
به استناد ماده 71 قانون شهردارى ها  ارائه عملکرد 6 ماه اول سال 1399 به شرح جدول ذیل 
جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد.

عملکرد شش ماهه اول سال 1399 شهردارى شاهین شهر

عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانکد طبقه بندي

درآمدهاي ناشی از 110000
1,870,900,000,0001,870,900,000,000552,415,605,114عوارض عمومی

درآمدهاي ناشی از عوارض 120000
144,000,000,000144,000,000,00037,937,336,615اختصاصی شهرداري

130000
بها خدمات و درآمدهاي 

موسسات انتفاعی 
شهرداري

152,700,000,000152,700,000,00035,731,396,864

درآمدهاي حاصل از140000
38,500,000,00038,500,000,00012,581,898,634 وجوه و اموال شهرداري

کمک هاي اعطائی دولت و 150000
3,000,000,0003,000,000,0001,126,000,000سازمانهاي دولتی

اعانات ، کمک هاي اهدایی 160000
86,710,000,00086,710,000,00078,280,864,737و دارائى ها

2,295,810,000,0002,295,810,000,000718,073,101,964جمع کل درآمدها100000

جمع کل منابع حاصل از 200000
566,000,000,000566,000,000,00052,281,228,952واگذاري دارایی سرمایه اي

جمع کل منابع حاصل از 300000
000واگذاري دارایی مالی

2,861,810,000,0002,861,810,000,000770,354,330,916جمع کل منابع شهرداري-

گزارش هزینه هاى شهردارى در 6 ماه اول سال 1399گزارش درآمد هاى شهردارى در 6 ماه اول سال 1399

عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانکد طبقه بندي
1,198,011,827,727848,476,983,616533,618,418,856هزینه100000
331,740,567,058217,101,789,311217,086,219,940جبران خدمات کارکنان110000
705,952,312,794520,399,620,935217,742,997,871استفاده از کاالها و خدمات120000

هزینه هاي تامین مالی و 130000
1,817,818,5451,817,818,5451,817,818,545دارایی

000یارانه140000
21,600,000,0006,798,955,5472,898,955,547کمک هاي بالعوض150000
111,787,650,41092,220,651,55787,981,559,152رفاه اجتماعی160000
25,113,478,92010,138,147,7216,090,867,801سایر هزینه ها170000

تملک دارایی هاي 200000
1,670,369,389,9631,008,746,478,566102,044,719,820سرمایه اي

159,500,000,00078,807,816,22623,753,539,893کالبدى و شهرسازى1

محیط زیست و خدمات 2
434,769,389,963398,445,390,86128,365,763,790شهري

52,500,000,00034,760,096,7647,662,016,735ایمنی و مدیریت بحران3
749,500,000,000415,087,998,29516,204,837,273حمل و نقل و ترافیک4
117,500,000,00047,624,251,42024,787,602,129خدمات مدیریت5
156,600,000,00034,020,925,0001,270,960,000اجتماعى و فرهنگى6

460,840,874,692301,017,005,301156,688,756,530تملک دارایی هاي مالی300000
361,240,874,692267,850,949,301123,522,700,530تعهدات انتقالی سنواتی310000

بازپرداخت اصل و سود 320000
99,600,000,00033,166,056,00033,166,056,000تسهیالت داخلی

جمع کل مصارف -
3,329,222,092,3822,158,240,467,483792,351,895,206شهرداري شهردارى شاهین شهر
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غروب مرغ سحر
صدایى که از مهرماه 1319 آغاز شده بود، در مهرماه 1399 جاودانه شد تا عاشقانش را  

در بهت و حیرت فرو برد. صاحب آن صداى افسونگر که خود را خاك پاى مردم ایران 

مى نامید، سرانجام همان خاك را به عنوان خانه ابدى خود برگزید تا در سحرگاه جمعه 

گذشته پس از تطهیر و اقامه نماز در بهشت زهراى تهران رهسپار مشهد و توس شود و در 

جوار حکیم ابوالقاسم فردوسى آرام گیرد.

شتاب در خاکسپارى «استاد محمد رضا شجریان» تنها براى جلوگیرى از حضور 

عالقمندانى بود که تجمع شان، آنان را در معرض ابتال به کرونا قرار مى داد که 

اگر چنین شرایطى حاکم نبود، عظیم ترین و باشکوه ترین مراسم تشییع در تاریخ هنر 

جهان به ثبت مى رسید و بزرگترین هم نوایى جمعى در سرودن ترانه «مرغ سحر» شکل 

مى گرفت. همان ترانه اى که اسطوره آواز ایران به عنوان پایان بخش تمام 

کنسرت هاى خود برگزیده بود و نواى آن شور و اشک بسیارى را جارى مى کرد. ولى 

افسوس که هزاردستان هنر به پرواز در آمد و مرغ سحر را در غم غروب خود تا ابد تنها 

گذاشت تا از این پس در فراغ او و بر مزار او نجوا شود.
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سخنگوى کمیســیون انرژى مجلس در صفحه توییتر 
خود اعالم کرد افزایش قیمت بنزین یارانه اى و آزاد در 

دستور کار قرار ندارد.
چند روز پیش برخى خبرگزارى  ها از اعالم وصول طرحى 
در مجلس خبر دادنــد که به دنبال آن ســهمیه بنزین 
یارانه  اى به 30 لیتر در مــاه کاهش پیدا مى کند و بنزین 
آزاد نیز به صورت شــناور و با قیمت فوب خلیج فارس 

عرضه مى  شود.
اما ســخنگوى کمیســیون انرژى مجلس اعالم کرد 
که افزایش قیمت بنزین یارانه اى و آزاد در دســتور کار 
قرار ندارد. مالک شــریعتى نوشت: به عنوان سخنگوى 

کمیســیون انرژى اعالم مى کنم که هیــچ طرحى در 
مجلس یازدهم براى تغییر در قیمت هاى یارانه  اى و آزاد 

بنزین در دستور کار نیست.
وى ادامه داد:  طرح سهمیه  بندى بنزین سرانه خانوار فقط 
به دنبال باز توزیع عادالنه تر بنزین یارانه اى به خانوار است 

تا خانوارهاى فاقد خودرو نیز بهره ببرند.
سخنگوى کمیسیون انرژى تأکید کرد: متن منتشر شده، 
طرح قدیمى مجلس دهم است که در مجلس یازدهم و 
قبل از تشکیل کمیســیون ها و بدون اصالح متن،  تنها 
براى تسریع در اخذ نوبت اعالم وصول مجدداً ثبت شد تا 

بعد در کمیسیون و صحن اصالح شود.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى طى سخنانى 
در جلســه هیئت دولت با بیان اینکه امروز ما در جنگ 
اقتصادى هســتیم و باید مانند زمان جنگ هشت ساله 
همه کنار هم باشیم، گفت: یک عده گویا کًال مسئولیت 
خود را نقد کردن مى بینند. انگار که خداوند آنان را خلق 
کرده که نقد کنند. البته نقد کردن خوب است منتها فقط 
نقد کردن؟ هیچ کار دیگرى نمى شود کرد؟ هیچ کمکى 
نمى شــود انجام داد؟ الاقل در کنار نقد بگویند که اول 
خودشان چه کرده اند؟ هم حزبى ها و هم فکران خودش 

چه کرده اند؟ 
وى افزود: مى گویند ارزش پول ملى کم شــده اســت. 

بانک مرکزى چه کند؟ شــما بگویید که جز برنامه هاى 
فعلى چه کارى از دست بانک مرکزى برمى آید؟ در کنار 
نقدهاى شــان برنامه اى هم ارائه دهند. روحانى تصریح 
کرد: البته کســانى که نقد مى کنند خودشــان مى دانند 
که وضعیت ما چطور اســت و دشمن چطور همه قول و 

قرارهاى خود را زیر پا گذاشته است.
روحانى تصریح کرد: من از همــه خواهش مى کنم که 
سیاه نمایى و تخریب دولت را الاقل تا پایان کرونا تعطیل 
کنیم. حاال االن که کرونا و تحریم را باهم داریم اما الاقل 
تا پایان کرونا سیاه نمایى را کنار بگذاریم. چرا هرچیزى را 

به دعوا و جدایى و فاصله بدل مى کنیم؟/3149

طرح مجلس براى افزایش 
قیمت بنزین تکذیب شد

یک عده کالً مسئولیت خود را 
نقد کردن مى بینند

سقوط اجاره بهاى 
ویال 

بهاى اجاره     روزنامه دنیاى اقتصاد |
ویال در برخى شهرهاى شــمالى (توریستى) 
نسبت به پارســال بیش از 60 درصد کاهش 
یافته که با لحاظ نرخ متعارف رشــد ســاالنه 
قیمت در این بــازار و صرف نظر کردن مالکان 
از آن،  هم اکنون هزینه این شکل اقامت براى 
مسافران حداقل 80 درصد کمتر از شرایط عادى 
است. به طور مثال یکى از ویالهاى جنگلى که 
امکاناتى همچون ســونا، جکوزى و... را دارد 
با تخفیفى قابل توجه شــبى 400 هزار تومان 
در فضاى مجازى عرضه کرده اند. در صورتى 
که همین ویال سال گذشته با قیمت شبى یک 
میلیون و 800 هزار تومان به توریست ها اجاره 

داده مى شد./3146

آخرین ارزش 
سهام عدالت 

ارزش واقعــى ســهام عدالت    ایسنا|
نســبت به اواخر تابســتان کاهشــى است. 
اتفاقى که نوســانات بازار ســرمایه در آن بى 
تأثیر نیســت. بر این اســاس و طبق آخرین 
به روز رســانى گزارش دارایى کــه مربوط به

 14 مهرماه اســت، ارزش واقعى سهام عدالت 
با ارزش اولیه 492 هزار تومان کمى بیشــتر از 
13میلیون و 200 هزار تومان است. ارزش این 
سهام در تاریخ 31 شهریور ماه، کمى بیشتر از
 16 میلیون و 400 هزار تومان، در تاریخ چهارم 
شهریور ماه کمى بیشــتر از 14 میلیون و 800 
هزار تومــان و در تاریخ 13 مــرداد ماه، کمى 
بیشــتر از 17 میلیون و 900 هزار تومان بوده

 است.

مردم رفوزه شدند
حریرچى، معاون کل وزیر    برترین ها |
بهداشت گفته است: فرد مبتالیى که قرنطینه 
نمى شــود و در ســطح جامعه تــردد مى کند، 
یک جانى اســت. چون ممکن اســت فقط با 
یک تماس، ویــروس را به فردى کــه دیالیز 
مى شود منتقل کرده و باعث مرگ او شود. در 
بهترین شرایط که نوروز بود، مردم ما 45 درصد 
کاهش تردد داشــتند و این رقم در دو ماه اخیر 
به 12 درصد رســیده که به معنى رفوزه شدن

 است./3147

قدرت 9 برابرى 
  ایسنا| دکتر مســعود مردانى، عضو 
کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا استان تهران 
با اشــاره به جهش کروموزومــى در ویروس 
کرونا گفت: ایــن جهش، انتقــال ویروس از 
فرد بیمار به ســایرین را تسهیل کرده است به 
طورى که میزان انتقال ویــروس از یک فرد 
به فرد دیگر بین ســه تا 9 برابر افزایش یافته 
اســت. معموًال دیگر بیماران تک نفره مراجعه 
نمى کنند و در یک خانواده ســه یا چهار مبتال 

داریم./3148

خزر
 45 قربانى گرفت

مدیرکل پزشکى قانونى مازندران    پانا|
اعالم کرد که از شروع تا پایان طرح سالم سازى 
دریا 45 نفر شــامل41 مرد و چهار زن به علت 
غرق شدگى جان خود را از دســت دادند. این 
رقم نسبت به مدت مشــابه سال قبل 4 درصد 
کاهش داشته است. به گفته عباسى، مرداد ماه 
با 14، شهریور با 14، تیر با 9 و خرداد با هشت  
نفر به ترتیب ماه هایى بودند که غرق شــدگى 
در آن ثبت شده است. شهرستان  بابلسر با 13 
مورد غرق شدگى بیشــترین غرقى را داشته

 است.

خط مستقیم به قطب جنوب 
   خبر آنالین | محمد اســالمى، وزیــر راه و 
شهرســازى تصریح کرد: ایران جزو معدود کشورهاى 
منطقه و حتى در مقایسه با کشــورهاى جهان از نظر 
دسترسى به دریا بوده و خط مستقیم تا قطب جنوب داریم. 
به همین دلیل داشتن یک ایستگاه اقیانوس شناسى در 
قطب جنوب یک کار پسندیده بود و نباید آن را در جهت 
رشد و نمو منابع انســانى خودمان یک کار بلندپروازانه 

قلمداد کرد./3140

مگر بیکارم!
  مهر | رئیــس دفتر رئیس جمهور در حاشــیه 
جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
شــوراى مرکزى حزب اعتدال و توسعه درحال بررسى 
شرایط انتخابات است، اظهار کرد: تعداد کاندیداها براى 
انتخابات ریاســت جمهورى 1400 زیاد است. محمود 
واعظى در پاسخ به این ســئوال که شما براى انتخابات 
1400 کاندیدا نمى شــوید؟ گفت: خیر، مگر من بیکارم 

گزینه کاندیداتورى باشم./3141

دالیل رد صالحیت 70 نماینده
  آنا | ســیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شــوراى 
نگهبان درباره دالیل رد صالحیت حدود 70 نماینده دوره 
قبلى مجلس گفت: برخى از این افراد پرونده هاى قضایى 
داشتند. در برخى موارد نادر هم بعضى افراد پرونده هایى 
داشــتند که از قبل معلوم نبوده و در این دوره، با بررسى 
مجدد کشف شده است. بخشى از مشکالت این افراد هم 
مالى بوده است. یا در امورى دخالت کرده بودند که منجر 
به تخلفاتى شده است. تعدادى هم ارتباطات نامتعارفى از 

جهات دیگر داشتند./3142

هاشمى به من گفت جنگ افروز
   خبر آنالین | محسن رفیقدوست، وزیر سپاه در 
دوران دفاع مقدس در یک برنامه تلویزیونى گفت: چند 
ماه قبل از پذیرش قطعنامه آقاى هاشمى من را خواست و 
گفت جنگ افروز تویى. این محسن رضایى نقشه مى کشد 
و به تو مى دهد و تو هم یــک چیزى به او مى دهى. دوم 
اینکه این دولت شعار جنگ را مى دهد اما پاى کار جنگ 
نمى آید و ما مى خواهیم توپ را در زمین دولت بیاندازید. تو 
به وزارت سپاه برو و دیگر هم کارى به کار جنگ نداشته 
باش. فرداى آن روز کابینه جنگى مشخص شد. هدف از 

حذف من هم این بود که زودتر جنگ تمام شود./3143

تولید واکسن 
در چند ماه آینده؟

  ایسنا| «تدروس آدهانوم»، دبیرکل سازمان 
جهانى بهداشت (WHO) طى سخنانى اعالم کرد که 
ممکن است واکسن کرونا تا پایان سال جارى میالدى 
(2020) تهیه شود. دبیرکل سازمان جهانى بهداشت در 
مورد آغاز تاریخ کمپین واکسیناسیون گسترده ویروس 

کرونا در سراسر جهان جزئیاتى ارائه نکرد.

احیاى امپراطورى ترکیه؟
در ادامه منازعات باکو و    خبرگزارى دانشجو|
ایروان بر سر منطقه «قره باغ کوهستانى» و حمایت آشکار 
آنکارا از باکو، نخست وزیر ارمنستان مدعى شده که ترکیه 
در حال احیاى امپراطورى خود در منطقه است. دور جدید 
درگیرى هاى مرزى جمهورى آذربایجان و ارمنســتان 
بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهستانى از حدوداً 

سه هفته گذشته آغاز شد. /3144

شهردار شدن بعد از مرگ!
  اعتمادآنالین| مردم یکى از شــهرك هاى 
رومانى با وجود مرگ شهردارشــان بــاز هم به پاس 
خدماتش مجدداً به او رأى دادند. شــهردار این شهرك 
که جمعیتى حــدود 3000 نفر دارد از ایــن پس باید از 
دیار باقى به امور شهر رســیدگى کند. او موفق شد 64 
درصد از آراء  شــهروندان را از آن خود کند. چهره رقباى 
شهردار متوفى وقتى از یک مرده شکست خوردند باید 
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خبرخوان

مدیرکل دفتر ترانزیت ســازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى از برداشته شدن محدودیت هاى ایجاد شده براى 
تردد کامیونداران ایرانى در مسیر کشورهاى اروپایى به 

ویژه آلمان و ایتالیا خبر داد.
جواد هدایتى اظهار کرد: پس از شــیوع ویروس کرونا 
کامیونداران ایرانى دیگر نمى توانستند ویزاى شینگن خود 
را براى جابه جایى بار صادراتى یا وارداتى از و به مقاصد 
اروپایى تمدید کنند و این کشورها براى کنترل شیوع این 
بیمارى حتى به اعضاى اتحادیه اروپا هم ویزا نمى دادند. 
وى افزود: در قدم اول آنها براى اعضاى اتحادیه اروپا این 
محدودیت ها را برداشتند و نهایتًا در اطالعیه اخیر صادر 
شــده اعالم کردند که کامیونداران ایرانى هم مى توانند 
ویزاى خود را تمدید کنند و این محدودیت تردد براى آنها 

نیز برداشته شده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت ســازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى ادامه داد: اگــر این اتفاق ادامــه پیدا مى کرد 
نگرانى بــراى راننــدگان در این زمینه داشــتیم. وى 

اظهار کرد: مسلمًا کشــورهاى اروپایى که البته عمده 
مقاصد کامیونداران ایرانى ایتالیا و آلمان است، هر یک
 پروتکل هاى بهداشتى خاص خودشان را دارند اما دائمًا 
رصد و کنترل از سوى اروپایى ها صورت خواهد گرفت و 
کامیونداران ایرانى هم باید پروتکل هاى بهداشــتى را 
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رئیس شــوراى رقابت در مورد اینکه چرا قرعه کشى را 
به عنوان راهکار عرضه خــودرو انتخاب کردید، گفت: 
وقتى بــازار با حجمى از تقاضا و بعضــًا تقاضاى کاذب 
مواجه و عرضه بســیار محدود است شــاید تنها روش 
منصفانه باقیمانده قرعه کشــى باشــد که مــا آن را با 
اعمال محدودیت هایى در دســتور کار قــرار دادیم که 
مصرف کنندگان واقعى بتوانند صاحب خودرو شوند؛ با 
این حال، اگر کسى راهکار دیگر کارشناسى و اقتصادى 
دارد اعالم کند تا در شورا بررســى کنیم. این در حالى 
است که در روش قبلى دالالن به سایت وارد شده و یا 
مى گفتند خودروسازها 50 تا 100 دستگاه به افراد خاص 
مى فروشند و یا تلقب مى شود در حالى که در قرعه کشى 

جلوى موارد اینچنینى گرفته شده است.
رضا شیوا در پاسخ به این سئوال که آیا مطمئن هستید 

که در قرعه کشــى دریافــت کننــدگان همگى جزو 
مصرف کنندگان واقعى هســتند، آیا دالالن پایشــان 
به این روش فروش باز نشــده؟ توضیح داد: نه مطمئن 
نیســتیم که همه واقعى بوده و دالالن حضور نداشته 
باشن د ولى با شرایط سختى که وجود دارد چرا باید یک 
فرد پولدار چندین نفر را اجیر کرده و به آنها پول دهد تا به 
جاى وى ثبت نام کنند و مگر چقدر شانس دارد که نامش 
در بیاید که تا این حد سرمایه گذارى کند، از طرفى چه 
جور امکان فروش پیدا مى کند آنهم با محدودیت هایى
که پیش بینى شــده، پس مى توان گفــت دالالن در

 قرعه کشى شانس چندانى براى مانور دادن ندارند. به 
هر حال در قرعه کشى حداقل خیالمان از این بابت راحت 
است که تقلب نمى شــود و پاى دالالن کمتر به آن باز 
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بازیگر نقش «نقى معمولى» که در سریال «پایتخت» 
راننده یک نماینده مجلس شــده بود، در اینستاگرام به 
جنجال خودروى دنا پالس نمایندگان مجلس طعنه زد.

محسن تنابنده نوشت:
«نقى:  حاجی جان دنا پالس چی شد کاش شاسی بلند 

درخواست می کردي...
حاجی:  احتیاج  نیست.

نقی:  االن احتیاج نیســت که کفی می ریــم میایم تا 
مجلس، وقت رأي جمع کردن احتیاج می شه، دنا پالس 

مناطق کوهستانی کم می یاره،  شاسی می خواد.»

امروز حداقل مستمرى یک بازنشســته کارگرى با 30 
سال ســابقه  بیمه پردازى، فقط دو میلیون و 800 هزار 
تومان است. چنین فردى براى اینکه بتواند دختر خود را 
به خانه  بخت بفرستد، باید 9 ماه از دستمزد خود را کامل 

کنار بگذارد.
بیاییم قیمت همین کاالهاى ساده را با هم جمع بزنیم؛ 
براى همه اقالم، کمترین نرخ در بازار اســتخراج شده 
است. قیمت یک ماشین لباسشویى آبسال 7 کیلوگرمى، 
هشت میلیون و 500 هزار تومان است. نرِخ یک یخچال 
فریزر هیمالیاى ساده، 9 میلیون و 500 هزار تومان است. 
قیمت یک اجاق گاز اسنوا، دو میلیون و 800 هزار تومان 
است. قیمت یک جاروبرقى پارس خزر 2200 واتى، یک 
میلیون و 700 هزار تومان است. نرخ یک فرش ماشینى 
محتشــم مدل ترکمن، 550 هزار تومان اســت که دو 
دستفرش ماشینى، یک میلیون و صد هزار تومان قیمت 
دارد و در نهایت، قیمت یک سرویس غذاخورى 27 پارچه  
برند زرین ایران، 570 هزار تومان است. در مجموع، این 
کاالهاى ساده و ارزان روى هم، 24 میلیون و 170 هزار 
تومان قیمت دارند. در واقع یک کارگر بازنشســته براى 
تهیه یک جهیزیه بسیار بســیار حداقلى باید بیش از 24 

میلیون تومان هزینه کند.
در سال جارى، حداقل دســتمزد یک کارگر شاغل، دو 
میلیون و 611 هزار تومان اســت و حداقل مســتمرى 
یک بازنشسته کارگرى با 30 سال سابقه  بیمه پردازى، 
فقط دو میلیون و 800 هزار تومان است. بنابراین چنین 
بازنشسته اى براى اینکه بتواند دختر خود را به خانه  بخت 
بفرستد، باید 9 ماه از دستمزد خود را کامل کنار بگذارد؛ 
یعنى 9 ماه تمام، نه ریالى خرج خورد و خوراك خانوار کند، 

نه کرایه خانه را بپردازد و نه براى آموزش و بهداشــت و 
حمل و نقل، ریالى هزینه کند که البته این شروط، شروط 

محال است!
با این حال، اگر این بازنشســته بتواند مثًال با کار دوم یا 

مسافرکشى با یک پراید کهنه یا پیکان مستعمل، باقى 
هزینه هاى خانوار را تأ مین کند تا قادر باشد همه مستمرى 
دریافتى خود را در طول 9 ماه کنــار بگذارد، با این پول 
مى تواند براى فرزند خود فقط شــش قلم جنس ساده و 

اولیه زندگى بخرد.
معادله، بســیار ســاده اســت: خرید یک جهیزیه  ساده 
متشکل از شش قلم جنس اولیه، دستمزد 9 ماه یک کارگر 
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دردسر بزرگ بازنشسته هایى که دختر دم بخت دارند

یک جهیزیه  ساده 9 ماه حقوق را مى بلعد

ماســک زدن درد دارد؟ واقعًا اگر دارد بگویید تا ما هم 
بفهمیم اگر هم ندارد که چرا نمى زنید؟ 

احتماًال شــما هم دخترانــى که ماســک نمى زنند را 
دیده اید. باال و پایین شــهر هم نــدارد. فکر مى کنید 
دلیل ماسک نزدن آنها چیســت؟ درست حدس زدید، 
پاك نشدن آرایشــى که ســاعت ها در خانه براى آن 
زحمت کشــیده اند! با آرایش نکردن نمى میریم ولى 

با کرونا مى میریــم و اگر هم نمى میریــم تا مدت ها 
اســترس و درد مى کشــیم و خانواده را هــم درگیر 

مى کنیم.
تخت هاى بیمارســتان ها جا نــدارد. کرونــا هر روز 
ســرکش تر مى شــود و به ُخرد و کالن رحم نمى کند. 
«ترامپ»  با آن ترامپ بودنش، کرونا گرفت و هنوز که 
هنوز اســت آن مغازه دار در بازار فکر مى کند که کرونا 

نمى گیرد و این ویروس کار خودشان است.

خیلى درخواســت عجیب و غریبى نیست. پزشکان به 
این نتیجه رســیده اند که فعًال تنها راه مقابله با کرونا 
خود مراقبتى اســت و زدن ماســک مهمترین بخش 
این داستان است. ماســک زدن باعث مى شود احتمال 
گرفتن کرونا تا حد زیادى پایین بیاید. حاال که نمى شود 
به خاطر جان، نان را تعطیل کرد، حداقل پروتکل هاى 

بهداشتى را رعایت کنیم.
واقعًا آدم دوســت دارد محکم سرش را به دیوار بکوبد. 

سوار مترو یا BRT شده است، نفس به نفس مردم است 
ولى ماســک نمى زند. مردم، هم شهرى، هم محله اى 
و خانواده ات را دوســت ندارى، خودت را هم دوســت 
ندارى؟ خوشحال مى شوى که روى تخت بیمارستان 

بیافتى؟!
خواهر و برادر عزیز من، ماسک بزن و بدون ماسک از 
خانه خارج نشو که کرونا همچون دزدان سرگردنه منتظر 
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بزن اون ماسک لعنتى رو!

در قرعه کشى خرید خودرو خیالمان راحت است 
تقلب نمى شود

راه کامیونداران ایرانى به اروپا باز شد

طعنه محسن تنابنده به نماینده ها

فعال سیاســى نزدیک به على الریجانى درباره شانس 
جریان اصالحات در انتخابات 1400 اظهار کرد: اصالح 
طلبان دیگر به هیچ روشــى نمى تواننــد مردم را پاى 
صنــدوق رأى بیاورند. به آقاى محمدرضــا عارف نیز 
توصیه مى کنم با توجه به کارنامه نامناسبش در مجلس 
دهم اصًال بــراى کاندیداتورى در انتخابات ریاســت 

جمهورى اقدام نکند.
غالمعلى جعفــرزاده درباره علت بــى اعتنایى اصالح 
طلبان به تالش عارف براى نامزدى در انتخابات ریاست 

جمهورى ادامــه داد: عارف دیگر فرصتــى براى مورد 
اجماع قرارگرفتن میان اصالح طلبــان ندارد. کارنامه 
بسیار منفى او در مجلس دهم و ضربه اى که به جریان 
اصالح طلبى و اعتــدال زد، حتى اگر نامــزد انتخابات 
ریاســت جمهورى شــود با اقبال مردم مواجه نخواهد 
شــد. او اگر کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى شود 
دویست سیصد هزار رأى بیشــتر نمى آورد. حداکثر و 
در خوشــبینانه ترین حالت زیر 500 هزار رأى خواهد
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عارف 500  هزار رأى هم ندارد!

  مصطفى داننده/ عصرایران  |
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اصفهان در آستانه احداث 
بیمارستان صحرایى 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در صورت 
افزایش تعداد بیماران به فکر آماده کردن بیمارستان هاى 
صحرایى هسـتیم و پیش بینى هاى الزم بـراى برپایى 
بیمارسـتان هاى صحرایى و سـوله هاى مراقبتى انجام 
شده اسـت. طاهره چنگیز با بیان اینکه براساس آمار در 
استان اصفهان هر یک ساعت شاهد فوت یک نفر هستیم  
افزود: در حال حاضر ظرفیت تخت هاى اختصاص داده 
شده به بیماران کرونایى در بیمارستان هاى زیرمجموعه 
علوم پزشکى تکمیل است و براى پذیرش بیماران جدید 
کرونایى مجبور هستیم ظرفیت جدید ایجاد کنیم و این 
بدین معنى است که باید خدمات رسانى به بیماران دیگر 

را کاهش دهیم.

کشف زعفران تقلبى 
مدیر شبکه بهداشت محیط شاهین شهر و میمه از کشف 
و معدوم سازى 3000 بسته زعفران تقلبى در شاهین شهر 
خبر داد. بهزاد شـمس ارزش هر بسـته زعفران کشـف 
شـده را 40 هزار تومان دانسـت و افزود: برخـى از افراد 
سودجو بى تفاوت به مضرات و آسـیب هاى مواد غذایى 
تقلبى بر سالمت خانوارها اقدام به تولید و توزیع این مواد 
کرده و در شـرایطى که همه مردم باید در کنار هم براى 
بهبود وضعیت سالمت تالش کنند به سوداگرى مرگ 

مشغول هستند.

یک خورجین پر از افیون
58 کیلوگرم هروئین و مرفین از یک خورجین در نایین 
کشـف شـد. فرمانده یگان تکاورى پلیس استان گفت: 
مأموران پلیس تکاورى اصفهان حین گشتزنى در محور 
فرعى جاده گاز-نایین با مشاهده یک خورجین رها شده 
در جاده به آن مشـکوك شدند. سـروان روح ا... فاطمى 
افزود: در بازرسى از این خورجین 58 کیلو و 700 گرم مواد 
افیونى، شـامل 36 کیلو و 100 گرم هروئین و 22 کیلو و 

600 گرم مرفین کشف شد.

آغاز استخراج طال
عملیـات اسـتخراج در معدن طـالى کوه ُدم اردسـتان 
آغاز شـد. محمدرضا باقرى، رئیس اداره صنعت، معدن 
و تجارت اردسـتان با بیان اینکه این طرح شامل ساخت 
کارخانه تولید شمش طال به ظرفیت ساالنه 200کیلوگرم 
در محدوده این معدن است، گفت: مبلغ سرمایه گذارى 
صورت گرفته 3000 میلیارد ریال و مـدت زمان اجراى 
این طرح 24 ماه اسـت. معدن طالى کـوه ُدم در فاصله 
110 کیلومترى شمال شرقى اردستان و در بخش زواره 

قرار دارد.

ارتقاى درجه 2 شهردارى
معـاون امـور شـهردارى هاى سـازمان شـهردارى ها و 
دهیارى ها، از ارتقاى درجه 11 شهردارى کشور خبر داد. 
حسین رجب صالحى گفت: درجه شهردارى  اردستان به 
7 ارتقا و درجه شهردارى کامو و چوگان به 3 ارتقا پیدا کرد.

نصب شیر فشار شکن 
نصب شیر فشار شکن قطر 150 میلیمتر درخیابان دانش 
شهر افوس شهرستان بویین میاندشـت به اتمام رسید. 
الزم به توضیح اسـت با اتمـام این عملیات حـوادث به 
صورت چشمگیرى کاهش پیدا کرده و موجب افزایش 

کمى وکیفى آب شده است.

دیدار با نماینده نجف آباد
مدیر نمایندگى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان اصفهان با 
ابوترابى نماینده مردم شهرستان هاى نجف آباد و تیران 
و کرون در مجلس شوراى اسالمى دیدار و گفتگو کرد. 
در این جلسه مرتضى محمدى ضمن معرفى بنیاد تعاون 
و اقدامات انجام شده در سال هاى اخیر در بنیاد، پیرامون 
راه اندازى کارخانه تولید صنعتى نان خشـک سکه اى و 
صنایع وابسـته در شهرسـتان تیران و کرون با ابوترابى 
گفتگو کرد و ابوترابى نیز در راستاى اخذ مجوزهاى الزم 
و همکارى ادارات و سازمان هاى ذیربط قول مساعد داد.

خبر

رئیس بازاریابى و فروش شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: از طریق بورس انرژى، 18 هزار مترمکعب «حالل 

402» به خارج از کشور صادر شد.
 ابراهیم کاویانى پور گفت: در راســتاى اهداف شرکت و 
توسعه بازار، حضور مســتقیم در بازارهاى صادراتى مورد 
توجه قرار گرفته است. وى با بیان اینکه محموله صادراتى 
پاالیشگاه به کشور عراق بوده، افزود: شرکت پاالیش نفت 
اصفهان پس از تأمین نیاز داخلى و با کسب مجوزهاى الزم، 
شرایط صادرات فرآورده هاى دیگر خود را که در بورس کاال 

و انرژى به فروش مى رسد، فراهم کرده است. 
کاویانى پور ادامه داد: با توجه بــه محدودیت بازار داخلى 

و اشــباع این بازار، لزوم توســعه و تکمیل زنجیره ارزش 
فرآورده هاى نفتى در داخل کشور و همچنین توسعه بازار 
فرآورده هاى نفتى در خارج از کشور به صورت همزمان را با 
هدف تداوم فروش بدون دغدغه محصوالت پاالیشگاهى 
چشمگیرتر مى کند. به همین منظور اداره بازاریابى و فروش 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان با توجه به استراتژى هاى 
کالن شرکت، صادرات بخشى از فرآورده هاى ویژه نفتى را 
در دستور کار خود قرار داده است. ورود به بازارهاى صادراتى 
مى تواند ضمن افزایش درآمد شرکت، متضمن حفظ سطح 
فروش و در برخى موارد افزایش میزان فروش فرآورده هاى 

تولیدى شرکت باشد.

معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان اصفهان گفت: سال جارى 389 نقطه پر حادثه  در 
محورهاى مواصالتى این استان بر اساس آمار تصادف ها 

شناسایى شده است.
فرزاد دادخواه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بررســى و 
بازدید میدانى با مشــارکت پلیس راه از نقاط مورد نظر 
صورت گرفت و در حال دسته بندى هستیم تا به تدریج 
امسال و ســال آینده عملیات مورد نیاز در آن نقاط را بر 
اساس اولویت انجام دهیم که در نهایت کاهش تلفات 

ناشى از حوادث رانندگى را شاهد باشیم.
 وى با اشاره به شناسایى 109 نقطه پرتصادف مصوب 

استانى در ســال هاى گذشــته افزود: 67 نقطه از این 
میان کشــورى بود که روى نقاط اولویــت دار متمرکز 
شــدیم و بیش از 50 درصد آنها را با استفاده از امکانات 
و ماشــین آالتى که داشــتیم یــا به صــورت امانى و 
پیمانى انجام دادیم و ســایر نقاط هم در دســت انجام

 است.
معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اســتان اصفهان به ترتیب ایمن ســازى مسیر با نصب 
عالیم، اجراى تقاطع غیرهمسطح و همسطح، عملیات 
خاکبردارى، خاکریزى، ترانشه برى و اجراى روشنایى را 

از جمله اقدام هاى صورت گرفته عنوان کرد.

بیشترین تصادف هاى اصفهان 
در 389 نقطه

صادرات شرکت پاالیش نفت 
به خارج از کشور

مدیر طرح ازدیاد برداشت نفت دانشگاه صنعتى اصفهان 
جزئیات قرارداد ده ســاله براى ازدیاد برداشت از میدان 

نفتى مارون را تشریح کرد.
محســن محمدى در گفتگو با «مهــر»، در خصوص 
جزئیات پروژه قرارداد نفتى وزارت نفت با دانشگاه صنعتى 
اصفهان گفت: این یک قرارداد ده ساله در زمینه ازدیاد 
برداشت، با قابلیت تمدید است. ولى در عمل، فقط محدود 

به ازدیاد برداشت هم نیست.
وى با بیان اینکه ازدیاد برداشــت به طور کلى مربوط به 
مباحث مخزن اســت، افزود: در این پروژه موضوعات 
مختلف دیگرى همچون مباحث مربوط به چاه، تأسیسات 
و ساخت دستگاه هاى مورد نیاز شرکت نفت را نیز شامل 
مى شود. این بدین معناســت که هرچند برنامه اصلى، 
برنامه ازدیاد برداشت اســت؛ با وجود این، ممکن است 
در کنار آن، ما با تعریف برخى پروژه هاى دیگر، ســایر 

مشکالت میدان را هم برطرف کنیم.
محمدى با اشاره به اینکه بر اســاس این قرارداد، ازدیاد 
برداشت یکى از دو مخزن میدان مارون (مخزن بنگستان) 
به دانشگاه صنعتى اصفهان واگذار شده است، ادامه داد: 
پروژه اصلى، ازدیاد برداشــت اســت ولى در کنار آن، 
موضوع مهمى به نام بهبود برداشــت هم وجود دارد که 
ســایر مباحث مربوط به برداشت نفت را شامل مى شود. 
موقعیت دقیق میدان مارون بین اهواز و امیدیه اســت و 
قسمت جنوب شرقى اهواز و شــمال غربى امیدیه قرار 

گرفته است.
مدیر طرح ازدیاد برداشت نفت دانشگاه صنعتى اصفهان 
اظهار کرد: در حال حاضر، در میــدان مارون، چهار پنج 
مشکل دیگر هم به چشــم مى خورد که به نظر مى رسد 
باید آنها را نیز به عنوان پروژه مورد بررســى قرار دهیم؛ 
مشکالتى همچون آسفالت، مدیریت تولید آب و مچالگى 
لوله هاى جدارى از این جمله هســتند. از طرفى، وزارت 
نفت از اینکه ما بتوانیم با تعریف پروژه اى در حوزه ساخت 
تجهیزات باالدستى، صنایع نفتى را از وابستگى به خارج از 

کشور در این زمینه کمک کنیم، استقبال مى کند.
وى با بیان اینکه قرارداد تازه امضاشــده و ساختار آن در 
دانشگاه مشخص شده است، گفت: وزارت نفت باید آغاز 
کار را به شرکت ملى مناطق نفت خیز جنوب اعالم کند و 
سپس ما با انعقاد قرارداد محرمانگى و دریافت اطالعات 

الزم، کار را شروع کنیم.
محمدى افزود: شرح کار مشخص است و براى هر بخش 
هم افراد مشخص را در نظر گرفتیم. روال کار نیز اینگونه 
نیســت که همه افراد، از همین حاال و از ابتداى پروژه، 
مشغول به کار شــوند. در واقع ســال اول، بسته کارى 
مشخصى دارد و به ترتیب سال دوم، سوم و... بسته هاى 
کارى مشخص خود را دارد، لذا براى هر کدام از بسته ها 
و خدمات معین شده هم مسلمًا تعداد نیروهاى متفاوتى 

نیاز است.
وى ادامــه داد: ایــن کار به صورت کلى در دانشــکده 

مهندسى شیمى، با محوریت گروه مهندسى نفت دانشگاه 
انجام خواهد شد؛ البته دانشکده معدن نیز در این پروژه، 
در بخش هایى که نیاز باشد، مشــارکت مى کند؛ مثًال از 
فعالیت هاى مرتبط با پتروفیزیک این دانشکده، در زمینه 

اکتشاف کمک خواهیم گرفت.
مدیر طرح ازدیاد برداشت نفت دانشگاه صنعتى اصفهان 
گفت: زمانى که شــرکت نفت، این پروژه را به ما اعالم 
کرد؛ ساختار کار را که شامل یک کمیته راهبرى و یک 
کمیته تخصصى است، مشخص کردیم. در همین راستا 
هم اکنون اعضاى هیئت علمى گروه مهندســى نفت 
دانشکده، به عنوان مســئول کارگروه هاى تخصصى، 

تعیین شده اند.
وى اضافه کرد: رئیس و معاونان دانشگاه، رئیس دانشکده 
شیمى و مدیر طرح از اعضاى کمیته راهبرى هستند که 
وظیفه این کمیته تعیین سیاست هاى کلى طرح است. 
کارهاى تخصصى اما در کمیته تخصصى انجام مى شود 
که اعضاى هیئت علمى که در زمینه هاى خاص مورد نیاز 

پروژه داراى تخصص هستند، آن را تشکیل مى دهند.
محمدى به این نکته نیز اشاره کرد که اگر در بخش هاى 
مختلف پروژه، به موضوعى برخورد کنیم که دانشــگاه 
خودمان در آن زمینه خاص، دانشــجو نداشــته باشد، 
قطعًا از دانشگاه هاى دیگر یا شــرکت هاى خارجى که 
در این زمینه داراى تکنولوژى هستند، استفاده خواهیم 

کرد.

نزدیکى 70 کوره آجرپزى به خانه مسکونى شهر سین 
برخوار باعث بروز مشکالت زیست محیطى براى این 

شهر شده است.
محمد طرمه فروشان طهرانى، شهردار شهر سین با 
اشاره به وجود 70 کوره آجرپزى در فاصله 250 مترى 
تا یک کیلومترى منازل مسکونى این شهر گفت: این 
کوره هاى آجرپزى به صورت سنتى فعالیت مى کنند و 
باعث ایجاد مشکالت محیط زیستى براى شهر سین 

شده است.
به گفته اهالى شهر سین گرد و غبار ناشى از خاکبردارى 
کوره ها و بوى ناشى از استفاده از نفت سیاه و مازوت 
جهت خشــک کردن آجر ها باعث بروز بیمارى هاى 

تنفسى و پوستى براى اهالى این شهر شده است.

عبور و مرور ماشــین هاى ســنگین در سطح شهر و 
ایجاد سر و صداى ناشــى از فعالیت کوره ها در طول 
شب از دیگر مشکالت ایجاد شده براى ساکنان این 

شهر است.
کشاورزان شهر سین مى گویند: آالیندگى و گرد و غبار 
ناشى از کوره ها بر محصوالت کشاورزى این شهر تأثیر 
منفى داشته و باعث خشک شدن درختان و محصوالت 

کشاورزى این کشاورزان شده است.
على قربانى، رئیس شــوراى اسالمى شهر سین هم 
گفت: تنها چهار کوره از 70 کوره اى که در حریم شهر 
سین فعالیت مى کنند در حریم شهرستان برخوار است 
و بقیه کوره ها در حریم شهرستان شاهین شهر و میمه 

هستند./3157

رئیس ستاد دیه استان اصفهان گفت: ستاد دیه استان 
اصفهان از ابتداى امسال تا به حال 445 زندانى جرایم 
غیرعمد را از بند زندان آزاد کرده اســت. گفتنى است 
بیشــتر این حکم ها مربوط به محکومیت هاى مالى 
بوده که جمع بدهى این افراد حدود 147 میلیارد و 700 
میلیون تومان بوده است. آمار آزادى زندانیان 30 درصد 
نسبت به سال گذشــته افزایش داشته است و با توجه 
به شرایط کرونا آمار ورودى زندانیان جرایم مالى 15 

درصد افزایش داشته است.
اســدا... گرجى زاده با بیان اینکه ستاد دیه بخشى از 
بدهى ناشى از مهریه را پرداخت مى کند، افزود: ستاد 
دیه تسهیالت 50 میلیون تومانى به این افراد مى دهد 
اما به دلیل عندالمطالبه بودن اکثر مهریه ها، نمى توان 
همه مبالغ را تأمین کرد اما در خصوص جرایم مالى تا 
سقف 300 میلیون تومان تســهیالت ارائه مى شود و 
سایر جرایم را نیز سعى مى شود تا سقف همین مقدار 
پرداخت شــود اما در خصوص مهریه ماجرا متفاوت 

است.
وى در خصوص شهرستان هاى درگیر با زندانیان جرایم 
غیرعمد، افزود: شهرستان فریدن باالترین رقم جرایم 
مالى و مهریه را در زندان هاى اســتان دارد، به دلیل 
آنکه زیرساخت هاى مالى ضعیفى در این شهر وجود 
دارد آمار باالیى در این خصوص از این شهرســتان 

مشاهده مى شود.
گرجى زاده با اشــاره به نیاز ستاد دیه به کمک خیران 
و مردم، گفت: 950 زندانــى جرایم غیرعمد با بدهى 
حدود 350 میلیارد تومان، چشم انتظار کمک خیران 

براى آزادى هستند.

مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر 14 جایگاه CNG در اســتان اصفهان ناایمن 

است و اجازه ارائه خدمات به شهروندان را ندارند.

محمود فرمانى در نشست خبرى که به مناسبت هفته 
استاندارد برگزار شد به سنجش 182 نازل CNG در 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که 
در سال جارى و از مرداد ماه تاکنون 73 مورد بازرسى 
از جایگاه هاى سوخت CNG انجام شده است که از 

این تعداد 27 جایگاه تأیید ایمنى گرفتند.
مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان اضافه کرد: در 
بازرســى هاى صورت گرفته است مشخص شد که 
44 جایگاه ســوخت CNG در سطح استان اصفهان 
داراى تا ایمنى هاى کم خطــر و پرخطر بودند که از 
این تعداد دستور قطع گاز 37 جایگاه صادر شد و در 

این خصوص در 31 جایگاه این موضوع اعمال شد.
وى تصریح کرد: تا کنون از 31 جایگاهى که قطع گاز 
شدند 17 جایگاه موفق به دریافت تأیید ایمنى شدند 
و هنوز 14 جایگاه مجوز ارائه خدمات را ندارند./3158

سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در استان اصفهان 
گفت: محدودیت هایى که در استان وجود دارد مانند تعطیلى 
پارك ها تا آخر ماه صفر ادامه خواهد داشت و درباره برخى 
محدودیت هاى مشاغل پرخطر دیگر مجدداً با وزارت کشور 
مکاتبه مى کنیم و درخواست تعطیلى ها را تا پایان ماه صفر 

خواهیم داد.
حجت ا... غالمى در نشست خبرى ستاد استانى مقابله با کرونا 
در استان اصفهان اظهار کرد: با توجه به حساسیت بیشتر و 
ارائه راهکار، اعمال نظارت ها جلسات را بیشتر کردیم. وى 
خاطرنشان کرد: به صورت ویژه نظارت ها را تشدید مى کنیم 
و هســته هاى محله محور با حضور هالل احمر و بسیج و 
دانشجویان دانشگاه هاى علوم پزشکى تشکیل خواهند شد 

تا این نظارت ها تشدید شود.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان ادامه داد: 
در همین راستا اتاق اصناف موظف شد تا کلیه اتحادیه ها را 
موظف به تشکیل کمیته نظارت کند و در همین راستا گزارش 
نهایى به نماینده صنوف ارائه و بر اجراى دستورالعمل ها تأکید 
شود؛ در شهرستان ها نیز فرمانداران موظف به تشکیل این 
کمیته ها شدند. وى اظهار کرد: درخواست تمدید تعطیلى 
مدارس و مشاغل پرخطر را تا پایان ماه صفر ارائه کرده ایم و 

باید در این زمینه مکاتبه انجام شود.
غالمى گفت: تعطیلى ها براى همه صنوف غیرمنطقى نیست 
و هدف از تعطیلى برخى از مشاغل متوجه ساختن افراد به 
حساسیت موضوع است و اگر این مشاغل هم پروتکل هاى 

اجتماعى را رعایت کنند مشکلى به وجود نخواهد آمد.  
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
استفاده از ماسک در حمل و نقل و عمومى و ادارات و مراکز 
خدماتى اجبارى است و به افرادى که ماسک نداشته باشند، 
خدمات ارائه نخواهد شد؛ درباره دورکارى کارمندان همانند 
قبل با اولویت مادران باردار و افراد زمینه اى خواهد بود و در 
سایر بخش ها بسته به تعداد افراد مراجع مدیر بخش مربوطه 

تصمیم خواهد گرفت.

نفس مردم «سین» به شماره افتاده است

آزادى 445 زندانى جرایم غیرعمد از 
ابتداى امسال

 CNGادامه قطع گاز 14 جایگاه سوخت
در اصفهان 

ارائه درخواست تعطیلى اصفهان تا پایان ماه صفر 

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در دیدار با تعدادى 
از خبرنگاران روشــندل گفت: فعالیت هاى اجتماعى 
شما روشندالن از جمله قدم گذاشتن در وادى خبر و 
رسانه شاهدى بر نقش پر رنگ اراده در تحقق اهداف 

انسان است.
ناصر مشایخى در این دیدار با اشــاره به اینکه نقص 
عضو محدودیت نیست، اظهار کرد: روشندالن عزیز 
که على الظاهر از نعمت بینایى محرومند با درخشش 
خود در زمینه هاى مختلف اجتماعى، علمى، فرهنگى 

و ورزشى کشور توانسته اند توانایى هاى ویژه خود را 
در همه عرصه ها به اثبات برسانند و این خود دلیلى بر  

پویایى مسیر زندگى آنهاست.
وى با اشــاره به فعالیت هــاى مخابــرات در قبال 
روشــندالن افزود: مخابرات در راســتاى مسئولیت 
هاى اجتماعى سعى کرده با گســترش سامانه هاى 
خدمات غیرحضورى و همچنیــن ایجاد درگاه هاى 
ویژه مخاطبین با شرایط خاص، امکان استفاده آسان 

از خدمات مخابراتى را براى روشندالن فراهم کند.

امکان استفاده آسان از خدمات مخابراتى 
براى روشندالن 

قیمت اسب در استان اصفهان بیش از پیش سرکش 
شده است.

مدیر داخلى یک باشگاه سوارکارى اسب مى گوید: 
نژاد مرغوب، زیبایى، پرش و درساژ از جمله عوامل 
افزایش و سرکشــى قیمت اســب در استان است؛ 
هرچند کــه نگهدارى و پرورش اســب ناشــى از 
عشقى است که مالک به اســب دارد. على کریمى 
افزود: گرانقیمت ترین اســب ها اسب هاى زیبایى و 
پرش هســتند که قیمت گذارى برروى آن دشوار

 است.
 وى گفت: در کشورمان به علت نبود قوانین مدون 
در صنعت اسب دارى، قیمت اسب افسارگسیخته و 
کالفى سر در گم است و هر اسبدارى قیمت متفاوت 

مى دهد.
استان اصفهان 15 هزار رأس اسب از نژاد هاى کرد، 
عرب، دره شور و هلند و آلمان دارد که قیمتشان از 40 
میلیون شروع مى شود و تا بیش از پنج میلیارد تومان 

هم مى رسد./3156

سرکشى قیمت
 اسب مسابقه

ورود دانشگاه صنعتى اصفهان 
به «میدان مارون»

ارجاع یک پروژه نفتى مهم در خوزستان به متخصصان اصفهانى 
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امروز از خلق شخصیت «هرکول پوآرو» یکصد سال مى گذرد، 
زمان زیادى که داستان هاى این کارآگاه بلژیکى فرانسوى زبان 

را هنوز شنیدنى و تماشایى مى کند.
قد پوآرو به سختى بیش از 150ســانتیمتر بود، اما با این حال 
بسیار با وقار و مغرور حرکت مى کرد. سر او دقیقًا به شکل یک 
تخم مرغ بود؛ با ســبیل هاى خاص تاب خورده که مانند سبیل 

نظامیان بود...!
یکصد سال پس از انتشــار رمان «آگاتا کریستى»، حاال مردم 
سراسر جهان با شــیوه ها و اصطالحات «هرکول پوآرو» این 

کارآگاه هوشمند آشنا شده اند.
شــرطى که «مارگارت»، خواهر آگاتا بر سر اینکه او نمى تواند 
داســتان هاى پلیســى بنویسد بســته بود، باعث شــد آگاتا 
نویسندگى را شــروع کند. او در تقالى پیدا کردن شخصیت 
اصلى داســتان هایش بود تا اینکه در میان پناهندگان بلژیکى 
در شهر تورکى (در لیدز)، یک مرد قد کوتاه با قیافه اى خاص، 
توجهش را جلب کرد و به این ترتیب هرکول پوآرو متولد شد. 
ناشران شش بار چاپ کتاب «ماجراى اسرارآمیز در استایلز» را 

که باالخره در سال 1920 چاپ شد، رد کرده بودند.
پس از آن آگاتا کریستى 33 رمان براساس ماجرا هاى او نوشت. 
وى عالوه بر این یک نمایشنامه و 50 داستان کوتاه نیز حول 
محور این شخصیت بین سال هاى 1920 تا 1975 نوشت. آگاتا 
کریستى از نویسندگان برجســته  ادبیات جنایى انگلیس است 
که حدود 80 رمان پلیســى فوق العاده ى او و خلق کارآگاهان 
نام آشنایى، چون «هرکول پوآرو» و «خانم مارپل» موجب شد 

تا لقب «ملکه جنایت» را بگیرد.
رمان آگاتا کریســتى این کارآگاه را اینچنین به خوانندگانش 
معرفى کــرد: هرکول پوآرو پلیس بازنشســته بلژیکى بود که 
از وطن جنگ زده اش گریخته و در یک دهکده آرام انگلیسى 
زندگى مى کرد. در این دهکده پوآرو با دوســت خود «کاپیتان 
هستینگز» به طور تصادفى درگیر حل معماى قتل یک بانوى 

ثروتمند و پیر مى شوند که به تازگى ازدواج کرده است.
در رمان کریســتى آمده که نخســتین قانون کارآگاهى پوآرو 
براى حل معما هاى قتل، جلوگیــرى از نکات انحرافى اى بود 
که کریستى نامشان را «ماهى قرمز» گذاشته بود، نکاتى که در 
مورد ماجراى قتل بانوى ثروتمند پیر، پر بود؛ از یک ریش قالبى 
گرفته تا فنجانى قهوه شکسته شــده؛ از نظر پوآرو در زیر همه 

اینها، همیشه ساده ترین توضیح وجود دارد.
او معتقد بود که ســلول هاى خاکســترى، جلوى هر خاطره 
ترســناك و دردناکى را مى گیرد. همانطور که پوآرو در طول 
زندگى حرفه اى خود دریافت، عادى ترین ســرنخ ها مى توانند 
حیاتى باشند: مانند آتش سوزى در یک روز گرم تابستان، حمام 
گرفتن در ساعتى غیرمعمول و یا اظهار نظر درباره نیش زنبور.

از دیدگاه پوآرو، هر چیزى که از شــما نپرســد «چگونه آن را 
مى گویید؟» یک نتیجه گیرى براى رســیدن به حقیقت است. 

هر چیزى که به نظر مى رسد نظم طبیعى امور را برهم مى زند.
در اواخر دهه 1930 بود که آگاتا احســاس کرد هرکول پوآرو، 
تا حــدودى تحمل ناپذیر شــده و در ســال 1940 بود که در 
داســتان «پرده ها»، این شــخصیت را کشــت. ولى به دلیل 
مخالفت خانواده و دوستان و ناشرش با این کار، دستنویس این 
داستان را در گاوصندوقش گذاشت و تا سال 1975 همچنان 
هرکول پوآرو شخصیت اصلى داســتان هایش بود. هنگامى 
که سرانجام داستان مربوط به مرگ این شخصیت چاپ شد، 
روزنامه «نیویورك تایمز» مقالــه اى در یادبود هرکول پوآرو 

نوشت.
در طول این سال ها بازیگران زیادى بودند که براى ایفاى نقش 
«هرکول پوآرو» در فیلم و سریالى انتخاب شدند. برجسته ترین 
این افراد «پیتر یوستینف» بود و احتماًال در سال ها، دهه ها و 
قرن هاى بعد نیز بازیگران زیادى این نقش را بازى خواهند کرد.

در اولین اقتباس ســینمایى از زمان «قتل در قطار سریع السیر 
به شرق» در ســال 1974 میالدى، «آلبرت فینى» در نقش 
«هرکول پوآرو» بازى کرد که توانســت براى این نقش نامزد 
جایزه اسکار شود. «دیوید سوشه» نیز در مجموعه سریال هاى 
«هرکول پوآرو» که براى 20 سال از تلویزیون انگلیس پخش 
مى شــد در نقش «پــوآرو» مقابل دوربین رفــت.  در اقتباس 
ســینمایى جدید از رمان «قتل در قطار سریع السیر به شرق»، 
«کنت برانا» بازیگرى در نقش «هرکــول پوآرو» را بر عهده 

داشت.

سال هاســت که مدیرى و کارهایش را با بازیگران 
ثابت مى شناســیم. بازیگرانى که تعــدادى از آنها 
خارج از کارهاى مدیرى، طنازى همیشگى شــان 
را ندارند یا حتى کمتر بر صفحــه تلویزیون ظاهر 
مى شــوند. در این میان یک اتفاقى رخ داد و باعث 
شد تا دیگر مدیرى به ســمت تیم سابق خود نرود 
و از چارچــوب بازیگران قدیمى خود خارج شــود 
و آن اتفاق ساخت سریال شــبکه نمایش خانگى 
«هیوال» بــود، او بازیگران فصــل اول «هیوال» 
را خــارج از عوامل همیشــگى اش انتخاب کرد و 
پس از آنکه اعــالم کرد قصد دارد تــا فصل دوم 
این سریال را بســازد. صداى اعتراض تعدادى از 
همکاران قدیمى اش بلند شد و از مدیرى خواستند 
تا آنها را فراموش نکند. به بهانه اعتراض تعدادى از 
اعضاى سابق تیم بازیگرى مهران مدیرى از جمله 
سحر زکریا، بهنوش بختیارى و سعید پیردوست به 
فراموش شدنشان، نگاهى مى اندازیم به بازیگرانى 
که با مهران مدیرى وارد عرصه شده اما تبدیل به 

ستاره هاى سینما و تلویزیون شدند.

از «پــرواز 57» تا ســیمرغ بلورین 
جشنواره فجر

رضا عطاران، یکــى از همان نام هایى اســت که 
عالوه بر بازیگرى کارگردانى هــاى متعددى نیز 
انجام داده اســت و تقریبًا مى تــوان گفت امروز، 
یکى از پردرآمدترین و پرفروش ترین ســتاره هاى 
سینماى کمدى و طنز ایران است. اما پیش از آنکه 
او به شهرت برسد، یکى از بازیگران مجموعه هاى 

طنز مدیرى بود.
عطاران کارش را با سریال «بیداران» آغاز کرد. اما 
«پرواز 57» و در ادامه آن «ساعت خوش» توانستند 
عطاران را به عنوان یک ستاره طنز به جامعه هنرى 
ایران معرفى کنند. عطاران کارش را با مدیرى آغاز 
کرد اما پس از گذشت چند سال و با ساخت «سیب 
خنده» مسیر حرفه اى خود را از مدیرى، جدا کرد. 
هرچند که عطاران با بازى و ســاخت کارهاى طنز 
بسیار شــهرت پیدا کرده بود، اما سعى کرد شانس 
خــود را در ژانر درام نیز محک بزنــد و براى بازى 
در «دهلیــز» و «خوابم مى آید» نامــزد دریافت 
سیمرغ بلورین شود اما در نهایت، این جایزه را براى 

سینمایى «طبقه حساس» دریافت کرد.
البته عطاران با ساخت چند فیلم سینمایى کمدى از 
قبیل «هزار پا» و «نهنگ عنبر» که هرچند انتقادات 
زیادى به آنها شــد، اما باز هم جزو پر فروش هاى 
گیشه در زمان خود بودند، ســعى کرد تا در مسیر 

شهرت باقى بماند.  

سعید آقاخانى، هم مسیر رضاعطاران
سعید آقاخانى هم، مسیرى مشــابه عطاران طى 
کرد. آقاخانى رسمًا با «پرواز 57» بازیگرى را شروع 
کرد و در کنار دیگر بازیگران جوان این مجموعه در 
«ساعت خوش» و «ســال خوش» هم ظاهر شد 
که آغاز درخشش اش در این دو سریال و با مهران 
مدیرى بود. آقاخانى بعد از جدایى از گروه مدیرى، 
ابتــدا در کارهاى عطــاران در تلویزیون به عنوان 
بازیگر مشغول شد. اما به زودى از عطاران هم جدا 
شــد و به کارگردانى مجموعه هاى طنز تلویزیونى 

پرداخت.
سعید آقاخانى در سینما مسیر جدى ترى را نسبت به 
عطاران طى کرد و با بازى در فیلم هایى چون «من 
دیه گو مارادونا هستم»، «اروند» و «آباجان» نشان 
داد کــه توانایى هایش وراى یــک بازیگر کمدى 
ساده است و براى بازى در «خداحافظى طوالنى» 
ساخته فرزاد مؤتمن توانست ســیمرغ بلورین را از 

آن خود کند.
هرچند که عطاران و مدیرى از سریال سازى براى 
تلویزیون دســت کشــیدند اما آقاخانى همچنان 
سعى مى کند با ساخت ســریال هاى تلویزیونى از 
قبیل «نون. خ» مخاطبــان تلویزیونى خود را نگه 

دارد.

از «جنگ 77» تا بهترین کارگردانى
سروش صحت، بازیگرى و نویســندگى را تقریبًا 
همزمان آغاز کــرد. صحت نیز ماننــد عطاران و 
آقاخانى شهرت خود را مدیون مهران مدیرى است، 
چرا که در ابتداى کار، همکارى خود با مدیرى را در 
«جنگ 77»  آغاز کرد و در همین مجموعه نیز به 
نویسندگى پرداخت. صحت تا «مرد هزارچهره» هم 
که جزو کارهاى آخر مدیرى در تلویزیون محسوب 
مى شــود به همکارى اش با او ادامه داد و به عنوان 
نویســنده در «باغ مظفر»، «شــب هاى برره» و 

«جایزه بزرگ» کنارش حضور داشت.
صحت با «چارخونه» کارگردانى در صداوسیما را 
تجربه کرد و با «ساختمان پزشکان» و «پژمان»، 
توانســت خود را ثابت و به گونه اى مسیر حرفه اى 
خــود را از مدیرى جدا کنــد. او هــم مانند دیگر 
همکارانش، بعد از تجربه بازیگــرى و کارگردانى 
در تلویزیون، به ســاخت فیلم سینمایى روى آورد. 
اولین فیلم سروش صحت، «جهان با من برقص» 
در جشنواره جهانى فیلم فجر بود و صحت توانست 
براى این فیلم جایزه بهتریــن کارگردانى را از آن 

خود کند.

از بازیگرى تا کارگردانى
جواد رضویان یکى دیگر از چهره هایى است که با 
سریال «پاورچین» مهران مدیرى در میان بسیارى 
از مخاطبان تلویزیون شناخته شــد، اگرچه اولین 
تجربه هاى جــواد رضویان مربوط بــه بازى او در 
مجموعه «ســیب خنده» و «مجید دلبندم» بود، 
اما بســیارى از مخاطبان تلویزیون هنوز هم او را 
با نام «داوود» در سریال «پاورچین» مى شناسند. 
البته که جواد رضویان نــه تنها در کارهاى مدیرى 
درخشید بلکه در بازه اى از زمان همبازى عطاران 
در کارهاى ســینمایى مثل «کالهى براى باران» 
بود. این بازیگر به سبب آنکه با هنرمندان متعددى 
همکارى کرد و مسیر ورودش به سینما را نیز پیدا 
کرد توانست شــهرت خود را حفظ کند و روى کار 
بماند. او همچنین کارگردانى سینمایى «زهر مار» 
را برعهده داشت که در سى و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر اکران شد و اخیراً هم همراه سیامک انصارى، 
کارگردانــى اثرى با نام «صفر، بیســت و یک» را 
برعهــده دارد که قرار اســت روى آنتن تلویزیون 

برود.

«بابا اتى»، سکوى پرتاب جواد عزتى
یکى از سوپراســتارهاى تازه نفس سینماى ایران، 
جواد عزتى اســت. کسى که در ســى و هشتمین 
جشــنواره فیلم فجر در پنج فیلم ایفاى نقش کرده 
بود. عزتــى کارش در تلویزیــون را با «قصه هاى 
شبانه» ساخته سعید آقاخانى آغاز کرد و در «من یک 
مستأجرم» پریسا بخت آور در نقش پیک موتورى 
ظاهر شد. بعدتر به کارهاى مهران مدیرى راه یافت 
و در «باغ مظفر» و «مرد هزارچهره» در نقش هاى 

فرعى ظاهر شد.
اما سکوى پرتاب او، سریال شبکه نمایش خانگى 
«قهوه تلخ» با کارگردانــى مهران مدیرى و نقش 
«بابا اتى» بود. عزتى که کار خود را از تلویزیون آغاز 
کرد و با ایفاى نقش در کارهاى  مدیرى درخشید، 
توانســت در مدت کوتاهى، خود را به عنوان یک 
بازیگر طنز مطرح کند. تا جایــى که این روزها در 
گیشــه، حرفى براى گفتن دارد اما عزتى فقط یک 
ســتاره طنز و گیشه اى نیســت. در طى چند سال 
گذشته او سعى کرده به همان اندازه که در نقش هاى 
طنز مى درخشد، از کارهاى جدى و مستقل سینما 
هم غافل نباشــد. بازى او در «تنگــه ابوقریب»، 
«ماجراى نیمروز» و «التارى» نشان دهنده توانایى 

گسترده جواد عزتى است.

بازیگرانى که با مهران مدیرى 
ستاره شدند

به بهانه گالیه هاى چند بازیگر از کارگردان «پاورچین» و «قهوه تلخ»

  مهسا بهادر / خبرآنالین |

راما قویدل، کارگردان مجموعه «ایلدا» از انتخاب پوریا پورسرخ براى نقش «ایرج» دفاع 
کرد و گفت: تمام مسئولیت انتخاب بازیگران این سریال را برعهده مى گیرم و از این انتخاب 

پشیمان نیستم.
راما قویدل که این روزها سریال «ایلدا» را روى آنتن دارد، با اشاره به اینکه بیشتر از یکسال 
صرف ساخت سریال «ایلدا»، شده است، اظهار کرد: ما بیش از یکسال سخت را براى ساخت 
این سریال گذرانده ایم. امیدوارم این کار مورد قبول مردم واقع شود. ساخت «ایلدا» به دلیل 
کار در کوهستان و ارتفاعات و شیوع کرونا بسیار شرایط ویژه اى داشت؛ اما این سختى هاى 
کار، عالقه ما را دو چندان کرد. در حال حاضر همکاران ما بیشتر آثارشان را در فضاهاى بسته 
تولید مى کنند اما در سریال «ایلدا» سعى شده اســت تا چشم نوازى طبیعت ایران در این 

سریال به وضوح دیده شود. ما براى ضبط این صحنه ها بسیار تالش کردیم.
قویدل درباره شخصیت «ایرج» با بازى پوریا پورســرخ در سریال «ایلدا» گفت: من تمام 
مسئولیت انتخاب بازیگر را بر عهده مى گیرم و از آن پشیمان نیستم. پوریا پورسرخ در این 
نقش بسیار متفاوت ظاهر شده و به نظرم اعطاى نقش هاى متفاوت به بازیگران، کار بسیار 
جالبى است. من شخصیت «ایرج» را بسیار دوست دارم و مى دانم پوریا نیز همین حس را 
دارد. تعداد زیادى از بازیگران این اثر، نقش هاى متفاوتى نسبت به کارهاى گذشته خود دارند 

و این یک تجربه جدید است.
او  گفت: این سریال در حال پخش از شبکه یک سیماست و جمعه ها نیز به پخش اضافه شده 

و پخش آن  تا اوایل آبان ماه ادامه خواهد داشت./3155

افشین سنگ چاپ، بازیگر ســینما و تلویزیون با بیان اینکه کرونا شــرایط زندگى را براى 
بازیگران سخت کرده است، اظهار کرد: این تصور که اهالى سینما در ایام کرونا با سختى 
مواجه نیستند، اشتباه است چراکه ما نیز براى گذران زندگى باید کار کنیم اما وقتى شرایط 
بازیگرى وجود ندارد ما نیز دچار سختى مى شویم به ویژه که بسیارى از اهالى سینما حتى 

بیمه هم ندارند تا در موقع سختى یارى رسان آنها باشد.
وى افزود: من همیشه فکر مى کردم پس از 50 سالگى قادرم به شرایطى دست یابم تا به 
واسطه آن گزیده کار شوم و تنها در فیلم ها و سریال هایى که دوست دارم حضور پیدا کنم اما 
شرایط زندگى و اقتصادى به اندازه اى نامساعده شده است که مجبورم در چند کار به طور 

همزمان حضور داشته باشم تا نیازهاى خانواده خود را تأمین کنم.
بازیگر «وارش» درباره آخرین کار خود نیز چنین توضیح داد: سریال «شرم» ساخته احمد 
کاورى عنوان آخرین کارى است که در آن حضور داشــته  ام. ابوالفضل پورعرب، فاطمه 
گودرزى، سیروس گرجســتانى، میالد میرزایى، فریبا متخصص، الهام طهمورى، نسیم 
ادبى، اردالن شجاع کاوه و... از جمله بازیگرانى هستند که در این کار با آنها همبازى هستم.

اولین تصاویر از فیلم مدعى اسکار «اخبار جهان» به کارگردانى «پل گرینگرس» با بازى 
«تام هنکس» منتشر شد.

تام هنکس، بازیگر محبوب آمریکایى که خیلى ها او را با صداپیشــگى شخصیت کابوى 
انیمیشن «داستان اسباب بازى» محصول پیکسار مى شناســند تا به امروز هیچ وقت در 
یک فیلم کامًال وســترن ایفاى نقش نکرده بود؛ اتفاقى که سرانجام امسال با فیلم «اخبار 

جهان» رخ داد.
این بازیگر سرشناس برنده دو جایزه اسکار، در این فیلم در نقش مردى ایفاى نقش مى کند 
که یک دختر کم سن و سال رها شده را پیدا کرده و زیر بال و پر خود مى گیرد. تام هنکس در 
این فیلم نقش کاپیتان «جفرسون کید» مرد تنهایى را که سرتاسر تکزاس را با درشکه طى 

مى کند و داستان هاى واقعى را به مردم نشان مى دهد، بازى مى کند.
فیلم «اخبار جهان» که  قرار است اواخر سال جارى میالدى منتشر شود یکى از مدعیان فصل 

جوایز امسال شناخته مى شود.
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«کنت برانا» بازیگرى در نقش «هرکــول پوآرو» را بر عهده
داشت.

کمى درباره کارآگاه باوقار و مغرور و 
«ملکه جنایت» که خالق او بود

«پوآرو» 100 ساله  شد
راما قویدل: از انتخاب پوریا پورسرخ 

پشیمان نیستم!

افشین سنگ چاپ:

فکر نمى کردم مجبور باشم 
در چند کار بازى کنم

حضور «تام هنکس»
 در فیلم مدعى اسکار 
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مهاجم فصل گذشــته تیم فوتبال سپاهان توضیحاتى در 
مورد دلیل جدایى از سپاهان و البته حضور در سومقاییت و 

دعوت به تیم ملى آذربایجان ارائه داده است.
على قربانى در فصل هجدهم لیگ برتــر به تیم فوتبال 
ســپاهان پیوســت و در لیگ نوزدهم هم یکى از نفرات 
منتخب امیرقلعه نویى بود ولــى این فصل برخالف لیگ 
هجدهم نه براى امیرقلعه نویى، نه سپاهان و نه على قربانى 
خوب پیش نرفت تا این بازیکن پس از دو شکســت برابر 
استقالل به صورت ناگهانى از سپاهانى ها جدا شود و یک 
روز بعد با سومقاییت آذربایجان قرارداد امضا کرد. او حاال 
طى سه بازى چهار گل براى تیم جدیدش به ثمر رسانده و 
دى بیاسى که در مقطعى براى حضور در تیم ملى و باشگاه 
استقالل نیز نامش مطرح شده بود، این بازیکن بلندقامت را 

به اردوى تیم ملى آذربایجان فراخوانده است. 
على قربانى در واکنش به دعوتش به تیم ملى آذربایجان 
اینطور حرف هایش را آغاز کرد: مربى تیم ملى آذربایجان از 
سبک بازى من خیلى خوشش آمده، همه بازى هاى من را 
دنبال کرده. با مدیر باشگاه ما در مورد من صحبت کرده بود 
و من را به تیم ملى دعوت کرد. از آنجایى هم که من شانسى 
براى دعوت شدن به تیم ملى ایران نداشتم، به این دعوت 

پاسخ مثبت دادم.
از قربانى 30 ساله در رابطه با شایعاتى که پیرامون او پس از 
دعوت به تیم ملى آذربایجان به وجود آمده پرسیدیم، که او 
با خنده به این سئوال پاسخ داد: من با یک تصمیم ورزشى 
تابعیت کشور آذربایجان را گرفته ام و پاسپورت آذربایجان را 
به من داده اند. االن من دو تابعیتى هستم. ملیت ایرانى دارم 
و تابعیت آذربایجانى و مى توانم براى تیم ملى آذربایجان 
بازى کنم. هیچ بحث ترك ایران و این کلمات خاصى که در 
این مورد استفاده مى کنند نبوده؛ ایران خانه اول و آخر من

 است.
سئوال بعدى از قربانى در رابطه با کیفیت لیگ آذربایجان و 

مقایسه آن با فوتبال ایران بود که او اینطور به این سئوال 
پاسخ داد: به نظرم لیگ خیلى خوبى است. چون تمام 
تیم ها امکانات خیلى خوبى دارند و تیمى نیست که 
امکانات خوبى نداشته باشد. رختکن، زمین تمرین، 

زمین بازى و بقیه امکانات همه جوره خوب 
است و تیمى که مشــکل داشته باشد، 

اصًال به او اجازه بــازى و حضور در 
لیگ را نمى دهند. لیگ خوبى است 
و بازیکنان خوبى دارد. بازیکنان 
خارجى خوبى هــم دارد. از نظر 

تاکتیکى خیلى خوب بازى مى کنند.
او سپس به مقایســه لیگ فوتبال ایران و 

آذربایجــان پرداخت و اضافه کــرد: لیگ ایران 
شرایط متفاوتى دارد. تعداد تیم ها بیشتر در ایران است. 
در لیگ ایران ده تیم بیشــتر از لیگ آذربایجان هستند. 
امکانات اینجا از ایران ســطح خیلى بهترى دارد و این 

موضوع در روند برگزارى مسابقات تأثیرگذار است. از نظر 
فنى و استعداد بازیکنان، ایرانى ها کیفیت فنى خیلى خوبى 
دارند و به نظرم بازیکن ایرانى در هر لیگى مى تواند بازى

 کند.
سئوال بعدى ما از على قربانى در رابطه با دوران حضورش 
در سپاهان بود که البته با خوبى تمام نشد و او در روزهاى 
پایانى فصل نوزدهم و پس از استعفاى امیرقلعه نویى از جمع 
طالیى پوشان جدا شد. قربانى که از این روزها دل خوشى 
ندارد، در واکنش به این سئوال گفت: اصًال دوست ندارم در 
مورد اتفاقاتى که افتاد؛ اینکه چه چیزهایى باعث شد و چه 
مشکالتى ایجاد شــد، صحبت کنم، چون چیزى بود که 
گذشت. نتوانستم انتظارات هواداران را در گلزنى برآورده 
کنم. آنطور که باید نتوانستم به تیم کمک کنم. خب خیلى 
مسائل در این اتفاقات دخیل بود. خیلى دوست داشتم که 
بیشتر از اینها گل بزنم. هر زمانى هم که بازى کردم، تمام 
تالشــم را کردم تا به تیم کمک کنم. درست است که در 
سپاهان موفق نبودم، ولى همیشه در تمرینات یا بازى، هر 
چند دقیقه اى که بازى کردم، اول به موفقیت تیم فکر کردم 

و بعد موفقیت خودم.
از قربانى در رابطه با این موضوع پرسیدیم که چقدر تحت 

هواداران سپاهان در عدم فشار قرار گرفتن از سوى 
تیم تأثیرگذار موفقیت او در این 

واکنش به بود که او در 

این سئوال اینطور توضیح داد: خب تحت فشار قرار گرفتن 
بازیکنان به نظرم خیلى کار را سخت مى کند؛ اینکه بخواهى 
در همان شرایط تحت فشار آرامشت را حفظ کنى و تمرکز 
کنى، خیلى سخت مى  شود. البته من بازیکن حرفه اى هستم. 
تمام بازیکنانى که در لیگ ایران بازى مى کنند، حرفه اى 
هستند و در هر شرایطى باید شرایط خودشان را حفظ کنند؛ 
با این حال، همیشه سعى کرده ام تمرکز داشته ام و به تیم 
کمک کنم. همیشه سعى کرده ام تمرکز داشته باشم و به 
تیم کمک کنم. همیشــه همه تالشــم را کرده ام ولى در 
سپاهان متأسفانه شــرایط طورى پیش رفت که اتفاقات 

خوبى رقم نخورد.
او سپس در پاســخ به اینکه چرا به صورت ناگهانى و پس 
از استعفاى امیرقلعه نویى از سپاهان جدا شد، عنوان کرد: 
رفتن من به هیچ شخص خاصى ربطى نداشت و از طرف 
هیچکس هم تحت فشــار نبودم. من یکسال دیگر هم با 
سپاهان قرارداد داشتم ولى واقعًا شرایط طورى پیش رفته 
بود که به نفع هر دو طرف بود که این همکارى ادامه پیدا 
نکند تا دو طرف بتوانند آرامش خودشان را حفظ کنند. من 
سعى کردم در کمترین فرصت، بهترین تصمیم را بگیریم و 

جدا شدم و به سومقاییت پیوستم.
او ســپس در مورد عقد قراداد با سومقاییت یک روز پس از 
جدایى از سپاهان بیان کرد: شرایط طورى پیش رفت که 
خیلى زود تیم بعدى ام را انتخاب کــردم. قبل از جدایى از 
سپاهان چند پیشنهاد خارجى داشتم. حتى نیم فصل لیگ 
هجدهم هم از سوپرلیگ یونان پیشنهاد داشتم که در آن 
مقطع نتوانستم از تیم جدا شوم و بروم. این فصل هم چند 
پیشنهاد داشتم که وقتى جدا شدم، سریع مذاکره کردم و تیم 

بعدى ام را انتخاب کردم.
او سپس در واکنش به این سئوال که آیا در زمان جدایى از تیم 
هاى ایرانى هم پیشنهاد داشته یا خیر، عنوان کرد:  قرارداد من 
طورى تنظیم شده بود که من نمى توانستم به تیم دیگرى در 
ایران بروم. البته خودم هم شخصاً میل نداشتم که در ایران 
براى تیم دیگرى بازى کنم. اگر قرار بود در ایران 
بازى کنم، با تمام بى مهرى هایى که به من شد، 
خودم خیلى دوست داشــتم که در سپاهان 
بمانم. اگر یک درصد مى خواستم کارم را 
در ایران ادامه بدهم، دوست داشتم براى 

سپاهان بازى کنم.
او مى گویــد: واقعًا همیشــه یکى از 
حسرت هاى بزرگ زندگى ام این بود 
که نتوانستم براى ایران بازى کنم و 
به تیم ملى دعوت نشدم. خیلى دوست 
داشتم به تیم ملى ایران دعوت بشوم 
ولى متأسفانه این اتفاق نیافتاد. االن 
که دیگر تقریبًا این اتفاق غیرممکن 
است. این بزرگ ترین حسرت زندگى ام 

باقى مى ماند.

على قربانى: آرزویم بازى در تیم ملى ایران بود و به آن نرسیدم

در سپاهان نشد که بشه!

ویروس کرونا و تعویق چهار ماه رقابت هاى لیگ نوزدهم 
سبب شد تا نمایندگان فوتبال ایران در آسیا فرصتى 
براى استراحت نداشته باشند و سپاهان هم از این 

ماجرا مستثنى نبود.
طالیى پوشــان اصفهانى کــه بالفاصله پس از 
پایان لیگ تمریناتشان را زیر نظر تکسیرا و سپس 
محرم نویدکیا پیش برده بودند، این روزها تمرینات 
بدنســازى پرفشــارى را تجربه مى کنند و نویدکیا 
مى خواهد تیمى آماده را روانه مسابقاتى کند که از تاریخ 

دهم آبان ماه آغاز خواهد شد.
طالیى پوشان هفته پیش در دیدارى دوستانه مقابل امیدهاى باشگاه قرار گرفتند و سپس روز دوشنبه این 
هفته به مصاف ذوب آهن خواهند رفت. البته اینها دو دیدار دوستانه پس از پشت سر گذاشتن فاز سنگین 
تمرینات بدنسازى به شــمار مى روند و در ادامه از حریفان دیگرى براى آمادگى بیشتر سپاهان رونمایى 

خواهد شد.
با تصمیم مسئوالن سپاهان به دلیل پیشــگیرى از ابتال به کرونا، برنامه اى براى خروج تیم از اصفهان و 

برپایى اردو در شهرهاى دیگر در نظر گرفته نشده است.
محمدرضا ساکت، مدیرعامل سپاهان در همین حین کارهاى مربوط به مذاکره با بازیکنان تیم براى تمدید 
قرارداد را پیش مى برد. مهمترین چالش او اما انتخاب دستیار اول محرم نویدکیاست که قرار بود یک مربى 
شناخته شده باشد. از مرزبان به عنوان گزینه اصلى باشگاه سپاهان نام برده شده  ولى این مربى هنوز براى 

بازگشت به اصفهان پاسخ مثبت نداده است.

ارجاع پرونده رشید مظاهرى به کمیته انضباطى احتمال محرومیت 
این بازیکن و باشگاه استقالل را باال برده است.

پرونده شــکایت باشــگاه تراکتور از رشید مظاهرى و 
باشگاه اســتقالل بابت فســخ قرارداد یکطرفه این 
بازیکن و امضاى قراردادش بــا آبى هاى پایتخت 
پس از چند روز که در کمیته تعیین وضعیت در دست 

بررسى بود به کمیته انضباطى ارجاع داده شد.
مظاهرى که چندى پیش با حضور در سازمان لیگ 
قراردادش را با تراکتور به صورت یک طرفه فسخ کرد، 
قراردادى با اســتقالل تهران امضا کرد و باشگاه تراکتور 
مدعى اســت این اقدام غیر قانونى بوده و از همیــن رو هم از 

مظاهرى و هم از باشگاه استقالل شکایت کرد.
اگرچه هنوز حکمى از ســوى مراجع ذیربط در خصوص این پرونده صادر نشــده اما ارجاع پرونده به کمیته 
انضباطى مى تواند نشانه هایى از این باشد که باشگاه استقالل و رشید مظاهرى در اینباره محکوم شدند و براى 

تعیین میزان جرایم و محرومیت هاى احتمالى این پرونده به کمیته انضباطى ارجاع داده شده است.
این اتفاق در حالى رخ داده که باشگاه استقالل به طور همزمان درگیر مشکالت بزرگ زیادى از جمله انتخاب 
و توافق با سرمربى جدید خودش، احتمال جدایى تعدادى از مهره هاى کلیدى، پرونده بدهى ها و بسته بودن 
پنجره باشگاه و... است و در این شرایط اگر حکمى علیه این باشگاه صادر شود و یا اجازه استفاده از مظاهرى را 

نداشته باشد مشکالت جدیدى براى مدیریت این باشگاه ایجاد خواهد شد.

على پزشک، ســخنگو و عضو ســابق هیئت مدیره سپاهان جانشین 
رحیم زاده شد.

چندى پیش بود که با حضور محمدرضا ساکت به عنوان 
مدیرعامل باشگاه سپاهان شــاهد ایجاد تغییراتى در 
هیئت مدیره بودیم و على پزشک، نیکفر و تابش از 
جمع طالیى پوشان جدا شدند و رحیم زاده، ساکت و 
افضل به عنوان اعضاى جدید معرفى شدند تا در کنار 

فخاریان و لطفى پنج عضو هیئت مدیره تیم باشند.
حاال بار دیگر شاهد تغییراتى هستیم و پزشک که در 
دوران دورى از هیئت مدیره و پست رسمى خود، همچنان 
در فضاى مجازى فعال بود و به طور ویژه اخبار تیم را پوشش 

مى داد و گاهى تحلیل مى کرد، جایگزین رحیم زاده شده است.
روابط عمومى باشگاه سپاهان در رابطه با این تغییر اینطور نوشته است: «در راستاى همکارى و استفاده از 
ظرفیت هاى راهبردى و مدیریتى اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
بر این ایده بود که با استفاده از توانمندى هاى یکى از مدیران شایسته و ورزشى این اداره کل در عضویت 
هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، این مسیر را هموارتر و کاربردى تر و این هماهنگى را جامع تر 
نماید. اما على رغم بررسى هاى متعدد و پیگیرى هاى الزم، به دلیل منع انتصاب کارکنان دولت، موضوع 
قابل حل نبود و بر همین اساس آقاى سیدعلى پزشک از مدیران تواناى شرکت فوالد مبارکه اصفهان که 
پیش از این نیز در هیئت مدیره باشگاه سپاهان مسئولیت داشت، مجدداً به عضویت هیئت مدیره این باشگاه 
درآمدند و همچنین براساس حکمى از ســوى آقاى محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان، آقاى 
مجید رحیمى زاده به عنوان مشاور فنى ورزشى این باشگاه و مسئول انجمن هندبال سپاهان، همکارى و 

هم اندیشى خود را با باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ادامه خواهند داد.» 

فیفا در نامه اى خطاب به باشــگاه ملوان و فدراسیون 
فوتبال ایران از لغــو محدودیت هاى نقل و 

انتقاالتى باشگاه ملوان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى باشگاه 
ملوان بندرانزلــى، فیفا در نامه 
فوق الذکر صحــت عملیات 
مالــى باشــگاه ملــوان در 
پرداخت مبلغ ادعایى بازیکن 
ســابق ملوان را تأیید کرده و 
با اعالم مختومه شــدن پرونده 
شاکى تمامى محدودیت هاى نقل و 

انتقاالتى باشگاه ملوان را لغو کرد.
در پرونده شکایت سرگى پاشنکو، فیفا به دلیل پرداخت نشدن مطالبات ادعایى 
این بازیکن، پنجره نقل و انتقاالت باشگاه ملوان را در تمامى رده هاى سنى بسته 
بود. هفته گذشــته مطالبات این بازیکن از سوى اشکان پوررشید عضو هیئت 

مدیره باشگاه  به وى پرداخت شد.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: خیلى ها 
سعى داشتند براى من و باشگاه حاشیه درست 
کنند چراکه مى دانستند ما براى یک اتفاق و 

هدف بزرگ دور هم جمع شدیم.
رحمــان رضایى در گفتگویــى در خصوص 
ســرمربیگرى اش در تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان اظهار کــرد: ذوب آهن پله ترقى من 
بود چون از این تیم به ایتالیا رفتم. از بدو ورودم 
به اصفهان هواداران ذوب آهن من را شرمنده 
خود کردند و آنها واقعًا مهمان نواز ترین مردم 

دنیا هستند.
وى با تمجید از قاســم حدادى فــر به عنوان 
کاپیتان ذوب آهن، گفت: سعى کردم قبل از هر 
چیز به بازیکنان بومى این تیم احترام بگذارم 
و مى دانم بازیکنى مثل قاسم حدادى فر براى 
این تیم زحمات بســیارى کشــیدند. حضور 
حدادى فر در تیم قطعًا به ما قوت قلب مى دهد 
و در روند رو به جلو ذوب آهن تأثیرگذار است.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره 
اینکه چه برنامه اى براى فصــل آینده دارد، 
گفت: از هواداران انتظــار دارم همینطور که 
در این مدت به من اعتماد و لطف داشتند، در 
طول فصل نیز به من اعتماد کنند چراکه همه 
عضو یک خانواده هســتیم و براى موفقیت 
و باال بردن نام ذوب آهن تــالش مى کنیم. 
اهداف بزرگى در سر دارم و مى دانم ذوب آهن 
پتانسیل رســیدن به جمع بهترین ها را دارد. 
با وجود ایــن بازیکنان، نفراتــى که در حال 
جذبشان هستیم و هواداران خوبمان، امکانات 
ســخت افزارى خوب ذوب آهــن و حمایت 
اعضاى هیئت مدیره باشگاه، مطمئن هستم 
اتفاقات بزرگى را براى ذوب رقم مى زنیم و به 

اهدافمان مى رسیم.
رضایى ادامه داد: در ایــن مدت کم خیلى ها 
سعى داشتند براى من و باشگاه حاشیه درست 
کنند چراکه مى دانستند ما براى یک اتفاق و 
هدف بزرگ دور هم جمع شدیم و به طور قطع 
نیز در این مســیر به موفقیت مى رسیم. البته 
آنها کسانى هستند که اهداف شخصى شان 
به خطر افتاده چراکه با حضور ما دیگر جایى 
براى آنها و اهداف شخصى شان باقى نمانده 
و قصد دارند به باشگاه ذوب آهن و هواداران 

آن ضربه بزنند.
وى در پایان خاطرنشان کرد: سال ها تجربه 
حضور در ایتالیا را در کارنامه ام دارم و مطمئناً  
از این تجربه در باشــگاه محبوبم ذوب آهن 
اســتفاده مى کنم. با حضــورم در ذوب آهن 
این احســاس را دارم که این تیم با امکانات 
سخت افزارى بسیار خوب و همچنین حمایت 
قابل توجهى که از ســمت کارخانه مى شود، 
یکى از باشــگاه هاى مــدرن و خوب فوتبال 
ایران و آسیا به حساب مى آید. مطمئن باشید 
که ذوب آهــن متفاوتى را در فصــل آینده 

خواهید دید.

پسران طالیى خود را آماده مى کنند

نفس رشید حبس شد

پزشک رفت و برگشت!

محدودیت هاى ملوان لغو شد

 طبق اعالم ســازمان لیگ فوتبال ایران قرار است دیدار 
سوپرجام در تاریخ 5 آبان برگزار شود و بیستمین دوره لیگ 

برتر هم از 10 آبان استارت مى خورد.
این برنامه درحالى اعالم شده که تیمى مانند پرسپولیس 
پس از حضور در یک فصل فوق العاده سنگین و صعود به 

نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا، از امروز 
شــنبه تمرینات آماده ســازى خود را 
براى لیگ برتر شروع مى کند و براى 

بازى مهم سوپرجام تنها 16 روز 

زمان دارد.
از طرفى بــا توجه به شــرایط 
خاصى که کرونــا ایجاد کــرده و اتمام دوره 
قبلى لیگ در تاریــخ 30 مرداد، تیم هــاى لیگ برترى 
نسبت به ســال هاى قبل زمان کمترى براى استراحت 
و دوران آماده سازى داشــتند و بین اتمام لیگ نوزدهم تا 
شروع لیگ بیســتم تنها 72 روز زمان درنظر گرفته شده

 است.
این زمان براى تراکتور به عنوان فینالیست جام حذفى و 
شهرخودرو، استقالل، سپاهان و پرسپولیس، نمایندگان 
کشــورمان در لیگ قهرمانان آسیا بســیار کمتر است و 
شــاگردان یحیى گل محمدى از دیدار با النصر در نیمه 
نهایى قهرمانان تا دیدار با تراکتور در ســوپرجام تنها 23 

روز فرصت دارند.
این درحالى اســت که بــا توجه به صحبــت هاى اخیر 
سهیل مهدى به نظر مى رسد هیچ آینده نگرى هم براى 
برگزارى مسابقات درنظر گرفته نشــده است. در فاصله 
حدود سه هفته تا آغاز لیگ برتر تاکنون زمان قرعه کشى 
و برنامه بازى ها مشخص نیست و این یک نقطه ضعف 

بزرگ براى کمیته مسابقات سازمان لیگ محسوب مى 
شود.

هرچند زمان هاى دقیق فیفادى از ســوى آنها به شکل 
رسمى مشخص نشده اما فدراســیون بین المللى فوتبال 
تاریخ تقریبى آغاز رقابت هاى مقدماتى جام جهانى در قاره 
آسیا را اولین ماه سال 2021 اعالم کرده اما سهیل مهدى 
این موضوع را هم در نظر نگرفته و از آن بدتر به 
نظر مى رسد مسئول اصلى برگزارى رقابت هاى 
لیگ به تقویم کشــورمان را کــه در آن روزهاى 

تعطیل رسمى مشخص اســت براى برنامه ریزى هایش  
اصًال نگاهى نیانداخته است.

با توجه به برگزارى مســابقات مقدماتــى جام جهانى و 
لیگ قهرمانان آســیا تیم هاى لیگ برترى ســال آینده 
یکى از فشــرده ترین تقویم ها را پیش رو دارند اما بزرگ 
ترین مشکل آنها در حال حاضر اعالم نشدن برنامه بازى 

ه است.

مربیان بســیارى از تیم ها هم نســبت به اینکه سازمان 
لیگ بــدون نظرخواهى از آنها نســبت بــه اعالم زمان 
شــروع لیگ اقدام کــرده ناراحت و دلخور هســتند و از 
همه بدتر در هفته هاى اخیر هیچ جلســه اى بین رئیس 
کمیته مسابقات با دراگان اسکوچیچ براى تنظیم تقویم و 
اردوهاى تیم ملى برگزار نشده است و با این شرایط باید 
منتظر یک فصل پر از اعتراض از سوى باشگاه ها و مربیان

 باشیم.
صحبت هاى اخیر ســهیل مهدى این نکته را به اذهان 

متبادر مى کند که وى هنوز متوجه نیســت فصل آینده 
رقابت هــاى مقدماتى جــام جهانى برگزار مى شــود و 
تا زمســتان 2022 که جام جهانى در قطــر برگزار مى 
شود دو سال زمان باقى اســت. به همین دلیل زمانبندى 
برنامه مدون از ســوى این فــرد براى لیگ بیســتم و 
جام حذفى از چنیــن فردى انتظارى غریب محســوب 

مى شود.

و ن م ن ر ى م ن
.

شایعاتىکه پیراموناو پس از ه در رابطه با
آمده پرسیدیم، که او ى آذربایجانبه وجود
سئوال پاسخ داد: من با یک تصمیم ورزشى
گرفته ام و پاسپورت آذربایجان را ربایجان را

الن من دو تابعیتى هستم. ملیت ایرانى دارم 
جانى و مى توانم براى تیم ملى آذربایجان 
حث ترك ایران و این کلمات خاصى که در 
ه مى کنند نبوده؛ ایران خانه اول و آخر من

قربانى در رابطه با کیفیت لیگ آذربایجان و 
تبال ایران بود که او اینطور به این سئوال 

رم لیگ خیلى خوبى است. چون تمام 
خیلى خوبى دارند و تیمى نیست که 
داشته باشد. رختکن، زمین تمرین، 

یه امکانات همه جوره خوب 
 مشــکل داشته باشد، 

 بــازى و حضور در 
د. لیگ خوبى است 
ى دارد. بازیکنان 
هــم دارد. از نظر 

خوب بازىمى کنند.
ایران و ســه لیگ فوتبال

داخت و اضافه کــرد: لیگ ایران 
 دارد. تعداد تیم ها بیشتر در ایران است. 
ه تیم بیشــتر از لیگ آذربایجان هستند. 
ز ایرانســطح خیلى بهترى دارد و این

ر چ م پر وع و ن ر ر ى ر ز
سوى عدمفشار قرار گرفتن از هواداران سپاهان در

تیم تأثیرگذار موفقیت او در این
واکنش به بود که او در

م و پ و مو
او ســپسدر موردعقد قراداد با سومقاییت یک روز پس از
بیان کرد: شرایططورى پیش رفت که جدایى از سپاهان
قبلاز جدایى از خیلى زود تیم بعدى ام را انتخابکــردم.
سپاهان چند پیشنهاد خارجى داشتم. حتى نیم فصللیگ
از سوپرلیگ یونان پیشنهاد داشتم که در آن هجدهم هم
مقطع نتوانستم از تیم جدا شوم و بروم. این فصل همچند
پیشنهاد داشتم که وقتى جدا شدم، سریع مذاکره کردم و تیم

بعدى ام را انتخاب کردم.
او سپس در واکنش به این سئوال که آیا در زمان جدایى از تیم
هاى ایرانى هم پیشنهاد داشته یا خیر، عنوان کرد:  قرارداد من
طورى تنظیم شده بود که من نمى توانستم به تیم دیگرى در
ایران بروم. البته خودم هم شخصاً میل نداشتم که در ایران
براى تیم دیگرى بازى کنم. اگر قرار بود در ایران
بازى کنم، با تمام بى مهرى هایى که به من شد،
خودم خیلى دوست داشــتم که در سپاهان
بمانم. اگر یک درصد مى خواستم کارم را
در ایران ادامه بدهم، دوست داشتم براى

سپاهان بازى کنم.
او مى گویــد: واقعًا همیشــه یکى از
حسرت هاى بزرگ زندگى ام این بود
که نتوانستم براى ایران بازى کنم و
به تیم ملى دعوت نشدم. خیلى دوست
ملىایران دعوت بشوم داشتم به تیم
ولى متأسفانه این اتفاق نیافتاد. االن
که دیگر تقریبًا این اتفاق غیرممکن
است. اینبزرگ ترین حسرت زندگى ام

باقى مى ماند.

وز که در کمیته تعیین وضعیت در دست 
 کمیته انضباطى ارجاع داده شد.

چندى پیش با حضور در سازمان لیگ 
تراکتور به صورت یک طرفه فسخ کرد، 
الل تهران امضا کرد و باشگاه تراکتور

غیر قانونى بوده و از همیــن رو هم از 

صادر نشــده اما ارجاع پرونده به کمیته 
ظاهرى در اینباره محکوم شدند و براى 

باطى ارجاع داده شده است.
شکالت بزرگ زیادى از جمله انتخاب 
ى کلیدى، پرونده بدهى ها و بسته بودن 
در شود و یا اجازه استفاده از مظاهرى را 

 شد.

اه ملوان و فدراسیون 
حدودیت هاى نقل و

ان خبر داد.
ط عمومى باشگاه
ـى، فیفا در نامه 
حــت عملیات 
گاه ملــوان در 
عایى بازیکن 
 تأیید کرده و 
ــدن پرونده 
 هاى نقل و

ات ادعایى 
 سنى بسته 
عضو هیئت 

که ذوب آهــن متفاوتى را در فصــل آینده 
خواهید دید.

لغو شد

 طبق اعالم ســازمان لیگ فوتبال ایران قرار است دیدار 
5سوپرجام در تاریخ 5 آبان برگزار شود و بیستمین دوره لیگ 

0برتر هم از 10 آبان استارت مى خورد.
این برنامه درحالى اعالم شده که تیمى مانند پرسپولیس 
پس از حضور در یک فصل فوق العاده سنگین و صعود به 

لیگقهرمانان آسیا، از امروز نیمه نهایى
شــنبه تمرینات آماده ســازى خود را 
براى لیگ برتر شروع مى کند و براى 

6بازى مهم سوپرجام تنها 16 روز 

زمان دارد.
از طرفى بــا توجه به شــرایط 
خاصى که کرونــا ایجاد کــرده و اتمام دوره 
قبلى لیگ در تاریــخ 30 مرداد، تیم هــاى لیگ برترى 
نسبت به ســال هاى قبل زمان کمترى براى استراحت 
و دوران آماده سازى داشــتند و بین اتمام لیگ نوزدهم تا 
زمان درنظر گرفته شده 72 روز 2شروع لیگ بیســتم تنها

 است.
این زمان براى تراکتور به عنوان فینالیست جام حذفى و 
شهرخودرو، استقالل، سپاهان و پرسپولیس، نمایندگان 
کشــورمان در لیگ قهرمانان آسیا بســیار کمتر است و 
شــاگردان یحیى گل محمدى از دیدار با النصر در نیمه 
3نهایى قهرمانان تا دیدار با تراکتور در ســوپرجام تنها 23

روز فرصت دارند.
این درحالى اســت که بــا توجه به صحبــت هاى اخیر 
سهیل مهدى به نظر مى رسد هیچ آینده نگرىهم براى

برگزارى مسابقات درنظر گرفته نشــده است. در فاصله 
حدود سه هفته تا آغاز لیگ برتر تاکنون زمان قرعه کشى 
و برنامه بازى ها مشخص نیست و این یک نقطه ضعف 

بزرگ براى کمیته م
شود.

هرچند زمان هاى دق
رسمى مشخص نشد
تاریخ تقریبى آغاز رقا
آسیا را اولینماه سال
این موضوع
نظر مى رسد
لیگ به تقویم

تعطیل رسمى مشخص
اصًال نگاهى نیانداخته
با توجه به برگزارى م
لیگ قهرمانان آســی
یکى از فشــرده ترین
ح ترین مشکل آنها در

ه است.

رحمان رضایى: 

مى خواهند 
به ذوب آهن 
ضربه بزنند

یک زمانبندى درست، انتظارى غریب از شماست
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ابالغ راى
شــوراى حل اختالف شهرســتان نجــف آباد کالســه پرونــده:757/98 شــماره 
دادنامه:161-4/2/ 99 –تاریخ رسیدگى 99/3/17 مرجع رسیدگى: شعبه یازده  شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهــان: جانمراد امیرى محمود صالحى  نشــانى نجف آباد خ 
طالقانى کوى شــهید رحیمى پالك 8-575943787 خوانده محســن فاضل نشانى 
مجهول المکان خواســته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیر مبادرت به صدور راى مى نماید.راى قاضى شورا 
درخصوص دعوى آقاى جانمراد امیرى محمود صالحى بطرفیت آقاى محســن فاضل 
به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و بیست هزار ریال بابت یک فقره چک به انضمام هزینه  
دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و مبلغ دو میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال طبق برگ 
گواه شهود که موید بر این است اصل بدهى خوانده به خواهان جمعا مبلغ سه میلیون و 
دویست هزار ریال مى باشد . مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسى مدنى دعوى مطروحه را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سه میلیون و دویســت هزار ریال بایت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  شصت و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ دادخواست 98/8/12 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضا مهلت مذکــور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر خواهى درمحاکم عمومى حقوقى دادگســترى شهرســتان نجف آباد  
مى باشــد. 1010105م الف-قاضى شوارى حل اختالف شــعبه یازدهم حوزه حقوقى 

نجف آباد/7/144 
اخطار اجرایى

 شماره 1118/98به موجب راى شــماره 166 تاریخ 99/4/2حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسین هارون رشیدى 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یازده میلیون و چهارصد و بیست 
هزار تومان  بابت اصل خواســته و مبلغ دویســت و چهل ونه هزار تومان  بابت هزینه 
هاى دادرســى و پرداخت حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه قانونى و پرداخت خســارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواســت  98/11/10 و هم  اجراى حکــم پرداخت مبلغ نود و 
هشت بابت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم 
له: اســماعیل زمانى با وکالت خانم فهمیه خلیلى به نشانى: نجف آباد خیابان امام بعد از 
چهارراه شــهردارى مجتمع نگار طبقه 4 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید1010147/م الف-شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/7/145
( آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت)
 ا- برابر راى شــماره 139960302177000474  مورخه 1399/05/29  هیأت قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم 
خدیجه محمد بیگى دهقى فرزند کرمعلى به شــماره شناسنامه 126 نجف آباد و شماره 

ملى 1092036830 در ششــدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2095 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 22 / 239 متر مربع انتقالى از 

مالک رسمى خانم میترا احمدى جم محرز گردیده است.
2- برابر رأى شــماره 139960302177000581 مورخه 1399/06/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
مهدى عسگرانى دهقى فرزند على اکبر به شماره شناسنامه 211 نجف آباد و شماره ملى 
1092033300 در ششدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 1875 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 174/32 متر مربع انتقالى از مالک 

رسمى على میرزائى محرز گردیده است
3-برابر رأى شــماره 582 139960302177000 مورخه 1399/06/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم 
مینا تراشــنده دهقى فرزند عباسعلى به شماره شناســنامه 126 نجف آباد و شماره ملى 
1092367225 در ششــدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى از پالك 2181 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 04 / 291 متر مربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى رضا کالنترى محرز گردیده است.
4- برابر رأى شــماره 139960302177000472 مورخه 1399/05/29  هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
على محمد کوهستانى فرزند رضا على به شــماره شناسنامه 24 نجف آباد و شماره ملى 
1091854858 در ششدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 1850 فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 60 / 348 متر مربع انتقالى از مالک 

رسمى خانم عزت علینقیان دهقى محرز گردیده است.
5- برابر رأى شماره 566 139960302177000 مورخه 24/ 06 / 1399 هیأت قانون 
تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
محمد على مباشــرى دمنه فرزند یداله به شــماره شناســنامه 19 فربدن و شماره ملى 
1159794677 در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك  564 فرعى واقع در 
روستاى اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 83 / 347  متر مربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى بهمن ناظمى محرز گردیده است
6- برابر راى شماره 565 139960302177000 مورخه 24/ 06 / 1399 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
حسن مباشرى دامنه فرزند محمد على به شماره شناســنامه 9 نجف آباد و شماره ملى 
1092024522 در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتیى از پالك 572 فرعى واقع در 
روستاى اشن 9 اصلى پخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 35 / 396 متر مربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى اکبر حداد اشنى محرز گردیده است
7- براى راى شماره 139960302177000469 مورخه 29/ 05 / 1399هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 

رضا خسروى دهقى فرزند حسین به شماره شناسنامه 19 نجف آباد وشماره ملى
1092017518 در ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى از پالك 2020 فرعى واقع  در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 50 / 276 متر مربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى حسین احمدى دهقى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139960302177000423 مورخه 12 / 05 / 1399 هبات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
محمد خدابخشــى فرزند غالمحسین به شماره شناســنامه 74 نجف آباد و شماره ملى 
1092010483 در ششــدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1191 فرعى 

واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 20 / 209 متر مربع انتقالى از 
مالک رسمى آقاى رضا خدابخشى و خانم زهرا مومنى محرز گردیده است. 

9- برابر راى شماره 139960302177000425 مورخه 13/ 05 / 1399 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى وســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض 
خانم زینب راعى دهقى فرزند فتح اله به شــماره شناسنامه 242 نجف آباد و شماره ملى 
1091836647 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از 
پالك 1191 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 92 /192 
متر مربع انتقالى از مالک رسمى عبدالوهاب اسماعیلى محرز گردیده است. 10- برابر راى 
شماره 139960302177000424 مورخه 13 / 05 / 1399 هیأت قانون تعیین تکلیف 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى غالمحسین 
خدابخشى فرزند على به شماره شناسنامه 3480 نجف آباد و شماره ملى 1090551916 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1191 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 92 / 192 متر مربع انتقالى از 

مالک رسمى محمد خدابخشى محرز گردیده است.
11- برابر راى شماره 139960302177000563 مورخه 23 / 06 / 1399 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم 
لیال نمازى فرزند اصغر به شماره شناسنامه 778 نجف آباد و شماره ملى 1092341471 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2004 فرعى 
واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 56 / 201 متر مربع انتقالى از 

مالک رسمى حسینعلى صداقت و اکرم راعى محرز گردیده است.
12- برایر راى شماره 562 139960302177000 مورخه 23/ 06 / 1399 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى وســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکاته وبالمعارض 
آقاى رضا عبدالرضائى فرزند حیدر على به شماره شناسنامه 46 نجف آباد و شماره ملى 
1092045228 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از 
پالك 2004 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 201/56 

متر مربع انتقالى از مالک رسمى حسینعلى صداقت و اکرم راعى محرز گردیده است.
13- برابر رأى شماره 139960302177000573 مورخه 27 / 06 / 1399 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
حسنعلى صادقى دهقى فرزند خلیل اهللا به شماره شناســنامه 4 نجف آباد و شماره ملى 
1091950725 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله احداثى بر روى 
قســمتى از پالك 141 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

183/35 متر مربع انتقالى از مالک رسمى آقاى براتعلى هاشمى محرز گردیده است.
14- برابر رأى شماره 139960302177000574 مورخه 27 / 06 / 1399 هبات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکاته وبالمعارض خانم 
زهرا هاشمى دهقى فرزند محمد على به شماره شناســنامه 35 نجف آباد و شماره ملى 
1091998140 در سه دانگ  مشاع از ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله احداثى  بر روى 
قســمتى از پالك 141 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

183/35 متر مربع انتقالى از مالک رسمى آقاى براتعلى هاشمى محرز گردیده است
15- برابر رأى شماره 139960302177000475 مورخه 30 / 05 / 1399 هیأت قانون 
تعیین تکلیف اراضى وســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض 
آقاى جواد یوسفى اشنى فرزند على به شماره شناســنامه 218 نجف آباد و شماره ملى 
1092346996 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى ششدانگ  
پالك 52 فرعى واقع در روستاى اشن و اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 30 / 

192 متر مربع انتقالى از مالک رسمى ولى اله اسالمى اشنى محرز گردیده است.
16- برابر رأى شماره 139960302177000476 مورخه 30 / 05 / 1399 هیات  قانون 
تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم 
زهرا رستمى زاده اشنى فرزند مرتضى به شماره شناسنامه و شماره ملى 1080369406 
نجف آباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى ششدانگ پالك 52 
فرعى واقع در روستاى اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 30 / 199 متر 

مربع انتقالى از مالک رسمى ولى اله اسالمى اشنى محرز گردیده است.
 17- برابر رأى شماره 139960302177000478 مورخه 30 / 05 / 1399 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
ناصر محبى اشنى فرزند حسن به شماره شناسنامه و شماره ملى 1080042695 نجف 
آباد در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 294 
فرعى واقع در روستاى اشــن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 263/42 متر 

مربع انتقالى از مالک رسمى محمد على نظرى اشنى محرز گردیده است.
 18- برابر رأى شماره 139960302177000477 مورخه 30 / 05 / 1399  هیأت قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم 
زهرا یوسفى اشنى فرزند على به شماره شناسنامه و شماره ملى 1080449035 نجف آباد 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 294 فرعى 
واقع در روستاى اشــن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 42 / 263 متر مربع 

انتقالى از مالک رسمى محمد على نظرى اشنى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى وبرحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیأت مبنى بر تأیید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد 
بود و در صورت انقضاء مهلت وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهدشدوصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.تاریخ انتشار 
نوبت اول: شنبه 19 / 07 / 1399 تاریخ انتشار نوبت دوم: دو شنبه 05 / 08 / 1399 م الف 
:1013232-محمد على ناظمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/7/146 

حصروراثت  
خانم  عزت شریعتى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 227 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901038 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان ماه بیگم صالحى نجف آبادى  بشناسنامه  17722 در تاریخ 1399/3/13 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
سیدحسن شریعتى  به شماره شناسنامه 128 (فرزند متوفى) ، 2. سیدمصطفى شریعتى به 
شماره شناسنامه   710(فرزند متوفى)، 3. سکینه السادات شریعتى  به شماره شناسنامه 
152 (فرزند متوفى)، 4. عزت شریعتى به شماره شناسنامه 227(فرزند متوفى)، 5. خدیجه 
شریعتى به شماره شناسنامه 119 (فرزند متوفى)، به غیر از نامبردگان متوفى ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین  آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1013505 /م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/7/148

آگهى تغییرات
شرکت صنایع غذایى الکا اسپادان سهامى 
خاص به شماره ثبت 8990 و شناسه ملى 
10260300812 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى به طور فــوق العاده 
مورخ 1399/06/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - اکبر حسین زاده زرى باف به شماره 
ملى 1286454603، بهناز حســین زاده 
زرى باف به شــماره ملى 1293074535 
و رضا حســین زاده زرى باف به شماره ملى 
1282261266 به ســمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - ایرج شــاه محمدى به شماره 
ملــى 5418744232 به ســمت بازرس 
اصلى و علیرضــا یزدانى به شــماره ملى 
5419878267 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1011961)

آگهى تغییرات
شرکت ســازه پرور اســپادان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 33188 
و شناســه ملــى 10260537100 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد معینى 
کدملــى6609902151 و محمدرضــا 
رفیعى کد ملى 1286037621 و سامان 
جنت اســکوئى کد ملى 1709402202 
بعنوان اعضاى اصلــى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. فرشاد 
داوریدولت ابادى کدملى 6600056691 
و لیــال شــریفیان دســتجردى کدملى 
بســمت  بترتیــب   6609957347
بازرســان اصلى وعلى البدل شــرکت 
براى مــدت یکســال انتخاب شــدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1011969)

آگهى تغییرات
شرکت یاران شیرازى براآن جنوبى سهامى 
خاص به شماره ثبت 30433 و شناسه ملى 
10260510180 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/06/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نصراله برهانى 
شــیدانى کدملى 1291847456 به سمت 
مدیرعامل و صندوق قرض الحســنه شهید 
شیرازى به شناسه ملى 10260062373 
بــه نمایندگــى محمد شــجاعى واجنانى 
کدملى1199553263 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و اسماعیل مالئى ازیرانى کدملى 
1291846611 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مشترك مدیرعامل با رئیس هیأت مدیره یا 
نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر است .ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیــره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1012092)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع غذایى الکا اســپادان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 8990 
و شناســه ملــى 10260300812 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - اکبر حســین زاده زرى باف به 
شــماره ملى 1286454603 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، بهناز حســین زاده 
زرى باف به شماره ملى 1293074535 
به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و 
رضا حسین زاده زرى باف به شماره ملى 
1282261266 به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با 
امضاى نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر اســت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1011962)

آگهى تغییرات
شرکت ســازه پرور اســپادان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 33188 
و شناســه ملــى 10260537100 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1399/07/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : محمد معینى به شماره ملى 
6609902151 بعنــوان رئیس هیات 
مدیره و محمدرضا رفیعى به شماره ملى 
1286037621بعنــوان مدیرعامل و 
ســامان جنت اسکوئى به شــماره ملى 
1709402202 بعنــوان نائب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآورشــرکت با امضاى مدیرعامل 
شرکت و در غیاب ایشان رئیس و نایب 
رئیس هیت مدیره به همراه با مهرشرکت 
معتبر میباشد. ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیات مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1011971)

آگهى تغییرات
شرکت یاران شیرازى براآن جنوبى سهامى 
خاص به شماره ثبت 30433 و شناسه ملى 
10260510180 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: صندوق قرض الحسنه شــهید شیرازى 
به شناســه ملــى 10260062373 به 
نمایندگى محمد شجاعى واجنانى به کدملى 
1199553263 و نصراله برهانى شیدانى 
به کدملى 1291847456 و اسماعیل مالئى 
ازیرانى به کدملى 1291846611 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. قدرت اله نوروزى 
باغکمه به کدملى 1291864921 و محمد 
على دانش پسند به کدملى 1291854223 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال 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 

(1012093)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى و مهندسى ســورن آسانبر 
سپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 
51100 و شناسه ملى 10260697025 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/06/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرضیه رنجبر 
به شماره ملى 1292210397 و مسعود 
رنجبر به شــماره ملى 1810253098 
و محمــد رنجبــر بــه شــماره ملــى 
1292290722 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند . عباس ادهمى به شــماره ملى 
1286022010 و به سمت بازرس اصلى و 
محمودرضا اسماعیلیان حسین آبادى به کد 
ملى 1282910345 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یکســال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1011964)

آگهى تغییرات
شــرکت همســاز تصویر ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 9273 و شناســه ملى 
10260303606 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/07/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - عباســعلى جــوادى به 
شــماره ملى 1189297108 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره، هوشــنگ معین به شماره ملى 
1090776160 بعنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره، سید محمد جواد مرعشى شوشترى 
به شــماره ملــى 1753353122 بعنوان 
مدیرعامل، على اکبرطاهریان به شماره ملى 
1287527043 و منصور کندرى به شماره 
ملى 0042539811 بعنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى ادامه مدت تصدى هیئت مدیره 
(تا تاریخ 1399/05/12) انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى رئیس هیئت مدیره (عباسعلى جوادى) 
و مدیرعامل (محمد جواد مرعشى شوشترى) 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. - ضمنا 
مدیرعامــل مجرى مصوبــات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1012083)

آگهى تغییرات
شرکت آبتین پژوهان آریا سهامى خاص به شماره ثبت 48030 و شناسه 
ملى 10260661600 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/06/18 ماده 31 اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید : شرکت 
به وسیله هیات مدیره مرکب از 3 نفر اعضاى اصلى که از بین صاحبان سهام 
انتخاب میشوند اداره میگردد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1012705)

آگهى تغییرات
شــرکت نمایندگى بیمه مانا یار دانا سهامى خاص به شــماره ثبت 61743 و شناسه ملى 
14008072433 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1398/10/15 و نامه 
شماره 98/845582 مورخ 1398/12/04 صادره از امور نمایندگان و کارگزاران بیمه دانا 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شهرزاد شاهنوشى فروشانى کدملى 1271308630 و محمد 
سروش شاهنوشى فروشانى کدملى 1292900581 به ترتیب بسمت بازرس اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - 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 (1012082)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى سورن آسانبر سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 51100 و شناسه 
ملى 10260697025 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرضیه رنجبر شــماره ملى 1292210397 به سمت رئیس هیات مدیره 
-مسعود رنجبر شماره ملى 1810253098 به سمت نایب رئیس هیات مدیره -محمد رنجبر 
شماره ملى 1292290722 به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى وتعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1011976)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ارمغان فوالد اصفهان درتاریخ 1399/07/06 به شــماره ثبت 65715 به شناسه ملى 14009468319 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش 
و صادرات و واردات کلیه کاالهــاى مجاز بازرگانى از جمله آهن آالت و ورق هاى فوالدى، چدنى و آلیاژى – شــرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى ، خارجى و بین المللى – اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى 
و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - گشایش اعتبارات اسنادى و LC براى شرکت 
نزد بانک ها و ترخیص کاال از گمرکات داخلى – شرکت در نمایشگاههاى بین المللى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور 
– ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور – انعقاد قراردادهاى همکارى و مشارکت 
با شرکت هاى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت – عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى در زمینه 
موضوع فعالیت شرکت – مشارکت و سرمایه گذارى در اجرا کلیه پروژه هاى تولیدى و ســازه اى در زمینه موضوع فعالیت شرکت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ،

 شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله برزان ، کوچه سلیمان[12] ، خیابان صمدیه ، پالك 58 ، طبقه دوم کدپستى 
8187657735 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 4/282/5 مورخ 1399/06/24 
نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید محمد منتظرى با کد 1900282 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره آقاى مسعود پورقادرى به شماره ملى 1270723332 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
محمد جوانى به شماره ملى 1270804529 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدهادى هادى زاده اصفهانى به 
شماره ملى 1292890649 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى مصطفى ظهیرى نوگورانى به شــماره ملى 1160143031 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى 
علیرضا کاروان به شماره ملى 1270818155 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 (1011957)
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خرید گوشت قرمز خوب، ســالم و تازه نکته هایى 
دارد که قصد داریم شما را با آنها آشنا کنیم. شما به 
عنوان مصرف کننده گوشــت قرمز براى خرید آن 
باید به نکاتى توجه کنید. در ادامه به بررســى این 

نکات مى پردازیم:
گوشت باید تمیز و بدون خون مردگى و اثر ضربه، 

ذرات خارجى و لکه هاى غیر طبیعى باشد.
گوشت باید رطوبت طبیعى خود را داشته باشد. رنگ 

گوشت باید طبیعى باشد و بوى بدى ندهد.
چربى گوشت، سفت و رنگ آن ســفید یا متمایل 

به سفید است.
اگر از گوشــت منجمد بسته بندى شــده استفاده 
مى کنید، نباید آثار پارگى در بســته بندى مشاهده 

شود.
اگر از مغازه قصابى گوشــت را تهیه مى کنید، تمام 

مجوز هاى الزم بهداشتى و کارى را داشته باشد.
گوشت هاى طعم دارى که به صورت جوجه کباب 
یا انواع کباب (بختیارى، بلغارى، مکزیکى و...) در 

بازار موجود هستند معموالً  گوشت هایى با کیفیت 
پایین تر هســتند که طعم دار مى شــوند، بنابراین 
بهتر است خودتان گوشــت را خریدارى و طعم دار

 کنید.
بوى گوشت در حالت طبیعى و ســالم بودن بوى 
مخصوص الشه هاى کشتارى است و هر نوع بوى 
غیرطبیعى و نامطبوع مانند ترشــیدگى، عفونت و 
گندیدگى، کپــک زدگى یا تعفن عالمت فســاد 

گوشت است.
عرضــه و نگهــدارى گوشــت بایــد در داخل 
یخچال هاى ویتریــن دار صورت گیــرد و مقدار 
گوشــت موجود در مغازه باید متناسب با ظرفیت 
یخچال هــاى موجود در فروشــگاه باشــد. نباید 
گوشتى را که در خارج از یخچال نگهدارى مى شود، 

خریدارى کرد.

اگر یکى از اعضاى خانواده تان سرفه مى کرد، تب 
و آبریزش بینى داشت، چند دلیل مى تواند داشته 
باشد. ممکن است او به آلرژى، آنفلوآنزاى فصلى 
یا فقط یک سرماخوردگى ساده مبتال شده باشد. 
اما احتمال اینکه کووید-19 گرفته باشد هم بسیار 
باالست. خطر این بیمارى زمانى که در یک منطقه 
با آلودگى باال زندگى مى کنید یا ارتباط نزدیک با 

افراد مبتال داشته باشید، افزایش مى یابد.
وقتى یکى از اعضــاى خانواده تان به کرونا مبتال 
مى شود باید مراقب باشید این ویروس به افراد دیگر 
خانواده ســرایت نکند. با روش هاى زیر مى توانید 

جلوى گسترش این ویروس را بگیرید:
1. فاصله گذارى در خانه

فرد بیمار را بــه مکانى در خانــه منتقل کنید که 
دور از باقى افراد خانه باشــد. مثًال مى توانید یکى 
از اتاق هاى خانــه را به او تخصیــص دهید و در 
صورت امکان ســرویس بهداشــتى او را هم جدا 
کنید. اگر هم اتاق جداگانه نداشــتید، الزم است 
از بیمار 2 متر فاصله بگیریــد. مى توانید با پارچه 
یا هر نوع پارتیشــن، بیمار را از دیگران جدا کنید. 
قطرات تنفسى افراد بیمار مى توانند تا دو متر دورتر 
گسترش یابند. بنابراین بیماران باید حداقل 2 متر 

از دیگران فاصله داشته باشند.
2. اختصاص یک فرد براى کمک به بیمار

باید یکى از افراد سالم خانواده که در گروه پرخطر 
(افراد باالى 65 سال، افراد مبتال به بیمارى هاى 
زمینه اى مانند دیابــت و ناراحتى هاى قلبى) قرار 
ندارد، به فرد بیمار مبتــال به ویروس کرونا کمک 
کند. او باید هنگام تماس با بیمار، ماســک بزند و 
دستکش به دست کند. همچنین او باید بالفاصله 
بعد از هر بار تمــاس با بیمار، به مــدت 20 ثانیه 

دست هایش را با آب و صابون بشوید.
3. شستشوى مرتب دست ها

هر وقت احساس کردید که با قطرات تنفسى بیمار 
در تماس بودیــد (مثًال، از طریــق ظروف غذاى 
بیمار)، فوراً دست هایتان را با آب و صابون بشویید. 
این کار به ویژه پیش از غذاخوردن یا تماس با بینى 
و چشم یا دهانتان مهم است. همچنین سرویس 
بهداشــتى را پس از هر بار که بیمار از آن استفاده 
کرد، بشــویید تا ویروس کرونــا از این طریق به 

اعضاى دیگر خانواده منتقل نشود.
اگر آب و صابون در اختیار نداشتید باید با استفاده از 
الکل یا مواد ضدعفونى کننده که حاوى حداقل 60 
درصد الکل باشند، دســت هاى خود را ضدعفونى 
کنید. اما هیچ چیز به اندازه شستن صحیح دست ها 

ایمن نیست.
4. ضدعفونى مکان هاى مشترك

باید هر چیزى را که بیمار با آن در تماس اســت، 
به خوبى بشــویید. از میز گرفته تا دســتگیره در، 

کلید و پریزهاى برق، روى کابینت ها و پیشخوان 
آشپزخانه، گوشى هاى تلفن، صفحه کلید کامپیوتر، 
سرویس بهداشتى، شیرآالت و سینک هاى موجود 
در خانه، باید دائمًا شســته و تمیز شوند. همچنین 
باید هر چیزى کــه بیمار از آن اســتفاده مى کند 
مانند ظروف غذا، حوله و هر وســیله دیگر از باقى 
وسایل اعضاى خانواده جدا شود. در ضمن هنگام 
شستشــوى ظروف غذاى فرد بیمار، باید از مواد 
شــوینده قوى و تا جایى که مى توانیــد آب گرم 
اســتفاده کنید. همچنین هنگام شســتن ظروف 
بیمار، باید دستکش به دست کنید و پس از اینکه 
دســتکش هایتان را درآوردید، دســت هایتان را 

بشویید.
5. غذا خوردن دور از بیمار

هرگز نباید در نزدیکــى بیمار مبتال به کووید-19 
بنشــینید و غذا صرف کنید. بایــد از بیمار فاصله 
حداقل 2 مترى رعایت شــود. در صورت امکان 
بیمار باید غذایش را جدا از دیگران و در اتاق خود 
صرف کند. در هر صورت، هنگام غذا خوردن نباید 

نزدیک بیمار باشید.
6. توجه به اهمیت ماسک

از آنجایى که ویــروس کرونــا از طریق قطرات 
تنفسى منتشر مى شوند، فرد مبتال به این بیمارى 
باید ماسک به صورت داشــته باشد تا ویروس به 
دیگر اعضاى خانواده منتقل نشــود. افرادى هم 
که مســئول مراقبت از بیمار هســتند باید حتى 
وقتى در فاصله 2 مترى بیمار هســتند، ماسک به 
صورت بزنند. ماســک ها هم باید مرتب تعویض 
شوند. اگر ماسک در دســترس ندارید، مى توانید 
دهان و بینى خود را با دستمال پارچه اى بپوشانید. 
فراموش نکنید که این دستمال ها هم باید مرتب 

شسته شوند.
7. آموزش کودکان

اگر کودك یا کودکانــى در خانه داریــد، باید به 
او روش هاى رعایت بهداشــت، مانند پوشــاندن 
دهانشان هنگام ســرفه یا عطسه و شستن مرتب 

دست هایشان را یاد بدهید.
8. افزایش سیستم ایمنى بدن

عالوه بر رعایت فاصله از بیمار، باید سیستم ایمنى 
افراد دیگر در خانه را بــاال برد. بهترین راه حل هم 
مصرف رژیم غذایى ســالم، ورزش و خواب کافى 

است.
9. رعایت موارد بهداشتى

اگر بیمار شــده اید و بــه دالیلــى نمى توانید از 
خانواده تان جدا بمانید، مثًال تک سرپرست هستید و 
باید از کودک تان مراقبت کنید، باید تمام روش هاى 
پیشگیرانه (شستشوى مرتب دست ها، ماسک زدن 
و دیگر موارد بهداشتى) را رعایت کنید تا بیمارى را 

به دیگران سرایت ندهید.

هنگام ابتالى 
یکى از اعضاى خانواده 

به کووید- 19 
چه باید کرد؟

پاییــز از راه رســیده و این یعنى 
زمان مناسبى براى مجموعه اى از 
فعالیت هاى سرگرم کننده به وجود 
آمده تا شما و خانواده تان مانند سال 
هاى قبل از آن لذت ببرید. اما سال 
2020 و پاییز آن کمــى متفاوت از 
سال هاى پیش است. یک ویروس 
کوچک گریبان کل دنیــا را گرفته 
و گذران وقت ما بــا فاصله گذارى 
اجتماعى، ماسک زدن و سایر تدابیر 
بهداشــتى و مراقبتى همراه شده 
است. اما آیا این بدان معناست که 
شما باید تمامى فعالیت هاى مورد 
عالقه پاییزى خود را لغو کنید؟ قطعاً 

نه. 

رفتن به باغ و بوستان ها
 گرچه برخى از بوستان ها و باغ هاى 
تفریحى تعطیل شــده اما بعضى از 
آنها هنوز هم باز بوده و شما مى توانید 
براى گذران یک روز خوب، به آنجا 
سر بزنید. مدیریت هر مکانى قطعاً 
تدابیر بهداشتى شامل فاصله گذارى 
و استفاده از ماســک را رعایت مى 
کند. شما مى توانید پیش از حضور 
در آنجا، از تدابیر بهداشتى آن آگاه 
شــده و کودکان را براى رعایت آن 
آماده کنید. پس از سرگرمى، مطمئن 
شوید که دستان خود را شسته اید و 
به محض بازگشت به خانه، میوه یا 
سایر محصوالتى را که به خانه آورده 

اید تمیز و ضدعفونى کنید.

پیاده روى
 هواى تازه و آزاد دوســتان بدن ما 
هســتند. بى تردید پیــاده روى در 
یک فضاى طبیعــى در گروى همه 
گیرى نیســت و ممنوعیتى ندارد. 
گرچه ممکن است برخى از خدمات 
موجود در اماکــن تفریحى طبیعى 
تعطیل باشد اما چمن، درخت و گل 
ها به خودى خود مى تواند یک تفریح 
ســالم و مفرح براى شما محسوب 
شــود. این نکته را مدنظر داشــته 
باشــید که هنگام پیاده روى حتماً 
از ماده ضدعفونى کننده و ماســک 
استفاده کنید و دستورالعمل فاصله 

گذارى اجتماعى را رعایت کنید. 
به یاد داشــته باشــید هنگامى که 
صحبت از کووید- 19 مى شود هیچ 
سناریویى با خطر صفر، وجود ندارد. 
شما همواره باید به این فکر کنید که 
چه مدت در کنار دیگــران خواهید 
بود، از نظر اجتماعى چقدر مى توانید 
از دیگران فاصلــه بگیرید، چند نفر 
آنجا خواهند بــود و اینکه آیا مکان 
در فضاى باز یا داخل خانه با تهویه 

مناسب است یا خیر.  
از فعالیت هــاى درون منزل غافل 
نشــوید چرا که اقدامات زیادى مى 
توان در خانه انجــام داد که پاییز 
خاطره انگیزى برایمان رقم مى زند. 
پختن پاى سیب، تزی ین کدو تنبل، 
نوشیدن یک شکالت داغ و ساخت 
یک مترسک خانگى یا قلعه مى تواند 
سرگرمى هاى خوبى براى پاییز در 

خانه باشد.

بدون بیمارى 
از پاییز بگذرید

تخم مرغ غذاى کاملى است. به همین دلیل هم روز 
جهانى دارد! 17 مهر ماه روز جهانى تخم مرغ بود 
و ما به همین مناسبت مى خواهیم درباره فواید 

آن بیشتر بدانیم.
غذاى کامل: هر یک عدد تخم مرغ پخته، بسته 

به اندازه آن، بین 70 تا 80 کیلوکالرى انرژى دارد. 
بنابراین خوردن آن در وعده صبحانه تا مدت ها شما 

را سیر نگه خواهد داشت.
منبع پروتئین: تخم مــرغ یکــى از بهترین منابع 
پروتئین است. هر یک عدد تخم مرغ حاوى 6 گرم 
پروتئین اســت. این مقدار پروتئین، بخشى از نیاز 

روزانه بدن به پروتئین را تأمین مى کند.
کلســترول باال اما بدون خطر: کلسترول تخم مرغ 
باالست. هر یک عدد تخم مرغ حاوى 212 میلى گرم 

کلسترول است. به این ترتیب بیش از نیمى از نیاز 
روزانه بدن به چربى، یعنى 300 میلى گرم روزانه را 

تأمین مى کند.
در 70 درصــد مردم 

عادى، کلســترول تخم مــرغ، باعث بــاال رفتن 
کلســترول خون نمى شــود. در 30 درصد دیگر، 
کلسترول تخم مرغ باعث باال رفتن (LDL) مى شود.

منبع ویتامین: هر یک عدد تخم مرغ پخته حاوى 
     Bو خانواده A، D، E، K مقدار مناسب ویتامین هاى

B۵ ،B۲ ،B۱۲ ،B۶ است.
منبع امالح: هر عدد تخم مــرغ حاوى مقدار کافى 
روى، کلسیم و فسفر اســت. مقدار سلنیوم هر عدد 
تخم مرغ معــادل 22 درصد از نیــاز روزانه به این 

عنصر است.
مفید براى چشم: تخم مرغ حاوى دو آنتى اکسیدان 
ضرورى به نام «لوتئین» و «زئاگزانتین» اســت. 
این دو ترکیب تأثیر مستقیمى روى حفظ سالمت 

چشم ها دارند.

طالیى ترین صبحانه اى که مى توانید بخورید 

ترفند هاى مهم هنگام خرید گوشت

ل هم روز 
مرغ بود 
ه فواید 

ه، بسته 
رژى دارد. 
دت ها شما 
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ى ترین صبحانه اى که مى توانید

هم اکنون بیمارى کرونا طیف هاى مختلفى از کودك 
تا افراد مسن را درگیر کرده است و دیگر موضوعاتى 
مثل اینکه باید حتمًا بیمارى زمینه اى یا ریزفاکتور 
خاصى براى ابتال وجود داشته باشد از بین رفته است، 
حتى به تازگى برخى افراد با درد گوش یک طرفه، 
سرگیجه و سردرد مراجعه مى کنند و بعد عالیم اصلى 

کرونا ظاهر مى شود.
دکتر اســداللهى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم 
پزشــکى ایران به تفاوت هاى بین عالیم کرونا با 
سرماخوردگى و آنفلوآنزا اشاره مى کند و مى گوید: 
«ســرماخوردگى چند روز اول جمع مى شــود، فرد 
عطسه، اشک و آبریزش بینى و گلودرد دارد، دو سه 
روزه خوب مى شــود، از همان روز اول هم سرحال 
است و حتى سر کار هم مى رود، اما آنفلوآنزا اینطور 
نیست، تب به صورت ناگهانى باال مى رود، افراد بدن 
درد شدید، تب شدید، لرز، کوفتگى، سر درد و گاهى 
عالیم گوارشــى و حالت تهوع دارند و باید در خانه 
استراحت کنند، ممکن است دو سه روز بعد از آنفلوآنزا 
مشکل تنفسى ایجاد شود. در آن موارد ممکن است 
افراد درد قفسه سینه و تنگى نفس پیدا کنند، سرفه ها 

در این افراد خلط دار است یعنى ممکن است عفونت 
ریه ایجاد شود، اما در کرونا عالمت ها تدریجى است، 
ضعف، بى حالى و بدن درد شروع و بعد از چند روز تازه 
عالمت هاى تنگى نفس، تنفس سریع و درد قفسه 
سینه ایجاد مى شود. سرفه ها در کرونا خشک است، 
گلودرد، تب و لرز و مشکالت گوارشى شایع است و 

اغلب بویایى و چشایى را هم از دست مى دهند.»
وى افزود:«ســرفه ها بعد از ابتال بــه کرونا ممکن 

است تا چند ماه هم طول بکشــد، اگر خشک باشد 
که مى توان از عسل، لیمو و شربت پروسپان یا دیفن 
استفاده کرد، اما اگر خلط  دار و با تنگى نفس همراه 
باشد و احتماًال عفونتى هم در ریه پیدا شود باید درمان 
شود. همچنین بروز عطسه، اشک، آبریزش بینى و 
سوزش گلو هم از عوارض آلرژى است که عمومًا با 
سرماخوردگى اشتباه گرفته مى شود، اما طول دوره 
آلرژى بیشتر اســت و فرد تب و لرز ندارد، لذا افراد 
با طوالنى شــدن زمان آن اغلب متوجه این تفاوت 
مى شوند. در واقع در زمان عفونت هاى تنفسى باید 
به پزشک مراجعه کرد، اما زمانى که ریزش اشک و 
خارش گلو و گلودرد داریم در دو سه روز اول مى توانیم 
صبر کنیم، چون انتظار داریم عفونت هاى ویروسى 
در روز هاى اول خودش کمتر شــود و فرد به تدریج 
احساس بهبودى کند، در چند روز اول افراد مى توانند 
از مایعات، آب میوه هاى طبیعى و از رژیم پر پروتئین 
استفاده کنند، اما اگر عالمت ها غیر از موارد آلرژى 
بیش از دو سه روز طول کشید باید به پزشک مراجعه 
کنند تا ببینند یک ویروس ســاده است یا آنفلوآنزا و 

کروناست.»

درد گوش یک طرفه و سرگیجه از عالیم جدید ابتال به کرونا

پروتئین اســت. این مقدار پروتئین، بخش
روزانه بدن به پروتئین را تأمین مى کند.

کلســترول باال اما بدون خطر: کلسترول تخم مرغ 
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تتتتتأمین مى کند.
در 70 درصــد مردم 

آ مفید براى چشم: تخم مرغ حاوى دو
ضرورى به نام «لوتئین» و «زئاگزانت
دو ترکیب تأثیر مستقیمى روىح این

چشم ها دارند.
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که اســترس 
مى توانــد به زندگى 

شما آسیب برســاند، اما اکنون، 
تحقیقات نشــان مى دهند که استرس طوالنى 

مدت و سنگین به معناى واقعى کلمه مى تواند سال 
ها تأثیر منفى بر زندگى بگــذارد. در یک مطالعه، 
محققان مؤسســه بهداشــت و رفاه فنالند عوامل 
زندگى که باعث کاهش امید به زندگى در مردان 30 
ساله مى شود را بررسى کردند و دریافتند که استرس 
مى تواند طول عمر یک فرد را به طور کلى 2/8 سال 

کاهش دهد.
روش هاى زیادى وجود دارد که استرس مى تواند بر 

سالمت 
جسمى شما 
تأثیر بگذارد و در نهایت 
منجر به چنیــن نتایج 
تلخى شود. ســردرد، 
تنش عضالنى، درد قفسه سینه، مشکالت دستگاه 
گوارش، خســتگى و تغییر در الگــوى خواب همه 
از عالئم رایج (و ناخوشــایند) استرس و اضطراب 
طوالنى مدت هستند. مقام هاى بهداشتى هشدار 
مى دهند که در صورت کنترل نکردن، فشــارهاى 
عاطفى مى تواند باعث نگرانى هاى جدى سالمتى 
از جمله چاقى، دیابت، فشار خون باال و حتى حمله 

قلبى یا ســکته شــود. با توجه به این دیدگاه، 
نگرانى هاى روزمره اى که سطح استرس شما را 
افزایش مى دهد مى توانند اهمیت تازه اى پیدا کنند.

در مطالعه فنالندى، ســایر عوامل سبک زندگى 
که باعث کاهش امید به زندگى مى شــوند شامل 
عادات خطرناك تر مانند سیگار کشیدن (5/5 سال) 
و ورزش نکردن  (2/4 سال) است. به عنوان مثال، 
ابتال بــه دیابت که به طور معمــول نوعى بیمارى 
جدى تلقى مى شــود، امید به زندگى یک مرد را به 

طور متوسط 5/3 سال کاهش مى دهد.
در زنان مورد مطالعه با استرس طوالنى مدت هم 
اثرات مشابهى مشاهده شد، اما نتایج کمى بهتر بود: 
طول عمر زنان در کل 2/3 سال در مقایسه با 2/8 
سال مردان کاهش یافت. محققان علت این تفاوت 
را سبک زندگى سالم زنان دانســتند، که مى تواند 

اثرات استرس رام نشده را جبران کند.

استرس دقیقاً 
چند سال از 
زندگى شما را
 از بین مى برد؟
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سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار به استناد بند 3 مصوبه هیئت مدیره 
سازمان مورخ 99/06/13 در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه اتوبوس شهرى با 
مدل 1388 در مسیر شهرك سیمرغ به اصفهان و بالعکس از طریق مزایده عمومى 

و بر اساس قیمت پایه کارشناسى انجام شده به صورت نقد و اقساط، اقدام نماید.
لذا، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مزایده حداکثر تا تاریخ 1399/07/28 به دبیرخانه ســازمان واقع در دولت آباد 
برخوار، خیابان شهید مطهرى، طبقه دوم شرکت تعاونى مصرف کارکنان شهردارى، 
مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1399/07/29 ساعت 13:00 در محل سازمان 

باز و قرائت خواهد شد.

آگهى تجدید مزایده (نوبت دوم)

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

چاپ دوم

شهردارى خوانسار باستناد مجوز شماره 437 مورخ 99/05/28 شوراى محترم اسالمى شهر خوانسار در نظر دارد نسبت به واگذارى و ساماندهى تبلیغات شهرى به 
پیمانکار واجد شرایط براى مدت یکسال اجاره با قیمت پایه ماهیانه مبلغ 40/000/000 ریال اقدام نماید.

1. متقاضیان مى توانند از روز سه شنبه مورخ 99/07/15 تا پایان روز یکشنبه مورخ 99/07/27 پیشنهاد خود را مبنى بر اجاره مورد فوق الذکر در پاکت الك و مهر شده 
همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید دریافت دارند.

2. متقاضیان مى بایست معادل 5 ٪ قیمت پیشنهادى یک سال معادل 24/000/000  ریال را به حساب 0105922986005 حساب سپرده شهردارى خوانسار نزد بانک ملى 
شعبه خوانسار واریز و یا چک تضمین شده بانکى ضمیمه پیشنهاد خود به عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند.

3. متقاضیان مى بایست جهت شرکت در مناقصه به سایت اینترنتى setadiran.ir (سامانه تدارکات الکترونیکى دولت) مراجعه و ثبت نام نمایند.
4. ارائه مدارك و مستندات ثبت شرکت و مجوز رسمى فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى الزامى است.

5. پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 99/07/28 در کمیسیون عالى معامالت مورد رسیدگى قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت کتبى ابالغ خواهد شد و 
برنده مزایده نیز مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهردارى اقدام نماید.

6. در صورت عدم واریز وجه به حساب شهردارى و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم 
اقدام خواهد شد.

7. برنده مزایده مى بایست تعداد 8 عدد از استندهاى اصلى و مورد نظر شهردارى را جهت انجام تبلیغات خاص شهرى به صورت رایگان در اختیار شهردارى قرار دهد.
8. برنده مزایده مى بایست در صورت امکان نسبت به خرید و تملک کلیه سازه هاى بهره بردار قبلى (بر اساس توافق و یا قیمت کارشناسى) اقدام و در صورت عدم حصول 

نتیجه، ظرف مهلت 70 روز از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به تهیه، تأمین و نصب کلیه سازه هاى تبلیغاتى بر اساس نظر شهردارى اقدام نماید.
9. برنده مزایده مى بایست بر اساس قیمت مصوب شوراى اسالمى شهر نسبت به انجام درخواست هاى تبلیغات در سطح شهر با رعایت ضوابط و دستورالعمل ها و قوانین 

آمره اقدام نماید.
10. به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11. کمیسیون معامالت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
12. برنده مزایده مى بایست ماهیانه نسبت به پرداخت اجاره بهاء به حساب شهردارى اقدام نماید.

13. تعمیرات و نگهدارى پایه ها و ادوات تبلیغات و زیباسازى آنها به عهده پیمانکار مى باشد.
14. انجام هرگونه تبلیغات مى بایست در چارچوب قوانین و مقررات جمهورى اسالمى مجاز بوده و طرف قرارداد مسئول پاسخگویى اجراى هرگونه تبلیغات نامتعارف 

و غیرمجاز خواهد بود.
15. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و یا با شماره تلفن 57770847 (روابط عمومى) تماس حاصل نمایند.

آگهى مزایده (نوبت دوم)

م الف: 1014008شهردارى خوانسار

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

 IR 330100004101101430230298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا
نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به 
"سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، 

در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36270820- 031)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز شــنبه مورخ 1399/07/19 لغایت ســاعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 

1399/08/01
جلسه توجیهى: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفى نامه) در جلسه توجیهى و بازدید که در روز سه شنبه 
مورخ 1399/08/06 ساعت 9:00 صبح واقع پست 63/20 کیلوولت قدس (آتشگاه) به آدرس: خیابان آتشگاه، خیابان قدس، 

کوى آزادگان، پست قدس (آتشگاه) برگزار مى گردد، الزامى بوده و عدم حضور به منزله انصراف از مناقصه خواهد بود.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستى حداکثر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/08/19 در "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" بارگذارى و نسخه فیزیکى (پاکت 

الف) آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/08/20- سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

* به پیشنهاداتى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت  هاى اینترنتى مشاهده کنید.

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 990/1008 
(شماره 2099001188000019 در سامانه ستاد)

م الف: 1014035روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
در مناقصه

شرایط و الزامات ورود به 
مناقصه

990/1008
عملیات اجرایى دیوارکشى با آجر به 

منظور محصور نمودن محوطه پست هاى 
برق 63/20 کیلوولت اطشاران و قدس

700/000/000 ریال
دارا بودن گواهینامه صالحیت 

پیمانکارى با حداقل رتبه 5 
ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 

کشور

نوبت اول

www.setadiran.ir     www.erec.co.ir  www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره5/536 مورخ99/05/11شوراى اسالمى شهر فالورجان نسبت به اجراى پروژه زیر 
از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

آگهى تجدید مناقصه

جواد نصرى - شهردار فالورجان 

چاپ دوم

پروژه بهسازى و لوله گذارى محله گارماسه فالورجان
محل پروژه: محله گارماسه فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینى شده:7/000/000/000ریالمدت پروژه: 36ماه

محل تامین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: ابنیه و راه و باند سال1399

م.الف:1007933

کلیات عملیات اجرایى شامل:
1-تخریب و خاکبردارى و حمل به خارج از شهر

2-تهیه و اجراى جداول بتنى پیش ساخته(وت پرس)
3-تهیه و اجراى بتن با مقاومت مشخصه مطابق با اسناد مناقصه و دستور کارهاى ابالغى

4-تهیه مصالح مناسب جهت زیرسازى و تسطیح
5-تهیه و نصب قطعات پیش ساخته بتنى مسلح(دال،لوله)

6-موارد پیش بینى نشده مطابق دستور کارهاى ابالغى
-آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ99/07/29 مى باشد.

-جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتىwww.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.


