخش «مســابقه 
سینماى ایران» و «مسابقه سینماى بین الملل» 
برگزار خواهد شد. این اولین چالش جدى برگزارى 
جشنواره هاى سینمایى همزمان با شیوع ویروس 

کروناست.

«99»، نه «نود نو»
   ایران آرت | در شرایطى که رسانه هاى زیادى 
برنامه عادل فردوســى پور براى شــبکه نمایش 
خانگى را به اشتباه «نود نو» اعالم کرده بودند بر 
اساس پروانه صادر شده از سوى وزارت ارشاد این 
برنامه «99» نام دارد. پروانه ساخت وزارت ارشاد 
براى ساخت 15 قسمت یک برنامه ترکیبى و در 
ژانر مستند ورزشى به نویســندگى و کارگردانى 
عادل فردوسى پور اردیبهشت امسال صادر شده 
است؛ با وجود این، شــنیده مى شود فردوسى پور 
براى اجازه پخــش زنده هم درخواســت مجوز 

داده است.

«خورشید» منتقد پیدا کرد
   سینما دیلى | در حالى که «خورشید» 
مجیدى واکنش هاى تقریبًا مثبتى از منتقدان 
سرشناس گرفته، «ژوزف فهیم»، منتقد مصرى 
در توییتر حمله شدیداللحنى به این اثر کرده و 
نوشته: «جشنواره ونیز تا همینجایش هم باال 
و پایین زیاد داشته. اما حرف من را قبول کنید 
که فیلم "خورشــید" مجید مجیدى ســطح 
متفاوتى از فجیع بــودن را دارد. فیلمى با نگاه 
از باال، معلم مآبانه و به طــور تحمل ناپذیرى

 مالل آور.» /2823

جریمه ماسکى
   میزان | به گفته معــاون آموزش و فرهنگ 
ترافیک پلیس راهور فاتب، بیرون انداختن ماسک 
و دســتکش از پنجره خودرو تخلف محســوب 
مى شــود و راننده آن خودرو جریمه خواهد شد. 
ســرهنگ على همه خانى گفت: در قبل، پلیس 
راهور فاتب با راننده اى که اقدام به پرت کردن ته 
سیگار خود به بیرون از خودرو و آلوده کردن محیط 
زیست کرده بود برخورد قانونى کرد و وى را مجاب 

به برداشتن آن ته سیگار کرد.

فعالً بلیت نخرید
   میزان | معاون وزیر راه و شهرسازى و رئیس 
سازمان هواپیمایى کشور در پاسخ به سئوالى در 
خصوص پرواز هاى ترکیش به ترکیه در یازدهم 
مهر ماه که آیا بازهم به تعویق نخواهد افتاد، گفت: 
در این زمینه در حال هماهنگى با مجلس شوراى 
اسالمى و وزارت امور خارجه هستیم تا پرواز هاى 
ایرالین ترکیش مجدداً برقرار شــود؛ با این حال، 
خبر قطعى نمى توان داد و بهتر اســت مردم فعًال 

بلیت خریدارى نکنند.

آرزوى کاسبان تحریم
   روزنامه جمهورى اسالمى | نمى توان 
این واقعیت را کتمان کرد که در ایران حساسیت زیادى 
نسبت به انتخابات ریاست جمهورى آمریکا وجود دارد. 
علیرغم ظاهرسازى هایى که کاسبان تحریم مى کنند 
و مى گویند فرقــى میان «ترامــپ» و «بایدن» وجود 
ندارد... آنها از پیروزى دوباره ترامپ اســتقبال مى کنند 
زیرا از کارشکنى هاى او علیه برجام سود برده اند و رونق 
آینده سیاسى و اقتصادى خود را نیز در گرو ادامه ریاست 

جمهورى او مى دانند.

نگرانى مرحوم هاشمى
   روزنامــه آرمــان ملى | غالمعلــى رجایى، 
مشاور سابق آیت ا... هاشــمى مى گوید: آقاى هاشمى 
در ابتداى تشکیل دولت آقاى روحانى یک بار با نگرانى 
به بنده گفتند برخى به دنبال این هستند که دولت آقاى 
روحانى در یکسال نخست تسلیم شود و صحنه را خالى 
کند. فراموش نکنیم که برخى بــه دنبال این بودند که 
دولت آقاى روحانى را به اولین دولت چهار ساله پس از 
انقالب تبدیل کنند. گویا قرار بود دیگر اجازه شکل گیرى 
چنین دولتى داده نشود. در چنین شرایطى آقاى  هاشمى 
وضعیت را درك کرده و احتمال مى دادند آقاى روحانى در 
انتخابات سال 96 ردصالحیت شوند تا عمًال دیگر دولتى 

به نام اعتدال تشکیل نشود./2820

ظریف به اروپا سفر مى کند
   ایسنا | یک شبکه ژاپنى اعالم کرد طبق اطالعاتى 
که به دست آورده اســت محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران برنامه دارد سفرى به اروپا داشته باشد. این 
اقدام احتماًال هدف منصــرف کردن قدرت هاى اصلى 
اروپا از موافقت با تالش هاى آمریــکا براى بازگردانى 
تحریم هاى سازمان ملل علیه ایران را در بر دارد. در حال 
حاضر ظریف برنامه دارد به کشورهایى از جمله فرانسه، 

آلمان، ایتالیا و اسپانیا سفر کند./2821

«پوتین» به آمریکا نمى رود 
   مهر | ســخنگوى «کرملین» از لغو سفر رئیس 
جمهور روســیه به آمریکا به دلیل وضعیت شــیوع 
کرونا در ایاالت متحده خبر داد. قرار است «پوتین» 
از طریق پیام زنده ویدیویى و از مسکو در این نشست 
سخنرانى کند. «پسکوف» در این رابطه توضیح داد: 
ایاالت متحده و به خصوص شهر نیویورك، از لحاظ 
ســطح امنیتى، از جمله شــیوع ویروس کرونا، هنوز 
وضعیت باثباتى ندارد، به همین دلیل، ســفر به آنجا 

نامطلوب است.

تکذیب شد
   ایســنا | یک مقام نزدیک به دفتر رئیس جمهور 
مطالب نقل شــده در گفتگوى تلفنى رئیس جمهور و 
رئیس دولت اصالحات را تکذیب کرد و مطالب مطرح 
شده را صرفًا یک خبرســازى با هدف جذب مخاطب 
خواند. برخى منابع غیررسمى خبرى در روزهاى اخیر با 
انتشار خبرى تحت عنوان گفتگوى تلفنى دکتر روحانى 
و حجت االسالم و المسلمین خاتمى به مناسبت تبریک 
عید غدیر، مدعى شــده بودند که در این تماس تلفنى 
تبریک عید جمــالت تندى میان دو طــرف رد و بدل 

شده است.  

فیلم ارسال شد
   تسنیم | دادســتان تهران گفت: فیلم مربوط به 
حادثه منجر به فوت قاضى منصورى به ایران ارســال 
شده است. على القاصى گفت: پزشــکى قانونى ایران 
در حال بررســى علت فوت مرحوم منصورى است اما 
دادگسترى رومانى اعالم کرد که وى دست به خودکشى 
زده است. وى در پاسخ به این سئوال که فیلم هاى مدنظر 
شما توسط مقامات رومانى به ایران ارسال شده است یا 
خیر، گفت: بله ارسال شــده است و خودشان به صورت 
مکتوب هم اعالم کرده اند که این حادثه براثر خودکشى 

بوده است.

خبرخوان

در غروب روز ســه شــنبه فردى به نام «حسین د» در 
گلپایگان اقدام به خودسوزى کرد. این اتفاق بعد از آن رخ 
داد که حسین چند سال پیش یک دستگاه پراید از فردى 
خریدارى مى کند و علیرغم پیگیرى فروشنده و نمایشگاه 

براى انتقال سند اقدام نمى کرد.
او پس از این مدت به نمایشگاه مراجعه کرد تا انتقال سند 
انجام شود اما مدیر نمایشگاه با فروشنده (صاحب سند) 
تماس مى گیرد و از حســین مبلغى را بابت انتقال سند و 
دیرکرد درخواست مى کند. این اختالفات بعد از چند روز 
با مجادله اى در نمایشگاه خودرو حدود ساعت 20 غروب 

سه شنبه 18 شهریور به خودســوزى حسین بابنزین در 
مقابل نمایشگاه ختم مى شود.

حسین در صبح روزى که خود را به آتش کشید در چندین 
پیامک به صاحب نمایشــگاه تهدید مى کند که اقدام به 
این کار مى کند. او حتى قبل از مراجعه به نمایشــگاه با 
صاحبکارش هم از قصد خود صحبت مى کند. در لحظه 
خودسوزى تالش عابران و مدیر نمایشگاه براى منصرف 

کردن وى هم به نتیجه نمى رسد.
حسین بعد از انتقال به بیمارســتان گلپایگان و مداواى 
اولیه با 60 درصد آسیب سوختگى به اصفهان منتقل شد.

خودسوزى مرد گلپایگانى در مقابل نمایشگاه خودرو 

رئیس روابط عمومى دانشــکده علوم پزشکى سیرجان 
بــا تکذیب ادعاى مثبت شــدن تســت کرونــا در 37 

دانش آموز در مدرسه اى در شهر سیرجان گفت: مجموع 
بسترى شدگان کرونا در سیرجان 18 نفر است که بین آنها 

کودك و نوجوان نداریم.

روز سه شــنبه 18 شــهریور در فضاى مجازى پیامى 
منتشر شــده و در حال دست به دست شــدن است که 
نویســندگان آن مدعى شده اند طى 24 
ساعت منتهى به این روز تست کرونا در 
37 دانش آموز  هفت تا ده ســاله در شهر 
سیرجان در مدرســه مثبت شده است. 
شایعه پردازان اعالم کرده اند حال 16 نفر 

از دانش آموزان هم وخیم است!
سیدعلى آتشى پور، رئیس روابط عمومى 
دانشکده علوم پزشکى سیرجان با تکذیب 
این ادعا گفت: مجموع بسترى شــدگان 
کرونا در دو بیمارســتان امــام رضا(ع) 
و غرضى شهرســتان ســیرجان تا ظهر 
سه شنبه 18 شهریور 18 نفر بوده و بین بسترى شدگان 
هم کودك و نوجوان نداریم. آمار بیماران بسترى در روز 

18 شهریور در سیرجان هم فقط سه نفر بوده است.

مثبت بودن تست کروناى 37 دانش آموز؟

خبرها از توقف خط تولید بستنى هاى نوستالژیک عروسکى 
و قیفى حاکى است.

یکى از شرکت هاى لبنیاتى ایران براى اولین بار کار خود را با 
شکل و شمایل  انواع بستنى  هاى محبوب از جمله عروسکى و 
قیفى در دل مردم جا کرد. اما حاال یک مقام بخش خصوصى 
از توقف خط تولید بستنى هاى عروسکى و قیفى خبر داده 
است. البته برخى از کاربران فضاى مجازى نیز چندى پیش 
از نایاب شدن برخى بستنى  ها خبر داده بودند. اما واقعًا چرا 
بستنى  هاى عروســکى و قیفى در یخچال سوپرمارکت  ها 

نایاب شده است؟
یک مقام آگاه درباره چرایى نایاب شدن بستنى هاى قیفى 
و عروســکى در بازار مى گوید: در بخش فنــى خط تولید 
بستنى هاى قیفى و عروسکى اختاللى ایجاد شده و همین 
عامل باعث شده که بستنى هاى عروسکى و قیفى فعًال به 

بازار عرضه نشود.
البته در چند روز اخیر نیز موضوع کمبود کره در بازار ســر و 
صداهایى را در فضاى مجازى ایجاد کرده و ممکن اســت 
یکى از دالیــل توقف تولید برخى بســتنى ها نیز به کمبود 
کره مربوط باشد. هر چند که در این رابطه یک مقام بخش 
خصوصى مى  گوید: شرکت  هاى لبنى از جمله تولیدکنندگان 
بســتنى  هاى عروســکى و قیفى با کمبود کــره رو به رو 
نیستند؛ چرا که کمترین کره در بستنى  هاى بى کیفیتى مثل 
عروسکى و قیفى استفاده مى  شود و بیشترین استفاده کره در 
محصوالت دیگر است. آخرین پیگیرى  ها از تولیدکنندگان 
بســتنى این نتیجه را به همراه داشته که هرچند این کمبود 
در چند روز اخیر به دلیل مشــکالت در خــط تولید برخى 
تولیدکنندگان رخ داده اما به گفته فعاالن بازار احتماًال این 

مشکل تا چند روز آینده برطرف خواهد شد.

بستنى هاى عروسکى و قیفى هم به خاطره ها پیوستند؟

در پى ابالغ اخیر بانک مرکزى به شبکه بانکى کشور که 
طبق آن نیم درصد از سود سپرده سرمایه گذارى مدت دار 
در صورت برداشــت قبل از سررســید کم مى شود، دبیر 
کانون بانک ها و مؤسسات اعتبارى خصوصى معتقد است 
که این اقدام تنبیهى براى ســپرده گذاران است تا دقت 
کنند براساس مدت زمان تعیین شده، سپرده گذارى کنند 
که مجبور نشوند قبل از سررســید پول خود را از بانک ها 

خارج کنند. 
بانک مرکزى طى بخشــنامه اى به شبکه بانکى کشور 
ابالغ کرده است افرادى که سپرده سرمایه گذارى مدت 
دار در بانک هــا دارند و بخواهند زودتر از موعد ســپرده 
خود را از بانک بردارند، نرخ ســود على الحساب سپرده 
ســرمایه گذارى آنها مطابق با دوره ماندگارى آن با نیم 

درصد تعیین شود. 
در این زمینه، محمدرضا جمشــیدى اظهار کرد: با توجه 
به اینکه با افزایش نرخ سود سپرده هاى بانکى، نرخ سود 
سپرده یکساله 16 درصد شده است؛ زمانى که در بانکى 
سپرده یکساله با نرخ 16 درصد داشته باشید و با گذشت 
هفت ماه احتیاج به پولتان پیدا کنید که در پى آن بخواهید 
پولتان را از بانک پس بگیرید؛ در این مدت سود 16 درصد 
براى سپرده شما محاسبه شده است. بنابراین، به نوعى 
شما ســپرده شــش ماهه باز کرده اید که سپرده شش 
ماهه نرخ سود آن 12 درصد اســت و وقتى مى خواهند 
سود سپرده تان را حســاب کنند، آن را 12 درصد در نظر 
مى گیرند که با ابالغ این بخشنامه نیم درصد از آن درصد 

سود کم مى شود.
دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتبارى خصوصى ادامه 
داد: سرانجام، تفاوت شش ماهى که سود سپرده شما 16 

درصد بوده را با نرخ 11/5 درصد  حساب و از پول شما کم 
مى کنند و باقیمانده سپرده را به شما بازمى گردانند.

وى درباره هدف این اقدام بانک هــا، توضیح داد: از آنجا 
که بانک ها روى ســپرده هاى مردم به خصوص از نوع 
مدت دار آن حساب باز مى کنند و از آنها در زمینه اعطاى 
تسهیالت استفاده مى کنند؛ اگر شما در بانکى پس انداز 

یکساله داشته باشید، بانک ها آن را صرف تسهیالت دهى 
یکساله مى کنند و در صورتى که سپرده گذار بخواهد پول 
خود را زودتر از موعد پس بگیرد، پول مصرف شده است.

جمشیدى در پایان اضافه کرد: این بخشنامه بانک مرکزى 
به نوعى تنبیه نیم درصدى براى کسى است که مى خواهد 
ســپرده گذارى کند تا دقت کند که براساس مدت زمان 

تعیین شده، سپرده گذارى کند. پیش از این، تنها سپرده 
یکساله و کوتاه مدت داشتیم اما اکنون که سپرده سه ماه، 
شش ماهه داریم این به معنى این است که سپرده گذاران 
باید براســاس مدت زمانى که پول خــود را نیاز ندارند، 
سرمایه گذارى کنند تا مجبور نشوند قبل از سررسید پول 

خود را از بانک ها خارج کنند.

سعى کنید قبل از سررسید سپرده ها، پولتان را برداشت نکنید

تنبیه سپرده گذاران مدت دار!

فرزند حجت االسالم پناهیان، واعظ مشهور به انتقاد هاى 
اخیر علیه پدرش واکنش نشان داد.

چندى پیش خبرى مبنى بر شــراکت حجت االســالم 
علیرضا پناهیان با یک کارخانه دار و همچنین داشــتن 
خانه میلیاردى در تهران در فضاى مجازى منتشــر شد 
و ســروصداى زیادى به پا کرد. خود او هــم در یکى از 
وعظ هایش به این ابهامات پاســخ داده که نشان از تأیید 
داشتن این خانه اســت. او گفته است: «من یک واحِد آن 

خانه را بیشــتر ندارم آن هم با هدیه رفقا ... ما هیچ وقت 
دنبال پول درآوردن نبودیم من اگر قرار باشد همه جزئیات 

زندگى ام را بگویم مردم برایم اعانه جمع مى کنند.»
حاال رضا پناهیان، فرزند حجت االسالم پناهیان هم در 
حمایت از پدرش وارد ماجرا شــده و در توییتر خود نوشته 
است: «فقط وسط ناسزاها و کنایه ها در جریان باشید من 
به عنوان پسر پناهیان تو یه خونه 80 مترى مستأجرم که 

االن نگران سر سال هستم.»

فرزند پناهیان هم وارد شد

سید امید حســینى نژاد، مدیر عامل سایت ایران 
خــودرو مازندران (خــزر) درپى انتشــار تصاویر 
پارکینگ این سایت تولیدى در برخى از سایت ها 
و شبکه هاى اجتماعى گفت: روزانه 140 دستگاه 
خودرو در این سایت تولید مى شود و این آمار بیانگر 
اقدامات انجام شده در راستاى بهبود روند تولید و 

تأمین است.
حســینى نژاد با رد شــائبه احتکار در این سایت 
تولیدى خاطر نشــان کرد: 2000 دستگاه خودرو 

داراى کســرى قطعه با فناورى پیشرفته در این 
سایت وجود دارد که با تأمین قطعات این خودروها 
تکمیل و تحویل مشــتریان مى شــود. این در 
حالى اســت که در همین بازه زمانى سال گذشته 
حــدود 6000 خودروى ناقص در کــف کارخانه 
وجود داشت. وى با اشاره به اینکه از ابتداى سال 
جارى تاکنون بیش از 10 هزار دســتگاه خودرو 
تحویل مشتریان شده اســت، خاطر نشان کرد: 
اگر محدودیت هاى ترافیکى در اســتان در زمان 

مسافرت هاى تابستانى نباشــد، شاهد افزایش 
ارســال خودروهاى تولید این سایت به مشتریان 
خواهیم شــد. مدیرعامل ایران خودرو مازندران 
تأکید کرد: تا آماده  شــدن پالك و مدارك خودرو 
توسط پلیس راهور ناجا و همچنین از زمان تجارى 
سازى تا بارگیرى یک بازه زمانى ده تا 15 روز نیاز 
است. این در حالى اســت که اگر خودروى ناقص 
هم وجود نداشــته باشــد تعدادى از خودروها در 

پارکینگ ها موجود هستند./2819

ماجراى عکس جنجالى پارکینگ ایران خودرو 
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افزایش 250 هزارتومانى 
سکه

قیمت سـکه و طال در بازار همچنان افزایشى است. 
دیروز نرخ هر قطعه سـکه امامـى دو میلیون و 500 
هزار ریال، طرح قدیم دو میلیون ریال، نیم سکه یک 
میلیون ریـال و ربع سـکه 500 هزار ریـال و هرگرم 
طـالى 18 عیار، 198 هزار ریال نسـبت به روز سـه 
شنبه افزایش یافت. قیمت هر سکه گرمى ثابت ماند. 
بر این اساس روز نرخ سـکه طرح  قدیم11 میلیون و 
300 هزار تومان، سکه طرح جدید 11 میلیون و 855 
هزار تومان نیم سـکه 5 میلیـون و 800 هزار تومان، 
ربع سـکه  سـه میلیون و 300 هزار تومان و هر گرم 
طالى 18 عیار: 1 میلیون و 141 هزار و 500 تومان 

اعالم شد.

 
آخرین آمار ابتال به کرونا

سخنگوى دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان با اعالم 
آمار ابتـال و بسـترى 130 بیمار جدید مشـکوك به 
کوویـد 19 در بیمارسـتان هاى اسـتان اصفهـان در 
24 سـاعت منتهى به روز چهارشـنبه گفـت: در این 
بـازه زمانـى 99 بیمار بـا بهبـود وضعیت جسـمانى 
ترخیـص شـدند. آرش نجیمى تصریح کـرد: اکنون 
تعداد کل بیمارانى که در شهرسـتان هاى اسـتان به 
جز کاشان و آران و بید گل با تشخیص کرونا بسترى 
هسـتند 1017 نفر اسـت که از ایـن تعـداد 185 نفر 
وضعیت وخیم تـرى دارند. وى خاطرنشـان کرد: در 
ایـن مـدت 22 نفر بیمـار فوتى مشـکوك بـه کرونا 
ویـروس و 17 نفر فوتـى مثبـت قطعى بـه بیمارى 
کووید 19 در بیمارسـتان ها و مراکز درمانى اسـتان 

داشته ایم.

وقف 220 رقبه 
توسط یک واقف 

مدیر روابـط عمومـى اداره کل اوقاف و امـور خیریه 
استان اصفهان گفت: یکى از واقفان استان اصفهان 
تاکنون 220 رقبـه را براى امور خیریـه با 10 نیت به 
ثبت رسانده اسـت. ایمان خواجه با بیان اینکه واقف 
"محمد صادق برزانى" 74 واحد مسکونى، 87 واحد 
تجارى، هفت واحد ورزشـى، پنج واحد کشـاورزى، 
44 سـوئیت و مهمانسـرا و یک مورد واحد آموزشى 
را بـه نام اوقـاف به ثبت رسـانده اسـت، افـزود: این 
رقبـات در اسـتان هاى اصفهان، خراسـان رضوى و 
گلسـتان به ثبت رسیده اسـت. وى افزود: این واقف 
همچنین زمینى به مسـاحت 13 هکتار ابتداى جاده 
قلعه شـور را به ثبت رسـانده اسـت و قرار اسـت که 
در این زمین مرکز نگهـدارى سـالمندان راه اندازى 

شود.

کاهش دما و بارش باران 
کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهـان از ادامه رونـد کاهش دماى هوا در اسـتان 
تا روز جمعـه خبـر داد و گفت: طى این مـدت انتظار 
بارش هاى پراکنده در مناطق غرب و جنوب اسـتان 
اصفهان داریم. فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: بررسى 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر ناپایدارى هاى ضعیفى 
بر روى استان است. براین اسـاس در بیشتر مناطق 
اسـتان وضعیت جوى کمـى ابـرى، در بعـد از ظهر 
گاهى افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و در مناطق 
غرب و جنوب استان بارش هاى پراکنده پیش بینى 

مى شود.

جذب 2 هزار حامى 
در ایام محرم

مدیرکل کمیته امداد اسـتان اصفهان فرزندان فاقد 
حامى را سـه هزار نفر عنـوان کرد و گفـت: دو هزار 
نیکوکار اصفهانـى از ابتـداى ماه محـرم تاکنون به 
جمـع حامیـان ایتـام و فرزنـدان نیازمنـد اصفهانى 
پیوسـتند. کریـم زارع تصریح کـرد: در حـال حاضر 
5610 نفـر از ایتـام و 15 هـزار و 21 نفـر از فرزندان 
نیازمنـد اصفهانـى در ایـن طـرح داراى حامـى

 هستند.

خبر

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با 
هشدار به فروشندگان البسه غیرمتعارف و غیرمجاز از پلمب 

28 فروشگاه این گونه لباس ها خبر داد.
مختار درخشــان در خصوص پلمب فروشگاه پوشاك در 
اصفهان اظهار داشــت: مأموران اداره نظــارت بر اماکن 
عمومى پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان در راستاى ســاماندهى و پاك سازى واحدهاى 
صنفى فروش پوشاك از مظاهر فرهنگ منحط غربى، طرح 
نظارت بر این واحدها با همکارى اتحادیه صنف مربوطه 

به اجرا گذاشته شد.
وى افزود: در این طرح از 317 واحد صنفى بازدید به عمل 

آمد که در پایان 4 هزار و 288 دســت لباس غیرمتعارف و 
غیرمجاز و 67 عدد ماسک بهداشــتى با نمادها و تصاویر 

شیطان پرستى کشف شدند.
وى از پلمب 28 واحد صنفى در جریان اجراى این طرح با 
حکم مقام قضائى خبر داد و گفت: براى 56 واحد دیگر نیز 
اخطاریه پلمب صادر و از متصدیان 34 واحد صنفى هم تعهد 

کتبى اخذ و به 227 متصدى نیز تذکر داده شد.
درخشان با بیان اینکه کســانى که به اخطارها و تذکرات 
پلیس توجــه نکنند با برخوردهاى قانونــى پلیس مواجه 
خواهند شد، اظهار داشت: پلیس، هوشمندانه تمامى فعالیت 

فروشندگان پوشاك را زیر نظر دارد.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
از برگزارى رویداد ملى «استارت آپ دمو» با همکارى 
این شرکت، فن بازار منطقه اى و اتاق بازرگانى اصفهان 

در بیستم شهریور ماه خبر داد.
محمد جواد بگى با بیان ضرورت توجه به توسعه فناورى 
و کســب و کارهاى نوین تصریح کــرد: در این رویداد 
راهکارهــاى مبتنى بر نــوآورى و فنــاورى در ایجاد، 
مدیریت و توسعه شرکت ها و نواحى صنعتى و واحدهاى 

کوچک و متوسط بررسى مى شود.
وى افزود: شــرکت شــهرك هــاى صنعتى اســتان 
اصفهان در راستاى عملیاتى کردن برنامه ها و اهداف 

حمایتى خود از بنگاه هاى تولیدى کوچک و متوســط، 
توســعه اقتصاد دانش بنیــان را در اولویت برنامه هاى 
خود قرار داده اســت که حمایت از توســعه فناورى و 
اســتارتاپ ها در این شــرکت به همین منظور صورت 

مى گیرد.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
تصریح کــرد: رویداد ملى اســتارتاپ دمو بــا انتخاب 
تیم هاى برتر و اهداى جوایز به ایــده هاى فناورانه و 
نوآورانــه اى کــه قابلیت تجــارى ســازى و جذب 
ســرمایه گذار داشته باشــند، همراه خواهد بود که این 

شرکت از تیم هاى برتر و برگزیده حمایت خواهد کرد.

برگزارى رویداد ملى
 «استارت آپ دمو» 

پلمب 28 فروشگاه پوشاك 
غیرمتعارف در اصفهان

مسوول کمیته درمان شوراى هماهنگى مبارزه با 
مواد مخدر اصفهان از شناسایى و جمع آورى 520 
معتاد متجاهر از محله ها، خیابان ها و پارك هاى 

این استان خبر داد.
معتادان متجاهــر افراد پرخطرى هســتند که با 
ظاهرى نامناسب و به شکل علنى به مصرف مواد 
مخدر اقدام مى کنند و تمایلى به حضور در گرمخانه 

ندارند، از حضور در فضاى بسته اکراه دارند.
افســانه مطلب زاه در گفتگو با «ایرنا» افزود: کار 
جمع آورى این افراد با توجــه به محدودیت هاى 
ناشى از شیوع کرونا در سه نوبت در خرداد، مرداد و 
شهریور با همت نیروى انتظامى اجرا شد. وى ادامه 
داد: در مجموع این مراحــل 520 معتاد متجاهر 
جمع آورى شدند و 360 نفر از آنها براى نگهدارى 

در مراکز ماده 16 پذیرش شدند.
مرکز ماده 16 مراکزى است که معتادان متجاهر 
پس از دســتگیرى، حداقل بین 3 تا 6 ماه در آنجا 

نگهدارى و بازپرورى مى شــوند و در این مدت 
ضمن ترك اعتیاد، با حرفه آموزى براى بازگشت 

به جامعه آماده شوند.
مسوول کمیته درمان شوراى هماهنگى مبارزه با 
مواد مخدر اصفهان افزود:150 نفر از این معتادان 
پس از گذراندن یــک دوره 15 روزه قرنطینه به 
مرکز ماده 16 ســپاه که چندى پیش در مبارکه 
افتتاح شد و 210 نفر نیز به مرکز ماده 16 بهزیستى 

در منطقه قلعه شور اصفهان منتقل شدند.
 وى ادامــه داد: 80 نفــر از این تعداد هــم بنا به 
تشخیص دستگاه قضایى به لحاظ داشتن شرایط 
حمایت از ســوى خانواده به کمپ هاى تبصره 2 
ماده 16 براى ترك، درمان و بازتوانى منتقل شدند.
مطلــب زاده اضافه کرد: 15 نفــر از این معتادان، 
زن بودند که به دلیل نداشتن مرکز ماده 16 براى 
زنان به مراکــز اقامتى بهبــود و بازتوانى منتقل

 شدند.

براساس اصالحیه قانون مالیات هاى مستقیم در 
تیرماه 1394 مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى عملکرد 
هرســال براى «اشــخاص حقیقى» و صاحبان 
مشاغل، پیشه ها و کسب، 31 خرداد ماه سال بعد 

تعیین گردیده است. 
با توجه به شیوع بیمارى همه گیر کرونا از اواخر سال 
گذشته و با توجه دستورات و صالحدید ستاد ملى 
مبارزه با کرونا و تعطیلى دوماهه بسیارى از کسب و 
کار ها به دلیل جلو گیرى از شیوع بیشتر بیمارى، در 
جلسه سوم اردیبهشت ماه سالجارى جلسه شوراى 
عالى هماهنگى سران قوا مصوب گردید که موعد 
مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتى در قانون مالیات هاى 

مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم 
اظهارنامه هاى مالیاتى و رسیدگى هاى مالیاتى که 
مهلت انقضاى آن اول اردیبهشــت 99 لغایت 31 
تیر 99 بوده به مدت دو ماه و در حداکثر تا پایان 31 
شهریور تمدید مى شود و تمامى احکام مرتبط در 

این تمدید مترتب است.
به عبارتى موعد تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص 
حقیقى و صاحبان مشــاغل که طبق قانون تا 31 
خرداد ماه مى باشد بر اساس این مصوبه به مدت دو 
ماه افزایش یافته و تا 31 مرداد تمدید شد و به تبع 
آن مهلت رسیدگى به اظهارنامه ها نیز به مدت دو 

ماه تمدید شده است.

روابط عمومى شرکت پخش فراورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان گفت: به منظور ساماندهى توزیع 
گاز مایع و شفاف سازى مصرف کنندگان مجاز گاز 
مایع و تخصیص ســهمیه، عملیات خرید و توزیع 
گاز مایع به صورت الکترونیک از اول شــهریور 

آغاز شد.
بهمن علیپور در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه 
توزیع گاز مایع (ال پى جى) با زیرســاخت بانکى 
در منطقه اصفهان اجرا مى شود اظهار کرد: طرح 
توزیع الکترونیکــى گاز مایع بــراى خانوارهاى 

فاقد گاز طبیعى و بخش هاى صنفى و صنعتى با 
استفاده از کارت بانکى در سطح استان اصفهان در 

حال اجرا است.
روابط  عمومى شرکت پخش فراورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان افزود: خانوارهاى فاقد گاز طبیعى 
که ســهمیه نفت ســفید خود را از طریق کارت 
بانکى دریافت مى کنند مى توانند از طریق همان 
کارت بانکى و بدون ورود به ســامانه سدف، گاز 
مایع ســیلندرى مورد نیــاز خود را نیــز دریافت 

کنند.

مدیرکل فنــاورى اطالعات و ارتباطات اســتان 
اصفهان گفت: طرح «شــبکه هوشمندســازى 
مدارس» در 3600 مدرســه در ســطح اســتان 

اصفهان اجرا شد.
جعفر مطلب زاده در خصــوص اقدامات صورت 
گرفته براى هوشمندسازى مدارس استان اصفهان 
تا قبل از ســال تحصیلى جارى اظهار داشت: با 
همکارى اداره کل آموزش و پرورش و شــرکت 
مخابرات منطقه اصفهان این طرح در دستور کار 

قرار گرفته است.
وى با تاکید بر اینکه ایجاد زیرســاخت ها در همه 
نقاط اســتان اصفهان و به ویژه نقاط دور دســت 
پشت کوه فریدونشــهر، روســتاهاى دوردست 
سمیرم و دیگر نقاط استان مورد توجه بوده است، 
تصریح کرد: بر این اساس هوشمندسازى مدارس 
بر اساس لیستى که از ســوى اداره کل آموزش و 
پرورش ارائه شده است به صورت کامل انجام شده 

است.

520 معتاد متجاهر در اصفهان جمع آورى شدند

تأثیر شیوع کرونا بر ارائه و رسیدگى به اظهارنامه 

ادامه توزیع الکترونیک گاز مایع و نفت سفید خانگى  

3600 مدرسه در استان اصفهان 
هوشمندسازى شد

پیست دوچرخه سوارى از جاده سپاهان شهر تا باغ ابریشم احداث مى شود

تشکیل استان گلساران توسط عضو هیئت رئیسه مجلس 
اعالم وصول شد. سیدمحسن دهنوى در نشست علنى 
دیروز _چهارشــنبه 19 شــهریورماه_ مجلس شوراى 
اسالمى، این موضوع را اعالم کرد و به این ترتیب بررسى 
طرح دو پاره شدن اســتان اصفهان رسمًا در دستور کار 

مجلس شوارى اسالمى قرارگفت.
طرح تشکیل استان گلساران یا همان اصفهان شمالى 
نخستین بار از سوى سیدجواد ساداتى نژاد، نماینده مردم 
کاشان مطرح شد و در 20 اسفندماه سال 97 با 33 امضا 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و براى بررسى بیشتر به 
کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور مجلس ارائه شد و 
على رغم نظر نامساعد اکثریت نمایندگان استان اصفهان، 
موافقت این کمیسیون را براى ارائه طرح در صحن علنى 

به دست آورد.
بعد از اینکه نمایندگان شهرستان هاى اردستان و نائین 
از حمایت این طرح دســت برداشــتند، شهرستان هاى 
دیگرى از اســتان همجوار شهرســتان کاشان و نیز دو 
شهرستان خوانسار و گلپایگان به حامیان این طرح اضافه 
شدند، اما به نظر مى رسید این اقدام بدون در نظر گرفتن 
نظرات مردم شهرستان هاى محالت و دلیجان، از استان 
مرکزى و شهرستان هاى خوانسار و گلپایگان از استان 
اصفهان براى تشکیل استانى جدید به نام گلساران و با 
مرکزیت کاشان انجام شد و به همین دلیل مخالفت جدى 

نمایندگان استان مرکزى را همراه داشت.
این طرح نهایتاً در 22 اردیبهشت 98 در دستور کار صحن 

علنى مجلس شــوراى اســالمى قرار گرفت، اما شمار 
مخالفان جدى آن بسیار بیشتر از موافقان بود. بار مالى 
زیاد از جمله دالیلى بود که بــراى مخالفت در برابر این 
طرح مطرح شد و احتمال رد آن توسط شوراى نگهبان 
را جدى تر کرد و به همین دلیل از دســتور کار مجلس 

خارج شد.
با آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح تشــکیل اســتان 
گلساران از سوى سیدجواد ســاداتى نژاد، نماینده مردم 
کاشان و آران و بیدگل مطرح شــده و بازهم با 32 امضا 
براى طى کردن روند قانونى تحویل هیئت رئیسه مجلس 

شد تا در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
على رغم اینکه جمال عرف، معاون وزارت کشور مدعى 
است که "دولت هیچ طرح و برنامه اى براى تقسیم و ایجاد 
اســتان جدید ندارد" برخى از نمایندگان استان اصفهان 
مدعى هستند که در دوره دهم مجلس شوراى اسالمى 
وزارتخانه هاى اطالعات و کشور موافق تشکیل استان 

گلساران بودند.
حجت االسالم حســین میرزایى، نماینده اصفهان در 
مجلس شــوراى اســالمى به « ایمنا» مى گوید که بر 
اساس دستور کار مجلس شوراى اســالمى، اگر طرح 
تشکیل استان گلساران پیگیرى شــود حدود سه سال 
دیگر در مجلس مطرح خواهد شد و نباید وقت را بخاطر 

آن تلف کرد.
به گفته وى، در حال حاضر مهمترین مســئله اســتان 
اصفهان، آب است. طرح تشــکیل استان گلساران یک 

طرح تبلیغاتى است که دوره دهم مطرح شد و در این دوره 
نیز به نتیجه نخواهد رسید.

امیر حســین بانکى، دیگر نماینده اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى هم معتقد است که طرح تشکیل استان 
گلساران در مجلس و دولت جایگاهى نخواهد داشت. به 
گفته وى، استان اصفهان باید یکپارچه باشد و هرگونه 
طرحى کــه بخواهد اصفهان را تقســیم کند پذیرفتنى 

نیست.
به گفته این نماینده مجلــس، مجموعه دولت و وزارت 
کشور با طرح تشکیل اســتان گلساران مخالف هستند؛ 
زیرا هرگونه تقسیم اســتانى باید طبق قانون تقسیمات 
کشورى باشــد. اینکه هرکس بخواهد استانى را تقسیم 

کند، مشکالت امنیتى زیادى را در پى خواهد داشت.
مهدى طغیانى یکى دیگر از نماینــده هاى اصفهان در 
مجلس شوراى اســالمى هم معتقد است که تفکیک 
اســتان اصفهان به هر شــکلى قابل قبول نیســت و 
بارها این موضــوع را به برخى از دوســتان که حامیان 
طرح هاى تفکیکى اصفهــان بودند اعالم کردم. اکنون 
که اکثر شهرها دنبال تجمیع و قدرتمند شدن براى انجام 
فعالیت هاى بزرگ اقتصادى هستند، برخى افراد دنبال 

کوچک تر کردن استان هستند.
به گفته وى، تفکیک استان اصفهان و تشکیل استان هاى 
جدید، مشکالت جدید به وجود مى آورد؛ زیرا پیوندهایى 
بین شهرستان هاى استان وجود دارد که قطع شدن آنها 

تبعات بسیارى خواهد داشت.

رییس اداره فنى مهندسى اداره کل ورزش و جوانان اصفهان از برنامه ریزى براى 
احداث اولین پیست اختصاصى و ایمن جاده اى در استان با دستور استاندار خبر داد.

حسین محمودیه در گفتگو با «ایرنا» اظهارداشــت: این پیست کامًال استاندارد به 
طول 7.5 کیلومتر و عرض حدود 10 متر، موازى با جاده سپاهانشــهر به شهر باغ 
ابریشم واقع در جنوب اصفهان خواهد بود و عملیات طراحى آن در سازمان طراحى 

شهردارى اصفهان در حال انجام است.
وى با اشاره به اینکه پیست مذکور از جاده اصلى که محل عبور و مرور خودروهاست 
30 متر فاصله دارد ادامه داد: این پروژه ورزشى در شوراى ترافیک استان مصوب 
شــد و پس از نهایى شــدن طرح و تامین اعتبار حدود 9 ماه براى احداث آن زمان 

نیاز است.
رییــس اداره فنــى مهندســى اداره کل ورزش و جوانــان اصفهان، تســطیح، 
آسفالت ریزى، جدول گذارى و برق کشى را از جمله عملیات ساخت پیست دوچرخه 

سوارى جاده اى برشمرد.
محمودیه با بیان اینکه جاده سپاهانشهر به شــهر باغ ابریشم پیش تر براى تمرین 
دوچرخه سواران استفاده مى شد، خاطرنشــان کرد: تمرین در محل آمد و شد انواع 
وسایل نقلیه سبک و سنگین خطرناك اســت و بى شک احداث این پیست ضامن 
جان و سالمتى ورزشــکاران خواهد بود و در توسعه رشته هم نقش ویژه اى خواهد 

داشت.
وى گفت: پیســت نامبرده به غیر از تمرین مى تواند محل مناسبى براى برگزارى 
مســابقات اســتانى و ملى باشــد که البته تحقق آن نیازمند تکمیل و تعبیه برخى 

امکانات است.

طرح تشکیل استان گلساران اعالم وصول شد!

مجلس،  اصفهان را 
دو پاره مى کند؟
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«تام کروز»، بازیگر 58 ساله آمریکایى در جریان ســاخت هفتمین قسمت از سرى 
فیلم هاى اکشن «مأموریت غیرممکن» در کشور نروژ جان خود را با بازى در یکى از 
خطرناك ترین صحنه هاى اکشن به خطر انداخت. انتشار صحنه بدلکارى «تام کروز» 

، واکنش هاى زیادى را برانگیخته است. 
«کروز» که به تازگى و در اواخر ماه جوالى شمع 58 سالگى خود را فوت کرده است 
در یکى از صحنه هاى فیلم «مأموریت غیرممکن 7» ســوار بر موتورسیکلت در یک 
منطقه کوهستانى از یک سکوى پرش با ارتفاع بسیار باال به پایین مى پرد و با استفاده 

از چتر فرود مى آید. 
«کریستوفر مک کوایر»، کارگردان این فیلم در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسى 
از این بدلکارى، اعالم کرد که اولین روز از فیلمبردارى «مأموریت غیرممکن 7» انجام 
شده است. این فیلم قرار بود در فوریه 2020 مقابل دوربین برود اما ساخت آن با شیوع 
جهانى ویروس کرونا به تعویق افتاد.  چندیــن خبرنگار حاضر در صحنه فیلمبردارى 
قسمت جدید «مأموریت غیرممکن» نیز، ویدیوهایى از بدلکارى نفسگیر و خطرناك 
«تام کروز» را منتشــر کردند.  بدلکارى «تام کروز» یادآور «ریک سیلوستر» بدلکار 
سرشناس هالیوودى اســت که در جوالى 1976 بدلکارى صحنه اى مشابه را براى 
سکانس آغازین فیلم «جاسوسى که دوستم داشــت» از مجموعه فیلم هاى «جیمز 
باند» با اسکى بر عهده داشت که از آن به عنوان خطرناك ترین بدلکارى با اسکى و چتر 
در تاریخ سینما یاد مى شود.  «مأموریت غیرممکن 7» قرار بود از تاریخ بیست وسوم 
جوالى سال 2021 در سینماها اکران شود اما به سبب شیوع ویروس کرونا و وقفه در 

فیلمبردارى، از 19 نوامبر 2021 مهمان سینماهاى جهان خواهد بود./2824

رضا بابک، بازیگر سریال «خانه ما» بعد از چندین سال دورى از سینما با 
فیلم «بنفشه آفریقایى» به سینماى آنالین آمد.

فیلم «بنفشه آفریقایى» به کارگردانى مونا زندحقیقى و تهیه کنندگى 
علیرضا شجاع نورى سال 97 ساخته شد و اولین بار در سى و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و بعد از مدت ها انتظار براى اکران، 
به دلیل شرایط موجود جامعه و شیوع ویروس کرونا از 11 شهریور به 

سینماى آنالین آمد.
این فیلم که روایتگر داستانى متفاوت است با استقبال خوبى در سینماى 
آنالین مواجه شــده و رضا بابک، بازیگر پیشکسوت کشورمان بعد از 
سال ها دورى از سینما بازگشتى متفاوت را تجربه کرد. رضا بابک در 
آخرین تجربه سینمایى اش در سال 87 در فیلم «دعوت» ابراهیم حاتمى 
کیا مقابل دوربین رفته بود. مونا زندى حقیقى ویدیویى از صحبت هاى 
رضا بابک درباره فیلم «بنفشه آفریقایى» را به اشتراك گذاشت. رضا 
بابک درباره این فیلم گفت: «من فکر مى کنم تماشــاچى این قصه را 
دوست دارم، با وجود اینکه قصه عامى نیست و کمتر دیده شده اما قصه 
خیلى خوب و ظریفى بود و به نظر من شخصیت پردازى ها عالى بود و 
من دوست داشتم. مگر مى شود کارى را علیرضا شجاع نورى تهیه کند و 
خانم مونا زندحقیقى کارگردانى آن را برعهده داشته باشد و در کنار فاطمه 

معتمدآریا و سعید آقاخانى بازى کنى و بد از آب دربیاید.»
رضا بابک در فیلم «بنفشه آفریقایى»، بازیگر نقش «فریدون» همسر 
سابق «شکوه» با بازى فاطمه معتمدآریاست که فرزندانش او را به خانه 
سالمندان برده اند و در بخشــى از قصه «شکوه» و همسرش «رضا» 
تصمیم مى گیرند که «فریدون» را به خانه خود بیاورند و از او نگهدارى 

کنند و این سرآغاز ماجراهایى تازه در زندگى آنهاست./2825

فیلم سینمایى «آقاى سانســور» با بازى محمدرضا فروتن بنا به 
مصوبه شوراى صنفى نمایش از بیســت و ششم شهریور ماه سال 
جارى اکران مى شود، شــاید این فیلم بتواند به عنوان اولین فیلم 
اکران پاییزه ســینما بار دیگر روح از دست رفته ســینما را به آن 

برگرداند.
حواشــى اخیر مربوط به محمدرضا فروتن مــى تواند تیغى دو لبه 
براى سازندگان این فیلم باشد، از سویى احتمال دارد بنا به بروز این 
حواشى مخاطبان مشتاق تماشاى ســتاره دهه 70 خود در سینما 
باشند و از سویى شاید این حواشى مخاطبان را نسبت به تماشاى 

این اثر پس بزند. 
«آقاى سانسور» فیلمى کمدى است که به نظر مى رسد باتوجه به 
ترکیب بازیگران و فضاى فیلم بتواند در چنین شــرایطى در جهت 
جذب مخاطب و رونق گیشه موفق عمل کند. البته سینماى کرونا 
زده نشان داده که علنًا هرگونه پیش بینى در قبال فروش و یا عدم 

فروش آثار سینمایى ممکن نیست. 
محمدرضا فروتن که پیش از این چند تجربه موفق کمدى در کارنامه 
خود داشته در این فیلم کنار بهرام  افشارى بازیگر مطرح سینماى 
کمدى این  روز ها قرار گرفته اســت. ترکیبى که در نوع خود جالب 

توجه و کنجکاوى برانگیز است.
به جز محمدرضا فروتن و بهرام افشــارى بازیگران دیگرى، چون 
بهاره رهنما، بهنوش بختیارى، امید روحانى، محمود پاك نیت، گیتى 
قاسمى وامیر کربالیى زاده، در«آقاى سانسور» به کارگردانى على 

جبارزاده و تهیه کنندگى غالمرضا گمرکى ایفاى 
نقش مى کنند.

کــورش تهامى پیرامــون اعتبــار قراردادهاى 
بازیگران در سینما گفت: متأسفانه در برخى موارد 
تهیه کنندگان به تعهدات خود عمل نمى کنند و 
این عدم عمل به تعهدات آنقدر زمانگیر مى شود 
که بازیگر ترجیح مى دهــد دیگر پیگیر دریافت 
طلب خودش نرود. گاهــى دریافت طلب بازیگر 
تاحدى درگیر گذر زمان مى شــود که بازیگر از 

دوندگى براى دریافت حقش منصرف مى شود. 
بازیگر فیلم سینمایى «رگ خواب» در همین راستا 
ادامه داد: متأسفانه قراردادهاى بازیگران آنچنان 
وجهه قانونى براى پیگیرى ندارد. وى با اشاره به 
لزوم حضور وکیل در زمان عقد قرارداد بازیگران 
اضافه کرد: اگر بازیگرى مى خواهد دستمزدش را 
بدون مشکل دریافت کند باید از حضور یک وکیل 

بهره ببرد تا آن وکیل عالوه بر کلیت ماجرا 
بر تمامى بندهاى قرارداد نظارت داشته 

باشــد، زیرا در اکثریت موارد نزدیک 
به 90 درصد بندهاى قرارداد به نفع 
تهیه کننده اســت و بازیگــر از آن 

اطالع چندانى ندارد. 
وى در همیــن رابطــه تصریح کرد: متأســفانه 
قراردادى ثابت و مشخص براى بازیگران وجود 
ندارد، این در حالى رخ مى دهد که در اکثریت دفاتر 
سینمایى قراردادها شبیه هم هستند اما هیچ قرارداد 
واحدى که بتوان بر اســاس آن از مراجع قانونى 
استعالم گرفت وجود ندارد، تعجب آور آنجاست که 
با وجود تمام این مشکالت طى این سال ها هیچ 
فکرى براى قانونمند کردن قرار بازیگران انجام 
نشده و برنامه اى هم در این راســتا وجود ندارد.  
بازیگر سریال «زیر تیغ» با اشاره به رفاقتى بودن 
قراردادهاى ســینمایى اضافه کرد: متأسفانه همه 
چیز در سینماى کشور رفاقتى پیش مى رود و همین 
رفاقت ها باعث مى شــود که گاهى 
برخى افــراد سوءاســتفاده 
کرده و در هنگام پرداخت 
دســتمزدها از زیر تعهد 

خود شانه خالى کنند. 

خاطرات خــوش دوران کودکى دهه هاى 60 
و 70 به خالقیت مردى گره خــورده بود که 
شــاید امروز او را کمتر در تلویزیون ببینیم اما 
هر بار که پاى تلویزیون مى نشــینیم و باز هم 
تصویر او را در این چهارگوش جادویى مى بینیم 
به یاد ســال هاى 

کودکى و برنامه شاد «مسابقه محله» که هر جمعه مهمان خانه هاى 
ما بود مى افتیم.

مسعود روشن پژوه، مجرى تلویزیون با اشاره به کم بودن تعداد مجریان 
در مقایســه با بازیگران گفت: «زیرا اجرا مانند بازیگرى نیســت که 

یا بتوانــد روى اجرایش تمرین برایش میزانسن تعریف شود 
فرقى ندارد کــه مجرى ورزش کند، مجرى یعنى لحظه. 

مسابقه و ســرگرمى یا باشد یا مجرى خبر یا 
کودك.»

وى با اشــاره به اینکه 
مجریگرى بایــد در ذات 
افراد باشــد خاطر نشان کرد: 
«فرض کنید در یــک جمع قرار 
دارید و یک نفر کنترل آن جمع را در 
دست گرفته اســت باید از همانجا متوجه 
شــوید که آن فرد در ذات خود کارگردانى پنهان 
است اما اگر یک نفر دیگر بخواهد نمى تواند مانند او کنترل همه چیز را 
به دست بگیرد. اجرا هم اینطور است، بداهه گویى، شوخ طبعى، طنز و 

هیجان باید در ذات مجرى باشد.»
این مجرى شناخته شــده در بخش دیگرى از سخنان خود تأکید کرد: 
«اگر قرار باشد ادا در بیاورد، خیلى زود دستش رو شده و داشته هایش 
تمام مى شود. عده اى بدون اینکه استعداد و توانایى هایشان در نظر گرفته 
شود، توسط روابطى وارد تلویزیون مى شوند. من براى "مسابقه محله" 
که سال ها پخش شد همراه بیست نفر دیگر تست مجریگرى دادیم، 
اما االن خیلى از مجرى ها حتى بدون تست اجرا و با تکیه 
بر چیزهاى دیگرى مثل اینکه در یک سریال طنز خوب 

درخشیده اند، وارد این کار مى شوند، در صورتى که مجریگرى اصًال به 
این مسائل ربطى ندارد.»

روشن پژوه در انتقاد به اینکه جایى براى کشف استعداد مجریان وجود 
ندارد تصریح کرد: «براى کســانى که این مدیریت و قدرت را در خود 
مى بینند که اجراى یک برنامه را به عهده بگیرند، آیا جایى وجود دارد که 
تعلیم ببینند و به شکل یک مجرى حرفه اى تربیت شوند؟ مثًال تلویزیون 

اقدامى کرده که مجرى تربیت کند؟»
وى ادامه داد: «تحصیالت آکادمیک مى توانــد کمک کند، اما هنر در 
ذات انسان نهفته است. ممکن است کسى در طول زندگى اش هنر هاى 
مختلف را تجربه کند و بعد بفهمد در یکى از آنها که حتى کمتر روى آن 
کار کرده، توانایى بیشــترى دارد، اما اگر بخواهیم به صورت آکادمیک 
بررسى کنیم و اینکه کسى درس این کار را بخواند و تجربیات دیگران 
را مطالعه کند، باید گفت کســى بــا کالس و درس، بازیگر و مجرى 
نشده است. همانطور که خیلى از بازیگران برجسته سینماى ما، اصًال 
تحصیالت آکادمیک ندارند، ولى یکجایى فهمیده اند که این کار مى تواند 
حرفه آنها باشد. مجرى باید اقیانوسى از اطالعات به عمق یک وجب 

داشته باشد تا بتواند هر برنامه اى را اداره کند.»
این مجرى درباره برنامه ســازى براى کودکان گفــت: «تلویزیون به 
هزینه ها نگاه نمى کند و مى خواهد با کمک چهره هاى مشهور مخاطب 
را نگه دارد. در واقع بســیارى از برنامه هایى که به تلویزیون مى آیند، تا 
دیده مى شوند، به دنبال کار مالى مى روند و زمانى که کارهاى مالى انجام 
شــود، عمًال حس و حال ویژه اى که براى کودکان صرف مى شود، از 
دست مى رود به همین دلیل من هرگز به دنبال اسپانسرهاى مالى نبودم. 
در واقع برنامه ساز مجبور است اسپانسر را راضى کند و برنامه به سمتى 

مى رود که بتواند ادامه پیدا کند چون به پول نیاز دارد.»

نگار فروزنده، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان مقابل دوربین سریال «دادستان» ساخته 
جدید مسعود ده نمکى رفت.

سریال «دادستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى و تهیه کنندگى محمد خزاعى چند وقتى 
است که در تهران مقابل دوربین رفته اســت و به عنوان سومین سریال مسعود ده نمکى 
در حال ساخت است. این سریال که تجربه جدید مســعود ده نمکى بعد از «دارا و ندار» و 

«معراجى ها» است با بازى نگار فروزنده مقابل دوربین رفت.
بعد از پیوستن بازیگران سرشناس دنیاى هنر به سریال «دادستان»، نگار فروزنده به عنوان 
بازیگرى جدید مقابل دوربین این سریال رفت و با برزو ارجمند و دیگر هنرمندان این سریال 

همبازى شد.
نگار فروزنده تجربه همکارى با مســعود ده نمکى را در «اخراجى ها» و «دارا و ندار» در 

کارنامه هنرى اش دارد.
دادستان سریالى پلیسى و اکشن است که در 15 قسمت ساخته مى شود و محصول سیما 

فیلم است و تجربه اى متفاوت در کارنامه هنرى مسعود ده نمکى محسوب مى شود.
محمد کاسبى، برزو ارجمند، بهنوش بختیارى، ســیدجواد هاشمى، هومن برق نورد، هلیا 
امامى، على سلیمانى، سحر قریشى، علیرضا استادى، کاوه سماك باشى، اصغر نقى زاده، نیما 

شاهرخ شاهى و... در این سریال مسعود ده نمکى ایفاى نقش مى کنند./2826

مسعود روشن پژوه:

 اسپانسرها خط و ربط یک برنامه تلویزیونى را 
مشخص مى کنند

0خاطرات خــوش دوران کودکى دهه هاى 60
و 70 به خالقیت مردى گره خــورده بود که 
شــاید امروز او را کمتر در تلویزیون ببینیم اما 
هر بار که پاى تلویزیون مى نشــینیم و باز هم

تصویر او را در این چهارگوش جادویى مى بینیم 
به یاد ســال هاى 

کودکى و برنامه شاد «مسابقه محله» که هر ج
ما بود مى افتیم.

مسعود روشن پژوه، مجرى تلویزیون با اشاره بهک
مانند در مقایســه با بازیگرانگفت: «زیرا اجرا

یا بتوانــدبرایش میزانسن تعریف شود 
فرقى ندارکند، مجرى یعنى لحظه. 

مسباشد یا مجرى خبر یا 
ک

وى
مجر
افراد باش
«فرض کنی
دارید و یک نفر
دست گرفته اســت
شــوید که آن فرد در ذات
است اما اگر یک نفر دیگر بخواهد نمى تواند مانن
به دست بگیرد. اجرا هم اینطور است، بداهه گوی

هیجان باید در ذات مجرى باشد.»
این مجرى شناخته شــده در بخش دیگرى از س
«اگر قرار باشد ادا در بیاورد، خیلى زود دستشر
تمام مى شود. عده اى بدون اینکه استعداد و توانایى
شود، توسط روابطى وارد تلویزیون مى شوند. من
که سال ها پخش شد همراه بیست نفر دیگر تس
االن خیلى از مجرى ها حتى بدو اما
بر چیزهاى دیگرى مثل اینکه در

مشخص مى کنن

این مطلب درباره آن دســته از ســلبریتى هایى  است که راه 
حاشیه ســازى در فضاى مجازى را بلدند و صفحات اجتماعى 

پررونقى دارند.
مهناز افشار

مهناز افشار، بازیگر سینماست که اظهارنظراتش در زمینه هاى 
مختلف همیشــه با واکنش هاى زیــادى مواجه مى شــود. او 
پربیننده ترین صفحه اینســتاگرام ایرانیان با بیش از 12 میلیون 
فالوور را دارد و پس از طالق از همسر معروفش و مهاجرت به سوئد 
و آلمان، حجم بازدید از پست هایش به شدت افزایش یافته است. 

مهناز افشار از جمله بازیگرانى است که در توییتر نیز فعال است.
بهنوش بختیارى 

بهنوش بختیارى، هنرپیشه سینما و تلویزیون در اینستاگرام 

هشت میلیون فالوور دارد. او از جمله بازیگرانى است که از طریق 
صفحه اینستاگرامش، تبلیغات انجام مى دهد و این امر همیشه با 
حاشیه همراه بوده است. اظهار نظر وى در مورد مسائل اجتماعى 

نیز با واکنش تند کاربران مواجه شده است.
محسن افشانى

محسن افشانى، بازیگر جنجالى تلویزیون است. ماجراى جمع 
آورى پول براى حلما، تالش براى حضور در ورزشگاه آزادى با 
همسرش، عکس گرفتن با زلزله زدگان و... از حواشى زندگى 
محسن افشانى است. محسن افشانى، به دنبال انتشار یک کلیپ 

تصویرى و به جرم حمل سالح روانه زندان نیز شده بود.
ریحانه پارسا

ریحانه پارسا با حاشیه هایش به چهره شناخته شده اى تبدیل 
شــده و همه او را با حاشــیه هایى که اول خلق کرده است و 
بعد علنى شــد، مى شناســند. از ازدواج و جدایــى اخیرش تا 
انتشار عکسى از او با روزبه بمانى در یک اتومبیل. او از طریق 
اینستاگرامش با انتشار تصاویر مختلف از سبک زندگى خود، در 

کانون توجه عده اى قرار گرفت و توانست شمار فالوورهایش را 
360 هزار نفرى کند و تیک آبى بگیرد.

یکى از شاخص ترین حاشیه سازى هایشــان هم در توییتر؛ 
توییتى بود که ریحانه پارسا درباره حق طالق بانوان گذاشته 
بود و در آن از مردانى انتقاد کرده بود که این حق را به زنانشان 

مى دهند.
صبا راد

صبا راد سال ها مجرى برنامه  «به خانه برمى گردیم» شبکه 
5 سیما بود. یکى از حاشــیه هاى دوران فعالیت حرفه اى راد 
ماجراى روزه خوارى او روى آنتن زنده  تلویزیون بود، اتفاقى 
که حاشیه هاى زیادى براى او رقم زد. صبا راد و مانى رهنما 
در ســال 96 با یکدیگر ازدواج کردند. سال گذشته با انتشار 
پســتى در اینســتاگرام خود از خداحافظى اش با تلویزیون 
براى همیشــه خبر داد. او به همراه مانى رهنما به کشــور 
ترکیه مهاجرت کرده است و مســابقات اینستاگرامى براى 
دنبال کنندگانــش برگزار مى کند. مثًال عکســى از خودش 

منتشــر مى کند و به قید قرعه به الیک کنندگان تصویرش 
200 هزار تومان جایزه مى دهد!

پرستو صالحى
پرستو صالحى بیش از 850 پست در اینستاگرامش به اشتراك 
گذاشــته و قریب به 1/8 میلیــون دنبال کننده دارد. پرســتو 
صالحى تصاویر زیادى در اینســتاگرامش گذاشته است. فیلم 
جنجالى الیو پرســتو صالحى در باشگاه بدنســازى از دیگر 

اینستانوشته هاى جنجالى این هنرپیشه سینما بود.
بهاره رهنما

بهاره رهنما همسر سابق پیمان قاسم خانى و هنرپیشه سینما، 
تئاتر و تلویزیون و نویسنده، نیز همیشه با عکس هاى خانوادگى 
اش با همسر دوم خود و همچنین اظهارنظرات جنجالى اش در 
زمینه هاى مختلف سوژه کاربران شبکه هاى اجتماعى مى شود. 
اخیراً نیز در برنامه «با هــم» با حضور یکى از مجریان قدیمى 
سیما، حرف هاى جنجالى زده است که بازتاب هاى گسترده اى 

در شبکه هاى اجتماعى ایرانیان به همراه داشت.

مهناز، بهنوش، پرستو، صبا و دیگران

«دادستان» ده نمکى با نگار فروزندهسالطین الیک و کامنت

بهروز رضوى، گوینده برنامه «کتاب شب» که از 25 سال پیش تا امروز به صورت مداوم از 
رادیو پخش مى شود با حضور در برنامه «کتاب باز» از اهمیت کتاب هاى صوتى در افزایش 

میزان مطالعه سخن گفت.
بهروز رضوى درباره شروع فعالیتش در رادیو گفت:براى شــروع فعالیت در رادیو ابتدا به 
عنوان نویسنده کار خودم را آغاز کردم، به واسطه آشنایى با ناشران در برنامه هاى رادیو به 
معرفى کتاب پرداختم. البته قبل از آن در مطبوعات قلم زده بودم که به عنوان نویسنده در 

رادیو شروع کردم.
رضوى درباره برنامه «کتاب شب» گفت: برنامه «کتاب شــب» با موضوع بازخوانى آثار 
مشهور ایران و جهان 25 سال است که از رادیو پخش مى شود. مى توان گفت در طول این 

سال ها حدود 1200 کتاب معرفى کردیم.
گوینده رادیو درباره تیراژ کتاب ها عنوان کرد: متأسفانه تیراژ 200 تا 500 دردناك است، به 

نظرم باید میانگین براى انتشار یک کتاب حداقل 3000 تیراژ باشد.
در بخشى دیگر رضوى گفت: برنامه «شــنیدنى هاى تاریخ» را روایت مى کنم؛ بازخوانى 
حوادث و رخداد ها و ماجرا هاى جالبى که در تاریخ ایران و جهان اتفاق افتاده است. مخاطب 
زیادى دارد، البته من عالقه مند هستم برنامه اى را اجرا کنم که ابتدا خودم هم آن موضوع را 
دوست داشته باشم.رضوى درباره عالقه اش به کتاب خواندن گفت: من از بچگى به کتاب 
عالقه داشتم، مى توانم بگویم کالس پنجم بودم که گلستان سعدى را خواندم. سخت بود، 

اما براى لغاتى که متوجه نمى شدم از فرهنگ لغت استفاده مى کردم.

بهروز رضوى: از کالس پنجم
 گلستان مى خواندم 

ى ى ر ر ور ر ىز ر ر ىو
جبارزاده و تهیه کنندگى غالمرضا گمرکى ایفاى 

نقش مى کنند.

ریسک باالى اکران فیلم 
محمدرضا فروتن 

نقش متفاوت رضا بابک در 
«بنفشه آفریقایى»

اضافه کرد: اگر بازیگرى مى خواهد دستمزدش را 
بدون مشکلدریافت کند باید از حضور یک وکیل

بهره ببرد تا آن وکیل عالوه بر کلیت ماجرا 
بر تمامى بندهاى قرارداد نظارت داشته 

باشــد، زیرا در اکثریت موارد نزدیک 
به 90 درصد بندهاى قرارداد به نفع 
تهیه کننده اســت و بازیگــر از آن 

چیز در سینماى کشور رفاقتى پیش مى رود و همین 
رفاقت ها باعث مى شــود که گاهى

برخى افــراد سوءاســتفاده 
کرده و در هنگام پرداخت 
دســتمزدها از زیر تعهد 

خود شانه خالى کنند. 

کورش تهامى: همه چیز در سینماى کشور 
رفاقتى پیش مى رود

  حسین شایسته/ خبرگزارى ایسنا |

بازى «تام کروز» 
با جانش 
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باشگاه سپاهان که این روزها در سکوت خبرى محض فعالیت 
مى کند و مشغول بستن تیم فصل آینده خودش است براى 
تقویت خط حمله جذب یک مهاجم را در دستور کار دارد و در 
تازه ترین فعالیت خود پیشــنهادى به شهریار مغانلو، مهاجم 

گلزن پیکان داده است.
مغانلو که مورد توجه پرســپولیس بود و تراکتور هم خواهان 
اوست اولویت خودش را روى لژیونر شدن و انتقال به خارج 
از کشور گذاشــته ولى اگر بنا به هر دلیلى این انتقال صورت 
نگیرد سپاهان روى جذب این بازیکن پافشارى دارد و بعید 

نیست او را به خدمت بگیرد.

بیا اینجا مغانلو
هافبک فصل گذشته تراکتور مطلبى در صفحه شخصى خود قرار داد که 

شبهه برانگیز است.
رضا اسدى مورد توجه سپاهان قرار دارد و مذاکراتى هم با این باشگاه 
داشته در صفحه شخصى خود و در تبریک به پیوستن على ربانى به 
عنوان مربى بدنساز به ســپاهان از دو قلب زرد رنگ استفاده کرد که 

نماد عالقه به باشگاه سپاهان است. 
این مطلب در حالى منتشر شده که در روزهاى اخیر عنوان شده بود اسدى 
اولویتش لژیونر شدن اســت و حاال باید دید توافقى میان او و سپاهان 

صورت گرفته است یا نه.

3 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا با مشکالتى همچون نداشتن سرمربى روبه رو شده اند.
لیگ قهرمانان آسیا از هفته آینده در حالى آغاز مى شود که سه تیم استقالل، سپاهان و شهرخودرو، سه نماینده 
ایران در این بازى ها سرمربى نخواهند داشت. با اینکه مجید نامجومطلق، مهدى رحمتى و محرم نویدکیا به 
عنوان سرمربى هاى شهرخودرو و سپاهان انتخاب شدند اما به دلیل نداشتن مدرك معتبر AFC نمى توانند 
روى نیمکت بنشینند. طبق قوانین AFC، حضور سرمربى، سرپرست و مدیررسانه اى روى نیمکت تیم ها 

اجبارى است و نبودن آنها هر کدام جریمه هاى سنگینى دارد. 

لیگ برتر والیبال در حالى از روز گذشته استارت خورد که سپاهان به عنوان یکى از تیم هاى مدعى در 
هفته نخست از خاتم اردکان میزبانى کرد. البته نگرانى بزرگ براى همه تیم ها در لیگ امسال شیوع 

ویروس کروناست که باعث تعطیلى و نیمه کاره ماندن مسابقات فصل گذشته شد.
در حالى که تست 11 بازیکن تیم هورسان رامسر مثبت شده، این نگرانى در تیم هاى دیگر هم وجود 
داشت که با تســت هاى مثبتى در تیم خود مواجه شوند، اما ســپاهانى ها از منفى شدن تست همه 

بازیکنان خود خبر داده اند. 
 زمانى، مدیر تیم والیبال سپاهان در این باره گفت: در آستانه آغاز لیگ برتر والیبال، از تمامى کادرفنى 

و بازیکنان تیم والیبال سپاهان تست کرونا به عمل آمد و پاسخ تمامى تست ها منفى بود.
در همین حال در آستانه شروع رقابت هاى لیگ برتر والیبال ایران، محمدرضا ساکت، مدیر عامل این 
باشگاه به همراه جمعى از معاونین و مدیران باشگاه سپاهان با حضور در سالن 25 آبان اصفهان از محل 
تمرینات تیم والیبال این باشگاه بازدید کردند. در این بازدید مدیرعامل باشگاه سپاهان با بازیکنان، کادر 

فنى، سرپرستى و رحمان محمدى راد سرمربى تیم والیبال سپاهان دیدار و گفتگو داشت.
سپاهانى ها فصل گذشته براى نخستین بار در لیگ برتر والیبال شرکت کردند و نتایج تقریباً قابل قبولى 
در فصل نیمه تمام لیگ والیبال گرفتند، امسال با جذب چند بازیکن مطرح به دنبال قهرمانى هستند.

دومین بازى دوستانه سپاهان با هدایت محرم نوید کیا ساعت 18 امروز 
(پنج شنبه) در ورزشگاه نقش جهان برگزار مى شود. سپاهان در این بازى 

دوستانه به مصاف سپاهان نوین مى رود.
براى رعایت پروتکل هاى بهداشــتى و اجراى قانون بازى امروز بدون 

تماشاگر و پشت درهاى بسته برگزار مى شود.
باید دید محرم نویدکیا در دومین تجربــه هدایت این تیم اصفهانى چه 
ترکیبى را انتخاب کرده و آیا همچون بازى قبل رسول نویدکیا به جاى 

مهدى کیانى در وسط میدان بازى مى کند یا خیر؟
این بازى دوستانه در راستاى آمادگى و هماهنگى تیم با کادر جدید براى 
حضور در رقابت هاى باشــگاه هاى آسیاســت و به نوعى آخرین بازى 

دوستانه این تیم قبل از لیگ قهرمانان آسیا به حساب مى آید.
مصاحبه کنایه آمیز جواد نکونام سرمربى تیم فوالد با واکنش 

سعید آذرى توأم شد.
در شــرایطى که پنجره هاى نقل و انتقاالتى باشگاه فوالد 
همچنان بسته است و این باشــگاه نتوانسته بازیکنى براى 
شــروع فصل آینده به ترکیب خود اضافه کند، سعید آذرى 
تأکید کرد که در ســبک مدیریت او قرار نیست فوالد لیگ 
بیســتم با عجله و در هیاهو و با ولخرجى هاى بى دلیل بسته 
شود. وى در پیامى که در اینستاگرام خود منتشر کرده گفته 
است: تنها چیزى که من را بسیار مى رنجاند، شتاب و عجله 
است که معلوم نیســت چرا و به چه علت (ما باید درگیر این 

شتاب بیهوده باشیم).
او در جمع بنــدى صحبت هایش با هوادارانــى که احتماًال 
گالیه هاى آنها به گوشــش رســیده اتمام حجت مى کند و 
مى نویسد: «هوادار عزیز باز هم مى گویم، فعالیت در بازار نقل 
و انتقاالت شلوغ بازى ندارد یا حداقل من نمى دانم. به موقع 
بازیکن مى گیرم، این روش من است، راضى نیستید، عزت 

همگى زیاد و التماس دعا.»
نکته جالب در صحبت هاى آذرى این است که بازیکنان جا به 
جا شده در تیم هاى لیگ برترى را، بازیکنان معمولى خوانده 

است؛ ادعایى که چندان هم دور از واقعیت نیست!

آذرى: راضى نیستید
 عزت زیاد و التماس دعا!

شهاب گردان، دروازه بان فصل گذشته فوالد خوزستان با 
قراردادى دو ساله به ذوب آهن پیوست.

گردان در ابتداى لیگ نوزدهم از تیم فوتبال صنعت نفت 
آبادان جدا شد و راهى فوالد خوزســتانى شد که با جواد 

نکونام براى حضور در لیگ آماده مى شد.
دروازه بان ســابق تیم هاى ذوب آهن و ســپاهان، در 
شرایطى فصل فوتبالى خود را به پایان رساند که مهره اول 
کادر فنى فوالد خوزستان بود و توانست همراه با این تیم 
به سهمیه حضور در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا نیز 
دست پیدا کند. این دروازه بان البته با پایان فصل تصمیم 
به جدایى گرفت و وقتى با پیشنهاد تیم سابقش ذوب آهن 

روبه رو شد، به آن پاسخ مثبت داد.
گردان پیش تر و طى سال هاى 2005 تا 2009 عضو تیم 
فوتبال ذوب آهن بود و با درخششى که در این تیم داشت، 
به پرسپولیس پیوســت. این دروازه بان 36 ساله پس از 
جدایى از پرسپولیس، به سپاهان پیوست و انتخاب بعدى 

او تا پیوستن به نفت آبادان، شهر خودرو (پدیده) بود.

گردان حاال در شرایطى به تیم ســابق خود بازگشته که 
سبزپوشــان برخالف دوران طوالنى مدت حضور رشید 
مظاهرى، دغدغه هاى زیادى در این پست داشتند؛ محمد 
باقر صادقى، معراج اسماعیلى، مهدى خلیل و در نهایت 
یوسف بهزادى چهار ســنگربانى بودند که طى مقاطع 
مختلف فصل در چهارچوب دروازه ذوب آهن ایســتادند 
ولى هیچ کدامشان نتوانستند عملکرد خوبى ارائه کنند تا 
رحمان رضایى اولین خرید رسمى خود را به شهاب گردان 
اختصاص دهد که عصر روز سه شنبه قراردادى دو ساله با 

سبزپوشان اصفهانى امضا کرد.
بازگشــت گردان به ذوب آهن در حالى اتفاق افتاده که 
بازیکنــان تأثیرگذارى مثل  محمــد نژادمهدى، دانیال 
اسماعیلى فر و احسان پهلوان از جمع بازیکنان این تیم 
جدا شده اند و ذوبى ها استارت فعالیت نقل و انتقاالتى خود 
را با جذب این دروازه بــان زده اند. در این خصوص حتى 
گفته شد على اصغر عاشــورى هافبک میانى نساجى و 
کورش ملکى دروازه بان تیم مس کرمــان از بازیکنان 

مد نظر این تیم بودند که به ترتیب از گل گهر سیرجان و 
سایپا سر در آوردند. 

ازطرفى شنیده مى شود ذوبى ها روى دو بازیکن شناخته 
شده پرسپولیس دست گذاشــته اند. محسن ربیع خواه و 
محمد انصارى، دو مدافع پرســپولیس که گفته مى شود 
یحیى گل محمدى نظرى روى حفظ آنها براى فصل بعد 
ندارد مورد توجه رحمان رضایى قرار دارند و باشگاه باب 
مذاکره با این دو بازیکن را باز کرده است. با توجه به اینکه 
پرسپولیس به احتمال زیاد مشکلى با جدایى این دو نفر 
ندارد بعید است مشکل خاصى در این انتقال وجود داشته 
باشــد. همچنین میالد جهانى هم بــا ذوبى ها به توافق 

رسیده و در آستانه پیوستن به این تیم است.
سبزپوشان اصفهان فصل گذشته را با قرار گرفتن در رتبه 
دوازدهم جدول به کار خود خاتمه دادند و در صورتى که 
بخواهند به روزهاى اوج بازگردند ناچار هســتند نه تنها 
جاى بازیکنان مهمى که از دست داده اند را پر کنند، بلکه 

باید بازیکنان باکیفیت دیگرى هم به خدمت بگیرند.
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سرمربى روبه رو شده اند.
قالل، سپاهان و شهرخودرو، سه نماینده 
طلق، مهدى رحمتى و محرم نویدکیا به 
Cداشتن مدرك معتبر AFC نمى توانند 
ت و مدیررسانه اى روى نیمکت تیم ها 

سبزپوشان در اندیشه پر کردن جاى بازیکنان تأثیرگذارى که این تیم را ترك کردند

«گردان»، اولین سرباز 
هنگ ذوب آهن 

جریمه هاى سنگین در انتظار آسیایى ها

بلندقامتان سپاهان وارد لیگ شدند

پست معنادار هافبک تراکتور 
با رنگ و بوى طالیى

آخرین دیدار دوستانه 
سپاهان در نقش جهان

علیرضا حقیقى به گل گهر سیرجان پیوست.
حقیقى، دروازه بان فصل پیش نساجى که سابقه بازى در تمامى رده هاى 
پرسپولیس را در کارنامه دارد، به تیم گل گهر سیرجان پیوست و شاگرد 
امیر قلعه نویى شــد.  حقیقى پس از جدایى بیرانوند از پرسپولیس بسیار 
عالقه مند بود که دوباره به این تیم برگردد اما مدیران پرسپولیس حامد 

لک را به عنوان جانشین بیرانوند انتخاب کردند.

پسر پرسپولیس
 شاگرد قلعه نویى شد!

کریس رونالدو، ســتاره پرتغال، با زدن دو گل در دیدار سه شنبه شب 
تیمش مقابل سوئد، به رکورد 101 گل زده در دیدارهاى ملى رسید و یک 

قدم دیگر به رکورد على دایى نزدیک شد.
رونالدو که در ماه نوامبر ســال گذشته تعداد گل هاى ملى اش را به 99 
رسانده بود، بعد از ده ماه انتظار، سرانجام توانست گل شماره 100 را نیز 
براى پرتغال به ثمر برساند و به دومین بازیکن تاریخ تبدیل شود که به 
چنین دستاوردى مى رسد. او در نیمه دوم دیدار با سوئد یک گل دیگر زد 

تا تعداد گل هایش را به عدد 101 برساند. 
پیش از این تنها على دایى توانسته بود که از مرز 100 گل ملى عبور کند 

و همچنان با 109 گل، بهترین گلزن ملى تاریخ است.
هت تریک رونالدو در پیروزى 6-0 پرتغال مقابل لیتوانى در مقدماتى 
یورو 2020، تعداد گل هاى رونالدو را به عدد 98 رسانده بود و او سپس 
موفق شــد در دیدار بعدى برابر لوکزامبورگ، این آمار را به 99 برساند. 
پس از آن، به دلیل شیوع کرونا، دیدارهاى ملى برگزار نشد و رونالدو در 

دیدار قبلى پرتغال مقابل کرواسى هم روى نیمکت نشست.
رونالدو اولین گل ملى اش را در سال 2004 به ثمر رساند. بهترین سال 
رونالدو با پیراهن پرتغال سال گذشته بود که او 14 بار موفق به گلزنى 

شد.

سالم کریس به دایى!

و ن و
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602006005384 تاریخ ارسال نامه: 1399/06/17 آقاى غالمحسین 
نوروز توالیى فرزند احمد به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى است سیزده حبه و نیم حبه مشــاع از  72  حبه ششدانگ پالك شماره 
2846 فرعى از 87 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 90 ص 
400 مسبوق به ثبت و سند مى باشد. که در اثر جابجایى مفقود شده است و طبق سند چون 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در 
این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهى: 1399/6/20 
م الف: 977104 نبى اله یزدانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر از طرف 

مریم رضایى/6/153

ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت
شماره نامه: 139985602008002061 تاریخ ارســال نامه: 1399/06/13 نظر به اینکه 
عباسعلى پاورى و مرضیه سامع و شهین دخت غالمى و عصمت پاورى مالکین ششدانگ 
پالك 3/270 واقع در موغان بخش یک ثبتى شهرضا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین 
نامه اصالحى قانون ثبت طى درخواست وارده به شــماره 7422 مورخه 99/5/9 خواستار 
پرداخت بهاء یک- هشتم اعیانى از ششــدانگ پالك فوق الذکر گردیده اند که بهاء مقدار 
مذکور طبق ثبت دفتر امالك به نام ربابه بیگم میرمسیب میباشد لذا در اجراى تبصره یک 
ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت موضوع جهت ارزیابى یک- هشتم اعیانى پالك 
فوق توسط کارشناس رسمى دادگسترى طى شماره 1605- 99/5/11 به کانون کارشناسان 
رسمى اســتان اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طى نامه شــماره 112/13172/01 
مورخه 99/5/27 با ارسال گزارش اعالم نموده پالك فوق فاقد هرگونه اعیانى میباشد و لذا 
هیچگونه بهاء ثمنیه اعیانى به آن تعلق نمى گیرد که در اجراى تبصره یک ماده 105 مراتب 
یک نوبت آگهى میشود و چنانچ تضیع حقى از مالک بهاء گردیده میبایست ظرف مدت یک 
ماه پس از انتشــار این آگهى، به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره 
ارائه نماید هرگاه ظرف مهلت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت 

به حذف بهاء باســتناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول گواهى طرح دعوى 
در مدت مذکور حذف بهاء اعیانى مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم قضائى میباشد. 
م الف: 977142 سید اسداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/6/154
حصروراثت  

مهوش فردوســیان نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 249 به شــرح دادخواست به 
کالســه 9900884 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فرزاد مخمور بشناسنامه  268 در تاریخ 99/5/13 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. میعاد مخمور  ش ش 
1080519785  ، 2. میثاق مخمور ش ش 1292918322 (فرزندان ) ، 3. مهوش فردوسیان  
ش ش 249  (همسر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 973863/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/156

اخطار اجرایى
شماره 13/98 به موجب راى شماره 462 تاریخ 98/4/26 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مرتضى نعمت الهى  به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 3/400/000 ریال بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چک ها به شماره  934892(89/3/5) 
و 934891 (89/2/5) و 390334 (88/9/30) و 390333(88/8/30)  در حــق خواهان 
و نیم عشر دولتى . محکوم له: محمد على بدیهى به نشــانى: نجف آباد خ شریعتى جنب 
مســجد النبى چوب بدیهى 64893-85148  ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 976673م الف-شــعبه سوم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/6/157

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات ورزشى دوچرخه سوارى اســتان اصفهان درتاریخ 1399/06/15 به شماره ثبت 6250 به شناســه ملى 14009409097 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : مدیریت درجهت توســعه و ارتقاء ورزش دوچرخه سوارى از پایه تا قهرمانى با 
استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى این رشته درسطح استان. مدت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله بهار آزادى ، خیابان چهار باغ باال ، خیابان دانشگاه ، 
پالك-62، طبقه همکف کدپســتى 8173976331 اولین مدیران : خانم رویا دانش شهرکى به شــماره ملى 4622455757 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقاى جلیل عباسپور گل سفیدى به شماره ملى 4689616760 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 4 سال آقاى سعید صداقت زاده گان اصفهانى به شماره ملى 
1282766244 به سمت دبیر هیات و عضو اصلى هیئت مدیره بمدت نامحدود آقاى حمید رضا حسین زاده به شماره ملى 1287980023 به سمت خزانه دار و عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت نامحدود دارندگان حق امضا : حق امضا هاى مجاز هیات - اسناد بانکى واوراق بهادار وتعهد اور هیات با امضاى ثابت خزانه دارو امضاى رئیس هیات 
و در غیاب رئیس هیات ، نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) و در غیاب نایب رئیس،دبیر هیات (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) قابل 
اقدام است. کلیه مکاتبات عادى و ادارى (غیر تعهدآو) با امضاى رئیس هیات و در غیاب وى نائب رئیس و یا دبیر هیات انجام میپذیرد. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى محلى در استان اصفهان انتخاب گردید اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه رونوشت: بازگشت به نامه شماره 99/203/2270/ص مورخ 99/3/12 اداره کل 

ورزش و جوانان اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (975964)

تاسیس
شرکت سهامى خاص توسعه تجارت ویانا کاوش درتاریخ 1399/06/05 به شماره ثبت 65428 به شناسه ملى 14009394044 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازى 
خطوط تولید کارخانجات صنعتى صنایع غذائى و صنایع تبدیلى و واردات تکنولوژى و صنایع مادر و ماشین االت و تجهیزات تولیدى و صنعتى تامین نیروى 
انسان مورد نیاز شرکت (بصورت موقت ) و همچنین انجام کلیه فعالیتهاى تجارى و بازرگانى اعم از تهیه تولید و واردات صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته 
بندى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى.خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى بازرگانى گشایش اعتبارات اسنادى و ال سى براى شرکت نزد بانکهاى 
داخلى و خارجى و ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى و اخذ و اعطا نمایندگى شرکتهاى معتبر خارجى و داخلى و برپایى غرفه و شرکت در نمایشگاه هاى 
داخلى و بین المللى. اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى ( جهت شرکت ) اخذ ضمانت نامه 
بانکى از بانکهاى داخلى و خارجى ( جهت شرکت ) شرکت در کلیه مناقصات و مزیدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله چرخاب ، خیابان فردوسى ، بن بست حق شناس[8] ، پالك 0 ، ساختمان رضا ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستى 8144647688 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 169 مورخ 1399/06/02 نزد بانک ملى شعبه خیابان فردوسى اصفهان با کد 3014 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم 
مریم اکرمى به شماره ملى 1270570374 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم رباب ولى بک به شماره 
ملى 1285384415 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سبیکه سادات سرمدى نیا به شماره ملى 1290880581 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
اصغر روزبهانى به شماره ملى 0051312050 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى سجاد روزبهانى به شماره ملى 1272044467 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (975937)

آگهى تغییرات
شرکت زیبا کانى ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 64624 و شناسه ملى 14009146304 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شــیرین ســادات بدیع زادگان کدملى 1285852354 و محمدیوسف ناجى 
کدملى1273528931 و شکوه پورحیدرشیرازى کدملى1270692283 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
ریحانه ستایش خرازیان کدملى1287036864و بدیع ناجى به کدملى 1291098811بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (977028)

آگهى تغییرات
شرکت زیبا کانى ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 64624 و شناسه ملى 14009146304 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شیرین سادات بدیع 
زادگان کدملى1285852354 بعنوان رئیس هیات مدیره و محمدیوسف ناجى کدملى1273528931 بعنوان مدیرعامل و شکوه پورحیدرشیرازى کدملى 1270692283بعنوان نائب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (977022)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت مهیامان سهامى خاص به شماره ثبت 4153 و شناسه ملى 10260253051 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/11 کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا درسمت ها تغییرى حاصل نگردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (975961)

شماره کارتشماره انتظامىشماره شاسىشماره موتوررنگسیستمنوعردیف
1677391د1455836S148228514385513 - 71سفیدپراید141 آىسوارى38
2377392د59 - 02557322523955نقره اىرنو5 سوارى39
4277393ن41 - 11275077547550542944سفیدپیکان1600سوارى40
2687394د1516219248INP1412127143 - 48سفیدپیکان ساده کاروانت41
2637395ب36 - 11275240127552763824سفیدپیکان1600سوارى42
8477396ط00930472S141228331740823 - 11سفیدپرایدGTXسوارى43
6117397د16 - 09213656952897443کرمشورولت نواسى3سوارى44
8167398م68 - 02775122672513سفیدرنو5سوارى45
8157399ب24 - 22328105758008170796943طوسىپژو1600آر.دىسوارى46
6277400ب56 - 124831816758334212541کرمپژو405جى ال ایکس آىسوارى47
6487401ص179315J04694513 - 65آبىنیسان 2000وانت48
4177402ن99 - 111276021547640587513سفیدپیکان1600سوارى49
1517403ه89- 117830310768313097422سبزپژو1600آر.دىسوارى50
5187404ب62 - 124830369338302536122مشکىپژو405جى ال ایکس آىسوارى51
4347405و11158184192IN8158535913 - 58سفیدپیکان1600سوارى52
6267406د34 - 117840369901343901191سبزپژو1600آر.دىسوارى53
9487407د14 - 115177080337790864653سفیدپیکان1600وانت54
6567408ب95 - 11275022817550776765سفیدپیکان1600سوارى55
117409مشهد26548 60093840295260سبزپیکان دولوکسسوارى56
2327410د86 - 111278486537845052114سفیدپیکان1600سوارى57
9597411قS024681PSY68E003153313 - 92خاکسترىرنو سپندسوارى58
7937412ج97 - 123170035927010631513کرمپیکان1800سوارى59
1877413ط39 - 090602106611339812113کرمپیکان دولوکسسوارى60
7237414ط17 - 11127767344007747058325سفیدپیکان1600سوارى61
6357415ق36 - 225276004437630109413طوسىپژو405سوارى62
12317203776IN72135928.....................7416سفیدپیکانسوارى63
M13499694S1412282958270.....................7417سفیدپرایدسوارى64
7418...................................................22560105628سبزپژو405سوارى65

نوك پژوآردىسوارى66
7419.....................2232790659979707693مدادى

7420................................................382996سفیداطاق پرایدسوارى67
7421.....................6500579358772آبىایسوزووانت68
7422.....................12488040628753704سفیدپژوپارسسوارى69
7423.....................6064958026047730کرمپیکانوانت70
7424.....................60119618309000آبىپیکانسوارى71
7425.....................19816551412286340859سفیدپرایدسوارى72
1197426ج78 - 124840226551930676133سربىپژوپارسسوارى73

شماره کارتشماره انتظامىشماره شاسىشماره موتوررنگسیستمنوعردیف
9897354ن57 - 11127871973007848214127آبىپیکان1600سوارى1
5817355س11158178296IN243261923 - 19سفیدپیکان1600سوارى 2
9677356ط24 - 112850287111219412323سفیدپیکان1600وانت3
9747357د14 - 124861181685050169431نقره اىپژوپارسسوارى4
3947358ج15 - 111277587577746145881سفیدپیکان1600سوارى5
7517359ط118P0067726NAAA36AA8EG68295382 - 24سفیدپیکان1600وانت6
9957360د62 - 31936518043440743زردپیکان جوانانسوارى7
2767361ل1038078NAS6100228113983513 - 28سفیدریو ال اس1500سوارى8
257362تهران 060600148741339632277177بژپیکان دولوکسسوارى9
1267363ر76 - 903700990426448سفیدرنو5سوارى10
7437364ل1803994S141228528933678 - 24نقره اىپراید GTXسوارى11
9427365ب1726571S141228596163862 - 76نقره اىپراید GTXسوارى12
2587366ج31 - 14163098921620450343سفیدپیکان ساده کارسوارى13
6437367س63 - 111582567578244839114سفیدپیکان1600سوارى14
7867368ن11517903094IN7990378013 - 38سفیدپیکان1600وانت15
7377369م41 - 36882458060921213سبزپژو206هاچ بکسوارى16
9527370ب72 - 112830001718350161585سفیدپیکان1600سوارى17
2177371ن27 - 22528005826008030597843قرمزپژو405سوارى18
7637372ب33 - 11275215197551960843سفیدپیکان دولوکسسوارى19
6277373ط01217081S141228457684366 - 21مشکىپراید GTX سوارى20
4677374ج35 - 03782624388271طوسىرنو5سوارى21
1927375هM13358134S141228182411513 - 94سبزپراید GTXسوارى22
3857376ب63 - 806012534931060548قرمزپیکان دولوکسسوارى23
3627377ص01155669S141228450386211 - 41سفیدپراید GTXسوارى24
9767378م86 - 111276792167648563113سفیدپیکان1600سوارى25
6387379ط1459656S141228579702424 - 24نقره اىپراید GTXسوارى26
1987380ج01266999S141228465209424 - 21نقره اىپراید GTX سوارى27
3727381وS016294PSY68E902337713 - 74خاکسترىرنو سپندسوارى28
2867382ب48 - 114850121251411146131سفیدپیکان1600وانت29
8747383س41 - 225278030167830404714کرمپژو405سوارى30
5917384د66 - 329082005628220810343مشکىسمند ایکس 7سوارى31
4727385ق27 - 124171026387100603913سفیدپژو405سوارى32
3857386س11 - 117840477841345262344سبزپژوآردى1600سوارى33
5287387د00320147S141228178380221 - 41سفیدپرایدGTXسوارى34
8987388ب2360248S141228773274624 - 48سفیدپرایدGTXسوارى35
8997389ل01110636S141228448439143 - 18خاکسترىپرایدGTXسوارى36
9457390ب00644879S148228210649013 - 12خاکسترىپراید141 آىسوارى37

نظر به اینکه تعداد 73 دستگاه خودرو در پارکینگ پردیس شهرستان شاهین شهر بشرح ذیل بدلیل عدم مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، از کلیه 
مالکین وسائط نقلیه مزبور درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به اداره 

آگاهى شهرستان شاهین شهر مراجعه نمایند.

آگهى ابالغ
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مدیر گــروه بیمارى هــاى واگیر مرکز بهداشــت 
آذربایجان شرقى با اشــاره به اینکه بسیارى از افراد 
ماسک ها را از آینه  خودرو آویزان مى کنند، گفت: از 
نظر ما ماســک نزدن بهتر از استفاده  غلط از ماسک 
است و آویزان کردن ماسک از آینه هم درست نیست.
ســیمین خیاط زاده اظهار کرد: باال و پایین کشیدن 
ماســک به هنگام صحبت کردن، غذا خوردن و یا 
انجام هر کار دیگرى اشتباه است، چرا که با این کار 
دستمان که به هر سطح آلوده  و الیه  بیرونى ماسک 
برخورد کرده با سطح داخلى ماسک هم تماس پیدا 

مى کند.
وى اضافه کرد: در برخى موارد ماســک را درآورده 
و بر روى ســطوح مختلفى مانند دســتگیره  در که 
توسط افراد مختلفى لمس شده است و یا هر جایى 
که امکانش باشد، مانند وســط خانه و روى میز قرار 
مى دهند که این کار درســت نیست. وى بیان کرد: 
باید سعى کنیم دستمان به هنگام استفاده از ماسک 
تازه با ســطح داخلى آن، که بــر روى صورت قرار 
مى گیرد، تماس پیدا نکند و دست ها را قبل و بعد از 

زدن ماسک شسته یا ضدعفونى کنیم.
خیاط زاده اظهار کرد: توصیه مى شــود ماسک را به 
هنگام خوردن و نوشــیدن، درآورند و با یک دست 
آن را نگه دارند و با دست دیگر خوراکى یا نوشیدنى 
را بخورند، اگر امکان ضدعفونى و شستشوى دست 
بعد از درآوردن ماســک وجود نداشته باشد، توصیه 

مى کنیم که اصًال ماسک را درنیاورند.
وى گفت: در صورتى که ماسک را بر روى یک سطح 
یا میزى قرار مى دهید، باید ماســک روى دستمال 
کاغذى یا کیسه فریزرى قرار بگیرد، الیه ى بیرونى 
ماسک نباید با هیچ سطحى حتى گوشى تلفن همراه 

برخورد کند.

وى با ارائه  توصیه هایى براى استفاده  مجدد از ماسک، 
اظهار کرد: اگر امکان این وجود دارد که ماسک را به 
مدت سه الى پنج روز در جایى قرار دهند که امکان 
آلودگى آن و آلوده کردن دیگر جاها توسط ماسک 

نباشد، مى توان این ماسک را دوباره استفاده کرد.
مدیر گــروه بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشــت 
دانشگاه علوم پزشــکى تبریز بیان کرد: این توصیه 
باید بســیار با احتیاط و در مورد ماسک هایى انجام 
شود که حداکثر به مدت دو ساعت و فقط یک بار مورد 
استفاده دوباره گرفته و کثیف نشده اند، در این حالت 
باید فضایى دور از دسترس کودکان، بزرگ  ترها و دور 
از آشــپزخانه و مواد غذایى باشد، این ماسک را پس 
از سه الى پنج روز نگهدارى مى توان یکبار دیگر هم 

استفاده کرد.
وى اضافه کرد: البته این توصیه کمى نگران کننده 
است، چرا که احتمال اینکه ماسک استفاده شده در 
فضایى نامناسب نگهدارى شود و امکان دسترسى 
کودکان به آن و در نهایت آلوده شدن ماسک باشد، 

وجود دارد.

در دنیاى امروز که اســتفاده از تکنولوژى حرف اول را مى زند، اســتفاده از 
ماشین لباسشویى در بسییارى از منازل مرسوم است. اما آیا ماشین لباسشویى 

هم قابلیت از بین بردن ویروس کرونا را دارد یا خیر؟
اگر بخواهیم پاســخى کوتاه به این پرســش دهیم، 
باید بگوییم، خیر. شستشوى لباس ها داخل ماشین 
لباسشویى با مواد شوینده معمولى هرگز ویروس ها
 و میکروب ها را به طور مســتقیم از 
بین نمى برد اما این مسئله خیلى 
هم جدى نیســت و تاکنون 
شــواهدى دال بر این که 
فردى بر اثر تماس با لباس 
آلوده به کرونا مبتال شــده 
باشــد، وجود نداشــته است. 
بنابراین الزم نیســت ماشــین 
لباسشــویى را بعد از استفاده ضدعفونى 

کنید و تنها تمیز کردن آن کافى است.
با این اوصاف محققان بر این باورند که شستشوى 
لباس ها، پوشــش هاى صورت یا ماســک هاى 
قابل شستشوى پارچه اى، ملحفه، حوله ها و دیگر 
پارچه هاى آلوده به ویروس در ماشین لباسشویى با دماى 

آب باال و خشک شدن آنها در داخل ماشین کفایت مى کند.

وقتى حرف از کووید- 19 مى شود، خشک کردن لباس ها در داخل خشک 
کن بخش مهمى از فرایند شستشــوى لباس ها به شــمار مى رود چرا که 
ویروس SARS-CoV-2 بســیار نسبت به حرارت حســاس است. براى 
ضدعفونى کردن ماشین لباسشویى، کافى است لباس ها را در دماى بسیار 
باال براى چند ساعت خشــک کنید؛ اما تنظیمات خشک کن ماشین هاى 
لباسشویى معموًال به گونه اى اســت که به خودى خود با حرارتى که تولید 

مى کند باکترى ها و ویروس هاى موجود در پارچه را هم از بین مى برد.
اما در این میان، اگر فردى از اعضاى خانواده شما مبتال به کووید- 19 باشد، 
قضیه کمى فرق مى کند و باید احتیاط بیشترى به خرج دهید. لباس ها، ملحفه 
و پارچه هایى را که فرد مبتال با آنها سر و کار داشته را حتمًا با دستکش جابه 

جا کنید و آنها را تکان ندهید تا از این طریق ویروس در هوا پخش نشود.
بعد از انداختن لباس هاى آلوده فرد مبتال داخل ماشین لباسشویى، مقدارى 
سفیدکننده یا وایتکس هم داخل محفظه پودر بریزید و تا حد امکان بگذارید 
لباس ها در باالترین دما شسته و خشک شوند. حتماً  بعد از دست زدن به لباس 

هاى فرد آلوده، دست هایتان را با آب و صابون بشویید.
اما اگر خودتان یا اعضاى خانواده تان ســالم بوده و مبتال به کرونا نیستید، 
نگران نباشــید. در شــرایط فعلى که ممکن اســت تردد در محیط بیرون 
لباس هایتــان را آلوده کند، نیــازى به ضدعفونى لباس ها نیســت و تنها 
شستشوى آنها داخل ماشین لباسشویى و خشک کردن آنها در خشک کن 
ماشین، لباس هایى را که ممکن است آلوده باشند را به خوبى تمیز مى کند و 

ویروس هاى احتمالى را هم از بین مى برد.

هم قابلیت از بین بردن
اگر بخواهیم پاســخى
باید بگوییم، خیر. شس
لباسشویى با مواد شو
میکر  و
ب

بن
لباسشــو
کنید و تنها تمیز کردن آن
با این اوصاف محقق
لباس ها، پوشــش
پارچ قابل شستشوى
پارچه هاى آلوده به ویروس

آیا کرونا در ماشین لباسشویى از بین مى رود؟ 

ماسک ها را از آینه  ماشین آویزان نکنید

پوشیدن ماسک اقدام مهمى براى پیشگیرى از گسترش 
بیمارى کووید-19 محســوب مى شود اما ماسک ها 
مى توانند با برخى عوارض جانبى نه چندان خوشایند 
همراه باشند. خشکى چشم مرتبط با استفاده از ماسک 
یکى از این عوارض اســت که به تازگــى در گزارش 
پژوهشگران دانشگاه یوفا منتشر شده، این محققان به 
این نکته نیز اشاره داشته اند که هیچ ادبیات علمى در این 
زمینه وجود ندارد. از این رو، دلیل دقیق آن مورد مطالعه 

قرار نگرفته است.
اگر تمام روز از ماسک استفاده مى کنید و هیچ مشکلى 
ندارید، احتماًال شرایط شما خوب است. اما اگر به طور 
ناگهانى با عالیم خشکى چشم مواجه شده اید و این در 
فعالیت هاى روزانه شما اختالل ایجاد مى کند باید هرچه 

زودتر اقداماتى را براى مقابله با این شرایط انجام دهید.
نخستین اقدام براى کمک به تسکین هر مشکل چشم 
که ممکن است داشته باشید، حصول اطمینان از پوشیدن 
درست ماسک و قرارگیرى درست آن روى صورت است. 
با استفاده از ماسک هایى که داراى گیره بینى و بندهاى 
قابل تنظیم هستند مى توانید از قرارگیرى بهتر ماسک 
روى صورت اطمینان حاصل کنید. اگر درزها به خوبى 
بسته نمى شوند، یک دستمال کاغذى را تا کرده و در 
قسمت باالى ماسک قرار دهید تا در کنار راحتى بیشتر، 
از خروج هوا نیز پیشگیرى شود. همچنین، شما مى توانید 
از چسب هاى پزشکى براى مهر و موم کردن ماسک در 
اطراف بینى خود استفاده کنید. با انتخاب چسب درست 

از تحریک پوست پیشگیرى کنید.

هنگام شــب، شــما مى توانید از کمپرس گرم روى 
چشم هاى خود استفاده کنید. یک حوله را در آب گرم یا 
داغ خیس کنید و پس از گرفتن آب اضافه، آن را براى 
چند دقیقه روى چشم هاى خود قرار دهید. این مى تواند 
به تحریک غدد میبومین در پلک چشم ها که مسئول 
چرب کردن الیه خارجى اشک هستند و ترشح روغن 
بیشتر توسط این غدد کمک کند. روغن بیشتر در اشک 
به روانسازى بهتر چشــم کمک کرده و احتمال تبخیر 

سریع آن نیز کاهش مى یابد.
استفاده از قطره هاى روان کننده چشم چند بار در روز 
نیز ممکن است مفید باشد. قطره هاى مبتنى بر چربى 
ممکن است مؤثرتر باشــند زیرا از تبخیر سریع اشک 
پیشگیرى مى کنند. اما توجه داشته باشید این قطره ها 

زمانى که از لنزهاى تماسى استفاده نمى کنید، کارایى 
الزم را ندارند.  

اگر خشکى چشم مرتبط با استفاده از ماسک شما شدید 
است پوشیدن عینک هاى محافظ ممکن است کمک 
کند. در صورت قرارگیرى درست، این عینک ها به حفظ 
رطوبت و جلوگیرى از ورود ویروس به داخل چشــم 
کمک مى کنند. اگر همچنان با مشکل خشکى چشم 
مواجه باشید چشم پزشک شــما ممکن است استفاده 
از لنزهاى تماســى با قابلیت نفوذ گاز حاوى مایع که 
به نام لنز اســکلرال شاخته مى شــود را توصیه کند تا 
چشم ها با مایع پوشــش داده شوند. این لنزها به حفظ 
رطوبت در چشــم طى روز و همچنین اصالح بینایى 

کمک مى کنند.

 خشکى چشم 
به علت استفاده از ماسک 

و راه هاى درمان آن

اغلب ما تجربــه راه رفتــن و پیامک زدن را 
داریم و حتى به ایــن کار فکر هم نمى کنیم. 
اما بهتر است بدانیم که وقتى مشغول انجام 

ماننــد  دوم  ارسال کار 
پیامک هستیم، 
مســافت هاى 
را  ترافیکــى 
درست قضاوت 

کندتر  نمى کنیم، 
قدم مى زنیم، تصمیمات 

ضعیفى مى گیریم و از محیط 
اطرافمــان آگاهــى نداریم. 
بســیارى از تصادفــات در 
خیابان ها به علت اســتفاده 

راننــدگان و عابــران 
از تلفــن همراهشــان 
بــوده اســت. احتماًال 
فکر مى کنیــم که کار 
نمى کنیم  خطرناکــى 
اما آمارها و متخصصان 

چنین چیزى نمى گویند.
دکتــر «آدام گزلى» در 
دانشــکده علوم اعصاب 
معتقد است که گرایشات 
مــا در زمینــه منابــع 

اطالعاتى، از رفتار حیوانى ما در مورد بقا نشأت 
مى گیــرد. مغز ما هنــگام دریافت اطالعات  
احســاس پاداش مى کند و همین اســت که 

دوست داریم اطالعات بیشترى کسب کنیم.
به گفته متخصصان استفاده از اینترنت به طور 
کلى اعتیادآور نیســت و ممکن است نشانه 
کارهایى باشد که مردم مجبور هستند براى آن 
تلفن همراهشان را چک کنند. اما وقتى افراد 
موبایل خود را فقط به دلیل افزایش 
روحیه چک مى کننــد، مى تواند 
نشــانه اى از یک مسئله در 

حال توسعه باشد.
مطالعــات دانشــگاه 
مریلند نشــان داده 
اســت کــه صدها 
مراجعه به اورژانس 
بین سال هاى 2000 
تــا 2011 مربــوط به 
اســتفاده از تلفن همراه 
هنــگام راه رفتــن بوده اســت. دکتر 
«سوسمان» مى گوید اگر به کوهستان 
رفتید و احســاس آرامش کردید که 
هیچ، اما اگــر به کوهســتان رفتید 
و احســاس کردیــد مى خواهیــد 
زودتــر از آن جا خارج شــوید و از 
تلفن هوشــمندتان اســتفاده 
کنید، به ســمت اعتیاد پیش

 مى روید.

محققان دریافته اند که رابطه اى بین استرس 
بلندمدت و کاهش حافظه وجود دارد.

نتایج مطالعه محققان دانشگاه ایالتى اوهایو 
آمریکا نشان مى دهد افرادى که به طور مداوم 
در معرض استرس قرار دارند داراى مشکالتى 

در حافظه مکانیابى خود هستند.
استرس بلندمدت ممکن است منجر به 

انزواى اجتماعى شود که از رفتارهاى 

مرتبط با افســردگى تلقى مى شود. استرس 
ممکن است شامل حمالت فکرى بلندمدت 

و تکرارى باشد.
محققان دریافتند تغییرات قابل اندازه گیرى 
در مغز، از جمله بروز التهاب ناشى از واکنش 
سیســتم ایمنى به فشــارهاى 
بیرونى ، با اســترس مرتبط 

است.

آیا مى  دانید شــب ها قبل از خواب عســل 
بخورید چه اتفاقى مى  افتد؟ 

1- خواب راحت شبانه:  عسل حاوى 
ماده مغذى اى به نام تریپتوفان اســت. این 
ماده نوعى هورمون است که به شما کمک 
مى کند آرام شوید و به بدنتان این سیگنال را 

مى دهد که «وقت خواب فرا رسیده».
2- کمک به کاهش فشار خون: عسل 
حاوى آنتى اکسیدان است. آنتى اکسیدان ها 

فشار خون را کاهش مى دهند.
3- کاهش ترى گلیسیریدهاى خون: 
عسل ســطح ترى گلیســیریدها را در بدن 

کاهش مى دهد و آنها را تبدیل به یک متحد 
مؤثر مى کند که خــون را از چربى هاى غیر 

ضرورى پاکسازى مى کند.
4- تقویت سیستم ایمنى بدن

5- افزایش سرعت چربى سوزى
6- درمان سرفه

7- خواص ضد پیرى عسل
8- جلوگیرى از افســردگى: عســل 
حاوى ماده اى به نام پلى فنول اســت؛ یک 
ماده شیمیایى ارگانیک که با مقابله با تنش 
اکســیداتیو ســلول هاى مغزى، به جنگ 

افسردگى مى رود.

وقتى راه مى روید پیامک نزنید

بالى جان حافظه  را بشناسید

چرا باید قبل از خواب عسل بخوریم؟

حتمًا متوجه شــده اید که گاهى جوراب هایتــان رد قرمز رنگى 
روى مچ پاهایتــان باقى مى گذارند. این اتفــاق اگر فقط یکى دو 
بارى رخ دهد، مى تواند نشــان دهنده این باشد که کش جوراب 
هایتان بیش از حد تنگ اســت. اما این اگر مشــکل همیشــگى 
شــما باشــد، ممکن اســت نشــانه وجود مشــکلى در بدنتان 

باشد.

1- باال بودن فشار خون
اگر پاهایتان ورم مى کنند، علت آن ممکن است مایعاتى باشد که در 
پاها انباشته مى شود. این مسئله معموًال به خودى خود دردآور نیست 

اما با پوشیدن جوراب ممکن است احساس ناخوشایندى پیدا کنید. 
احتباس مایعات باعث باال رفتن فشار خون مى شود، مسئله اى که 
کار انتقال خون به سرتاسر بدن را براى قلب دشوار مى کند. بدن با 
انباشت مایعات به این شرایط واکنش نشان مى دهد. این انباشت 

مایعات معموًال در پاها رخ مى دهد.

2- واریس
رگ هاى پا وقتى ضعیف مى شوند، نمى توانند خون را با سرعتى 
کافى به قلب بازگرداننــد. به همین دلیل خــون در رگ ها جمع 
مى شود، مسئله اى که منجر به ورم دردناك رگ ها مى شود. یکى از 

عوامل مؤثر در ایجاد واریس همین وضعیت است. اگر همیشه جاى 
جوراب روى پاهایتان مى ماند، ممکن است بدنتان سعى داشته باشد 
که به شما بگوید رگ هایتان اجازه نمى دهند جریان خون به قلبتان 

بازگردد.

3- کم آب شدن بدن
اگر بدنتان آب کافى نداشته باشد، این مسئله ممکن است به عروق 
خونى شما صدمه وارد کند. عروق صدمه دیده ممکن است شروع به 
نشتى جزئى کنند، مسئله اى که باعث مى شود مایعات در بافت هاى 
اطراف جمع شوند. این مایعات معموًال در اطراف مچ پا و خود پا جمع 

مى شوند. اگر جاى جوراب روى مچ پایتان باقى مى ماند، این مسئله 
ممکن است نشان دهنده کم آب شدن بدن شما باشد.

4- عوارض جانبى برخى داروها
بعضى داروها هم مى توانند باعث ورم پاها شوند. مصرف بعضى انواع 
داروهاى ضدافســردگى و داروهاى مخصوص فشار خون ممکن 
است منجر به ورم کردن پاها شود. بعضى از روش هاى جلوگیرى 
از باردارى (به خصوص قرص هاى ضد باردارى حاوى استروژن) 
هم مى توانند سطح هورمون ها در بدن زنان را تغییر دهند و باعث 

احتباس مایعات و ورم پاها در آن ها شوند.

چرا جاى کش جوراب 
روى پا مى ماند؟

در حاففظه مکانیابى خود هستند.
استرسس بلندمدت ممکن است منجر به 

انزواىى اجتماعى شود که از رفتارهاى 

سیســتم ایمنى به فشــارهاى
بیرونى ، با اســترس مرتبط

است.
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مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در جلسه 
بررسى مشکالت شهرســتان مبارکه در حوزه 
آب و فاضالب عنــوان کرد:  ســرمایه گذارى 
فــوالد مبارکــه در احــداث شــبکه فاضالب 
شهرســتان هاى مبارکه و لنجان مصداق بارز 
کار جهادى اســت و فوالد مبارکــه على رغم 
توافق اولیه، فراتر از تعهدات خود عمل کرده و 

شهرهاى دیگر را نیز پوشش داده است. 
هاشــم امینى عنوان کرد: از ســال 62 تا سال 
92 که شبکه فاضالب با اعتبارات دولت انجام 
مى گرفت، تنها 30 درصد این شبکه پیش رفت 
و پس از عقد قرارداد مذکور مابین شرکت آبفا و 
فوالد مبارکه سرعت اجراى شبکه فاضالب 14 
برابر شد و اکنون به بیش از 95 درصد پیشرفت 

رسیده است.
وى در ادامه افزود: ده ســال پیــش در کمیته 
ســالمت و امنیت قضایى استان بارها جلساتى 
برگزار و موضوع فاضالب شــهرهاى مبارکه 

مطرح مى شد. فاضالب به طور مستقیم و غیر 
مستقیم وارد رودخانه زاینده رود مى شد و مردم 

در دفع فاضالب دچار مشکل بودند. 
امینى بسته شــدن رودخانه زاینده رود را نقطه 
عطفى در پیشبرد این عملیات دانست و عنوان 
کرد: در اولین ســالى که رودخانــه زاینده رود 
بسته و صنعت استان دچار مشکل شد، پیشنهاد 
شــد شــرکت فوالد مبارکه براى ایجاد شبکه 
فاضالب ورود پیدا کند تا عالوه بر حل مشکالت 
شبکه فاضالب شهرهاى مبارکه و لنجان و حل 
مشکالت زیست محیطى، صنعت بتواند از محل 
تصفیه پساب و بازچرخانى آن در سیستم بخشى 
از کمبود آب خود را جبران کند. در عین حال با 
این کار بار این پروژه کــه بر روى دوش دولت 

بود، برداشته شد. 
وى ادامه داد: چــاه هایى که قبــال براى دفع 
فاضالب به روش سنتى حفر مى شد مشکالت 
بسیار زیادى داشــت و جداى از جنبه سالمتى 

و بهداشــت براى تمامى زیرساخت ها از جمله 
تاسیسات زیر زمین و آسفالت معابر و خانه هاى 

شهروندان مشکل ساز بود.
مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفت: براى اجراى این پروژه تا امروز 
بیش از 300 میلیارد تومان در این شهرســتان 
هزینه شده است، کارى که در شرایط اقتصادى 
امروز کشور براى دولت امکان پذیر نبود، ظرف 

4تا 5 سال به فرجام رسید. 
وى از سرمایه گذارى شــرکت آب و فاضالب 
استان در بسیارى از شــهرها از جمله شاهین 
شــهر، دولت آباد، نجف آباد، برخوار، اصفهان، 
فوالدشــهر و بهارســتان براى جمع آورى و 
بازیافت پســاب خبر داد و گفت: این کار بسیار 
ضرورى اســت چرا که آینــده رودخانه زاینده 
رود و وضعیت ســفره هاى زیرزمینى مشخص 
نیست و باید به فکر استفاده بهینه از منابع آبى 

باشیم.

احداث شبکۀ فاضالب مبارکه و لنجان
 به 95 درصد پیشرفت رسیده است

تالشــگران و متخصصان شــرکت ذوب آهن 
اصفهان موفق شــدند، تعمیرات کنورتور شماره 
3 بخش فوالدسازى را در کمترین زمان ممکن 
انجام داده و تمامى قطعات مورد نیاز این تعمیرات 
را در داخل تهیه کردند تــا از خروج ارز جلوگیرى 

شود. 
اصغر امینى، معاون تجهیــزات مکانیک بخش 
فوالدســازى در این خصوص با اشاره به این که 
رینــگ و مخروطى کنورتور 3 دچــار دفورمگى 
(اعوجاج) شــده بود و مونتاژ لبه هاى کنورتور و 
نسوز چینى امکان پذیر نبود اظهار داشت: در این 
تعمیرات، تعویض مخروطى تا زیر رینگ کنورتور 
انجام شد که باعث افزایش سرعت مونتاژ و افزایش 

کیفیت تعمیرات گردید.
وى با اشاره به این که در این تعمیرات 50 درصد 
قطعات داخل کارخانه و ما بقــى آن نیز در داخل 
کشور توسط شرکت هاى توانمند ساخته شد افزود: 
تعمیرات از تاریخ 15 الى 26 مرداد به مدت 12 روز 
به طول انجامید که مدت و کیفیت این تعمیرات در 

نوع خود یک رکورد محسوب مى گردد.

محمدرضا یزدان پناه، مدیر مهندسى برنامه ریزى 
و نظارت برنگهدارى و تعمیرات نیز در مورد این 
تعمیرات گفت: فعالیت هــاى مکانیکى و انرژى 
مربوط به تعمیرات اساســى کنورتور شماره 3 با 
برنامه ریزى و نظارت مستمر کارشناسان مدیریت 
مهندســى نت  و هماهنگى و همکارى مستمر با 

بخش فوالدسازى و ... صورت پذیرفت.
وى افزود: با توجه به تاکیــد معاون بهره بردارى 
مبنى بر لزوم کاهــش حداکثرى زمــان انجام 
تعمیرات کنورتور شماره3 و به منظور مهیا نمودن 
شرایط کار بخش فوالدسازى بصورت سه کنورتور، 
تعمیرات فوق با کیفیت حداکثرى و در حداقل زمان 
ممکن انجام پذیرفت که الزم است از تالش شبانه 
روزى کلیه پرسنل کارگاه تعمیرتجهیزات، شرکت 
توسعه صنعت لنجان، شرکت عالى نژاد جهان آریا، 
برنامه ریزى و پایش تعمیرات، کارگاه هاى ساخت 
و تولید، طراحى، برنامه ریزى و تکنولوژى، کنترل 
کیفى و سایر واحدهاى ستادى مدیریت مهندسى 

نت قدردانى نمود.
محمود شفیعى، معاون تعمیرات مدیریت مهندسى 

نت نیز علت کاهش زمان اجراى تعمیرات و ارتقاء 
کیفیت را ناشــى از تغییر طرح داده شده در ارتفاع 
خط برش در مخروطى کنورتور و بهینه ســازى 
اجراى تعمیرات با اســتفاده از تجارب از تعمیرات 
قبلى دانست و گفت: همزمان انجام 2 فعالیت مهم 
از شاخص هاى این تعمیرات بود که فعالیت هاى 
مربوط به دیگ شماره 3 در کنار تعویض مخروطى 

با کیفیت و موفقیت به اتمام رسید.
حامد محمدى، سرپرست برنامه ریزى و تعمیرات 
مدیریت مهندسى نت هم عمده فعالیت هاى انجام 
شده را به اختصار شامل پوشش اطراف کنورتور ، 
تعویض 17 عدد اکران بزرگ، 2عدد اکران مثلثى، 
دمونتاژ و مونتــاژ 2 عدد ســتون نگهدارنده ... و 
فعالیت هاى پیش نیاز براى نســوز کارى ... ذکر 
کرد. همچنین در جهــت ارتقاء کیفیت تعمیرات 
بر روى کلیه خطوط جوش تســت UT صورت 

پذیرفت .
شــایان ذکر اســت این تعمیــرات با مشــارکت 
مدیریت هاى نسوز، راهبرى و ماشین آالت، نت راه 
و ساختمان، تولید توزیع برق و اتوماسیون انجام شد.

تعمیرموفق کنورتور شماره 3
 بخش فوالدسازى ذوب آهن

جهان کرونایى از دریچه کاریکاتور

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان:


