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خبرهاى جدید درباره انواع ماسکشناسایى 130 نشانه معدنى در اصفهان«رعد و برق» به آق قال رسیدشروط برگزارى نماز جماعت ظهر عاشورا  گزینه نامدار سپاهان با قانون جدید به فنا رفت سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

5 دلیل اهمیت 
مصرف پنیر 

در وعده صبحانه

75درصد زندانیان استان زیر 44 سال هستند
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رصد هفتگى میزان 
مصرف برق از نیمه شهریور

پرسپولیس در بُهت 
دانیال در سپاهان

80  هزار میلیارد تومان 
در 10 سال
محدود کردن 5 اختالس شده

بحران آب 
به نزوالت جوى 
فرافکنى است

متخصصان علوم تغذیه تأکید دارند پنیر به 
دلیل آنکه سرشار از مواد مغذى است بهترین 

گزینه براى وعده صبحانه است.
بى تردید بهترین راه براى آغاز یک روز خوب 

و پرانرژى، داشتن یک صبحانه سالم و...

رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان گفت: 
بخش عمده اى از ســدهایى که در ایران ایجاد 
شــده با وجود آنکه بارها اثرات نامطلوب زیست 
محیطى آنها گوشزد شده تحت تأثیر سود باالیى 
که در پروژه هاى عمرانى سدسازى وجود داشته 

نادیده گرفته شده است.
عبدا... کیانى روز...
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بمب دوم «ساکت»  بودبمب دوم «ساکت»  بود
بازگشت مدیرعامل روزهاى طالیى سپاهان بازگشت مدیرعامل روزهاى طالیى سپاهان 

5

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان اعالم کرد

شمارش معکوس براى بازگشت عزت
عزت ا... پورقاز، مدافع میانى ســپاهان بار دیگر مهیاى حضور در ترکیب تیم 

سپاهان مى شود. 
 این بازیکن در بازى رفت سپاهان-نساجى در استادیوم شهید وطنى قائمشهر 
با پارگى رباط مواجه شد و اسفند ماه در تهران پاى خود را به تیغ جراحى سپرد. 
او اکنون به شرایط ایده آل خود نزدیک شــده و در صورت تأیید کادر پزشکى 

باشگاه مى تواند تیم را در بازى هاى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان:

تعیین ضوابط حریم 
میدان نقش جهان
 نیازمند مستندات 
بیشترى است

خطرى به نام «کمیکال»
توضیح یک فعال حوزه اعتیاد درباره ماده مخدر جدید و شایعه هاى پیرامون آن
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طفلکى شایان!طفلکى شایان!
4

پرکارترین بازیگران مرد سینما 
در سال 99 را بشناسید

این 4 نفر

شم
عزت ا.
سپاهان
 این باز
با پارگى
او اکنون
باشگاه
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رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس گفــت: جمع بندى 
بحث هاى جلسات کمیسیون در مورد قرارداد «ویلموتس» 
این اســت که ما معتقدیم کوتاهى هــاى فراوانى در این 
باره از سوى فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش صورت 
گرفته و گزارش آن را به قوه قضاییه ارسال خواهیم کرد. 
حجت االســالم نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد در 
مجلس گفت: پس از بررسى موضوع مشکالت پیش آمده 
به دنبال قرارداد مربى سابق تیم ملى فوتبال کشورمان در 
کمیســیون اصل 90 در جمع بندى بحث ها معتقدیم که 
کوتاهى هاى فراوانى در این باره از ســوى وزارت ورزش 
و فدراسیون فوتبال صورت گرفته اســت که هزینه این 

کوتاهى ها متوجه مردم و کشور شده اســت. وى افزود: 
ما این موضوع را مورد بررســى قرار خواهیم داد و پس از 
جمع بندى گزارش خود را براى رســیدگى به قوه قضاییه 
ارسال مى کنیم. عالوه بر این، گزارش نهایى درباره قرارداد 
ویلموتس براى قرائــت در صحن علنى مجلس به هیئت 

رئیسه هم ارسال خواهد شد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در جلسه روز دوشنبه کمیسیون 
توضیحاتى از ســوى وزیر ورزش و جوانان در باره قرارداد 
ویلموتس ارائه شد که بنا شد طى روزهاى آتى مستندات 
آن به کمیسیون ارائه شود  تا ما بتوانیم هر چه سریع تر این 

موضوع را جمع بندى کنیم.

معاون برنامه ریزى، نظارت و ارزیابى ستاد اقامه نماز کشور 
اظهار کرد که شروط برگزارى نماز جماعت ظهر عاشورا از 
سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعالم شد.
سید على مهدیان با اعالم جزئیات این خبر گفت: ستاد اقامه 
نماز کشور هفته گذشته با ارسال نامه اى به سیما سادات 
الرى، معاون و دبیر شــوراى اقامه نماز وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى خواستار اعالم نظر کارشناسى 
آن وزارتخانه در خصوص نحوه برگزارى نماز جماعت ظهر 
عاشورا در مساجد و هیئت هاى مذهبى شد. وى افزود: بر 
اساس پاسخ وزارت بهداشت یکى از شرایط برگزارى نماز 
جماعت ظهر عاشورا این است که نماز فقط در فضاى باز و 

با رعایت فاصله گذارى اجتماعى بالمانع است و استفاده 
از ماسک توسط نمازگزاران و همه افراد شرکت کننده در 

مراسم فریضه نماز الزامى است.
مهدیان اضافه کرد: استفاده از ســجاده و مهر شخصى 
توسط نمازگزاران ضرورى اســت و کنترل تردد و ورود و 
خروج براى جلوگیرى از تجمعات باید توســط مسئوالن 

برگزارى انجام شود.
وى ادامه داد: همچنین ســطوح مشــترك محل هاى 
برگزارى قبل و بعد از مراســم توسط مسئوالن برگزارى 
گندزدایى شــود و در ورودى محل برگــزارى، امکانات 

ضدعفونى دست فراهم و تعبیه شده باشد.  

پرونده «ویلموتس» 
در راه قوه قضاییه

شروط برگزارى
 نماز جماعت ظهر عاشورا 

سال تحصیلى متفاوت
معاون آمــوزش ابتدایى آموزش    مهر |
و پرورش در یک برنامــه تلویزیونى با بیان اینکه 
بازگشایى مدارس در 15 شهریور ماه به معناى باز 
کردن مدارس و حضور فیزیکى دانش آموزان سر 
کالس نیست، گفت: براى ما موضوع مهم تداوم 
جریان آموزشى و پرورشــى است و اینکه بچه ها 

سال تحصیلى را بدون هیچ مشکلى آغاز کنند.

نگرانى از وضعیت زرد 
  تسنیم| معاون حقوقى و امور مجلس 
وزارت آمــوزش و پرورش در نشســت خبرى با 
رسانه ها که به صورت مجازى برگزار شد، اظهار 
کرد: تمام مناطق کشور در وضعیت قرمز نیستند 
و اگر وضعیت سفید بود دانش آموزان در مدارس 
حاضر مى شــوند البته باز هم پروتکل ها رعایت 
مى شود، در وضعیت قرمز اصًال کالس حضورى 
نداریم و از طریق شــبکه «شاد» آموزش ها ارائه 
مى شود البته نگرانى ما درباره وضعیت زرد است 
که باید بدانیم چگونه دانش آموزان تقسیم شوند 

و تعداد و فاصله آنها چگونه باشد.

مرگ 200 هزار ایرانى 
در بالیا

  تسنیم| رئیس سازمان پزشکى قانونى 
کشور گفت: در یک قرن گذشته 200 هزار نفر در 
بالیاى طبیعى در کشورمان کشته شدند که 76 
درصد آنها در اثر وقوع زلزله، 6 درصد بر اثر سیل 
و مابقى در دیگر بالیا جان خود را از دست داده اند. 
همچنین از 800 شهر کشور تنها 3 درصد در خطر 
زلزله قرار ندارند و 50 درصد شهرها نیز در معرض 

وقوع سیل قرار دارند.

کاهش تقاضاى 
مصرف گوشت

  پانا | رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان 
گوشت گوسفندى با بیان اینکه تقاضاى مصرفى 
براى گوشت قرمز در محرم امسال نسبت به سال 
گذشته با کاهش قابل توجهى مواجه شده است 
مى گویــد محدودیت پخت و توزیع غذا ناشــى 
از بیمارى کرونا تقاضاى گوشــت مصرفى را در 
مقایسه با سال هاى گذشته کاهش داده است و به 
نظر نمى رسد که بازار در روزهاى آتى نیز با نوسان 
قیمتى قابل توجهى مواجه باشد و محرم امسال 
تقاضاى باالیى در گوشت مصرفى وجود داشته 
باشد به این دلیل که شرایط امسال به گونه اى است 

که کشتار فوق العاده اى انجام نمى شود.

سقوط کرونا 
در سفرهاى دریایى

مدیر ایمنى بهداشــت و محیط    ایسنا |
زیســت ســازمان بنادر و دریانــوردى گفت: در 
هفته ها و ماه هاى گذشته با توجه به رعایت همه 
پروتکل هاى بهداشتى اعالم شده و نظارت روزانه 
بر اجراى درست آنها، آمارهاى ویروس کرونا در 
بنادر و دریانــوردى و زیربخش هاى مختلف آن 
مانند حمل ونقل دریایى و ســفرها و گردشگرى 
دریایى کاهش شدیدى داشته است و مبتالیان و 
افراد مشکوك در زمینه ابتال به بیمارى کووید- 19 
نمى توانند از طریق دریا سفرى انجام دهند./2680

23 درصد ایرانى  ها
اختالل روانى  دارند

بنا بر آخرین مطالعــه ملى وزارت    ایرنا |
بهداشــت 23/6 درصد مردم ایران دچار یکى از 
انواع اختالالت روانى هستند. از جمله 7/ 12 درصد 
بزرگساالن در ایران دچار افسردگى اند. شمار زنان 
مبتال به افسردگى بیش از مردان است. مطالعات 
وزارت بهداشت نشان مى دهند که افسردگى در 
میان جمعیت شهرى باالتر از روستاهاست و در 
میان افرادى که تحصیالت باالترى دارند، کم تر از 

افراد کم سواد است.

ما الگوى 3 کشوریم
  ایرنا | حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى روز ســه شــنبه در آیین افتتاح و رونمایى از 
طرح هاى ملى در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه ایران کار بزرگــى را در مقابله با کرونا انجام داد، 
ادامه داد: سه نفر از رهبران دنیا به من گفتند کار شما در 
ایران براى ما الگو شد که چگونه با کرونا مقابله کنیم و 
در عین حال فعالیت اقتصادى خود را ادامه دهیم./2673

روحانى 
حوزه تأسیس مى کند؟

حســن روحانــى پس از     دیده بان ایران |
دوران ریاست جمهورى به قم مى رود. برخى کاربران 
در شبکه هاى مجازى خبر داده اند که حسن روحانى، 
رئیس جمهورى در نامه اى خطاب به  یکى از مراجع 
به دنبال تأســیس حوزه علمیه در قم است. بر اساس 
شنیده ها حسن روحانى  قصد دارد بعد از پایان ریاست 

جمهورى به تدریس درس خارج بپردازد.

رفت تا یک دهه دیگر!
محمود واعظى، رئیس دفتر     روزنامه ایران |
رئیس جمهور گفت: ما از اتفاقاتى که در دى ماه 96 در 
کشور رخ داد، عبور کردیم و دیگر نمى خواهیم آن را باز 
کنیم تا این مســئله به نوبه خود باعث جدایى و تفرقه 
شود. ان شاءا... ده پانزده سال دیگر در این زمینه بحث 

مى کنیم./2674

شکایت 200 نماینده از زنگنه
ابوالفضل ابوترابــى، نماینده مردم    تسنیم|
نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى از افزایش تعداد 
امضا هاى شــکایت از بیژن زنگنه وزیر نفت به بیش 
از 200 امضا خبــر داد. وى درباره موضوع شــکایت 
نمایندگان از وزیــر نفت، اظهار کرد: این شــکایت 
به لحاظ ترك فعل وزیر تدوین شــده اســت و براى 
رسیدگى تقدیم رئیس قوه قضاییه مى شود. وى یادآور 
شد: طرح اســتیضاح وزیر نفت نیز از سوى تعدادى از 
نمایندگان در مجلس کلید خــورده که تا کنون بیش 

از 35 نماینده این استیضاح را امضا کرده اند./2675

پایان صادرات گاز به عراق؟
  ایرنا | وزیر نفت عراق اعالم کرد عراق رسیدن 
ظرفیت تولید نفت به هفت میلیون بشــکه در روز در 
مقایسه با پنج میلیون بشکه در روز فعلى و توقف مشعل 
سوزى و واردات سوخت از ایران تا سال 2025 را هدف 
گرفته است. عراق که دومین تولیدکننده بزرگ نفت 
عضو اوپک است، حدود 80 درصد از همه پروژه هاى 
گاز را براى کمک به کاهش مشــعل سوزى و توقف 

واردات از تهران به اجرا گذاشته است.

مجلس جاى جنجال نیست
آیت ا... یزدى، رئیس شــوراى     خبر آنالین |
عالى جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم در دیدار با 
قاضى زاده هاشــمى نائب رئیس اول مجلس شوراى 
اســالمى گفت: مجلس انقالبى و اســالمى باید به 
خواسته هاى دین خداوند عمل کند. مجلس انقالبى 
به دنبال جار و جنجال و پرداختن به حواشــى و پاك 
کردن صورت مسئله نیست، بلکه سعى مى کند موانع 
و مشکالت را با جدیت تمام، رفع و اصالح کند./2676

فشار بر آژانس وجود دارد 
على اکبر صالحى رئیس ســازمان    انتخاب |
انــرژى اتمى جمهورى اســالمى ایــران و «رافائل 
گروســى» مدیرکل آژانس بین المللــى انرژى اتمى 
دیروز (سه شنبه) پس از گفتگو در محل سازمان انرژى 
اتمى در جمع خبرنگاران حاضر شــدند و به تشــریح 
مذاکراتشان پرداختند. مدیرکل آژانس گفت:  ضمانت 
مى دهیم نفوذى بر آژانس نیست ولى فشار هست و تا 
جایى که بتوانیم اجازه نمى دهیم این فشارها بر فعالیت 

ما تأ ثیر بگذارد./2677 

خبرخوان

 چندى پیش پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، از کشف 
مواد مخدر صنعتى خبر داد که با چسب مایع و مرگ موش 

ترکیب شده و نشئگى بیشترى مى آورد.
حاال سعید صفاتیان، پزشک و فعال حوزه اعتیاد درباره 
این مــاده مخدر که «کمیــکال» نــام دارد مى گوید: 
قاچاقچیان براى مخدر هاى خود، اســم هاى عجیب و 
جذاب انتخاب مى کنند تا جوانان را بیشــتر جذب کنند. 
وقتى یک نوع ماده مخدر جدید ســاخته مى شود، آنها 
مى خواهند ســریعاً آن را به همه معرفى کنند تا مشترى 
جذب کنند. امــا از آنجایى که آنها متهــم و تبهکارند، 
نمى توانند مستقیم به تبلیغات ماده مخدر خود بپردازند، به 
همین دلیل با ایجاد شایعات مختلف، رسانه ها را تحریک 

مى کنند که درباره آنها اطالع رسانى انجام دهند.
این فعال حوزه اعتیاد اظهار کرد: به عنوان مثال در حال 
حاضر چهار نفر مى دانند ماده مخدر «کمیکال» چیست و 
بقیه هنوز اسم آن را هم نشنیده اند، اما وقتى کارشناسانى 
همچون من، با رســانه ها در این باره صحبت مى کنند، 
این مخدر بیشتر شناخته مى شود و ممکن است عده اى 
به سراغ آن بروند، در واقع  این مسئله دقیقاً همان چیزى 
اســت که قاچاقچیان مى خواهند. جوانان به دنبال لذت 
هستند و وقتى یک رســانه، مخدرى را معرفى مى کند 
تصور مى کند آن مخدر چیز خوبى اســت و به سراغش 

مى روند.
مدیر کل سابق درمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر درباره 
«کمیکال» گفت: «کمیکال»، ماده مخدر شــیمیایى 
است که هنوز تجزیه و تحلیل آزمایشگاهى بر روى آن 
صورت نگرفته است اما مى دانیم که مى تواند با انواع مواد 
ترکیب شود. در حال حاضر، عده اى مدعى پایه روانگردان 
بودن یا مخدر بودن آن هستند. اما از آنجایى که این ماده 
در فرایند هاى صنعتى ساخته مى شود، تأثیرات مختلفى 

روى افراد دارد.
این پزشک بیان کرد: قاچاقچیان با توجه به نوع ماده اى 

که به آن اضافه مى کنند، تأثیرات آن را متفاوت مى کنند 
به طورى که این ماده مى توانند با قرص هاى روانگردان 
ترکیب شود و عوارض روانگردان داشته باشد یا مى تواند 
با ترامادول ترکیب شود و عوارضى شبیه مخدر ها ایجاد 

کند. 
صفاتیان در پاسخ به این سئوال که این ماده مخدر کشنده 
است، گفت: قاچاقچیان به دنبال کســب درآمد بیشتر 
هستند، نه کشتن افراد. آنها افرادى را وابسته کرده و از 

اعتیاد آنها درآمد کسب مى کنند بنابراین شایعاتى درباره 
مخلوط کردن مرگ موش با مــواد مخدر صحت ندارد، 

زیرا این امر باعث مرگ فرد مصرف کننده مى شود. 
مدیر کل ســابق درمان ســتاد مبارزه با مــواد مخدر 
خاطرنشــان کرد: معموًال مواد مخدر با ناخالصى هاى 
بســیارى همراه هســتند کــه نمى توان دربــاره ماده 
تشــکیل دهنده آن صحبت کرد. در بســیارى از موارد 
این ناخالصى ها بســیار خطرناك هستند و به جز اعتیاد، 

مشکالت و عوارض دیگرى نیز ایجاد مى کنند. به عنوان 
مثال در ترکیب برخى مخدرها، قرص هایى وجود دارد که 
عالوه بر اعتیاد، باعث افسردگى و اضطراب نیز مى شود. 
برخى افراد با مصرف این مواد مخدر به خودکشى سوق 
داده مى شــوند. اما قطعًا باید این نکته را مدنظر قرار داد 
که این مخدر صنعتى، عوارض شــدیدترى در پى دارد. 
همچ نین با ایجاد وابستگى بیشتر، برگشت افراد و ترك 

کردن را بسیار سخت تر مى کند.

توضیح یک فعال حوزه اعتیاد درباره ماده مخدر جدید و شایعه هاى پیرامون آن

خطرى به نام «کمیکال»

روز شنبه بود که اهالى روســتاى بریزگ واقع در بخش 
گونمردى شهرستان سیریک هرمزگان از مشاهده الشه 
یک نهنگ بزرگ در ساحل این روستا خبر دادند. الشه اى 
که فاسد شده و همین حاکى از آن است که چندى روزى 

از مرگ حیوان گذشته بود.
سرپرســت دفتر حفاظت از زیســت بوم هاى دریایى و 
سواحل دریایى ســازمان حفاظت محیط زیست ضمن 
تأیید کشف الشه این نهنگ، گفت: احتماًال این نهنگ بر 

اثر بیمارى تلف شده است. 
داود میرشــکار گفت: نهنگى که در شرق سیریک و در 
محدوده تــاالب بین المللى دلتاى رود گــز هرا به گل 
نشســته 16/5 متر طول و50 تن وزن دارد و نر اســت. 
وى دربــاره علت مرگ این نهنگ افــزود: همکاران ما 
از نظر ظاهرى نهنگ را بررســى کردند. نه رد تور روى 

بدن حیوان بود که بگوییــم در تور هاى صیادى گرفتار 
شده نه نشــانه  اى از بریدگى و آسیب و یا از دست دادن 
باله مشاهده شــد؛ بنابراین به هیچ سرنخى درباره علت 
مرگ حیوان نرســیدیم و احتمال مى دهیم حیوان دچار 

بیمارى شده باشد.
میرشکار اظهار کرد: متأسفانه به دلیل فساد الشه امکان 
کالبدگشایى و تعیین علت مرگ وجود ندارد. وى در پاسخ 
به اینکه چرا الشه این نهنگ دچار خونریزى شده است 
مى گوید: گرماى هوا سبب شــده مایعات داخل بدن به 

همراه خون از الشه خارج شود.
سرپرســت دفتر حفاظت از زیســت بوم هاى دریایى و 
سواحل دریایى در پایان گفت: همکاران ما با هماهنگى 
سازمان دامپزشــکى و اطمینان از اینکه  الشه، آلودگى 

نداشته باشد براى دفن آن اقدام خواهند کرد./2672

علت مرگ نهنگى که در هرمزگان به گل نشست

فرمانده سپاه محمد رســول ا... (ص) تهران بزرگ در 
دومین جشــنواره کارمند تراز انقالب اســالمى تأکید 
کرد: ما بیش از 120 هزار مدیر و چند میلیون کارمند در 
سطوح مختلف داریم، اما از این تعداد افراد بسیار کمى 
تخلف مى کنند، این در حالى است که دشمنان و کسانى 
که متوجه ابعاد قضایا نیستند، اذهان عمومى را در داخل 
و خارج به این ســمت مى برند که تعداد زیادى متخلف 

وجود دارد.
ســردار محمدرضا یزدى افزود: اما این گونه نیست که 
بگوییم شرایط دســتگاه هاى اجرایى کشور به نسبت 

سایر کشــورها وخیم اســت چون تمام حرف هایى که 
درباره اختالس گفته مى شود، این گونه نیست که تمام 
مبلغ را برداشته و رفته باشــند. به عنوان مثال اگر تمام 
اعدادى را که درباره اختالس ها طى ده سال اخیر گفته 
مى شــود، جمع کنیم به عددى حدود 80 هزار میلیارد 
تومان مى رســیم؛ عددى که در بودجه ده ساله کشور 
رقمى نیســت، هرچند که یک ریال آن هم زیاد است. 
 وى تأکید کــرد: این تحریف باعث مى شــود که مردم 
واکنش هاى منفى نشان دهند و این را مثًال مى توان در 

کاهش مشارکت در انتخابات دید./2671

وزیر بهداشــت در جمع خبرنگاران گفت:  زمانى که در 
اردیبهشــت ماه پیک اول را مهار کردیــم، بارها گفتم 
مراقب باشیم و به دلیل این کاهش ابتال مغرور نشوید. 
این ویروس پیچیده،  خطرنــاك و غیرقابل پیش بینى 
است. کرونا مى تواند در دقیقه 90 از گوشه هاى زمین به 
ما گل بزند و زد. آنچه به ما گل زد، حاصل بى توجهى و 

عادى انگارى بیمارى بود.
سعید نمکى تأکید کرد: خواهشم از مردم این است که 

عادى انگارى نکنند. با تمام شــدن کنکور فرزندانشان 
دوباره بار و بندیل نبندند و به این جاده و آن جاده بروند. 
ما بیشترین گرفتارى را هنوز در استان مازندران داریم. 
هنوز هم خیز اســتان مازندران را شــاهدیم. بیشترین 
عارضه را در استان مازندران به دلیل سفرها داریم. اگر 
سفر در اشاعه بیمارى نقش نداشت، ویروس ووهان چین 
چگونه منتشر شد؟ خواهشم این است که سفرها را واقعاً  

انجام ندهند./2669

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاســت هاى جمعیتى 
ســتاد فرهنگ شــوراى عالى انقالب فرهنگى با بیان 
اینکه پنجره جمعیتى کشــورمان تا کمتر از 20 ســال 
آینده بســته مى شــود گفت: تاکنون هیچ بودجه اى به 
مسئله جمعیت اختصاص داده نشــده است اما در حوزه 
فوتبال براى پرداخت میلیاردى به «ویلموتس» مشکلى 

نداریم!
محمد جواد محمودى اظهار کرد: متأسفانه ساختار سنى 

مملکت در حال تغییر است و در این رابطه توجیهاتى مثل 
نبود منابع مالى قابل قبول نیســت؛ چطور است که در 
حوزه فوتبال براى پرداخت میلیاردها تومان به ویلموتس  
مشکل نداریم اما براى حل بحران ازدواج و فرزندآورى 

با کمبود اعتبار مواجه ایم!  
وى گفت: به نظرم با شرایط موجود باید هر کارى داریم، 
زمین بگذاریم و تمام تالش خود را به حل مسئله جمعیت 

معطوف کنیم./2668

نسخه جدید طرح «ساماندهى پیام رسان هاى اجتماعى» 
منتشر شد؛ طرحى که در صورت تصویب احتماًال باعث 
مسدود شدن همه پیام رسان هاى خارجى مى شود. طرح 
را گروهى از نمایندگان مجلس پیشــنهاد داده اند و براى 
تبدیل شــدن به قانون باید در صحن علنى به تصویب 

برسد.
 در بین این نمایندگان نام چند نماینده اســتان اصفهان 
هم به چشم مى خورد. ابوالفضل ابوترابى نماینده مردم 
نجف آباد، تیران و کرون، حسین میرزائى نماینده مردم 
اصفهان، حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده مردم شاهین 
شهر و میمه و سیدناصر موسوى الرگانى نماینده مردم 
فالورجان چهار نماینده اى هســتند که امضایشان پاى 

طرح به چشم مى خورد.
 بخش اعظم نماینــدگان مجلس یازدهــم فیلترینگ 
شــبکه هاى اجتماعى را جزو وعده هاى انتخاباتى خود 

قرار داده بودند واتس آپ و اینستاگرام از جمله شبکه هاى 
اجتماعى هستند که هنوز فیلتر نشده اند.

بر اســاس طرح مجلس یازدهم؛ تمام پیام رســان هاى 
خارجى ملزم به ثبت در سامانه «پنجره واحد» از طریق 

یک شرکت داخلى هستند.
طرح مجلس باعث تغییرات گسترده دیگرى هم در این 
فضاســت از جمله احراز هویت تمامى کاربران یا ایجاد 
صندوق دولتى حمایت از پیام رسان ها که ظاهراً قرار است 

با پول حاصل از فروش پهناى باند تغذیه شود!
طرح نمایندگان مجلس شــامل ایجاد یک نهاد مرکزى 
است که آن را «هیئت ســاماندهى» نامیده اند متشکل 
از رئیس مرکز فضاى مجــازى، نماینده وزارتخانه هاى 
ارتباطات، ارشــاد، اطالعات، دادســتانى کل کشــور، 
کمیسیون فرهنگى، صدا وسیما، اطالعات سپاه، سازمان 

تبلیغات، نیروى انتظامى و سازمان پدافند غیر عامل.

لطفاً بار سفر نبندید!

چطور براى «ویلموتس» پول داشتید؟!

مجلس به دنبال فیلتر اینستاگرام و واتس آپ؟

80  هزار میلیارد تومان در 10 سال اختالس شده
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آب در سفیدشهر قطع شد
مسئول اداره آب منطقه بخش مرکزى آران و بیدگل 
از قطعى موقت جریان آب آشامیدنى منطقه سفیدشهر 
در پى بروز حادثه خبـر داد. جواد نزادى تشـریح کرد: 
بیل مکانیکى اداره راه و شهرسازى شهرستان آران و 
بیدگل مشغول پل سازى در مسیر سفیدشهر بود که در 
اثر برخورد با خط اصلى انتقال آب به این منطقه، لوله 
اصلى دچار شکستگى شـد. وى بیان کرد: با توجه به 
قطعى کامل جریان آب آشامیدنى در سفیدشهر، چند 

تانکر آب رسانى سیار به منطقه اعزام شد.

حمله کفتار به جوان 25 ساله 
حمله کفتار به یک جوان 25 ساله موجب زخمى شدن 
وى شد. رئیس شبکه بهداشت و درمان سمیرم گفت: 
در این حادثه که یکشـنبه شـب در نزدیکى روستاى 
نُُقل و دنگزلو در بخش پادنا علیـارخ داد این جوان از 
ناحیه دست زخمى شد. على اصغر صبوحى افزود: این 
سومین مورد از حمله حیوانات وحشى به انسان است 
که طى چند روز گذشـته اتفـاق افتاده اسـت. رئیس 
شـبکه بهداشـت و درمان سـمیرم افزود:روش هاى 
غیر اصولى دفن پسـماند در حاشیه روسـتا ها به ویژه 
بخش پادنا این حیوانات را به داخل و اطراف روستا ها 

مى کشاند.

یک لیتر شیر باقى نمى ماند
مدیر صنایع تبدیلى و غذایى سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهـان گفـت: اسـتان اصفهـان بـا 100 واحـد 
فراورده هاى شیر و لبنیات اشباع است و تمام شیرخام 
به فراورده هاى لبنى تبدیل مى شود به طورى که یک 
لیتر شیرخام در استان باقى نمى ماند. منصور قماشى با 
تاکید بر اینکه مجوز کارخانه لبنیات در استان اصفهان 
صادر نمى شود، گفت: از آنجا که صنایع تبدیلى در حوزه 
شیر خام اشباع شده و هیچ توجیه اقتصادى ندارد مجوز 

جدیدى صادر نمى شود.

رفع خطر نشت نفت
 تانکر سوخت

سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهان از رفع خطر نشـت نفـت از تانکر 
حامل سوخت در منطقه صنعتى امیرکبیر اصفهان خبر 
داد. فرهاد کاوه آهنگران ، با اشاره به حادثه نشت نفت 
از تانکر حامل سوخت، اظهار کرد: این حادثه در ساعت 
هشت و 55 دقیقه روز سه شنبه (دیروز) به مرکز آتش 
نشانى و خدمات ایمنى اصفهان گزارش شد. وى افزود: 
در این حادثه تانکر حامل سـوخت در منطقه صنعتى 

امیرکبیر اصفهان دچار نشتى نفت شد.

عملیات لوله گذارى
 در خمینى شهر

عملیـات لولـه گـذارى شـبکه آب در خیابـان اصلى 
شـهر زازران در مردادماه سـال 99 انجام شد. الزم به 
ذکر اسـت که با توجه به زیرسـازى و جـدول گذارى 
خیابـان اصلى شـهر زازران توسـط شـهردارى ، امور 
آبفا با اخـذ مجوزهاى مربوطه اقدام بـه حفارى و لوله 
گذارى 4 هزار متر لوله پلى اتیلن قطر 110 میلیمتر به 
صورت امانى نمود. همچنین در اقدامى دیگر حفارى 
و لولـه گـذارى 630 متر لوله پلـى اتیلن قطـر 110 و 
200 میلیمتر در خیابان مرکزى منطقه خمینى شـهر 

انجام شد.

بازداشت 39 متخلف
 شکار و صید 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهـان از دسـتگیرى 39 متخلف شـکار و صید در 
مناطق حفاظت شده این استان در ماه مرداد خبر داد. 
مرتضى جمشـیدیان اظهار کرد: از ایـن متخلفان 16 
قبضه سـالح مجاز، سه قبضه سـالح غیرمجاز، یک 
قبضه سـالح جنگى و 185 مورد انواع ادوات شکار و 
صید چون بسته ساچمه، دوربین چشمى، چاقو کشف 

و ضبط شده است.

خبر

8 طرح برق رسانى در حوزه شهرستان اصفهان در سومین 
روز از هفته دولت به صورت ویدیوکنفرانس با حضور وزیر 
نیرو و استاندار اصفهان و شمارى از مسئوالن به بهره بردارى 
رسید. براى افتتاح و بهره بردارى از این طرح ها در مجموع 

118 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: این 
پروژه ها در چند محور به منظــور تأمین برق، ایجاد قدرت 
مانور در کاهش زمان خاموشــى ها و افزایش رضایتمندى 
مشترکان، توسعه فیدرهاى جدید، ارائه خدمات غیر حضورى، 
توسعه و بهبود سیستم هاى روشنایى، هوشمندسازى لوازم 
اندازه گیرى اصالح و بهینه ســازى شبکه هاى شهرى و 

روستایى و روشنایى کاهش تلفات و مدیریت مصرف به بهره 
بردارى رسید. حمیدرضا پیرپیران روز سه شنبه در این مراسم 
افزود: به منظور توســعه پایدار در تأمین برق متقاضیان و 
باالبردن شاخص هاى تأمین کیفیت در توسعه زیرساخت ها 
به دنبال توســعه 100 درصدى دولت الکترونیک در آینده 
نزدیک هستیم. مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان افزود: اکنون باالى 95 درصد خدمات به صورت 
غیر حضورى به مردم ارائه مى شود و در شرایط سخت کرونا 
شرکت هاى توزیع برق پیشتاز ارائه خدمات غیرحضورى 
بودند. وى یادآور شــد: در ســال هاى 98 و 99 بدون هیچ 

خاموشى از تابستان گذر کردیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد درباره جزئیات 
مصوبات جلسه هیئت امناى این دانشگاه گفت: در جلسه 
اخیر هیئت امناى دانشگاه آزاد اســتان اصفهان، بودجه 
واحدهاى اســتان اصفهان و بودجه واحــد نجف آباد  به 
صورت مستقل بررسى شد. در این جلسه سیاست افزایش 
نرخ شهریه به تصویب رسید. همچنین در خصوص فرمول 
شهریه و نحوه اعمال شهریه جدید تأکید شد که با توجه به 
طرح جدید دانشگاه آزاد، شهریه ها واقعى شود و به جاى 

گروه آموزشى، تفکیک رشته اى صورت بگیرد.
امیررضا نقش اظهار کرد: در این جلسه نحوه افزایش نرخ 
شهریه نیز مشخص شد که قرار است شــیوه نامه آن از 

طرف سازمان مرکزى ابالغ شود. همچنین بودجه واحد 
نجف آباد بــدون اصالحات تصویب شــد؛ بودجه واحد 
نجف آباد از حیث درآمدى 158میلیارد تومان است که 20 
درصد آن معادل 28 میلیارد تومان، مربوط به درآمدهاى 

غیرشهریه اى و طرح هاى فناورانه و پژوهشى است.
وى افزود: جمع هزینه هاى واحد نجف آباد 177 میلیارد 
تومان مصوب شد که افزایش 20 درصدى را در حقوق و 
دستمزد به صورت متوسط داشتیم و مطابق سیاست هاى 
کالنى که در خصوص بودجه امسال ابالغ شده بود، حرکت 
کردیم. نقش گفت: البته درآمدهاى غیر شهریه اى کمى 

کمتر محقق شد که علت آن هم شرایط کرونا بود. 

تعیین بودجه دانشگاه آزاد 
نجف آباد

بهره بردارى از 8 طرح 
برق رسانى در اصفهان

جانشــین فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان از 
دستگیرى یک طالفروش خبر داد که اقدام به فروش 

طالى تقلبى کرده بود.
محمدرضا هاشــمى فر اظهار کرد: در پى شکایت 
فردى مبنى بر اینکه از یک طالفروش 400 گرم طال 
خریده و هنگامى که قصد فروش آنها را داشته متوجه 
شد طالها تقلبى اند، مأموران پلیس امنیت عمومى 
وارد عمل شدند. وى افزود: پس از هماهنگى هاى 
الزم یک گروه از مأموران به طالفروشــى مذکور 

مراجعه کردند و در بازرسى از آنجا 800 گرم طال و 20 
پالك جعلى کشف شد که در گاوصندوق مغازه بود.

جانشین فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: 
همچنین تاکنون 20 شــهروند از این طالفروش 
به علت فروش طالى تقلبى شــکایت کرده اند که 
پرونده در دست بررسى است. هاشمى فر با اشاره به 
پلمب طالفروشى این فرد کالهبردار بیان کرد: در 
این خصوص پرونده تشکیل و متهم براى اقدامات 

قانونى تحویل مراجع قضایى شد.

پلمب یک طالفروشى 

رئیس ستاد برگزارى آزمون هاى دانشگاه اصفهان 
از برگزارى آزمون استخدامى شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در روزهاى پنجم، ششم و هفتم شهریور ماه 

در دانشگاه اصفهان خبر داد. 
محمدرضا ایروانى اظهار کرد: این آزمون استخدامى 
که پیش از این قرار بود در اســفند ماه سال 1398 
برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق 
افتاد. وى افزود: آزمون اســتخدامى شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان در 32 رشــته برگزار مى شــود که 
در مجموع 30 هزار و 136 داوطلب در شــش نوبت 
صبح و بعدازظهر در طول ســه روز با هم به رقابت 

مى پردازند.
رئیس ستاد برگزارى آزمون هاى دانشگاه اصفهان با 
بیان اینکه تعداد داوطلبان مرد در این آزمون بیشتر از 
زنان است، تصریح کرد: 1750 نفر از شرکت کنندگان 

زن و مابقى مرد هستند.

رقابت 30 هزار نفر در آزمون استخدامى فوالد مبارکه

تجهیز اکونومایزر در کانال دو خروجى دیگ بخار 
شماره 2 شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام شد. 
مدیرپروژه تجهیز اکونومایزر گفت: در نتیجه انجام 
این کار بخشى از انرژى تلف شده حاصل از احتراق 
دیگ بخارها کــه از طریق دودکــش به محیط 
اطراف وارد مى شــود، در تجهیز اکونومایزر با آب 
ورودى دیگ بخار تبادل حــرارت مى کند؛ با این 
عمل دماى گاز خروجى از دیگ بخار کاهش یافته 
و همزمان دماى آب ورودى به دیگ بخار افزایش 

مى یابد.

با توجه بــه اینکه دیگ بخارهاى پاالیشــگاه به 
تجهیز اکونومایزر مجهز نیســتند، اجراى پروژه 
طراحى و نصب اکونومایزر بــر روى دیگ بخار 
شــماره 2 در دســتور کار قرار گرفت. با عنایت 
به صرفه جویى در مصرف سوخت در دیگ بخار 
شــماره 2 پس از نصب تجهیز مذکور، عالوه بر 
کاستن مخاطرات زیست محیطى درنتیجه کاهش 
دماى دودهــاى خروجى دیگ بخــار، از انرژى 
حاصله در جهت افزایش دماى آب ورودى به دیگ 

بخار استفاده مى شود. 

اجراى یک طرح در شرکت پاالیش نفت

مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان از پیشــرفت 35 درصدى پروژه میدان تا 

میدان به طول تقریبى 931 متر خبر داد.
محمد فیض اظهار کرد: در این پروژه کف، ســقف 

و جداره بازار به صورت همزمان نوســازى مى شود 
و کف ســازى بازار با استفاده از ســنگ هتن آباد با 

ضخامت 10 سانتیمتر انجام مى شود.
مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه با توجه به حضور مداوم مردم 
و جریان داشتن دائمى کســب و کار در بازار و اینکه 
امکان تعطیلى آن وجود ندارد، در هشــت قسمت 
تقسیم بندى شده که اقدامات دو قسمت آن در حال 
اجراست، ادامه داد: دو عنصر اصلى و شاخص اصفهان 
یعنى میدان امام (ره) و میدان امام على (ع) از طریق 
بازار بزرگ به یکدیگر متصل مى شود و این موضوع 
اهمیت بازار بزرگ اصفهان را به عنوان محور تجارى 

گردشگرى بیشتر مى کند.

پیشرفت 35 درصدى پروژه میدان تا میدان

مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان گفت: 
خط حریم میدان نقش جهان در سال 1395 تعیین 
شده که در حال حاضر در حال تصویب ضوابط آن 
هستیم. این اقدام به سند محکمى براى برنامه ریزى 
و عملکرد ســازمان هاى مربوطــه و فعالیت هاى 

میراثى تبدیل خواهد شد.
حریم میدان نقش جهان یکى از موضوعات مورد 
مناقشــه در چند اخیر بوده و على رغم ثبت جهانى، 
حریم این محوطه بارها مــورد تعرض قرار گرفته 
است. در تازه ترین مورد یک مجمع تجارى با رأى 
دیوان عدالت ادارى کشــور مجوز ساختى با ارتفاع 
بیش از پنج متر (حداکثر حریم ارتفاعى میدان نقش 
جهان) اخذ و به خط آسمان میدان جهانى اصفهان 
تعرض کند. با ورود دادستان عمومى و انقالب استان 
اصفهان دستور توقف ساخت این ساختمان صادر 
شد، اما روز دوشنبه جلســه اى براى تعیین ضوابط 
حریم میدان نقش جهان تشــکیل شد. جلسه اى 
که على رغم برخى شــایعات مبنى بر عدم تصویب 

افزایش حریم میدانى نقش جهــان از آن، به نظر 
مى رسد بى نتیجه به پایان رسیده است.

فریدون الهیارى در این باره به «ایمنا» گفت: این 
جلسه جهت بررسى حریم میدان نقش جهان بود 
که در نهایت قرار بر بررسى مستندات بیشترى براى 

تصویب و تصمیم گیرى شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان ادامه داد: حریم نقش جهان مشخص 
است و مسئله ما بیشتر در مورد تعیین ضوابط حریم 
این میدان جهانى است. ضوابط حریم به صورت کلى 
توسط شوراى ثبت آثار و بناهاى ملى کشور تعیین 
و تصویب مى شــود و میدان نقش جهان و محور 
فرهنگى تاریخى اصفهان همیشه در دستور کار این 
شورا بوده و در این جلسه نیز بررسى هاى بیشترى 
براى تعیین تکلیف نهایى صورت گرفت که براى 
این امر نیازمند مستندات بیشترى هستیم؛ ضوابط 
باید تصویب نهایى شوند که امیدواریم این اتفاق در 

جلسات آتى رخ دهد.

تعیین ضوابط حریم میدان نقش جهان
 نیازمند مستندات بیشترى است

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان به تراکم و فرسودگى برخى زندان هاى استان اشاره 
کرد و خواســتار عزم جدى تر براى احداث، تکمیل و بهره بردارى از زندان هاى جدید در 

خارج از این شهرها شد.
محمود ضیائى فرد در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان که با هدف بررسى مسائل 
و مشکالت زندان ها و زندانیان در ستاد اداره کل زندان هاى استان برگزار شد، اظهار کرد: 

ضیایى فرد در ادامه به تراکم موجود در برخى زندان هاى استان از جمله زندان هاى شهرضا، 
خمینى شهر، زرین شهر، کاشان و زندان مرکزى اشاره و تصریح کرد: به دلیل فرسودگى 
فضاى این زندان ها، نیازمند عزم جدى تر جهت احداث، تکمیل و بهره بردارى از زندان هاى 
جدید در خارج از این شهرها هستیم که باید با تمام توان و تعامل ملى و استانى به سرانجام 
برسد. وى در ادامه به وضعیت زندانیان استان اشاره کرد و گفت: آمارها نشان مى دهد حدود 
75درصد جمعیت زندانیان استان را افراد کمتر از 44 سال تشکیل مى دهند که این سن اوج 
کارآفرینى و اثربخشــى و کارایى آنها در جامعه محسوب مى شود، درحالى که حضور این 
افراد در زندان ها حاکى از انباشتگى مسائل و مشکالت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در 

جامعه است که باید مرتفع شود.

رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان گفت: بخش عمده اى 
از سدهایى که در ایران ایجاد شده با وجود آنکه بارها اثرات 
نامطلوب زیست محیطى آنها گوشزد شده تحت تأثیر سود 
باالیى که در پروژه هاى عمرانى سدســازى وجود داشته 

نادیده گرفته شده است.
عبدا... کیانى روز گذشــته (سه شــنبه) در جلسه شوراى 
اسالمى استان اصفهان اظهار کرد: بحران آب مسئله بسیار 
جدى و پیچیده است، مســئله آب صرفًا کاهش نزوالت 
نیست و بخش بزرگى از بحران آب به سوء مدیریت هاى 
سال هاى گذشته و بهره ورى پایین مدیریت آب برمى گردد.

وى اضافه کرد: حفر بى رویه چاه ها، توجه نکردن به مدیریت 
حوضه آبریز زاینده رود و غلبه نگاه صنعت استانى بر نگاه 
ملى نسبت به آب، الگوى کشت نامناسب و مصرف آب در 
کشت محصوالتى که هیچ توجیه اقتصادى ندارد، استقرار 

صنایع آب بر در اقلیم خشک استان اصفهان، نبود توجه به 
مســائل اقلیمى و جغرافیایى، نبود توجه به آلودگى منابع 
آب شیرین حاصل از آالینده هاى کشــاورزى و صنعتى، 
فرسودگى شبکه هاى آب شــهرى و موارد بسیار دیگر در 

ایجاد این بحران نقش داشته است.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه علت 
توجه دغدغه مندان بحران آب به مســائل نزوالت جوى، 
فرافکنى مسئله و ســاده سازى آن اســت، گفت: بخش 
عمده اى از ســدهایى که در ایران ایجاد شده با وجود آنکه 
بارها اثرات نامطلوب زیســت محیطى آنها گوشزد شده و 
گفته شده که باعث به هم خوردن مکانیسم طبیعى در ارتباط 
حوضه هاى آبریز زیرزمینى مى شود، تحت تأثیر سود باالیى 
که در پروژه هاى عمرانى سدسازى وجود داشته عمًال نادیده 
گرفته شده و عوامل و افرادى که از سدسازى سود بردند در 

ایجاد این شرایط مؤثر بوده اند.
کیانى افزود: خالى شدن ســفره هاى آب زیرزمینى ایران 
امروز بین ســریع ترین نرخ ها در جهان قرار دارد، ساختار 
مدیریتى و بهره بردارى از آب در ایران یک ساختار پوسیده و 
پر از ایراد است و در هر زمینه از استحصال تا مصرف داراى 

ایراد اساسى است.
وى اضافه کرد: توجه نکردن به مسئله آب و ورود حاکمیتى 
به این قضیه یک تهدید جدى است که ممکن است باعث 

ایجاد تنش ها و درگیرى هاى فراوان شود.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان گفت: باید در درجه 
اول خود و جامعه را نسبت به این موضوع حساس کنیم و 
تدابیر الزم را براى مواجهه با آن بیندیشیم، مدیریت بر منابع 
آبى باید به صورت قطره اى باشد یعنى بر مصرف هر قطره 

از آب شیرین نظارت شود.

رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان:

محدود کردن بحران آب به 
نزوالت جوى، فرافکنى است

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از کشف 8 قطعه اشیاء عتیقه با قدمت 3هزار ساله و 
دستگیرى یک قاچاقچى در اصفهان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا خدادوست بیان داشت: در پى کسب خبرى مبنى بر نگهدارى اقالم 
تاریخى و فرهنگى توسط یکى از قاچاقچیان عتیقه در شهرستان اصفهان، مأموران با 
انجام اقدامات تخصصى قاچاقچى اشیاى تاریخى و عتیقه را شناسایى و در عملیاتى 
ضربتى در مخفیگاهش دستگیر کردند. وى افزود: در بازرسى از مخفیگاه متهم 8 قطعه 
اشیاء عتیقه شــامل 5 کوزه و 3 کاسه سفالى کشف شــد.فرمانده انتظامى شهرستان 
اصفهان تصریح کرد: طبق اعالم نظر کارشناسان میراث فرهنگى و گردشگرى، اشیاء 

کشف شده داراى قدمت 3 هزار ساله تاریخى مربوط به عصر آهن هستند.

تاکنون 130 نشانه (اندیس) معدنى در استان اصفهان شناسایى شده است.
"اندیس" یا نشانه معدنى، محدوده اى اســت که در آن آثار یک یا چند ماده معدنى 
صرفنظر از اقتصادى بودن آن، مشاهده شده باشــد که در صورت اقتصادى بودن به 
آن معدن مى گویند. رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان 
اینکه این اســتان با 860 فقره معدن رتبه نخست کشــور را در حوزه تعداد معادن به 
خود اختصاص داده اســت گفت: در مجموع با پروانه هاى اکتشاف و گواهینامه هاى 
کشــفى، تا کنون افزون بر هزار و 300 مجوز معدنى در استان صادر شده است. ایرج 
موفق، اصفهان را جزو استان هاى معدنى با ظرفیت باال در ایران بویژه در بخش سرب 
و روى دانست و افزود: میزان تولید اسمى این دو ماده معدنى در استان اصفهان معادل 
48 میلیون تن و تولید واقعى حدود 32 میلیون تن است. وى اضافه کرد: میزان ذخایر 
قطعى سرب و روى استان اصفهان هم حدود 233 هزار تن با میزان تولید ساالنه 15 

هزار تن و اشتغال 30 نفر است.

کشف 8 قطعه اشیاء عتیقه در اصفهان 

شناسایى 130 نشانه معدنى در اصفهان

75درصد زندانیان استان
زیر44 سال هستند

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: با توجه به تولید نیروگاه هاى کشور و 
استان که مى تواند پاسخگوى نیاز مصرف برق مشترکان باشد، از این به بعد دیگر رصد 
پیک نداریم و از نیمه شهریور ماه میزان متوسط مصرف به صورت هفتگى انجام خواهد شد.

حمیدرضا عالقمندان در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: از حدود نیمه مرداد ماه با توجه به 
کاهش دماى هوا در برخى مناطق کشور، مدیریت مصرف برق به صورت سختگیرانه اعمال 
نشد و خوشبختانه با خنک شدن هواى اصفهان دیگر نیاز به مدیریت مصرف برق نداشتیم. 
وى با بیان اینکه در حال حاضر استاندارد تعریف شده وزارت نیرو براى مصرف برق استان 
تا 20 شهریور ماه 1900 مگاوات تعریف شده است، گفت: از نیمه مرداد تا به امروز تنها طى 

دو روز، 2 درصد تجاوز از پیک تعیین شده داشتیم و مصرف برق به 1985 مگاوات رسید.
عالقمندان یادآور شــد: صنایع و بخش کشاورزى اســتان از 20 مرداد ماه به این طرف 
توانسته اند در ساعات 12 تا 16 بعدازظهر مصرف برق داشته باشند و دیگر محدودیتى در 

این خصوص ندارند.

رصد هفتگى میزان مصرف برق
 از نیمه شهریور
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عضو هیئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات 
فرهنگى، سواد رسانه اى را نیازى مغفول در خانواده هاى 
ایرانى دانســت و گفت: اگر والدین براى اســتفاده از 
رســانه ها شــرط و محدودیتى تعییــن کرده اند، هم 
خودشان باید به آن پایبند باشند و هم درباره فرزندان به 

هیچ وجه از مواضع خود کوتاه نیایند.
تعطیلى مدارس، خانه نشینى بیشــتر ناشى از شیوع 
ویروس کرونــا و افزایش حضور و اســتفاده کودکان 
و نوجوانــان در رســانه ها و شــبکه هاى اجتماعى، 
فرهنگســراى تخصصى رسانه وابســته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان را بر 
آن داشت در وبینار «والدگرى رسانه اى در خانواده» به 

این دغدغه مهم بپردازد.
در ایــن وبینار، بهــاره نصیرى عضــو هیئت علمى 
پژوهشــگاه علــوم انســانى و مطالعــات فرهنگى 
و مدیر گروه پژوهشــى مطالعات زنــان ابتدا به نقش 
متفاوت رسانه ها در عصر حاضر اشــاره کرد و گفت: 
همگانى شدن تکنولوژى هایى مانند تلویزیون، رادیو، 
وبالگ ها، وبسایت ها، فیس بوك، اینستاگرام و تلگرام 
باعث شده در امتداد وجود ما قرار گیرند و شیوه خواندن، 
دیدن، شنیدن و اندیشیدن ما و در یک کالم، شیوه هاى 
بودن ما را تحت تأثیر خود قرار دهند و به ما مى گویند 

که چطور زندگى کنیم، ظاهر و وزنمان چطور باشــد 
یا فرزند خود را چطور تربیت کنیم و تمام این فشارها 

خردکننده است.
وى بیان کرد: نباید نسبت به انتخاب هاى رسانه اى خود 
سهل انگار و بى توجه باشــیم. حق نداریم هر چیزى را 
گوش دهیم، ببینیم و بخوانیم و باید چیزهایى را دریافت 
کنیم که سالمت روانى خود و فرزندانمان را تهدید نکند.
وى با اینکه متأسفانه والدین دخالت کمترى در مصرف 
رســانه اى فرزندان خود دارند، ادامــه داد: ما والدین 
الگوهاى رفتارى فرزندان هستیم، پس باید نقش خود 
در زندگى رسانه اى فرزندان را درك کنیم. رسانه یک 
شمشیر دو لبه است و مفید یا مضر بودن آن به ظرفیت 
فکرى افراد و قابلیت تصمیم گیرى و مدیریتى کسانى 
بســتگى دارد که اطالعات دریافتى را سازماندهى و 

پردازش کنند.
وى با اشــاره به مفهوم والدگرى رسانه اى اظهار کرد: 
والدین خوش بین فرزندان خود را در فضاى رسانه اى 
رها مى کننــد، والدین بدبیــن دائمًا بر آســیب هاى 
رســانه ها تأکید دارند و مرز بین ایــن دو به موضوع 
واقع  بینانه تر نگاه کرده و تــالش مى کنند به فرزندان 

خود مهارت هایى بیاموزند. 
وى آگاه سازى و آموزش صحیح خانواده ها و فرزندان را 

راه حل مدیریت زمان در رسانه ها دانست و گفت: براى 
والدگرى رسانه اى نیاز به نگاه گفتگو محور در خانواده ها 
داریم و باید در فضایى صمیمى و همدالنه فرزندان خود 

را مجهز به مهارت هاى سواد رسانه اى کنیم.
این کارشــناس سواد رســانه اى با بیان اینکه والدین 
حداقل تا زیر سن 14 ســالگى باید براى فرزندان خود 
دیکتاتور مصلح باشند، افزود: اگر والدین براى استفاده 
از رســانه ها شــرط و محدودیتى تعیین کرده اند، هم 
خودشان باید به آن پایبند باشند و هم درباره فرزندان به 

هیچ وجه از مواضع خود کوتاه نیایند.
وى ادامه داد: نسل ما تجربه فضاى خالى و رشد تخیل 
و اندیشه مستقل، بازى هاى گوناگون و طبیعت گردى 
را داشت و باید براى سم زدایى دیجیتالى فرزندان امروز 
نیز این فضا را فراهم کنیم تا بدون مزاحمت افکار قالبى 

و ارتش رو بات ها به ایده پردازى بپردازند.
نصیرى با بیان اینکه در عصر حاضر دیگر اینکه بگوییم 
هر کتابى ارزش یک بار خواندن را دارد درست نیست، 
تصریح کرد: امروزه باید بنا بــر کیفیت محتوا و نیاز و 
ضرورت خود دست به انتخاب بزنیم و ابزار این گزینش 
به خصوص در حوزه رسانه، مجهز شدن به تفکر غربالى 
به جاى تفکر اسفنجى است که هر چیزى را جذب خود 

مى کند.

در وبینار والدگرى رسانه اى مطرح شد؛

چطور در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى 
والدین خوبى باشیم؟

سینما هاى سراسر کشــور بار دیگر و با فرارســیدن ماه محرم تعطیل 
شدند. سالن هاى سینما که این روز ها به تعطیلى عادت کرده اند پس از 
بازگشایى در مجموع توانستند رقمى معادل چهار میلیارد و 500 میلیون 

تومان را به ثبت برسانند.
در این بین بازیگران متفاوتى در همین تعــداد محدود 32  فیلم اکران 
شده به ایفاى نقش پرداختند، بازیگرانى که شاید زمانى تضمینى براى 
فروش در گیشه بودند، اما کرونا از آنها قدرتمند تر عمل کرد. اما از میان 
این بازیگران، پرکارترین مردان سینما در سال 99 چه کسانى هستند؟

■ جواد عزتى
جواد عزتى که طى سال هاى گذشــته همواره یکى از پرفروش ترین و 
پرکارترین بازیگران سینما لقب گرفته امسال نیز با وجود فروش اندك 
گیشه بار دیگر نشان داد که مى تواند در شرایط کرونایى هم پرکار باشد. 

وى در دو فیلم اکران شده در سال 99 حضور داشت.
عزتى در فیلم سینمایى «جهان با من برقص» در نقشى متفاوت و البته نه 
چندان سخت حضور داشت، نقشى که کامًال در خدمت اثر بود و توانست 
بدون جلب توجه بى مورد در اثر حل شود. وى همچنین در فیلم سینمایى 

«شناى پروانه» به عنوان موفق ترین فیلم جشنواره فیلم فجر در دوره 
سى و هشتم نیز حضور داشت. فیلمى که اکران نوروزى را از دست داد و 

در گیشه با وجود صدرنشینى فروش خوبى نداشت.

■ پژمان جمشیدى
وضعیت پژمان جمشیدى هم کامًال شبیه به جواد عزتى است، جمشیدى 
هم در سال هاى گذشته همواره پرکار و پولســاز بوده و در همین راستا 

امسال هم دو فیلم در گیشه سینما ها داشت.
وى در فیلم ســینمایى «جهان با من برقص» با جواد عزتى همبازى 
شده بود، نقشى تقریبًا آرام و جدى تر نســبت به آثار قبلى خود که مورد 
قبول سینماگران قرار گرفت، وى در فیلم سینمایى «ارتش سرى»، اما 

بازگشتى دوباره به سینماى کمدى داشت.

■ محمدرضا شریفى نیا
شــاید قرار گرفتن نام محمدرضا شــریفى نیا در فهرست پرکارترین 
بازیگران چندان عجیب نباشد، وى همواره در بسیارى از آثار حضورى 
تکرارى  اما مداوم دارد، آثارى که صرفاً براى گیشه شده و شریفى نیا را به 

طور کامل از سینماى دغدغه مند فاصله داده است.
شــریفى نیا اما یک انتخاب متفاوت هم در سینماى امسال داشت و آن 
همکارى با ابراهیم حاتمى کیا بود، بازى در فیلم سینمایى «خروج» که 

توانست اکران در مدیوم هاى فراوانى را تجربه کند.

■ مهرداد صدیقیان
مهرداد صدیقیان، بازیگر پرکارى است اما هنوز تا تبدیل شدن به یک 
بازیگر درجه یک فاصله زیادى دارد، وى با وجود بازى در آثار کارگردانانى 
مطرح هیچگاه به جایزه و یا افتخارى در بازیگرى نزدیک نشده است، 
صدیقیان امسال دو فیلم در گیشه داشت. او در دو فیلم «تا ابد» و «عطر 
داغ» به ایفاى نقش پرداخت، آثارى که امسال جزو شکست خوردگان 
گیشه سینما محسوب مى شوند، این دو فیلم در کنار هم و در مجموع تنها 

موفق به فروشى معادل 80 میلیون تومان شدند./2667

پرکارترین بازیگران مرد سینما در سال 99 را بشناسید
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تیتراژ ابتدایى و پایانى برنامــه «هامون» با صداى 
روزبه بمانى و محمد معتمدى منتشــر خواهد شد. 
آهنگ روزبه بمانى براى «هامــون»، «بى تو بودن» 
نام دارد که با ترانه خودش و ملودى «میالد پرقوه» و 
تنظیم سعید زمانى ساخته شده است. تیتراژ پایانى 
این برنامه با ترانه حسین غیاثى و موسیقى حسام 
ناصرى و صــداى محمد معتمدى شــنیده خواهد 

شد. 
«هامــون» برنامه اى با محوریت نوســتالژى هاى 
مربوط به دهه خاطره انگیــز اول محرم در ایران و 
مناسک مربوط به این دوره است که با اجراى منصور 
ضابطیان و کارگردانى و تهیه کنندگى رضا خانکى، به 

زودى از شبکه خانگى فیلیمو پخش مى شود.
ویدیوى اصلى این دو اثر پنج شنبه 6 شهریور 1399 
پخش مى شود و پیش از آن قطعات موسیقى براى 
انتشار در اختیار عالقه مندان و رسانه ها قرار خواهد 
گرفت. برنامه «هامون»  به ســفارش شــهردارى 
مشــهد و براى ایام عزادارى محرم، ساخته شده

 است.

مهران احمدى و نفیسه روشــن به جمع بازیگران 
«وانتافه» پیوستند.

فیلم تلویزیونى «وانتافه» به کارگردانى محمدحسین 
امانى و تهیه کنندگى محمدجــواد موحد با تکمیل 
بازیگران و با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشــتى 

جلوى دوربین رفت.
این فیلم تلویزیونى که نخستین تجربه کارگردانى 
فیلم بلند محمدحسین امانى است با حضور مهران 
احمدى و نفیسه روشن در لوکیشنى در مرکز شهر 

تهران تصویربردارى مى شود.
پیش از این حضور بازیگرانى چــون امیر کربالیى 
زاده، افسانه چهره آزاد و سامان غنائمى در این فیلم 

قطعى شده بود.
«وانتافه» یک طنز اجتماعى اســت کــه نگاهى به 

مشکالت اقتصادى و گرانى هاى اخیر دارد.

مراســم یادبود مجازى خسرو ســینایى با عنوان 
«مثل یک مرگ شیرین» با حضور اعضاى خانواده 
و چهره هاى عرصــه فرهنگ و هنــر در صفحه 

اینستاگرام خانه هنرمندان ایران برگزار شد. 
حمید فرخ نژاد در ابتداى ایــن برنامه درباره اینکه 
چطور شــد فیلم «عروس آتش» با بــازى خود او 
و کارگردانى خســرو سینایى ســاخته شد گفت: 
برادرم فرهاد دانشجوى رشــته پزشکى دانشگاه 
جندى شــاپور اهواز بود و داستانى در مورد یکى از 
همکالسى هایش براى من تعریف کرد که به دلیل 
شرایط سنتى و قبیله اى نمى توانست ازدواج کند. 
من طرح اولیه را براى خسرو سینایى تعریف کردم 
که خیلى پسندیدند و شاکله اولیه «عروس آتش» 

شکل گرفت.
بازیگر فیلم «عروس آتش» افزود: ابتدا به عنوان 
مشــاور تحقیق و فیلمنامه در کنار ایشــان کار را 
شروع کردم. براى تحقیقات میدانى و کتابخانه اى 
به همراه خسرو سینایى به آنجا رفتیم. در دادگاه ها 
با افرادى که مرتکب قتل هاى ناموسى شده بودند 
صحبت کردیم. به هر حال تحقیق مفصلى انجام 
دادیم که همان سال به عنوان بهترین تحقیق سال 
انتخاب شد. چون با فرهنگ سنتى آنجا آشنا بودم، 
در مقام دستیار ایشان، فیلمنامه را با هم نوشتیم و در 
مورد سکانس ها با هم صحبت مى کردیم که تجربه 

بسیار خوبى بود.
فرخ نژاد ادامه داد: در آن زمان قرار نبود من در فیلم 
بازى کنم و طیف وســیعى از بازیگران از جمشید 
هاشم پور تا محمدرضا فروتن را براى بازى در نقش 
«فرحان» در نظر داشتیم. اما به دلیل ویژگى هاى 
ســنتى و اصیلى که در این شخصیت جاى گرفته 
بود، براى انتخاب بازیگر به بن بست رسیده بودیم. 
یک روز خسرو سینایى از من پرسید که آیا این نقش 
را بازى مى کنم؟ من بازیگر نبــودم و جز یکى دو 

سکانس کوتاه در فیلم «در کوچه هاى عشق» در 
سینما کار نکرده بودم. ایشان با روحیه تجربه گرایى 
که داشتند دست به ریسک زدند و خواستند که من 
نقش «فرحان» را بازى کنم. این مســئله شاید در 
نگاه مستندگونه ســینایى هم ریشه داشت. بعد از 

این فیلم هم همکارى ما استمرار داشت.
این بازیگر سینماى ایران در ادامه اظهار کرد: براى 
من جالب بود که در نقش شــخصیتى خاکسترى 
ظاهر شــوم که همه ویژگى هاى شخصیت منفى 
را دارد اما تماشــاگر او را درك مى کند. در حالى که 
در سینماى ایران معموًال شــخصیت منفى فیلم 
به سزاى اعمالش مى رسد تا تماشاگر تخلیه شده 
از سالن خارج شــود. یکى از صحبت هایى که در 
هنگام نگارش فیلمنامه با خســرو سینایى داشتیم 
این بود که اگر مى خواهیم اذهان را از کاراکتر فردى 
«فرحان» به سمت ایدئولوژى یا سنتى سوق دهیم 
که تمام این افراد تحت تأثیر آن دســت به چنین 
کارى مى زنند، شــخصیت «فرحان» نمى تواند بد 
مطلق یا منفور باشد. نقش منفى با شخصیت منفور 

متفاوت است.
فرخ نــژاد افزود: برخــى از شــخصیت هاى فیلم 
«عروس آتش» مابه ازاى واقعى داشتند اما در آن 
مقطع زمانى و با حساسیت هاى قومى که هنوز هم 
وجود دارد، ســاخت این فیلم کار بسیار خطرناکى 
بود. ولى نگاه حاکم بر فیلم درست و محترم و بدون 
توهین و براى اصالح ســاختارهاى اجتماعى بود. 
یک زمانى ممکن است شما نیت خوبى داشته باشید 
اما طرز بیان شما برخورنده و حساسیت آفرین باشد. 
اما نگاه این فیلم آنقدر درست بود که بعدها تعدادى 
از شــیوخ آنجا طومارى امضا کردند و براى خسرو 
سینایى فرســتادند و گفتند ما هم قبول داریم که 
این سنت ها در دنیاى امروز دیگر محلى از اعراب 

ندارد. /2666

محمد کاســبى پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول بازى در سریال 
«دادســتان» به کارگردانى مسعود ده نمکى هستم، 

فعًال نزدیک به پنج جلسه جلوى دوربین رفته ام 
و هنوز کارم در این سریال ادامه دارد. 

وى در همین راســتا ادامه داد: به 
گمانم حداقل تا پایان تابستان 
مشــغول به بــازى در پروژه 
«دادستان» باشم و غیر از آن 
کارى را قبول نکرده ام، در کل 

بازیگرى نیستم که در هر کارى 
بازى کنم و کارنامه کارى ام نشان 

داده که زیاد اهل پرکار بودن نیستم. 
بازیگر ســریال «ســه در چهار» دربــاره دلیل 

حضورش در سریال مســعود ده نمکى اضافه کرد: 
من طى سال هاى سال فعالیت هر دو سال یکبار بازى 
مى کنم، برایم مهم است که فیلمنامه چه مى گوید و 

نقش من در آن اثر چه تأ ثیرى بر کلیت قصه دارد، در 
«دادستان» هم با توجه به همین وسواس حضور پیدا 
کردم.  وى در همکارى با ده نمکى اضافه کرد: شک 
نکنید من هیچ وقت در کارى که همه جوانبش 
را نسنجیده باشم بازى نمى کنم، وقتى 
در ســریال «دادســتان» حضور 
یافتم یعنى کارگردانى «مسعود 
ده نمکى» را قبــول دارم و از 
سویى فیلمنامه برایم جذاب 

بوده است. 
بازیگر ســریال «دادســتان» 
با اشــاره به کیفیت خوب این اثر 
اذعان کرد: پروژه دادستان کلیتى قابل 
قبول است و تا آنجایى که من حضور داشتم اثر با 
دقت خوبى جلوى دوربین رفته و تولید مى شــود. در 
کل امیدوارم که ماحصل تــالش تمامى گروه براى 

مخاطبان جذاب باشد. /2664

«رعد و برق» که به سفارش شبکه  تهران تهیه و تولید مى شود، سریال پربازیگرى است 
که تمام مناطق سیل زده سال گذشته در آن دیده مى شود.

داود هاشمى، تهیه کننده سریال «رعد و برق» پیرامون آخرین 
مراحل ســاخت این مجموعه گفت: تاکنــون 45 درصد از 
تصویربردارى انجام شده و ظرف سه ماه آینده نیز در گرگان 
تصویربردارى ادامه خواهد داشــت. وى ادامه داد: نزدیک به 

یک هفته است که در حال تصویربردارى آب گرفتگى منطقه 
آق قال هستیم. وى درباره شرایط تولید مجموعه گفت: با رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى در حال تصویربردارى هســتیم و امیدواریم بدون مشکل کار را 
پیش ببریم.

«رعد و برق» که به سفارش شبکه تهران تهیه و تولید مى شود، سریال پربازیگرى است 
که تمام مناطق سیل زده سال گذشته در آن دیده مى شود.

شهرام قائدى، محمد فیلى، مرتضى کاظمى، مهدى زمین پرداز، محمد مختارى، مزدك 
رستمى، حسن اسدى، ویدا موسوى، سپیده موسوى، امیر موسوى، ابراهیم یوسفى، پوریا 
منجزى، مجید درستى و ابراهیم امیرخانى بازیگرانى هســتند که تاکنون براى ایفاى 

نقش ها انتخاب شدند./2665

«عروس آتش» چگونه ساخته شد؟

«رعد و برق» به آق قال رسید

روزبه بمانى و 
محمد معتمدى 

خوانندگان «هامون» شدند

حمید فرخ نژاد 21 سال بعد از اکران یکى از ماندگارترین فیلم هاى سینماى ایران توضیح مى دهد

مهران احمدى و
 نفیسه روشن  همبازى شدند

محمد کاسبى: فیلمنامه سریال ده نمکى 
برایم بسیار جذاب است
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مهاجم بلندقامت و صربستانى ذوب آهن از تجربه حضور در این تیم 
و تصمیمش براى فصل بعد صحبت کرد.

بدون شک یکى از خرید هاى خوب ذوب آهن در پنجره زمستانى 
نقل و انتقاالت لیگ نوزدهم یا حتــى در کل فصل، دارکو بیدوف، 
مهاجم صربستانى است که توانست جان دوباره اى به خط حمله این 
تیم ببخشد و با چهارچوب شناسى خودش گل هاى مهم و حساسى 
براى این تیم به ثمر برساند و زدن پنج گل در ده بازى آمار قابل قبول 
این مهاجم است و حاال با پایان فصل این عملکرد خوب باعث شده 
صحبت هایى در مورد عالقه چند تیم ایرانى دیگر به او مطرح شود. 

از دالیل قبول پیشــنهاد ذوب آهن و آمدن به 
ایران بگو. چه شد که چنین تصمیمى گرفتى؟

من پیش از این در مورد فوتبال ایران شنیده بودم و مى دانستم که 
یک فوتبال خوب و حرفه اى در این کشور حاکم است که در بین پنج 
لیگ برتر آسیا قرار دارد. وقتى به من پیشنهادى از سوى ذوب آهن 

رسید آن را پذیرفتم زیرا این باشگاه با تاریخ غنى و ساختار خوب یکى 
از بهترین باشگاه هاى ایرانى است. من در مورد ذوب آهن از دستیار 
مربى وقت تیم یعنى ملیلى کورکیچ سئوال کردم و او بهترین چیزها 
را در مورد ذوب آهن به من گفت و به همین دلیل تصمیم گرفتم این 

پیشنهاد را بپذیرم.
در مورد عملکرد خودت در این مدت بگو. آمار 
قابل قبولى داشتى. خودت هم از آن رضایت 

دارى؟
بله من از عملکردم راضى هستم اما متأسفم که به دلیل عدم توانایى 
در سفر  به ایران به دلیل ویروس کرونا با تأخیر به تیم اضافه شدم و 
به همین دلیل تعدادى از مسابقات را از دست دادم و مطمئن هستم 
که اگر در تمام بازى ها حاضر بودم مى توانستم گل هاى بیشترى هم 
بزنم. در کل فکر مى کنم عملکردم در مجموع خوب و قابل قبول بود. 
در این مدت تجربــه کار زیر نظر رادولوویچ 
و بوناچیچ را داشــتى. کار زیر نظر آنها به چه 

شکل است و چه تفاوت هایى دارد؟
من بازیکن تیم هستم و تغییر سرمربى اتفاقى است که ممکن است 
پیش بیاید ولى ما بازیکنان باید سرمان به کار خودمان باشد. هر دو 
مربى خوبى هستند و کار زیر نظر هر دوى آنها اتفاق خوبى بود و هر 

کدام در نوع و شکل بازى مورد نظر خود ویژه هستند. 
در چند بازى اشتباهات داورى خیلى به ضرر 
ذوب آهن بود و امتیازات مهمى از دست دادید. 

تأثیر این موضوع روى تیم چه بود؟
مسلم است که اشــتباهات داوران آن هم در این سطح و میزان به 
شدت بر نتایج و اعتماد به نفس بازیکنان تأثیر مى گذارد و کار را در 
بازى هاى بعد هم دشوار مى کند و ما امتیازات زیاد و مهمى را به این 

این موضــوع اتفاق خوبى دلیل از دست دادیم و 
دیگــر شــاهد چنین نیست و امیدوارم 

مواردى نباشیم.
این امتیازات کار 

شما را در هفته هاى پایانى سخت کرد و حتى 
در خطر سقوط قرار داشتید ولى در نهایت این 

خطر را از سر گذراندید.
بله کار ما سخت شد و به بازى آخر رســید ولى در نهایت با تالش 
بازیکنان و مربى تیم توانســتیم نتایج الزم را براى ماندن در لیگ 
کسب کنیم و در پایان توانســتیم آن بحران را بر طرف کنیم و به 

نتیجه مثبتى برسیم. 
 فصل تمام شــده و حاال برنامــه ات براى 
ادامه چیســت؟ در ذوب آهن مى مانى یا جدا 

مى شوى؟
من فوتبال ایران را خیلى دوســت دارم و ســبک بازى در ایران را 
دوســت دارم و در آن احســاس راحتى مى کنم ولى قرارداد من در 
حال حاضر تمام شده است و به همین دلیل من در مورد آینده باید 
با مدیران باشــگاه صحبت کنم و بعد مشخص مى شود مى مانم یا 

جدا خواهم شد.

توانایى أسفم که به دلیل عدم
با تأخیر به تیم اضافه شدم و  نا
ز دست دادم و مطمئن هستم 
توانستم گل هاى بیشترى هم

مجموع خوب و قابل قبول بود. 
 کار زیر نظر رادولوویچ 
ى. کار زیر نظر آنها به چه 

مسلم است که اشــتباهات داوران آن هم در این سطح و میزان به 
شدت بر نتایج و اعتماد به نفس بازیکنان تأثیر مى گذارد و کار را در 
بازى هاى بعد هم دشوار مى کند و ما امتیازات زیاد و مهمى را به این 

این موضــوع اتفاق خوبى دلیل از دست دادیم و 
شــاهد چنیننیست و امیدوارم  دیگــر

مواردى نباشیم.
این امتیازات کار 

ادامه چیس
مى شوى؟
من فوتبال ایران را خیل
دوســت دارم و در آن
ا حال حاضر تمام شده

با مدیران باشــگاه صح
جدا خواهم شد.

مدافع سپاهان با دادن سه پنالتى در دیدارهاى اخیر تیمش آماج 
حمالت تندى قرار گرفته است.

چند هفته پایانى لیگ برتــر و جام حذفى روزهاى تلخى 
براى سپاهان بود و بدشانسى پشت بدشانسى در نهایت 
کار این تیم را به جایى رساند که دور از هیاهوى قهرمانى 
حتى دستش از کسب سهمیه هم کوتاه ماند و کار سرمربى 

تیم را به بیمارستان و پس از آن استعفا کشاند.
در کنار بدشانســى ها و موقعیت خراب کردن ها و 
دروازه خالى به بیرون زدن ها و به لرزه در آوردن  

 ، اشتباهات داورى هم در این هفته ها به شدت علیه تیرك ها
امتیازات مهمى از این تیم گرفت که نتیجه اش سپاهان بود و 
تیم در رتبه پنجم جدول و حذف از رقابت هاى جام قــرار گرفتن 

حذفى بود.
در این میان و در کنار قلعه نویى، چند بازیکن سپاهان هم بیش از سایرین مورد 
خشم و انتقاد هواداران این تیم قرار گرفتند که یکى از آنها شایان مصلح، مدافع 

این تیم است.
دادن سه پنالتى و یک گل به خودى در دو دیدار مقابل استقالل و بازى هفته 
آخر مقابل پیکان تأثیرى بود که از سوى مصلح در دیدارهاى اخیر سپاهان به 
ثبت رسیده و البته گل مهم و حیاتى او در دیدار با شهر خودرو که شانس کسب 

سهمیه را در هفته آخر براى این تیم زنده نگه داشت.
نکته قابل تأمل در مورد مصلح شدت اشتباهات داورى علیه حرکات او بود و 
اینکه هر سه پنالتى داده شده توسط او از سوى کارشناسان داورى رد شده باشد 

اتفاقى عجیب و نادر است که حاال شایان آن را تجربه کرده است.
پنالتى اعالم شده روى دیاباته در بازى با استقالل در لیگ برتر که صحنه واضحى بود و حتى 
نیازى به نظر کارشناسان نداشت و مشخص بود دیاباته خودش روى مصلح خطا کرده است.

در بازى بعدى در جام حذفى هم خطاى مصلح روى قائدى پنالتى گرفته شــد در حالى که 
کارشناسان داورى آن را اشتباه داور مسابقه اعالم کردند و حاال در برنامه «فوتبال برتر» دو 
کارشناس از سه کارشناس در مورد صحنه پنالتى اعالم شده به سود پیکان رأى به اشتباه داور 
مسابقه دادند. اشتباهى که باعث شد سپاهان سهمیه را از دست بدهد و مصلح بیش از پیش 

زیر فشار انتقادات قرار بگیرد.
این فقط بخشى از اشتباهات شدید داورى و تأثیرش روى سرنوشت یک تیم و عواملش 
اســت و با مرور دقیق تر موارد این چنینى بیش از پیش مى توان به این نتیجه رسید که 

فوتبال ما چقدر نیازمند تکنولوژى هاى جدید براى کاهش این اشتباهات است.

طفلکى شایان!

ماندنم 
در ذوب آهن 

مشخص 
نیست

عزم سپاهان براى ســاختن یک تیم جدید و 
مدعى در فصل نقل و انتقاالت جزم اســت؛ 
آنها دانیال اسماعیلى فر را به خدمت گرفتند.

 مدیران سپاهان پیش از این فعالیت خود را 
براى تقویت تیــم در هفته هاى پایانى لیگ 
نوزدهم آغاز کرده بودند و در شرایطى که تیم 
درگیر مســابقات بود، ابتدا با امید نورافکن و 
ســپس با محمد کریمى قرارداد سه ساله اى 

امضا کرده بودند.
جذب دانیال اسماعیلى فر که روابط عمومى 
باشگاه سپاهان آن را مهمترین نقل و انتقال 
ســال نامیده اســت و از نقِش مؤثر منوچهر 
نیکفر سرپرست فعلى باشگاه در نهایى شدن 
آن یاد کرده، بى شک انتقال بسیار مهمى بود 
و تقریبًا تمام تیم هاى مدعى قهرمانى لیگ 
بیستم به دنبال جذب این بازیکن که توانایى 
بازى در پست دفاع، وینگر راست و همینطور 
هافبک میانى را دارد، بودند. حتى در فاصله 

برگزارى هفته هــاى پایانى و همین روزها، 
خبرهایى مبنى برتوافق و نزدیک شدن این 
بازیکن به پرســپولیس و بازى زیر نظر گل 
محمدى کــه پیش تر مربى او بوده اســت، 
منتشر شــد که حاال با انتقال به سپاهان این 

خبرها به دست فراموشى سپرده خواهد شد.
اسماعیلى فر در ابتداى لیگ نوزدهم و پس 
از پشت سر گذاشتن دوران سربازى بار دیگر 
به ذوب آهن بازگشت و اگرچه در هفته هاى 
ابتدایى براى این تیــم بازى نکرد، ولى رفته 
رفته بازهم به یکــى از مهره هاى اصلى تیم 

تبدیل شد. 
آخرین حضور اســماعیلى فر بــراى ذوب 
آهن به دیدار جنجالى برابر ماشــین سازى 
بازمى گردد که سبزپوشان اصفهانى بازى را 
واگذار کردند و دانیال هم در این بازى گلزنى 
کرد، که البته گل او مردود شــد؛ پس از این 
مســابقه این بازیکن به دلیل مصدومیت از 

دســترس بوناچیچ خارج شد و فرصتى براى 
حضــور دوباره بــا پیراهــن ذوب آهن پیدا 

نکرد. 
خرید اســماعیلى فر که حاال مى تواند کمى  
از فشــارهاى هوادارى روى مدیران باشگاه 
را کاهش دهد، در شرایطى با عقد قراردادى 
دو ساله نهایى شد که این بازیکن شش ماه 
دیگر با ذوب آهن قرارداد داشــت. به همین 
دلیل باشگاه ذوب آهن پیوستن این بازیکن 
به سپاهان را غیر قانونى دانسته و  قصد دارد 
این موضوع را پیگیرى کرده و در صورت نیاز 
به کمیته تعیین وضعیت شکایت کند و مانع 

این انتقال شود.
باید دید تا پیش از اینکه کار به جاهاى باریک 
بکشد سپاهانى ها مى توانند رضایت باشگاه 
همشهرى را بگیرند و غائله ختم به خیر شود یا 
شاهد یک دعواى جدید بر سر بازیکنان بین 

دو باشگاه خواهیم بود.

پرسپولیس در ُبهت، دانیال در سپاهان

بمب دومى که سخنگوى باشگاه ســپاهان وعده اش را داده 
بود، بازگشت محمدرضا ساکت بود.

پس از اتفاقات دیدار جنجالى و حاشیه ســاز دو تیم سپاهان 
و پرســپولیس بود که مســعود تابش پس از نزدیک به سه 
سال حضور در راس مدیریتى باشگاه ســپاهان کنار رفت و 
منوچهر نیکفر رئیس هیئت مدیره باشــگاه تا پایان فصل با 

عنوان سرپرستى کارهاى اجرایى را پیش برد.
پایــان فصل اما بــراى تیم فوتبــال ســپاهان خوب پیش 
نرفت؛ ابتدا امیرقلعه نویى پس از ســه شکســت پیاپى برابر 
استقالل (لیگ و جام حذفى) و نســاجى مازندران از هدایت 
طالیى پوشان استعفا داد و در بازى پایانى فصل هم تساوى 
برابر پیکان در شرایطى که تکسیرا حق حضور روى نیمکت 
تیم را نداشــت و زاغى نژاد از کنار خــط بازیکنان را هدایت 
مى کرد، سبب از دست رفتن سهمیه آسیایى شد تا هواداران 
این تیم پرافتخار اصفهانى از شدت عصبانیت به مرز انفجار 

برسند.
انتشار خبر جذب دانیال اسماعیلى تا حدودى توانست خشم 
و عصبانیتى که هواداران ســپاهان در فضاى مجازى بروز 
مى دادند را فروکش کند و هنوز ســاعتى از این خبر نگذشته 
بود که پزشک از یک سورپرایز دیگر براى هواداران سپاهان 
خبر داد؛ خبرى که به بازگشــت محمدرضا ســاکت مرتبط

 بود.
محمدرضا ســاکت علیرغم اینکه به همــراه مهدى تاج به 
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال وارد شد و سال هاست که در 
عرصه باشگاهى فعالیتى ندارد، هنوز هم به واسطه مدیریت 
باشــگاه ســپاهان طى ســال هاى 1381 تا 1390 یکى از 
باثبات ترین مدیران لیگ برتر به شــمار مــى رود تا حدى 
که شــاید اصال کســى دیگر نام فرود احمدى که پیش از او 

مدیرعامل سپاهان بود را دیگر به یاد نیاورد.
ساکت طى یک دهه توانست ســپاهان را به اولین تیم خارج 
از تهران تبدیل کند که موفق به کســب عنــوان قهرمانى 
مى شود؛ عنوانى که با مربیگرى فرهاد کاظمى و بازیکنانى 
نظیر نویدکیا، اســتپانیان، آرمناك، محمود کریمى، ادموند 

بزیک و .. رقم خورد.
پس از این قهرمانى سپاهان چند ســالى از قهرمانى دور شد 
تا اینکه ساکت دوباره دست به کار شــد و امیرقلعه نویى که 
بهترین مربى لیگ بود و با استقالل در لیگ هشتم به قهرمانى 
رسیده بود را جذب کرد. حضور قلعه نویى با حضور ستاره  هاى 
پرشمارى همراه شد و ســپاهان موفق به کسب دو قهرمانى 
پیاپى شد و سپس ســاکت ازجمع طالیى پوشان جدا شد و 

رحیمى مدیرعامل جدید تیم لقب گرفت.

مدیران باشگاه سپاهان این روزها به شدت تحت فشار از سوى 
هواداران قرار دارند و قانون جدید سازمان لیگ مبنى بر عدم 
جذب بازیکن و مربى خارجى هم دست آنها را بیشتر از گذشته 

بسته است.
 منصور قنبرزاده، مدیرعامل سابق باشگاه نفت تهران و عضو 
فعلى هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران در مصاحبه اى 
اینطور گفت: «هیئت رئیسه سازمان لیگ مسئولیت اجرایى 
ندارد و این طرح، در قالب یک پیشنهاد به فدراسیون فوتبال 
داده شده است. عقیده شخصى بنده به عنوان یک شخصیت 
حقیقى این است که باشگاه هاى خصوصى مشروط بر اینکه 
پرونده و بدهى قبلى نداشته باشند، بهتر است بتوانند بازیکن 

خارجى جذب کنند و در این زمینه مشکلى نداشته باشند.»
این حرف ها واکنش باشگاه سپاهان را در پى داشته و آنها که 
پیش تر با روش هاى مختلف مخالفت خود را با قانون جدید 
اعالم کرده بودند و به دلیل خوش حسابى خودشان را مستحق 
این قانون و اجرایى شــدن آن نمى دانند، این بار با اشــاره به 

حرف هاى قنبرزاده سعى در تغییر حکم دارند. 
على پزشک در تازه ترین واکنش نسبت به منع جذب بازیکن و 
مربى خارجى در صفحه مجازى خود پس از اشاره به حرف هاى 
قنبرزاده، اینطور نوشته است:  سازمان محترم لیگ، چرا تکلیف 
باشگاه ها را روشن نمى کنید. تغییر هر روز اینچنین تصمیمات 
و قوانین، تاوان سنگینى براى باشــگاه ها خواهد داشت. این 

رویه به نفع فوتبال نیست.
سپاهان در شــرایطى با این قانون مواجه شده که براى جذب 
یک مربى خارجى بــا رزومه در حال رایزنى بــود ولى حاال با 
مشکالت زیادى براى انتخاب جانشــین قلعه نویى رو به رو 

شده است.

عزت ا... پورقاز، مدافع میانى سپاهان بار دیگر مهیاى حضور در ترکیب تیم سپاهان مى شود. 
 این بازیکن در بازى رفت سپاهان-نســاجى در استادیوم شهید وطنى قائمشهر با پارگى رباط مواجه شد و اســفند ماه در تهران پاى خود را به تیغ جراحى 
سپرد. او اکنون به شرایط ایده آل خود نزدیک شده و در صورت تأیید کادر پزشکى باشگاه مى تواند تیم را در بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا در اواخر شهریور 

همراهى کند. 
این بازیکن به همراه گولسیانى زوج خط دفاعى خوبى را در سپاهان تشکیل داده بودند؛ به خصوص که گولسیانى با پیشروى اقدام به گلزنى مى کرد. البته 
عزت پورقاز دو فصل پیش هم با زدن شش گل براى سپاهان در لیگ برتر و جام حذفى گلزن ترین مدافع میانى لقب گرفته بود. این دو در جریان فصل اخیر 

مصدوم شدند. به تازگى گولسیانى به تمرینات سپاهان برگشته و با حضور دوباره عزت ا... پورقاز قدرت خط دفاعى تیم بیشتر خواهد شد. 
ســپاهان که این فصل شــانس قهرمانى در لیگ برتر و جام حذفى را از دســت داد به دنبال حضور مؤثر در بازى هاى باقی مانده لیگ قهرمانان آســیا و 
صعود به مرحله حذفى است. در صورت نهایى شــدن بازگشت گولســیانى و پورقاز به ترکیب سپاهان شــانس هاى صعود این تیم افزایش پیدا خواهد

 کرد.

شمارش معکوس 
براى 
بازگشت عزت

بازگشت مدیرعامل روزهاى طالیى  سپاهان 

بمب دوم «ساکت» بود

دارکو بیدوف:

گزینه نامدار سپاهان با 
قانون جدید به فنا رفت

سعید رضى پور
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها 
فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شــمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شماره   139960302026011940   مورخ  1399/05/13  آقاي رضا زینلی 
حسین آبادي به شناسنامه شماره 77560 کدملی 1281870811 صادره اصفهان فرزند 
حسین بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 185,16 مترمربع از پالك 
شماره 127 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى محمد 

على هادیان جزى
2 – راى شماره   139960302026000100   مورخ  1399/01/17  و راى اصالحى 
شماره   139960302026004281  مورخ   1399/03/21    آقاي عباسعلی شفیعی به 
شناسنامه شــماره 93 کدملی 1091872554 صادره نجف اباد فرزند ابراهیم بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 125,97 مترمربع از پالك 14057 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى میرزا حسین چرمى
3 – راى شــماره   139960302026006947   مورخ  1399/04/14   آقاي مرتضی 
هارونی به شناسنامه شماره 4997 کدملی 1285180798 صادره اصفهان فرزند صفر 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 201,20 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
4 – راى شماره   139860302026002734   مورخ  1398/02/18   خانم فاطمه بیگم 
فردوسی حســین آبادي به شناسنامه شــماره 30377 کدملی 1282231332 صادره 
اصفهان فرزند حیدر بصورت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
136,45 مترمربع از پالك شــماره 77 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى اسماعیل دهقانى
5 – راى شــماره   139860302026002732   مــورخ  1398/02/17  آقاي  پرویز 
سعادت سعادت آبادي به شناسنامه شــماره 3 کدملی 5649618283 صادره جرقویه 
فرزند فضل اله بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,45 
مترمربع از پالك شماره 77 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى اسماعیل دهقانى
6 – راى شماره   139860302026022128   مورخ  1398/12/15   خانم بتول مازیار 
به شناسنامه شماره 265 کدملی 2668679095 صادره فومن فرزند اجاقعلی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 327 مترمربع از پالك شــماره 134 فرعی 
از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى براتعلى اندوانى
7 – راى شــماره   139960302026003609   مورخ  1399/03/11  آقاي رســول 
یزدیان خوابجانی به شناسنامه شماره 560 کدملی 1286828171 صادره اصفهان فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95,10 مترمربع پالك شماره 96 
فرعی از14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم سیمین ماهرانى برزانى

8 – راى شماره   139960302026007224   مورخ  1399/04/15  آقاي حمید هیبتی 
گوجانی به شناسنامه شماره 36 کدملی 4679590513 صادره فارسان فرزند جانمراد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 74,70 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى سوفاف
9 – راى شــماره   139960302026002817   مــورخ  1399/02/28   آقاي فرهاد 
شاهین به شناســنامه شــماره 1330 کدملی 4620510483 صادره شهرکرد فرزند 
خسرو نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 102 مترمربع پالك شماره 
71 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى محمد رفیعى وخانم 

بى بى رفیعى
10 – راى شــماره   139960302026005228   مورخ  1399/03/24  آقاي ســعید 
سید قلعه جوزدانی به شناسنامه شماره 52633 کدملی 1280951842 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 290 
مترمربع پالك شماره 466 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
11 – راى شــماره   139960302026005229   مورخ  1399/03/24  آقاي مسعود 
خواجه شیرانی به شناسنامه شماره 1433 کدملی 1283563754 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 290 مترمربع 
پالك شــماره 466 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
12 - راى شــماره   139860302026020173   مــورخ  1398/11/17  آقاي احمد 
عالمت ساز به شناسنامه شــماره 769 کدملی 1284992144 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلی بصورت ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 58,75 مترمربع از پالك 
شماره 13740 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالرضا عروجى
13 - راى شماره   139960302026004424   مورخ  1399/03/22  آقاي حسن احمد 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 43881 کدملی 1280864400 صادره اصفهان فرزند 
اسماعیل بصورت ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 323,15 مترمربع از 
پالك شماره 4 فرعی از14039 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
14 - راى شــماره   139960302026004525   مورخ  1399/03/22  آقاي عباس 
محمدي کمال آبادي به شناسنامه شــماره 6 کدملی 5649806136 صادره جرقویه 
فرزند حسین بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 115,11 
مترمربع از پالك شــماره 3 فرعی از15183 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

خانم سلطان مهاجرانى
15 - راى شــماره   139960302026004495   مورخ  1399/03/22  خانم فاطمه 
محمدي کمال آبادي به شناسنامه شــماره 17 کدملی 5649848815 صادره جرقویه 
فرزند محمد بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 115,11 
مترمربع از پالك شــماره 3 فرعی از15183 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

خانم سلطان مهاجرانى
16 - راى شــماره   139860302026022214   مــورخ  1398/12/19  خانم عزت 
بورونی کوپائی به شناسنامه شماره 108 کدملی 5659358764 صادره کوهپایه فرزند 
حسین بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 181,40 مترمربع پالك شماره 
15180 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى امراله حسینى مزرعه ئى

17 - راى شماره   139960302026003912   مورخ  1399/03/17  آقاي سید رضا 
سجادي به شناسنامه شماره 556 کدملی 0052323579 صادره تهران فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 197,07 مترمربع پالك شماره 15182 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
18 - راى شــماره   139960302026002648   مــورخ  1399/02/24  آقــاي 
سیداسماعیل امینی به شناسنامه شماره 15119 کدملی 1292303883 صادره اصفهان 
فرزند سیدکمال نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 345,72 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم مریم صدرى
19 - راى شــماره   139960302026006904   مــورخ  1399/04/14  خانم عفت 
ذوالفقاري عطاآبادي به شناسنامه شــماره 66 کدملی 5129826388 صادره دهاقان 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 156,63 مترمربع پالك 
شماره 13900اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى حسن و فاطمه زراعتى شمس 

ابادى
20 - راى شماره   139860302026022253   مورخ  1398/12/20  و راى اصالحى 
شماره   139960302026003232  مورخ     1399/03/06   خانم مرضیه هاشمى به 
شناسنامه شماره 626 کدملی 1286072751 صادره اصفهان فرزند محبت اله نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 171,27 مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالکریم امین الرعایائى

21 - راى شماره   139960302026002385   مورخ  1399/02/20  خانم معصومه 
مارانی به شناسنامه شماره 1866 کدملی 1283613271 صادره اصفهان فرزند محمد 
حسن نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 228,65 
مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى حسن و محمد 

دردشتى
22 - راى شــماره   139960302026002386   مورخ  1399/02/20  آقاي اسداله 
سلطانی آفارانی به شناسنامه شــماره 1637 کدملی 1282947508 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
228,65 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکین رسمى 

حسن و محمد دردشتى
23 - راى شــماره   139960302026006938   مورخ  1399/04/14    خانم طاهره 
میرزائی به شناسنامه شماره 23 کدملی 5499664031 صادره تیران فرزند غالمحسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 251,20 مترمربع پالك شماره 16 
فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
24 – راى شــماره   139960302026002502   مــورخ  1399/02/22  آقاي ناصر 
گودرزي به شناسنامه شماره 17 کدملی 1290449481 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85,68 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
25 – راى شــماره   139960302026002718   مــورخ  1399/02/25  خانم زهرا 
رمضانی سودانی به شناسنامه شماره 15 کدملی 1291378383 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 23,15 مترمربع پالك شماره 3 
فرعی از15178 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالکین رسمى بانو بهجت الشریعه 
زنجانى و على صالحى مازندرانى و خانم فاطمه خانم شــیخ االسالم و حسین صالحى 

نصرابادى
اصالحى 

راى شــماره   139860302026016263   مــورخ  1398/10/12   و راى اصالحى 
شماره   139960302026010057  مورخ     1399/04/30   آقاي اردشیر مردان شمس 
آبادي به شناسنامه شماره و کدملی 1270682881 صادره اصفهان فرزند سید مجتبی 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119,60 مترمربع از پالك 
شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد رضا احدى از ورثه 
مرحوم فضل اله شوالئیبدیهى اســت در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م الف :929144 -.تاریخ انتشار نوبت اول 
05/21/ 1399 -تاریخ انتشــار نوبت دوم:1399/06/05-2602174   شماره ثبت در 

دبیرخانه-فالح- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/5/182
اخطار اجرایى

شــماره 1023/98 به موجب راى شــماره 10 تاریخ 99/1/6 حوزه دوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه شرف خسروى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سى و نه میلیون و چهارصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/298/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت 
خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 98/9/4 لغایت وصول محکوم به و پرداخت نیم عشر 
دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى دولت.محکوم له: عبداهللا نجف آبادى به 
نشانى: نجف آباد میدان میوه و تره بار نجف آباد غرفه 52 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 958788/م الف-شعبه دوم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/6/104
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008001930 تاریخ ارسال نامه: 1399/06/01 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 2177 فرعى از 
50- اصلى که طبق دفتر 523 صفحه 535 بنام سمیرا خدیوى ثبت و سند صادر گردیده 
اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 139921702008007959- 
99/5/16 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 

95172- 99/5/27 به گواهى دفترخانه شماره 37- زرین شهر رسیده است مدعى است 
که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 960464 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/6/105
تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه: 139985602032001231 تاریخ ارسال نامه: 1399/06/01 چون تحدید 
حدود ششدانگ مزرعه حاجى آباد پالك شماره 102 اصلى با کلیه متعلقات و منضمات 
آن واقع در دهستان برزاوند اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به 
نام آقاى سید ارسطو مصطفوى کهنگى فرزند سید على اکبر و غیره در جریان ثبت مى 
باشد و تحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهى بایستى مجددا آگهى گردد اینک بنا به 
درخواست متقاضى و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالك مرقوم در روز 
یکشنبه مورخه 1399/6/30 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین مجاور اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده هاى معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى 
گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نمایند. تاریخ انتشار: چهارشنبه 
1399/06/05 م الف: 961166 ذبیح اله فدائى اردستانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک اردستان/6/108
مزایده اتومبیل

شــماره آگهى: 139903902003000063 تاریــخ آگهى: 1399/06/03 شــماره 
پرونــده: 139704026033001843 آگهى مزایده  اموال منقــول (خودرو)- پرونده 
9806050- براساس پرونده اجرائى شــماره 139704182786000007 به شماره 
بایگانى 9806050 خودرو پراید مدل 1382 رنگ سفید شیرى روغنى به شماره انتظامى 
18 ایران 791 س 71 به شماره شاسى 1412282104954 و شماره موتور 548194 
متعلق به مجید زهره وند نام پدر: على آقا به شماره ملى 3875589416 که در آدرس 
اصفهان پارکینگ ایثــار واقع در بزرگراه آزادگان خیابــان 8 محمودآباد نگهدارى مى 
شود. طبق نظر کارشناس رسمى خودروى مذکور فاقد بیمه نامه مى باشد، الستیکهاى 
خودرو حدود سى درصد مى باشد، بدنه خودرو کمى خط و خش دارد، خودرو در پارکینگ 
روشن نگردید و معاینه فنى مقدور نگردیده است لذا با مشــخصات فوق الذکر و با در 
نظر گرفتن نوع سیســتم  و رنگ و مدل و با توجه به وضعیت فنى و ظاهرى موجود و 
در نظر گرفتن جمیع جهات و نوسانات اخیر بازار خودرو به مبلغ چهارصد میلیون ریال 
(400/000/000 ریال) ارزیابى شده، از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 99/6/22 در 
شعبه اول اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان خیابان جى خیابان تاالر میدان هفت تیر 
اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان شــعبه مهریه از طریق مزایده به فروش مى رسد. 
مزایده از مبلغ 400000000 ریال (چهارصد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت 
ً  فروخته مى شــود. این آگهى یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و  پیشنهادى نقدا
امالك کشور و روزنامه نصف جهان در تاریخ 99/6/5 چاپ و منتشر مى گردد و درج در 
سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلى مى باشد و خریداران جهت 
شرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش سپرده به شماره حساب:
 IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک 
مرکزى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج  روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است 
کلیه هزینه هاى قانونى تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از 
تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 960430 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/6/109

آگهى تغییرات
شرکت محرکه گســتر آرشید سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 58045 و 
شناســه ملــى 14006648242 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - محمدرضا صادقى به شماره ملى 
1271640351 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره، احمدرضا شفیعى به شماره ملى 
1141340690 بعنــوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا صادقى 
به شــماره ملى 1288845979 بعنوان 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(956047)

آگهى تغییرات
شرکت نصر گستر زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 31892 و شناسه ملى 10260524419 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده مورخ 1399/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خسرو محمدى به شماره ملى 1815801581 به عنوان بازرس 
اصلى و مصطفى کیانى قلعهء به شماره ملى 1290219028 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - زهره 
نصراصفهانى به شماره ملى 1290152462، کریم نصراصفهانى به شــماره ملى 1283491907 و رضا نصراصفهانى به شماره ملى 
1141173034 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 

هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (956251)

آگهى تغییرات
شرکت نصر گســتر زاینده رود سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 31892 و 
شناســه ملــى 10260524419 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - کریم نصر اصفهانى به شماره ملى 
1283491907 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامــل، رضا نصر اصفهانى 
به شماره ملى 1141173034 بسمت 
عضو هیئت مدیره و زهره نصراصفهانى 
به شماره ملى 1290152462 به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 
- ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(956249)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص خدماتى و نظافتى پاك رویان کریمان درتاریخ 1399/05/30 به شماره ثبت 
65370 به شناسه ملى 14009377905 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور خدماتى شــامل ، انباردارى ،حفظ و 
نگهدارى تجهیزات تاسیسات برقى و مکانیکى ،باغبانى و ایجاد فضاى سبز - نظافت اماکن عمومى امور 
بازرگانى اخذ تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى دولتى و خصوصى 
صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى -شرکت در مزایدات و 
مناقصات دولتى و خصوصى -ترخیص کاال از گمرکات کشورى -صادرات و واردات و خرید و فروش و 
تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله ملک شــهر ، کوچه (فضاى سبز) ، کوچه مهدى17[3] ، پالك 19 ، طبقه 
چهارم ، واحد 7 کدپستى 8196656996 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 3/3772/53 مورخ 1399/05/26 نزد بانک صادرات شعبه 
ملک شهر با کد 3772 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقاى فرزاد خیاط پور به شماره ملى 
1280292113 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم فوژان خیاط پور به شماره ملى 
4640018606 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى فرهاد خیاط پور به شماره 
ملى 4650677963 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 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 باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى اکبر کشانى به شماره 
ملى 1286973112 به سمت بازرس اصلى به مدت یک ســال مالى آقاى محمد عنایتى خرزوقى به 
شماره ملى 1817844598 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 (956250)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ایلیا پلیمر چهل ســتون درتاریخ 1398/10/25 به شماره ثبت 4684 به 
شناســه ملى 14008921758 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و فروش پانلهاى دیوار پوش و پى وى سى 
اخذ نمایندگى شرکتهاى مرتبط واگذارى نمایندگى فروش محصوالت شرکت اخذ کارت بازرگانى 
جهت شرکت و واردات و صادرات محصوالت مرتبط با موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان جوزدان ، روستا شهرك صنعتى 
نجف آباد2، محله شهرك صنعتى نجف آباد2 ، خیابان شیخ بهایى ، خیابان 7 ، پالك 3 ، طبقه همکف 
کدپستى 8585166354 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 10000000 ریال 
نقدى منقسم به 100 ســهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1917 مورخ 1398/10/19 نزد بانک ملى شعبه 
نجف آباد با کد 3211 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى حمید رحمانى قهدریجانى به شــماره ملى 1111199868و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى احمد صفرى به شماره ملى 1280322012و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرشته شیران چهارسوقى به شماره 
ملى 1285744012و به سمت عضو 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 باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فریبا موذنى به شماره ملى 1112005285 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى امیرحسین صفرى به شماره ملى 1271641208 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (956045)

آگهى تغییرات
شرکت پیشرو طب سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 44918 و شناسه ملى 
10260628345 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/03/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : صالح رباطى انارکى کدملى 1270514040بعنوان 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره - مرضیه سبحانى کدملى 1818420945بعنوان 
عضو هیات مدیره - زهرا رضیان کدملى 1284669998به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (956015)

آگهى تغییرات
شرکت پالسما تک سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 33916 و شناسه 
ملى 10102738722 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : صورتهاى مالى حسابرسى شده 98 
به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان شــرکت منتهى به سال هاى 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت. رکسانا دالئلى به کدملى 0063866749 و سمیرا شاه زیدى 
به کدملى 1292683831 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (956065)
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سیســتم ایمنى، بدن را از انواع عفونــت ها محافظت 
مى کند. فردى که سیســتم ایمنى ضعیفى دارد مستعد 

ابتال به عفونت هاى مکرر است.
گلبول هاى ســفید، غدد لنفاوى و آنتــى بادى ها جزو 
ارگان هایى هستند که سیســتم ایمنى بدن را تشکیل 
مى دهند. اختالالت زیادى ممکن اســت موجب نقص 
سیستم ایمنى بدن هر فرد شود. برخى از بدو تولد دچار 
این مشکل بوده و برخى دیگر نیز به دلیل عوامل محیطى، 
دچار آن مى شوند؛ عواملى مانند بیمارى ایدز، انواع خاصى 
از سرطان ها، سوء تغذیه، هپاتیت و برخى از درمان هاى 
پزشکى. افرادى که سیستم ایمنى ضعیفى دارند، بیشتر 
در معرض خطر  ابتال به عفونت هاى مکرر و بروز عالئم 

شدیدتر آن قرار دارند.
این افراد احتماًال بیشتر مستعد ابتال به ذات الریه و سایر 
بیمارى هاى ناشــى از باکترى ها و ویروس ها  از جمله 
ویروس کرونا هستند؛ بیمارى هایى که مى تواند تأثیر 
مخربى بر زندگى یک فرد با سیستم ایمنى ضعیف داشته 
باشد. در این مطلب،  به عالیم و نشانه هاى سیستم ایمنى 
ضعیف نگاه کرده و نکاتى را ارائه مى کنیم که مى تواند 

به چنین افرادى در سالم ماندن کمک کند.

نشانه هاى سیستم ایمنى ضعیف
از جمله عالیم اولیه سیستم ایمنى ضعیف، مستعد بودن 
بدن براى ابتال به عفونت هاســت. فرد داراى سیستم 
ایمنى ضعیف به احتمال زیاد بیشتر از سایر افراد به عفونت 
مبتال شده و ممکن است این بیمارى در وى شدیدتر و  
سخت تر باشــد. چنین فردى همچنین ممکن است به 
عفونت هایى مبتال شــود که یک فرد با سیستم ایمنى 

قوى تر به آن مبتال نمى شود. عفونت هایى که غالباً افراد 
با سیستم ایمنى ضعیف را گرفتار مى کند شامل ذات الریه، 

مننژیت، برونشیت و عفونت هاى پوستى است. 
اختــالالت خودایمنى، التهــاب اندام هــاى داخلى، 
ناهنجارى هایى مانند کم خونى و مشــکالت گوارشى 
مانند اسهال و از دست دادن اشتها و تأخیر در رشد کودکان 
از دیگر عالیم افراد با سیستم ایمنى ضعیف است. با انجام 
آزمایش خون مى توان دریافت که فرد سیســتم ایمنى 
ضعیفى دارد یا قوى. در این آزمایش مشخص مى شود 
که تعداد آنتى بادى هاى موجود در خون فرد در محدوده 

طبیعى است یا خیر.

نکاتى براى سالم ماندن
افرادى که سیستم ایمنى ضعیفى دارند باید برخى تدابیر 
را رعایت کنند تا احتمال ابتال به عفونت ها و سالم ماندن 

خویش را تا حد ممکن کاهش دهند. 
1. بهداشت خوب

یکى از ساده ترین راه هایى که یک فرد با سیستم ایمنى 
ضعیف مى تواند براى ســالم ماندن انجام دهد رعایت 
صحیح بهداشت است. شستن مکرر دست ها نمود بارز 
رعایت بهداشت به شمار مى آید. مرکز کنترل و پیشگیرى 
بیمــارى (CDC) توصیه مــى کند که در مــوارد زیر

 دست ها باید شسته شود: 
«قبل، حین و بعد از تهیه غــذا و میان وعده، بعد از تمیز 
کردن بینى، عطسه یا سرفه،  قبل و بعد از درمان بریدگى 
یا زخم باز روى پوست، بعد از ارتباط با شخصى که بیمار 
است، بعد از استفاده یا کمک به کودك در حمام،  بعد از 
تعویض پوشک نوزاد، بعد از لمس یک حیوان یا غذاى 

حیوانات، بعد از تماس با زباله و...»

2. دورى از افراد بیمار
افراد داراى سیستم ایمنى ضعیف باید از نزدیکى به هر 
کس که دچار ســرماخوردگى یا عفونت دیگرى است، 
خوددارى کنند. ویروس ها و سایر بیمارى هاى عفونى 
از طریق تماس نزدیک مى توانند از فردى به فرد دیگر 
انتقال یابد. این ویروس ها همچنین مى توانند از طریق 
ذرات تنفسى که فرد هنگام سرفه یا عطسه، در هوا بیرون 
مى زند پراکنده شوند. همیشــه نمى توان از افرادى که 
بیمار هستند دورى کرد؛ با وجود این، فرد داراى سیستم 
ایمنى ضعیف همیشــه باید از تمــاس نزدیک مانند به 
آغوش کشیدن یا بوسیدن شخص بیمار تا زمان برطرف 
شــدن بیمارى وى، خوددارى کند. همچنیــن باید از 

اشتراك غذا و نوشیدنى با فرد بپرهیزد. 
3. قرنطینه در همه گیرى کرونا

کســانى که از سیســتم ایمنى ضعیفى برخوردارند در 
صورت ابتال به ویروس کرونا دچار عالئم شــدیدتر این 
بیمارى مى شــوند. توصیه CDC به این افراد این است 
که در صورت امکان در طول همه گیرى در خانه بمانند، 
مرتبًا دستان خود را بشویند، فاصله 2 متر را از سایر افراد 
رعایت کرده، تمامى سطوح را پاکیزه و ضدعفونى کنند، 
در صورت بروز مشکل، حتمًا با پزشک مشورت کنند و 
در صورت ابتال حتماً از خانواده و اطرافیان کمک بگیرند. 

4. ضدعفونى کردن خانه
میکــروب هایى کــه امــکان ایجــاد بیمــارى را دارند 
مى توانند در برخى از ســطوح و وســایل موجــود در خانه 
مانند درهاى کمد و یا کنترل از راه دور وســایل وجود داشته 
باشــند. فرد مى تواند با ضد عفونى کردن مرتب آنها، تعداد 
میکروب هاى موجود در این مناطق و اشیاء را کاهش دهد. 
استفاده از واکسن نیز مى تواند کمک زیادى به این افراد کند. 

چطور با سیستم ایمنى ضعیف
 سالم بمانیم؟

کارشناسان بهداشــت و درمان تأکید دارند که زدن ماسک براى پیشگیرى از شیوع 
بیشتر ویروس کرونا حیاتى است اما تاکنون بررسى هاى چندانى درباره تأثیر کیفیت 

ماسک و تفاوت در کارآیى انواع مختلف آن صورت نگرفته است.
به تازگى در یک مطالعــه در آمریکا متخصصان علوم پزشــکى 14 نوع مختلف از 
ماسک هاى موجود را با هم مقایسه کرده  و پى برده اند که ماسک هاى ویژه پزشکى 
در برابر ریزقطره هایى که در هوا منتشــر مى شود به  شکل چشــمگیرى مؤثرتر از 
ماسک هاى کتانى هستند،  حال آنکه صورت پوش هاى دیگرى نظیر دستمال  گردن 
و گتر گردن (صورت پوشى که گردن را نیز گرم نگه مى دارد) نه تنها تأثیر محافظتى 
چندانى ندارند بلکه حتى ممکن است به دلیل نوع منسوجاتى که در تولید آنها به کار 

رفته، ریزقطرات بیشترى را در هوا پراکنده کنند.
آزمایش متخصصان دانشگاه دوك در کارولیناى شمالى نشان مى دهد که ماسک هاى 
حرفه اى موسوم به N95 که پزشکان و کارکنان بهداشت از آن استفاده مى کنند تا 99 
درصد، ماسک هاى جراحى ساخته شده از پروپیلن تا 90 درصد، ماسک هاى پارچه اى 
بین 70 تا 90 درصد (بسته به نوع پارچه و شیوه دوخت) و شال، دستمال گردن سبک 

و گتر صورت پوش تنها تا 50 درصد جلوى انتشار ریزقطره ها را مى گیرد.

بدیهى است که ویروس کرونا از طریق عطسه و سرفه به ســرعت در هوا پراکنده 
مى شود اما در این مطالعه، آزمایشــات دقیق تر تأیید کرد افراد به ظاهر سالم و بدون 
عالیمى که ناقل بیمارى هســتند با صحبت کردن مى توانند از طریق ذرات بزاقى، 
ویروس را در محیط اطراف خود پخش کنند. به همین دلیل است که استفاده از ماسک 

مناسب حتى براى افراد بدون عالیم نیز ضرورى است.

متخصصان دانشگاه دوك در این آزمایشــات دریافتند نه تنها حرف زدن به تنهایى 
موجب انتشــار حجم زیادى از ریزقطرات در فضا مى شود بلکه منسوجات برخى از 
پوشش ها که به جاى ماسک استفاده مى شوند نظیر گتر گردن یا دستمال گردن به 
قدرى نازك است که ریزقطرات بیشترى را در مقایســه با سایر انواع ماسک در هوا 

پراکنده مى کند.
این متخصصان تأکید دارند: قطعًا این یافته بدین مفهوم نیست که لزومًا همه افراد 
باید از ماسک N95 استفاده کنند اما در نظر گرفتن نوع پارچه و ضخامت ماسک در 

پیشگیرى از انتقال ویروس مهم است.
همچنین بازدهى ماسک هاى N95 فیلتردار هم در این مطالعه بررسى شد. ماسک 
N95 فیلتردار براى محیط هاى صنعتى طراحى شــده اند و بنابراین در طراحى آن، 
محافظت از َدِم فرد مهمتر از بازَدم اوســت، حال آنکه در ماســک هاى بهداشتى،  

محافظت از دم و بازدم به یک اندازه مهم  است. 
ماسک  N95 که از الیاف صنعتى ساخته مى شود رایج ترین دهان بنِد طبِى پاالیشگر 
ریزذّرات (نه گاز و نه بخار) اســت و به این ترتیب نمى تواند گزینه مناســبى براى 

جلوگیرى از انتشار ویروس ها باشد.

خبرهاى جدید درباره انواع ماسک

محمدرضا حسنى، متخصص قلب و عروق درباره قلنج کردن همراه تیر 
کشیدن قلب اظهار کرد: اگر افراد در قفسه سینه یا قسمت پشت خود حس 
سنگینى یا درد خفیف و مبهم کنند حتمًا باید آن را جدى بگیرند و فوراً 
باید متوجه شوند درد به وجودآمده ناشى از چیست؛ زیرا هرچه دیرتر براى 
درمان ناراحتى هاى قلبى اقدام شود زودتر زندگى افراد به خطر مى افتد. 
وى در ادامه افزود: گاهى اوقات بعضى از مشکالت گوارشى به عالیم و 
نشانه هاى قلبى شباهت دارند، اما دلیل بر این نمى شود که نتیجه درمان 
آنها هم یکى باشد. البته ناراحتى هاى قلبى را مى توان به راحتى رفع کرد، 
مگر اینکه دیر اقدام کنید. وى در ادامه افزود: درد هایى اعم از فشار هاى 
ناگهانى واردشده بر قفسه ســینه، تنگى یا له شدن که در زیر استخوان 
سینه احساس مى شود، درد در قفسه ســینه که به فک، بازوى چپ یا 
کمر سرایت کند، دردى که منجر به عدم فعالیت شود، تهوع، سرگیجه، 
افزایش ضربان قلب یا نفس نفس زدن، گیجى و منگى، رنگ پریدگى یا 
تعریق زیاد، فشار خون یا ضربان قلب بسیار پایین عالیمى است که فرد در 
حین احساس کردن آنها باید فوراً به پزشک مراجعه کند. متخصص قلب و 
عروق درباره درمان ناراحتى قلبى متذکر شد: در ابتدا اگر افراد متوجه این 
عالیم شدند باید فوراً به متخصص مربوطه مراجعه کنند تا آزمایش هاى 
الزم انجام شود و طبق نتایج به دست آمده، درمان آغاز شود. البته یک سرى 
از این عالئم ناشى از استرس و تشویشى است که براى افراد اتفاق مى افتد 
و مى توان به راحتى آنها را  رفع کرد. مگر اینکه بیمارى شدید و حاد باشد، 

آن وقت است که جراحى تجویز مى شود.

بیمارى هاى قلبى
 چه نشانه هایى دارند؟

متخصصان علوم تغذیه تأکید دارند پنیر به دلیل آنکه سرشار 
از مواد مغذى است بهترین گزینه براى وعده صبحانه است.

بى تردید بهترین راه براى آغــاز یک روز خوب و پرانرژى، 
داشتن یک صبحانه ســالم و مقوى اســت. متخصصان 
مى گویند وعده صبحانه بسیار پر اهمیت است، زیرا فرد در 
طول شب نزدیک به 10 ساعت غذایى مصرف نکرده و بدن 
نیازمند تأمین انرژى است. از این رو، داشتن یک صبحانه 
مقوى و سالم که بتواند عالوه بر تأمین ویتامین و پروتئین، 
باعث تقویت متابولیسم (سوخت و ساز) بدن شود، اهمیت 
دارد. یکى از مواد غذایى فوق العــاده براى وعده صبحانه 

پنیر است. 

1- سرشار از پروتئین و امالح
پنیر داراى درصد باالیى پروتئین اســت و همین امر باعث 
مى شــود فرد براى مدت طوالنى تر در طول روز احساس 
ســیرى کند. فرایند هضم پنیر در معده بــا کندى صورت 
مى گیرد و باعث مى شود ترشح مواد شیمیایى بدن که باعث 
احساس سیرى مى شوند، افزایش یابد. فراتر از پروتئین باال، 
پنیر سرشار از چربى، آهن، کلسیم و منیزیم است. از همین 
رو، پنیر بهترین گزینه براى سالمت بدن در وعده صبحانه 
است. خوردن پنیر در وعده صبحانه عالوه بر تأمین انرژى 

بدن، مى تواند باعث تندرستى و نشاط شود.

2- افزایش سطح انرژى بدن و الغرى
پنیر مخلوط بســیار عالى از مواد مغذى است که مى تواند 
براى کسانى که به حفظ وزن خود اهمیت مى دهند، گزینه 
مناســبى باشــد. پنیر باعث افزایش انرژى بدن مى شود 
و مى تواند فــرد را در طــول روز پرانرژى نــگاه دارد. اگر 
مى خواهید روز خود را پرانرژى آغاز کنید 150 تا 200 گرم 
پنیر خام را در وعده صبحانه خــود بگنجانید. متخصصان 
علوم تغذیه همواره تأکید دارند نخستین گام براى کاهش 
وزن این است که مصرف پروتئین در رژیم غذایى افزایش 
یابد. پروتئین براى مدت طوالنى در فرد احســاس سیرى 
ایجاد مى کند و همین امر باعث کاهش مصرف مواد غذایى 
از سوى انسان مى شــود. پنیر یکى از منابع بسیار مناسب 
پروتئین است. به خصوص کســانى که گیاه خوار هستند 
مى توانند با گنجاندن پنیر در رژیــم غذایى خود، پروتئین 

بدنشان را تأمین کنند.

3- کربوهیدرات پایین
پنیر از مواد غذایى اســت که کربوهیــدارت پایینى دارد. 
هر یکصد گرم پنیر درست شده از شــیر گاو تنها یک گرم 
کربوهیدرات دارد. از همین رو، پنیر گزینه مناســبى براى 
کسانى است که به دنبال کاهش وزن هستند. 28 گرم پنیر 

تنها 82 کالرى انرژى دارد.

4- منبع خوب کلسیم
بدن انسان وابســتگى زیادى به کلســیم دارد. کلسیم در 
حفظ ســالمت اســتخوان ها و دندان ها نقش مهمى ایفا 
مى کند. توصیه مى شــود به طور روزانه و مستمر از لبنیات 
و به خصوص پنیر براى تأمین کلسیم بدن استفاده شود. با 
افزایش سن خطر پوکى استخوان در افراد افزایش مى یابد. از 
این رو، اهمیت دارد افراد داراى کهولت سن مصرف لبنیات و 

پنیر را در رژیم غذایى خود بگنجانند.

5- مناسب براى بیماران
پنیر فواید بى شمارى به خصوص در کسانى که از بیمارى ها 
رنج مى برند، دارد. پنیر براى کســانى کــه مبتال به دیابت 
هستند بسیار مفید است. پنیر همچنین سرشار از اسید چرب 
امگا 3 است که براى رشــد ذهنى کودکان اهمیت زیادى 
دارد. همچنین پنیر براى کســانى که از بیمارى هاى قلبى 
رنج مى برند، مفید اســت. مصرف پنیر باعث تنظیم فشار 
خون در افراد شده و سطح کلسترول خون را کنترل مى کند؛ 
با این حال، متخصصان علوم تغذیه مى گویند انسان ها باید 
در مصرف هر مواد غذایى اعتــدال و میانه روى را رعایت 
کنند. همچنین تأکید مى شــود افراد پنیــر را حتماً  با گردو 
مصرف کنند. مشاهده شده است برخى افراد به مصرف پنیر 
حساسیت نشان مى دهند که بهتر است این افراد از پنیرهاى 

تولید شده از شیر گاو استفاده نکنند.

5 دلیل اهمیت مصرف 
پنیر در وعده صبحانه آیا خوردن ماهى با ماست تداخل دارد و کبد را دچار عارضه 

مى کند؟
در کتاب هاى طب سنتى چنین ذکر شده است: افراد با طبع 
سرد (افراد بلغمى و سوداوى) از خوردن زیاد ماهى به شدت 
پرهیز کنند... ماهى را هرگز همراه ماست یا دوغ مصرف 
نکنند! یا در فصول گرم و ســه ماه تابستان، ماهى بیشتر 
بخورند... یا مصرف آن در وعده ناهار همواره بهتر از وعده 

شام اســت و... گرچه در کتاب هاى طب سنتى آمده نباید 
ماهى را با ماست خورد اما از نظر طب جدید مصرف این مواد 
غذایى با هم مشکل خاصى به وجود نمى آورد. البته بهتر 
اســت افراد دچار کم خونى همزمان با ماست مواد غذایى 
غنى از آهن مانند ماهى مصرف نکنند زیرا کلســیم مواد 

لبنى تا 50 درصد جذب آهن را کاهش مى دهد.
کارشناسان تغذیه معتقدند مصرف انواع ماهى با لیموترش 

بســیار مفید اســت. لیمو ، طعم فوق العــاده اى به ماهى 
مى دهد و ویتامین C موجــود در آن به جذب آهن ماهى 
کمک مى کند. نباید فراموش کرد که مصرف مقادیر زیاد 
چاشنى هایى چون لیموترش و ترشى ها در کنار ماهى به  
این دلیل که هر دو طبع ســردى دارند به  ویژه براى افراد 
سرد مزاج توصیه نمى شود. بى حالى، ضعف و گاهى سردرد 

از نشانه هاى این مورد است.

یک فلوشیپ شبکیه علوم پزشکى شهید بهشتى درباره تعداد دفعات 
معاینه چشم در سال براى مراقبت از بینایى توضیح داد.

محمد دهقان، فلوشیپ شبکیه دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى در 
پاسخ به اینکه آیا افراد باید ساالنه چشمشان معاینه شود اظهار کرد: همه 
افراد باید ساالنه براى معاینه چشمان خود به مراکز بینایى سنجى اقدام 
کنند تا اگر بیمارى  در کمین آنها بود سریع تشخیص داده شود و تحت 
درمان قرار گیرند اما افراد باید توجه داشته باشند که بى تحرکى، مصرف 
فرآورده هاى گوشتى نیز مى تواند افراد مستعد را بیشتر دچار بیمارى کند 
پس مصرف خوراکى هاى مفید و تغییر سبک زندگى باید در برنامه افراد 
قرار گیرد اما متأ ســفانه با رعایت نکردن اصول تغذیه بیمارى چشمى 

ناشى از دیابت در حال افزایش است.

سالیانه چند بار معاینه چشم 
ضرورى است؟

   لیال فرجى/ بهداشت نیوز |

خوردن ماهى با ماست تداخل دارد؟
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على عسگرى - شهردار گرگاب

آگهى مزایده آگهى مزایده 
شهردارى گرگاب به استناد مجوز شماره5/1968 مورخ 1398/04/15 قصد دارد نسبت 
به فروش یک پالك زمین مسکونى به مساحت103/82 متر مربع واقع در خیابان شهید 
مطهرى شــهر گرگاب اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند همه روزه تا آخر وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 1399/06/15 جهت خرید اسناد مزایده به شهردارى گرگاب مراجعه و 
تاپایان وقت ادارى روز سه شنبه 1399/06/18  پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه 
شهردارى تحویل نمایند جلسه کمیسیون معامالت در روز چهارشنبه مورخ 1399/06/19 
رأس ساعت 15 تشکیل خواهد شد کمیسیون در رد یا انتخاب یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است .
تلفن:03145754545 

م.الف:962227

نوبت اول

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان-امور تدارکات و انبار ها 

آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده عمومی
شماره شماره 9999//115115

1- نام مزایده گزار : شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان
2- موضوع مزایده : 

3- زمان دریافت اسناد مزایده  : از  تاریخ سه شنبه مورخ 99/06/04  لغایت سه شنبه 99/06/11 در 
ساعات اداري

4- مدت تحویل پیشنهادات : از روز چهارشــنبه مورخ 99/06/12  لغایت ساعت 10/30 صبح روز 
دوشنبه مورخ 99/06/24 

5- آدرس محل خرید و تحویل اسناد : اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی - شرکت توزیع برق 
استان اصفهان 

6- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب 
جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان

7- محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
8- ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 ٪ مبلغ پیشنهادي 
بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر  براي مدت ســه ماه و قابل تمدید به درخواســت شرکت توزیع 
برق اســتان اصفهان و یا فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حســاب ســپهر صادرات به شماره 

  0101673314007
9- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

10- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات  داخلی روزنامه هاي حمایت  و نصف جهان بعهده برندگان 
مزایده میباشد.

11- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی  4274 
واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

 12- اسناد و مدارك کامل  این مزایده درسایتهاي  اینترنتی ذیل نیزقابل دسترسی میباشد
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
WWW.epedc.ir 3 - سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

تاریخ برگزاري شماره مزایدهموضوع مزایدهردیف
مزایده

ساعت برگزاري 
مزایده

مزایده فروش انواع 1
11/30 صبح99/06/24     115/99خطوط تلفن همراه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى آگهى مناقصه عمومى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر  از فروشندگان  

ذیصالح انجام دهد . همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل اجاره مى دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/6/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 23 /99/6

W W W.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/06/05

چاپ اول

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

مناقصه خرید ارسال پیامک توسط نماینده رسمى اپراتور  99-2-76/2
698,000,000جارى3000 جهت شماره 300001522

666,000,000جارىمزایده اجاره زمین ( با کاربرى انبارى ) واقع در فوالدشهر 99-2-77/2

در  روزنامه 
  نصف جهان

فیلم  ببینید...

هههههههه
نن

.....

شرکت احداث، نگهدارى و بهره بردارى و انتقال قطعه سه آزاد راه کنارگذر شرقى اصفهان

آگهى فراخوان عمومى -کیفى مشاوران به شماره  آگهى فراخوان عمومى -کیفى مشاوران به شماره  990911990911  (نوبت اول)  (نوبت اول)
شرکت احداث، نگهدارى و بهره بردارى و انتقال قطعه سه آزادراه کنارگذر شرقى اصفهان (آرشا) در نظر دارد نظارت (حین – بعد اجرا)  پروژه هاى:

را به صورت مجزا به مشاوران واجد شرایط واگذار نماید. 
1- تخصص مورد نیاز:  شرکت هاى مهندسین مشاور واجد الشرایط که داراى گواهى نامه صالحیت معتبر پایه1 در گروه تخصص راهسازى از سازمان 

برنامه و بودجه کشور باشند.
2- تاریخ و محل دریافت اسناد فراخوان: از مورخ 05/ 99/06 لغایت مورخ 18/ 99/06 و محل دریافت اسناد فراخوان ، شرکت به نشانى: اصفهان – 

سپاهانشهر- بلوار شاهد – خیابان تعاون4 – نبش کوچه شماره 5 (دناى شرقى) - طبقه 2 – پالك 111/1
3- تاریخ و محل تحویل اسناد فراخوان: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 25/ 99/06 به نشانى دفتر شرکت مى باشد.

4- تامین مالى پروژه : از محل مشارکت سرمایه گذاریهاى سازمان همیارى شهرداریهاى استان اصفهان و وزارت راه و شهرسازى مى باشد.
5- نحوه دریافت اسناد فراخوان : فیش واریزى براى هر پروژه به مبلغ 2/000/000 ریال به حساب شماره 698084367 بنام این شرکت نزد بانک 

تجارت شعبه سیتى سنتر
6- هزینه درج آگهى فراخوان ارزیابى کیفى در دو نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار به عهده برنده مناقصه مى باشد.

7- مناقصه گزار محق به پذیرش و یا رد هر یک از پیشنهادها مى باشد.
*براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي  36513071-031  تماس حاصل فرمایید.*

برآورد تقریبى اجراى کارعنوان پروژهردیف

 احداث پل رودخانه زاینده رود، پل کانال دشتى و پل زهکش بهارستان واقع در قطعه سه1
40/000/000/000کنار گذر شرق اصفهان

55/000/000/000احداث پل راه آهن واقع در قطعه سه کنار گذر شرق اصفهان2


