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عوارض بویایى و چشایى کرونا ماندگار است؟عروج از ایستگاه شماره 7 رضا رشیدپور به رقابت با علیخانى بازگشتکل کشور باید قرنطینه شود عربستانى ها از استورى تاج قاطى کردند! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خوردن قهوه 
در چه زمانى
 مضر است؟

نیاز مبرم بیمارستان ها به دستگاه کمک تنفسى
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منشأ طوفان دوشنبه 
در اصفهان کجا بود؟ 

النصر چقدر به این شکایت 
امیدوار است؟

اعزام به 
عتبات عالیات از

 استان اصفهان نداریم
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چرا آناناس 
در بازار اصفهان 
نایاب شده است؟

مطالعه جدید نشان مى دهد نوشیدن یک 
فنجان قهوه غلیظ بعد از یک بدخوابى شبانه

 مى تواند موجب اختالل در کنترل میزان 
قندخون شود.

محققان دانشگاه بث بریتانیا در این مطالعه...

نایب رئیــس اتحادیــه میادین میــوه و تره بار 
اصفهان گفت: بــه نظر مى رســد بازرگانان به 
دلیل نوســانات نرخ ارز، در واردات آناناس دچار 

مشکل شده اند.
محمدصادق ریاحى اظهار کرد: متأســفانه میوه 
آناناس در میدان میوه و تره بــار اصفهان اصًال 
موجود نیست و در تهران نیز به ندرت و با قیمت 
بسیار باال یافت مى شود. وى تأکید کرد: با توجه 
به شیوع کرونا و توصیه برخى پزشکان در استفاده 
از میوه آناناس براى بهبود شرایط بیماران، تقاضا 
براى خرید این محصول بسیار زیاد شده است، اما 

در اصفهان...
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اولتیماتوم پلیس راهور به شهردارى اصفهاناولتیماتوم پلیس راهور به شهردارى اصفهان
ساماندهى میدان امام حسین (ع) مناقشه بر انگیز شدساماندهى میدان امام حسین (ع) مناقشه بر انگیز شد

3

قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هشدار داد

شایعات متعدد در مورد رضا میرزایى
بنا به ادعاى دیروز برخى رســانه ها، بازیکن ســپاهان چند پیشنهاد

 لیگ برترى دریافت کرده و احتمال جدایى او از این تیم زیاد است.
رضا میرزایى، بازیکن سپاهان که در فصل گذشته با توجه به حضورش 
در پست هاى مختلف براى این تیم عملکرد خوبى از خودش به نمایش 
گذاشت و از مهره هاى مهم و کلیدى تیم محسوب مى شود در پنجره 

تابستانى مورد توجه...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

روحانى و قالیباف 
همچنان 

در مسیر رقابت

بازدید خبرساز از بیمارستان کرونایى ها،
 لغو جنجالى جلسه سران

اصفهان به لحاظ شیوع کرونا شرایط خوبى ندارد
استاندار اصفهان:
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عقاب جوان عقاب جوان 
از آشیانه زرد پر کشید از آشیانه زرد پر کشید 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد کاال و مواد مصرفی بخشهاي 
درمانی دانشکده دندانپزشکی خود را ، از طریق مناقصه عمومی خریداري نماید. لذا متقاضیان 
می توانند از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز کاري جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت 

www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
تلفن جهت کسب اطالعات : 03135354053-03135354056

1- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به میزان 000 / 000 / 500 ریال 
2- واریز فیــش بانکی به مبلغ 000 / 500 ریال به حســاب ســیبا بانک ملی به شــماره 
0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه 

واریز 41921401000297 بابت خرید اسناد مناقصه
3- کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى  مناقصه عمومى(نوبت دوم)

روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

عملکرد شش ماهه اول سال 1399 
شهردارى فالورجان

جواد نصرى-  شهردار فالورجان

هزینه
عملکردبودجه سال99شرح

101/641/000/00065/503/349/884هزینه هاى جارى
133/094/000/00036/450/200/349هزینه هاى عمرانى

درآمد
عملکردبودجه سال 99شرح
234/735/000/000110/349/104/091درآمد

(مبالغ به ریال)

فرا رسیدن اربعین سرور و ساالر شهیدان را تسلیت مى گوییم
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بازغى: همکاران ما در سینما 
در تنگدستى گرفتار هستند
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معاون ستاد ملى مبارزه با کرونا گفت: اگر بخواهیم آمار 
مبتالیان به ویروس کرونا را کاهش دهیم باید کل کشور 

را قرنطینه کنیم.
رضا جلیلى خشنود در گفتگو با برنامه «تهران کلینیک» 
رادیو تهران با اشاره به ناکافى بودن قرنطینه کردن تهران 
گفت: با توجه به مشاهده وضعیت قرمز در اکثر شهر هاى 
پرجمعیت ایران، قرنطینه کردن شــهر تهران فایده اى 
نخواهد داشت؛ زیرا قرنطینه یک شهر در زمانى صورت 
مى گیرد که با اســتفاده از قرنطینه بتوان بقیه شهر ها را 
از آلودگــى محافظت کرد و این طــرح تنها در صورتى 
تأثیرگذار خواهد بود که قرنطینه در تمامى شــهر هاى 

ایران اجرایى شــود منظور ما از اجراى قرنطینه در شهر 
تهران منع آمد و شد و جلوگیرى از تجمعات در داخل شهر 
است. وى افزود: اگر بخواهیم قرنطینه را به معناى واقعى 
داشته باشیم باید تمام شهر ها درگیر شوند. تا زمانى که 
مســافرت هاى غیرضرورى برون شــهرى وجود دارد 

قرنطینه یک شهر کارآیى نخواهد داشت.
خشنود  با اشــاره به اینکه بســیارى از مبتالیان بدحال 
بسترى 20 تا 30 ساله هســتند، اظهار کرد: این بیماران 
داراى هیچ گونه بیمارى زمینه اى نیســتند و این بسیار 
نگران کننده است. وى افزود: تأکید مى کنم در بسیارى 
از مراکز اطفال دو تا سه ساله اى داریم که بسیار بدحالند.

محسن هاشمى، رئیس شوراى مرکزى حزب کارگزاران 
ســازندگى که نام او در میان نامزدهاى احتمالى انتخابات 
ریاست جمهورى 1400 در رســانه ها مطرح مى شود، در 

گفتگویى رادیویى به این گمانه زنى ها واکنش نشان داد.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا در انتخابات 1400 کاندیدا 
مى شود، گفت:  عالقه اى به این کار ندارم. با وضعیتى که 
االن هست فکر نمى کنم هیچ عاقلى کاندیدا شود. شرایط 
کشور بسیار سخت است و کسى که خود را کاندیدا مى کند 
به قول غربى ها باید «سوپرمن» باشد. رئیس شوراى شهر 
تهران درباره گمانه زنى هایى که از ســوى برخى فعاالن 
سیاسى اصالح طلب مبنى بر کاندیداتورى وى مطرح شده 

است، خاطرنشان  کرد: برخى ها لطف داشتند به بنده و آن 
هم به دلیل فعالیت هاى ابوى در سال  هاى گذشته بود که 
یک نگاهى به من داشتند ولى من هیچوقت چنین چیزى 
را مدنظر قرار نداده ام. هاشمى در واکنش به اینکه برخى ها 
هســتند که در دقایق پایانى زمان ثبت نام به یکباره براى 
کاندیداتورى در انتخابات احساس تکلیف مى کنند، تصریح 
کرد: بله این هم پیش مى آید. به هر حال برخى ها هستند که 
طرفدارانشان به آنها فشار مى آورند و ما که چندین انتخابات 
را برگزار کردیم، دیدیم که چگونه به آنها فشار مى آوردند و 
مى گویند که هیچ راهى جز حضور آنها نیست اما امیدوارم 

که بنده گول نخورم و نیایم.

کل کشور
 باید قرنطینه شود

محسن هاشمى: امیدوارم
 گول نخورم!

صف خبرساز 
انتشــار تصویــرى از صف     برترین ها |
طوالنى نان در ارومیه در فضاى مجازى خبرساز 
شــد. افزایش صف در مقابل برخى از واحدهاى 
نانوایى  در ارومیه به شایعه کمبود نان دامن زده بود. 
در همین رابطه فرماندار ارومیه با اشاره به انتشار 
اخبارى مبنى بر کمبود نان در شهرســتان گفت: 
صف هاى طوالنى مقابل نانوایى ها مشاهده شده 
که بار روانى خاصى داشت ولى با تدابیر اتخاذ شده، 

در کمتر از نیم روز، این مشکل رفع شد./3123

آرش میراسماعیلى
 کرونا گرفت

   خبر آنالین | تســت کرونــاى آرش 
میراسماعیلى، رئیس فدراسیون جودو مثبت اعالم 
شد. این خبر را دکتر تورج ملک محمدى، رئیس 
کمیته پزشــکى فدراســیون جودو تأیید کرده و 
مى گوید: میراسماعیلى با توجه به تنگى نفس و 
عالیم جسمى به بیمارستان شهید مدرس مراجعه 
کرد و بعد از انجام آزمایش هاى الزم تست کروناى 

ایشان متأسفانه مثبت اعالم شد./3124

پرواز از کیش به دبى 
پروازهاى شــرکت هواپیمایى    ایسنا|
کیش به دبى که با شــیوع ویروس کرونا متوقف 
شده بود از 14 مهر به صورت مجدد برقرار شد. پرواز 
در این مسیر هوایى دوشنبه هر هفته، ساعت 13 و 
15 دقیقه ظهر فرودگاه جزیره کیش را ترك و پرواز 
بازگشت آن ساعت 15 و 30 دقیقه به وقت محلى از 

فرودگاه دبى وارد کیش خواهد شد.

سیارکى به اندازه هواپیما 
سیارکى به اندازه یک هواپیما که    مهر |
ماه گذشته براى نخســتین بار رصد شده، امروز 
با ســرعت 6/68 کیلومتر برثانیــه از کنار زمین 
مى گذرد. این سیارك قطرى بین 36 تا 38 متر دارد 
و به اندازه یک هواپیماى بویینگ 747 است. به 
گفته کارشناسان با توجه به سرعت حرکت سیارك 

پیش بینى نمى شود که با زمین برخورد کند.

زمان واریز یارانه نقدى مهر 
یکصد و شانزدهمین مرحله از یارانه    رکنا |
نقدى مربوط به مهر ماه، ساعت 24 روز پنج شنبه 
17 مهر ماه 99  به حساب سرپرستان خانوارها واریز 
و قابل برداشت خواهد بود. اقساط تسهیالت یک 
میلیون تومانى کرونا از یارانه افراد کسر مى شود. 
مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت نیز 30 ماه در 

نظر گرفته شده است.

نیسان 22 گوسفند را کشت
   آفتاب نیوز | فرمانده انتظامى «درمیان» 
در استان خراســان جنوبى از تلف شدن 22 رأ س 
گوسفند در برخورد با وانت نیسان در این شهرستان 
خبر داد. سرهنگ حســن دشتستانى اظهار کرد: 
بالفاصله مأموران پلیــس در محل حادثه حاضر 
شدند. مأموران در محل حادثه مشاهده کردند که 
بر اثر برخورد یک وانت نیسان با گله گوسفندان، 
22 رأس از گوسفندان تلف شده اند که کارشناسان 
ارزش احشام تلف شده را بالغ بر 350 میلیون ریال 

برآورد کردند.

بارش برف در آذربایجان
  ایسنا| رئیس گروه پیش بینى اداره کل 
هواشناسى آذربایجان شرقى از بارش اولین برف 
پاییزى سال 99 در استان خبر داد. محمد امیدفر 
افزود: با کاهش شدید دماى استان، شاهد بارش 
برف در روستاهاى منطقه ارسباران و سایر ارتفاعات 
اســتان بودیم اما در داخل شهرها و ایستگاه هاى 
هواشناسى مستقر در شهرها گزارش بارش برف 
دریافت نکردیم. وى گفت: بیشترین میزان بارش 

در ورزقان با 29 میلیمتر بوده است.

تذکرات جنگى
  خبرگزارى دانشجو | امیر حاتمــى، وزیر 
دفاع و پشتیبانى نیرو هاى مسلح با اشاره به مناقشات 
اخیر کشور هاى آذربایجان و ارمنستان، گفت: در این 
حادثه گاهى به خطا گلوله هایى به مرز هاى جمهورى 
اسالمى ایران اصابت کرد که تذکرات الزم به هر دو 
کشور داده شــد. وى تصریح کرد: به هیچ وجه قابل 
قبول نیست که به علت کم دقتى و بى توجهى گلوله به 

خاك کشورمان اصابت کند.

هشدار سپاه به آمریکا 
ســردار یدا... جوانى، معاون سیاسى    فارس|
سپاه پاسداران انقالب اسالمى ایران در گفتگو با شبکه 
ماهواره اى «االتجاه» وابســته به «کتائب حزب ا...» 
عراق گفت: ما بر این اعتقادیم کــه آمریکایى ها هر 
وقت ناوهاى شان را وارد خلیج فارس مى کنند، امکان 
وقوع جنگ کمتر مى شود چون به خوبى مى دانند که 
آمدنشان به خلیج فارس یعنى مرگ قطعى و نابودى 
حتمى آنها؛ چون محال است که جنگى در منطقه رخ 
دهد و آمریکایى ها بتوانند از خلیج فارس جان سالم به 

در ببرند./3125

«ترامپ» ارزش فرش را 
بیشتر مى فهمد!

  تسنیم| رئیس مرکز ملى فرش ایران با انتقاد 
از نبود زیرســاخت ها در صنعت فرش در کشور گفت: 
ارزش فرش ایران را «ترامپ» بیشــتر از مسئوالن 
کشور متوجه مى شــود . فرحناز رافع گفت: در جهان 
امروز فرش ما کیفیت باالیى دارد اما ما نتوانســته ایم 
بازار را در دست بگیریم و عرضه مناسب داشته باشیم. 
دومین کاالى تحریم شده از سمت ترامپ فرش بود 
که این نشان دهنده این اســت که ترامپ متوجه شد 
که فرش چقدر مهم است اما ما در ایران ارزش آن را 

نفهمیدیم./3126

شرم آور است
ســردار محمدرضا نقدى، معاون    انتخاب |
هماهنگ کننده ســپاه در برنامه «بدون توقف» که 
14 مهرماه از شبکه 3 سیما پخش شد با اشاره به اینکه 
ایجاد نگاه امنیتى به پیام رسان هاى داخلى بازى روانى 
دشمن است، اظهار کرد: اینکه فضاى مجازى ما توسط 
بیگانه اداره مى شود براى ما شرم آور است، اگر بگوییم 
فناورى اش را نداریم واقعاً بى عرضه ایم که نتوانستیم با 
این همه دانشگاه و اساتید برجسته اطالعات و فناورى 

و مخابرات راهى پیدا کنیم./3127

تهران روزى 3 بار مى لرزد
  برنا| عضو پژوهشگاه زلزله شناسى و مهندسى 
زلزله گفت: تمام این زلزله هایى که در تهران و اطراف 
آن رخ مى دهد، نشان دهنده این است که گسل هاى 
تهران فعال هستند و امکان زلزله بزرگ تر وجود دارد. 
مهدى زارع، با بیان اینکه باید منتظر زلزله بزرگى در 
تهران باشیم، گفت: تهران در روز سه بار با بزرگى بیش 
از یک ریشــتر مى لرزد که برخى از آنها داخل شــهر 
تهران هستند. تمام این زلزله ها نشان دهنده این است 
که گسل هاى تهران فعال هســتند و مانند یک چراغ 
چشمک زن خبر از زلزله بزرگ ترى مى دهند./3128

آمادگى «ترامپ» 
براى مناظره دوم

  باشگاه خبرنگاران جوان | کمپین تبلیغاتى
 «دونالد ترامپ» اعالم کرد رئیس جمهور آمریکا خود 
را براى حضور در مناظــره روز 15 اکتبر با «جو بایدن»، 
رقیب دموکرات خود آماده مى کند. رئیس جمهور آمریکا 
هم اینک به ویروس کرونا مبتالســت و معلوم نیست 
انجام مناظره انتخاباتى براى وى میســر باشد؛ با وجود 
این، جو بایدن اعالم کرده است در صورتى که پزشکان 
اجازه دهند مشــکلى با انجام مناظره بــا ترامپ ندارد. 
دومین مناظــره دو نامزد اصلى انتخابــات آمریکا قرار 
است در 15 اکتبر (24 مهر  ماه) و در شهر میامى برگزار

 شود. 

خبرخوان

لغو جلسه سران سه قوه خبرساز شد. خبرگزارى «فارس» 
نوشت که لغو این جلسه به دلیل مخالفت حسن روحانى 

با حضور در آن بوده است.  
قرار بود محمدباقر قالیباف روز گذشــته میزبان سران 
دو قوه دیگر باشــد اما آنطور که «فارس» اعالم کرده، 
چون رئیس مجلس ظهر روز دوشنبه بازدید سرزده اى از 
بخش هاى مختلف مجتمع بیمارستان امام خمینى (ره) 
داشت و در بخش ICU کرونایى این بیمارستان حضور 
یافت و بــا بیماران گفتگو کرد، رئیــس جمهور به دلیل 
احتمال انتقال ویروس کرونا از قالیباف به خودش جلسه 

را لغو کرده است. 
از دیگر سو، خبرگزارى «ایرنا»، رسانه رسمى دولت ضمن 
انتقاد از حضوریافتن قالیباف در بیمارستان کرونایى ها، 
نقش روحانى در لغو کردن جلســه ســران را کمرنگ 
نشان داد و نوشــت: «به نظر مى رســد این نشست بنا 
به توصیه کمیته درمان ســتاد ملى کرونــا و به منظور 

پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا لغو شده است.»
این خبرگزارى در گزارش خودش، قالیباف را متهم کرد 
در حالى که روحانى و رئیسى پروتکل هاى بهداشتى را 
رعایت مى کنند اما رئیس قوه مقننه از این کار ســرباز 
مى زند: «رئیس مجلس در ادامه بازدیدهاى موســوم 
به میدانى خود به بیمارســتان امام خمینى(ره) رفت و به 
کادر درمان آنها قول پیگیرى مشــکالت داد. تصاویر و 
فیلم هاى منتشر شــده از این دیدار نشان مى دهد که 
پروتکل هاى بهداشــتى به طور کامل رعایت نشــده و 
محیط آلوده به ویروس بوده است. حضور مسئوالن در 
بیمارســتان هاى کرونایى و در بخش ICU در حالى که 
حتى حضور خانواده هاى بیماران هم در آن ممنوع است، 
قطعًا خالف پروتکل هاى وزارت بهداشت و ستاد کرونا 
بوده و ممکن است در صورت ابتال مسیر اجراى وظایف 
نمایندگى و ریاست مجلس را با دشوارى هایى براى وى 

رو به رو کند.»
در همین حــال علیرضا معــزى، معــاون ارتباطات و 
اطالع رسانى دفتر رئیس جمهورى هم در رشته توییتى 
تأکید کرد که همه  سطوح حاکمیت باید در شرایط کنونى، 
پیشتاز رعایت توصیه  نهادهاى تخصصى باشند. او بدون 
نام بردن از رئیس مجلس ادامه داد: اصرار [برخى] مقامات 

بر نادیده گرفتن پروتکل ها و تأکیــد بر ایجاد تمایز، چه 
انگیزه اى مى تواند داشته باشد؟ معزى در توییتى دیگر و 
این بار با کنایه اى آشکار به قالیباف نوشت: «حضور در 
بخش بیماران بدحال و به همراه بردن خبرنگار و دوربین، 
نه ایستادن در کنار مردم، که بى اهمیت کردن سالمت 

مردم است.»
انتقــادات از قالیباف در حالى طى روز گذشــته از جانب 
دولتى ها پیگیرى شــد که یاران رئیس مجلس هم در 
حمایت از رئیسشــان کم نگذاشــتند. احمد امیرآبادى 
فراهانى، عضو هیئت رئیسه مجلس در توییتى به روحانى 
تاخت و لغو جلسه سران را «خجالت آور» توصیف کرد: 
«قالیباف با رعایت پروتکل هاى بهداشتى از بیمارستان 
بازدید مى کند، رئیس دفتر رئیس جمهور طى تماســى 

با مجلس لغو جلسه ســران قوا را اعالم مى کند. دلیل: 
احتمال انتقال بیمارى کرونا از قالیباف به روحانى. واقعًا 

خجالت آور است.»
حجت االسالم علیرضا سلیمى، دیگر عضو هیئت رئیسه 
مجلس هــم در گفتگو با خبرگــزارى «مهر» گفت که 
مشخص شده رئیس جمهور این جلسه را لغو کرده است، 
روحانى باید هر چه سریع تر از قرنطینه خارج شود و به فکر 

حل مشکالت مردم باشد.

این رشته سر دراز دارد
چیزى تا انتخابات ریاســت جمهور باقى نمانده است و 
آنطور که از شواهد بر مى آید، این بار هم باید محمدباقر 
قالیباف را یکــى از نامزدهاى بالقوه ایــن انتخابات به 

حساب آورد. از آن طرف، حســن روحانى، رقیب دیرینه 
رئیس مجلس نیز مانند هر رئیس جمهــور دو دوره اى 
دیگرى بدش نمى آید سکان هدایت کشور را به دست 
یکى از همفکرانش بســپارد و از آنجا که قالیباف نه تنها 
همفکر که رقیبى دیرینه براى او محســوب مى شــود 
(به مناظره هاى دو انتخابات پیشین توجه کنید) به نظر 
مى رسد تا روز انتخابات باید در انتظار چالش هاى دیگرى 
هم بین این دو نفر یا حامیانشان با یکدیگر باشیم؛ فرق هم 
نمى کند این چالش ها در چه زمینى اتفاق بیافتد، یک روز 
انتقاد از کم کارى هاى اقتصادى دولت و یک روز انتقاد از 
بى توجهى به امور بهداشتى توسط رئیس مجلس. مهم 
این است که رؤســاى فعلى دو قوه مملکت از انتخابات 

سال 92 تاکنون همچنان رقباى جدى باقى مانده اند.

بازدید خبرساز از بیمارستان کرونایى ها، لغو جنجالى جلسه سران

روحانى و قالیباف همچنان در مسیر رقابت

گفته مى شود خاك حاصلخیز منطقه دشتیارى سیستان 
و بلوچستان به کشــورهاى حاشیه خلیج فارس فروخته 

مى شود. 
 اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست در رابطه با صحت 
یا ســقم این خبر به «رکنا» مى گوید: این خبر صحت 
دارد. خبرى بــود که بنده به شــخصه آن را رصد کردم. 
آدرس دقیق آن منطقــه نوبندیان در یک قدمى کنارك 
است. همانجا که فرودگاه بلوچستان قرار دارد. آنجا شش 
ایستگاه وجود دارد که با کامیون خاك را جمع مى کنند و 
این خاك را تا خلیج فارس و دریاى عمان مى برند. از آنجا 

خاك به کشورهاى حاشیه خلیج فارس مى رود.
وى در ادامه بیان کرد: این خاك حاصلخیز اســت. آن را 
برداشــت مى کنند تا جایى که به کف سنگى «مارن» 
مى رسند. مانند سنگ مرمر است. یعنى سطحى که امکان 
کشاورزى دارد از بین مى رود و بر سنگ هم که نمى توان 
کشاورزى کرد. دومین مسئله نهرها و چشمه هایى است 
که بر اثر جوشــش خاك، ظرف هزاران سال ایجاد شده 
است. مســیر این چشــمه ها بر اثر این برداشت ها کور 
مى شوند. تمام زمین هاى کشاورزى منطقه از حّیز انتفاع 
ساقط مى شوند. در هر کدام از این ایستگاه ها 10 تا 15 
کامیون مستقر هستند که خاك را جابه جا کنند. کنار آنها 

یک یا دو بولدوزر بود. 
کهرم اشــاره کرد: این خاك خاك کشاورزى است ولى 
در خلیج فارس ریخته مى شود. شاید بگویید چرا خاك 

کشاورزى؟ زیرا آنها راضى نمى شوند 800 کیلومتر مسیر 
طى کنند و از کویر خاك ببرند. آنطور که ما مطلع شدیم، 
به ازاى هر متر مکعب، هشت دالر فروخته مى شود. خیلى 
طول مى کشد که این خاك جایگزین شود. در واقع زمانى 
باید طى شــود که ســنگ تحت عوامل فرسایشى قرار 
بگیرد و به خاك تبدیل شود. البته خاك حاصلخیز چیزى 
دیگر است. تخمین زده شده است که 300 تا 400 سال 
زمان الزم است تا یک بند انگشت خاك تولید شود. عمق 
خاك کشاورزى باید 35 سانت باشــد. این یعنى 1200 
سال طول مى کشد تا خاك منطقه جایگزین شود. خاك 
چنین ثروتى است. اما آن را تنى هشت دالر به ثمن بخس 

مى فروشیم.

کاربران فضاى مجازى با انتشــار تصویرى به صحبت 
هاى حسن روحانى درباره اینکه شرایط اقتصادى ایران 
از آلمان هم بهتر است و تا پایان سال شاهد رشد اقتصادى 
مثبت خواهیم بود، واکنش نشان دادند. کاربران با انتشار 
این تصویر به کنایه نوشــتند: «وقتى شرایط اقتصادى 

ایران از آلمان جلوتر است.»
این ســخن رئیس جمهور وقتــى بســیارى از مردم با 
مشکالت شدید اقتصادى دســت وپنجه نرم مى کنند و 
تقریباً  سفره بسیارى ایرانیان خالى است، عجیب به نظر 

مى رسد./3132

واکنش به قیاس اقتصاد ایران و آلمان 

انقراض ژست هاى انسانى!خاك سیستان را مى فروشند؟

سهیل سنایى

ژست هایى مانند «ساعت چند است؟» و «تلفن زدن» 
ممکن است خیلى زود از بین بروند، زیرا به باور یک زبان 

شناس، جوانان امروزى درکى از این ژست ها ندارند. 
«ویو ایوانز»، اســتاد زبان شناسى و ارتباطات مى گوید: 
این ژست ها منحصر به دستگاه هاى خاصى بوده و به 
همین دلیل با تغییرات تکنولوژى ارزش خود را از دست 
مى دهند. یک حرکت دیگر که در آستانه فراموشى قرار 
دارد یکى از معروف ترین حرکات در جوامع غربى براى 
دهه هاســت: دســت زدن به گوش با انگشت شست و 

انگشت کوچک که نشانه تلفن است.
دکتر ایوانز در این باره مى گوید: «نســل هاى جوان تر 
اصًال نمى دانند که این سیگنال ها چه معناهایى دارند. 
کیوســک هاى قرمز تلفن همگانى در حال محو شدن 
از خیابان ها هســتند. تلفن هاى خانگى که به شــکلى 
خاص برداشته و نگه مى داشتید دیگر به ندرت استفاده 
مى شــوند. اکنون مردم از تلفن هاى هوشمند استفاده 
مى کنند و این تلفن ها به شــیوه اى بسیار متفاوت نگه 

داشته مى شوند.»
در یک ویدیو تازه منتشر شده که بسیار هم دست به دست 
مى شــود یک پدر نیویورکى به نام «دانیــل آلوارادو» را 
مى بینیم که در آن نشان مى دهد دو فرزند او کف دست 
خود را به نشانه تلفن همراه اســتفاده مى کنند. دانیل در 
این ویدیو که در ماه جوالى تنهــا در یک روز بیش از دو 
میلیون بازدید کننده داشــت مى گوید: «اینطور است که 

مى فهمــى دارى پیر مى شــوى.» در ابتدا او به ســراغ 
همسرش «مارسیال» رفته و از او مى خواهد حالت دستى 
را نشــان دهد که براى وانمود کــردن صحبت با تلفن 
استفاده مى کند. مارسیال نیز انگشت شستش را به گوشش 

چسبانده و انگشت کوچکش را جلو دهان قرار مى دهد.
دانیل در ادامه به سراغ دخترش «دانیال» مى رود که روى 
کاناپه در حال بازى با تلفن همراهش اســت و وقتى از او 
مى خواهد ژست مورد اســتفاده هنگام استفاده از تلفن را 
نشان دهد، وى کف دستش را روى صورتش قرار مى دهد 
در حالى که کف دستش رو به گوشش قرار دارد. او همین 
موضوع را در مورد پسرش «کامیلو»  نیز تکرار مى کند و او 

نیز همان ژست خواهرش را نشان مى دهد.
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آخرین آمار ابتال به کرونا
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در 24 
ساعت منتهى به روز سه شـنبه 222 مورد بیمار جدید از 
افراد مشـکوك به کرونا ویروس به جز شهرستان هاى 
کاشـان و آران و بیدگل با عالئم بالینى در بیمارستان ها 
بسترى شـدند. آرش نجیمى تصریح کرد: اکنون تعداد 
کل بیمارانى که در شهرستان هاى استان به جز کاشان و 
آران و بیدگل با تشخیص کرونا بسترى هستند 1563 نفر 

است که 286 نفر وضعیت وخیم ترى دارند.

ورود به باغ بادران، ممنوع
ورود گردشگران به بخش باغ بادران ممنوع شد. شهردار 
شهر باغ بادران با اشاره به بستن مبادى ورودى این شهر 
در روز اربعین گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا، از ورود 
تمام گردشـگران به بخش باغ بهادران در روزهاى پنج 
شـنبه و جمعه جلوگیرى مى شـود. حجـت ا... امینى از 
همه ویالداران و کلیدداران خواسـت تا در روزهاى آخر 
هفته از اجاره ویال و منازل خود به گردشگران و مسافران 

خوددارى کنند./3138

بهینه سازى شبکه فشار 
متوسط هوایى

برق منطقه 2 شـرکت توزیع برق اصفهان بیش از یک 
کیلومتر شبکه فشار متوسـط هوایى را در شمال غرب 
اصفهان بهینه سـازى کرده اسـت. داریـوش باروتى، 
مدیر بـرق منطقه 2 شـرکت توزیـع بـرق اصفهان در 
این باره گفت: بهینه سـازى بیش از 1200 متر شـبکه 
فشار متوسـط هوایى در فاز اول در خیابان عطا الملک 
موجب شـد که کاهش شـاخه برى و توجه ویژه اى به 
محیط زیسـت انجام گیرد. وى تصریح کرد :در پروژه 
یاد شده شـبکه فشـار متوسـط هوایى با پایه هاى 15 
مترى به کنار گذر منتقل شـد که ایـن موضوع کاهش 
هزینه هاى شاخه برى و کاهش حوادث رانندگى را به 

همراه داشته است. 

شست و شوى شبکه فاضالب 
در یک ماه اخیر 17 هزار متر از شبکه فاضالب سطح آبفا 
منطقه یک شست و شـو شـد. الزم به توضیح است که 
این عملیات توسط پیمانکاران و با نظارت اداره توسعه و 
بهره بردارى شبکه فاضالب آبفا منطقه یک در راستاى 
جلوگیرى از پس زدگى و رفع انسـداد شـبکه فاضالب 

انجام شده است./3139

فرماندار اردستان به کرونا 
مبتال شد

مدیر شـبکه بهداشـت و درمان اردسـتان خبـر ابتالى 
حمیدرضا تأملى فرماندار شهرستان به کرونا را تأیید کرد. 
حسن ذبیحى اظهار کرد: جواب تست کروناى فرماندار 
اردسـتان مثبت اعالم شـد و او روند درمانى خود را آغاز 

کرده و شرایط عمومى مناسبى دارد.

80 هزار تن گندم 
تحویل دولت شد

مدیر بهبـود تولیـدات گیاهى جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفـت: با توجـه به شـرایط کم آبى، کشـت  و 
تولیدات خوبى در شهرسـتان اصفهان انجام شد؛ حدود 
80 هزار تن گندم تحویل دولت شده است و بالغ بر 8 هزار 
هکتار ذرت علوفه اى که 5 هزار آن ناشـى از بازگشایى 
آب و همچنین آبیارى تکمیلى از این صورت بوده است، 

به دست آمده است./3137

اوج کرونا در خمینى شهر
رئیـس مجمع بیمارسـتانى شهرسـتان خمینى شـهر 
گفت: در خمینى شـهر روزانه دو تن مصرف اکسیژن 
داریـم که ایـن آمـار بسـیار باالیى اسـت و بـا کمبود 
اکسـیژن مواجه شـده ایم. علـى اکبر جنگجـو اظهار 
کرد: تاکنون 114 نفر در بخش مراقب هاى ویژه فوت 
کرده اند و60 نفر از پرسنل بیمارستانى در خمینى شهر 

به کرونا مبتال شده اند.

خبر

قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در امور 
مشارکت هاى اجتماعى از نیاز ُمبرم بیماران مبتال به کرونا 
و بیمارســتان هاى این استان به دســتگاه کمک تنفسى 

(ونتیالتور) خبر داد.
محمد صافى دستجردى با اشاره به افزایش چشمگیر موارد 
ابتال به بیمارى کرونا و بیماران بدحال در استان اصفهان، 
افزود: با توجه به باال رفتن میزان بسترى ها بویژه در بخش 
مراقبت هاى ویژه (ICU) به شدت به دستگاه کمک تنفسى 
نیاز داریم و از خیریه ها و خیران مى خواهیم که براى تامین 

این دستگاه کمک بیشترى کنند.
وى با بیان اینکه تعدادى از بیماران مبتال به کرونا مى توانند 

با در اختیار داشتن دستگاه کمک تنفسى، ادامه درمان خود 
را در منزل سپرى کنند و این کار به خالى شدن تخت هاى 
بیمارســتانى براى خدمت رسانى به ســایر بیماران کمک 
بسیارى مى کند، تصریح کرد: خیریه ها و افراد خیر مى توانند 
در این زمینه با تامین دســتگاه هاى کمک تنفسى آن را به 

بیماران نیازمند اجاره دهند تا این مساله رفع شود.
به گفته وى میزان نیاز به بسترى در میان بیماران مبتال به 
کرونا آنچنان زیاد شده که ممکن است بیمارى چند ساعت در 
آمبوالنس منتظر خالى شدن تخت بیمارستانى شود بهمین 
دلیل یارى رســاندن در این زمینه کمک بسیارى به تامین 

ظرفیت مناسب براى پذیرش بیماران خواهد کرد./3134

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: امسال هیچ 
مورد اعزام هوایى و زمینى به مناسبت اربعین به عتبات 

عالیات از استان اصفهان نداریم.
غالمعلى زاهدى با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین 
حسینى اظهار داشت: امســال با توجه به شیوع کرونا 
و تشــدید وضعیت این بیمارى در کشــور و همچنین 
کشورهاى همســایه هیچ گونه اعزامى از کشور براى 

حضور در راهپیمایى اربعین نخواهیم داشت.
وى تصریح کرد: در بــازه اى از زمان اعالم شــد که 
یک هزار و 500 نفر از کشــور ســهمیه اعــزام براى 
اربعین را به صورت هوایى دارنــد، که این موضوع نیز 

منتفى شد.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر همه مرزهاى بین ایران و عراق بسته است، 
گفت: نه به صورت هوایى و نه به صورت زمینى اعزامى 
از استان اصفهان براى عتبات عالیات صورت نگرفته 

و نمى گیرد.
وى در خصوص مراسم حج سال آینده نیز گفت: براى 
این امر سهمیه کسانى که امســال موفق به حضور در 
این مراسم نشدند حفظ شده و در صورت بهبود شرایط 
برنامه ریزى براى حضور این افراد در سرزمین وحى از 

ماه آذر و دى آغاز خواهد شد.

اعزام به عتبات عالیات از 
استان اصفهان نداریم

نیاز مبرم بیمارستان ها
به دستگاه کمک تنفسى

طى مراسمى سید عباس جاور به عنوان رئیس جدید 
اداره بازرسى مخابرات منطقه اصفهان منصوب شد.

در این مراســم که با حضور مدیرکل دفتر بازرسى 
شرکت مخابرات ایران، سرپرست مخابرات منطقه 
اصفهان و جمعى از مسئولین این مجموعه به صورت 
ویدیوکنفرانس برگزار شد، طى حکمى از جانب دفتر 
کل بازرسى شرکت مخابرات ایران سید عباس جاور 

به عنوان رئیس جدید اداره بازرسى مخابرات منطقه 
اصفهان معرفى و از خدمات محمد حسام رحیمى در 

زمان تصدى این مسئولیت تقدیر به عمل آمد.
در پایان این مراسم با اهداى لوح تقدیر و هدایایى از 
تالش هاى محمد حسام رحیمى  تجلیل شد و حکم 
انتصاب سید عباس جاور قرائت و براى وى در سمت 

جدید آرزوى موفقیت شد.

رئیس جدید بازرسى مخابرات اصفهان معرفى شد

مدیر مجتمع طالى موته گفت: میزان تولید طال در 
این مجتمع، در شش ماهه نخست امسال، 16 درصد 

فراتر از برنامه بود.
علیرضا طاالرى با بیان این مطلب گفت: از ابتداى 
فروردین تا پایان شهریور، 162 کیلوگرم شمش طال 
در مجتمع طالى موته تولید شد این در حالى است 
که برنامه تولید شش ماهه، 140 کیلوگرم بوده است. 
وى افزود: پیش بینى مى شــود تا پایان سال، 300 

کیلوگرم شمش طال در این مجتمع تولید شود.
مدیر مجتمع طالى موته با بیان اینکه تولید شمش 
طال در این مجتمع، همتراز اســتاندارد هاى جهانى 

است، تصریح کرد: این مجتمع با اقدامات انجام شده 
در زمینه استانداردسازى شمش طال، توانسته است 
شمش تولیدى خود را از نظر کیفى و عیار به سطح 

جهانى برساند.
 وى افــزود: سیســتم هاى ذوب و ریخته گرى این 
کارخانــه را براى تولید شــمش هاى 500 و 1000 
گرمى ارتقــا داده ایم و بــا اســتفاده از کوره هاى 
مخصوص القایى، ذوب انجام مى دهیم. همچنین 
براى استانداردسازى تولید شمش، مجتمع مذکور به 
آزمایشگاهى با استاندارد 17025 مجهز شده که در 

سطح کشور منحصر به فرد است.

در حالــى که معاون عمران شــهرى شــهردار اصفهان از افزایش 16 درصدى تولید طالى موته
پیشرفت 70 درصدى پروژه ساماندهى میدان امام حسین(ع) 
خبر داده است، رئیس پلیس راهور استان اصفهان تهدید کرد 
در صورتى که رعایت ضوابط ایمنى انجام نشود از ادامه کار 

جلوگیرى خواهد کرد.
21 خرداد ماه امسال بود که محمد فیض، مدیرعامل سازمان 
نوسازى و بهســازى شــهردارى اصفهان از آغاز عملیات 
ساماندهى میدان امام حســین (ع) خبر داد و گفت: «مدت 
اجراى این پروژه پنج ماه در نظر گرفته شــده و پیش بینى 
مى شود زودتر از موعد پایان یابد.» از آن روز تا کنون حدود 
چهار ماه گذشته و دیروز ایرج مظفر، معاون عمران شهرى 
شهردار اصفهان به پیشرفت 70 درصدى پروژه ساماندهى 
میدان امام حسین(ع) اشــاره کرد و گفت که پیشرفت این 
پروژه 15 درصد جلوتر از برنامه زمانبندى شده است و تا اواخر 

آبان ماه تحویل شهروندان خواهد شد.
اظهار نظر مظفر بعد از آن منتشر شد که چند ساعت قبل تر 
از آن،  رئیس پلیس راهور استان اصفهان اعالم کرد فرصت 
45 روزه شهردارى براى ساماندهى میدان امام حسین(ع) 
پایان یافته و در صورت تمام نشدن عملیات اجرایى میدان 
امام حسین(ع) در روزهاى آینده، برابر با ماده 211 و 212 آیین 

نامه راهور اقدام  خواهد شد.

آنطور که ســرهنگ محمدرضــا محمدى عنــوان کرده 
است، برابر مواد 211 و 212 آیین نامه راهنمایى و رانندگى 
سازمان هاى یاد شده در قانون، باید قبل از هرگونه عملیات، 
هماهنگى هاى الزم را با پلیس راهور و پلیس راه انجام دهند 
و محدوده کارگاهى عملیات را ایمن سازى کنند. پلیس هم 
موظف شده از ادامه کار اشخاص و سازمان هایى که بدون 
رعایت ضوابط ایمنى در راه ها عملیــات اجرایى مى کنند 
جلوگیرى کند. رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان علت 
اولتیماتوم دادن به شهردارى را «توجه به مطالبات زیاد مردمى 
و وجود مشکالت ترافیکى در هسته مرکزى شهر» عنوان 
کرد که به گفته او، دلیلى بر این است که بهره بردارى هرچه 
ســریع تر از این طرح باید در دستور کار شهردارى اصفهان 
قرار گیرد. سرهنگ محمدى مى گوید: تنها نقطه اى در شهر 
اصفهان که محدودیت ترافیکى در آن وجود دارد، میدان امام 
حسین (ع) است. او با اشاره به اینکه پیش از اجراى این طرح، 
تغییراتى در مسیر ایجاد کرده ایم تا با مسیرهاى جایگزین و 
هدایت ترافیک، شهروندان کمترین مشکل را داشته باشند، 
این را هم گفت که این طرح مصوبه شوراى ترافیک را دارد 
که پلیس راهور یک عضو این شوراست، اما قرار بود ظرف 45 
روز عملیات اجرایى به سرانجام برسد و میدان امام حسین(ع) 
سنگفرش شود. وى با بیان اینکه قرار نیست این مسیر کامًال 
پیاده راه شود، افزود: اگرچه اولویت با عبور عابر پیاده است، اما 

قرار نیست ممنوعیت یا محدودیتى براى تردد خودروها ایجاد 
شود. این در حالى است که معاون عمرانى شهردارى اصفهان 
در گفتگوى روز گذشته خود، از انجام این پروژه دفاع کرده و 
گفت: با توجه به اینکه پروژه ساماندهى میدان امام حسین(ع) 
در نقطه شلوغى از شهر در حال انجام است، اجراى این پروژه 
در دو فاز طراحى شد که فاز نخست آن مربوط به محور میانى 
میدان به مساحت 1000 مترمربع شامل آبنما، فضاى سبز و 
سنگ فرش میدان ابتداى اسفندماه سال گذشته آغاز شد و 
در مدت یک ماه احداث شــد که این اقدام حاصل فعالیت 

شبانه روزى کارگران و مهندسان بود.
مظفر همچنین خاطرنشــان کرد: پس از ایام نوروز تا زمان 
دریافت مجوزهاى الزم و هماهنگى با تأسیســات شهرى 
و پلیس راهور عملیات اطراف میــدان در چند فاز از تیر ماه 

سال جارى آغاز شد. 
آنطور که معاون شهردار گفته اســت، مساحت میدان امام 
حســین(ع) حدود 8000 مترمربع است که 1000 مترمربع 
مرکز آن در ایام عید احداث شد و 7000 مترمربع دیگر شامل 
820 متر فضاى ســبز، 680 مترمربع مسیرهاى دوچرخه و 
5500 مترمربع ســنگفرش در حال انجام است و در نهایت 
پروژه ســاماندهى و کف ســازى میدان امام حسین(ع) در 
راستاى تکمیل پروژه هاى چهارباغ و براى اتصال این محور 

به محور سپه و در نهایت میدان امام(ره) ادامه مى یابد.

ساماندهى میدان امام حسین (ع) مناقشه بر انگیز شد

اولتیماتوم پلیس راهور به 
شهردارى اصفهان

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از شــهادت «عزیزا... اکبرى» 
آتش نشان ایســتگاه شــماره 7 آتش نشانى اصفهان 

خبر داد. فرهاد کاوه آهنگــران در خصوص حادثه روز 
دوشنبه در ایســتگاه شــماره 7 آتش نشانى اصفهان 

اظهار داشت: در این ایســتگاه مانور عملیات آموزشى 
برگزار شــد که در این عملیات و حدود ســاعت 11 
آتش نشــان «عزیزا... اکبرى» به دلیل از دست دادن 
تعادل و برخورد ســرش با زمین جان خود را 
از دست داد. سخنگوى سازمان آتش نشانى 
و خدمــات ایمنــى شــهردارى اصفهان 
اضافه کرد: این آتش نشــان به بیمارستان 

آیت ا...کاشانى منتقل شد.
در همین باره، رئیس شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان در پیام تســلیت خود به مناســبت 
شهادت این آتش نشان اصفهانى با تاکید بر 
لزوم بررسى دقیق و کارشناسى این موضوع 
خواستار اعالم دالیل وقوع این حادثه در اسرع وقت به 

شوراى شهر شد..3135

عروج از ایستگاه شماره 7 

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: روز 
دوشنبه طوفان لحظه اى با سرعت 50 کیلومتر بر ساعت 
کانون هاى گرد و غبار سگزى را فعال کرد و سبب کاهش 

دید شدید و آلودگى هواى اصفهان شد.
منصور شیشه فروش درباره منشأ گرد و خاك در 
کالنشهر اصفهان، اظهار کرد: امواج ناپایدارى 
از شمال استان وارد شده که با وزش باد شدید، 
طوفان لحظه اى و کاهش محسوس دما همراه 
است و به دلیل اینکه رطوبت ندارد بارش زا نیست. 
وى افزود: وزش باد شدید و طوفان سبب فعال 
شدن کانون هاى گرد و غبار در منطقه سگزى و 

کاهش دید شدید در محور نائین-سگزى شد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
با بیان اینکه طوفان لحظه اى روز دوشــنبه با 

سرعت 50 کیلومتر بر ساعت رخ داده است، ادامه داد: 12 
اصله درخت بر اثر طوفان در شهر سگزى سقوط کرد و در 
محدوده اتوبان فرودگاه اصفهان دیوار دو ساختمان ریزش 

کرد؛ همچنین تعدادى تیر چراغ برق دچار آســیب شد. 
شیشه فروش گفت: منشأ گرد و غبار روز دوشنبه تاالب 
گاوخونى نبوده است. در همین حال رئیس اداره پیش بینى 
هواشناسى استان اصفهان از تداوم ناپایدارى هاى پاییزه، 

وزش باد شدید، افزایش ابر و احتمال بارش هاى پراکنده 
و موقت در بسیارى از مناطق استان به ویژه نیمه شمالى 
اصفهان تا روز جمعه خبر داد و گفت: دما در این مدت بین 

5 تا 7 درجه سردتر مى شود. 
زهرا سیدان با بیان اینکه وزش باد شدید با سرعت بیش 
از 15 متر بر ثانیه روز دوشنبه بســیارى از مناطق استان 
اصفهان را در بر گرفت، اظهار کرد: بیشترین شدت وزش 
باد در چادگان با ســرعت 80 کیلومتر بر ساعت 
بوده است؛ همچنین سرعت وزش باد بعد از ظهر 
دیروز در کالنشهر اصفهان نیز به 58 کیلومتر بر 

ساعت رسید.
رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
با بیان اینکه ناپایدارى هــاى پاییزه در روزهاى 
چهارشنبه، پنجشــنبه و جمعه در سطح استان 
ادامه دارد، اضافه کرد: وزش بادهاى شمالى دو 
روز پایانى هفته شدیدتر است و روز جمعه بارش 
پیش بینى مى شود. سیدان گفت: تا شنبه 19 مهر 
دماى هوا بین 5 تا 7 درجه سانتى گراد کاهش خواهد یافت 
و این کاهش دما در مناطق شمالى و شرقى محسوس تر 

خواهد بود./3136

معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان گفت: 
23 درصد از جمعیت شهر در بافت فرسوده و ناکارآمد 

ساکن هستند.

ســید احمد حســینى نیا در آئیــن راه انــدازى دفتر 
تسهیل گرى محله شاهد، اظهار کرد: کالنشهر اصفهان 
داراى دو هزار و 380 هکتار بافت ناکارآمد اســت که 
معادل 12 درصد از مســاحت کل شهر و در قالب 237 
لکه در مناطق 15 گانه شهر و در قالب چهار گونه بافت 
ناکارآمد با پیشینه روستایى، اسکان غیررسمى، میانى و 

بافت ناکارآمد تاریخى است.

وى با بیــان اینکه تعداد 449 هــزار و 931 نفر معادل 
23 درصد از جمعیت شهر در بافت فرسوده و ناکارآمد 
ساکن هستند، افزود: موضوع مهم و قابل تأمل مقابله 
با گسترش اینگونه بافت ها و رفع مسائل و مشکالت 
موجود در آن، همــواره دغدغه هایــى را بین مدیران 
شهرى و دست اندرکاران مدیریت بحران شهرى ایجاد 

کرده است./3133

سکونت 23 درصد جمعیت 
شهر در بافت هاى ناکارآمد

منشأ طوفان دوشنبه در اصفهان کجا بود؟ 

استاندار اصفهان گفت: ضرورت هماهنگى و همدلى 
بیشتر در خصوص کرونا بین فرمانداران الزم است 
چراکه شرایط این استان به لحاظ شیوع کرونا خوب 

نیست.
عباس رضایى روز دوشنبه در حاشیه سمینار ویدیو 
کنفرانس فرمانداران شهرستان هاى استان در جمع 
خبرنگاران در ســالن اجتماعات کتابخانه مرکزى 
افزود:  همچنین این جلســه با هدف آمادگى براى 
انتخابــات 1400، پیگیــرى پروژه هــاى مختلف 
عمرانى و هماهنگى در بخش هاى سیاسى، امنیتى 

و اقتصادى برگزار شده است.
وى با بیان اینکه در زمان حاضر نیروهاى بهداشت 
و درمان و پرستاران و پزشکان با مشکالت متعددى 
مواجه هســتند، ادامه داد: فرمانداران در خط مقدم 

جبهه هاى اجرایى هســتند که بایــد در این ارتباط  
هماهنگى هاى الزم  صورت مى گرفت.

اســتاندار اصفهان بیان کرد: با توجه به شیوع کرونا 
نتوانســتیم صحبت هاى فرمانداران و مشکالت و 
مسائل شهرستان ها را از نزدیک بشنویم به همین 
دلیل امروز با رعایت پروتکل هاى بهداشتى و فاصله 

گذارى اجتماعى این جلسه برگزار شد.
رضایى اظهار کرد: با توجه به اینکه ســال جارى به 
لحاظ کرونا و تحریم هاى ظالمانه دشوار است باید 
هماهنگى را با فرمانداران شهرستان ها که در جبهه 

مقدم خطوط اجرایى هستند، صورت بگیرد.
وى ادامه داد: وظیفه اصلى فرمانداران و استاندارى 
به عنوان مدیران عالى دولت در شهرها هماهنگى 

و همدلى است.

اصفهان به لحاظ شیوع کرونا شرایط خوبى ندارد

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
گفت: به نظر مى رسد بازرگانان به دلیل نوسانات نرخ 

ارز، در واردات آناناس دچار مشکل شده اند.
محمدصادق ریاحى اظهار کرد: متأسفانه میوه آناناس 
در میدان میوه و تره بار اصفهان اصًال موجود نیست و در 
تهران نیز به ندرت و با قیمت بسیار باال یافت مى شود. 
وى تأکید کرد: با توجه به شیوع کرونا و توصیه برخى 
پزشکان در استفاده از میوه آناناس براى بهبود شرایط 
بیماران، تقاضا براى خرید این محصول بســیار زیاد 
شده است، اما در اصفهان این محصول موجود نیست.

ریاحى گفت: در کشــور تولید آنانــاس نداریم، اما 
اینکــه در برخى مغازه هاى تهــران این میوه دیده 
مى شــود، به این دلیل اســت که این محصول به 
صورت مسافرى وارد کشور شده که با قیمت بسیار 
باال فروخته مى شود. وى همچنین با اشاره به دالیل 

افزایش قیمت موز، اظهار کرد: موز میوه اى وارداتى 
است که با نرخ ارز آزاد وارد کشور مى شود و در حال 
حاضر قیمت هر کیلو موز ایرانى در میدان میوه و تره 
بار اصفهان 13 هزار تومان و موز وارداتى 18 هزار و 

500 تومان است.
ریاحى درباره قیمت ســیب در بــازار، اظهار کرد: 
در حال حاضر بخشــى از بار ســیب بــازار روانه 
سردخانه ها مى شــود، چراکه احتمال صادرات آن 
وجود دارد، بنابراین قیمت سیب در بازار گران شده 
است. وى همچنین درباره وضعیت مرکبات در بازار، 
اظهار کرد: به نظر مى رسد امســال میزان پرتقال 
موجود در بازار کمتر باشــد، چراکه گفته مى شــود 
درختان بار کمترى دارند، البتــه اکنون اظهارنظر 
درباره وضعیــت پرتقال و نارنگى موجــود در بازار 

اندکى زود است.

چرا آناناس در بازار اصفهان نایاب شده است؟

مانى مهدوى
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محمد بحرانى، بازیگر و صداپیشه سینما و تلویزیون در تشریح فعالیت هاى این 
روزهاى خویش، گفت: در حال حاضر مشغول کار خاصى نیستم؛ در این مدت 
(پس از شیوع کرونا) چند پیشنهاد کار سریال و فیلم سینمایى (پنج فیلم سینمایى 
و دو سریال که یکى در حال تولید است و دیگرى براى نوروز بعدى است) داشتم 

که متأسفانه به دلیل تداخل با برخى مسائل شخصى نتوانستم قبول کنم.
بحرانى با اشاره به فعالیت هاى تازه اش، بیان کرد: در حال حاضر یک کار سریال 
هست که با یک تیم مشغول نوشتن فیلمنامه آن براى شبکه نمایش خانگى 
هستیم و من جزو نویسندگان هستم؛ یک مسابقه هم هست که در حال طراحى 
آن هستیم که چندوچون آن بعد از ماه هاى محرم و صفر مشخص خواهد شد. 
ضمن اینکه مشغول یک کار عروسکى براى شبکه 2 در سمت مشاور هستم که 
کار عروسکى بسیار بزرگى است؛ االن دوماهى هست که متن هاى آن نوشته و 

کارهایش انجام مى شود و این بخشى از زمان من را مى گیرد.
این بازیگر سینما در اشاره به شرایط پیش آمده پس از شیوع ویروس کووید- 19، 
تصریح کرد: دو ماه اول را در خانه ماندیم و قرنطینه بودیم اما همه ماهایى که 
پولدار نیستیم این گیر را داریم که باید کار کنیم؛ ضمن اینکه بخش زیادى از کار 

من هم دیگر قابلیت در خانه ماندن نداشته است.
وى افزود: ما قشر متوسط هستیم و باز شرایط بهترى داریم اما قشر زیادى از 
مردم کشور در واقع روزمزد هستند و این شعار که در خانه بمانیم تعریفى ندارد؛ 
مى شود گفت مسافرت نروید، دورهمى نگیرید یا در جمع ها موارد بهداشتى 
را رعایت کنید اما سطح اقتصادى عمومى کشور این اجازه را نمى دهد که در 

خانه بمانیم.
صداپیشه عروســک «جناب خان» یادآور شــد: تا امروز واقعًا شیوه نامه هاى 
بهداشــتى را تا جایى که مى شــده رعایت و تالش کردم این مدت به اصول 
پایبند باشم؛ رفت و آمدهاى خانه ما بســیار محدود شده است. پدر و مادرم در 
شیراز ساکن هستند و از پارسال نتوانســته ام آنها را ببینم و اصًال به دیدنشان 

نرفته ام چون ترسیدم نکند حتى یک سفر هوایى من به شیراز فاجعه اى براى 
خانواده ام باشــد. به همین دلیل در تمام این مدت اصًال آنها را ندیده ام و البته 

که بسیار سخت است.
صداپیشه «آقوى همساده» و «ببعى» در مجموعه «کاله قرمزى» در توضیح 
خبرى که مبنى بر ادامه این مجموعه باشد، خاطرنشان کرد: ما معموًال هرسال 
خبر مى شــدیم که برویم کار کنیم اما فعًال که خبرى نیســت؛ ضمن اینکه 

اطالعاتى در مورد صدا و سیما و بحث تهیه کنندگان و... نداریم.
بحرانى با اشاره به احتمال ساخته شدن «کاله قرمزى» در سال هاى بعد، بیان 
کرد: «کاله قرمزى» پس از سال ها دوباره در سال 88 کار شد و ممکن است باز 
هم پس از سال ها دوباره این اتفاق برایش بیافتد، ساخته شود و آن تیم دوباره 

دور هم جمع شوند.
وى گفت: از مجموعه «کاله قرمزى» خاطــره اى ندارم اما کیف مى کنم که 
شخصیت ها مستقل از من و دیگر صداپیشگان، عروسک گردانان و تیم تهیه، در 
فضاى مجازى به زندگى خودشان ادامه مى دهند؛ حتى دیده ام که کاراکترهاى 
ما دوبله مى شوند، صداهایى از اتفاقات روز روى اینها حرف مى زنند و این بامزه 

است و کیف دارد.
بحرانى در انتها و در پاســخ به این پرســش که از بین کارهــاى خود، کدام 
یک را بیش از ســایرین دوست دارد، گفت: عروسکى داشــتم به اسم «استاد 
همه چى دون» که سال ها با آن در شبکه 2 کار کردم؛ این اواخر پستى در فضاى 
مجازى از آن گذاشتم و بسیارى از آدم هایى که وقتى آن را مى دیدند کودك 
بودند و امروز دانشــجو هستند، برایش کامنت گذاشــته بودند؛ آن شخصیت 

همچنان براى من بسیار خاطره انگیز و دوست داشتنى است.
بحرانى شخصیت پردازى عروسک محبوب «جناب خان»  را محصول تجربه 
زیسته اش مى داند؛ از کودکیش در شیراز در همســایگى بچه هاى جنگ زده 

خوزستان گرفته تا تجربیات دوران خوابگاه دانشجویى اش در تهران.

صداپیشه «آقوى همساده» و «ببعى»:

شخصیت هاى 
«کاله قرمزى»

 در فضاى مجازى 
به زندگى شان 
ادامه داده اند
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صداپیشه «آقوى

شخص
«کاله
 ددر فضاى
به زند
ادامه

بدلکارى «تام کروز» روى سقف قطار

بازغى: همکاران ما در سینما 
در تنگدستى گرفتار هستند

«نیستان» عنوان برنامه اى تخصصى موسیقى در رادیو است؛ برنامه اى که 20 سال است از رادیو فرهنگ پخش مى شود و 
به اخبار روز موسیقى و نیز تحلیل و بررسى موسیقى ایران مى پردازد. تهیه کننده «نیستان»، حضور بزرگان موسیقى همچون 
زنده یادان فرهنگ شــریف، جالل ذوالفنون، عطاء ا... جنگوك، بیژن ترقى و معینى کرمانشــاهى در این برنامه را یکى از 

افتخارهاى آن مى داند.
وحید رستگارى در بیستمین سالگرد تولید و پخش این برنامه به خاطره اى اشاره کرد که جالب است. رستگارى گفت: در سال 

فرهنگ، کابین تلفن 1382 که این برنامه هر روز به مدت چهار ساعت پخش مى شد، در پخش شبکه 
وجود داشت. در یکى از روزها که برنامه در حال پخش بود، مسئول ارتباطات 

گفت که استاد یاحقى تماس گرفته و مى خواهد با شما صحبت کند، خب 
من هم باورم نشد، گفتم گوشى را بگذارید و گفتم گاهى مردم با ما شوخى 
مى کنند. استاد ســه بار تماس گرفت و من فکر کردم مزاحم تلفنى است، 
چون آن موقع مالقات و صحبت با زنده یاد اســتاد پرویز یاحقى به سختى 

محقق مى شد و من باورم نمى شد که تماس از جانب ایشان باشد. خالصه 
اینکه ایشان مجدد تماس گرفتند و من صحبت کردم، خودشان را معرفى کردند 

و من هنوز باورم نمى شد که ایشان هستند. کمى که صحبت کردند مطمئن شدم 
خودشان هستند و گفتند که من در اتوبان در حال رانندگى بودم و برنامه شما را 

گوش مى دادم، ماشین را نگه داشتم تا درباره مطلب اشتباهى که کارشناس 
برنامه عنوان کرده، صحبت کنم. براى من جالب بود که ایشان از مخاطبان 

این برنامه است و در آن  شرایط سعى بر تماس با ما را داشتند و این یکى 
این برنامه شد. بعد از آن از خاطرات خوب من در 
باعث با ایشان مالقات کردم  و 

شد تا رابطه بسیار خوبى 
بین ما شــکل 

بگیرد./3120

آى فیلم پنج شــنبه 17 مهر فیلم ســینمایى 
«مســافر رى» را با بازى داریوش ارجمند در 
نقش حضرت «عبدالعظیم حسنى» به نمایش 

مى گذارد.
داود میرباقــرى، کارگردان مطرح ســینما و 
تلویزیون، در سال 1379 «مســافر رى» را با 
محوریت حضرت عبدالعظیم حسنى ساخت که 
پس از نمایش آن در سینماها، نسخه اى دیگر 

از آن به صورت سریال از تلویزیون پخش شد.
این فیلم پــس از فیلم هــاى «آدم برفى» و 
«ساحره»، ســومین فیلم بلند داود میرباقرى 
بود که فیلمبردارى آن در ســال 1379 انجام 
شد و فیلم در همان سال و در مدت زمان تقریبًا 
طوالنى دو ساعت که ویژگى اغلب فیلم هاى 

تاریخى است، آماده نمایش شد.
فیلمنامه «مسافر رى» را خود میرباقرى در ژانر 
تاریخى و مذهبى به نگارش درآورده اســت؛ 
داستان فیلم قرن ســوم هجرى را به تصویر 
مى کشــد. مقارن با خالفت عباسى و امامت 
دهمین پیشواى شیعه امام هادى(ع)، عبدالعظیم 
حسنى یکى از شاگردان و مریدان امام هادى (ع) 
مغضوب دستگاه خلیفه است. پس از تخریب 
بارگاه امام حسین (ع) در کربال به دستور عمال 
خلیفه، عبدالعظیم به توصیه امام هادى (ع)، به 
مهاجرتى طوالنى به ســمت ایران و شهررى 

مى رود.
در کنار داریوش ارجمند و ویشــکا آســایش 
هنرپیشگانى چون جمشید هاشم پور، محمدرضا 
شریفى نیا، عنایت بخشى، عنایت ا... شفیعى، 
ســیاوش طهمورث، زهره حمیدى و ســتاره 

اسکندرى نیز در «مسافر رى» بازى کرده اند.
این فیلم سینمایى پنج  شنبه شب ساعت 22:00 
راهى آنتن مى شود. بازپخش آن نیز در ساعت 

06:00 و 14:00 روز جمعه خواهد بود./3122

«مسافر رى»
 به آى فیلم مى آید

آى
«م

نقش
مى
داو
تلو
مح
پس
ازآ

زمان دقیق پخش ســریال «نجال» با بازى حسام منظور، سارا رســول زاده و آزیتا حاجیان در 
هاله اى از ابهام قرار دارد.

سریال «نجال» به کارگردانى خیرا... تقیانى پور و تهیه کنندگى سعید سعدى، سریال جدید شبکه 
3 سیماست که به زودى روى آنتن این شبکه مى رود. این سریال که در هفته هاى گذشته اولین 
تیزر آن از شبکه 3 سیما پخش شد از ابتدا براى پخش در ایام اربعین درنظر گرفته شده بود اما زمان 

دقیق پخش آن در هاله اى از ابهام قرار دارد.
هفته پایانى ماه صفر، زمان پیش بینى شده براى پخش سریال «نجال» است که این زمان بستگى 

به تعیین شبکه و برنامه هاى آن دارد.
سریال «نجال» کارى مناســبتى از خیرا... تقیانى پور کارگردان جوان کشــورمان است که در
 لوکیشن هاى متعدد مقابل دوربین رفت و سعید سعدى تهیه کننده باتجربه تلویزیون در این سریال 

در کنار او حضور دارد.
این سریال روایتگر ماجراهایى از اربعین و داستان هایى با محوریت فرهنگ عاشورایى است و در 
واقع یک ملودرام مذهبى و اجتماعى است که در حدود سال 1358 مى گذرد. سریال «نجال» در 

15 قسمت براى پخش از شبکه 3  سیما آماده شد./3119
«نجال» 

سریال 
قیق پخش 

زمان د

ص نیست
مشخ

پژمان بازغى، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون در خصوص دست خالى مدیریت سینما در سال 
آخر حیات دولت گفت: همکاران ما در بخش هاى مختلف سینما در تنگدستى گرفتار هستند و 
کسى به فریادشان نمى رسد؛ بى شک این وظیفه مسئوالن سینمایى است که مساعدتى جدى 
براى تمامى هنرمندانى که این روزها نیازمند یارى و مدد هستند، داشته باشند و تمهیداتى براى 

برون رفت زندگى آنها از بحران در نظر بگیرند.
بازیگر فیلم هاى سینمایى «سربازهاى جمعه» و «سمفونى نهم» افزود: وضعیت سینما 

بعد از بحران کرونا در سراسر جهان به هم ریخت؛ این اتفاق غیرمترقبه باعث شد تا اوضاع 
سینما هم در تمامى کشورهاى دنیا دچار تشتت شود اما با تمهیدات مسئوالن فرهنگى و 

سینمایى در سایر کشورها این بحران آرام آرام حل شد اما در کشور ما وضعیت سینما 
همچنان بحرانى است.

این سینماگر با بیان اینکه مدیران سینمایى باید با دغدغه مندى و اهتمام جدى 
فریادرس اهالى سینما باشند اظهار کرد : روزى که ما داد مى زدیم و مى گفتیم 

بیکارى داشته باشــند، هنرمندان باید هنرمندان باید بیمه 
داشته باشند که در مواقع بحرانى به دادشان برسد، سندیکاى درست 
امثال امروز بودیم!به فکر امروز و 
سینمایى «کافه ســتاره» و «سلفى با دموکراسى» بازیگر فیلم هاى 
وضعیت این روزهاى ســینما و بحرانى که کرونا در خاطرنشان کرد: 
شاید تلنگر خوبى باشــد براى مدیران فرهنگى و سینما ایجاد کرده 

شاید حداقل براى سال هاى آتى وضعیت بیمه بیکارى سینمایى تا 
اهالى سینما را تعیین تکلیف نمایند. واقعاً نمى دانم چرا 
تکلیف بیمه بیکارى اهالى سینما بعد از این همه سال 

بحث و پیگیرى روشن نمى شود و هیچ مدیر 
سینمایى اهتمام جدى براى این اتفاق 

مهم نداشته است؟

اشتباه گرفتن پرویز یاحقى با مزاحم تلفنى!

رضا رشیدپور به رقابت با 
علیخانى بازگشت

چندى پیش خبرى در فضاى مجازى پخش شــد که رضا رشیدپور به شبکه یک 
خواهد رفت و در آنجا برنامه تلویزیونى «صبح بخیر ایران» را اجرا مى کند. این خبر 
خیلى زود از سوى مدیران شبکه یک تکذیب شد و اعالم کردند که خط مشى شبکه 

ملى منطبق با چارچوب کمیته مجریان معاونت سیماست.
اما پیگیرى ها نشــان مى دهد که رضا رشــیدپور و گروه «اتفاق» با تغییر ساختار 
به دنبال بازگشــت از ماه ربیع االول اند. برنامه اى که به علت مشکالت کرونایى، 
نتوانست به ساختار اصلى اش پایبند بماند و جمعیت را در کنارش داشته باشد و حاال 

قرار است با ساختار و اتفاقات جدیدى دوباره به آنتن برگردد.
البته در این مسیر، گروه «حاال خورشــید» در تدارك برنامه اى عصرگاهى براى 
شبکه 3 سیماســت. برنامه اى که مجریان جوانى خواهد داشت. نام پرویز نشاط 

و حمید ترابیان دو مجرى که همیشه کنار رضا رشیدپور بوده اند مطرح شده است.
همچنین احتمال دارد خود رشیدپور گاهى به عنوان مجرى مهمان در برنامه حاضر 
شود. دست اندرکاران با طراحى که کرده اند از مجریان قدیمى و نوستالژى تلویزیونى 

هم بهره مى برند و البته اتفاقات دیگرى هم طراحى شده که به هنگام شروع برنامه 
باید روى قاب سیما شاهد و ناظرش باشیم. این برنامه عصرگاهى هم قرار است از 

ایام ربیع االول به آنتن شبکه 3 سیما برسد.
در این میان ضبط برنامه  «عصرجدید» احسان علیخانى به علت مشکالت کرونایى 
به تعویق افتاده است و گروه در تالش اند مرحله نیمه نهایى فصل دوم را هرچه زودتر 
به آنتن پاییز شبکه برسانند. باید منتظر بمانیم و ببینیم  که گروه «عصر جدید» این 
چند صباح باقیمانده فصل دوم را چه زمانى به سرانجام خواهد رساند و آیا مى توانیم 

منتظر «عصر جدید» در ایام نوروز 1400 باشیم؟

وحید رستگارى در بیستمین سالگرد تولید و پخش این برنامه به خاطره اى اشاره کرد که جالب است. رستگارى گفت: در سال 
فرهنگ، کابین تلفن 1382 که این برنامه هر روز به مدت چهار ساعت پخش مى شد، در پخش شبکه 

وجود داشت. در یکى از روزها که برنامه در حال پخش بود، مسئول ارتباطات 
گفت که استاد یاحقى تماس گرفته و مى خواهد با شما صحبت کند، خب 
من هم باورم نشد، گفتم گوشى را بگذارید و گفتم گاهى مردم با ما شوخى 
مى کنند. استاد ســه بار تماس گرفت و من فکر کردم مزاحم تلفنى است، 
چون آن موقع مالقات و صحبت با زنده یاد اســتاد پرویز یاحقى به سختى 

محقق مى شد و من باورم نمى شد که تماس از جانب ایشان باشد. خالصه 
اینکه ایشان مجدد تماس گرفتند و من صحبت کردم، خودشان را معرفى کردند 
و من هنوز باورم نمى شد که ایشان هستند. کمى که صحبت کردند مطمئن شدم
خودشان هستند و گفتند که من در اتوبان در حال رانندگى بودم و برنامه شما را 

سناس گوش مى دادم، ماشین را نگه داشتم تا درباره مطلب اشتباهى که کارش
برنامه عنوان کرده، صحبت کنم. براى من جالب بود که ایشان از مخاطبان
این برنامه است و در آن  شرایط سعى بر تماس با ما را داشتند و این یکى 

این برنامه شد. بعد از آن از خاطرات خوب من در 
باعث با ایشان مالقات کردم  و 

شد تا رابطه بسیار خوبى 
بین ما شــکل 

بگیرد./3120

فیلمنامه «
م تاریخى و
داستان فیل
مى کشــد
دهمین پیش
حسنى یکى
مغضوب د
بارگاه امام
خلیفه، عبد
مهاجرتىط

مى رود.
در کنار دار
هنرپیشگان
شریفى نیا،
ســیاوش
اسکندرىن
این فیلم س
راهى آنتن
0 و 0 06:00

«تام کروز» در حال فیلمبردارى هفتمین فیلم از مجموعه فیلم هاى موفق مأموریت 
غیرممکن بوده و هر از چندگاهى تصاویر و ویدیوهایى از بدلکارى هاى خیره کننده او 
منتشر مى شود. در تازه ترین مورد  او یک غیرممکن دیگر را ممکن کرده و روز یک شنبه 
تصاویرى از بدلکارى جدید او در نروژ براى فیلم جدیدش منتشر شد. در این ویدیو دیده 
مى شود که این بازیگر 58 ساله روى سقف قطارى که به سرعت در حال حرکت است 

نشسته، در حالى که طرفداران حیرت زده او با خودرو از کنار ریل او را تماشا مى کنند.
همچنین به نظر مى رســد که کروز نیز از دیدن طرفداران خود هیجان زده شده و در 
حالى که به ســرعت عبور مى کند همراه با یک لبخند بزرگ، برایشــان دست تکان 
مى دهد. تام کروز در این ویدیو با لباس هاى تماماً مشکى و در حالى که دیگر بازیگران 
و تیم تولید او را روى قطار همراهى مى کنند بیش از هر چیزى شبیه یک جاسوس بسیار 

فعال و زبده است. در حالى که قطار سریع السیر از میان کوهستان هاى نروژ عبور مى 
کند، کروز بسیار آرام و راضى به نظر مى رســد. در ماه هاى اخیر تصاویر و ویدیوهاى 
بسیارى از سکانس هاى خیره کننده فیلم جدید تام کروز -مأموریت غیرممکن- منتشر 

شده است؛ از جمله پرش با موتورسیکلت و پرش با چتر از آسمان.
فیلمبردارى این فیلم از قبل به دلیل شــیوع کرونا در ایتالیا با پنج ماه تأخیر همراه شد، 
جایى که فیلمبردارى ها در ماه مارس آغاز شده و این تأخیر پنج ماهه باعث به تعویق 
افتادن اکران فیلم تا نوامبر 2021 شد. یک منبع خبرى نزدیک به تام کروز و سازندگان 
فیلم «مأموریت غیرممکن 7» گفته است: «آنها از تأخیرهاى بیشتر واهمه دارند. استودیو 
بر این باور است که همه را در سالمت کامل نگه خواهد داشت و فیلمبردارى ها را به 

پایان خواهد رساند.» /3121

فریادرس اهالى سینما باشند اظهار کرد : روزى که ما داد مى زدیم و م
بیکارى داشته باشــند، هنرمهنرمندان باید بیمه 

بسندیکاى درست داشته باشند که در مواقع
امثال امروز بودیم!به فکر امروز و 
سینمایى«کافه ســتارهبازیگر فیلمهاى

وضعیت این روزهاى ســخاطرنشان کرد: 
شاید تلنگر خوبى باشــدسینما ایجاد کرده 

شاید حداقل براى سال هاىسینمایى تا 
اهالى سینما را تعیین تکلیف
تکلیف بیمه بیکارى اهالى
بحث و پیگیرى روشن
سینمایى اهتمام جدى

مهم نداشته است؟
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بنا به ادعاى دیروز برخى رسانه ها،
بازیکن سپاهان چند پیشنهاد لیگ 

برترى دریافت کرده و احتمال 
جدایــى او از ایــن تیم زیاد 

است.
رضــا میرزایــى، بازیکن 

سپاهان که در فصل گذشته 
با توجه به حضورش در پســت هاى 

مختلف بــراى این تیــم عملکرد خوبى 
از خودش بــه نمایش گذاشــت و از مهره هاى 
مهم و کلیدى تیم محســوب مى شود در پنجره 
تابستانى مورد توجه چند تیم لیگ برترى از جمله 
فوالد، تراکتــور و ذوب آهن قــرار گرفته ولى با 
توجه به قراردادش با سپاهان براى جدایى نیاز به 

رضایتنامه باشگاه دارد. 
در همین راستا وینگر سپاهان جلساتى با مدیران 
باشگاه داشــته تا در خصوص وضعیتش تعیین 
تکلیف شود ولى این جلسات تاکنون نتیجه بخش 

نبوده است.
با توجه به اینکه میرزایى از بازیکنان بومى سپاهان 
و از محصوالت پایه این باشگاه است و محبوبیت 
باالیى میان هواداران این تیم دارد سپاهانى ها به 

راحتى حاضر به از دست دادن او نیستند.
تاکنون سه جلسه میان میرزایى و مدیران سپاهان 
برگزار شده ولى توافق حاصل نشده است؛ با وجود 
این،  همچنان احتمال جدایى میرزایى زیاد است. 

باید دید در نهایت این بازیکن که پیشنهادات مالى 
خوبى دریافت کرده از جمع طالیى پوشــان جدا 
مى شود یا در لیگ بیســتم با لباس این تیم بازى 

خواهد کرد.

ى رسانه ها،
شنهاد لیگ 

 احتمال 
 زیاد 

کن 
ذشته 

 پســت هاى 
ـم عملکرد خوبى 

 گذاشــت و از مهره هاى 
ســوبمى شود در پنجره
د تیم لیگ برترى از جمله
بآهنقــرار گرفته ولى با
پاهان براى جدایى نیاز به

سپاهان جلساتى با مدیران
خصوص وضعیتش تعیین
سات تاکنون نتیجه بخش

 از بازیکنان بومى سپاهان
ن باشگاه است و محبوبیت
ین تیم دارد سپاهانى ها به

 دادن او نیستند.
میرزایى و مدیران سپاهان
حاصل نشده است؛ با وجود
دایى میرزایى زیاد است. 
زیکن که پیشنهادات مالى
جمع طالیى پوشــان جدا
ـتم با لباساین تیم بازى

شایعات 
متعدد 
در مورد 
رضا 
میرزایى

با تصمیم محرم نوید کیا، ســه بازیکن از 
تیم امید زردپوشــان اصفهانى، به اردوى 

بزرگساالن اضافه شدند.
تیم سپاهان که با کادرفنى جدید خود در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا حاضر شد، 
این روزها تمریناتش را زیر نظر نویدکیا و 
کادر فنى انجام مى دهد تا خود را مهیاى 

آغاز لیگ بیستم کند.
ســپاهان که در فصل گذشته، ناکام بود و 
نتوانست حتى سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 
را کسب کند، امیدوار است تا بتواند با حضور 
بازیکن سابق و اسطوره این باشگاه بر روى 

نیمکت تیم، به نتایج دلخواه برسد.
برهمین اســاس و با نظر محرم نویدکیا 

سرمربى زرد پوشان، ســبحان پسندیده، 
مهران کاظمــى و علیرضا صادقى ســه 
بازیکن تیم امید سپاهان به تمرینات تیم 
بزرگساالن اضافه شدند و در صورت تأیید 
نهایى محرم، اسامى این بازیکنان داراى 
قرارداد با تیم امید ســپاهان به لیست زیر 
23 سال تیم بزرگســاالن براى حضور در 
رقابت هاى لیگ برتر فصل آینده اضافه 

خواهد شد.
این سه بازیکن که به ترتیب در پست  هاى 
دفاع چپ، هافبک دفاعى و مهاجم براى 
تیم امید سپاهان در فصل گذشته به میدان 
رفتند، عملکرد خوبى از خود در لیگ برتر 

امید کشور به جا گذاشته بودند.

این 3 نفر آمدند

 بعد از برترى پرسپولیس برابر النصر عربستان و صعود به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا، باشگاه عربستانى از باشگاه 
ایرانى با ادعاى اســتفاده از بازیکن غیرقانونى شکایت 
کرده است. النصر مدعى اســت که پرسپولیس از نقل 
و انتقاالت محروم بوده و نمى توانسته قرارداد بازیکنان 

جدیدش را به ثبت برساند.
به گفته بسیارى از کارشناسان شکایت النصر در نهایت 
به جایى نخواهد رســید. همچنین اینکه گفته مى شود 
 TMS محرومیت از نقل  و انتقاالت از طریق سیســتم
مشخص مى شود حرف درستى نیست و زمانى در این 
سیستم متوجه محرومیت مى شوید که بازیکن خارجى 
جذب کنید و بخواهید برایش ITC درخواست کنید چرا 
که جذب و ثبت قرارداد بازیکنان داخلى نیاز به ثبت در 

سیستم TMS ندارند.
نکته بســیار مهم دیگر ماجــرا اینجاســت که همه 
فدراسیون ها موظف هستند از قبل تاریخ نقل  و انتقاالت 
 TMS خود را به فیفا اعالم کنند تا فیفا آن را در سیستم
اعمال کند. بر اساس اطالع خبرنگار «ایسنا» فدراسیون 
فوتبــال ایران هم که معمــوًال هر ســال تاریخ نقل و 
انتقاالت خود را به فیفا اعالم مى کرده، امسال این کار 
را نکرده است و فدراســیون خودش بدون اطالع فیفا 
یک بازه زمانى براى نقل  و انتقاالت را مشــخص کرده 
اســت. در حال حاضر آخرین بازه نقل  و انتقاالت ایران 
در سیســتم TMS براى بازه نقل  و انتقاالت نیم فصل 

گذشته است.
درباره این موضوع و ارتباط آن با ثبــت قانونى قرارداد 
بازیکنان پرسپولیس هم ممکن است در نهایت فیفا از 
فدراسیون فوتبال ایران بپرسد چرا تاریخ نقل  و انتقاالت 
را رسماً اعالم نکرده اید که فدراسیون به آن پاسخ خواهد 
داد و بعد سئ وال خواهد شــد که تاریخ نقل  و انتقاالت 
فوتبال ایران از چه زمانى بوده، که فدراســیون فوتبال 
ایران هم طبق اعالم ســابق 6 شهریور را اعالم خواهد 
کرد و فیفا هم متوجه خواهد شــد که تا 21 شهریور که 
آخرین فرصت پرداخت مطالبات برانکو بوده، بازیکنان 
جدید جذب شــده اند و بر این اساس مشــکلى براى 

پرسپولیس پیش نخواهد آمد.
البته ممکن است که فیفا بپرســد، شما مى دانستید که 
نمى خواهید مطالبات برانکو را بپردازید بنابراین قراردادها 
را ســریع ثبت کرده اید تا چند ماه دیگــر زمان بخرید. 
شاید این موضوع هم وجود داشته باشد اما ایراد قانونى 
ندارد. البته در آخرین نامه فیفا هم نوشته شده که اگر تا 
تاریخ مشخص شــده یعنى 21 شهریور مطالبات 
پرداخت نشود، از دوره نقل  و انتقاالت بعدى 
محرومیت اعمال مى شود. یعنى از نیم فصل 
بعد پرسپولیس محروم است بنابراین بازیکنان 
جدیدش قانونى به ثبت رســیده اند و شکایت 

النصر بالاثر خواهد بود.

تمرینــات ذوب آهن در تهــران زیر نظر 
رحمان رضایى پیگیرى شد.

سومین جلسه از تمرینات تیم فوتبال ذوب 
آهن اصفهان روز دوشنبه در اردوى تهران 
و در یک هواى پاییزى زیر بارش باران در 
ورزشگاه اختصاصى تیم پیکان برگزار شد.

در این تمرین بازیکنان ابتدا بدن هاى خود را 
زیر نظر على صالحى نیا گرم کردند و سپس 
به مرور کارهاى تاکتیکى زیر نظر میلیچ و 
حسینى مربیان این تیم پرداختند. دروازه 
بانان هم زیر نظر رســول زمانى تمرینات 

خود را دنبــال کردند رحمــان رضایى در 
طول مدت تمرین بر فعالیت دستیاران خود 
نظارت داشت و در طول تمرین تذکراتى را 

به بازیکنان گوشزد مى کرد.
 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان دیروز بعد از 
ظهر نیز یک جلسه تمرینى در همین مکان 
برگزار کــرد و امروز چهارشــنبه در زمین 
کارگران به مصاف تیم نســاجى مازندران 

خواهد رفت.
فرشاد دادفر، عضو هیئ ت مدیره باشگاه نیز 

در محل تمرین تیم حاضر شد.

گاندوها همچنان در تهران

هافبک جدید تیم فوتبال مس رفسنجان 
گفــت: بــه موفقیــت در تیــم جدیدم 
حــس خوبــى دارم و امیــدوارم فصل 
موفقیت آمیزى را در این تیم پشــت سر 

بگذارم.
علیرضا نقــى زاده در گفت گویــى درباره 
پیوســتن به تیم مس رفســنجان گفت: 
واقعیت این است که چند پیشنهاد داشتم و 
باید یک تصمیم درست و منطقى مى گرفتم 
به همین دلیل مس رفســنجان را انتخاب 
کردم که یک باشگاه خوب و حرفه اى است 
و کادر فنى خوبى هم دارد. خیلى خوشحالم 
که اینجــا را براى ادامــه فوتبالم انتخاب 
کردم و امیدوارم فصل موفقیت آمیزى را در 

رفسنجان پشت سر بگذارم.
وى در مــورد آخریــن وضعیــت خود 
تصریح کرد: من مشــکل خاصى ندارم و 

مى توانستم در لیگ ســال گذشته هم به 
میدان بروم، ولى متأســفانه نامم از لیست 
ســپاهان خارج شــده بود. در مجموع با 
بدشانسى فصل تلخى را پشت سر گذاشتم 
و مصدومیت باعث شــد تا به هدف هاى 
مورد نظرم نرسم، ولى دیگر نباید به گذشته 
فکر کنم و مهم این است که عملکرد خوبى 

در مس رفسنجان داشته باشم.
هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان درباره 
کیفیت فنى این تیم و اینکه آیا مى توانند 
در فصــل جدیــد نتایج خوبــى بگیرند، 
خاطرنشــان کرد: ما تیم خوبــى داریم و 
خوشــبختانه بازیکنان خوبى هم به تیم 
اضافه شده اند. فکر مى کنم فصل خوبى 
براى مس رقم بخورد. من هم به موفقیت 
در این تیم حس خوبــى دارم و امیدوارم 

فصل خوبى در پیش داشته باشیم.

علیرضا نقى زاده: 

نامم از لیست سپاهان خارج شده بود

گلر تیم جوانان سپاهان از این تیم جدا شد و 
دیگر در جمع طالیى پوشان نیست.

 امیرحسین نیک پور، گلر تیم جوانان ایران که 
در اردوهاى مختلف به این تیم دعوت شــده 

است دیگر عضو سپاهان نیست. 
این گلر جوان پــس از توافق با مســئوالن 
سپاهان جدا شد و دیگر در بین بازیکنان این 

تیم حضور نخواهد داشت. 
هنوز مقصد بعدى نیک پور مشــخص نشده 

است.

عقاب جوان 
از آشیانه زرد
 پر کشید 

استورى ظهر دوشنبه مهدى تاج، رئیس سابق فدراسیون 
فوتبال ایران، واکنش هاى زیادى را در بین فوتبالدوستان 

عربستانى و همچنین خبرنگاران این کشور داشته است.

تاج با این اســتورى به هواداران پرسپولیس بابت صدور 
رأى کنفدراسیون فوتبال آسیا اطمینان خاطر داد و گفت 
که درخواست النصر رد خواهد شد. وى که به عنوان نایب 
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا این صحبت ها را مطرح 
کرد، ناگهان به نفر اول این ماجرا تبدیل شد و نقل قولش 
در شــبکه هاى اجتماعى فارســى و عربى بازتاب بسیار 

زیادى داشت.
واکنش عربستانى ها به استورى تاج شدیداللحن بود و آنها 
اعتقاد داشتند که او به عنوان مقام عالیرتبه AFC نباید در 
این موضوع نظر شخصى خود را مطرح مى کرد اما استدالل 
مهدى تاج این است که اظهار نظر او به این دلیل انجام شده 
که شکایت النصرى ها غیرقانونى بوده و پرسپولیس هیچ 

تخلفى را انجام نداده است.
باتوجه به اینکه مهدى تاج کرسى مهمى را در فدراسیون 
فوتبال در دست دارد، به عنوان نایب رئیس حضورش براى 

ایرانى ها از اهمیت باالیى برخوردار است.
با این حال پرسپولیس در ســومین مورد حقوقى خود در 
لیگ قهرمانان 2020 موقعیت بســیار عجیبى را تجربه

 AFC مى کند. پس از اینکه اخراج سیامک نعمتى از سوى 
مورد بخشش قرار گرفت، ناگهان خوشحالى همیشگى 
عیسى آل کثیر با حکم شش ماه محرومیت در فاصله سه 
ساعت تا بازى پرســپولیس - النصر همراه شد تا شوك 
عجیبى به تیم قهرمان ایران وارد شــود؛ هرچند که حاال 

باشگاه پرسپولیس براى بخشــش این حکم وارد عمل 
شده است. حاال ســرخ ها پس از این دو مورد که هر یک 
جنجال هاى زیادى را به دنبال داشــتند، در انتظار صدور 
حکم سومین کیس انضباطى خود در کنفدراسیون فوتبال 

آسیاست.
اگرچه منابع داخلى و بعضى از منابــع موثق خارجى، به 
برترى پرســپولیس در این ماجرا تأ کید مى کنند اما هنوز 
خبرى از مبادى رســمى کنفدراســیون فوتبال آسیا در 

این خصوص منتشــر نشــده و نگرانى هواداران 
سرخپوش این است که با ثبت یک شکست 

دیگــر در پرونده هاى بیــن المللى، تیم 
یحیى گل محمدى فینال را از دســت 

بدهد.
مسئله مهم این است که اهالى فوتبال 
در عربستان به شدت تغییر نتیجه در 
این بازى را دنبال مى کنند و تمام 

تالش خود را براى محکومیت 
پرســپولیس به کار بسته اند؛ 

البته اگر مبنــا حکم فیفا 
درباره برانکو ایوانکوویچ 

باشد، به نظر نمى آید 
پرســپولیس  که 

جریمه شود.

عربستانى ها از استورى تاج قاطى کردند!

العربى قطر در شب گلزنى مهاجم ایرانى خود موفق به 
کسب پیروزى برابر ام صالل شد.

در یکى از بازى هاى هفته دوم گروه B جام ستارگان 
قطر، تیم العربى که مثل ســه مسابقه اخیرش مهرداد 
محمدى را در ترکیب و خط حمله داشت، در استادیوم 

بزرگ حمد به مصاف ام صالل رفت.
در دقیقه 10 بازى جاسم جابر، هافبک جوان العربى از 
میانه زمین پاس در عمق داد تا مهرداد محمدى با فرار 
تند و تیز و شــوت پاى چپ تماشایى به کنج دروازه ام 

صالل، گل اول تیمش را به ثمر رساند.

سباستین سوریا در دقیقه 19 با ضربه سر گل دوم العربى 
را مقابل ام صالل زد و در دقیقه 30 حمدى الحرباوى 
توانســت دروازه را باز کند تا یاران محمدى با سه گل 

پیش بیافتند.

در نیمه دوم گلى رد و بدل نشد تا در نهایت العربى به 
پیروزى 3 بر صفر برابر ام صالل دســت پیدا کند و 6 
امتیازى شود تا در صدر جدول گروه B جام ستارگان 

قطر قرار بگیرند.
مهرداد محمدى که در دیدار اخیر 

العربى در جام ستارگان موفق به 
گلزنى شده بود، اخیراً  هم توانست 

دومین گل خود را با پیراهن باشگاه 
جدیــدش برابر ام صــالل به ثمر 

رساند.

بازیکن تراکتــور تبریــز اعتقاد دارد حضــور علیرضا 
منصوریان در این تیم قطعًا در آینده سرخپوشــان مؤثر 

واقع خواهد شد.
مهدى تیکدرى در خصوص وضعیت تمرینات تراکتور 
گفت: یکى دو روز اســت به فاز بدنســازى رفته ایم. 
باید این دوره را پشــت ســر بگذاریــم. همانطور که 

م بدنســازى مى کنیم کارهــاى تاکتیکى نیز  نجا ا
مى دهیــم. تمرینــات متنــوع 

هستند امیدوارم آنطور که 

باید بدنهایمان را براى ســوپر جام و  شروع لیگ آماده 
کنیم.

او در مورد تجربه کار با علیرضــا منصوریان ادامه داد: 
من به تازگى زیر نظر ایشــان تمرین مــى کنم و قبًال 
سابقه کار با ایشان را نداشــتم. على آقا هر جا که بوده 
موفق عمل کــرده و مطمئنم در تراکتــور هم همین 
مى شــود. مطمئنًا حضور او به ما در حد زیادى انرژى 
و انگیزه مى دهد و ما هم ســعى مى کنیم متقابًال این 
انگیزه را به ایشــان برگردانیم و در زمین نشان دهیم 

که مى توانیم چیــزى که او در ذهــن دارد را به خوبى 
اجرا کنیم.

بازیکن سرخپوشان تبریز  در پاســخ به این سئوال که 
دوست دارد در پست دفاع بازى کند یا هافبک نیز عنوان 
کرد: براى من فرقى نمى کند هر جا  مربى صالح بداند 

بازى مى کنم.
تیکدرى در پایان افزود: بزرگ تریــن ضربه را غیبت  
پرشورها به ما زد. امیدوارم ب خاطر حضور هواداران هم 

که شده هر چه زودتر کرونا دست از سر ما بردارد!

النصر چقدر به این شکایت 
امیدوار است؟

داشته باشد اما ایراد قانونى شاید این موضوعهم وجود
نوشته شده که اگر تا  البته در آخرین نامه فیفا هم ندارد.
1تاریخمشخص شــده یعنى21 شهریور مطالبات 
پرداخت نشود، از دوره نقل  و انتقاالت بعدى 
محرومیت اعمال مى شود. یعنى از نیم فصل 
بعد پرسپولیس محروم است بنابراین بازیکنان 
جدیدش قانونى به ثبت رســیده اند و شکایت 

النصر بالاثر خواهد بود.

گلر تیم جوانان سپاهان از این تیم جدا شد و 
دیگر در جمع طالیى پوشان نیست.

 امیرحسین نیک پور، گلر تیم جوانان ایران که 
در اردوهاى مختلف به این تیم دعوت شــده 

است دیگر عضو سپاهان نیست.
با مســئوالن این گلر جوان پــس از توافق

سپاهان جدا شد و دیگر در بین بازیکنان این 
تیم حضور نخواهد داشت. 

هنوز مقصد بعدى نیک پور مشــخص نشده 
است.

عقاب جوان 
از آشیانه زرد
 پر کشید 

شگاه پرسپولیس براى بخشــش این حکم وارد عمل 
ه است. حاال ســرخ ها پس از این دو مورد که هر یک 
جال هاى زیادى را به دنبال داشــتند، در انتظار صدور 
کم سومین کیس انضباطى خود در کنفدراسیون فوتبال 

یاست.
چه منابع داخلى و بعضى از منابــع موثق خارجى، به 
تأ کید مى کنند اما هنوز رىپرســپولیس در این ماجرا
رىاز مبادى رســمىکنفدراســیون فوتبالآسیا در

نگرانى هواداران ن خصوص منتشــر نشــده و
خپوش این است که با ثبت یک شکست 

گــر در پرونده هاى بیــن المللى، تیم 
یى گل محمدى فینال را از دســت 

هد.
سئله مهم این است که اهالى فوتبال 
عربستان به شدت تغییر نتیجه در 
ممام ن بازى را دنبال مى کنند و ت
محکومیت شخود را براى
ســپولیس به کار بسته اند؛

ه اگر مبنــا حکم فیفا 
اره برانکو ایوانکوویچ 

شد، به نظر نمى آید 
پرســپولیس   

یمه شود.

ر نیمه دوم گلى رد و بدل نشد تا در نهایت العربى به 
6 بر صفر برابر ام صالل دســت پیدا کند و 6 3روزى 3
Bتیازى شود تا در صدر جدول گروه B جام ستارگان 

قرار بگیرند. طر
رررررررررریرریریرخیر هرداد محمدى که در دیدار ا
عربى در جام ستارگان موفق بهه

لزنى شده بود، اخیراً  هم توانست 
ومین گل خود را با پیراهن باشگاه 

دیــدش برابر ام صــالل به ثمر 
ساند.

کرونا دست از سر ما بردار

دوباره تو مهرداد؟
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فقدان سند مالکیت 
آقاى قدمعلى عبدالهى علویجه فرزند یوســف به وکالت از طــرف على مصرى پور علویجه 
فرزند قاسم باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضا شهود که توسط دفتر خانه 182 
علویجه رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکدرب باغ، پالك شماره 
2099 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 319 دفتر 11 
امالك ذیل ثبت 1523 بنام حسین صادقى علویجه فرزند رحیم ثبت و سند صادر شده و بعدا 
بموجب سند قطعى شماره 5814-1343/06/29 دفتر 42 نجف آباد به على نامبرده ثبت و سند 
صادر شده و معامله دیگرى انجام نشده ، مى باشد. نحوه گم شدن یا از بین رفتن : سهل انگارى 

چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله ( غیر از آنچه 
در این آگهى ذکر شده ) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز با این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار چهارشنبه 07/16/ 1399-م الف : 

1012994-محمد على ناظمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت/7/143

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

شــماره: 139960302016000441 تاریــخ: 1399/06/29 برابــر راى شــماره 
139960302016000364 مورخ 99/06/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى نصراله امینى تهرانى فرزند على بشماره شناسنامه 
204 صادره از تیران در هشت سهم مشاع از چهارده سهم ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 1502/70 مترمربع پالك 2172 فرعى از یک اصلى واقع در تیران بخش 12 ثبت 

اصفهان خریدارى از مالکین رسمى آقاى محمد قارى تهرانى و فاطمه امینى تهرانى با واسطه 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/7/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/16 

م الف:  991911 سید محمدحسن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران/6/197

عضو هیئت  علمى گروه بیمارى هاى عفونى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: سطح درگیرى ریه بیماران مبتال به 
کرونا نسبت به ماه هاى نخست شیوع این بیمارى افزایش 

یافته و همین امر باعث افزایش بسترى شده است.
فرزین خوروش افزود: سطح درگیرى ریه بیماران مبتال به 
کرونا افزایش واضح داشته و همین امر احتمال بدحال شدن 
آنها را بیشــتر مى کند. وى با بیان اینکه عده اى از افراد در 
ابتداى ابتال به کرونا، عالیم خفیفى مانند سرماخوردگى دارند 
اما سپس به طور ناگهانى شرایط آنها وخیم مى شود، اظهار 
کرد: دلیل اینکه چرا این بیمارى در برخى افراد شدیدتر بروز 
مى کند به مسائل مختلفى مانند زمینه فردى، ژنتیکى یا رفتار 

ویروس بستگى دارد.
این پزشک متخصص تأکید کرد: با توجه به افزایش سطح 
درگیرى ریه بیماران مبتال به کرونا و کاهش سطح اکسیژن 
خون آنها، قادر به ترخیص بسیارى از بیماران از بیمارستان 
نیستیم و میزان بسترى آنها روز به روز به طور چشمگیرى 

درحال افزایش است.
وى با بیان اینکه قدرت پذیرش بیمارستان ها کاهش یافته و 
به معضل بزرگى تبدیل شده است، تصریح کرد: دلیل اینکه 
چرا سطح درگیرى ریه افزایش یافته به طور قطعى مشخص 
نیست و احتماالتى مانند جهش یافتگى ویروس یا افزایش 

شدت بیمارى مطرح است./3131

ساخت دستگاه ونتیالتور پرتابل نقشــه  باز، توسط محققان 
دانشکده  مهندسى برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در نشریات 

معتبر بین المللى بازتاب گسترده اى داشته است.
خبر موفقیت دکتر هــادى مرادى و دکتر ســید کمال الدین 
ســتاره دان از محققان دانشکده مهندســى برق و کامپیوتر 
دانشــگاه تهــران، در ســاخت ونتیالتــورى پرتابــل و 
 Spectrum ارزان قیمت که در ابتداى ســال در مجلــه
انجمــن بین المللــى IEEE گزارش شــده بــود، این بار 
در مجلــه IEEE Institute منتشــر شــده اســت. 
انجمن جهانــى IEEE با بیش از 420 هــزار عضو یکى از

 بزرگ ترین انجمن هاى بین المللى در سطح جهان است و حدود 

30 درصد از کل تحقیقات منتشر شده در جهان در زمینه هاى 
مهندســى الکترونیک، مخابرات و مهندسى کامپیوتر را ارائه 
مى دهد. دستگاه ونتیالتور پرتابل یک دستگاه تنفس اتوماتیک 
ساده براى کمک به بیماران کرونایى است که مى تواند حجم 
مورد نیاز اکسیژن را با سرعت مشخص به سیستم تنفس بیمار 
برساند؛ این دستگاه با قابلیت ساخت آسان و کم هزینه توانسته 
نیاز بسیارى از جوامع محلى را نیز مرتفع ساخته و در نجات جان 
بیماران کرونایى بسیار مؤثر واقع شود. این طرح موفق شده است 
تا به عنوان یکى از 92 طرح منتخب فراخوان آژانس دانشگاهى 
فرانکوفونى براى پروژه هاى کووید- 19 از میان حدود 2000 

طرح ارسالى از 76 کشور جهان انتخاب شود.

سطح درگیرى ریه بیماران 
کرونایى افزایش یافت

بازتاب ساخت ونتیالتور 
ایرانى در نشریات بین المللى

این به آن ربطى ندارد
   خبر آنالین | دکتر عباس مسعود زاده، متخصص 
اعصـاب در مـورد شـایعه عدم ابتـالى معتـادان به 
کرونا گفت: هیچ سـند و مدرکى براى اثبـات دارو و 
یا مورفینى که ابتـال به کرونا را کاهـش دهد، وجود 
ندارد. اعتیاد به مـواد مخدر براى بدن مضر اسـت و 
هیچ چیـز غیرمفیدى نمـى تواند بـراى چیز دیگرى

 مفید باشد./3129

سفر نروید
   ایسنا | معاون اجتماعى پلیس راهنمایى و رانندگى 
نیروى انتظامـى از مردم خواسـت که از انجام سـفر و 
ترددهاى غیرضرورى در تعطیالت پیش رو خوددارى 
کنند. سـرهنگ عین ا... جهانى دراین باره گفت: همه 
سـازمان ها و نهادها در کشـور تابع و منتظـر مقرراتى 
هستند که از سوى سـتادملى مقابله با کرونا تصویب و 

ابالغ مى شود، پلیس هم همینطور است./3130

مزخرف است!
   آریـا | شـهردار مادرید قرنطینه سراسـرى از طرف 
دولت مرکزى اسپانیا براى مهار کرونا را اقدامى مزخرف 
دانسـت و به آن انتقاد وارد کـرده و ترددها در شـهر را 
بیشـتر از زمان قبل از قرنطینه ارزیابى کـرده و اقتصاد 
پایتخت اسپانیا را در این شرایط سخت تحت فشار زیاد 

ارزیابى کرد.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات
شرکت عصاره شــمیم گوارا سهامى خاص به شــماره ثبت 42607 و شناسه ملى 
10260604190 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مورخ 1399/06/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مسعود شاکرمى گندابه به شماره 
ملى 5289707069، آذین رضائى به شماره ملى 4072687057 و فرح ناز خیرالهى 
به شماره ملى 4859543564 سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - سعید فرهادى نیا به شــماره 4070407634 به سمت بازرس 
اصلى و محمدحسین یارى پور به شماره ملى 4072388599 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1011953)

آگهى تغییرات
موسسه خیریه حضرت امیرالمومنین ع قائمیه به 
شماره ثبت 1639 و شناسه ملى 10260193199 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان براى درج آگهى هاى 
موسسه انتخاب شد. - مرتضى مصدق به شماره 
ملى 1281744050، سیدحســین هاشمى به 
شماره ملى 1282679244، رسول دهقان دنبه به 
شماره ملى 1288985150، رسول قمبرزاده دنبه 
به شماره ملى 1282671154، عبدالرضا کریمى 
مارمارى به شماره ملى 1282680341، فرحناز 
طاهرى شهرضا به شماره ملى 1288876556، 
حبیب اهللا مؤمنى به شماره ملى 1092017410 به 
عنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره، علیرضا کشاورز 
شهاب آبادى به شــماره ملى 1282661647 و 
محمد ریاحى منش به شماره ملى 1289069591 
به عنوان اعضاى على البدل هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - محمود زارع چاووشى 
به شماره ملى 1282669613 به سمت بازرس 
اصلى و ســیداکبر هاشمى دنبه به شــماره ملى 
1288558252 به ســمت بــازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1008748)

آگهى تغییرات
شــرکت پامچــال پلیمــر ســبز ایرانیان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 51871 و 
شناســه ملى 14003961991 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1399/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: - سید محمد موسوى بیوکى به شماره ملى 
0035464119 ، سیدیاســر شــریعت به 
شماره ملى 0081841450 و علیرضا بقال 
خمیســى به شــماره ملى 0074744178 
بسمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - کیوان فرزندى 
به شماره ملى 0939582341 و امیرحسین 
کرمى به شــماره ملــى 0018037534 به 
ترتیب بســمت بازرس اصلى و بازرس على 
البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1008758)

آگهى تغییرات
شــرکت پامچال پلیمر سبز ایرانیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 51871 و شناسه ملى 
14003961991 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/03/25 سید محمد 
موسوى بیوکى به شماره ملى 0035464119 
بســمت رئیس هیات مدیره ، سیدیاســر 
شــریعت به شــماره ملى 0081841450 
بســمت عضو هیات مدیــره ، علیرضا بقال 
خمیســى به شــماره ملى 0074744178 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ، سید احمد 
موسوى بیوکى به شماره ملى 0012152625 
بســمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران و 
اعضاء هیــات مدیره ) براى مدت دو ســال 
انتخاب و کلیه اوراق و اســناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت 
مدیره و نائب رئیس متفقاً با مهر شرکت معتبر 
است و ســایر اوراق ادارى و عادى شرکت 
با امضاء هریک از اعضــاى هیئت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1008759)

تاسیس
شرکت سهامى خاص نســترن تجارت اصفهان درتاریخ 1399/07/08 به شماره ثبت 65744 
به شناسه ملى 14009476613 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش و صادرات و واردات انواع وسایل 
نقلیه سنگین – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق 
اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب ونمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه هاى 
داخلى، خارجى و بین المللى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى 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 عاشق آباد ، کوچه ولیعصر 2 ، خیابان امام خمینى ، پالك 223 ، مجتمع ادارى 
تجارى بهار ، طبقه چهارم ، واحد 15 کدپستى 8195843557 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 95026630 مورخ 
1399/06/30 نزد بانک ملت شعبه رسالت اصفهان با کد 95026 پرداخت گردیده است والباقى در 
تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم نفیسه محمدى به شماره ملى 1100188691 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن محمدى به شماره ملى 1111112975 و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا آشورى 
به شماره ملى 1289483906 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد رفیعى سفید 
دشتى به شماره ملى 0386171033 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم سپیده 
سلیمانى پور کرویه به شماره ملى 1271359448 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1010566)

آگهى تغییرات
شرکت توانا ماشین نقش جهان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 37309 و 
شناسه ملى 10260548673 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رسول تیمورى به کدملى 
1290299994و فاطمه تیمورى جروکانى به کدملى 1141884471و زهرا تیمورى 
جروکانى به کدملى 1290435405عنوان اعضاى اصلــى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. احمد بهارلو به کدملى1291572465واصغر شکرالهى 
یانچشمه به کدملى 1091772479بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1011945)

آگهى تغییرات
شــرکت توانا ماشــین نقش جهان شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
37309 و شناســه ملى 10260548673 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/06/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رســول تیمورى به شــماره 
ملى1290299994بعنــوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیــره و فاطمه تیمورى 
جروکانى به شماره ملى1141884471 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و زهرا 
تیمورى جروکانى به شــماره ملى1290435405 بسمت عضو هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رسول 
تیمورى (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره) و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1011943)

بحران کرونا بر شرکت هاى هواپیمایى در سراسر جهان تأثیرات فراوان 
و پیش بینى نشده اى داشته است، به طورى که هواپیماها زمینگیر شده اند 
و ادامه شیوع این ویروس، خطر بیکارى گسترده کارکنان این صنعت را 

حتى بیش از ماه هاى گذشته تهدید مى کند.
بر همین اساس شرکت هواپیمایى «لوفت هانزا» از برنامه کاهش شدید 
پرسنلى خود خبر داده و شرکت «ایرفرانس – کاال ام» نیز خواستار کمک 
مالى بیشتر شده اســت؛ در همین حال، خوش بینى ناشى از آغاز فصل 
تعطیالت دوام چندانى نداشت و با پایان فصل تعطیالت، روشن شد که 
بحران حاکم بر صنعت هواپیمایى شدیدتر از آن است که گمان مى رفت.
مســئوالن «لوفت هانــزا» گفته اند کــه تقاضا بــراى پــرواز به طور 
غیرمنتظره اى کاهش یافته است و چاره دیگرى جز کاهش هزینه پرسنلى 
ندارند. این شــرکت پیش تر اعالم کرده بود که یکصد فروند هواپیما را از 
چرخه هواپیماهاى فعال خود خارج مى کند. حال این شرکت ناگزیر است 

تعداد هواپیماهاى زمینگیر شده خود را به 150 فروند افزایش دهد.
همزمان اعالم شــده اســت که اجراى طرح هاى بزرگــى چون تولید 
هواپیماهاى ایرباس مدل A380 متوقف مى شود. این ابرهواپیما براى 
نقل و انتقال مســافران بیشترى طراحى شده اســت و با کاهش شمار 

متقاضیان پرواز، تولید چنین هواپیماهایى عمًال مقرون به صرفه نیست.
اوایل سال جارى، «لوفت هانزا» شش فروند از این نوع هواپیما را به طور 
دائمى از چرخه هواپیماهاى فعال خود خارج کرد. حال گفته مى شــود 
هشــت فروند دیگر از این نوع هواپیما و همچنین ده فروند هواپیماى 

ایرباس مدل  A340-600 نیز زمینگیر مى شود.
عالوه بر این، «لوفت هانزا» اعالم کرده اســت کــه 20 درصد از کادر 
مدیریت خود را اخراج مى کند. اکنون سخن از آن است که «لوفت هانزا» 
تصمیم دارد شمار کارکنان خود را بیش از پیش بینى هاى قبلى کاهش 

دهد. پیش از این گفته مى شد که این شرکت تصمیم به اخراج 22 هزار 
نفر از کارکنان خود را دارد.

روزنامه اقتصادى «هنلدزبالت» آلمان در گزارشى نوشت که مدیریت 
«لوفت هانزا» در نظر دارد 5000 نفر دیگر نیز به این رقم بیافزاید.

مدیریت «لوفت هانزا» خبر داده اســت که این شــرکت در حال حاضر 
ماهانه متحمل 500 میلیون یورو ضرر مى شود.

دولت آلمان براى کمک به این شــرکت و ممانعت از اخراج گســترده 

کارکنان آن تاکنون میلیاردها یورو در اختیار این شرکت قرار داده است.
در این میان، وضعیت شرکت هاى هواپیمایى دیگر نیز بحرانى گزارش 
شده است. به عنوان نمونه، تداوم شــیوع کرونا و تأثیرات ناشى از آن بر 
صنعت گردشگرى و پروازها، شرکت هواپیمایى «ایرفرانس-کاال ام» 
را نیز تحت فشــار قرار داده است. «بنیامین اســمیت»، رئیس شرکت 
هواپیمایــى «ایرفرانس-کاال ام» گفته اســت که کمــک هاى مالى 

دولت هاى فرانسه و هلند تنها براى کمتر از یکسال کفایت مى کند.

شــرکت «آمازون» در پى ابتالى تعداد زیادى از کارکنان خود به 
ویروس کرونا تصمیم گرفت به طور رسمى آمارى از میزان مبتالیان 
به بیمارى کووید-19 را اعالم کند. این شرکت طى گزارشى عملکرد 

شرکت و تعداد مبتالیان را به دولت اطالع داد.
«آمازون» نام اولین مورد از فردى را که در این شرکت به کووید-19 
مبتال شده بود تأیید کرد. این شخص در ماه مارس 2020 هنگامى که 
این همه گیرى تازه در آمریکا آغاز شده بود در انبار شرکت «آمازون» 
کار مى کرد و جواب آزمایش کروناى او مثبت شد. از آن زمان تاکنون 

کارگران زیادى به کووید-19 مبتال شده اند.
این غول تجارت الکترونیکى اعالم کرد پس از تجزیه و تحلیل دقیق 
داده هایى که از یک میلیون و 372 هزار نفر در شــرکت «آمازون» 
و تمام افرادى که در ســوپرمارکت هاى مــواد غذایى کار مى کنند 
جمع آورى شد، آزمایش کروناى 19 هزار و 816 نفر از این کارکنان 

(به استثناى پیک ها) مثبت اعالم شده است.
این شرکت براى شفافیت بیشتر درباره چگونگى تأثیر همه گیرى بر 
نیروى کار و پس از انتقاداتى که از نحوه مدیریت اوضاع شد، تصمیم 
گرفت نمودارى از میزان مبتالیان به کووید-19 در میان کارکنان 

خود را به همراه روش شناسى و منابع داده ها به دولت ارائه کند.
«آمازون» گفت داده هاى این شرکت داللت مى کند که میزان ابتال در 
بین کارگران آنها در مقایسه با آمارى که دانشگاه «جانز هاپکینز» در 
همان بازه زمانى اعالم کرده 42 درصد کمتر از حد انتظار بوده است. 
شرکت «آمازون» در پاسخ به سئوالى که از سوى «دیجیتال ترندز» 
درباره آمار مرگ ومیر کارگران این شرکت پرسیده شد گفت: «هیچ 
اطالعات اضافى  غیر از آنچه در گزارش خود اعالم کرده ایم منتشر 
نخواهیم کرد.» در اوایل شــیوع ویروس کرونا نارضایتى زیادى از 
سوى کارگران شرکت آمازون ابراز مى شــد که در پى آن دست به 
شکایت از شرکت زدند و گفتند که اقدامات محافظتى کافى براى 
جلوگیرى از شیوع کرونا انجام نمى شــود. آمازون این هفته اعالم 
کرد که از کارگران به طور منظم و صرف نظر از اینکه عالئمى داشته 

باشند یا خیر آزمایش کرونا گرفته مى شود.

ویروسى که پرنده هاى آهنى را 
 از رمق انداخته است

«آمازون» شفاف سازى مى کند 

آگهى تغییرات
 شرکت تارى سبز ایرانیان سهامى خاص به شماره 
ثبت 35075 و شناســه ملى 14004110726 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مواردى به 
موضوع شرکت اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح شــد:ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و 
صدور پروانه نمیباشد تولید ، پخش و توزیع کود و سم 
کشاورزى انجام کلیه پروژه هاى تحقیقاتى در زمینه 
کشاورزى - تامین ،توزیع وبسته بندى و صادرات میوه 
جات و صیفى جات و خشکبار- تولید و بسته بندى مواد 
غذایى. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1010531)
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تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود خدمات ارتباطات صد و چهارده دادجو سمیرم درتاریخ 1399/07/10 به شماره ثبت 950 به شناسه ملى 14009481782 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : تاسیس و راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان ، خدمات دولت و بخش عمومى غیر دولتى یا 
دفتر خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات (ICT) روستایى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان سمیرم ، بخش 
مرکزى ، شهر سمیرم، محله ماندگار ، کوچه (نورعلى طایى ) ، کوچه ماندگار ، پالك 0 ، طبقه اول کدپستى 8661845391 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا خانم زهره صابرى به شماره ملى 1200006720 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى جواد اسکندرى به شماره ملى 1209688141 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهره 
صابرى به شماره ملى 1200006720 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى جواد اسکندرى به شماره ملى 1209688141 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود 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 و رئیس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سمیرم (1010534)

رئیس انجمن تغذیه ایران گفت: افــرادى که در بحران کرونا دچار 
افسردگى و اضطراب شده اند، بهتر اســت عصرها شیر نیمه گرم 

بنوشند. جالل الدین میرزاى رزاز اظهار کرد: براى ارتقاى سیستم 
ایمنى بدن باید از مــواد غذایى که داراى یکســرى ویتامین هاى 
محلول در چربى شــامل ویتامین هاى A ، B ، E اســتفاده کرد. 
همچنین استفاده از ویتامین هاى A و B به تبعیت از رژیم غذایى 
متنوع که بیش از 85 درصد مواد معدنى را تأمین مى کند، تأثیرگذار 

 D است. وى گفت: براى آن دسته از هموطنان که با کمبود ویتامین
مواجه هستند، توصیه مى شود این ویتامین به صورت مکمل مصرف 
شود. میرزاى رزاز ادامه داد: ویتامین D به طور معمول و به صورت 
روزانه 1000 واحدى و به صورت هفتگى یا دو هفته یکبار 50 هزار 
واحدى مصرف مى شود که باید از طریق داروخانه ها تهیه شود. اما 

در ایام کرونا مصرف 800 تا 1000 واحدى ویتامین D کافى است.
وى در مورد سایر ریز مغذى ها شــامل زینک و سلنیوم گفت: این 
ریز مغذى ها در همه غذاها یافت مى شود. توصیه سازمان بهداشت 
جهانى این است که ویتامین C را از طریق غذا و سبزیجات در ایام 

کرونا استفاده کرد.

فوق تخصص گوارش کودکان گفت: به دلیل اینکه در این سن کودکان قدرت 
بیان ندارند و نمى توانند مشکالت خودشان را بیان کنند عنوان بى قرارى به 

کودکان نسبت مى دهیم.
دکتر صدیقه امینى رنجبر اضافه کرد: یکى از شایع ترین مشکالتى 

که با کولیک کودکان اشتباه گرفته مى شــود و با دل درد 
همراه است، آلرژى هاى گوارشى و عفونت هاى ادرارى 

است. وى ادامه داد: گاهى اوقات تنگى لباس کودك 
و یا حتى کش هاى جوراب نوزاد ممکن است باعث 

درد در نوزاد و بى قرارى او شود.
دکتر امینى رنجبر با تأکید بر اینکه علت اصلى بى 
قرارى و دل درد در نوزاد باید بررسى شود، گفت: 
مادران باید اضطراب و نگرانى خود را کنار بگذارند 
چون هر مادرى که اضطراب داشته باشد معموًال 

بچه هاى آنها از نظر تنش دچار مشکل هستند و 
بیشتر گریه مى کنند.

این عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى 
کرمان اضافه کرد: توصیه مى کنم از گهواره 

براى آرام کردن نوزاد اســتفاده کنند چرا که حرکات افقى گهواره براى نوزاد 
آرام بخش است و معموًال مشــکالت بچه ها کمتر مى شود. وى همچنین 
توصیه کرد: بچه ها را به طرف باال پرتاب نکنید و از تکان دادن شدید نوزادان 
پرهیزکنید. این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى کرمان 
گفت: براى درمان کولیک نــوزادان، مادر را از خوردن 
مواد غذایى محروم نمى کنیم زیرا مادرى که نوزاد 
خود را شیر مى دهد باید از هرگونه مواد غذایى 
تغذیه شــود تا اینکه بتواند شیر دهى موفقى 
داشته باشــد مگر اینکه مادر بر اساس تجربه 
خودش اطالع پیــدا کند که چــه چیز براى 

نوزادش مشکل ایجاد مى کند.
وى گفت: شــیوه نگهدارى شیرخوار پس از 
تغذیه مى تواند شیرخوار را در تسکین دردهاى 
کولیکى کمک کند؛ زمانى که بچه را به شکم 
مى خوابانید دفع گاز کودك بهتر صورت مى گیرد 
بنابراین آروغ زدن هم بهتر انجام مى شــود و فشار 

شکم را کم مى کند.
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اضطراب کرونا
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آرام کردن نوزاد بى قرار 

در ماه هاى نخست شــیوع ویروس کرونا، نگرانى ها درباره زنده ماندن 
ویروس روى سطوح و احتمال انتقال از این طریق، باعث شد افراد حجم 
باالیى مواد ضدعفونى کننده خریدارى کنند. اما این در حالى اســت که 
عمده ویروس کرونا از طریق قطرات تنفســى منتشر شده در هوا از فرد 
آلوده به دیگران منتقل مى شود. اما سئوالى که مطرح مى شود اینجاست 
که آیا واقعاً در تماس با سطوح مختلف، امکان ابتال به کووید- 19 وجود 

دارد یا خیر؟
اگر بخواهیم از نظر تئورى این مسئله را بررسى کنیم، بله احتمال انتقال 
ویروس از طریق سطوح آلوده وجود دارد اما احتمال آن بسیار پایین است 
که آن هم مستلزم ایجاد شرایط مناسب براى انتقال ویروس از سطوح به 
افراد است. اول اینکه یک فرد باید در تماس با سطح آلوده به اندازه کافى 
ویروس دریافت کرده باشد که بتواند او را آلوده کند. این در حالى است که 
ویروس باید آنقدر روس سطح باقى بماند که دست هاى شما در تماس 
با آن آلوده شود و شما بدون شســتن دست ها، آنها را به چشم ها، بینى و 

دهانتان بزنید.
محققان دریافته اند که کروناویروس قادر است روى سطوح زنده بماند. 
تحقیقاتى که در ماه آوریل انجام شد، نشان داد که ویروس تا سه روز روى 
سطوح پالستیکى و فلزى و تا یک روز روى مقوا زنده مى ماند. تحقیقاتى 

هم اعالم کردند که ویروس حتى با کف کفش هم قابل انتقال است.
اما نتایج این مطالعات باعث شد بعضى افراد در زمینه جلوگیرى از انتقال 
ویروس کووید- 19 زیاده روى کنند. این در حالى است که برخى محققان 
بر این باورند که احتمال انتقال ویروس از سطوح بى جان بسیار پایین است 
و تنها در نمونه هایى که افراد آلوده روى سطحى سرفه یا عطسه کرده اند 
و فرد بالفاصله طى یک تا دو ساعت با آن سطح آلوده تماس برقرار کرده 

باشد، ویروس منتقل مى شود.
نکته اى که بیشتر باید به آن توجه داشت، این است که مطالعات تنها نشان 
دهنده این است که ویروس روى سطوح تا ساعت ها زنده مى ماند و این به 
معناى قطعى بودن انتقال ویروس به دنبال تماس با سطوح آلوده نیست. 
درواقع تحقیقات، انتقال ویروس کرونا از طریق تماس با ســطوح را به 

صرف آلوده بودن آنها تأیید نمى کنند.
مرکز پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى آمریکا در ماه ِمى اعالم کرد، احتمال 
انتقال ویروس کرونا از سطوح آلوده وجود دارد به شرطى که شرایط انتقال 

ویروس فراهم باشد.
برخى تحقیقات انتقال ویروس از طریق سطوح را در بعضى مبتالیان تأیید 
کرده بودند. به دنبال آن، حتى محققان چینى یک مورد انتقال ویروس از 
طریق دکمه آسانسور آلوده را گزارش کردند و نیز بیمارستانى در آفریقاى 

جنوبى هم انتقال ویروس کرونا را از تجهیزات پزشکى آلوده تأیید کرد.
یکى از متخصصان همه گیرشناسى دانشــگاه «امورى» که مطالعات 
گســترده اى را روى تأثیر تمیز و ضدعفونى کردن ســطوح آلوده روى 
احتمال ابتال به کووید- 19 انجام داده، معتقد است که سطوح سخت به 
ویژه سطوحى که در معرض استفاده عموم قرار دارد، نقش مهمى در انتقال 
عفونت و ویروس ایفا مى کنند. او توصیه کرد که این قبیل سطوح به طور 

مرتب باید ضدعفونى شوند.
اما اگر تصور مى کنید که تنها با پاك کردن و ضدعفونى این قبیل سطوح 
مى توانید سدى محافظ براى جلوگیرى از ابتال به ویروس ایجا کنید، در 
اشتباهید. در صورتى ضدعفونى مداوم سطوح مى تواند مؤثر باشد که در 
کنار آن، دیگر نکات بهداشتى و مراقبتى مانند استفاده از ماسک، حفظ 
فاصله اجتماعى با دیگران و شستشوى مرتب دست ها را هم انجام دهید و 
آن زمان است که مى توانید به طور قطع بگویید از خودتان در برابر ویروس 
محافظت کامل کرده اید. اما اگر تمام تمرکز خود را روى ضدعفونى سطوح 

بگذارید، درواقع از خطر واقعى کووید- 19 غافل شده اید.

جدیدترین تحقیق درباره انتشار 
ویروس کرونا از طریق سطوح

مطالعه جدید نشان مى دهد نوشیدن یک فنجان قهوه غلیظ بعد از یک بدخوابى شبانه مى تواند موجب اختالل در کنترل میزان 
قندخون شود.

محققان دانشگاه بث بریتانیا در این مطالعه به بررسى تأثیر خواب مختل شده و قهوه صبحگاهى بر طیفى از نشانگرهاى مختلف 
متابولیکى پرداختند. دانشمندان دریافتند در حالى که یک شب کم خوابى بر متابولیسم بدن تأثیر دارد، اما نوشیدن قهوه به عنوان 

راهى براى سرحال شدن مى تواند بر کنترل قند خون تأثیر منفى بگذارد.
با توجه به اهمیت حفظ ایمن سطح قند خون براى کاهش خطر ابتال به بیمارى هایى مانند دیابت و بیمارى هاى قلبى، محققان 
معتقدند این نتایج مى تواند پیامدهاى سالمتى گسترده اى داشته باشد. نتایج این یافته ها نشان مى دهد که یک شب بدخوابى 

موجب تشدید گلوکز خون شرکت کنندگان یا واکنش انسولین شان نشد.
محققان مشــاهده کردند مصرف قهوه غلیظ قبل از صبحانه خطر واکنش قندخون را تا 50 درصد افزایش مى دهد. به گفته 

محققان، نوشیدن قهوه بالفاصله بعد از بیدارشدن از یک خواب شبانه مختل شده مى تواند کنترل قندخون را مختل کند.
محققان تأکید دارند ابتدا باید صبحانه خورده شود و نیم ساعت بعد اگر هنوز احساس کسالت وجود داشت قهوه نوشیده شود.

«هرى اسمیت»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «شروع روز بعد از یک بدخوابى شبانه با نوشیدن یک قهوه سنگین 
و غلیظ تأثیر منفى بر روند متابولیسم گلوکز تا حدود 50 درصد دارد.»

کشک از لبنیات پرفایده است.
پروتئین کشک سیســتم ایمنى را تحریک و به 
ایجاد آنتى اکســیدان ارزشــمند کمک کرده و 
رادیکال هاى آزاد را نابود و در سم زدایى عوامل 
سرطان زا شــرکت مى کند و عملکرد شناختى را 

در بیماران آسیب پذیر از استرس بهبود مى بخشد.
کشــک افزایش دهنده تــوده عضالنــى بدن و 
افزایش دهنده سطح سالمتى و تسریع کننده 

بهبودى بدن بعد از بیمارى است.

یک متخصص گوش، گلو و بینى بــه بیان نکاتى در 
خصوص عوارض بویایى، چشایى و شنوایى بیمارى 

کرونا پرداخت.
پدرام برقعى در خصوص عوارض بویایى و چشــایى 
ناشى از ابتال به کرونا گفت: یکى از عالیم شایع کرونا 
کاهش حس بویایى اســت چرا که جایگاه اصلى این 
ویروس داخل بینى، پشت بینى و قسمت باالیى حلق 
است و کووید-19 در این مناطق از بدن متمرکز است 
و از آنجا شروع به تکثیر و انتشــار به سایر نقاط بدن 

مى کند.
وى ادامه داد: قســمت فوقانى بینى که پیاز بویایى و 

گیرنده هاى حس بویایى در آنجا قــرار دارد، به محل 
تمرکز ویــروس کرونا نزدیک اســت و درگیرى آنها 

مى تواند کاهش حس بویایى را به همراه داشته باشد.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى تهران با 
اشــاره به اینکه این درگیرى مى تواند به صورت تورم 
مخاط بروز پیدا کند و موجب شود که هواى کمترى در 
ناحیه پیاز بویایى جریان پیدا کند و با این مکانیسم سبب 
کاهش حس بویایى شود، بیان کرد: هنگامى که تورم 
مخاط کاهش پیدا کند و بیمارى رو به بهبودى مى رود، 

حس بویایى فرد نیز خوب مى شود.
این متخصص گوش، گلــو و بینى با بیان اینکه حس 
بویایى مى تواند مستقیماً به وسیله درگیرى گیرنده هاى 

بویایى توسط ویروس کووید-19 از بین برود، افزود: 
این عارضه طوالنى تر است و حتى ممکن است موجب 
شود بیمار براى همیشه حس بویایى و چشایى خود را 

از دست دهد.
وى در خصوص از بین رفتن حس چشــایى ناشــى 
از ابتال بــه ویروس کرونا توضیح داد: حس چشــایى 
وابستگى مستقیمى به کرونا ندارد و گزارش هایى مبنى 
بر درگیرى حس چشایى به دنبال ابتال به کووید-19 
وجود ندارد، اما حس بویایى و چشــایى بسیار به هم 
وابسته هســتند و حس کردن مزه غذا ها وابسته به بو 
است و براى مثال قرمه سبزى و قیمه از لحاظ مزه باهم 
هیچ تفاوتى ندارند و هر دو ترش و 
شور هســتند این در حالى است که 
تفاوتشان در بوى آنهاست و این امر 
موجب مى شود که ما طعم متفاوت 
این غذا ها را متوجه شــویم و حس 
چشــایى در بیمارى کرونا اینگونه 

درگیر مى شود.
برقعى با اشاره به اینکه از بین رفتن 
بویایى مى تواند موقتى باشد و این 
امر در افراد مختلف، متفاوت است، 
اظهار کرد: در بسیارى از موارد کاهش و یا از بین رفتن 
بویایى با بهبود بیمارى باز مى گردد، ولى موارد تقریبًا 
قابل توجهى هم دیده شده اســت که این حس بر اثر 
ابتال به کرونا دچار اختالل شده و یا اینکه براى همیشه 

از بین رفته است.
این متخصص گوش، گلو و بینى در خصوص عوارض 
شنوایى بیمارى کرونا متذکر شــد: مواردى نه چندان 
زیاد گزارش شده است که افرادى بر اثر ابتال به کرونا 
دچار کاهش شنوایى شده اند و در نتیجه اگر فردى دچار 
کاهش شنوایى به ویژه به صورت ناگهانى شود و این 
عارضه به همراه عالئم دیگر این بیمارى باشد، این امر 

مى تواند از عوارض ابتال به کووید-19 به حساب آید.

بیمارى بى چهره
 که باید آن را 
جدى بگیرید

«افســردگى چهره ندارد» این را نزدیکان کسانى مى گویند که قربانى 
یک اتفاق دردناك شده اند: خودکشــى ناشى از افسردگى. بعضى شان 
مى گویند تا چند روز قبل از این اتفاق متوجه هیــچ تغییر و ناراحتى در 
عزیزشان نشده اند و این اتفاق دردناك ناگهان غافلگیرشان کرده است. 
آنها به دیگران توصیه مى کنند که بیشتر مراقب اطرافیان و عزیزانتان 
باشید چون افسردگى چهره ندارد. اما آیا واقعاً راهى براى فهمیدن خطرى 
که اطرافیانمان را تهدید مى کند وجود ندارد؟ افسردگى بیمارى خاموشى 
اســت که هیچ ردى از خودش برجا نمى گذارد؟ چطور مى توان فهمید 
یکى از نزدیکانمان با افسردگى دســت و پنجه نرم مى کند و عالیم آن 
چیست؟ احمد جلیلى، رئیس انجمن روانپزشکان ایران به این سئواالت 

پاسخ مى دهد.
  معموًال افسردگى روى ظاهر کسانى که مبتال به این بیمارى هستند 
تأثیر گذار است؛ این حتماً به این معنا نیست که همه افراد افسرده نتوانند 
ظاهر خودشان را کنترل کنند، هرچند که این موضوع تنها از ظاهر افراد 
قابل تشخیص نیست اما اکثریت موارد، مى توان از حاالت و رفتارشان 
حدس زد که ممکن اســت دچار افسردگى باشند. افســردگى یکى از 
بیمارى هایى است که بیش از بقیه بیمارى ها معموًال پنهان مانده و گاهى 
ممکن است اطرافیان فرد یا خود فرد سال ها متوجه اینکه یک بیمارى 

است، نشده و از عوارض آن در رنج و عذاب باشند.
  مهمترین و شــاخص ترین عالمت افســردگى خلق افسرده است. 
اینکه فرد خودش احساس غمگین بودن داشــته باشد، هرچند که هر 
احساس غم لزومًا به معنى افســرده بودن نیست. اگر بیمارى 
افسردگى باشد، ممکن اســت همراه با اختالل خواب، 
خوراك و انرژى و کاهش تمرکز، خستگى 
زودرس و کم شدن عالقه به زندگى 
و عالیم جسمى فراوانى بروز 
کند. اگر ایــن عالیم با غم 
همراه باشــد، تنها پزشک 
است که مى تواند تشخیص 
دهد بیمارى افسردگى است 

یا خیر.

  خودکشى از بدترین و مهمترین عوارض افسردگى است و به همین 
دلیل شناخت و درمان افسردگى مسئله بسیار مهمى در بهداشت روانى 
است. به خصوص افســردگى هایى که درمانشان به طور ناگهانى قطع 

شود.
  راه هاى درمانى مشخصى براى درمان افسردگى وجود دارد. بیشترین 
درمان و ساده ترین و مؤثرترین درمان براى افسردگى در حال حاضر، دارو 
درمانى است؛ یعنى تجویز داروهاى ضد افسردگى و ضد اضطراب با مدت 
زمان و میزانى که پزشک صالح مى بیند، اما متأسفانه مردم از آن پرهیز 
دارند و عالقه اى به اینکه دارو بخورند و با دارو درمان شوند ندارند یا نگران 
عوارض دارو هستند. هرچند که هر دارو ممکن است عارضه اى داشته 
باشد اما بروز عارضه در صورت مصرف دارو مسئله اى احتمالى است در 
حالى که عوارض افسردگى درمان نشده یک مسئله قطعى و حتمى است. 
نگرانى جدى وقتى است که یک بیمارى جدى خصوصاً افسردگى بدون 
درمان بماند و مزمن شده و درمانش سخت تر شود یا نگرانى وقتى است 
که تعلل خود فرد یا اطرافیان منجر به خودکشــى شود. اینها باید دلیل 
نگرانى باشد؛ دارویى که هیچ عارضه اى نداشته باشد، نداریم اما به علت 
عارضه احتمالى از درمان بیمارى ها چشم پوشى نمى کنیم. پزشک وقتى 
دارویى را تجویز مى کند از عوارض آن هم آگاه است و به بیمار هم آگاهى 
مى دهد و در صورت بروز جدى عوارض ممکن است دارو را عوض یا قطع 

کند یا عوارضش را درمان کند.  
  همانطور که به طور فرض، بیماران مبتال به فشار خون باید داروى فشار 
خون بخورند و ممکن است براى مدت طوالنى یا تا پایان عمرشان دارو 
را مصرف کنند و دائمًا تحت نظر پزشک باشند، گاهى هم افسردگى به 
این شکل است. در اغلب موارد درمان افسردگى مرتب و طوالنى است و 

ممکن است سال ها طول بکشد.
  بیمارى افسردگى گاهى سال ها طول مى کشد و هیچکس به عالیم 
روانى آن توجه نمى کند تا اینکه عالیم جســمى مثل سردرد یا درد در 
نقاط مختلف بدن و اختالالت دســتگاه گوارش یا مفاصل یا دســتگاه 
ادرارى یا تپش قلب، ضربان قلب و درد قفســه سینه و تنگى نفس بروز 
مى کند درحالى که معاینات پزشکى بیمارى فیزیکى را نشان نمى دهند و 

مى گویند که فرد سالم است.

خوردن قهوه در چه زمانى مضر است؟

عوارض بویایى و چشایى کرونا ماندگار است؟

زیاد کشک بخورید

کشک
پرو
ایج
رادی
سرطا
بدر بیمار ددر
ککشــکشــ
زفز ا
ببب



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

تدبیر کارها و آفریــدن موجوداتى ، که در آغــاز آفریده، 
خدا را خســته و مانده نکرده اســت. و هرگــز در آفرینش 
ناتوان نشــده که از آن بــاز ایســتد. در آنچه قضــا رانده و 
مقدر کرده، شــبهه اى در او راه نیافته، بلکه همواره قضایى 
بوده است اســتوار و علمى محکم و فرمانى ثابت و برقرار. 
اوست امید همگان در عین خشم و عقوبت و با وجود نعمت هایى 

موال على (ع)که ارزانى مى دارد همگان از او بیمناك اند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

دستگاه  مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

شرایط شرکت در مناقصه:
1-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقدى بابت سپرده شرکت در مناقصه بحساب سیباى 0105193396003 بنام شهردارى مبارکه

2-شرکت کنندگان بایستى رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3-محل دریافت اسناد مناقصه:شهردارى مبارکه،امورقراردادها-تلفن:52402021-031با واریز مبلغ660/000ریال  بهمراه مالیات برارزش افزوده جهت  هر مورد مناقصه 

4-مهلت دریافت اسناد:در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهى تا روز شنبه مورخ 1399/08/03 خواهد بود.
5-مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات: مناقصه گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/08/06 بشرح ذیل به دبیرخانه 

محرمانه حراست این شهردارى تسلیم و رسید دریافت دارند.
6-زمان بازگشایى پیشنهادات:ساعت14:30 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 1399/08/07 با حضور اعضاى کمیسیون معامالت در محل ساختمان شهردارى

7-شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات ارسالى مختار مى باشد.
8-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.

9-هزینه درج آگهى با برندگان مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى 

م.الف:1013226 سید محسن هاشمى-شهردار مبارکه

مدت انجام برآورد(ریال)رتبه مورد نیازعنوان پروژه ردیف
کار(ماه)

مبلغ تضمین شرکت در 
محل تامین اعتبارمناقصه

خرید دستگاه پکیج یونیت هوا خنک 1
4/500/000/0002225/000/000....فرهنگسراى غدیر

منابع داخلى شهردارى عملیات احداث المان گلستان شهداى 2
53/104/442/9316155/000/000ابنیهمرکزى مبارکه

عملیات ایجاد شبکه روشنایى پارك 3
54/633/205/1796232/000/000تاسیسات برقىمحله10 صفائیه

عملیات مرمت و لکه گیرى و ترمیم 4
از محل فروش زمین هاى مجتمع 512/688/869/2776635/000/000راه و باندترانشه هاى سطح شهر

صنعتى خیام(کارگاههاى مشاغل 
مزاحم شهرى) عملیات روکش آسفالت و لکه گیرى 5

514/046/652/4656703/000/000راه و باندمعابر سطح شهر

شهردارى شاهین شــهر باستناد مصوبه شــماره 1275/ش مورخ 99/06/23 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به خرید لوله چدنى داکتیل 

سایز400میلیمتر کالسC25با اعتبار اولیه 25/698/000/000ریال اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحدعمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز سه شنبه مورخ99/07/29 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى(نوبت اول)

احمدرضا پرى تبار-سرپرست شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

م الف: 1005259

شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 1275/ش مورخ 99/06/23 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به خرید لوله فوالدى با قطر1000میلیمترو به 

ضخامت11میلیمتر و با فشار 16 بار با اعتبار اولیه 9/660/000/000ریال اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه  مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 99/07/29 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.شهردارى 

دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى(نوبت اول)

احمدرضا پرى تبار-سرپرست شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

م الف: 1005261

بدون شرح


