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مراقب باشید «فابینگ» نگیریدمردم طالى بدون ُکد شناسایى خریدارى نکنندفصل سوم «نون.خ» وارد تولید شددستور جهانگیرى به نوبخت و همتى چهار پنج میلیارد رقم زیادى براى بازیکن نیست! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چه کسانى نباید 
عسل بخورند!

«بن بست بهاران» به بن بست خورد
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رصدخانه شهرى اصفهان 
راه اندازى مى شود

فقط عدس پلو خوردیم و 
شله مشهدى!

به دنبال افزایش سن 
ازدواج نیستیم اما...
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برق 365 هزار 
مشترك اصفهانى 

رایگان شد

فرزاد شیدفر، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم 
پزشکى ایران درباره خواص عسل و اینکه کدام افراد 

نباید آن را مصرف کنند؟، گفت: عسل طبیعى ماده 
غذایى بسیار خوبى است؛ به دلیل اینکه حدود 40 درصد 

فروکتوز دارد و مى تواند مثمر ثمر باشد اما مصرف...

سخنگوى شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
گفت: یــک میلیون و 300 هزار مشــترك برق 
در سطح استان به جز شهرستان اصفهان داریم 
که برق حدود 365 هزار مشترك در حال حاضر 

رایگان شد.  
امیر رمضانى در گفتگو با «صاحب نیوز» با بیان 
اینکه مصرف برق مشــترکان اگــر زیر الگوى 
مصرف باشد برق آنها رایگان است، اظهار کرد: 
مشترکانى که در ماه هاى گرم سال تا سقف 100 
و در ماه هاى غیر گرم تــا 80 کیلو وات مصرف 
کنند قبضى براى آنها صادر نمى شود و برق آنها 

رایگان است...
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صادرات عمده محصوالت کشاورزى اصفهان به صادرات عمده محصوالت کشاورزى اصفهان به 99 کشور کشور
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 خانه هاى آلوده ترین نقطه «حصه» پلمب شده اند

«مسیر معکوس» ابوالفضل 
جلیلى در جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان

شکارى از تراکتور
 رضایتنامه خواست 

رضا شکارى با پیشنهاد اسپانیایى خواستار رضایتنامه خود از تراکتور 
شد.  رضا شکارى فصل گذشــته بعد از یک جنجال بزرگ به عنوان 
هایجک تراکتورى ها از پرسپولیس راهى تبریز شد و این انتقال تنها 
آغاز داستان هاى انتقال او بود تا این بار ذوب آهن خواستار حق رشد 

باشد و البته موضوعى که متوجه کازان روسیه مى شد...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تکذیب گران 
شدن قیمت نان 

در اصفهان

احتمال تعطیلى 3 هفته اى کشور؟
2

نماینده نطنز درباره هزینه سفر جنجالى بعضى 
نمایندگان به مشهد توضیح مى دهد

از زرد به سبزاز زرد به سبز

وارد «نونخ» صلسوم

صد

4

نوجوان نوجوانکودك و وکودكو و و و

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز 3794. 1399

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

چاپ دوم

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: انجام عملیات امداد، نگهدارى و تعمیرات تأسیسات گازرسانى شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه هاى تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایى، 
جمع آورى انشعابات، خدمات کنتورخوانى، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصب، تعویض و جمع آورى کنتور و رگوالتور و خدمات عمومى در 

سطح شهرستان چادگان و توابع
میزان تضمین: 2/193/000/000 ریال

کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات: 22030560 
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 99/07/27
 www.nigc-isfahan.ir، مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شــرکت گاز استان اصفهان به آدرس

www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2574 تماس حاصل فرمایند.

 آگهى مزایده- مرحله دوم

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

نوبت دوم

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش یک پالك واحد منزل مسکونى واقع در خیابان 
بسیج کوچه شهید على رجبیان اقدام نماید لذا شرکت کنندگان مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر 

وقت ادارى مورخ 99/07/31 مراجعه و تا تاریخ 99/08/01 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

م الف: 1012137

آدرسمتراژمدرك مالکیتعنوانردیف
خیابان بسیج- کوچه شهید على رجبیان22. 202عادىپالك واحد منزل مسکونى1

ضایعه درگذشــت پدر ارجمندتــان مرحوم حــاج محمدعلــى امینى، 
پدر سه شهید و دو جانباز ســرافراز دفاع مقدس  را به شما و خانواده محترم 
تسلیت گفته و براى آن مرحوم غفران الهى مسئلت مى نماییم. بدون تردید این 
اندوه بى پایان در قالب واژه ها نمى گنجد و تحمل داغ نشسته بر دل، تلخ است 
و سخت. اما بازگشت همه به سوى خداوندى است که واالترین آرامش روح در 

کنار اوست.
از خداوند متعال خواستاریم آن عزیز سفرکرده را در سایه رحمت جاویدانش 

قرار دهد و به جنابعالى و عموم بازماندگان در فراق ایشان صبر عطا نماید.

جناب آقاى مهندس هاشم امینى
مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

روزنامه نصف جهان- ایرج ناظمى
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آمار کرونا همچنان نشــان مى دهد اوضاع اصًال خوب 
نیســت و حاال رئیس بخش عفونى بیمارســتان مسیح 
دانشورى درخواســت تعطیلى دو تا سه هفته اى کشور 

را دارد.
پیام طبرسى مى گوید: وضعیت ما نه تنها در تهران بلکه 
در کل کشور بحرانى است و این روزها وارد موج سوم همه 
گیرى کرونا شده ایم که این وضعیت با وجود تغییر آب و 
هوا و حضور اکثریت مردم در تجمعات افزایش یافته است.
رئیس بخش عفونى بیمارســتان مســیح دانشورى در 
خصوص محدودیت هاى جدید ستاد ملى مقابله با کرونا 
و اعمال جریمه براى افراد خاطى گفت: محدودیت ها باید 

به درجه اجرایى شدن برســند؛ در حال حاضر على رغم 
این محدودیت ها، هنوز هم برخى از مردم بدون توجه به 
دستورالعمل هاى بهداشتى سفر مى کنند یا در تجمعات 
حداکثرى حضور دارند. طبرسى تصریح کرد: در تعطیالت 
پیش رو هم اگر مردم به توصیه هاى بهداشتى عمل نکنند، 

با مشکل حادترى مواجه خواهیم شد.
او در ادامه افزود: پیشنهاد ما دو تا سه هفته تعطیلى عمومى 
و کامل مانند تعطیالت عید نوروز است، حتى اگر در شرایط 
اقتصادى این پیشنهاد زیان بار باشد. مردم با رعایت نکردن 
به افزایش آمار کمک مى کنند و هم به هم نوع خود و هم به 

کادر درمان آسیب مى زنند.

معاون رئیس جمهورى در امور زنان و خانواده با بیان اینکه 
به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، تصریح کرد: از نگاه ما، 
رسیدن به بلوغ فکرى ازدواج کافى است اما حقیقتًا زیر 13 
سال کودك اســت و تبعات زیادى از نظر جسمى و روحى 

روانى دارد.
معصومه ابتکار در وبینار حقوق کودك در نظام حقوقى ایران 
گفت: در قانون کنونى، کفى براى سن ازدواج نداریم گرچه 
در تبصره اى مقید شده به نظر قاضى و رأى کارشناس، اما 
از نظر ما مشکالت زیادى در زمینه کودك همسرى وجود 
دارد که آمار 30 هزار ازدواج زیر 14 ســال در یکسال شاهد 

این مدعاست.

وى یادآور شد: افزایش وام ازدواج مى تواند به طور ناخواسته 
ســبب شــود که خرید و فروش دختران و کودکان تحت 
بهانه ازدواج افزایش یابد و ما نگران این مســئله هستیم 
که امیدواریم در این زمینه هم از همــکارى همه فعاالن 

بهره ببریم.
معــاون رئیس جمهــورى با یــادآورى اینکــه در بحث 
فرزندخواندگى هم مسئله ازدواج  پدرخوانده با فرزندخوانده 
زیر سئوال و وصله ناجورى براى قانون است، تصریح کرد: 
پیشنهاد اصالح این مسئله را ارائه کردیم تا روى آن کار شود.

وى خاطرنشان کرد: اصالح به مفهوم روزآمد باید صورت 
گیرد زیرا باید کودکان را براى امروز تربیت کرد./3204

احتمال تعطیلى 3 هفته اى 
کشور؟ 

به دنبال افزایش سن ازدواج 
نیستیم اما...

بى هویتى شغلى
   روزنامه خراســان | شاید باورش سخت 
باشد اما براساس جدیدترین آمارهاى وزارت کار، 
تنها 20 درصد از شاغالن ایرانى موفق مى شوند 
بین 20 تا 30 سال در شــغل اصلى خود ماندگار 
شوند و به دوره بازنشســتگى برسند و 80 درصد 
مجبورند حداقل دو یا چندین بار شغل خود را تغییر 
دهند. براســاس این آمارها، ماندگارى در شغل 
اصلى براى 54 درصد از ایرانى ها کمتر از ده سال 

است./3192

بى اعتنایى فرهنگستان 
   برتریــن ها | بعد از درگذشــت محمدرضا 
شجریان، پیام هاى تسلیت از سوى افراد مختلف 
اعم از فرهنگى و سیاســى در داخل و خارج از 
کشور صادر شد و فوت وى را تسلیت گفتند. اما 
سکوت «فرهنگســتان زبان و ادب فارسى» در 
قبال درگذشــت یکى از برجسته ترین مرّوجان 
زبان و ادب فارســى هم مایه شگفتى بود و هم 
نبود! این اقــدام واکنش کاربــران توییترى را 
به همراه داشــت. انتقاد این کاربران بیشتر به 
سمت مدیریت فرهنگســتان بود که بر عهده 

حداد عادل است.

نتیجه سفر رفتن
   ایسنا | مینو محرز، عضو کمیته علمى ستاد 
ملى مقابله با کرونا نسبت به مسافرت ها هشدار داد 
و گفت: بدون توجه به کرونا مسافرت مى رویم، اما 
وقتى برمى گردیم، تمام اعضــاى خانواده مبتال 
شده اند. در حال حاضر بسیارى از بیماران ما افراد 
مســن با بیمارى هاى زمینه اى هستند که مرگ 
و میر هم در این گروه باالســت. چرا؟ زیرا قدرت 
سرایت ویروس زیاد شده و همه یکدیگر را مبتال 
مى کنند. در حال حاضر مى بینیم که مردم خانوادگى 
به کرونا مبتال مى شوند، نه اینکه فقط یک نفر از 

اعضاى خانواده مبتال شود./3193

افزایش اجاره نشینى
   میــزان | در حالى که آخرین آمار خانوار هاى 
اجاره نشین، شش میلیون و 600 هزار خانوار بود، 
حاجى بابایى رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس از رســیدن این عدد به هفــت میلیون و 

700هزار خانوار در کشور خبر داد./3194

افتخار بازیگر ایرانى
   ایرنا | انوشیروان محســنى، بازیگر ایرانى 
براى نقش اول گران ترین فیلم ســال 2021 
اتریش در کنار بازیگران مطــرح اروپا انتخاب 
شد. «توبیاس مورتى» زوج انوشیروان محسنى 
در این فیلم، براى مردم ایران به دلیل بازى در 
نقش «ریچــارد موزر» در ســریال «بازرس و 
رکس» که در دهه 80 از شبکه 3 تلویزیون ایران 
پخش شد شناخته شده است. گران ترین فیلم 
سال 2021 موضوعى کمدى عاشقانه دارد و قرار 
است براى تولید آن پنج میلیون یورو هزینه شود. 
انوشیروان محسنى، بازیگر و نوازنده ایرانى در 
زمستان سال 2020 بابت ایفاى نقش در فیلم 
«تاك تیک» مورد تحسین رســانه هاى اروپا 

قرار گرفت./3195

یک هشدار
   ایسنا | با درگذشــت محمدرضا شجریان 
و شــروع حرکت هایى براى نامگــذارى برخى 
معابر شــهرهاى مختلف به نام او، و با توجه به 
اتفاق هایى که در ماه ها و ســال هاى گذشــته 
در تندیس ســازى براى برخى مشــاهیر افتاده 
است، شاید بهتر باشد این بار مسئوالن، ساخت 
سردیس براى چنین چهره اى را به افراد کارشناس 
و حرفه اى بسپارند تا بارى دیگر سیلى از انتقادها 
و حاشیه روانه ساخت مجسمه اى بدساخت براى 

چهره اى محبوب نشود./3196

محکومیت یک معلم به شالق
   عصرایران |محکومیت یــک معلم به 45 ضربه 
شالق با شــکایت وزیر آموزش و پرورش و معاونش به 
اتهام کشیدن کاریکاتور آنها خبرساز شد. از زمانى که این 
حکم اعالم شده، معلمان سراسر کشور در ابراز همدردى 
با معلم محکوم، در شبکه هاى اجتماعى آمادگى خود را 

براى تحمل ضربات شالق وى اعالم مى کنند./3197

بدون دولت، وضع بهترى 
داشتیم

   فارس | زهره الســادات الجوردى، نماینده مردم 
تهران در مجلس شوراى اســالمى با اشاره به تالطم 
موجود در بازار گفت: ما شاهد افزایش روزانه قیمت ها به 
ویژه در بازار ارز هستیم. حتى اگر دولت تعطیل هم مى بود 
چنین وضعیتى پیش نمى آمد و وضعیت به گونه اى است 
که این احســاس را ایجاد مى کند این افزایش قیمت ها 

کامًال مدیریت شده و برنامه ریزى شده است.

تورم هلند از یک درصد
 رد شد!

   بهــار | پس از پنج ماه نرخ تورم هلند مجدداً از یک 
درصد عبور کرد. تا پایان 12 ماه منتهى به سپتامبر، نرخ 
تورم در هلنــد از 0/7 درصد در ماه قبــل به 1/1 درصد 
افزایش یافته اســت که این نرخ، بیشــترین نرخ تورم 
چهار ماه اخیر محســوب مى شــود. طى این مدت در 
هلند بیشترین تأثیر در کاهش قیمت ها در حمل و نقل 
با تورم منفى 2/5 درصدى مشــاهده شده و بیشترین 
نقش افزایشى تورم مربوط به لوازم منزل با 1/7 درصد 
و مواد غذایى و نوشــیدنى با 1/2 درصد به ثبت رسیده 

است./3198

تغییر موضع سعودى
   انتخاب | نصر عبدالکریم، کارشــناس مســائل 
اقتصادى تصریح کــرد که توقــف کمک هاى مالى 
سعودى ها به فلسطین، به تغییر موضع سیاسى آن در قبال 
فلسطینى ها باز مى گردد؛ با وجود این، هنوز سعودى ها 
جســارت الزم براى اعالم رســمى قطع کمک ها به 
حکومت «محمود عباس» را ندارند، از این رو، عربستان 
یک موضع ســاکت را در خصوص کمک هاى مالى به 
دولت فلسطین اتخاذ کرده است. ارزش کمک هاى مالى 
عربستان به حکومت فلسطین، قبل از سال 2019، به 
صد میلیون دالر در سال مى رسید، اما در سال جارى حتى 
یک دالر از طرف عربستان به خزانه حکومت فلسطین 

نرسیده است./3199

سرسخت ترین طرفدار 
«ترامپ»، ُمرد!

   ایســنا | «بوسا کریشــنا راجو»، کشاورز 38 ساله 
ساکن جنوب هند که مجسمه اى از رئیس جمهور آمریکا 
را در خانه اش گذاشته بود و عادت داشت هر روز براى وى 
دعا کند بر اثر ایست قلبى درگذشت. ظاهراً وى از زمانى 
که خبر ابتالى «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به 
کووید- 19 را شنیده بود، به شدت دچار افسردگى شده بود. 
راجو وقتى خبر مثبت شدن تست کروناى ترامپ را شنید، 
به شدت ناراحت شد. او سه چهار شب گذشته را بیدار ماند و 

براى سالمتى ترامپ دعا کرد./3200

خوردن آب خاکستر مرده!
   رکنا |  زندانیــان بازمانده در کره شــمالى پرده از 
جنایات وحشتناك مســئولین زندان برداشتند. آنها به 
گزارشگر گروه حقوق مدنى گفتند که مجبور بودند آب 
حاوى خاکستر مرده را بخورند و وادار به سوزاندن بقایاى 
سایر زندانیان مى شــدند. آنها در مدت حبس در زندان 
پس از سوزاندن بقایاى سایر زندانى ها خاکسترشان را 
در رودخانه کثیفى ریخته و زندانیان مجبور به خوردن از 
آن رود مى شدند و باید لباس هاى خود را نیز در این رود 
مى شســتند. این زندانیان مدعى شــدند که جرمشان 

داشتن انجیل و یا تماشاى سریال خارجى بوده است.

خبرخوان

حجت االسالم شیخ حسین انصاریان این روزها و در دهه 
پایانى ماه صفر، به صورت مجازى در منزل شخصى خود 

با استفاده از کپسول اکسیژن به سخنرانى مى پردازد.
16 مهر بود که خبر آغاز سخنرانى هاى حجت  االسالم 
شیخ حسین انصاریان استاد اخالق در پایان ماه صفر آن 

هم در دوران نقاهت او منتشر شد. 
على اکبر پوست چیان، کارشناس رسانه مؤسسه عرفان 

و از نزدیکان حجت االسالم حسین انصاریان گفت: این 
مراسم ها هر شب در منزل شــخصى ایشان و با رعایت 
کامل اصول بهداشتى و همراه داشتن کپسول اکسیژن 
برگزار مى شود. وى افزود: او در حین سخنرانى از اکسیژن 
استفاده مى کند؛ چراکه هنوز داراى ضعف جسمانى است 

و بیمارى او به طور کامل رفع نشده است.
خبر ابتالى حجت االســالم حسین انصاریان به بیمارى 

کرونا روز 22 شــهریور رســانه اى و پس از بررسى هاى 
الزم در بیمارستان خاتم االنبیا(ص) بسترى شد. او پس 
از ده روز بسترى در بیمارستان، یک شنبه 30 شهریور از 
بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان خارج شد و به بخش 
داخلى انتقال پیدا کــرد. طبق گفته دکتر کولیوند، رئیس 
بیمارستان خاتم االنبیا(ص) بهبود روند درمانى او بسیار 

معجزه گونه بوده است.

سخنرانى حجت االسالم انصاریان با کپسول اکسیژن در منزل شخصى 

گیر کردن لقمه نان در گلو و سقوط از درخت گردو، دو 
مرد را در دو حادثه جداگانه به کام مرگ کشاند.

ســاعت 11 صبح 19 مهر مرگ عجیب مرد 50 ساله 
اى در یکى از بیمارستان هاى شرق تهران به بازپرس 

کشیک قتل پایتخت اعالم شد.
 با اعالم این خبر تحقیقات آغاز و در بررسى هاى اولیه 
مشخص شد مرد میانســال در حال خوردن صبحانه 
بوده که ناگهان لقمه در گلویش گیــر کرده و حالش 
بد شده اســت. خانواده اش با اورژانس تماس گرفته و 
او را به بیمارســتان منتقل کردند اما لحظاتى بعد وى 

تسلیم مرگ شد. 
در حالى که تحقیقات در رابطه بــا مرگ عجیب این 
مرد میانســال از ســوى بازپرس محمدجواد شفیعى 
ادامه داشــت، ســاعت یک ظهر همان روز گزارش 
دیگرى به او اعالم شد. این بار مرد 50 ساله اى براى 
چیدن گردو به باالى درخت رفته بود که تعادلش را از 
دســت مى دهد و از ارتفاع 10 مترى به پایین سقوط

 مى کند. این مرد که به شــدت مصدوم شده بود براى 
درمان از لواســانات به تهران منتقل مى شود اما او نیز 

ساعاتى بعد تسلیم مرگ مى شود.

2 مرگ عجیب در تهران

روزنامه «ایــران» گفتگــوى بلندى بــا کدخدایى، 
سخنگو و عضو حقوقدان  شوراى نگهبان با محوریت 
انتخابات و قانون انتخابات انجام داده اســت. بخشى 
از ایــن گفتگو بــه حال جســمانى آیــت ا... جنتى، 
دبیر شــوراى نگهبان و نقــش او در انتخابات آینده 

معطوف است. 
  حال آقاى جنتى چطور اســت؟ ایشــان اخیراً گویا 

کسالتى داشتند.
خدا را شکر وضع جسمانى ایشــان خوب است. چند 

روزى مسافرتى رفت. مقدارى کوفتگى بدن داشت و با 
ایشان هم صحبت کردم که گفت خوب است. مشکل 

جدى ندارند.
  پس در انتخابات بعدى هم انجام وظیفه مى کند...

من نسبت به خودم هم نمى توانم چنین چیزى بگویم.
  منظورم وضعیت جســمانى ایشــان اســت که آیا 
مى تواند وظایف خود در انتخابات پیــش رو را انجام

 دهد؟
فعًال خداراشکر مشکلى ندارند./3203

کدخدایى: خدا را شکر آیت ا... جنتى مشکلى ندارند

روابط عمومى آموزش و پرورش شهرستان دیر در استان 
بوشهر خبر خودکشى دانش آموز این شهرستان به دلیل 
نداشتن تلفن همراه را تکذیب کرد. گفته شده بود این 
دانش آموز 11 ساله که در خانواده اى بى بضاعت زندگى 
مى کرد به دلیل نداشتن گوشــى همراه و عدم امکان 
حضور در کالس هاى آنالین، خــود را با طناب حلق 

آویز کرده است.
در اطالعیه آموزش و پرورش این شهرستان آمده است: 
«نامبرده از روز بازگشایى مدارس در 15 شهریور ماه تا 
روز حادثه بنا به درخواســت ولى دانش آموز با توجه به 
شرایط متأثر از کرونا در مدرســه حضور نداشت و کار 

آموزشى خود را با تلفن همراهى که توسط شخص مدیر 
مدرسه در فروردین ماه 99 به ایشان اهدا شده بود و تا 
آخرین ساعات روز حادثه در سامانه "شاد" به صورت 
فعــال و در کالس هاى درس مجــازى آنالین انجام 
مى داده که تمامى مستندات، اعم از فایل هاى صوتى، 
تصویرى و تکالیف و تمرین هاى درسى دانش آموز در 
گروه درسى موجود اســت. ضمنًا نامبرده جزو دانش 
آموزان بى بضاعت و کم برخوردار بوده که در سال هاى 
تحصیلى به صورت مکرر مورد حمایت مدرسه و انجمن 
اولیا و مربیان آموزشگاه بوده است و خانواده نامبرده این 

موضوع را تأیید مى کند.»/3202

خودکشى دانش آموز 11ساله؟

دفتر معاون اول رئیس جمهــورى در نامه اى خطاب به 
محمدباقر نوبخــت، معاون رئیس جمهــورى و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه و عبدالناصر همتى، رئیس کل 
بانک مرکزى اعالم کرد: «معاون اول رئیس جمهورى 
در پى درخواست 157 بسیج دانشجویى از وى در رابطه با 
شفاف سازى بهینه هزینه کرد منابع صندوق توسعه براى 
مقابله با کرونا، دســتور دادند، عموم مــردم را در جریان 
چگونگى هزینه کرد مبلغ یک میلیارد یورو مقاله با کرونا 

قرار دهید.»
جهانگیرى تأکید کرده است: «با توجه به ابهامات به وجود 
آمده در افکار عمومى پیرامون نحوه هزینه کرد یک میلیارد 
یورو که با مجوز رهبر معظم انقالب (مدظله العالى) براى 
مقابله با کرونا دریافت شده، گزارشى دقیق از میزان سهم 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى و سهم سایر 
دستگاه ها و مبلغ پرداختى به هر کدام و نیز مابقى در چه 

زمانى پرداخت خواهد شد تهیه و ارسال شود.» 

دستور جهانگیرى به نوبخت و همتى

سفر اعضاى فراکسیون محرومیت زدایى مجلس به مشهد 
طى چند روز گذشته با حواشى زیادى همراه بوده است. 
ماجرا از آنجایى شروع شــد که اعالم شد اکثریت قریب 
به اتفاق نمایندگان حاضر در این سفر با همراهانى عازم 
مشهد شدند. جالب اینکه گفته شد نمایندگان در این سفر 
بین یک تا شش همراه داشتند؛ اتفاقى که حاال این سئوال 
را مطرح مى کند که هزینه عزیمت همراهان نمایندگان از 
کدام بودجه و منبع تأمین شده است؟ شنیده ها حکایت از 
آن داشت که منابع و بودجه عزیمت همراهان نمایندگان، 
همانند وکالى ملت در مجلس شوراى اسالمى از سوى 

شهردارى مشهد تأمین شده است.
رحمت ا... فیــروزى پوربادى، نماینــده نطنز در مجلس 
شوراى اسالمى که نام خودش هم در لیست مسافران سفر 
مشهد به چشــم مى خورد در گفتگو با «انتخاب» درباره 
سفر نمایندگان به مشهد، گفت: «اعضاى فراکسیون پیش 
از این نیز از مناطق محروم در استان خوزستان و همینطور 
چابهار بازدید کرده بودند و قرار اســت در آینده نزدیک 
سفرهاى بعدى نیز انجام شــود.» فیروزى همچنین در 
پاسخ به این پرسش که بودجه این سفر از چه منبعى تأمین 

شده است، گفت: «من اطالعى از این موضوع ندارم.»
نماینده نطنز در پاسخ به این پرســش که آیا شهردارى 
مشــهد دعوت کننده این ســفر نمایندگان بوده است، 
گفت: «این سفر با نظر آقاى قاضى زاده هاشمى، رئیس 
فراکسیون انجام شد و ایشــان به نمایندگان این سفر را 
اطالع دادند و ایشان دعوت کردند که ما به مشهد برویم.»

وى در پاســخ به این پرســش که گفته مى شود برخى 

نمایندگان با خانواده و همراه عازم مشــهد شده بودند، 
تصریح کرد: «بله این اتفاق افتاد و برخى با خانواده و برخى 

تنها و مجردى در این سفر حاضر شدند.»

فیروزى دربــاره هزینه هاى متحمل شــده بابت حضور 
خانواده نمایندگان در این ســفر گفت: «هزینه خاصى 
نبــود. نمایندگان در این ســفر غذاهــاى معمولى مثل 

خورشــت قیمه، عدســى، عدس پلو و شــله زرد و شله 
مشهدى مى خوردند. اصًال در این سفر چیز خاصى نبود 

که نمایندگان بخواهند دنبال آن باشند.»/3201

نماینده نطنز درباره هزینه سفر جنجالى بعضى نمایندگان به مشهد توضیح مى دهد

فقط عدس پلو خوردیم و شله مشهدى!

رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونى بیگانگان 
فرازمینى را به اســتفاده از قدرت ارتش این کشور تهدید 

کرد.
«دونالد ترامپ» گزارش رســانه ها مبنى بر اینکه وزارت 
دفاع آمریکا گروه ویژه اى را براى بررســى «پدیده هاى 
بیگانه ناشناخته» ایجاد کرده است، رد نکرد. این اتفاق پس 
از انتشار ویدیویى در اوایل سال جارى توسط نیروى هوایى 

آمریکا رخ داد که در آن خلبانان در حال پرواز در نزدیکى 
شیئى ناشناس دیده مى شدند که به گمان بسیارى از افراد، 

یوفو یا همان شىء پرنده ناشناس است.
ترامپ در جواب به ســئوال خبرنگار «فاکس نیوز» که از 
وى پرســید «آیا مى توانید توضیح دهید که چرا وزارت 
دفاع گروه ویژه یوفوها را تشکیل داده است؟» و اینکه «آیا 
یوفوها وجود دارند؟» پاسخ داد: «ُخب، من باید این موضوع 

را بررسى کنم. منظورم این است که من این را شنیده ام. 
من یک نگاه خوب و قوى به آن خواهم انداخت.»

وى سپس به سرعت قدرت نظامى آمریکا را به رخ کشید، 
که از نظر برخــى افراد در توییتر بــه منزله تهدید کردن 
بیگانگان فضایى به استفاده از سالح هاى انسانى توسط 

رئیس جمهور آمریکا قلمداد شد.
وى ادامه داد: «این را به شما مى گویم، ما در حال حاضر 

ارتشــى را ایجاد کرده ایم که از نظر تجهیزات قبًال هرگز 
نداشته ایم. وسایلى که ما در اختیار داریم، سالح هایى که 
داریم و امیدوارم که هرگز مجبور به استفاده از آنها نشویم.» 
دونالد ترامپ در مصاحبه اى با پسرش «دان جونیور» در 
ماه ژوئن اشاره کرد که او «چیزهاى جالبى» در مورد اتفاق 
مشهور دیده شدن یوفو و سقوط آن در روزول، نیومکزیکو، 

در سال 1947 دیده است. 

«ترامپ» فرا زمینى ها را تهدید کرد!
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کدام شهرها 
کمتر ماسک مى زنند؟

براساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، 
از میان 47 شهر با وضع قرمز کرونا در کشور، اصفهان، 
نجف آباد، خمینى شـهر و کاشـان از جمله شـهرهایى 

هستند که کمتر از ماسک استفاده مى کنند.

سارقان انار
باند سـارقان باغ هاى انار در نجف آباد دسـتگیر شـدند. 
فرمانـده انتظامى شهرسـتان نجـف آباد با بیـان اینکه 
مأموران یگان امداد هنگام گشتزنى در محدوده باغات 
از حضور چند غریبه در داخل یک باغ مطلع شدند گفت: 
مأمـوران پس از تمـاس تلفنى بـا مالک بـاغ، طى یک 
عملیات ضربتى و غافلگیرانه هر چهار نفر را که مشغول 
جمع آورى انار از درختان بودند دستگیر کردند. سرهنگ 
محمد حسین باباکالنى با اشاره به کشف 60 کیلو انار در 
محل افزود: متهمان پس از بازجویى هاى اولیه به سرقت 

از باغ انار اعتراف کردند.

کسب گواهینامه
 مدیریت ریسک 

مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان از کسـب 
گواهینامـه مدیریـت ریسـک ISO 31000:2018 در 
شـرکت گاز اسـتان اصفهان خبـر داد. سـید مصطفى 
علوى بیـان کرد: شـرکت گاز اسـتان توانسـته با توجه 
بـه دو اسـتراتژى؛ سـرآمدى درعملیـات و ارتقـاى 
بهره ورى خدمات رسـانى کند و در حال حاضر یکى از 
شرکت هاى برند و صاحب تندیس جشنواره سرآمدى و 
بهبود مستمر شرکت ملى گاز ایران در بین شرکت هاى 

گاز استانى است./3209

پاکسازى 10 پارك 
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: براى تأمین 
آسـایش و آرامش عمومى و فردى، طرح پاکسـازى ده 
پارك محلى و تفرجگاه در ده نقطه از شمال شهر اجرا شد. 
سرهنگ حمیدرضا اکبرى افزود: در اجراى این طرح 28 
مظنون دستگیر و شش دستگاه موتورسیکلت توقیف و 
هفت تیغه سالح سرد همراه مقدارى مواد مخدر کشف و 

به 43 نفر تذکر داده شد.

امدادرسانى به 146 حادثه دیده 
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمر اسـتان اصفهـان از 
انجام 57 مأموریت امداد و نجات و امدادرسانى به 146 
حادثه دیده توسـط نجاتگران اسـتان اصفهان در طول 
هفته گذشـته خبر داد. على محمدهاشـمى بـه حوادث 
تحت پوشش جمعیت هالل احمر استان در بازه زمانى 
دوازدهم لغایت هجدهم مهرماه اشـاره کرد و گفت: در 
این بازه زمانـى 34 حادثه جاده اى، 13 حادثه شـهرى، 
سـه مورد خدمات حضـورى، چهار حادثه کوهسـتان و 
سه حادثه صنعتى و کارگاهى توسـط نیروهاى امدادى 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان پوشش داده شد.

تمدید نکنید
حیدر صادقى، معاون سرمایه گذارى و گردشگرى اداره 
کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان با اعالم خبر تعطیلى اماکن گردشگرى و بناهاى 
تاریخى اصفهان تا پایان هفته جارى گفت: در حال تهیه 
نامه  اى براى ارسـال به سـتاد کروناى استان هستیم تا 
از آنها بخواهیم تعطیلى بناهاى تاریخـى را بیش از این 

تمدید نکنند چرا که ازدحامى در این فضاها وجود ندارد.

نشت یابى لوله انتقال آب 
عملیـات نشـت یابى لولـه 400 میلیمترى انتقـال آب 
اصفهان-نایین توسـط اکیپ حوادث این منطقه انجام 
شد. الزم به توضیح اسـت در همین راسـتا حوادث آبفا 
منطقه 6 با هماهنگـى هاى به عمل آمـده و تجهیزات 
کامل طـى عملیـات ضربتـى در محـل حاضر شـده و 
در مدت زمان سـه سـاعت و بـدون قطـع آب و یا افت 
فشـار، عملیات تعمیر لولـه 400 میلیمتـرى را به انجام 

رساندند./3210

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان آخرین آمار 
مبتالیان به کرونا، بهبودیافته ها، ترخیص شدگان و بیماران 
بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان هاى استان 

در 24 ساعت منتهى به روز گذشته را تشریح کرد.
آرش نجیمى با اشاره به آمار بیماران جدید مبتال به ویروس 
کرونا طى این مدت اظهار کرد: تعداد 208 مورد بیمار جدید 
از افراد مشکوك به کرونا ویروس به جز شهرستان هاى 
کاشــان و آران و بیدگل با عالیم بالینى در بیمارستان ها 
بسترى شدند و در همین زمان تعداد 169 نفر از بیماران 
مبتال به کرونا که در 22 مرکز درمانى و بیمارســتان هاى 
استان به جز کاشان و آران و بیدگل تحت مراقبت بودند با 

بهتر شدن وضعیت عمومى شان ترخیص شدند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: 
اکنون تعداد کل بیمارانى که در شهرســتان هاى استان 
به جز کاشــان و آران و بیدگل با تشخیص کرونا بسترى 
هستند 1617 نفر است که از این تعداد 327 نفر وضعیت 

وخیم ترى دارند.
نجیمى خاطرنشان کرد: آمار تعداد کل موارد مثبت ابتال 
به ویروس کرونا 796 نفر است و طى 24 ساعت منتهى 
به روز دوشنبه 34 نفر بیمار فوت شده مشکوك به کرونا 
ویروس و 25 نفر فوتى مثبت قطعى به بیمارى کووید-  19 

در بیمارستان هاى استان اصفهان داشته ایم.

گواهینامه استاندارد ملى ایران براى تولید ریل راه آهن به 
شرکت ذوب آهن اصفهان اعطا شد.

معاون بهره بردارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
گفت: ایــن گواهینامه همراه با پروانــه کاربرد عالمت 
استاندارد این محصول به منصور یزدى زاده، مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان اعطا و با این گواهینامه دیگر پرونده 

تمام انتقادات براى ریل ذوب آهن اصفهان بسته شد.
مهرداد توالییان افزود: جرقه تولید ریل از ســال 72 در 
ذوب آهن زده شــد، اما ترکیبى از تجربه و تعهد باعث 
شد تا این شــرکت موفق  به تولید ریل استاندارد شود و 
این محصول را راهى بازار کنــد.  وى گفت: براى تولید 

انواع ریل، راه بسیار دشوارى طى شده و امروز بر اساس 
استاندارد، تلرانس این محصول میکرونى است و صادرات 
این محصول مى تواند براى ذوب آهن درآمد ارزى خوبى 
به همراه داشــته و بخش زیادى از مشکالت این واحد 

تولیدى را برطرف کند.
معاون بهره بردارى شــرکت ذوب آهن اصفهان افزود: 
به محض تأمین نیاز داخل و در صورت نبود متقاضى به 
سمت صادرات حرکت خواهیم کرد، اما دولت به شدت 
بحث توســعه ریلى را پیگیرى مى کند، اگر در ادامه نیز 
این توسعه در اولویت باشد همچنان نیاز داخل را تأمین 

خواهیم کرد.

پرونده انتقاد به ریل تولیدى 
ذوب آهن بسته شد

بسترى شدن 208 
بیمار کرونایى در 24 ساعت

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در بازدید 
سر زده از معاونت تجارى این مجموعه با اشاره 
به اهمیــت موضوع دیجیتــال مارکتینگ در 
گسترش کسب و کارها،  گفت: معاونت تجارى 
باید با همتى واالتــر از قبل پیشــتاز عرصه 
توسعه بازاریابى دیجیتال در فضاى مخابرات

 باشد.
ناصر مشــایخى در این بازدید ضمن تأکید بر 
جایگاه ویژه معاونت تجارى در روند مناسبات 
یک مجموعه اظهــار کرد: ایــن معاونت به 
مثابــه ویترینى بوده کــه در آن تمام خدمات 
و ســرویس هــاى مجموعه مخابــرات که 
ماحصل تالش هاى قســمت هاى مختلف 
فنى و ادارى اســت در معــرض بازدید قرار 
مى گیرد لذا رســالت آن عرضه مناســب این 
خدمات و ســرویس ها به جامعــه مخاطب

 است.
وى استفاده از به روزترین روش هاى بازاریابى 
را شرط موفقیت این معاونت دانست و افزود: 
تنها نگاه تخصصى و علمى به مقوله بازاریابى 
و دیجیتال مارکتینگ و اســتفاده از ابزارهاى 
خاص امروزى است که مى تواند ما را در نیل به 

اهداف کمک کند.

مدیر توســعه بازرگانى سازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: کشــورهاى عراق، افغانســتان، امارات، 
کویت، پاکستان، روسیه، هلند، عمان و هنگ کنگ از جمله 

خریداران محصوالت کشاورزى اصفهان هستند.
فرهاد حاجى مرادى در گفتگو با «مهــر»، درباره میزان 
صادرات محصوالت کشــاورزى از استان اصفهان اظهار 
کرد: میزان صادرات حیوانات زنده و محصوالت حیوانى از 
استان اصفهان طى شش ماهه نخست سال جارى نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته با افزایش وزنى بیش از 43 
درصد و افزایش 27 درصدى درآمد ارزى، همراه بوده است. 
وى ادامه داد: در زمینه صادرات ماشین آالت کشاورزى نیز 
با رشــد وزنى 158 درصدى و افزایش 82 درصدى درآمد 
ارزى صادرات در شــش ماهه نخست سال جارى نسبت 
به مدت مشابه سال قبل روبه رو هستیم، البته با توجه به 
مشکالت ناشى از تحریم ها و بیمارى کرونا در برخى موارد 
نیز با کاهش صادرات روبه رو بوده ایم که امیدواریم با بهبود 

شرایط شــاهد رفع مشــکالت و افزایش حجم صادرات 
محصوالت کشاورزى باشیم.

مدیر توسعه بازرگانى جهاد کشاورزى استان اصفهان ابراز 
کرد: همچنین در زمینه صــادرات چربى ها و روغن هاى 
حیوانى و نباتى با رشد وزنى 322 درصدى و افزایش درآمد 
ارزى 37 درصدى در شــش ماهه نخست سال جارى در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته روبه رو هستیم که 

باعث خرسندى است.
حاجى مرادى کشورهاى عراق، افغانستان، امارات، کویت، 
پاکستان، روســیه، هلند، عمان و هنگ کنگ را از جمله 
خریداران محصوالت کشاورزى از استان اصفهان اعالم 
کرد و گفت: خوشبختانه با تالش هاى شکل گرفته شاهد 
صادرات خوبى به کشــورهاى اوراســیا همچون روسیه، 
ارمنستان و قزاقستان بودیم، البته کشورهاى منطقه اوراسیا 
فرصت خوبى براى صادرات انواع محصوالت هستند و این 
امر مى طلبد تولیدکنندگان و صادرکنندگان نگاه ویژه ترى 

به این بخش داشته باشــند.  وى گفت: در زمینه صادرات 
شیالت با راه اندازى کارگو ترمینال و تالش تولیدکنندگان 
شاهد رشد چشمگیر میزان صادرات هستیم به گونه اى که 
صادرات انواع محصوالت شیالتى در شش ماهه نخست 
سال جارى نسبت به شش ماهه نخست سال 98 با رشد 
وزنى بیش از 269 درصدى و افزایــش درآمد ارزى 481 
درصدى روبه رو است و در صورتى که فعاالن اقتصادى این 
بخش برنامه ریزى دقیقى داشته باشند مى توان بازارهاى 
مناســب صادراتى براى محصوالت شیالت ایجاد کرد و 

آنها را گسترش داد.
مدیر توســعه بازرگانى سازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان اضافــه کرد: اصفهان در بخش صــادرات انواع 
گیاهان دارویى نیز مى تواند به قطبى در کشور تبدیل شود و 
خوشبختانه در این زمینه اقدامات بسیار خوبى در حال انجام 
است و امیدواریم شاهد افزایش هر چه بیشتر صادرات در 

این بخش باشیم.  

صادرات عمده محصوالت 
کشاورزى اصفهان به 9 کشور

«حصه» را پنجره اى شکسته در حاشیه شهر اصفهان 
مى نامند، منطقه اى که در آن مشــکالت اجتماعى به 

وضوح دیده مى شود.
رئیس پلیس مواد مخدر شهرستان اصفهان در گفتگو با 
«مهر» اظهار مى کند: «حصه» یکى از نقاط قرمز شهر 
اصفهان اســت، این منطقه به کانون جرم تبدیل شده و 
خارجى هاى این منطقه بزهکاران را به ســمت خودش 

مى کشند.
ســرگرد مجید طاهرزاده از اجراى طرح هــاى متعدد 
پاکســازى در منطقه حصه خبر مى دهد و مى گوید: این 
طرح به صورت ویژه از اول ماه رمضان در دستور کار بوده 
است، با بررسى هاى صورت گرفته تسلط کافى بر حصه 
را به دست آورده ایم، در ماه رمضان هفت نفر از عناصر 
اصلى توزیع مواد مخدر را در قالب طرح هاى اطالعاتى 

دستگیر کردیم، همچنین دســتگیرى خرده فروشان و 
بازدید از مخفیگاه آنها را نیز در دستور کار داشته ایم.

وى با بیان اینکه پاتوق هاى تجمــع معتادان در منطقه 
حصه شناسایى شده اســت ادامه مى دهد: معتادان را در 
چندین مرحله جمع آورى کردیم و در بین آنها 160 نفر 

کارتن خواب را نیز در فاز اول جمع آورى کردیم.
وى کــه آلوده ترین نقطه حصه را «بن بســت بهاران» 
معرفى مى کند، مى افزاید: در این بن بست تعدادى خانه 
30 الى 40 مترى وجود داشــت که محل تجمع زنان و 
مردان خالفکار بود که به دستور معاون دادستان اصفهان 
همه خانه هاى این بن بســت پلمب، انشعابات برق، گاز 
و آب این خانه ها قطع و مالک ایــن خانه ها نیز همراه با 
متهمانى که در این خانه ها بودند،  دســتگیر و به مراجع 

قضایى معرفى شدند./3208

سخنگوى شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: 
یک میلیون و 300 هزار مشترك برق در سطح استان 
به جز شهرســتان اصفهان داریم که برق حدود 365 

هزار مشترك در حال حاضر رایگان شد.  
امیر رمضانى در گفتگو با «صاحب نیوز» با بیان اینکه 
مصرف برق مشــترکان اگر زیر الگوى مصرف باشد 
برق آنها رایگان است، اظهار کرد: مشترکانى که در 
ماه هاى گرم سال تا سقف 100 و در ماه هاى غیر گرم 
تا 80 کیلو وات مصرف کنند قبضى براى آنها صادر 

نمى شود و برق آنها رایگان است.
سخنگوى شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: 
مشــترکان مى توانند با مدیریت مصــرف خود جزو 

مشترکان رایگان از برق باشــند، در حال حاضر 27 
درصد از مشترکان در استان برق آن ها رایگان خواهد 

بود.
وى افزود: یک میلیون و 300 هزار مشترك برق در 
سطح استان به جز شهرستان اصفهان داریم که حدود 
365 هزار مشترك شــامل این تعرفه شدند؛ با توجه 
به اینکه قرار گرفتن در این طرح بستگى به مصرف 
مشترکان دارد و ممکن است در یک ماه آمار بیشتر و 

یا کمتر شود.
رمضانى بیان کرد: حداقل مصرف برق مشــترکان 
شهرى بیشتر از سقف تعیین شــده است و به همین 

دلیل اکثر متقاضیان این طرح روستایان هستند.

تاکنون مصوبــه اى براى افزایــش قیمت نان به 
تصویب نرسیده است.

معاون هماهنگــى امور اقتصادى و توســعه منابع 
اســتاندار اصفهان با بیان اینکــه قیمت نان خرداد 
پارسال افزایش یافت گفت: بیشــتر اقالم غذایى 
تاکنون افزایش قیمت داشته اند و تاکنون مصوبه اى 

براى افزایش قیمت نان نداشته ایم.
سید حسن قاضى عسگر با بیان اینکه افزایش قیمت 

نان در کارگروه آرد و نان مطرح است افزود : منتظر 
نتیجه بررسى کارشناسان تعیین قیمت هستیم که بر 
اساس اصول حسابدارى صنعتى بررسى مى کنند و 
قیمت نان هم با توجه به افزایش دستمزد کارگر و 
بقیه موارد درگیر در نانوایى 20 درصد افزایش پیدا 

مى کند.
وى افزود: البته دولت یارانه زیادى براى نان پرداخت 

مى کند تا قیمت نان را پایین نگه دارد./3206

معاون برنامه ریزى و توســعه سرمایه انسانى شهردار 
اصفهان از انعقاد تفاهمنامه مشترك میان شهردارى و 
دانشگاه اصفهان به منظور راه اندازى و بهره بردارى از 

رصدخانه شهرى اصفهان خبر داد.
علیرضا صادقیان با بیان اینکه ساختار رصدخانه شهرى 
به صورت بین نهادى در نظر گرفته شده است، اظهار 
کرد: در جلسات متعدد اتاق فکر با حضور نمایندگان 
دستگاه هاى اجرایى و سازمان هاى مردم نهاد به این 
نتیجه رسیدیم که رصدخانه باید ساختارى بین نهادى 
داشته باشد. وى تصریح کرد: بر مبناى این تفاهمنامه، 

دانشگاه اصفهان فضاى مناسبى را به منظور طراحى 
و اجراى سایت فیزیکى رصدخانه در اختیار شهردارى 
قرار مى دهد و شهردارى نیز به طراحى و تجهیز و تأمین 

منابع مالى و انسانى مورد نیاز مى پردازد.
معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى شهردار 
اصفهان اظهار امیدوارى کرد  پروژه رصدخانه شهرى 
تا پایان ســال جارى به بهره بردارى برسد و بتواند با 
پایش مستمر شاخص هاى کلیدى شهرى، اطالعات 
مورد نیاز براى مدیران و برنامه ریزان شــهرى و نیز 

پژوهشگران و عموم شهروندان را فراهم کند.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان از مردم خواست تا 
مصنوعات طالى فاقد ُکد شناسایى خریدارى نکنند 
زیرا عالوه بر تحمیل خســارت، امکان پیگیرى هم 

وجود ندارد.
محمود فرمانى اظهار کــرد: همه واحدهاى تولیدى 
طالى دارنده پروانه استاندارد، ملزم به حک کردن کد 
شناسایى بر روى مصنوعات طال هستند که در استان 
اصفهان این کد با حرف انگلیسى  E آغاز مى شود. وى 
افزود: پس از حرف انگلیسى یک عدد باید حک شود 
که نشانه کد شناســایى طال و شماره کارگاه تولیدى 

دارنده پروانه از اداره کل استاندارد است.
فرمانى تصریح کرد: مصنوعــات طالیى که در بازار 
عرضه شود و فاقد کد شناسایى باشد مانند محصوالت 
دیگرى است که عالمت استاندارد نداشته باشد و توزیع 

آن ممنوع است.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان تأ کید کرد: اگر مردم 
هر نوع محصولى از جمله مصنوعات طال خریدارى 
کنند که استاندارد نداشــته باشد اگر از محل آن دچار 
ضرر و زیان شدند امکان پیگیرى و احقاق حق وجود 

ندارد.

در بازرســى از انبار هاى شهرســتان مبارکه استان 
اصفهــان، 28 هزار تن ورق فوالدى احتکار شــده 

کشف شد.
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صمت استان 
اصفهان با بیان اینکه در بازرســى از 9 انبار فعال در 
زمینه محصوالت فوالدى، شش واحد در سامانه جامع 
انبار ها ثبت نشده بود گفت: از این تعداد، همراه این 
ورق هاى فوالدى، حدود 816 تن دیگر محصوالت 

فوالدى مانند تیرآهن و میلگرد نیز کشف شد.
اکبر عادل مرام افزود: زمان ماندگارى حدود 19 هزار 

تن از این ورق هاى فوالدى، بیش از یک ماه اســت 
و در بررسى ها مشخص شــد برخى از آنها متعلق به 

سال هاى 98 و 97 هستند.
بازرس سازمان صمت هم گفت: تولید کنندگانى که 
مورد اعتماد سازمان هاى نظارتى هستند این ورق ها 
را از بورس کاال خریدارى و به جاى استفاده در تولید 
در انبار هاى غیر مجاز دپو مى کنند. احسان مردانشاه 
افزود: پس از دپوى این محصوالت، افراد بدون توجه 
به ضوابط قانونى، لیبل آن ها را مخدوش کرده و در بازار 

آزاد به قیمت باالترى به فروش مى رسانند./3207

برق 365 هزار مشترك اصفهانى رایگان شد

تکذیب گران شدن قیمت نان در اصفهان

رصدخانه شهرى اصفهان راه اندازى مى شود

مردم طالى بدون ُکد شناسایى خریدارى نکنند

کشف 28 هزار ُتن ورق فوالدى احتکار شده 

معاونت تجارى مخابرات 
در توسعه بازاریابى 
دیجیتال پیشتاز باشد

«بن بست بهارستان» به بن بست خورد
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در پى انتقاد رضا شفیعى جم از پرداخت نشدن دستمزد عوامل 
یک سریال، این بازیگر با انتشار ویدیویى جدید اعالم کرد که 
پس از انتقادها موفق شده اســت نیمى از این پول را دریافت 
کند. در این میان تهیه کننده سریال هم ماجرا را از منظر خود 

توضیح داد.
رضا شــفیعى جم مدتى پیش با انتشــار ویدیویى 
در فضاى مجازى از پرداخت نشــدن دستمزدش 
در آخرین ســریالى که براى تلویزیــون ایفا کرده 
بود، انتقاد و اعالم کرد که به رغم دشــوارى بازى 
و نویســندگى در این ســریال آن هم در ایام شیوع 
کرونا، تهیه کننده این ســریال پس از گذشت چند 
ماه از ساخت، پاســخ او و دیگر عوامل را نمى دهد و 
چک هایش هم برگشت خورده اســت. او با انتقاد 
صریح از تهیه کننده نســبت به پاسخگو نبودن به 
عوامل که برخى از آنها را پیشکسوتان حوزه نمایش 
تشکیل مى دهند، از مسئوالن تلویزیون درخواست 

کرده بود که تهیه سریال ها را به هر فردى نسپرند.
هرچند شفیعى جم در این ویدیو نام دقیقى از سریال 
و تهیه کننده را نیاورده بود اما توضیحات او، اذهان 
مخاطبان و رسانه ها را به سمت سریال «میانبر» 
مى برد که چند ماه قبل پخــش فصل دوم آن در 

شبکه 5 سیما به پایان رسید. چند روز پس از انتشار این ویدیوى 
انتقادآمیز، شفیعى جم، ویدیوى دیگرى منتشر کرد که در آن با 
لحنى طنز و نمایشى اعالم کرده بود نیمى از طلبش را دریافت 

کرده است.
در پى انتشار این ویدیو، محمد صالحیان، تهیه کننده سریال 
«میانبر» با نادرست خواندن فرار از پرداختن دستمزد بازیگران 
و عوامل سریال «میانبر»، توضیح داد که سازمان صداوسیما به 
صورت اقساط ماهانه مبالغى را در اختیار تهیه کننده ها مى گذارد 

و بعد آنها این پول را میان بازیگران و عوامل تقسیم مى کنند.
این تهیه کننده با اشاره به ویدیوى دوم رضا شفیعى جم افزود: 

این بازیگر بعد از ویدیوى اول، ویدیوى دیگرى گذاشــت و از 
من عذرخواهى کرد. حتى خود ایشان دوباره پیشنهاد همکارى 

کرده اند و مى خواهند به دفتر ما بیایند.
صالحیان در ادامه اظهار کرد: درست است که ما دستمزدها را 

تسویه نکرده ایم، اما هر چه سازمان صداوسیما به ما داده است، 
میان بازیگران تقسیم کرده ایم. هر قسطى که داده مى شود، 
باید میان همه تقســیم کنیم. به عالوه، سه چهار ماه بیشتر از 
این سریال نگذشته است. ما پروژه هایى داریم که یکى  دو سال 

است دستمزد بازیگران و عواملش پرداخت نشده است.
او گفت: مقصر اصلى کسى نیست؛ شرایط اینطور است. سازمان 
صداوسیما قسط ها را مى دهد و ما قسطى را که مى گیریم، پخش 
مى کنیم. سازمان بر اساس اقساط و پیشرفت کار، پول را تحویل 
مى دهد. در حال حاضر بخش کوچکى از دستمزدهاى عوامل این 

سریال مانده است که آن هم پرداخت مى شود./3205

الله اسکندرى، بازیگر معروف سینما و تلویزیون با به اشتراك 
گذاشــتن تصویرى از خود ســر فیلمبردارى جدید، از مردم 

خواست کرونا را جدى بگیرند.
او با ظاهرى عجیب و با پروتکل هاى بهداشتى در حال ضبط 
کار جدیدش به مبارزه با کرونا رفت. الله اسکندرى  متولد 30 

آذر 1354 در تربت حیدریه است. او بازیگر و عکاس است. 
الله اسکندرى دانش آموخته رشته طراحى گرافیک از دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد تهران مرکز است. آغاز کار وى در سینما با 
بازى در فیلم «متولد ماه مهر» به کارگردانى احمدرضا درویش 
در ســال 1378 بود. او همچنین در زمینه هنرهاى تجسمى 
فعالیت هاى بى شمارى داشته است که شامل چندین نمایشگاه 
عکس، نقاشى و موزاییک در داخل و خارج از کشور است. الزم 
است ذکر شود ایشان از سال 1387 تا کنون با شهردارى تهران 
براى زیباسازى شهرى فعالیت خود را ادامه داده است. او خواهر 

ستاره اسکندرى است.

فصل سوم مجموعه تلویزیونى «نون.خ» به کارگردانى سعید آقاخانى وارد مرحله تولید شد.
پیش تولید این سریال از اواسط تابستان امسال و فیلمبردارى آن از اواسط مهر ماه و تحت رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى در تهران آغاز شده است.
عالوه بر بازیگران دو فصل پیش، اکبر عبدى به عنوان بازیگر جدید به جمع بازیگران اضافه شده و 

على صادقى نیز که در فصل دوم حضور نداشت، در این فصل حضور دارد.
سعید آقاخانى، شقایق دهقان، سیروس میمنت و سیدعلى صالحى از بازیگران این سریال هستند. 
فصل سوم سریال «نون.خ» در 15 قسمت براى پخش در نوروز 1400 از شبکه اول سیما ساخته 

مى شود.

ابوالفضل جلیلى، کارگردان نام آشناى سینماى ایران امسال با فیلم «مسیر معکوس» 
در جشنواره فیلم کودك و نوجوان حضور دارد.

جلیلى 15 فیلم ســینمایى و ده ها جایزه از فستیوال هاى کوچک و بزرگ سینمایى 
دارد اما تاکنون هیچ یک  از فیلم هایش به نمایش عمومى درنیامده و 

حتى سینماهاى هنروتجربه  هم از نمایش فیلم هاى او خوددارى 
کرده است. اتفاقى که شــاید در نوع خود یک رکورد در میان 
کارگردان هاى ایرانى به شمار بیاید اما جلیلى مى گوید: «چون 
تا به حال هیچکدام از فیلم هایش اکران نشــده انتظارى هم 

براى اکران فیلمش ندارد.»
در سال گذشته اما بنیاد سینمایى فارابى شمارى از فیلم هاى 

این کارگردان مهم سینماى ایران از جمله «دت یعنى دختر»، 
«گال»، «گل یا پوچ»، «یک داســتان واقعى»، «ابجد»، 

  «حافــظ»، «داروگ»، «دان»، «دلبران» و «رقص 
خاك» را در قالب یک پکیج DVD به بازار 

فرستاده است اما مشخص است که این 
اتفاق هم نمى تواند جاى اکران فیلم 

روى پرده سینما را بگیرد. 
جلیلى که متولد 1336 اســت 
براى ایــن فیلم هایش جوایز 
بسیارى هم در جشنواره هاى 

مختلف دنیا کسب کرده اســت. جوایز و موفقیت هایى که او را در زمره بهترین 
کارگردان هاى ســینماى ایران قــرار داده اســت. او همچنیــن در کارهایش 
بیشــتر به ســراغ نابازیگران مى رود. کاراکترهاى نوجوانى که تا به حال جلوى 
دوربین قرار نگرفته اند اما به نظر مى رســد ابوالفضــل جلیلى به نوعى 
کار با آنها را خوب بلد اســت. جلیلى چندین فیلم براى رده ســنى 
نوجوان دارد که آخرین آنها یعنى «مســیر معکــوس» را براى 
حضور در سى وســومین جشــنواره فیلم کودك و نوجوان ارائه

 کرده است.
ابوالفضل جلیلى که نوجوانان کاراکترهاى اصلى اغلب فیلم هایش 
هستند درباره «مســیر معکوس» و رده سنى مخاطب آن گفت: 
«فیلمى که براى جشــنواره کودك آماده کرده ام براى بچه ها 
نیست بلکه فیلمى ساخته ام از بچه ها و مخاطبش کودکان 
نیستند و بیشتر براى مخاطب نوجوان است. فیلم "مسیر 
معکوس" به چالش چند جوان در جامعه امروز ایران 
براى ســاخت فیلم و ورود به جرگه سینماگران 
جوان مى پردازد.» سى وســومین جشــنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
به دبیرى علیرضــا تابش 27 مهر تا 
2 آبان به صورت مجازى برگزار 

مى شود.

«تام کروز» به دلیل فیلمبردارى صحنه هایى از «مأموریت غیرممکن 
7» در بیمارستانى با بیش از صد بیمار کرونایى، هدف انتقادات تند و 

گسترده قرار گرفت.
پلى کلینیک «امبرتو پریمو» در رم یکى از لوکیشن هاى فیلم اکشن 
«مأموریت غیرممکن 7» اســت و فیلمبردارى برخى صحنه ها در 

بالکن طبقه اول این بیمارستان انجام مى شود.
روزنامه ایتالیایى «رپابلیک» در گزارشى افشا کرد عوامل تولید این 
فیلم براى جابه جایى از آسانسور ویژه اى که به بخش هاى کووید-19 
این بیمارستان اختصاص دارد اســتفاده مى کنند. در این گزارش، 
عوامل بیمارستان نیز همزمان پروژه ساخت این فیلم را به هم ریخته 

و بى نظم توصیف کردند.
یکى از کارکنان امبرتو پریمو در مصاحبه با «رپابلیک» گفت: «چند 
روز پیش اوضاع واقعًا به هم ریخته بود. اینکــه ما در این روزهاى 
پرتحرك و شلوغ که منحنى شیوع صعودى شده میزبان تولید یک 

فیلم هالیوودى هستیم، یک مسئله جدى است.»  
«روبرتو چیرچیا»، دبیرکل اتحادیه پزشکى ایتالیا در گفتگو با روزنامه 
انگلیســى «تلگراف» با تأیید آنکه در حال حاضر 130 بیمار مبتال 
به ویروس کرونا در این بیمارســتان وجود دارد و 12 نفر در بخش 
مراقبت هاى ویژه بسترى هستند، تأکید کرد وضعیت خطرناك است.
وى گفت: «در این شرایط، ساخت یک فیلم در اینجا خطرناك و بسیار 
غیرمسئوالنه است و ما از مدیریت (بیمارستان) عصبانى هستیم.» 
چیرچیا افزود: «ما یکى از بیمارســتان هاى اصلى رم در خط مقدم 
مبارزه با ویروس کرونا هستیم. روزانه ظهور حجم باالیى از موارد 
جدید ابتال در سرتاسر ایتالیا را شــاهدیم. اینکه اجازه فیلمبردارى 
چند روزه در داخل بیمارستان را بدهیم، طبیعى نیست. در چند روز 
گذشته، تست کروناى 12 نفر از کارکنان این بیمارستان ایتالیایى نیز 

مثبت شده است.»
یکى از سخنگویان استودیوى فیلمسازى «پارامونت پیکچرز» در 
واکنش به این اخبار جنجالى در گفتگو با «تلگراف» مدعى شــد 
فیلمبردارى ها در بخش ادارى بیمارستان انجام شده که در آن رعایت 

شیوه نامه هاى بهداشتى در اولویت قرار دارد.

«تام کروز» کنار 130 بیمار 
کرونایى چه مى کند؟

نخستین پوستر از نسخه تازه فیلم سینمایى «دنیاى ژوراسیک» 
منتشر شد. این فیلم به تازگى به دلیل شــیوع کرونا با تعویق در 

اکران رو به رو شده است.
با وجود اینکه ســازندگان و کارگردان فیلم ســینمایى «دنیاى 
ژوراسیک» اصرار داشــتند با ادامه فیلمبردارى و اتمام آن، این 
فیلم را براى اکران در سال جارى میالدى آماده کنند، اما کمپانى 
«یونیورســال» اکران این فیلم را به دهم ماه ژوییه سال 2022 

تغییر داد.
طى ماه هاى گذشته با اوج گیرى شیوع بیمارى کرونا در سراسر 
جهان اکثریت پروژه هاى مهم هالیوودى متوقف شــد و تمامى 
آثار در شــرف اکران نیز پخش خود را تعویــق انداختند، هرچند 
هنوز زمان دقیقى از بازگشــایى رسمى ســینماهاى هالیوود در 
دست نیست اما شروع تولید پروژه هاى مهم مى تواند نویدبخش 

بازگشت سینما به روال قبل باشد. 
فیلم سینمایى «دنیاى ژوراسیک» نزدیک به دو ماه است که با 
وجود تشدید کرونا در جهان همچنان به فیلمبردارى خود ادامه 
مى دهد، این اقدام تاکنون با مخارج ســنگینى براى سازندگان 
این فیلم روبه رو بوده است، این اتفاق تاکنون هزینه اى معادل 9 
میلیون دالر به همراه داشته و باعث شده تا تمامى عوامل در یک 

هتل مجزا مستقر شوند.

انتشار نخستین پوستر فیلم 
«دنیاى ژوراسیک»

تمدید تعطیلى سینما و تئاتر  به علت افزایش شیوع کرونا بى آنکه 
هیچ همراهى معیشتى جدى با اهالى سینما و تئاتر صورت 
گیرد با انتقاد لیلى رشیدى، بازیگر تئاتر و سینما مواجه شد. 
رشیدى با انتقاد از تعطیلى دوباره تئاتر و سینما خطاب به 
مدیران فرهنگى و تصمیم گیرندگان تأکید کرد: شغل ما 

تفریح و تفنن نیست که مدام تعطیل شود.
این بازیگر مشغول بازى در نمایش «در انتظار گودو» بود 
که به دلیل تعطیلى تئاتر و سینما، از اجراى این نمایش باز 
ماند. این در حالى اســت که این نمایش در فضاى باز باغ 

کتاب اجرا مى شد.
رشیدى انتقادات خود را درباره کم توجهى به تئاتر و سینما و 
هنرمندان آن در دوران کرونایى مطرح و تأکید کرد مدیران 
فرهنگى باید به وظایف خود عمل کننــد و راه چاره اى براى 
این وضعیت بیاندیشــند. او توضیح داد: در اینکه شرایط خاص 
است و کرونا تمام مشاغل را تحت تأثیر 
قرار داده، هیچ شکى نیست 
ولى در این وضعیت، 
تعطیلى چند باره 
تئاتر و سینما 
جاى تأسف 
و تعجــب 
دارد. او با 
اشاره به 

ویژگى هاى تئاتر به عنوان هنرى زنده اضافه کرد: بسیارى از مشاغل نمى توانند خود را با 
وضعیت کرونایى تطبیق دهند ولى تئاتر این مزیت را دارد که مى تواند خود را با شرایط روز 

و وضعیت اجتماعى هماهنگ کند.
رشیدى تأکید کرد: تئاتر و سینما شغل ماست و باید بتوانیم مانند دیگر مشاغل، به فعالیتمان 
ادامه بدهیم و واقعاً این پرسش در ذهن همه هنرمندان تئاتر وجود دارد که آیا تئاتر و سینما 

از مکانى مانند مترو یا اتوبوس BRT خطرناك تر است؟
او با بیان اینکه افراد زیادى از راه تئاتر و سینما گذران زندگى مى کنند، افزود: عوامل تئاترى 
و سینمایى بسیار پرشمار هستند. گرچه فقط بازیگران به واسطه حضور روى صحنه دیده 
مى شوند ولى پشت صحنه تئاتر و سینما هم، افراد زیادى مشغول به کار هستند و حاال شغل 

همه آنان به خطر افتاده و منبع درآمدشان رو به نابودى است.
رشیدى که پیش تر هم از بى توجهى وزیر بهداشــت به هنرمندان تئاتر به عنوان یکى از 
مشاغل آسیب دیده از کرونا ابراز شگفتى کرده بود، یادآورى کرد: بى  انصافى است که تئاتر 
را جزو مشاغل آسیب دیده در دوران کرونایى به حساب نیاوردند و نمى آورند. همان زمان که 
وزیر بهداشت نامى از ما نیاورد، باید مى فهمیدیم از نظر مسئوالن تئاتر و سینما تفنن است.

بازیگر «عرق سرد» خاطرنشان کرد: چرا متوجه نیستند تئاتر و سینما شغل ماست و چگونه 
است که مدام و به راحتى آن را تعطیل مى کنند؟ مگر مى توان مثًال بازار تهران را که لبریز از 
جمعیت است، تعطیل کرد و مانع کسب درآمد بازاریان شد و حال آنکه بازار نمى تواند خود را 
با شرایط کرونا تطبیق بدهد. نمى توانند بازار را تعطیل کنند ولى مدام سینما و تئاتر را تعطیل 
مى کنند. لیلى رشیدى با ابراز تأسف گفت: در هیچ موردى در جریان کرونا نه تنها به تئاتر و 
سینما کمکى نشد، بلکه جلویش را هم گرفتند و این پرسش جدى وجود دارد که چگونه است 
باشگاه هاى ورزشى بسیار بزرگ در همین هفته هاى محدودیت هاى کرونایى به فعالیت 
خود ادامه مى دهند ولى سینما و تئاتر تعطیلند؟ باشگاه هاى ورزشى بزرگ که قوطى کبریت 

نیستند که پنهانى فعالیت کنند. این تناقض ها واقعاً حیرت انگیز است!

تمدید تعطیلى سینما و تئاتر  به علت افزایش شیوع کرونا بى
هیچ همراهى معیشتىجدى با اهالى سینما و تئاتر صو
گیرد با انتقاد لیلى رشیدى، بازیگر تئاتر و سینما مواجه

و سینما خطاب تعطیلى دوباره تئاتر رشیدى با انتقاد از
مدیران فرهنگى و تصمیم گیرندگان تأکید کرد: شغ

تفریح و تفنن نیست که مدام تعطیل شود.
اینبازیگر مشغول بازى در نمایش «در انتظار گودو»
که به دلیل تعطیلى تئاتر و سینما، از اجراى این نمایش
ماند. این در حالى اســت که این نمایشدر فضاى با

کتاب اجرا مى شد.
رشیدى انتقادات خود را درباره کم توجهى به تئاتر و سین
هنرمندان آن در دوران کرونایى مطرح و تأکید کرد مدی
فرهنگى باید به وظایف خود عمل کننــد و راه چاره اىب
این وضعیت بیاندیشــند. او توضیح داد: در اینکه شرایط خ
ت تمام مشاغل را تحت است و کرونا
قرار داده، هیچ شکى نی
ولى در این وضع
تعطیلى چند
تئاتر و س
جاى تأ
و تعجـ
دارد.
اشار

گالیه هاى لیلى رشیدى از تعطیلى چند باره تئاتر و سینما

چرا متوجه نیستند تئاتر و سینما 
شغل ماست؟!

یازدهم اکتبر «آمیتاب باچان» 78 ساله شد. فوق ستاره سینماى 
هند چندى پیش توانست از بیمارى کووید-19 جان سالم به 
در ببرد و چندى پیش قراردادى براى ایفاى نقش در فیلمى با 
چندین گویش بســت. او در حال حاضر تعهد حضور در چند 
پروژه سینمایى را دارد و مشغول فیلمبردارى فصل جدید نسخه 

هندى مسابقه «چه کسى مى خواهد میلیونر باشد؟» است.
با گذر سال ها بر محبوبیت آمیتاب باچان افزوده شده است. او به 
هیچ وجه از نفس نیافتاده و از پروژه هاى خود کم نکرده است. 
پنج دهه است که در سینماى هند حضور دارد و همواره در اوج 

محبوبیت بوده.
«گیریش جوهر»، یکى از کارشناسان سینماى هند عقیده دارد 
که عالقه نسل جوان به آمیتاب باچان ناشى از جذابیت ابدى و 

بدون تاریخ مصرف اوست.
آمیتــاب بـــــاچان 

نقش هاى متنوعى 
در کـــارنامه دارد 
و پس از ســال ها 
به قدرت و برندى 
تبدیل شده که با 
خود به پروژه هاى 

مستقل و تجـــارى 
مى آورد.

«مسیر معکوس» ابوالفضل جلیلى در جشنواره فیلم کودك و نوجوان فصل سوم «نون.خ» وارد تولید شد

الله اسکندرى با عجیب ترین 
پوشش ضد کرونا 

فوق ستاره سینماى هند
 78 ساله شد

سرانجام ماجراى ویدیوى انتقادى رضا شفیعى جم 

بدون تاریخ مصرف اوست.
آمیتــاب بـــــاچان 

نقش هاى متنوعى 
در کـــارنامه دارد 
و پس از ســال ها
به قدرت و برندى
تبدیل شده که با

خود به پروژه هاى 
مستقل و تجـــارى

مى آورد.

ى زر و وچ ل و ز ز
هایش به نمایش عمومى درنیامده و 

ز نمایش فیلم هاى او خوددارى 
 نوع خود یک رکورد در میان 
ید اما جلیلى مى گوید: «چون 
 اکران نشــده انتظارى هم

فارابى شمارى از فیلم هاى 
از جمله «دت یعنى دختر»، 

ــتان واقعى»، «ابجد»، 
«دلبران» و «رقص 

DV به بازار 
که این 

یلم 

و ر ر ىرو ن ر ز غ ر ر
دوربین قرار نگرفته اند اما به نظر مى رســد ابو
کار با آنها را خوب بلد اســت. جلیلى چند
نوجوان دارد که آخرین آنها یعنى «مس
حضور در سى وســومین جشــنواره ف

 کرده است.
ابوالفضل جلیلى که نوجوانان کاراکترها
هستند درباره «مســیر معکوس» و رد
«فیلمى که براى جشــنواره کودك
نیست بلکه فیلمى ساخته ام از بچ
نیستند و بیشتر براى مخاطب
ج معکوس" به چالش چند
براى ســاخت فیلم و

جوان مى پردازد.»س
بین المللى فیلم
دبیرى به
2 آبان
مى
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علیرضا منصوریان با انتشار یک پست تند نسبت به واکنش هاى 
بعد از شایعه حضور ارســالن مطهرى در تراکتور واکنش 

نشان داد.
درشرایطى که به  منصوریان مشغول یارگیرى براى 
تیم تبریزى اســت و در عین حال سعى مى کند از 
رودررویى با هواداران ســایر تیــم ها به خصوص 
استقالل خوددارى کند انتشار یک تیتر جورى ذهن 
او را به هم ریخته که او به تندترین شــکل ممکن 

پاسخ آن را در صفحه اینستاگرامش داده است.
این متن را بخوانید: 

«از زمانى که هدایت تیم محبوب و پر طرفدار تراکتور را در دست 
گرفتم، تمام تمرکزم را بر روى مسائل فنى گذاشته و از همه حواشى دورى کردم. اما انگار برخى از افراد سکوت 
من را دوست ندارند و دائما حاشیه درست مى کنند.متأسفانه باز هم یکى از نشریه هاى کشور (روزنامه...) که 
عادت کرده بر خالف اسمش عمل کند، کارى انجام داد که بوى نفاق مى دهد. اخیراً مطلبى از قول ارسالن 
مطهرى منتشر شد که این بازیکن گفته بود: (از تماس على آقا ممنونم اما تمرکزم روى موفقیت استقالل 
است). مطلبى که آنقدر براى من تعجب برانگیز بود که خودم بالفاصله با ارسالن تماس گرفتم و پیگیر صحت 

و سقم ماجرا شدم و او گفت چنین چیزى نگفته است!
درست چند هفته قبل، همین روزنامه قبل از فینال جام حذفى با هدف قرار دادن بنده مقابل هواداران استقالل، 
مطلبى را منتشر کرد که با واکنش من همراه بود و با گذشت زمان همه متوجه شدند که دروغ است. االن هم 
هدفى جز بازى با احساسات هوادار میلیونى تراکتور و استقالل ندارند که این مطلب اشتباه را به عنوان تیتر 
یک انتخاب مى کنند و از ترك  زبانان عزیز مى خواهم که هوشیار باشند و مقابل چنین شایعاتى مقاومت کنند.

هیچکس اندازه من ارسالن مطهرى را نمى شناسد و از عالقه اش به استقالل خبر ندارد. من او  را مثل پسرم 
دوست دارم .اصًال در این رابطه ما هیچ صحبتى با هم نداشتیم ولى متأسفانه یک عده احمق هم بدون در نظر 
گرفتن صحت و سقم مطلب دروغ روزنامه[...] شروع به پیش داورى کردند و مطالبى را در فضاى مجازى 
علیه بنده نوشتند .البته که احمق ها همه جا وجود دارند و نمى توان دهن این بى سوادهاى اجتماعى رو بست .

از همین جا به باقى رسانه ها و نشریات اولتیماتوم مى دهم که به چنین شایعاتى دامن نزنند، چون راه بعدى بنده 
اقدام از طریق مراجع قانونى است و دیگر به این صورت برخورد نخواهم کرد.»

مهدى کیانى به احتمال فراوان یکى از جدا شــده هاى سپاهان در پنجره 
تابستانى لیگ بیستم لقب خواهد گرفت.

کیانى در ابتداى لیگ هجدهم با حضور امیرقلعه نویى در جمع 
طالیى پوشان به این تیم پیوست و از همان بازى ابتدایى 
بازوبند کاپیتانى طالیى پوشان را در شرایطى که رسول 

نویدکیا نیمکت نشین شده بود به بازو بست.
کیانى 33 ساله در لیگ هجدهم 29 بار از ابتدا براى تیمش 
راهى میدان شد ولى در لیگ نوزدهم او 26 مرتبه توسط 
امیرقلعه نویى و سپس تکسیرا مورد استفاده قرار گرفت 
و جالب اینکه در دیدار برابر نساجى از روى نیمکت کارش را 
آغاز کرد؛ چیزى که در دوران حضورش در سپاهان طبیعى نبود! 
این بازیکن حاال در شرایطى که محرم نویدکیا سرمربى جدید تیم شده است 
و انتظارات متفاوتى از بازیکنانش دارد، در ترافیک خط میانى طالیى پوشان که بازیکنان زیادى در آن شانس بازى 
دارند، تصمیم به جدایى گرفته است. پیش از این، سعید آقایى، علیرضا نقى زاده،  محمد طیبى، على قربانى، محمد 
ایرانپوریان، کومان و عکاشه از سپاهان جدا شده اند و احتماالً کیانى هشتمین بازیکنى لقب خواهد گرفت که از اردوى 

طالیى پوشان خداحافظى خواهد کرد.

در مقابل شایعات مقاومت کنید

کیانى هم مى رود؟ 

علیرضا منص
بعد
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مهدى کیانى به
تابستان
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و
آغاز ک
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میثم زارع چاوشى- سرپرست شهردارى نیک آباد

نوبت دوم

شــهردارى نیک آباد قصد دارد به اســتناد بند 1 صورتجلســه شــماره 102 منضم به نامه شماره 250 
مورخ 1399/07/01 شوراى اسالمى محترم شــهر نیک آباد بهره بردارى از جایگاه گاز طبیعى سى ان جى 
نیک آباد را از طریق مزایده عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان مى توانند از تاریخ 
1399/07/15 لغایت پایان وقت ادارى مورخ 1399/08/06 به شهردارى مراجعه و نسبت به دریافت مدارك 

و شرکت در مزایده اقدام نمایند.
    م.الف:1012209

واگذارى به اجاره یــک باب دفتــر کار از موقوفه 
اهل البیت(ع) واقع در شــاهین شهر فردوسى بین 
فرعى3و4 شرقى به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى 
اجاره ماهیانه4/200/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان 
وقت ادارى روز یکشنبه مورخ99/08/11 جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 45247060 تماس 

حاصل فرمایند.

م.الف:1020299 

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهى مزایده نوبت اول 
به شماره 99/681802

مورخ99/07/21

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

مدافع جدید تراکتور در مورد پیوستنش به این تیم و 
اهداف پیش رو در لیگ بیستم صحبت کرد.

وفا هخامنش، مدافع فصل گذشــته ذوب آهن اولین 
خرید لیگ برترى فصل جدید تراکتور است که پس 
از قطعى شدن جدایى ایمان سلیمى از این تیم و نیاز 
مبرم سرخپوشان تبریزى به یک مدافع میانى با نظر 
منصوریان جذب این تیم شد و خودش مى گوید آمدن 
به تراکتور آرزوى قلبى چند سال اخیرش بوده که به 

آن رسیده است. 
چند سال بود مى خواستم به تراکتور بروم
بازى در تیم پرطرفدارى مثل تراکتور آرزوى قلبى هر 
بازیکنى است و من هم نمى گویم از کودکى ولى در 
چند سال اخیر دوست داشتم به تراکتور بروم و همیشه 
تالش کردم تا به یک شــکلى خــودم را به تراکتور 
وصل کنم و بتوانم به این تیم بروم و خدا را شــکر که 

فرصتش برایم فراهم شد. دلیل عالقه من به تراکتور 
بزرگى و قدمت این تیــم و همچنین هواداران خوب 
و خونگرمش اســت و در برخورد با مردم تبریز به جز 
خوبى چیزى ندیدم. خصوصًا در ماجراى سیل که در 
منطقه ما 2 سال قبل رخ داد دیدم مردم تبریز چطور 
کمک مى کردند و با وجود اینکه خیلى هایشان وضع 
مالى خوبى نداشــتند ولى به کمــک هموطنان خود 
آمدند. به هر جهت به خواســته قلبى خودم رسیدم و 

امیدوارم براى تراکتور مفید باشم.
 مسئولیت سختى دارم

مى دانم مسئولیت سختى روى دوشم است چرا که در 
یک تیم بزرگ و پرطرفدار بــازى مى کنم و بازیکنى 
که عضو تراکتور است همیشــه عملکردش زیر ذره 
بین است. هواداران خوب ما همیشه از ما برد و نتایج 
خوب مى خواهند و همین کار ما را سخت مى کند ولى 

خب ما هم باید تالشمان بیشتر از سایر تیم ها باشد تا 
بتوانیم نتایجى در خور نام باشگاه و براى خوشحالى 

هواداران بگیریم.
 شاید به من هم لقب بدهند

هواداران تراکتور هر بازیکنى که با جان و دل برایشان 
بازى کند را دوست دارند و زحمت و تالش متعصبانه 
براى تیم را مى بینند و متوجه مى شــوند. سبک بازى 
من همانطور که تا االن نشان دادم جورى است که با 
جان و دل و جنگجویانه براى تیم بازى مى کنم و همه 
وجودم را براى تیم مى گذارم و قول مى دهم بهترین 
بازى هایم را براى تراکتور انجام دهم. نمى دانم شاید 
هواداران مثل بازیکنان دیگر تراکتور در این سال ها به 

من هم لقب بدهند.
 اینها رقمى نیست

قانون منع جذب بازیکنان خارجى با توجه به وضعیت 

کشــور به نظرم ثمراتى داشــته که نمونه آن فضا 
پیدا کردن براى اســتعدادهاى جوان داخلى اســت 
و بازیکنانى که عملکــرد خوبى دارنــد و آینده دار 
هستند فرصت بازى و خودنمایى پیدا مى کنند. اینکه 
مى گویند چنین قانونى قیمــت بازیکن ایرانى را باال 
برده را قبول ندارم و باال رفتن قیمت بازیکن به خاطر 
تورم است. شما حساب کنید سال قبل چنین موقعى 
پراید 40 میلیون بود ولى االن 150 میلیون اســت و 
بیشر از 3 برابر شده اســت براى همین اگر بازیکنى 
که ســال قبل 1/5 میلیارد مى گرفت االن چهار پنج 
میلیارد بخواهد رقم عجیبى نیســت. شــاید حقوق 
کارمنــدان و کارگران عزیز به ایــن میزان افزایش 
نداشته باشد و در سختى باشند ولى اینکه همه چیز را 
با دستمزد فوتبالیست مقایسه مى کنند درست نیست. 
ما فوتبالیست ها بیشــترین درصد مالیات را پرداخت 
مى کنیم و این مالیات براى کل قراردادمان است نه 
دریافتى ما. مثًال بازیکنى 700 میلیون قرارداد بسته 
ولى فقط 50 درصد دریافتى داشته باید مالیاِت 700 
میلیون را بدهد و خودش بدود دنبال پولش که معلوم 

نیست به دستش برسد یا نه.
 نمى دانم در ذوب آهن چه اتفاقى در حال 

رخ دادن است
ذوب آهن یک باشگاه قدیمى و محترم در فوتبال ایران 
است که همیشه تیم باشخصیت و بدون حاشیه اى بوده 
اســت و همه تیم هاى دیگر به آن احترام مى گذارند. 
اینکه اوضاع ذوب آهن مناسب به نظر نمى رسد اتفاق 
خوبى نیست و بازیکنان زیادى از این تیم جدا شدند 
ولى شاید مسئوالن باشگاه مى خواهند بومى گرایى 
کنند یا تغییر نســل بدهند و البد یک فکرى در سر 
دارند که اینطور جلو مى روند و من نمى دانم چه اتفاقى 
براى این تیم در حال رخ دادن است. در مورد خودم باید 
بگویم پیشنهاد تمدید دادند ولى وقتى از سوى تراکتور 
به من پیشنهاد رسید دیگر به چیزى فکر نکردم و رفتم 
تا با این تیم قرارداد ببندم و براى ذوب آهن هم آرزوى 

موفقیت دارم.

وفا هخامنش: 

چهار پنج میلیارد رقم زیادى براى بازیکن نیست!

ابوالفضل عکاشه بازیکن فصل گذشته آلومینیوم 
اراك از جمع طالیى پوشان جدا شد. 

 این مهـــاجم جوان که ابتداى فصل گذشته به 
سپاهان پیوســت، در نیم فصل دوم به صورت 
قرضى به آلومینیوم اراك رفــت و پس از پایان 
مســابقات، مجدداً به ســپاهان بازگشت و در 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در قطر نیز طالیى 
پوشان سپاهان را همراهى کرد و در مقابل العین 

امارات به میدان رفت.
ابوالفضل عکاشــه اما حاال پــس از مذاکره با 
محرم نویدکیا و همچنین مســئولین باشــگاه 
ســپاهان، تصمیم به جدایى از این تیم گرفت و 
پس از دریافــت رضایتنامه از این باشــگاه، روز 
گذشــته پس از دو فصل جدایــى از ذوب آهن 
مجدداً بــا عقد قراردادى ســه ســاله به جمع 

سبزپوشان اصفهانى پیوست.
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دیگر باید مهدى مهدى پور هافبک فصل گذشته ذوب آهن را استقاللى 
بدانیم. کار انتقال او به جمع آبى پوشــان نهایى شده و این بازیکن خالق 

فصل بعد را زیر نظر محمود فکرى کار خواهد کرد.
مهدى پور فصل گذشته در 21 دیدار براى ذوب آهن به میدان رفت و موفق 
به ثبت سه پاس گل شد. نکته عجیب اینجاست که این بازیکن در دیدار 
مقابل شاهین بوشهر که با برترى 5 بر یک ذوبى ها به پایان رسید، هر سه 

پاس گل فصلش را به هم تیمى هایش داد.
مهدى پور در لیگ هجدهم نیز در 29 بازى براى تراکتور به میدان رفت و 
دو گل مقابل سپاهان و پارس جنوبى به ثمر رساند و یک پاس گل نیز به 

هم تیمى هایش داد.
مهدى پور در لیگ نوزدهم به طور میانگین در هر دیدار 45 پاس داد که 38 
مورد آن صحیح بود. یعنى به طور میانگین حدود 83 درصد از پاس هاى این 

بازیکن به سالمت به مقصد رسیده اند. این بازیکن در فصل قبل و در 21 
بازى، ده پاس کلیدى براى هم تیمى هایش مهیا کرد که به طور میانگین 
او در هر مسابقه 0/48 پاس کلیدى داده است. مهدى پور به طور میانگین 

در هر دیدار 3/48 بار به روى دروازه رقبا سانتر کرده است.
البته مهدى پور در 21 دیدارى که براى ذوب آهن به میدان رفت، تنها دو 
دریبل موفق داشت و در این تعداد بازى، 74 عملکرد دفاعى موفق نیز از 

خود ثبت کرده است. 
نکته جالب درخصوص مهدى پور، به زمان حضور او در تراکتورســازى 
برمى گردد. جایى که این بازیکن به همراه دانیال اسماعیلى فر و احسان 
پهلوان براى گذراندن دوران مقدس سربازى راهى تبریز شدند ولى بنا به 
دالیلى مجبور شدند چند ماهى را با اسلحه کالشینکف و لباس سربازى 

در پادگان به سر ببرند.

پس از اینکه دانیال اسماعیلى فر راهى سپاهان شد و احسان پهلوان نیز به 
پرسپولیس پیوست، حاال ضلع سوم این سه تفنگ دار سربازهاى پادگان 
تبریز راهى استقالل شده تا پس از مدت ها حضور در یک تیم، راه این سه 
بازیکن از یکدیگر جدا شود و هر کدام در یکى از تیم هاى بزرگ فوتبال 

ایران، لیگ بیستم را آغاز کنند.

رضا شکارى با پیشــنهاد اسپانیایى خواستار رضایتنامه 
خود از تراکتور شد.

 رضا شکارى فصل گذشــته بعد از یک جنجال بزرگ 
بعنوان هایجک تراکتورى ها از پرسپولیس راهى تبریز 
شد و این انتقال تنها آغاز داستان هاى انتقال او بود تا این 
بار ذوب آهن خواستار حق رشد باشد و البته موضوعى 
که متوجه کازان روسیه مى شد. رضا شکارى در سیستم 
تاکتیکى دنیزلى جایى نداشــت چرا کــه این مربى به 
بازیکنان جوان چندان اعتقادى نداشت ولى بعد از رفتن 
او کم کم شکارى به ترکیب تراکتور رسید و خودى نشان 
داد اما در نهایت این فصل براى او چندان درخشان تمام 
نشد. شکارى که گفته مى شــد با قراردادى پنج ساله 
به تراکتور پیوسته است اکنون خواستار جدایى شده.او 
مدعى است تیمى تازه لیگ برترى شده از اسپانیا خواستار 
جذبش  شده است و مدیربرنامه هاى بازیکن نیز مذاکرات 
خود را با طرف اسپانیایى براى توافق و با طرف تبریزى 

براى رضایتنامه آغاز کرده است. از تبریز خبر مى رسد 
که على منصوریان با جدایى شکارى مخالف نیست ولى 

تصمیم قطعى بــراى صدور 
رضایتنامــه با نظر مالک 

باشگاه خواهد بود.

شکارى از تراکتور رضایتنامه خواست 

تصمیم قطعى بــراى صدور 
رضایتنامــه با نظر مالک

باشگاه خواهد بود.

حیف از 3 تفنگدار ذوب آهن

تیم فوتبال جوانان ایران چندى اســت که به محله برو و بیاى مربیان 
تبدیل شده و همانند سایر تیم ها -به جز بزرگساالن - توجه  

چندانى به آن نمى شود.
 چندى پیش پرویز مظلومى با وجود انتقادات زیادى که 
وارد بود هدایت تیم فوتبال جوانان ایران را برعهده 
گرفت ولى هنوز نیامده با این تیم خداحافظى کرد و 

سرپرست استقالل شد.
مظلومى دلیل جدایــى از تیم جوانــان را کمک به 
استقالل دانست و این تصمیم را به دورانى که منصور 
پورحیدرى نیز از هدایت تیم ملى انصراف داد و به استقالل 
برگشت هم تشبیه کرد؛ زمانى که مرحوم پورحیدرى تیم ملى 
ایران را قهرمان بازى هاى آســیایى کرد و با کارى تمام شــده به تیم 
محبوبش استقالل بازگشت ولى مظلومى تنها با برگزارى چند جلســه تمرین تیم جوانان، به استقالل 

بازگشت.
پیش تر نیز هدایت تیم جوانان بعد از مدت ها بالتکلیفى به سید اکبر پورموسوى سپرده شده بود اما او نیز بعد 
از چند ماه فعالیت با پیشنهاداتى از تیم هاى لیگ برترى روبه رو شد و ترجیح داد چمدانش را ببندد و پس از 

مدتى در مسابقات باشگاهى هدایت پارس جنوبى را برعهده بگیرد.
به نظر باید مشکل اصلى را از جاى دیگرى دنبال کرد، آنجایى که به این افراد به راحتى اجازه مى دهد هر 

زمان که پیشنهادى داشتند ساز جدایى سر بدهند و غزل خداحافظى از اردوى جوانان را بخوانند.
حقیقت این است که فدراسیون فوتبال آنطور که باید توجه اى به تیم هاى پایه ندارد و قراردادهاى عوامل 
در این تیم ها یا اصًال نوشته نمى شود یا طورى تنظیم مى شود که نمى توان روى دوام آن خیلى حساب باز 
کرد! به نوعى مى توان گفت شاید فدراسیون چشم انداز خاصى براى تیم هایى به غیر از تیم ملى بزرگساالن 

نداشته باشد که هر کدام از تیم ها طبق برنامه اى معین و با نفراتى ثابت کارشان را پیش ببرند. 
این موضوع را بارها در تیم هاى امید، نوجوانان و تیم هاى فوتســال و بانــوان فوتبال دیده ایم که عمومًا 
هزینه اى براى آنها نمى شود و آنها همیشه از فدراسیون طلبکار هستند. بسیارى از افرادى که در این تیم ها 
هستند مدت هاست که  بدون پول کار مى کنند و ریالى دریافت نکرده اند. (برخى از این نفرات یک سال و 
برخى دیگر یکسال و نیم است که پولى نگرفته اند.) موضوع محمد خاکپور با تیم امید ایران را به یاد داریم 
که بدون قرارداد مدت ها کار بود و در نهایت عدم حمایت الزم و دیگر مشــکالت باعث شد این تیم هم 

راه به جایى نبرد. 
از این دست اتفاقات در فوتبال ایران به امرى معمول تبدیل شــده و باید از مسئوالن فدراسیون فوتبال 
سوال کرد که کمیته هاى آموزش، فنى و جوانان در فدراسیون جهانى چه اهدافى را با چه برنامه هایى دنبال 
مى کنند که یک تیم مهم پایه مثل تیم جوانان به این راحتى بین مربیان پاسکارى مى شود؟ آیا این تغییرات 

پیاپى بازیکنان این رده را دلسرد و فوتبال ایران را متضرر نمى کند؟ 
فدراسیون فوتبال ایران بیش از هزار مربى در سطح A آسیا دارد ولى آیا در بین این افراد هیچ گزینه مناسبى 
براى سپردن تیم جوانان حداقل براى یکى دو سال نیست؟ کشورهاى عربى و شرق آسیا سخت در حال 
کار و تدوین و اجراى برنامه براى رده هاى پایه هستند ولى در فوتبال ایران رده هاى پایه بدون قرارداد، پول، 

بودجه، برنامه و ثبات فقط هستند که باشند!
شاید بهتر است بگوییم که به جز تیم فوتبال بزرگساالن، سایر تیم هاى تحت نظارت فدراسیون از جمله تیم  

فوتبال جوانان ایران؛ «مظلومى» است که از یاد رفته و محله اى است که برو و بیا شده است.

تیم هاى پایه محکوم به فنا هستند
تیم فوتبال جوا
تبدیل
چ

پو
برگشت
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ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 12/99 مرجع رسیدگى شعبه یازده 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: على محمد منصورى نشانى نجف آباد، خیابان شیخ 
بهایى جنوبى، خیابان گلبهار شــرقى ، پالك 177 وکیل خواهان دکتر حسن پاك طینت 
نشــانى نجف آباد خیابان قدس طبقه فوقانى بانک مهر اقتصاد  واحد 2 خوانده: 1- مجید 
رضایى خسروخانى به نشانى کرمانشاه بلوارك 112 کد پستى 6716949567 2- شاهرخ 
خشنود  نشانى: مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 842712 در 
تاریخ 98/5/30 جمعا به مبلغ 95،000،000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضا کنندگان زیر تشکیل و با 
توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعوى آقاى على محمد منصورى با وکالت حسن پاك طینت  
به طرفیت آقاى 1- مجید رضایى خســروخانى و 2- شاهرخ خشــنود به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه   را دارد لذا نظر به دفاعیات 
خوانده که دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته . دعوا و مستندات مصون 
از هر گونه ایراد و انکار باقى مانده است . دعوى مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و مستندا 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522  قانون آیین دادرســى به نحو مدنى و مواد 310 و 
313 و 314 قانون تجارت دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده 
به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 95،000،000  ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
2،312،500 ریال به عنوان  هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 

الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1398/8/30  لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و  به مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى  حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشــد.1017671/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد 

شعبه یازدهم/7/159
ابالغ راى 

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1077/98 تاریخ رسیدگى 
:99/6/13 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: بتول یوسفان 
نجف آبادى فرزند یداله  نشانى نجف آباد خیابان امام خیابان کاروان پالك 3 وکیل 1-حسن 
پاك طینت 2- هاجر هنرمند نشانى هر دو به نشانى نجف آباد خیابان شریعتى طبقه فوقانى 
بانک مهر اقتصاد  خوانده: حامد اسماعیلى  نشانى: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه وجه 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه و کلیه خســارات داورى  گردشکار: پس از ارجاع پرونده  به 
این شعبه  و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواست آقاى حسن پاك طینت و خانم هاجر هنرمند به وکالت از خانم بتول 
یوســفان نجف آبادى فرزند یداله  به طرفیت آقاى حامد اسماعیلى به خواسته مطالبه پنج 
میلیون تومان وجه نقد به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه 
خسارت دادرسى ، با عنایت به نتیجه استعالم از بانک ملت که حاکى از واریز پول به حساب 
خوانده از ناحیه خواهان است و خوانده على رغم ابالغ قانونى در شورا حاضر نشده و دلیلى 
ارائه ننموده و با توجه به اینکه اصل بر عدم تبرع است، لذا دعوى خواهان مقرون به صحت 

تشخیص و مستنداً به ماده    265 قانون مدنى و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان وجه نقد بابت اصل خواسته 
، سیصد هزار تومان بابت  هزینه دادرسى، حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونى و خسارات 
تاخیر و تادیه از مورخ تاریخ مطالبه 1398/1/18 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه و ســپس ظرف 20روز  قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
نجف آباد مى باشد.1017659/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه پنجم/7/160
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008002604 تاریخ ارسال نامه: 1399/07/20 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2743 فرعى از 23- اصلى 
بخش یک که طبق دفتر الکترونیکى شماره 1397202008000348 بنام حمیدرضا تاکى 
ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008011623- 99/7/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 20918- 99/7/14 به گواهى دفترخانه 247 شهرضا رسیده است 
مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 

مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1019623 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى/7/161
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008002597 تاریخ ارسال نامه: 1399/07/20 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2743 فرعى از 23- اصلى 
بخش یک که طبق دفتر الکترونیکى شــماره 1397202008000349 بنام رها براهیمى 
ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008011624- 99/7/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 20919- 99/7/14 به گواهى دفترخانه 247 شهرضا رسیده است 
مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1019659 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى/7/162

آگهى تغییرات
شــرکت فنــى مهندســى ارگ آزماى 
ایرانیان ســهامى خاص به شماره ثبت 
55854 و شناسه ملى 14005700837 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/07/01 تصمیمــات 
ذیل اتخــاذ شــد : هاجر اســماعیلى 
کدملــى1171216327 بعنوان نایب 
رئیــس هیات مدیــره و علــى داورى 
دولت آبادى کدملــى1292451653 
بعنــوان مدیرعامل وحمیــد رحیمیان 
مارنانى کدملى1289110778 به سمت 
رئیس هیات مدیره و مســعود دالورى 
کدملــى1292541482 بعنوان عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء رئیس هیات مدیره وبا 
مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیر عامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها 
و موسســات غیرتجــارى اصفهــان 

(1012775)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى ســد آب نیــرو 
چهلستون شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 21941 و شناســه 
ملــى 10260427789 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: محمد دارابى کدملى1285780930 و 
فاطمه ویسى کدملى 1754524354 و 
محمود دارابى کدملى 1289018960 
بعنــوان اعضــاى اصلــى هیــات 
مدیره بــراى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند ســودابه نصــرى نصرآبادى 
کدملى1292151803 و ماندنى ویسى 
کدملى4689368228 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1013763)

آگهى تغییرات
شــرکت اصفهان رضا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 6736 و شناسه 
ملــى 10260278488 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/06/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : حســنى الســادات مرتضوى 
مشکنانى به شماره ملى 1270152866 
بعنوان رئیس هیات مدیره و سید رضا 
مرتضوى مشــکنانى به شــماره ملى 
5659485995 بعنــوان مدیرعامل 
و زهرا کیانى اصفهانى به شــماره ملى 
4269215811 بعنــوان نائب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایى و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهــان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1013823)

آگهى تغییرات
شــرکت اصفهان رضا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 6736 و شناسه 
ملــى 10260278488 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ 1399/06/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حســنى السادات مرتضوى 
مشــکنانى کدملى1270152866 و 
سید رضا مرتضوى مشــکنانى کدملى 
5659485995 و زهرا کیانى اصفهانى 
کدملى4269215811 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. رســول لوح موسوى 
کدملى 1287776851 و شــیما لوح 
موســوى کدملــى 1270698575 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى وعلى 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند.روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1013826)

آگهى تغییرات
 شرکت آپاما سرام ایساتیس شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 59203 
و شناســه ملى 14005654710 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/31 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمد رضا پویا مهر به شماره ملى 
0932181961 به ســمت مدیرعامل 
و سید مهدى حســینى به شماره ملى 
0065145429 به سمت رئیس هیات 
مدیره و مهتا مرتضوى به شــماره ملى 
1288929463به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با دو امضا از سه امضاى اعضاى 
هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است 
مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1013862)

آگهى تغییرات
 شرکت آپاما سرام ایساتیس شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 59203 
و شناســه ملى 14005654710 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/06/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد رضا 
پویا مهر به کدملــى 0932181961 
و ســید مهدى حســینى بــه کدملى 
0065145429 و مهتــا مرتضوى به 
کدملى 1288929463 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. حمیدرضا زادهوش 
به کدملــى1292688920و پرنیان 
ایزد دوست به کدملى 1271589168 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1013856)

آگهى تغییرات
شــرکت دریا بار ســپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 15833 و شناســه ملى 
10260367757 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1399/06/30 و نامه شــماره 
21/43369 مــورخ 1399/06/31 اداره ل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منصور نصیرى گهرویى 
کد ملى6339290728 بعنــوان رئیس هیات 
مدیره و عباس علیپــور کدملى1189751410 
بعنــوان مدیر عامــل و محمد علیپــور کدملى 
1292451483 بعنــوان نائــب رئیس هیات 
مدیــره و محمد علــى دهقان چنــارى کد ملى 
4469442143 بعنوان عضــو هیئت مدیره و 
احمد کاوه قارنه کد ملى5649688451 بعنوان 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادر وتعهدات 
از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادهاى تعهدآور و 
استفاده از حساب هاى جارى و ثابت در بانک ها 
با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب رییس هیئت 
مدیره با امضاء نایب رییس شرکت متفقا معتبر 
خواهد بودمدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1013078)

آگهى تغییرات
شــرکت دریا بار سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 15833 و شناسه ملى 
10260367757 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/30 و نامه شــماره 21/43369 
مورخ 1399/06/31 اداره ل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى اســتان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : منصور نصیــرى گهرویى 
کد ملــى6339290728 و محمــد علیپور 
کدملــى 1292451483 و عبــاس علیپور 
کدملى1189751410 و محمد على دهقان 
چنارى کــد ملــى 4469442143 و احمد 
کاوه قارنه کد ملــى5649688451 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند امیر جمشــیدى گهرویى 
کدملى1753797705و مجتبى عامرى کد 
ملى 1189955865بسمت بازرسان اصلى 
وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1013081)

آگهى تغییرات
شرکت بهین تجهیز زاگرس شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 64678 
و شناســه ملى 14009159768 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/06/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : -ســیدمحمدعلى منصورى 
طهرانى به کدملــى1286634385 
بســمت رئیس هیات مدیره وابراهیم 
عیسوند به کدملى 4172139108به 
ســمت مدیرعامل و علیرضا شاهى به 
کدملى1270235990 بســمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب شــدند کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهد آور شرکت با امضا ثابت رئیس 
هیــات مدیره و یکــى از اعضاى هیات 
مدیره و اوراق عــادى و ادارى با امضا 
هریک از اعضاى هیات مدیره به تنهایى 
و با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1013085)

آگهى تغییرات
شــرکت بهین تجهیــز زاگرس شــرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 64678 و 
شناســه ملى 14009159768 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ســیدمحمدعلى منصورى طهرانى به کدملى 
1286634385با پرداخت مبلغ500000ریال 
به صندوق شرکت وارد شــرکت وجز شرکا 
محسوب مى گردد در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ1000000ریال به مبلغ 1500000ریال 
افزایش یافت وماده 4اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح شد.ماده4اصالحى:ســرمایه شرکت 
مبلغ 1500000 ریال نقدى اســت که تماماً 
به صورت نقد پرداخــت ودر اختیارمدیرعامل 
شــرکت قرار گرفت. اسامى شــرکا ومیزان 
سهم الشرکه هریک به شــرح ذیل مى باشد 
علیرضا شــاهى به کدملى 1270235990 
دارنده500000ریال سهم الشرکه وابراهیم 
عیســوند به کدملى 4172139108 دارنده 
000 500ریال سهم الشرکه وسیدمحمدعلى 
منصورى طهرانى به کدملى 1286634385 
دارنده 000 500ریال سهم الشرکه اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1013086)

آگهى تغییرات
شــرکت بهین تجهیــز زاگرس شــرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 64678 و 
شناســه ملى 14009159768 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/06/02 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
علیرضا شــاهى و ابراهیم عیســوند هر یک 
جداگانه بــا دریافت مبلــغ 000 250 ریال از 
صندوق شرکت سهم الشــرکه خود را کاهش 
دادنــد در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 
1500000ریــال به مبلــغ 1000000ریال 
کاهش یافت وماده 4اساســنامه به شرح ذیل 
اصالح شد.ماده4اصالحى:سرمایه شرکت مبلغ 
1000000ریال نقدى است که تماماً به صورت 
نقد پرداخت ودر اختیارمدیرعامل شرکت قرار 
گرفت. اســامى شرکا ومیزان ســهم الشرکه 
هریک به شرح ذیل مى باشد علیرضا شاهى به 
کدملى 1270235990 دارنده250000ریال 
سهم الشــرکه وابراهیم عیســوند به کدملى 
4172139108 دارنــده 250000ریــال 
سهم الشرکه وسیدمحمدعلى منصورى طهرانى 
به کدملى 1286634385 دارنده 000 500 
ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1013082)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ســد آب نیرو چهلســتون شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 21941 و شناســه 
ملى 10260427789 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1399/07/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : محمد دارابى کدملــى1285780930 بعنوان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و فاطمه ویسى کدملى 
1754524354 بعنوان نائب رئیــس هیات مدیره و 
محمود دارابى کدملــى 1289018960 بعنوان عضو 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1013828)

آگهى تغییرات
شــرکت آبتین پژوهان آریا ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 48030 و شناســه ملى 
10260661600 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/18 
ماده 31 اساســنامه 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 (1012620)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود فنى مهندسى ساتین صنعت زاگرس درتاریخ 1399/07/13 به شماره ثبت 65783 به شناسه ملى 14009485748 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه سیستم هاى مدیریت و بهبود کیفیت مدیریت و پروژه هاى صنعتى ارایه خدمات 
مهندسى در جهت کنترل کیفیت، ارایه خدمات مهندسى در جهت تعمیر و نگهدارى و رفع مشکالت فنى واحدهاى صنعتى، ارایه خدمات بازرسى فنى و انجام تست هاى مخرب 
و غیر مخرب و برگزارى نمایشگاهها و سمینارها(به جز نمایشگاههاى فرهنگى هنرى )، بهینه سازى و به روز نگه داشتن تکنولوژیهاى جدید طراحى محصول وتهیه نقشه هاى 
اجرایى و بسته هاى نرم افزارى به جز نرم افزارهاى فرهنگى ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى، تحصیل وام و اعتبار از بانک هاى دولتى و خصوصى صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در راستاى موضوع شرکت و اخذ نمایندگى شرکت هاى داخلى و خارجى، انجام امور تاسیساتى زیر 
زمینى و روزمینى صنایع اعم از نفت ( به جز استخراج ، اکتشاف و بهره بردارى از معادن نفت و گاز و پتروشیمى )، وزارت جهاد کشاورزى وتامین نیروى انسانى شرکتهاى دولتى 
و خصوصى بصورت موقت 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 ، شــهر اصفهان، محله میرعماد ، کوچه بهار2 [12] ، خیابان ابو نعیم جنوبى ، پالك 122 ، طبقه دوم کدپستى 8138976916 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى نیما خلیلى به شــماره ملى 1080214496 دارنده 40000000 ریال 
سهم الشرکه آقاى حسین خلیلى به شماره ملى 1080454497 دارنده 30000000 ریال سهم الشرکه آقاى مصطفى خسرویان سرچاهى به شماره ملى 4689406421 
دارنده 30000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى نیما خلیلى به شماره ملى 1080214496 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى حسین خلیلى به 
شماره ملى 1080454497 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مصطفى خسرویان سرچاهى به شماره ملى 4689406421 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا یا رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1013772)

تاسیس
شرکت سهامى خاص نام آوران تجارت گستر دانه درتاریخ 1399/07/10 به شماره ثبت 2414 به شناســه ملى 14009482424 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه 
فعالیت نمیباشد : بسته بندى ادویه جات ، سبزیجات خشک و میوه جات و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت 
ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ 
و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در 
نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان مبارکه ، بخش گرکن جنوبى ، دهستان نورآباد ، روستا منطقه صنعتى مبارکه، محله ندارد ، خیابان اصلى چهارم ، خیابان پنجم فاز سوم ، 
پالك 1 ، علیرضا کاظمى ، طبقه همکف کدپستى 8486133391 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3006 مورخ 1399/07/02 نزد 
بانک ملى شعبه سعادآباد با کد 3006 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا کاظمى به شماره ملى 
1199535737 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمود کاظمى به شماره ملى 1290623406 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى محمدرضا منتظرى شاتورى به شماره ملى 5659233910 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى قدرتى شاتورى 
به شماره ملى 5659235298 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ندا طالئى پاشیرى به شماره ملى 1270069896 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم لیال منتظرى شاتورى به شماره ملى 5659879683 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1014728)
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آگهى تغییرات
شرکت فراز دندان اصفهان سهامى خاص به شــماره ثبت 47566 و شناسه ملى 10260656805 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - قدرت حبیبى به شماره ملى 1829214950 به سمت رئیس هیئت مدیره، الهام سیروس به شماره ملى 
0065663918 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمسعود نقیب به شماره ملى 0063617315 بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور شرکت با امضاى ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با 
امضاى نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1014715)

آگهى تغییرات
شــرکت فراز دندان اصفهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 47566 و شناســه ملى 
10260656805 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 1399/05/29 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید از 
مبلغ 1500000000 ریال به مبلغ 6000000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 6000000000 ریال نقدى است منقسم به 
60000 سهم 100000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1014717)

فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب رضا ایمانیان نجف آبادى فرزند حیدر 
به شماره شناسنامه 1117 صادره از کرمانشاه در مقطع کارشناسى 
رشته متالوژى- استخراجى صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 
831500315963 – 84/12/16 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد نجف آباد ارسال نماید. 

آگهى تغییرات
شرکت هیدرو صنعت آریا فلز ســهامى خاص به شماره ثبت 41227 و شناســه ملى 10260589332 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آال وفائى به شماره ملى 1270246275 بعنوان رئیس هیئت مدیره، على ناصرى دهاقانى به شماره ملى 
1293089907 بعنوان مدیرعامل و فاطمه رضائى زازرانى به شماره ملى 1080146377 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل و 
با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1013754)

آگهى تغییرات
شرکت فراز دندان اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 47566 و شناسه ملى 10260656805 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - الهام سیروس به شــماره ملى 0065663918، قدرت حبیبى به شماره ملى 1829214950 و سید 
مسعود نقیب به شماره ملى 0063617315 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - علیرضا محمودیان اصفهانى به شماره 
ملى 1288239394 و سید مهدى فقیهى به شماره ملى 1290624941 به ترتیب بسمت بازرسان على البدل و اصلى براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1014720)

محققان و جراحان دندانپزشکى معتقدند بهداشت دهان و دندان رابطه مستقیمى 
با سالمت افراد دارد و افرادى که نیازمند درمان هاى اورژانسى هستند به دلیل 
ترس از ابتال به بیمارى کرونا نباید درمان هاى خود را به تعویق بیاندازند چرا که 

این اقدام مى تواند سالمت این افراد را هدف بگیرد.
دکترحامد مرتضوى، متخصص بیمارى هاى دهان، فک و صورت با اشاره به 
اینکه محدود شــدن درمان هاى دندانپزشــکى در دوران همه گیرى کرونا به 
موضوع چالش برانگیزى مبدل شده اظهار کرد: احتمال انتقال ویروس از طریق 

بزاق دهان افراد مبتال به کرونا، فاصله فیزیکى محدود دندانپزشک با بیمارو 
یا آلودگى فضا بعد از ویزیت بیماران مختلف یکى از مهمترین عوامل ترس 

مردم و مراجعه به دندانپزشک است.
این عضو هیئت علمى دانشــگاه با اشــاره به اینکه در دوران پاندمى 

کرونا ممنوعیت خدمات دندانپزشــکى وجود ندارد، توضیح 
داد: طبق دستورالعمل هاى بهداشتى صرفًا اقدامات 

زیبایى و غیرضرورى دهان و دندان باید به زمان 
دیگرى موکول شود.

دکتر مرتضــوى با تأکید بر اینکــه درمان هاى 
خانگى و مشــکالت اورژانســى دهــان و دندان 

مى تواند در بسیارى از موارد شرایط براى بیمار و دندانپزشک 
را پیچیده تــر کند، هشــدار داد: به طور کلى عفونــت دندانى، 

خونریزى لثه، آبسه و یا عفونت در بافت نرم داخل دهان، درد خود به خود 
و حساسیت هاى شدید دندانى (افرادى که به محض استفاده از نوشیدنى 

سرد و گرم دچار دندان دردهاى شدید مى شوند) از جمله درمان هاى اورژانسى 
محسوب مى شوند و به تعویق انداختن این اعمال جایز نیست. از طرفى هر چه 
بیمارى مزمن تر شود، درمان ها پیچیده تر و دفعات مراجعه بیمار به دندانپزشک 

به مراتب بیشتر خواهد شد.
وى در ادامه با اشاره به اینکه درمان آبسه در دهان در اولین فرصت ضرورت دارد، 
توصیه کرد: اگر تورم و یا خروج چرك از داخل دهان و یا اطراف دندان را مشاهده 

کردید نیز باید هر چه سریع تر به دندانپزشک مراجعه کنید.
وى نسبت به مصرف خودسرانه آنتى بیوتیک ها هشدار داد و تأکید کرد: مصرف 
خودســرانه و طوالنى آنتى بیوتیک ها نه تنها مشــکالت بیماران را برطرف 

نمى کند بلکه مى تواند منجر به مشکالت ثانویه و جدى در افراد شود.
به گفته این استاد دانشگاه، خونریزى اولیه و یا ثانویه دهان و دندان باید در اسرع 

وقت توسط پزشک متخصص کنترل شود.
وى تأکید کرد: درمان هاى زیبایى دندان، اصالح 
طرح لبخند، لمینت و کامپوزینت و همچنین 
روکش کردن، کشیدن دندان هاى 
عقل یــا دندان 
هایى که چیزى 
از آنها در داخل 
دهان باقى نمانده 
ولى در عین حال براى بیمار 
التهــاب و عفونتى نیــز ایجاد 
نکرده، اولویت درمانى و بهداشتى 
ندارند و بهتر اســت به زمان دیگرى تا 

پایان ریشه کنى کرونا موکول شوند.
مرتضوى در ادامه درباره جراحى هاى دهان 
و دندان نیز توضیح داد: جراحى طیف وسیعى 
از فعالیت ها را شامل مى شود و باید درمان هایى 
که با عنــوان جراحى دنبال مى شــوند نیز در کرونا 
اولویت بندى شود، اگر بخواهیم  عفونتى را از داخل دهان حذف 

کنیم جراحى ضرورت دارد.
متخصص بیمارى هاى دهان، فک و صورت دانشــکده دندانپزشکى گفت: به 
طور کلى هر اقدام جراحى که ســالمتى بیمار به آن وابسته باشد باید در اولین 

فرصت انجام شود.

این روزها کرونا خبر یک بسیارى از رسانه هاست اما در دنیا 
بیمارى همه گیرى از مدت ها قبل شایع شده که کم خطر 
نیست. این بیمارى روى روابط انسان با بقیه و روال عادى 
زندگى اثر مى گذارد تا جایى که گاه کار زوجین را حتى به 

طالق مى کشاند.
«فابینگ» یکى از عارضه ها و شــاید بــه تعبیرى دیگر، 
بیمارى هاى مجازى است که کیفیت و گاه کلیت زندگى 
کاربران تلفن همراه را تحت تأثیر خود قرار مى دهد. این 
بیمارى گاهى چنان جدى مى شود که به مرحله «اعتیاد» 
مى رسد. فرد مبتال آنقدر سر در گریبان تلفن همراهش فرو 
مى برد که یک روز به خودش مى آید و مى بیند بقیه ناچار او 
را با همان تلفن همراه محبوبش تنها گذاشته اند، چون دیگر 
تحمل رفتار «من اندر میان جمع و دلم جاى دیگرى است» 
او از حوصله و توان خارج شده. مهمترین نشانه مبتالیان به 
این بیمارى، شاید همان نگاه هاى مداوم و دزدکى به تلفن 
همراه موقع حرف زدن و تعامل با دیگران باشد. سر این افراد 
مدام در گوشى است حتى وقتى در حال صحبت کردن ما با 

آنها یا آنها با ما هستند. صحنه آشنایى نیست؟!
« اِما سپپلو»، روانشناس دانشگاه «استنفورد» و نویسنده 
کتاب «مسیر خوشــبختى»، مى گوید: «هرچند فابینگ 

به این معنى اســت که شــما از طریق 
رســانه هاى اجتماعى یا پیام کوتاه با 

کسى ارتباط برقرار مى کنید اما 
در واقع مــى تواند روابط 

حضورى و لحظه اى  شما را به شــدت مختل کند.» به 
مبتالیان فابینگ مى توان گفت که نادیده گرفتن آنهایى 
که با شما صحبت مى کنند با توجه و نگاه کردن مدام به 
تلفن همراهتان از یکجا به بعــد هیچ توضیح قابل قبولى 

ندارد. 
برخى آمارها مى گویند که حدود ســه چهارم مردم کشور، 
دســتکم یک تلفن همراه هوشــمند دارند. افــرادى که 
تلفن هاى ســاده دارند، به طور نســبى از فابینگ در امان 
هستند. دایره دریافت و ارســال در این نوع تلفن ها بسیار 
محدود است به پیامک و نهایتًا بلوتوث ختم مى شود اما در 
نسل تلفن هاى هوشمند، این دامنه وسیع تر و به عبارتى مدیا 
محور شده. این، در کشورهاى پیشرفته حاال یک عارضه 
شناخته شده است. لوگوى فابینگ ممنوع! یا فابینگ توقف! 
و نه به فابینگ! روى تیشرت، لیوان، لوازم کاربردى به کار 
برده مى شود تا توجه مردم به این آسیب مجازى بیشتر جمع 
شود. آنها از یک راه رفته با ما صحبت مى کنند و هزینه هاى 
این عارضه را پرداخته اند. 75 درصد جمعیت کشورمان در 

معرض این عارضه بالقوه هستند و این آمار کمى نیست.
کار مبتالیان فابینگ به جایى در برخى کشورها 

رســیده که هر چند به 
صورت محدود و کم 
اما برخى از افراد 
قشر متمول 
مبتــال به 

این بیمارى کسى را اســتخدام مى کنند تا هنگام عبور از 
خیابان و انجام کارهایى که نیاز به تمرکز دارد نقش «هوش 
و حواس» فرد فابینگى را بازى کند. در این مرحله بیمارى 
فرد به مرحله عمیقى رسیده و دچار «اعتیاد مجازى» شده 
است. ویدیوهاى منتشر شده در اینستاگرام درباره این افراد 
را باید دید. فردى چنان جذب یک بازى آنالین است که به 
ندرت سر از گوشى بر مى دارد. فردى را که استخدام کرده 
موقع خوردن قاشق غذا را به سمت دهان او مى برد. او را از 
خیابان رد مى کند. کارهاى بانکى و شخصى و حتى مراحل 
اولیه مالقات هاى عاطفى و احساسى کارفرماى فابینگى 
خود را انجام مى دهد! آمارهاى این کشــورها از آثار سوء 

فابینگ قابل تأمل است.
تأثیر نامطلوب بر عواطف فردى، زناشــویى، خانوادگى و 
اجتماعى، دلسردى زوجین براى بچه دار شدن، درگیرى 
و خشونت هاى عاطفى، خیانت و مشکالت اخالقى و بزه، 
عارضه هاى جسمى مانند اختالل در بینایى، خواب، آرامش، 
مشکالت حرکتى و... در این آمارها بررسى شده است. این 
نتایج براى عالقه مندان با حوصله و مهارت به خرج دادن در 

جستجو قابل دسترسى است.
طبق تحقیقاتى که سال 2013 انجام شده است، کودکان و 
نوجوانانى که والدینشان به فابینگ دچارند 60 درصد بیش 

از دیگر گروه همساالن در خطر 
آسیب هاى روحى و اجتماعى 
قرار دارند. جوانان و نوجوان 

مبتال به این عارضه، در انتخاب دوســت ناکام مى مانند. 
دوستان مجازى که صالحیتشــان به اندازه دنیاى واقعى 
ملموس و قابل محک زدن نیست، راه هایى مانند اینترنت 

سیاه، خشن و جنسى را براى آنها فراهم مى کنند.
طبق ارزیابى ها که از طریق پرکردن پرسشنامه هاى دقیق 
به دست آمده، فرد مبتال به فابینگ نشــانه هایى از این 
قبیل دارد. هرجا برود وسواس گونه و هراسان دنبال پریز 
مى گردد تا از شارژ تلفن همراه خیالش آسوده شود و اگر 
پیدا نکند، به شدت کالفه مى شود. گاه حتى به سرعت بر 
مى گردد و آنجا را ترك مى کند. بدون تلفن همراه خوابش 
نمى برد. دیروقت مى خوابد و دیر بلند مى شــود. تا چشم 
باز مى کند، تلفن خود را توى دســت مى گیرد و اگر پیدا 
نکند از جا مى پرد و مشوش مى شــود. از طبیعت گردى 
هاى طوالنى هراس دارد چون طبیعت بســتر مناســبى 
براى شارژ تلفن همراهش ندارد. اگر در جمع و فضاهایى 
قرار بگیرد که نتوانــد از تلفن خود اســتفاده کند، کالفه 
مى شود. مکالمه و ارتباط مطلوبى با دیگران ندارد. بیقرار 

مى شود و نمى تواند یکجا 
بنشیند. تمرکز ندارد، 

شادى و ناراحتى 
اش در مقایسه 
با دیگر حاضران 

سطحى است.

مراقب باشید «فابینگ» نگیریدمراقب باشید «فابینگ» نگیرید

آنها یا آنها با ما هستند. صحنه آشنایى نیست؟!
« اِما سپپلو»، روانشناس دانشگاه «استنفورد» و نویسنده 
کتاب «مسیر خوشــبختى»، مى گوید: «هرچند فابینگ 

این معنى اســت که شــما از طریق  به
رســانه هاى اجتماعى یا پیام کوتاه با 

کسى ارتباط برقرار مى کنید اما 
در واقع مــى تواند روابط 

معرض این عارضه بالقوه هستند و این آمار کمى نیست.
کار مبتالیان فابینگ به جایى در برخى کشورها 

رســیده که هر چند به 
صورت محدود و کم 
اما برخى از افراد 
قشر متمول 
مبتــال به 

نتایج براى عالقه مندان با حوصله و مهارت به خرج دادن در 
جستجو قابل دسترسى است.

3طبق تحقیقاتى که سال 2013 انجام شده است، کودکان و 
0نوجوانانى که والدینشان به فابینگ دچارند60 درصد بیش 

از دیگر گروه همساالن در خطر
آسیب هاى روحى و اجتماعى 
قرار دارند. جوانان و نوجوان 

مى شود و نمى تواند یکجا
بنشیند. تمرکز ندارد، 

ناراحتى  دشادىىىىىىىىىىىى و
اش در مقایسه 
با دیگر حاضران 

سطحى است.

فرزاد شیدفر، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکى ایران درباره 
خواص عسل و اینکه کدام افراد نباید آن را مصرف کنند؟، گفت: عسل 
طبیعى ماده غذایى بسیار خوبى اســت؛ به دلیل اینکه حدود 40 درصد 
فروکتوز دارد و مى تواند مثمر ثمر باشد اما مصرف زیاد آن باعث چاقى 
مى شود؛ بنابراین عسل خیلى ماده غذایى آزادى نیست؛ چراکه قند زیادى 

دارد و بسیار غلیظ است.
وى ادامه داد: هر یک قاشق عسل در مقایســه با یک قاشق شکر قند 
زیادترى دارد و چاق کننده است اما مقدار اندکى از آن اشکالى ندارد و باید 

از جایى تهیه کرد که به کیفیت بهداشتى آن اطمینان داریم.
این متخصص تغذیه افــزود: به طور کلى 
کودکان زیر یکســال نباید عســل 
بخورند؛ همچنین در بیماران دیابتى  
به علت اینکه  بخش عمده عســل 
گلوکز است و قند خون را باال مى برد، 
بایــد این افراد به صــورت محدود 

استفاده کنند.
شیدفر در پاســخ به این پرسش 
که آیا افرادى که مشکالت معده 
دارند مى توانند عسل استفاده کنند؟ 
ابراز کرد:  مشــکلى در استفاده از 
عســل توســط چنین افرادى وجود 
ندارد اما بایــد توجه کنیم 
هرگز نمى توانیم به مقدار 
زیاد عسل مصرف 

کنیم.

چه کسانى نباید عسل 
بخورند!

د درمان هاى اورژانسى هستند به دلیل 
ن هاى خود را به تعویق بیاندازند چرا که 

هدف بگیرد.
ى هاى دهان، فک و صورت با اشاره به 
به بهبهبه رىکرى کرىکىکروناروناروناونا گهگ گیه گیه ه انهمن همنهمنه دورادورادورادو در دردرد کــکىکک زشزشزشزش

هار کرد: احتمال انتقال ویروس از طریق 
دندانپزشک با بیمارو فیزیکى محدود
تلف یکى از مهمترین عوامل ترس 

ـاره به اینکه در دوران پاندمى 
 وجود ندارد، توضیح 

صرفًا اقدامات 
د به زمان 

مانهاى 
ن و دندان 

و دندانپزشک ى بیمار
کلىعفونــت دندانى،  ر

 نرم داخل دهان، درد خود به خود 
 که به محض استفاده از نوشیدنى 

جمله درمان هاىاورژانسى ى شوند) از
ازازاز طرفطرفطرفطرفى هرهرهرهر چهچهچهچه تنیست. از. نیستنیستن ینینینین اعماعماعماعمال جالجالجالجایزایزایزایز

 تر و دفعات مراجعه بیمار به دندانپزشک 

 در دهان در اولین فرصت ضرورت دارد، 
داخل دهان و یا اطراف دندان را مشاهده 

وى نسبت به مصرف خودسرانه آنتى بیوتیک ها هشدار داد و تأکید کرد: م
خودســرانه و طوالنى آنتى بیوتیک ها نه تنها مشــکالت بیماران را بر

نمى کند بلکه مى تواند منجر به مشکالت ثانویه و جدى در افراد شود.
به گفته این استاد دانشگاه، خونریزى اولیه و یا ثانویه دهان و دندان باید در

لشود.شود.شودشود وقوقوقوقتتوت توتتوتتوسطپسط پسطپسطپزشکزشکزشکزشکمتخصمتخصمتخصمتخصصکنص کنصکنصکنترلترلترلت
وى تأکید کرد: درمان هاى زیبایى دندان، اص
طرح لبخند، لمینت و کامپوزینت و هم
روکش کردن، کشیدن دندان
عقل یــا د
چ هایى که
ااز آنها در
باقى ن دهان
وولى در عین حال براى
نیــز الالتتهــاب و عفونتى
بهد نکرکرده، اولویت درمانى و
ببهتر اســت به زمان دیگ ود و ننددارنارن

ینن ریشه کشه کنى کرونا موکول شوند. پایاپپایا
رمرتضتضوى در ادامه درباره جراحى هاى
و دندان نیز توضیح داد: جراحى طیف و
از فعالیت ها را شامل مى شود و باید درمان
که با عنــوان جراحى دنبال مىشــوند نیز در
داخل دخلدخلدخلدهانهانهانهان داز داز از داز ارا ارا را ارا مهیم عفوعفوعفوعفونتىنتنتنت بخوابخوابخوابخواهیمهیمه اگراگراگراگر ااااولویولویولویولویت بنتبنتبنتبندى شدىشدىشدىشود،ود،ود،ود،

کنیم جراحى ضرورت دارد.
متخصص بیمارى هاى دهان، فک و صورت دانشــکده دندانپزشکىگف
طور کلى هر اقدام جراحى که ســالمتى بیمار به آن وابسته باشد باید در

فرصت انجام شود.

درمان هاى ضرورى دهان و دندان را به تعویق نیاندازید

یافته هاى جدید دانشــمندان میزان کافى و 
استاندارد نوشــیدن چاى در هر شبانه روز را 

مشخص کرده است.
«میخائیل بوگمولوف» متخصص غده هاى 
داخلى در روسیه میزان نوشیدن روزانه چاى 
براى هر فرد به طورى که به ســالمتى اش 
آسیبى وارد نشود، 4 لیتر چاى دم کرده کمرنگ 

اعالم کرد.
به گفته این متخصص روســى هر فرد بالغ 
مى توانــد روزانــه 400 میلى گــرم کافئین 
مصرف کنــد البته این ماده فقــط در چاى و 
قهوه وجود ندارد و نوشــابه، کاکائو، شکالت 
و نوشیدنى هاى انرژى زا نیز حاوى این ماده 
هستند، اما براى سهولت در محاسبه مصرف 
روزانه کافئین، معیار را قهــوه قرار دادیم که 
هر واحد قهوه حاوى حــدود 100 میلى گرم 

کافئین است.
براین اســاس هر لیتر چاى دم کرده کمرنگ 
حدوداً حاوى یک واحد قهوه است که از این رو 
مى توان روازنه حدود 4 لیتر چاى نوشید. اما اگر 

چاى دم کرده با رنگ متوســط باشد هر واحد 
قهوه آن حدود نیم لیتر است که براین اساس 
حداکثر 2 لیتر مى توان چاى نوشید. در مقابل 
دوز روزانه چاى غلیظ با چهار واحد قهوه حدود 

1/8 لیتر خواهد بود.
بوگمولــوف افزود: خالصــه آنکه چاى یک 
نوشیدنى بسیار سالم با مقدار ایده آل کافئین 
است، اما مصرف بیش از حد آن دشوار است و 
در عین حال مقدار زیادى آنتى اکسیدان مفید 

نیز در چاى وجود دارد.
پیش از این یک متخصص تغذیه روسى دیگر 
نیز در مورد ویژگى هــاى بى نظیر انواع چاى 
سخن گفته و تأکید کرده بود که باید در فصل 

سرما به مقدار مناسب از آن نوشید.
انــواع چاى ها اکســیر ســالمتى واقعى به 
حساب مى آیند و در برابر بیمارى هایى چون 
ســرماخوردگى از بدن محافظــت مى کنند. 
این متخصص روســى ســه نوع چاى مفید 
براى ســالمتى را  چاى گل رز وحشى، چاى 

هیبسکوس و چاى زنجبیل ذکر کرده است.

پژوهشگران دریافته اند صحبت کردن عادى 
جریانى مخروطى شکل از هوا را ایجاد مى کند 
که این جریان با سرعت قطرات کوچک را از 
دهان فرد به میزان چند متر منتقل مى کند. این 
موضوع مى تواند عاملى براى انتقال ویروس 
کرونا در صورت ابتالى یکى از افراد باشــد. 
«هوارد استون»، استاد مهندسى مکانیک و 
پنوماتیک در دانشگاه پرینستون ایاالت متحده 
آمریکا مى گوید: باید مردم بدانند که بر اطراف 

خود تأثیر مى گذارند.
على رغم اینکه دانشمندان هنوز به طور کامل 
فرایند و نحوه انتقال ویروس کرونا را کشف 
نکرده انــد، اما پژوهش هاى کنونى نشــان 
مى دهد افرادى که عالیم بیمارى را ندارند هم 
مى توانند از طریق قطراتى که هنگام صحبت 
کردن، آواز خواندن و خندیدن منتشر مى کنند، 

دیگران را مبتال کنند.
«هــوارد اســتون» و «مانــوك ابکاریان»  
پژوهشگران دانشگاه مونبلیه فرانسه به دنبال 
آن هستند تا بفهمند قطرات موجود در بازدم 
چگونه مى توانند هنگام صحبت کردن عادى 

در مساحتى بزرگ پخش شوند.
استون مى نویسد: بســیارى در مورد سرفه، 
عطســه و دیگر مواردى که در مورد ابتال به 
کرونا نگران کننده اســت سخن گفته اند، اما 
این نشانه ها عالیم ظاهرى هستند که همه 
مشاهده مى کنند، در حالى که در این بیمارى 
مشاهده مى شود ویروس توسط افراد بدون 

عالمت در سطحى گسترده منتشر مى شود.

پژوهشــگران به ایــن نتیجه رســیدند که 
صحبت کردن عادى مــى تواند مواد بازدم را 
به اطراف نزدیک پخش کند، به همین دلیل 
است که سازمان بهداشــت جهانى رعایت 
فاصله اجتماعى حداقل یک متر و مسئوالن 
آمریکایــى رعایت حداقل دو متــر فاصله را 

توصیه کرده اند.
استون تأکید کرده است که مسئوالن بهداشت 
عمومى باید حرکت آیرودینامیکى ذرات معلق 
در هوا پس از صحبت کردن را عامل مهمى در 

براى انتشار ویروس کرونا معرفى کنند.
او افزود: حتمًا اتاق شما باید از سیستم تهویه 
مناسب برخوردار باشد؛ به ویژه اگر مدت زمان 

صحبت کردن طوالنى است.
پژوهشــگران معتقدند على رغم اینکه 

ماسک از انتشار ذرات به طور کامل 
جلوگیرى نمى کند، اما نقشى بسیار 

مهمى را در این فرایند ایفا کرده 
و مانع از انتقال سریع ذرات 
به مســاحتى بیش از 30 

سانتیمتر مى شود.
اســتفاده از ماسک تا حد 
بسیار زیادى مانع از پخش 
شــدن قطرات تنفســى 

مى شــود و این همان دلیلى 
است که تأکید کرده اند ماسک 

نقش بزرگــى را در کاهش 
موارد ابتال بــه ویروس 

کرونا ایفا مى کند.

نوشیدن چه مقدار چاى بى خطر است؟

حرف زدن چگونه باعث 
شیوع بیشتر کرونا مى شود؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بدانید، که دنیا پیوند بریده است و روى در رفتن دارد و بانگ وداع برداشته 
و خوشى هایش   جامه دگر کرده اند. آرى ، دنیا پشت کرده و شتابان مى رود 
و ســاکنان خود را به ســوى فنا مى راند و همســایگان خود را به دیار مرگ 
مى کشاند. شهد آن به شــرنگ بدل شده و زالل آن تیره شــده. از آن بر جاى 
نمانده، مگر ته مانده اى، به قدر قطره اى چند در ته خردك مشکى یا به قدر 
جرعه اى که روى ریگى را که در ته قدحى افکنده باشند، بپوشاند، که اگر 

موال على (ع)تشنه اى آن را بمکد از او دفع عطش نکند. 
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آگهى مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت  دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك و اموال خود از طریق 
مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اســناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان 
حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 99/08/05 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و 
یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
1- دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در زاینده رود- کله مسیح- محله پردیس (تفکیکى شهردارى 

زاینده رود) پالك 15 و 16
2- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواســت- بلوار جانبازان خیابان شهید غالمى 

(سنگبرى سابق) کوچه 6 مترى
3- یک دستگاه مخزن ذخیره سوخت 40 هزار لیترى

 آگهى مزایده

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

نوبت دوم

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعدادى از پالك زمین هاى مسکونى خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول  زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

قیمت پایه کل (ریال)قیمت پایه هر مترمربعکاربرى-موقعیت زمینمساحتشماره پالكشماره مجوز شورانوبت آگهىردیف
6/000/0001/200/000/000مسکونى- شهرك نگین434312200/ش/99نوبت اول1
6/500/0001/300/000/000مسکونى- شهرك نگین434361200/ش/99نوبت اول2
7/000/0001/351/000/000مسکونى- شهرك نگین434362193/ش/99نوبت اول3

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/07/29 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به 
سایت شهردارى و یا با شماره 52432323- 031 تماس حاصل فرمایند.

م الف: 1012611

 با بهره مندى از ســامانه اطلس، مدیریت کمی و کیفــی فرآیند تبدیل کروکی 
طرح هاى لوله گذاري هاي آب و فاضالب به پروفیل در سطح استان، با استفاده 

از فن آورى روز انجام مى شود.
 مدیر دفتر مطالعات و بررســى هاى  فنى فاضالب شــرکت آبفا استان اصفهان 
گفت: یکی از مهمترین درگاه هاي ارتباط مستقیم حوزه هاي فنی با مشترکین و 
مراجعین، واحد طراحی نقشه و تهیه پروفیل به منظور اصالح یا توسعه تاسیسات 

آبفا می باشد. 
محسن صالح افزود: با توجه به توســعه روز افزون مناطق تحت پوشش خدمات 
شــرکت، افزوده شدن تراکم ســاخت و ســاز در مناطق مختلف و اضافه شدن 
محدوده هاي روستایی به جوامع هدف خدمات آبفا استان، حجم مراجعات به این 

واحد به صورت فزاینده اي در حال افزایش است. 
وى  ادامه روش هاي سنتی تهیه پروفیل را موجب طوالنی شدن روند رسیدگی به 
درخواست ها دانست و تصریح کرد: با هدف ایجاد رضایت بیش از پیش مشترکین، 
سامانه اطلس در سطح استان راه اندازى شد و به این ترتیب عالوه بر افزایش دقت 
در طراحی پروفیل ها، مدت زمان رسیدگی به درخواست ها به طرز چشمگیري 
کاهش یافته و امکان پیگیري درخواست هاي معطل مانده به صورت روزانه براي 

مدیران سیستم فراهم شده است. 
مدیر دفتر مطالعات و بررسى هاى  فنى فاضالب شرکت آبفا استان اصفهان عنوان 
کرد: با راه اندازى این سامانه  نیاز به اســتفاده از کاغذ به حداقل ممکن رسیده و 
محدود به چاپ نسخه نهایی پروفیل شده است. عدم نیاز به مراجعات حضوري 
همکاران آبفا از سراسر استان به ستاد مرکزي براي پیگیري امور مربوط به طراحی 

و تحویل پروفیل ها از دیگر نتایج مهم استقرار این سامانه بوده است. 
 وى به برخی از قابلیت هاي این سامانه اشاره کرد و تصریح نمود: ارتباط با سامانه 
همارا به منظور آرشیو پروفیل ها و مستندات تهیه شده با فرمت هاي دیجیتالی و در 
نتیجه قابلیت آرشیو طبقه بندي شده اسناد در فرمت هاي مختلف با تعریف سطوح 
دسترسی محدود یا نامحدود و نیز رصد و نمایش تفکیکی سرعت عمل واحدهاي 
مختلف، طی فرآیند و ایجاد شــرایط مدیریت زمان تهیه پروفیل، از مزیت هاى 

راه اندازى این سامانه مى باشد.

صالح  افزایش دقــت و کیفیت طراحی نقشــه ها و  به حداقل  رســاندن زمان 
تهیه پروفیل که نفش مهمی در رضایت مندي مراجعیــن را دارد، یکى دیگر از 
قابلیت هاى اجراى این پروژه بر شمرد و خاطرنشان ساخت: بارگذاري لحظه اي

و مستقل هر پروفیل از آلبوم مربوطه در ســامانه و امکان دسترسی بالفاصله به 
مدرك و چاپ نسخه تایید شــده توســط منطقه مورد نظر و عدم نیاز به ماندن 
مشترکین در صف انتظار تکمیل آلبوم هاي کلی، جستجوي چند منظوره اسناد 
و مدارك به منظور پاســخگویی بهتر به ارباب رجوع، اتصال هر مستند به مکان 
جغرافیائی عارضه مربوطه در زیرســاخت مکانمند (تحت GIS) به منظور ایجاد 
امکان ردیابی مکانی مستندات و نیز پیش بینی توسعه سامانه به زیرساخت هاي 

موبایل جی آي اس از دیگر مزیت هاى این سامانه است. 

راه اندازى سامانه اطلس 
در شرکت آبفا استان اصفهان

شهردارى منظریه

خالصه تفریغ بودجه و تعادل درآمدهاو هزینه هاى 6  ماهه اول سال 1399 
شهردارى منظریه

هزینه ها و اعتبارات مصرف شده به تفکیک جارى و عمرانىدرآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جارى و عمرانى

سهم اعتبار جارىجمعشرحکد
سهم اعتبار جارىجمعشرحکدسهم اعتبار عمرانى

سهم اعتبار عمرانى

15/560/611/2449/310/793/756درآمدهاى عمومى401001
19/165/931/91819/165/931/918هزینه هاى عمومى6/249/817/488501001

0

401002
منابع حاصل از 
واگذارى دارائى 

سرمایه اى
تملک دارائى هاى 33/734/081/50033/734/081/500501002

17/621/038/8060سرمایه اى
17/621/038/806

00
تملک دارائى هاى 0501003

1/338/000/0000مالى
1/338/000/000

49/294/692/7449/310/793/756مجموع درآمدها
38/124/970/72419/165/931/918مجموع هزینه ها39/983/898/988

18/959/038/806

00موجودى ها (مازاد) اول دوره مالى
00موجودى ها (مازاد) آخر دوره مالى0

0

00کمک اعتبارات جارى به عمرانى
00سایر پرداخت ها0

0
اعتبارات دریافتى از سایر مؤسسات 

00و دستگاه ها
0

هزینه از مح ل اعتبارات دریافتى از 
00سایر مؤسسات و دستگاه ها

0
جمع درآمدها موازنه با هزینه ها و 

49/294/692/7449/310/793/756موجودى آخر سال
39/983/898/988

جمع هزینه ها موازنه با درآمدها و 
38/124/970/72419/165/931/918موجودى آخر سال

18/959/038/806

ارقام به ریالتاریخ تنظیم: 1399/06/31


