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مزایا و خواص 
انگور براى 

سالمتى

تهدید باالى سر65 هزار هکتارجنگل 
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9 تُن زعفران در 
اصفهان تولید شد

از دست دادن وزن: تحقیقات محققان دانشگاه 
جورجیا نشان داده که رسوراترول موجود در انگور 

به طور قابل توجهى به تالش هاى انسان براى 
کاهش وزن کمک مى کند. رسوراترول به میزان 
قابل توجهى توانایى سلول ها براى ذخیره چربى...

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
گفت: میزان تولید زعفران در اســتان به 9 هزار 
کیلوگرم در سال گذشته رسید که نسبت به سال 

1398 معادل 12 درصد افزایش داشته است.
احمدرضا رئیس زاده اظهار داشــت: سطح زیر 
کشت زعفران در استان اصفهان 1614 هکتار و 
بیشتر در شهرستان هاى نطنز، تیران، نجف آباد، 
برخوار و اصفهان است؛ البته در سایر شهرستان ها 
نیز کم و بیش زعفران کشــت شــده و در حال 

گسترش است.
وى با اشاره به اینکه نیاز آبى زعفران در مناطق 
خشک حدود چهار هزار مترمکعب در هکتار است، 
افزود: این میزان آب در مناطق غربى استان که 

بارندگى بیشترى دارند تا...

شب تلخ فوتبال اصفهانشب تلخ فوتبال اصفهان
در یک دربى حساس، سپاهان برد اما به صدر نرفت و ذوب آهن باخت تا به سقوط نزدیک تر شوددر یک دربى حساس، سپاهان برد اما به صدر نرفت و ذوب آهن باخت تا به سقوط نزدیک تر شود
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افزایش دما و کاهش رطوبت خاك، احتمال آتش سوزى جنگل هاى اصفهان را باال برده است

مهاجم سپاهان:

لیاقت مردم اصفهان قهرمانى است
دربى اصفهان در شــرایطى به پایان رســید که رضا میرزایى، مهاجم 
تعویضى طالیى پوشان اصفهانى موفق شد در دقیقه 6+90 گل دوم 
تیمش را بزند و خیال نویدکیا را از کسب پیروزى و 3 امتیاز آسوده کند 
و یک تفاضل گل مثبت براى تیمش رقم بزند. رضا میرزایى پس از 

پیروزى تیمش مقابل ذوب آهن در هفته بیست و نهم لیگ برتر...
8
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آگهی مزایده عمومی اموال 
غیر منقول استان اصفهان 

(مرداد ماه 1400)

کاهش داوطلبان کنکور کارشناسى ارشد در اصفهان
3

خداحافظى نیازمند خداحافظى نیازمند 
با نقش جهان با نقش جهان 

به سبک «اینیستا»

معاون استاندار معاون استاندار 
اسبق اصفهان، اسبق اصفهان، 
نامزد وزارت نامزد وزارت 

ارشاد ارشاد 

نماینده مجلس: 

روسیه از روسیه از 
تولید اسپوتنیکتولید اسپوتنیک

 در ایران هم  در ایران هم 
سهم مى خواهدسهم مى خواهد

رضا فیاضى: 

نمى دانم چرا نمى دانم چرا 
«زى زى گولو» و «زى زى گولو» و 
«مدرسه موش ها» «مدرسه موش ها» 

ساخته نمى شودساخته نمى شود

رضا ناجى: 

روحیه باالیىروحیه باالیى
دارم و سرطاندارم و سرطان

را شکست دادم را شکست دادم 
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مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با حضور 62/63 درصد ســهامداران به 
دلیل شرایط کرونایى و رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشــتى به صورت حضورى و مجازى برگزار 
شد و عالوه بر تصویب صورت مالى سال 1399، 
تقسیم سود خالص 1200  ریالى این شرکت به 

ازاى هر سهم تصویب گردید.
در این مجمع همچنین موافقت شد این شرکت 
در ســال جاري  500 میلیارد ریــال اعتبار به 
کارگروه مقابله با خشکسالى استان براى اجراى 
طرح هاى آبرســانى و همچنین 300 میلیارد 
ریال در راستاى مسئولیت هاى اجتماعى خود 

تخصیص دهد.  

  بنزین تولیدى پاالیشــگاه، یورو 5 
است

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در 
این مجمع با بیان این که بنزیــن، گازوئیل و 
نفت کوره 3 فرآورده مهم نفتى این شــرکت 
است گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان براى 
افزایش کیفیت این فرآورده ها طرح هاى بهبود 
فرآیند تولید را اجرایى کرده بــه طورى که  از 
ســال 1395  با راه اندازى واحد بنزین سازى، 
تمامى 12 میلیون لیتر بنزیــن تولیدى روزانه 
این شرکت مطابق با استاندارد یورو 4 و 5 شده 
و در حال حاضر تمام بنزین تولیدى پاالیشگاه 

اصفهان یورو 5 است.
وى با بیان این که این شرکت روزانه حدود 21 
میلیون لیتر گازوئیل تولید مى کند گفت: حدود 
4 میلیون لیتر آن مطابق با استاندارد یورو 4 بوده 
که تحویل شــرکت هاى اتوبوسرانى اصفهان 
مى شود و بقیه گازوئیل معمولى بوده که میزان 

گوگرد آن بین 0/7 تا 0/8  درصد است.

  اجــراى پروژه تصفیــه گازوئیل و 
گوگرد زدایى

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با 

اشاره به این که پروژه تصفیه گازوئیل با ظرفیت 
100 هزار بشــکه در روز  در حال  اجرا اســت، 
پیشــرفت کنونی  این طرح را 92/51 درصد 
اعالم کرد و افزود: با اتمام این طرح  که اوایل 
ســال آینده میسر خواهد شــد، میزان گوگرد 
گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان بــه کمتر از 50 

PPM مى رسد.
ابراهیمى ادامه داد: این شــرکت براى کاهش 
ترکیبات گوگردى محصوالت سنگین نیز طرح 
گوگرد زدایى از ته مانده برج هاى تقطیر موسوم 
به «RHU» را اجرایى کرده که با راه اندازى 
آن تا 5 سال آینده، کیفیت تمامى فرآورده هاى 
نفتى پاالیشگاه اصفهان به استاندارد یورو 4 و 5 

ارتقاء پیدا خواهد کرد.

  توجه به الزامات زیست محیطى
وى با بیان این که ســاخت واحد گوگردزدایى 

ته مانده برج هاى تقطیر پاالیشگاه اصفهان در 
سال 1386 در قالب طرح جامع به یک شرکت 
کره اى واگذار شده بود گفت: طرح مزبور از سال 
1388 به علت عدم تأمین منابع مالى از سوى 
آن شرکت متوقف شد، ولى به دلیل ضرورت و 
الزامات زیست محیطى دوباره به صورت یک 
بسته جداگانه فعال گردید و یک شرکت داخلى 
به عنوان یک شــرکت توانمند جایگزین آن 

شرکت کره اى شده است.
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با 
اشــاره به این که بر اســاس الزامات قانونى و 
زیست محیطى کشور، وزارت نفت مکلف شده 
طرح هاى بهینه سازى در پاالیشگاه هاى کشور 
و از جمله پاالیشگاه اصفهان را براى ارتقاء کمى 
و کیفى فرآورده هاى نفتى اجرا کند افزود: طرح 
«RHU» بر اساس مصوبه هیات وزیران در 
ســال 1388 جزء طرح هاى اولویت دار  کشور 

قرار گرفته و بــه دلیل اهمیــت آن توقف و یا 
منتفى شدن اجراى طرح منوط به تأیید ریاست 

جمهورى است.

  ضــرورت کاهش تولیــد ته مانده 
برج هاى تقطیر 

ابراهیمى با بیان این که بر اساس مصوبه سال 
1392 هیئت دولت، وزارتخانه هاى نفت و نیرو 
از سال 1394 مکلف به تأمین سوخت گاز نیروگاه 
هاى کشور به جاى نفت کوره با اولویت نیروگاه ها 
شدند، گفت: با اجرایى شدن کامل مصوبه مزبور، 
بازار داخلى مصرف ته مانــده برج هاى تقطیر 
حذف مى شود و با توجه به این که نمى توان ته 
مانده برج هاى تقطیر را نیز صادر کرد این شرکت 
با مازاد تولید و انبارش ته مانده برج هاى تقطیر 
به میزان حداقل 12 میلیون لیتر در روز روبه رو 
مى شود که مشکالت عدیده اى به دنبال خواهد 

داشت؛ بنابراین کاهش تولید ته مانده برج هاى 
تقطیر ضرورى است. 

   اجراى طرح هاى مختلف آبى
او در ادامه با اشاره به این که پاالیشگاه اصفهان 
براى کاهش مصرف آب خام و جایگزین کردن 
پساب تصفیه شده در واحدهاى عملیاتى خود  
اقدام به ســاخت و بهره بــردارى تصفیه خانه 
پساب شــهري با ظرفیت 700 متر مکعب در 
ساعت کرده است، افزود: این شرکت تاکنون 
طرح هاى مختلفى براى مصــرف بهینه آب 
اجرا کرده و به همین دلیــل به رغم راه اندازى 
واحدهایى همچــون بنزین ســازى و تقطیر 
و...  میزان مصرف آب آن از ســال 96 تغییرى 

نکرده است.
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان 
همچنین گفت: این شرکت  ســال گذشته از 
لحاظ دریافت نفت خام و میعانات گازى در بین 
شرکت هاى پاالیشى کشور در جایگاه دوم و از 
منظر تولید نفت گاز، گاز مایع بنزین و نفت سفید 
به ترتیب در مقام اول تا چهارم قرار داشته است. 

      
همچنین معاون اقتصــادى و بازرگانى و عضو 
هیئت  مدیره شــرکت پاالیش نفت اصفهان با 
تأکید بر اینکه حیات پاالیشگاه وابسته به آب 
است، گفت: این شــرکت تاکنون براى تأمین 
آب مورد نیاز خود طرح هاى مختلفى اجرا کرده 
و البته  در اجراى طرح انتقال آب از خلیج فارس 
مشارکت جدى خواهد داشت تا در آینده براى 

تأمین آب با مشکل روبه رو نشود.
مهدى صرامى فروشانى با اشاره به این که در 
حال حاضر بیش از 42 درصد ســهام شرکت 
پتروشیمى اصفهان به شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان تعلق دارد، افزود: پتروشیمى ظرفیت 
بسیار باالیى دارد که با هم افزایى بین دو شرکت 
مى توان آن را همچون قبل به اوج رساند و مثل 

گذشته بهترین شرکت بورسى کشور  باشد.

توزیع سود 1200 ریالى و نوید پیشرفت 
پروژه هاى بهینه سازى در مجمع عمومى پاالیشگاه اصفهان
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عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شوراى 
اســالمى در رابطه با «بحث قرارداد واکسن اسپوتنیک 
و اشــکاالت به وجود آمده در این مسئله گفت: تا جایى 
که اطالع داریم، ظرفیت تولید واکســن توسط روسیه 
پایین است، اما اشــکالى که به وجود آمده این است که 
محاسبات آن لحاظ نشده که این 60 میلیون دوز به چه 
صورت و طبق چه زمانبنــدى و چگونه تحویل خواهد 

شد.
سید مرتضى خاتمى افزود: در حال حاضر خط تولید این 
واکسن در داخل کشــور ما هم در حال راه اندازى است؛ 
منتها روس ها در این تولید هم ســهم عمده اى را براى 

خودشان قائل هســتند؛ در حالى که انتظار این بود که 
تمام تولید این خط داخلى براى خودمان باشد اما روسیه 
از خطوط تولید در هر کشور ســهم عمده اى را دریافت 

مى کند.
خاتمى در پاسخ به این ســئوال که چرا چنین قراردادى 
درخصوص واکسن اسپوتنیک بسته شد گفت: در زمانى 
که هنوز تولید داخلى ما به نتیجه نرسیده بود و نیز اکنون 
که به نتیجه هم رسیده، براى اینکه بتوانیم در یک زمان 
کوتاه و مناسبى واکسیناسیون کل واجدین شرایط را انجام 
دهیم، چاره اى نداشــتیم جز اینکه به هر طریق ممکن 

واکسن تهیه کنیم. 

معاون آموزشــى وزیر علــوم با تأکید بــر اینکه آموزش 
دانشــجویان از بهمن ماه حضورى خواهــد بود، گفت: 
نمى توانیم با قطعیت اعالم کنیم چند درصد دانشجویان 
از مهر آموزش حضورى خواهند داشــت اما آنچه تاکنون 
قطعى شده این است که نودانشــجویان مهر ماه آموزش 

حضورى نخواهند داشت.
دکتر على خاکى صدیق ضمن بیان این مطلب به آخرین 
تصمیمــات وزارت علــوم در خصوص نحــوه آموزش 
دانشجویان براى سال تحصیلى جدید اشاره کرد و افزود: 
تمامى تالش مــا در وزارت علوم این اســت که آموزش 
دانشجویان براى ترم آینده به شکل حضورى برگزار شود اما 

براى اینکه آموزش در همه مقاطع  و رشته هاى تحصیلى به 
صورت حضورى برگزار شود. نیازمندیم که واکسیناسیون 
دانشگاهیان به صورت کامل انجام شده باشد تا دانشگاه ها 

از نظر امکانات خوابگاهى و... آماده شوند.
وى در ادامه تصریح کرد: آنچه در حال حاضر  مشــاهده 
مى کنیم این اســت که امکان آموزش حضورى تمامى 

دانشجویان از مهر سال جارى در دانشگاه ها وجود ندارد.
معاون آموزشــى وزیر علوم اظهار کرد: با توجه به اینکه 
شرایط ویروس کرونا از نظر شیوع قابل پیش بینى نیست به 
همین دلیل نمى توان در این زمینه با قطعیت صحبت کرد 

و باید تا شهریور ماه صبر کنیم.

روسیه از تولید اسپوتنیک 
در ایران هم سهم مى خواهد

آموزش حضورى 
در دانشگاه ها از بهمن ماه

حاال چرا شوخى با کلید؟!
فصــل دوم  ســریال    سینماروزان |
«دودکش 2» با وجود همــه نقصان ها جزو تنها 
محصوالت طنز سرگرم کننده این شب هاى رسانه 
ملى است. اما یکى از شوخى هاى سریال «دودکش 
2» ، شوخى با نماد اعتدال(کلید) است. زینب تقوایى 
تهیه کننده این سریال درباره چرایى شوخى با نماد 
اعتدال بیان کرد: به هر حال، این چیزى است که 
در بین تمام مردم درباره اش زیاد صحبت مى  شود. 
حاال اگر نقدها هم االن اثر نداشته باشد، شاید در 

دولت جدید اثرگذار باشد .

طول مدت 
زندگى مشترك 

طبق آمار منتشره مرکز آمار ایران،    ایسنا|
11 هزار و 715 طالق با طول مدت ازدواج کمتر 
از یکسال طى سال گذشته به ثبت رسیده این در 
حالى است که طول مدت ازدواج بیشتر طالق هاى 
ثبت شده در سال گذشته تنها بین یک تا پنج سال 
بوده اســت. یعنى در اغلب موارد تنها  یک تا پنج 
ســال کامل از زمان رخداد رویداد ازدواج گذشته 
بوده اســت که در نهایت این ازدواج ها به طالق 

ختم شده اند.

ببخشید اینجور شد!
رئیس فدراسیون تکواندو بعد    ورزش سه|
از پایان کار سه ملى پوش تکواندو در المپیک بدون 
کسب مدال از مردم عذرخواهى کرد. سید محمد 
پوالدگر گفت: دلم براى بچه هایم مى سوزد، براى 
رسیدن و حضور در المپیک از جان مایه گذاشتند و 

سختى هاى بسیارى را تحمل کردند. 

نظر پلیس درباره 
موتورسوارى زنان

سردار محمدحســین حمیدى،    ایسنا|
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به پرسشى 
در مورد موتورسوارى زنان اظهار کرد: معیار براى 
ما داشتن گواهینامه موتورسیکلت است و هر فردى 
که فاقد گواهینامه باشد، با او برخورد مى کنیم. وى 
ادامه داد: در مورد موتورسوارى زنان موارد محدود 
است که با آن برخورد شده و وسیله نیز توقیف شده 
است. اما هرکسى گواهینامه موتورسیکلت داشته 

باشد، مى تواند با موتور رانندگى کند.

خوش قول ترین کشور 
سخنگوى ســازمان غذا و دارو    ایسنا|
اعالم کرد که با ورود محموله واکســن کرونا در 
روز سوم مرداد ماه عمًال بسته 10 میلیونى واکسن 
از چین محقق شــد. کیانوش جهانپور در توییتى 
نوشــت:  تا کنون خوش قول تریــن تأمین کننده 
خارجى واکسن براى ایران، چین بوده است. واردات 

واکسن از چین و سایر منابع ادامه خواهد یافت.

سرماخوردگى نیست
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا    ایسنا|
در کالنشــهر تهران با عنوان این مطلب که تمام 
بیمارانى که عالئمى شبیه سرماخوردگى دارند تا 
99 درصد به کرونا مبتال شده اند، افزود: وضعیت 
بسیار نگران کننده است و آمار مراجعه کنندگان به 
بیمارستان ها به بیش از 20 هزار نفر رسیده و میزان 

ابتال بسیار باالتر از پیک هاى قبلى است. 

وضعیت فوق حاد مازندران 
دانشگاه علوم پزشــکى مازندران    ایرنا |
با انتشــار اطالعیه اى وضعیت کرونایى استان را 
«فوق حاد» توصیف کــرد.  در این  اطالعیه آمده 
است: على رغم هشــدارهاى متخصصان درباره 
عواقب خطرناك انتشار افسارگسیخته گونه جدید 
کووید- 19، ظرفیت پذیرش بیمــاران در مراکز 

درمانى به زودى اشباع خواهد شد.

قالیباف از رئیسى 
چه درخواستى کرد؟

برخى خبرهاى منتشر شده     دیده بان ایران |
حاکى از این است که احتماًال سید ابراهیم رئیسى در 
چهاردهم مرداد ماه در هنگام برگزارى مراسم تحلیف، 
کابینه خود را به مجلس تقدیم و معرفى کند و به احتمال 
قوى رأى گیرى در مورد کابینه پیشنهادى سیزدهم در 
روز 26 مرداد انجام شود.  پیش تر برخى منابع خبر داده 
بودند که تعدادى از نمایندگان مجلس از رئیسى براى 
حضور در کابینه سهم خواهى کرده بودند اما با مخالفت 
رئیسى روبه رو شده اند. طى هفته هاى اخیر دیدارى غیر 
رسانه اى با محوریت کابینه سیزدهم بین محمدباقر 
قالیباف و ابراهیم رئیسى برگزار شده که در این دیدار 
رئیس مجلس از رئیس دولت آتى درخواست کرده است 
حتى المقدور از ترکیب نمایندگان مجلس یازدهم براى 

کابینه اش استفاده نکند.

«بایدن» 
دست به قلم مى شود

یــک دیپلمــات ســابق و     اعتماد آنالین |
کارشــناس مســائل منطقه از تمایل ایاالت متحده 
براى بازسازى مناسبات دوجانبه با ایران خبر داد. امیر 
موسوى اظهار کرد: رئیس جمهور آمریکا رویه «باراك 
اوباما» در ارسال نامه هاى مستقیم براى رهبر انقالب 
را در کاهش اختالفات تهران و واشینگتن تأثیرگذار 
مى داند و درصدد اســت تا همین رویــه را مجدداً در 
دستور کار کاخ سفید قرار دهد. وى از ارسال پیام «جو 
بایدن» به رهبر انقالب طى روزهاى آینده خبر داد و 
گفت: به احتمال فراوان مفــاد این پیام در مورد روابط 
دوجانبه است تا برجام. موســوى گفت: پیامى که از 
سوى رئیس جمهور آمریکا براى ایران ارسال مى شود 
بســیار مهم و دربرگیرنده نکاتى در مورد مناســبات 

فى مابین است.

روحانى در قالب حزب 
فعال باشد

سیدمحمد صدر، چهره شاخص     خبر آنالین |
اصالح طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشاره به فعالیت احتمالى حسن روحانى پس از پایان 
دوران ریاســت جمهورى اش گفت: به هرحال آقاى 
روحانى در حزب اعتدال و توســعه عضویت دارد. اگر 
ایشان بخواهد در صحنه اجتماعى فعال باشد و از این 
موقعیتى که در هشت ســال تکیه بر کرسى ریاست 
جمهورى داشته استفاده کند خوب است در یک حزبى 
ادامه فعالیت بدهد. حتى ایشــان مى تواند یک حزب 
قوى درســت کند و افراد دیگر هم همین کار را کنند 
تا روزى برســد که احزاب نقش جــدى در انتخابات  

داشته باشند. 

مشکل در سوخت رسانى؟
دبیــر کانــون انجمن هــاى صنفى    ایسنا|
کامیونداران اعالم کرد: اگر مشکالت و برنامه ریزى 
از سوى وزارت نفت حل نشود، در جابه جایى و حمل 
و نقل بنزین به مشــکل برخورد خواهیم کرد. احمد 
کریمى اظهار کرد: در زمینه کامیون هاى حامل سوخت 
هم مشکالتى متوجه کامیونداران شده است و در این 
زمینه تعدادى از کامیونداران از این حوزه بیرون آمده اند 
و در بخش هــاى دیگر فعالیت مى کننــد. وى افزود: 
وزارت نفت که متولى این حوزه است، به این مشکل 
یعنــى بى برنامه بودن و تعیین کرایه هاى نامناســب 

توجهى نمى کند.

اتفاقى بى سابقه در المپیک
در یک رویداد بى ســابقه،     خبرورزشى |
جودوکار زن عربســتانى روز جمعه به مصاف حریفى 
از رژیم صهیونیستى در المپیک توکیو مى رود. «تهانى 
القحطانى» ورزشکار عربســتانى قرار است در یک 
تقابل تاریخى در مقابل «هرشــکو» بــرود. مقامات 
ورزشى عربستان به این ورزشکار زن براى رویارویى 
با حریفى از رژیم صهیونیستى چراغ سبز نشان داده تا 
از هرگونه تحریم از سوى کمیته بین المللى المپیک 

در امان بماند.

خبرخوان

چند روز پیش پدید آمدن نوار ســفید رنگى از ســاحل 
چالوس تا نزدیکى تفرجگاه نمک آبرود، منجر به تعجب 
مردم و گردشگران در این شهرستان شمالى کشور شد. 
نوار سفیدرنگى که نشان داد مربوط به رهاسازى مستقیم 
فاضالب یک رستوران در چالوس در آب دریاست و ظاهراً 
مدیران این رستوران بدون توجه به خطرات بسیار زیادى 
که این کار مى تواند براى آب دریا، آبزیان، مردم چالوس و 
گردشگران به همراه داشته باشد، فاضالب رستوران خود 

را به صورت مستقیم در آب دریا رها کرده اند.
البته ظاهراً مدیران اداره کل محیط زیســت مازندران 
با این رســتوران برخــورد کرده انــد و همچنین انجام

 آزمایش هاى شــیمیایى نیز نشــان داده که فاضالب 
رهاشــده حاوى موادى خطرناك براى انسان ها نبوده، 
اگرچه سالمت آبزیان را به خطر انداخته است؛ ولى مسئله 
اصلى اینجاست که این فقط یک مورد رسانه اى شده از 

ورود فاضالب به آب دریا در استان مازندران است.
نکته مهم این است که اساســًا هیچ نظام جامعى براى 
تصفیه فاضالب در مازندران وجود ندارد؛ به نحوى که 
فقط یک شهر این استان یعنى سارى داراى یک تصفیه 
خانه فاضالب شهرى است که آن هم صرفاً کفاف تصفیه 
فاضالب یک چهارم جمعیت این شهر را مى دهد و باقى 
فاضالب در همین سارى و البته سایر شهرهاى مازندران 
یا از طریق جریان رودخانه ها و آب هاى زیرزمینى یا به 
صورت مستقیم وارد آب دریا مى شــود و بخش بسیار 
زیادى از این فاضالب نیز پیش از ورود به آب دریا، تصفیه 
نمى شود. حتى در شهر رامسر بیمارستانى وجود دارد که 
بخشى از فاضالب خود را به صورت مستقیم به آب دریا 

مى ریزد.
چالوس، رامسر و تمام شــهرهاى مازندران فاقد شبکه 
فاضالب هســتند و بخش زیادى از فاضالب شهرهاى 
مازندران از همه واحدهاى مسکونى، تجارى، صنعتى و... 
یا به صورت مستقیم وارد آب دریا مى شود، یا از طریق 
رودخانه به دریا مى ریزد یا جــذب منابع آب زیرزمینى 

مى شود و رفته رفته با آب رودخانه ها مخلوط مى شود.

در این میان البته باید توجه داشــت که براساس قانون، 
ســاختمان هاى تجارى، صنعتى و بهداشتى و مجتمع 
هاى مسکونى که تعداد واحدهاى آن بیش از 25 واحد 
است، موظف به نصب سیستم تصفیه فاضالب هستند و 
البته آنها هم فاضالب خود را پس از تصفیه شدن در منابع 
آب زیرزمینى یا رودخانه ها رها مى کنند.  همین مسئله 
باعث شده اســت که حتى وقتى ما در بخش هاى مرفه 
نشین چالوس، رامسر، نوشهر یا دیگر شهرهاى مازندران 
تردد مى کنیم، همواره بوى متعفن فاضالب را استشمام 

کنیم؛ دلیل این بو هم چیزى نیســت جز اینکه سیستم 
تصفیه فاضالب یک واحد تجارى یا مســکونى خراب 
شده است و فاضالب آن بدون تصفیه شدن وارد منابع آب 

زیرزمینى یا رودخانه ها مى شود.
نکته مهم دیگر نیز این است که برخى واحدهاى تجارى 
و صنفى کوچک و بخشى از واحدهاى مسکونى مازندران 
به جاى استفاده از سیستم تصفیه فاضالب، از تانکرهاى 
سپتیک براى جمع آورى فاضالب استفاده کرده اند؛ اما 
در سایه نبود نظارت نهادهاى مربوطه، صاحبان بسیارى از 

این واحدها به جاى اینکه فاضالب جمع شده در سپتیک را 
در دستگاه هاى تصفیه فاضالب واحدهاى دولتى بریزند 
تا فاضالب بدون تصفیه شــدن وارد آب رودخانه نشود، 
هر از گاهى همان فاضالب جمع شــده در سپتیک را در 
رودخانه رها مى کنند، چراکه آنها نمى خواهند رهاسازى 
فاضالبشــان در آب هاى زیرزمینى منجر به اعتراض 
همسایگان آنها شود و به همین دلیل، خودشان به طور 
مستقیم فاضالب جمع شده در سپتیک را به رودخانه ها 

مى ریزند.

پرجمعیت ترین استان شمالى کشور فاقد شبکه فاضالب است

تمام فاضالب مازندران وارد خزر مى شود 

در حالى بــه روزهاى پایانى دولــت دوازدهم و روى کار 
آمدن دولت جدیدنزدیک مى شــویم کــه گمانه زنى ها 
درباره وزارتخانه هاى متعدد درجریان است. یکى از این 

وزارتخانه ها هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است.
تاکنون نام هاى زیادى براى صــدارت در این وزارتخانه 
شــنیده شــده اســت. پیگیرى ها حاکى از این است که 
گزینه هاى متعددى در دســتور تیم پنج نفره ارزیاب این 
وزارتخانه قرار گرفته و در دو سطح به نتایجى رسیده است. 
در سطح اول این بررســى ها گزینه هایى چون عزت ا... 

ضرغامى رئیس اسبق ســازمان صداوســیما، علیرضا 
مختارپور دبیرکل فعلــى نهــاد کتابخانه هاى عمومى 
کل کشــور، محســن پرویز رئیس انجمن قلم ایران و 
محمدمهدى اســماعیلى معاون پژوهشــى مرکز اسناد 
انقالب اسالمى قرار دارد. شنیده ها حاکى است در میان 
این گزینه ها شــانس محمدمهدى اسماعیلى براى ورود 
به وزارت ارشاد از ســایر گزینه ها بیشتر است. اسماعیلى 
در دولت دوم محمود احمدى نژاد معاون سیاسى امنیتى 

استاندارى اصفهان بود.
اسماعیلى معاون پژوهشــى مرکز اسناد انقالب اسالمى 
و استاد دانشگاه تهران اســت. وى داراى دکتراى علوم 
سیاسى از پژوهشگاه علوم انســانى و مطالعات فرهنگى 
است. او سه کتاب تألیف کرده و مقاله هاى متعددى منتشر 
کرده است. وى مشــاور فرهنگى رئیس قوه قضاییه در 

دوران ریاست آیت ا... رئیسى در قوه قضاییه بود.
در ســطح دوم کارگروه پنج نفــره نیــز نام هایى چون 
محمد سرشار رئیس شــبکه پویا، وحید یامین پور رئیس 
پژوهشــکده فرهنگ و هنر اسالمى ســازمان تبلیغات، 
میثم نیلى مدیرعامل مجمع ناشران انقالب و سیداحمد 
عبودیتــان رئیس بنیــاد خاتم االوصیاء(ص) به چشــم 

مى خورد.

دادستان مرکز استان گیالن گفت: رئیس یکى از ادارات 
شهرستانى گیالن به دلیل برقرارى ارتباط غیر اخالقى در 

محیط ادارى بازداشت شد.
سید مهدى فالح میرى با اشاره به عمل شنیع این فرد در 
محیط کارش و ورود دستگاه قضایى براى برخورد قاطع با 
این شخص، گفت: رئیس این اداره به دلیل برقرارى ارتباط 
نامشــروع در محیط ادارى هم اکنون نیز در بازداشت به 

سر مى برد.
دادستان مرکز اســتان گیالن با بیان اینکه پرونده فساد 
اخالقى این شخص در مرکز استان رسیدگى خواهد شد، 

اظهار کرد: تحقیقات این پرونده فارغ از برخى حواشى ایجاد 
شده با دقت و ســرعت تکمیل و به دادگاه ارسال خواهد 
شد. وى پخش تصاویر عمل شنیع این شخص در فضاى 
مجازى را نیز غیراخالقى و مصداق اشاعه فحشاء دانست 
و گفت این موضوع در دستور کار رسیدگى دستگاه قضایى 

قرار دارد.
گفتنى است چندى قبل ویدیویى در فضاى مجازى از این 
مدیر منتشر شده که برهنه در خیابان است. ادعا شده این 
ویدیو بعد از رابطه نامشروع آقاى مدیر با یک زن است که 

حین رابطه نامشروع در محل کار لو رفتند.

درحالى که براساس اعالم رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور، سالیانه حدود 17 هزار نفر براثر تصادفات جاده اى 
جان خود را از دست مى دهند، در این میان 250 هزار نفر 
دچار آسیب مى شوند که حداقل 10 درصد آنها دچار معلولیت 
خواهند شد، این درحالى اســت که طبق اعالم سازمان 
بهزیستى فقدان سیستم هاى محافظتى و ایمنى  خودروها، 
استاندارد نبودن جاده هاى کشور و مسائل انسانى از عواملى 

هســتند که موجب تصادفات افرادى شــده است که در 
سازمان داراى پرونده هستند؛  حوادثى که سالیانه میلیاردها 

تومان بار مالى به سازمان بهزیستى تحمیل مى کند. 
طبق گزارشــات سازمان بهزیســتى نیز، به طور متوسط 
ســالیانه حدود 2500 نفر از افراد در کشــور دچار آسیب 
نخاعى مى شــوند که بیش از 50 درصد از آنها از حوادث 

جاده اى آسیب مى بینند.

معاون استاندار اسبق اصفهان، نامزد وزارت ارشاد 

ه وسرانى آقاى مدیر، کار دستش داد

آمار عجیب خسارت تصادفات در کشور 
روزنامه آمریکایى «وال استریت ژورنال» در گزارشى 
با این مقدمه که ایــران و ایاالت متحده ماه گذشــته 
بعد از شــش دور مذاکرات هســته اى غیرمستقیم در 
ویــن، در مذاکرات وقفــه ایجاد کردند، مدعى شــده 
تاکنون واشنگتن براى کنار گذاشتن قدرتمندترین اهرم 
تحریم هاى خود به منظور احیاى توافق هسته اى سال 
2015 ابراز تمایل کرده، اما مذاکره کنندگان ایرانى براى 

چیزهاى بیشتر تالش مى کنند.
به ادعاى این گزارش، جدیدترین خواســته ایران این 
است که ایاالت متحده با بندى موافقت کند که خروج 
آمریکا از توافق را منوط به موافقت سازمان ملل مى کند 
زیرا ایران مى گوید که این اقدام با توجه به خروج آمریکا 

از توافق در دولت «ترامپ» ضرورى است.
«وال استریت ژورنال» در ادامه این ادعا، افزوده براى 
ایران اهمیتى ندارد اما چنین بندى مغایر قانون اساسى 
آمریکاســت و یک رئیس جمهور نمى تواند مانع تغییر 
سیاست به دست کنگره یا یک رئیس جمهور آینده شود، 
به خصوص وقتى که توافق هسته اى هرگز به سنا براى 

تصویب به عنوان معاهده ارائه نشده است.
به نوشته این نشــریه آمریکایى، اما «بایدن» هم مانند 
«اوباما» توافق را براى رأى گیرى در سنا ارائه نخواهد 
کرد زیرا مى داند بعید است اکثریت ســاده را به دست 
بیاورد، خیلى کمتر از دو ســوم آراء کــه براى تصویب 

معاهده نیاز است.

درخواست برجامى ایران از آمریکا 

سخنگوى هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضاى مجازى از 
دستور کار مجلس خارج نشده، بلکه در نوبت دستور کار 

قرار دارد؛ ولى نوبت به بررسى آن نرسید گفت که این طرح 
در جلسه علنى روز دوشنبه (دیروز) مجلس مطرح شد. 

وى افــزود: روال مجلس این اســت که تا بخشــى از 
جلسه، دستور کار مطرح مى شود و بعد وارد تذکر و نطق 
نمایندگان خواهیم شــد، بنابراین گاهى دستورهایى که 
از قبل اعالم مى شود بخاطر طوالنى شدن دستورهاى 
قبلى در همان روز مطرح نمى شــوند. موسوى در پایان 
اضافه کرد که این طرح به جلسات آینده مجلس موکول 

خواهد شد.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضاى مجازى در دستور 
کار جلسه علنى صبح دیروز (دوشنبه) مجلس قرار داشت 
و در ساعات ابتدایى جلسه نیز نمایندگان براى صحبت 

به عنوان موافق و مخالف این طرح ثبت نام کرده بودند.

طرح جنجالى بررسى نشد 
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61درصد واکسینه شدند
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: تاکنون 61 درصد سـالمندان اسـتان اصفهان در 
برابر کرونا واکسـینه شـده اند و در مجمـوع 9/8 درصد 
از جمعیت اسـتان اصفهان یـک دوز و 2/6درصد نیز دو 
دوز واکسـن کرونا را دریافت کرده اند. رضا فدایى اظهار 
کرد: تاکنون در مجموع 490 هزار نفر در استان دوز اول 
واکسن کرونا و134 هزار نفر نیز هر دو دوز واکسن کرونا 

را دریافت کرده اند.

زوج و فرد اجرا نمى شود
رئیس پلیس راهور استان اصفهان اظهار کرد: در اجراى 
مصوبات ستاد استانى مقابله با کرونا و به منظور رفاه حال 
شـهروندان  و با توجه به شـرایط کنونى طرح زوج و فرد 
همچنان در اصفهان اجرا نمى شود. سرهنگ محمدرضا 
محمدى یادآور شد: طرح زوج و فرد که پیش تر به مدت 
دو هفتـه در اصفهان لغو شـده بود تا اطـالع ثانوى اجرا 

نمى شود.

راه اندازى ششمین مرکز 
ششمین مرکز تجمیعى واکسیناسیون کرونا در کالنشهر 
اصفهان روز دوشـنبه در سـالن فردوسى دانشـگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) راه اندازى شد. ، پیش 
از این مراکز تجمیعى واکسیناسیون کرونا در کالنشهر 
اصفهان در مصـال، پل شهرسـتان، حـرم زینبیه(س)، 
بیمارسـتان صحرایـى مسـتقر در محوطه بیمارسـتان 
الزهرا(س) و سالن کوثر عاشـق آباد راه اندازى شده بود. 
ششـمین مرکز تجمیعى واکسیناسـیون کرونا در شرق 
کالنشهر اصفهان و با همکارى نهادهاى مختلف از جمله 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، سپاه صاحب الزمان(عج) 
استان، شهردارى و دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 

روز دوشنبه آغاز به کار کرد.

رفع مشکل افت فشار 
با اتصال و رینگ خـط 300 کنار گذر اتوبـان خرازى به 
خط150خیابان صائب و همچنین اصالحات و باز کردن 
گرفتگى هاى لوله ها، مشـکل افت فشـار خیابان آتش 
برطرف شـد. این عملیات با اتصـال لولـه 100ایرانیت 
شـمال مادى به لوله 100 چدن جنوب مادى با لوله پلى 
اتیلن به طول 15 متر انجام شـد. با انجـام این عملیات 
افت فشـار آب بن بسـت هاى مهرگان، ناهید، جاودان 
و زهره در خیابان آتش حدفاصل خیابان صائب تا مادى 

شمس آبادى برطرف شد.

آبرسانى سیار در قهجاورستان 
52 هزار لیتر آب در قهجاوسـتان به صورت سیار توزیع 
شـد. به گزارش روابـط عمومى آبفا قهجاورسـتان، این 
عملیات با توجه بـه افزایش دمـاى هوا و مواجه شـدن 
چندین نقطه در سطح شهر قهجاورسـتان با کمبود آب 

انجام شد.

به روزرسانى شبکه مخابرات
در راسـتاى ارتقاى تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه 
سـازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتـى به منظور 
برگردانـدن تجهیزات انتقـال در مرکز چمـران صورت 
خواهد پذیرفـت. به گـزارش  روابط عمومـى مخابرات 
منطقه اصفهان، در اثر این عملیـات کلیه ترافیک هاى 
موبایل- دیتا و سوئیچ از ساعت 9 الى 9 و 15 دقیقه امروز 
سـه شـنبه جهت برگردان ترافیـک بـادرود - وفمى به 

صورت لحظه اى با اختالل مواجه خواهند شد.

بررسى اجراى یک قانون
جلسه تبیین و بررسى زیرساخت هاى فن آورى اطالعات 
پایانه هاى فروشـگاهى با حضور نماینـدگان اداره کل 
ارتباطات و فن آورى اطالعات اسـتان اصفهان در دفتر 
معاون فن آورى اطالعات اداره کل امور مالیاتى استان 
اصفهان تشکیل شـد. در این جلسه در راسـتاى اجراى 
قانون پایانه هاى فروشگاهى و سـامانه مودیان بررسى 

الزم به عمل آمد.

خبر

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان گفت: میزان 
تولید زعفران در استان به 9 هزار کیلوگرم در سال گذشته 
رسید که نسبت به ســال 1398 معادل 12 درصد افزایش 

داشته است.
احمدرضا رئیس زاده اظهار داشت: سطح زیر کشت زعفران 
در استان اصفهان 1614 هکتار و بیشتر در شهرستان هاى 
نطنز، تیران، نجف آباد، برخوار و اصفهان است؛ البته در سایر 
شهرستان ها نیز کم و بیش زعفران کشت شده و در حال 

گسترش است.
وى با اشاره به اینکه نیاز آبى زعفران در مناطق خشک حدود 
چهار هزار مترمکعب در هکتار است، افزود: این میزان آب 

در مناطق غربى استان که بارندگى بیشترى دارند تا سه هزار 
متر مکعب نیز کاهش مى یابد و در چند سال اخیر کشاورزانى 
که به ویژه منابع آبى محدود دارند از کشت هاى جایگزین 
و کم آب بَر مانند زعفران، گل محمدى، زرشــک و پسته 

استقبال خوبى کرده اند.
رئیس زاده درباره میزان صادرات زعفران استان، ابراز داشت: 
آمار صادرات زعفران استان را نداریم زیرا به طور عمده از 
طریق سایر استان ها انجام مى شود اما آمار صادرات مجموع 
گیاهان دارویى در سال 1399 حدود 24 هزار تن به ارزش 
13 میلیون دالر بوده که شــامل گالب و عرقیات، شیرین 

بیان، باریجه، آنغوزه، زعفران، سیر و موسیر بوده است.

معاون جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: ستاد تنظیم 
بازار در شرایط کنونى هنوز به این نتیجه نرسیده است که 
قیمت مرغ تغییر داده شــود، اگر چه مرغداران تقاضاى 

افزایش قیمت دارند اما فعال تغییر نمى کند.
حسین ایراندوســت اظهار کرد: قرار نیست قیمت مرغ 
افزایش یابــد، قیمت مرغ زنده اکنــون 17 هزار و 100 
تومان و قیمت آن در کشــتارگاه 25 هزار و 950 تومان 
اســت، جوجه ریزى نیز در تیر ماه نســبت به ماه هاى 
قبل که به طور معمول هفت میلیون قطعه جوجه ریزى 
انجام مى شــد، به هشــت میلیــون قطعــه افزایش

 یافته است.

وى افزود: نسبت به دو هفته گذشته وضعیت تأمین نهاده 
براى مرغداران بهبود یافته و مشکل انتقال نهاده از بنادر 
تا حدود زیادى حل شده است، البته ممکن است برخى 
شرکت ها براى توزیع نهاده ها با موانعى رو به رو شوند که 
رفع این مشکل نیز در حال پیگیرى است و نهاده هایى که 
از طریق بازارگاه توسط مرغداران خریدارى شده به موقع 

به آنها تحویل داده مى شود.
معاون جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: قیمت هاى 
کنونى مرغ بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشورى تعیین 
شده و اگر قرار است تغییر کند باید توسط ستاد تنظیم بازار 

کشور براى آن تصمیم گیرى شود.

مرغ فعًال 
گران تر نمى شود

9 ُتن زعفران 
در اصفهان تولید شد

مدیر عامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: متأسفانه با وضعیت خشکسالى، خشک بودن 
رودخانه زاینده رود و چاه هایى که در محل ســازمان 
خشک شــده، براى تأمین آب فضاى سبز آرامستان 
باغ رضوان با مشکل مواجه هستیم به طورى که به 
صورت تانکرى آب تامین کرده و از چاه هاى همجوار 

سازمان نیز خریدارى و پمپاژ مى شود.
احمدرضــا مــرادى تصریح کــرد: در ســازمان 

آرامستان هاى شــهردارى فضاى سبزى به وسعت 
185 هکتار وجود دارد که درختان آن کاربرد دوگانه 
شــامل تلطیف فضا و زیبایى محیط و پیشگیرى از 

ورود آالینده ها از سمت شرق اصفهان را دارد.
وى اظهار کرد: با توجه به خشکسالى ها و تأمین دشوار 
آب انتظار مى رود که مراجعان در مصرف آب در سطح 
قطعــات صرفه جویى کنند، زیرا واحد فضاى ســبز 
سازمان به صورت دوره اى درختان را آبیارى مى کند.

چالش تأمین آب فضاى سبز باغ رضوان 

مدیر بهره بردارى و نگهدارى سدها و نیروگاه هاى 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان گفــت: ذخیره آب 
فعلى سدهاى این اســتان در مقایسه با متوسط بلند 

مدت(دوره 52 ساله) 58 درصد کاهش داشته است.
مجتبى موسوى افزود: به دلیل کاهش بارندگى ها در 
یک سال اخیر، ورودى به سدها کمتر شده و اکنون 
در مجموع حدود 400 میلیون متر مکعب آب در پشت 
این ســدها ذخیره شده اســت. وى اضافه کرد: این 
میزان همچنین در مقایسه با ســال قبل 36 درصد 

کمتر شده است.
مدیر بهره بردارى و نگهدارى ســدهاى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان ادامه داد: تنها 27 درصد از حجم 
کلى ســدهاى زاینده رود، گلپایگان، قره آقاچ، حنا، 
خمیران، باغکل، کمانه و آغچه آب دارد و این نشانگر 

این است که در وضعیت بسیار نامطلوبى قرار داریم.
موسوى تصریح کرد: در دوره زمانى دراز مدت بیشترین 
کسرى در سدهاى زاینده رود و گلپایگان است و پس از 

آنها سد باغکل بیشترین کاهش را دارد.

ذخیره سدهاى استان اصفهان
 58 درصد کاهش یافت

سرپرســت اداره جنگلــکارى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان گفت: به دلیل افزایش دما 
و کاهش چشمگیر بارش ها و رطوبت خاك، خطر آتش 
سوزى 65 هزار هکتار جنگل هاى زاگرسى این استان را 

تهدید مى کند
رضا شفیعى افزود: این جنگل ها بیشتر در مناطق غربى و 
جنوبى استان قرار دارد و بیش از هر زمان دیگرى نیازمند 

مراقبت است.
وى ادامه داد: به دلیل خشکســالى بى سابقه در استان 
همچون سایر نقاط کشــور، خطر آتش سوزى در کمین 
درختان بلوط این نواحى است و از ساکنان و گردشگران 
تقاضا داریم از هرگونه فعالیتى که خطر آتش سوزى را 
افزایش مى دهد مانند رها کردن شیشه و شعله در طبیعت 

اجتناب کنند.

سرپرســت اداره جنگلــکارى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى با بیان اینکه جنگل هاى زاگرســى استان 
داراى درختان کهن و با ارزش است تصریح کرد: بنابراین 
حفاظت هر یک از آنها که دهه ها رشد کرده اند و داراى 

مزایاى فراوانى هستند ضرورى است.
به گفته شفیعى، آفات خطردیگرى اســت که به دلیل 
خشکسالى، درختان منطقه زاگرس را تهدید و بر همین 
اســاس اجراى طرح هاى مقابله با آفات را بیش از قبل 

تاکید  مى کند.
وى با اشاره به اینکه یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى استان اصفهان عامل مستقیم در مهار حریق 
در عرصه هاى طبیعى است گفت: با این حال حفاظت از 
پوشش گیاهى وظیفه اى همگانى محسوب مى شود که 

تمامى افراد حقیقى و حقوقى در آن دخیل هستند.

106 هکتار مرتع در اصفهان طعمه حریق 
شد

در همین حال فرمانده یگان حفاظــت منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان گفــت: 106 هکتار مرتع 
استان اصفهان در 33 مورد آتش سوزى از ابتداى سال 
تاکنون از بین رفته که بیشتر آنها در شهرستان سمیرم 

رخ داده است.
سرهنگ طاهرى با بیان اینکه امسال خوشبختانه حریق 
در جنگل هاى اســتان نداشــتیم، تاکید کرد:  با دستور 
رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشــور 
تعدادى دستگاه دمنده، تجهیزات و وسایل اطفا به استان 
اختصاص یافت که در بین شهرستان هاى بحرانى مانند 
سمیرم، فریدونشهر، فریدن، بوئین و میاندشت، لنجان، 

خوانسار و شهرضا توزیع شد.

افزایش دما و کاهش رطوبت خاك، احتمال آتش سوزى جنگل هاى اصفهان را باال برده است

تهدید باالى سر
65 هزار هکتار جنگل 

مدیرعامل سازمان همیارى شهردارى هاى استان 
اصفهان پروژه کالن کنار گذر شــرقى اصفهان را 
اتفاق بزرگى در توسعه راه هاى استان اعالم کرد و 
گفت: این پروژه تاکنون 40 درصد پیشرفت داشته و 
اگر مشکلى در زمینه تأمین منابع مالى پیش نیاید در 

نیمه اول سال آینده به بهره بردارى مى رسد.
ناصر نفرى در اجالس شــوراى اســالمى استان 
اصفهان با اشــاره به کریدور سراسرى که از جنوب 
به شــمال کشور مى رســد، گفت: بخشــى از این 

کریدور از اســتان اصفهان عبور مى کنــد که اگر 
تکمیل شــود، 90 کیلومتر از طول کریدور کاسته 
و باعث ســاعت ها صرفه جویــى در وقت و انرژى

 مى شود.
وى همچنین به اجراى پروژه در آزاد راه اصفهان-
کاشان با اعتبار 70 میلیارد تومان اشاره و اظهار کرد: 
50 میلیارد تومان پروژه دیگر نیز در ماه هاى آینده با 
برگزارى مناقصه در جهت بهبود این آزادراه هزینه 

خواهد شد.

بهره بردارى از کنارگذر شرق اصفهان
 در نیمه اول سال آینده

دبیر کمیســیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان 
گفت: در شــرایط فعلى تنها راه مقابله بــا کرونا، رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى است، چراکه نمى توان بانک ها را 
تعطیل کرد، تعطیلى بانک ها موجب خوابیدن اقتصاد و در 

نهایت مشکالت مالى و اجتماعى مى شود.
محمد نورآزادى در خصوص گالیه دانشگاه علوم پزشکى 
درباره اینکه یکى از بیشــترین مشــاغل درگیر با کرونا 
بانک ها هستند که در اوج قرنطینه هم باز بودند، اظهار 
کرد: اینکه بانک ها در موج هاى مختلف شیوع کرونا باز 
هستند، ما در استان تصمیم گیر نیستیم و ستاد ملى مقابله 
با کرونا تعیین مى کنند که بانک ها از چه ســاعت تا چه 

ساعتى باز هستند.

وى افزود: اگر ستاد ملى مقابله کرونا تصمیم گیرى ویژه 
اى داشته باشد و در استان به غیر از آن عمل شود، به طور 
قطع ما پاسخگو هستیم، بنابراین بانک ها موظفند طبق 
قوانین کشور باز باشند و نمى توان خالف آن عمل کنیم.

دبیر کمیسیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان در 
خصوص رعایت نکردن پروتکل هاى بهداشــتى مقابله 
با کرونا در برخى شعب بانک ها گفت: همواره بازرس به 
شعب بانک ها مراجعه مى کند و بر رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى تاکید مى شود.  وى ادامه داد: از سوى دیگر اگر 
مشــترى پروتکل هاى مقابله با کرونا را رعایت نکند و 
بدون ماسک وارد شعبه شود، به مدیران و کارمندان شعب 

تاکید کرده ایم که خدماتى به وى ارائه نشود.

دبیر کمیسیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان درباره 
اینکه در موج چهارم کرونا، اصفهان در سیاستى اقدام به 
تعطیلى یک روز در میان بانک ها کــرد که این موجب 
انتقاداتى شــد، اظهار کرد: متاسفانه این سیاست موجب 
شلوغى بیشتر بانک ها شد، اما در هر صورت بانک ها آنچه 
را که سیاست هاى کالن کشور براى مقابله با کرونا اعمال 

مى کند را، پیاده مى کنند.
وى گفت: در حال حاضر در موج پنجم کرونا پنجشنبه ها 
تعطیل است از سوى دیگر ســاعت ادارى تا ساعت یک 
است، اما باید توجه داشت که نمى توان در هر شرایطى 
بانک ها را تعطیل کنیم، چرا که اقتصاد کشور دچار آسیب 

مى شود.

نمى شود بانک هاى اصفهان را تعطیل کرد

رئیس ستاد برگزارى آزمون هاى دانشگاه اصفهان گفت: 
تعداد داوطلبان کنکور کارشناســى ارشد سال 1400 با 
کاهش 8/8 درصدى نسبت به سال گذشته در روزهاى 
چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه، در روزهاى ششم، هفتم و 

هشتم مردادماه برگزار مى شود.
محمدرضا ایروانى اظهار کرد: کنکور کارشناســى ارشد 
امسال در 131 کدرشته در 10 شهر و 17 حوزه امتحانى در 

استان اصفهان برگزار مى شود.
رئیس ســتاد برگزارى آزمون هاى دانشــگاه اصفهان 
ادامه داد: از 42 هزار و 514 نفرى که در استان اصفهان 
داوطلب شرکت در آزمون کارشناسى ارشد هستند، تعداد 
23 هــزار و 934 داوطلب زن (56.3 درصــد) و 18 هزار 

880 داوطلب مرد (42.7 درصد) هســتند که با کاهش 
حدود 4100 نفرى نسبت به سال گذشته، تعداد داوطلبان 
کنکور کارشناســى ارشــد امســال 8.8 درصد کاهش 

داشته است.
نماینده تام االختیار ســازمان سنجش آموزش کشور در 
برگزارى آزمون در اصفهان اضافه کرد: در شهر اصفهان 
25 هزار و 845 نفر با هم رقابت مــى کنند که 14 هزار 
و 640 نفر زن و 11 هــزار و 205 نفر مرد هســتند و در 
دانشــگاه هاى اصفهان، صنعتى اصفهان، غیرانتفاعى 
شهید اشــرفى اصفهانى، دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان- خوراسگان و دانشــگاه معارف قرآن و عترت 

باهم به رقابت مى پردازند.

کاهش داوطلبان کنکور کارشناسى ارشد در اصفهان

معاون محیط زیست طبیعى اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان، گفت: ضوابط قانونى مانع 
برخورد قضایى با فعالیــت معادن در منطقه حفاظت 

شده کرکس شده است.
بهروز ستایش به رد راى پیشین  شوراى عالى معادن 
در خصوص تمدید نکردن پروانه بهــره برداران در 
کوهســتان کرکس اشــاره کرد و افزود: در گذشته 
تالش کردیم راى شــوراى عالى معــادن را براى 
تمدید نکردن پروانه چند معــدن بگیریم اما در چند 

ماه با شــکایت بهره برداران معدن به دیوان عدالت 
ادارى راى شکسته شد. به گفته وى، دلیل این اتفاق، 
قوانین و مقررات ناقص است که مى تواند به نفع بهره 
برداران معدن تمام شود. ســتایش افزود: ما ایراد و 
پیشنهادهایى را به مجلس شوراى اسالمى گفته ایم 
که اگراین اقدامات انجام شــود، محیط زیست براى 

برخورد قانونى اختیارات بیشترى دارد.
در مجموع شــمار معادن در منطقه حفاظت شــده 

کرکس به 39 معدن  مى رسد.

برخورد قضایى با معادن کرکس امکانپذیر نیست 

برداشت عســل از 90 هزار کندوى زنبور عسل در 
خوانسار آغاز شد.

مدیرعامل شــرکت تعاونى پرورش زنبور عســل 
خوانســار با اشــاره به فعالیت 400 زنبوردار در این 
شهرستان گفت: از هرکندو به طور متوسط 7 تا 12 

کیلوگرم عسل طبیعى برداشت شد.

محمد صادق شــانه اى با بیان اینکه عســل گون 
گزانگبین مهم ترین نوع عسل خوانسار است افزود: 
ســاالنه بیش از 800 تن عســل از زنبورستان هاى 
خوانسار برداشت مى شود، اما به علت کمبود بارش در 
اردیبهشت و کاهش شکوفه، گل و گیاهان طبیعى و 
همچنین بیمارى زنبورستان ها برداشت عسل امسال 

به ازاء هر کندو به نصف کاهش یافته است.
وى گفــت: از این زنبورســتان ها به غیر از عســل 
محصوالت مهم و بــا ارزش دیگرى، چون موم، بره 
موم، نیش زنبور، گرده گل و ژل رویال که بســیار با 

ارزش و مفید است به دست مى آید.
مدیرعامل شــرکت تعاونى پرورش زنبور عســل 
خوانســار افزود: بیش از 80 کارگاه سنتى و صنعتى 
بسته بندى عسل در خوانسار در حال فعالیت هستندکه 
محصوالت آن ها عالوه بر توزیع در داخل کشور به 

خارج از کشور نیز صدر مى شود.

عسل گون گزانگبین خوانسار وارد بازار شد



04فرهنگفرهنگ 4094سه شنبه  5  مرداد  ماه   1400 سال هجدهم

بازیگر اکشن ســینما با بازى در «آخرین مزدور» به زودى به صفحه نمایش 
بازمى گردد.

با انتشار تریلر فیلم «آخرین مزدور» ژان کلود ون دام بار دیگر در یک نقش اکشن 
دیده شد. قهرمان بلژیکى فیلم هاى اکشــن با نمایش تریلر این فیلم که براى 

نتفلیکس ساخته شده در جشنواره کمیک کان سن دیگو دیده شد.
این کلیپ با مردى ماسک دار که به یک صندلى بسته شده شروع مى شود و چیزى 
که سربازان محافظ شاهد آن نیستند ریچارد با بازى ون دام است که به سقف 
چســبیده و به زودى پایین مى آید تا این مرد را نجات دهد و در این مسیر باید با 

نگهبانان مبارزه کند.
عالوه بر سمیر دوکازا در نقش پسر ون دام، در این فیلم فرانسوى آلبان ایوانف، 

آسا سیال، پاتریک تیمزیت، اریک جودور و میو-میو نیز نقش آفرینى کرده اند.

خبر ساخت این فیلم تابستان پیش مطرح شد و ون دام هیجان خود 
را براى بازى در آن ابزار داشته و گفته بود ژان پل بلموندو منبع اصلى 
الهام وى براى بازى در این فیلم بود. وى گفته بود: همیشه طرفدار 
ژان پل بلموندو بوده ام و امیدوارم به روش خودم پرچم فیلم هاى 

کمدى اکشن را به دست بگیرم.
وى از دیوید شارون به عنوان کارگردان هم تمجید کرده و گفته بود 
فیلمنامه همه عناصر را به روشى کامًال موافق گرد هم آورده و یک 
داستان زیبا با احساسات، اکشن زیاد و شوخ طبعى خلق کرده است.

ون دام همچنیــن از بازى در کنــار بازیگرانى از نســل جدید ابراز 
خوشوقتى کرده و گفته بود بسیار خوشــحال است که در کنار نسل 

جدیدى از استعدادها در این فیلم جلوى دوربین مى رود.

«ژان کلود ون دام» به سینما بازگشت

کارگردان سریال «جشن سربرون»، افزایش نرخ دالر و شیوع ویروس کرونا 
را علت طوالنى شدن ساخت این سریال دانست.  

مجتبى راعى، کارگردان سریال «جشن سربرون» با اشاره به ادامه فیلمبردارى 
این سریال که به دلیل آسیب جسمانى حســین محجوب تعطیل شده بود، 
گفت: حسین محجوب از سوارکاران زبده و حرفه اى قدیمى است، اما زمان 
فیلمبردارى این سریال از اســب به زمین افتاد و دنده هایش دچار آسیب شد 
که البته خوشبختانه آســیب جدى نبود و بهبود پیدا کرد. مصدومیت حسین 
محجوب در کنار شــیوع بى امان کروناى دلتا در تهران باعث شده در شروع 
مجدد تصویربردارى سریال «جشن سربرون» حساسیت هاى ویژه اى داشته 

باشیم و آن را منوط به اما و اگرهاى بسیارى کنیم.
او افزود: هر چند حدود 80 درصد این سریال تصویربردارى شده و فیلمبردارى 
بخش هاى جدید آن به اطراف تهران حوالى روستاى لپه زنک (از توابع بخش 
خاوران) رسیده و ما کامال در فضاى آزاد هســتیم، اما تصمیم شروع مجدد 
فیلمبردارى باید با احتیاط کامل و رعایت همه جانبه پروتکل هاى بهداشتى 

گرفته شود.  
راعى در پایان خاطرنشــان ســاخت: حدودا 2 ســال مى شــود که سریال 
«جشن سربرون» در حال ســاخت و تصویربردارى است و عوامل مختلفى 

دســت به دســت هم دادند تا تصویربردارى این سریال 
بــه درازا بیانجامد. وقتى دالر یکدفعــه جهش پیدا کرد 
قیمت ها افزایش قابل توجهى یافت که با برآورد اولیه مان 
همخوانى نداشت. ضمن اینکه با ویروس کرونا مواجه 
شدیم که از هر جهت تولید این سریال را با مخاطرات 
جدى مواجه کرد و طى آن دوست و همکارمان کریم 
اکبرى مبارکه را به دلیل ابتال به این بیمارى از دست 
دادیم. او انسان بســیار نازنینى بود که تقریبا کارش را 
در این سریال به پایان رسانده بودند. سه چهارسکانس 
از بازى اش باقى مانده بود کــه ترجیح دادیم با تغییر 
فیلمنامه، مخاطب از طریق دیگرى متوجه داســتان 
شــود. حتى به ما گفتند که بازیگر دیگرى را به جاى 
ایشان بیاورید و کال به جاى این نقش صداى دوبله 
شــده بگذارید، اما قبول نکردیم. چون مى خواستیم 
صداى خود کریم اکبــرى مبارکه در این ســریال 
باقى بماند. البته به غیر از مرحوم مبارکه بســیارى از 
اعضاى گروه به کرونا مبتال شدند. هر بار ما لوکیشنى 

را انتخاب و مى چیدیم بازیگر اصلى آن لوکیشن کرونا 
مى گرفت و مجبور مى شدیم برویم سراغ سکانس هاى 

دیگر. چندین بار این اتفاق براى بازیگران ما رخ داد و حتى 
نادر فالح دو بار به کرونا مبتال شــد. بار اول براى فیلمبردارى

 سکانس هایش در یک منطقه بزرگ ســیاه چادرهایى زده بودیم 
که مجبور شدیم همه را جمع کنیم و بار دوم که مجددا لوکیشن را 
براى بازى اش آماده کرده بودیم باز هم مبتال به کرونا شد. با وجود 
اینکه گروه بسیار همدلى داشتیم، اما متاسفانه کرونا لطمات جبران 

ناپذیرى به ما وارد کرد.   

وقتى نام این هنرمند مى آید شــخصیت پدر امیر جمالى در مجموعه 
«زى زى گولو» در ذهن ما نقش مى بندد. رضا فیاضى با بازى زیباى 
خود درآن نقش یکى از کارکترهاى خاطره ساز زندگى خود را خلق کرد. 
هرچند که ایفاى نقش او در ســریال هاى بزرگساالن مانند «معماى 
شــاه» را هم به خاطر مى آوریم اما توجه ویژه او به عرصه کودك او 
را بیش تر به عنوان هنرمند عرصه کودك و نوجوان معرفى مى کند. 
او در کنار بازیگرى، مدیریت صحنه، عروســک گردانى،  نویسندگى 
و کارگردانى نمایش عروسکى و کارهاى رادیویى هم انجام مى دهد. 

همه ما وقتى صداى شــما را مى شنویم یاد پدر 
جمالى مى افتیم. هنر شما در دیگر نقش ها غیر 
قابل کتمان است اما پدر جمالى سازنده کودکى 
یک نسل بود. چرا کودکان ما دیگر زى زى گولو و 

پدر جمالى ندارند؟

نمى دانم چرا دیگر برنامه هایى مانند «کاله قرمزى»، «داستان هاى 
زى زى گولو» یا «مدرســه موش ها» ساخته نمى شــود. آن زمان 
تلویزیون تنها دو یا سه شبکه داشت و براى سرگرم کردن مخاطب، 
برنامه هاى آموزشــى روى آنتن مى رفت. برنامه هایى که به کودکان 
و آموزش آنها بســیار اهمیت مى داد. اما اکنون با این تعداد از شبکه، 
تنها آورده تلویزیون، تعدادى خاله و عمو در تلویزیون است. شما فکر 
مى کنید اگر برنامه جذابى ساخته شود کودکان به سمت شبکه هاى 
ماهواره اى و کارتون هاى خارجى مى روند؟ قطعــا چنین اتفاقى رخ 
نمى دهد.  در حال حاضر امکان ســاخت برنامــه کودك هاى خوب 
وجود دارد چون هنوز خانم برومند، آقاى جبلى، آقاى طهماســب و 
دیگر هنرمندان این حوزه هستند که بتوانند مانند گذشته برنامه هاى 
کودك جذابى بسازند اما پیشنهادى به آن ها نمى شود. چون براى کسى 

اهمیتى ندارد.

خانم برومند، سعى کردند ایده شان را در شبکه 
نمایش خانگى، به اجرا در بیاورند. شما چرا این 

کار را نمى کنید؟
تا به حال خیلى به آن ســمت حرکت نکردم چون برنامه سازى براى 

کودك هزینه دارد و کسى حاضر نیست اسپانسر برنامه کودك شود.
برنامه باید جذابیت داشته باشد، از کجا مى توان 
این جذابیت را شناسایى و دربرنامه هاى بعدى 

ایجاد کرد؟
گاهى ســریال هایى از تلویزیون پخش مى  شود که مخاطبان زیادى 
را جذب، عالقه مند و پیگیر داســتان مى کند. مى توان با الگوبردارى 
و نظرســنجى دقیق این تعداد مخاطبان را بیشتر کرد و ذائقه مردم را 

بیشتر شناخت. 
خودتان چندسالى در تلویزیون حضور نداشتید. 

چرا این اتفاق افتاد؟
چند سالى بود که با خانواده در کیش زندگى مى کردم. 

آنجا یک کتاب فروشى داشتم که البته حاال بخاطر 
شرایط بســیار بد خرید کتاب تصمیم دارم آنجا را 
تعطیل کنم چون از پس هزینه هایش بر نمى آیم. 
زیرا تمایل به کتاب خوانى بســیار پایین آمده. 
شاید بگویید بخاطر قیمت کتاب است اما بیش تر 

کتاب ها هم قیمت یک لیوان قهوه است اما بازهم 
کسى به آن ها توجهى نمى کند. از همه بدتر این است 
که به کتاب هاى حوزه کودك توجهى نمى شود، چون 
هنوز کودکان مانند بزرگساالن درگیر فضاى مجازى و 
زندگى نشده اند، راحت تر مى توان مسیر را به آنها نشان 

داد و عالقه و استعدادشان را کشف کرد.

رضا فیاضى: 

نمى دانم چرا «زى زى گولو» و «مدرسه موش ها» 
ساخته نمى شود

رضا ناجى بازیگر فیلم ســینمایى «آواز گنجشک ها» پیرامون وضعیت سالمتى 
خود گفت: همانطور که مطلع هســتید به دلیل درگیرى با بیمارى سرطان روده 
بزرگ شیمى درمانى شدم و خوشبختانه موفقیت آمیز بود، اما این روز ها احساس 

ضعف مى کنم.
وى در همین راستا افزود: روحیه و انرژى باالیى دارم و همین روحیه باعث شد تا 
سرطان را شکست دهم و به امید خدا بهتر هم خواهم شد. بیشتر در خانه هستم 
و وقتم را با تماشاى فیلم و ســریال مى گذرانم و به دلیل شرایط کرونایى امکان 

بیرون رفتن ندارم و ریسک نمى کنم.
بازیگر فیلم سینمایى «رنگ خدا» پیرامون رضایت از وضعیت خود پس از دریافت 
چهار جایزه جهانى در عرصه بازیگرى عنوان کرد: من تا آنجایى که باید زحمت 
مى کشیدم کشیدم و خوشــحالم که بازى من در فیلم ها مورد 
توجه قرار گرفته و جایزه هایى هم دریافت کردم. متاسفانه 
در ایران به هنر و هنرمند کمتر بها داده مى شــود. 30 
ســال در ارتش خدمت کردم و در هشــت سال دفاع 
مقدس نیز حضور داشــتم، اما حاال فقط با مستمرى 
بازنشســتگى روزگار را مى گذرانم. با این حال خدا را 
شکر زنده ام و نفس مى کشــم و امیدوارم شرایط براى 

همه بهتر شود.
وى پیرامــون فعالیت هــاى اخیر خــود در عرصه 
بازیگرى بیان کــرد: آرام آرام و با بهتر 
شدن شــرایط باید کار کنم و تاکنون 
البته هنوز قراردادى نبسته ام و نیاز به 

زمان بیشترى دارم.
بازیگر سریال «چوب خط» پیرامون 
فیلم هاى آماده پخــش خود اظهار 
داشت: تا این لحظه 5 فیلم سینمایى 
آماده اکــران دارم که به دلیل کرونا 

هنوز اکران نشده اند.
ایــن بازیگر برنده خــرس نقره اى 
از جشــنواره برلین همچنین بیان 
کرد: بعضى از تهیه کنندگان خوش 
قول هستند و به محض تمام شدن 
کار به وعده هــاى خود عمل کرده 
و دســتمزدها را به موقع پرداخت 
مى کنند، اما بعضى متاســفانه سر 
قول و قرارداد خود نیســتند. چهار 
ســال پیش در ســریال «دیوار به 
دیــوار» بازى داشــتم، امــا هنوز 
تهیه کننده دستمزدم را به من نداده 

است.

رضا ناجى: روحیه باالیى دارم و 
سرطان را شکست دادم 

رایزنى براى انتخاب گزینه هاى 
احتمالى بازیگر نقش «جیمز باند»

مهران مدیرى درباره نحوه برگزارى ادامه قســمت هاى 
مسابقه تلویزیونى «دورهمى»  توضیحاتى را ارائه داد.

وى تاکید کرد که در مرحله جدید مســابقه «دورهمى» 
سواالت سخت تر شده است.

مجرى «دورهمى» که این توضیحات را در  برنامه دورهمى 
ارائه مى داد، همچنین درباره نحوه حضور فینالیســت ها 
گفت: قرار بود برندگان را به ترتیب قسمت هایى که پخش 
شده بود بیاوریم ولى شرایط مختلفى وجود داشت. اینکه 
یک شــرکت کننده در زمان مقرر نمى توانست در برنامه 
حاضر شود یا یکى از شرکت کنندگان به کرونا مبتال شده 
بود و باید صبر مى کردیم تا آن دوره را به سالمت رد کند، 
در نتیجه بر اســاس رندوم، 24 نفر در 9 قســمت شرکت 

خواهند کرد.
مدیرى در پایان صحبت هایش تاکید کرد: مســابقات ما 
در مراحل نیمه نهایى، فینال و فینال فینالیست ها سخت 
تر است و طبیعتا هیجان بیشترى دارد. اطالعات شرکت 
کننده ها هم حتما باالتر است و بیشتر مطالعه کرده اند تا 

سواالت سخت ترى را پاسخ دهند.

سرنوشت فینالیست هاى کرونایى «دورهمى» 

چرا تصویربردارى «جشن سربرون» تمام نمى شود؟!

 کرى فوکوناگا کارگردان فیلم سینمایى «جیمزباند» در مصاحبه اى اعالم کرد که براى 
فیلم جدید این مجموعه به نام «زمانى براى مردن نیست» فکر به خدمت گرفتن بازیگر 
جدیدى براى نقش مامور 007 بوده است. در این فیلم اکشن دنیل کریگ براى پنجمین 

بار در نقش جیمزباند ظاهر شده است.
زمانى که این فیلم در مراحل ابتدایى توسعه و تولید قرار دارد، دنیل کریگ تصمیم داشت 
که با مجموعه فیلم هاى ســینمایى جیمزباند خداحافظى کند. این بازیگر پس از قطعى 
شدن حضور دوباره اش براى این نقش اعالم کرد که «زمانى براى مردن نیست» آخرین 

فیلم او در نقش جیمزباند خواهد بود.
کریگ اخیرا در مصاحبــه اى با توتال فیلم اعالم کرده کــه در حین فیلمبردارى پروژه 
قبلى جیمزباند به نام «اســپکتر» در سال 2015 دچار آســیب دیدگى جدى شده و به 
همین دلیل فکر مى کرده اســت از نظر فیزیکى دیگر توانایى بازى در نقش پرتحرك 
جیمزباند را ندارد. نهایتا کریگ تصمیم مى گیرد یــک بار دیگر در نقش باند بازى کند، 
اما فوکوناگا توضیح مى دهد که در نظر داشته نقش اصلى فیلمش را به بازیگر جدیدى 

بدهد.
او در این باره گفت: دو ســال پیش با تهیه کننده فیلم باربارا بروکلى قرارى گذاشتیم. 
در زمانى که کریگ اعالم کرده بود که دیگر نقــش جیمزباند را بازى نمى کند در مورد 

بازیگران احتمالى براى این نقش مذاکره کردیم که بسیار هیجان انگیز بود.
هنوز مشخص نیست که در آینده چه کســى جایگزین دنیل کریگ در نقش جیمزباند 
خواهد شد. در میان نام هایى که گفته مى شود گزینه هاى احتمالى براى این نقش هستند 
تام هاردى، ادریس آلیا، تام هدیلسون حضور دارند و اخیر نیز نام ژان پیج به این لیست 

اضافه شده است.
فیلم سینمایى «زمانى براى مردن نیست» در تاریخ 30 سپتامبر در انگلیس و 8 اکتبر در 

آمریکا اکران خواهد شد.

در 16 آوریل سال 2020میالدى، کارگردان برنده اسکار، جین دیتچ، معروف به 
اوژن مریل دیتچ، در آپارتمان خود در پراگ درگذشت. جین با کارتون هایى مانند 

تام و جرى و ملوان زبل، دوران کودکى همه را شیرین کرد.
هر کودکى که در دهه 80 یا 90 میالدى بزرگ شده است، در حال تماشاى تام 
و جرى و ملوان زبل بوده است. این شخصیت هاى کارتونى در نهایت به بهترین 
دوستان ما تبدیل شــدند و ما هر روز با آن ها در صفحه هاى تلویزیون مالقات 
مى کردیم. اما آیا همه چیز را در مورد شخصیت هاى انیمیشن مورد عالقه خود 

مى دانید؟
در اینجا برخى از حقایق جالب و سرگرم کننده در مورد هر دو کارتون مورد عالقه 
شما را به کارگردانى جین دیتچ آورده ایم. این حقایق شما را شگفت زده مى کند.

نام اصلى تام و جرى، جاسپر و جینکس بود. وقتى قسمت اول تام و جرى پخش 
شد، استودیوى MGM تقریباً قصد لغو آن را داشت. این استودیو فکر مى کرد که 

مفهوم گربه و موش در دنیاى کارتون رایج است.
ما اکثرا تام را دیده ایم که مانند انسان، روى دو پایش راه مى رود. با این حال، 
در چند قسمت اول، تام از چهار پا استفاده مى کرد تا مانند هر گربه معمولى راه 
برود. تام و جرى اکثرا در حال جنگ بــا یکدیگر بودند، اما گاهى اوقات آن ها 
دوست مى شدند. اما واقعیت تکان دهنده این است که این موش و گربه در یکى 

از قسمت ها خودکشى کردند.
اما شخصیت ملوان زبل (Popeye) و اولیو (Olive Oyl) همسر او براساس 
افراد واقعى ساخته شده اند. این افراد قبًال در نزدیکى خانه سازنده این کارتون 
زندگى مى کردند. به این ترتیب او براى ســاخت این کارتون از آن ها الهام 
گرفت. ملوان زبل اولین شخصیت کارتونى است که مجسمه آن ساخته شده 
است. در سال 1937، مجسمه ملوان زبل در شهر کریستال تگزاس ساخته 
شد. جک مرسر و مارگى هاینز، صداپیشگان ملوان زبل و اولیو هم در نهایت 

با یکدیگر ازدواج کردند. 
اولیــو (Olive Oyl) یکى از شــخصیت هاى شــایان ســتایش کارتون 
اســت. با این حال، در اســپانیا، این نام به عنوان توهین بــه درخت زیتون 
اســتفاده مى شــود. از این رو شــخصیت وى به Rosario تغییر نام داده 

است.

حقایقى جالب درباره «تام و جرى» و «ملوان زبل»

ن دام هیجان خود 
موندو منبع اصلى 
د: همیشه طرفدار 
م پرچم فیلم هاى

د کرده و گفته بود
رد هم آورده و یک 
ى خلق کرده است.

ز نســل جدید ابراز 
ست که در کنار نسل 

مى رود.

 این سریال
ش پیدا کرد 
د اولیه مان 
ونا مواجه 
خاطرات
ن کریم 
دست  ز
ارش را 
سکانس

 با تغییر 
ســتان 
ه جاى 
 دوبله 
استیم 
ـریال 
ارى از 
کیشنى 

شن کرونا 
نس هاى 

 داد و حتى 
راى فیلمبردارى

چادرهایى زده بودیم 
که مجددا لوکیشن را 
به کرونا شد. با وجود 
لطمات جبران کرونا

بازیگر فیلم سینمایى «رنگ خدا» پیرامون رضایتا
چهار جایزه جهانى در عرصه بازیگرى عنوان کرد:
مى کشیدم کشیدم و خوشــحالم
جایزه هایى گرفته و توجه قرار
در ایران به هنر و هنرمند
ســال در ارتش خدمت ک
مقدسنیز حضور داشــت
م بازنشســتگى روزگار را
شکر زنده ام و نفس مى کش

همه بهتر شود.
وى پیرامــون فعالیت ه
بازیگرى بی
شدن شــ
البته هنو
بیش زمان
بازیگر س
فیلم هاى

داشت:
آماده اک
هنوز اک
ایــنب
جشـ از
کرد: بع
قول ه
کار به
و دســ
مى کنن
قول و
ســال
دیــوار
تهیه کنن

است.

شود؟!

خت این کارتون از آن ها الهام 
ت که مجسمه آن ساخته شده 
شهر کریستال تگزاس ساخته 
لوانزبلو اولیوهم در نهایت

ى شــایان ســتایش کارتون 
وان توهین بــه درخت زیتون 
Rosario تغییر نام داده  oى به



ورزشورزش 05054094 سال هجدهمسه شنبه  5  مرداد  ماه   1400

سپاهان شهرآورد را با پیروزى پشت سر گذاشت اما شانس 
این تیم براى قهرمانى کمرنگ تر از قبل شد؛ زردپوشان 
اصفهانى در حالى به مصــاف ذوب آهن رفته بودند که با 
توجه به شرایط جدول و فاصله 2 امتیازى با صدر، تنها در 
صورت پیروزى مقابل ذوب آهن و شکست پرسپولیس 
مقابل تراکتور به صدر جدول مى رسیدند اما این اتفاق در 
عمل رخ نداد تا کار به هفته آخر کشیده شود. سپاهانى ها با 
این پیروزى 61 امتیازى شده و همچنان در رده دوم جدول 
جاى دارند، زردپوشان اصفهانى در هفته آخر باید مقابل 
استقالل قرار گیرند و با توجه به تفاضل گل پرسپولیس، 
باید با حداقل 3 گل آبى پوشان استقالل را شکست دهند 
تا در صورت شکست و یا تساوى پرسپولیس مقابل پیکان 

شانس قهرمانى داشته باشند.
شصت و هشتمین تقابل سپاهان و ذوب آهن را مى توان 
شب تلخى براى فوتبال اصفهان نامید؛ شبى که عالوه 
بر کمرنگ شدن شانس قهرمانى سپاهان، ذوب آهن نیز 
در لبه پرتگاه ســقوط قرار گرفت. ذوب آهن در شرایطى 

به مصاف ســپاهان آمده بود که تنهــا 3 امتیاز با پرتگاه 
سقوط فاصله داشت و براى بقا در لیگ باید از سد سپاهان 
مى گذشــت اما در عمل این اتفاق رخ نداد تا با توجه به 
پیروزى ســایپا مقابل آلومینیوم، خطر سقوط بیش از هر 
زمان دیگرى این تیم را تهدید کند. سبزپوشان اصفهانى با 
این شکست 26 امتیازى باقى مانده و با استفاده از تفاضل 
گل بهتر نسبت به سایپا در رده چهاردهم جدول قرار دارند. 
ذوبى ها براى بقا در لیگ برتر باید در هفته آخر از سد مس 
بگذرند و هر نتیجه اى غیر از پیروزى مى تواند باعث سقوط 

سبزپوشان شود.
بازى سپاهان و ذوب آهن را مى توان یکى از ضعیف ترین 
نمایش هاى تیــم نویدکیا از ابتــداى حضورش تاکنون 
دانست؛ سپاهانى ها مقابل سبزپوشــان اصفهانى بازى 
چندان دلچسبى را به نمایش نگذاشته در هر 2 فاز هجومى 
و دفاعى عملکرد قابل قبولى نداشتند. با این وجود سپاهان 
با اتکا به 4 فاکتور پیروزى بخش آنالیز دقیق و شــناخت 
کامل نقاط ضعف حریف، اتخاذ تاکتیک درست و استمرار 

در پیاده کردن آن، دقت در زدن ضربات آخر و حفظ تمرکز 
روانى در طول روند بازى از سد ذوب آهن گذشت.

در آن ســو ذوبى ها در این دیدار نمایش بسیار خوب و با 
کیفیتى را ارائه کردند. شاگردان حسینى در این دیدار و به 
ویژه در نیمه نخست با جسارت بیشترى نسبت به حریف 
بازى کرده و موقعیت هاى زیادى را خلق کردند، اما ضعف 
مهاجمان در گلزنى مانع از باز شدن دروازه سپاهان شد. 
با این حال ذوب آهن بیش از هر چیــز نتیجه بازى را به 
اشتباهات مسلم خط دفاعى خود باخت و سبزپوشان در فاز 

دفاعى روز خوبى نداشتند.
ســپاهان و ذوب آهن اگرچه با آرایش هایى مشابه وارد 
میدان شــدند و بازى پایاپایى را نیز ارائه دادند و در بیشتر 
فاکتورها عملکردى نزدیک به هم داشتند، اما زردپوشان 
اصفهانى صبورتر بوده و با هوشمندى بیشترى بازى کردند 
و همین امر در کنار کیفیت باالتر مهره هاى سپاهان، باعث 
بهره ورى بیشتر زردپوشان از موقعیت هاى گلزنى بازى و 

در نهایت پیروزى آنها شد.

شب تلخ فوتبال اصفهان

امید نورافکن در دربى اصفهان یک شوت استثنایى زد. شوتى 
از روى ضربه ایستگاهى که معموًال کمتر در بازى هاى لیگ 

برتر زده مى شود.
نکته جالب بعد از گلزنى امید نورافکن شــادى محمدرضا 
خلعتبرى بود؛ به طورى که شاید اگر کسى از اتفاقات رخ داده 
در بازى بى خبر باشــد و تنها به عکس ها نگاه کند احتمال 
مى دهد زننده گل نخست تیم سپاهان به ذوب آهن محمد 
رضا خلعتبرى بوده نه امید نورافکن. خوشحالى بى حد و حصر 
محمدرضا خلعتبرى نشان از تعصب او نسبت به پیراهن تیمى 
است که در آن بازى مى کند. محمدرضا از ابتداى بازى اش 
هم اینچنین بوده. در روزهاى حضور در شموشک هم اینچنین 
براى برد تالش مى کرد و زمانى کــه همبازى اش به گل 
مى رسید خوشحال مى شد. شاید بهتر است اینطور بگوییم 
محمدرضا خلعتبرى در هر تیمى بازى کرده نتوانسته نسبت 
به اتفاقاتى که در بازى رخ مى دهد بى تفاوت باشد و همیشه 

واکنش هاى او نسبت به اتفاقات بازى عیان بوده است.
محمدرضا به دنبال تجربه قهرمانى با تیم سپاهان در فصل 

جارى است؛ البته همه چیز دست سپاهان نیست و به نوعى 
مى شود گفت قهرمانى از دست سپاهان خارج شده و به اما 
و اگرها بستگى دارد. اما این براى محمدرضا خلعتبرى معنى 
ندارد و او تا پایان فرصتى که وجــود دارد با همه توان براى 
سپاهان بازى خواهد کرد و اگر قرار باشد نیمکت نشین باشد 
از روى نیمکت حرص و جوش خواهد خورد. البته تصویر ثبت 
شده از محمدرضا خلعتبرى در دربى اصفهان به شوتى که امید 

نورافکن هم زده بر مى گردد. او به نوعى با خوشحالى عجیبش 
مى خواهد بیانگر زیبایى گل امید نورافکن هم باشد. و شاید 
هم شــدت ضربه همبازى اش. شوتى که به نظر مى رسد با 
سرعت بسیار باالیى تبدیل به گل شد و دروازه بان ذوب آهن 
با وجود حرکت در مسیر توپ نتوانست آن را مهار کند چرا که 
شدت ضربه فوق العاده بود و در پایان توپ کمانه کرد و وارد 

دروازه تیم همشهرى شد.

قابل تصور نیســت؛ ذوب آهن نایب قهرمان فوتبال آسیا خطر سقوط به دسته اول را 
احساس مى کند و اگر در هفته پایانى در برابر مس رفسنجان پیروز نشود احتماًال این 

اتفاق تلخ را تجربه خواهد کرد.
این موضوع چنان فشــار روحى و روانى بر روى تیم ذوب آهن ایجــاد کرده که در 
هفته هاى اخیر امتیازات حساســى را از دســت داد و گهگاهــى بازیکنان این تیم 
فرصت هاى مناسب را براى گلزنى از دســت مى دهند. نمونه اش در هفته بیست و 
نهم و در بازى با ســپاهان. در حالى که بازى یک بر صفر به سود تیم سپاهان بود اگر 
محمد زاده ضربه اش از روى نقطه پنالتى تبدیل به گل مى شد نتیجه بازى یک بر یک 
مى شد و شاید ورق بازى به سود تیم ذوب آهن بر مى گشت و حتى این تیم گل دوم را 
هم مى زد به خصوص زمانى که سپاهانى ها متوجه مى شدند پرسپولیس نتیجه بازى 
با تراکتور را تغییر داده اســت. اما پنالتى گل نشد و سپاهان در ادامه گل دوم را به ثمر 

رساند تا تلخ ترین اتفاق ممکن براى ذوب آهن رقم بخورد.
در پایان بازى غم از سر و روى شاگردان مجتبى حسینى مى بارید چرا که دستکم با 
کسب حداقل امتیازى بازى فاصله اى نداشتند. اما این دعاها شاید در هفته پایانى بر 
آورده شود. به این دلیل که ذوب آهن تفاضل گل بهترى نسبت به تیم سایپا دارد و در 
هفته پایانى میزبان مس رفسنجان است و سایپا باید در خانه تراکتور به میدان برود. 
ذوب آهن با برد در برابر مس رفسنجان شانس زیادى براى ماندن در جدول بازى ها 
خواهد داشت چون تصور این موضوع خیلى سخت است که سایپا در برابر تراکتور با 

نتیجه اى به پیروزى برسد که از ذوب آهن جلو بزند.
حاال ذوب آهن براى ماندن در جــدول بازى ها نیاز به یک بــازى خوب دارد؛ همه 
امتیازات از دست رفته با نمایش خوب در برابر شــاگردان محمد ربیعى و برد در این 

بازى جبران خواهد شد.

دربى اصفهان در شــرایطى به پایان رســید که رضــا میرزایــى، مهاجم تعویضى 
طالیى پوشــان اصفهانى موفق شــد در دقیقه 6+90 گل دوم تیمش را بزند و خیال 
نویدکیا را از کسب پیروزى و 3 امتیاز آسوده کند و یک تفاضل گل مثبت براى تیمش 

رقم بزند
رضا میرزایى پس از پیروزى تیمش مقابل ذوب آهن در هفته بیست و نهم لیگ برتر 
اظهار کرد: دربى اصفهان همیشه از جذابیت خاصى برخوردار بوده است؛ خدا را شکر 
مى کنم که توانستیم با یک نتیجه خوب بازى را ببریم و به بازى آینده امیدوار باشیم 
و یک قهرمانى به مردم اصفهان هدیه کنیم. مردم اصفهان لیاقت بیشتر از این ها را 

دارند و همیشه براى ما سنگ تمام گذاشته اند.
وى درباره درخشش خود به عنوان بازیکن تعویضى در ترکیب سپاهان گفت: در تیم 
بزرگى مثل ســپاهان بازیکن هر زمانى به زمین مى آید، باید بداند که براى چه تیمى 
بازى مى کند و باید همیشــه بهترین عملکرد را داشته باشــد چون مردم از این تیم 
توقع دارند. سپاهان تیم بزرگى اســت که همه دوست دارند براى این تیم بازى کنند 
و بازیکن باید هر بازى آماده باشد و هر زمانى که تیم به او نیاز دارد، بهترین عملکرد 
خود را به نمایش بگذارد و من هم خدا را شــاکرم که توانسته ام عملکرد خوبى داشته

 باشم.
مهاجم سپاهان در واکنش به عالقه ویژه هواداران این تیم به او گفت: براى چندمین بار 
از هواداران سپاهان تشکر مى کنم و فقط مى توانم با ارائه بازى خوب آنها را خوشحال 
کنم. من اهل اصفهانم و حدود 13 تا 14 سال است که عضو باشگاه سپاهان هستم و 

امیدوارم با بازى هاى خوب خود هواداران را خوشحال کنم.

اگرچه سپاهان همچنان یک بازى دیگر پیش رو دارد، اما پیام 
نیازمند دیگر به اصفهان بازنخواهد گشت.

پیام نیازمند طى یکى دو روز آینده آخرین تمرینات خود را در 
مجموعه باغ فردوس انجام مى دهد و سپس با سایر اعضاى تیم 
به تهران سفر خواهد کرد تا در آخرین دیدار فصل در ورزشگاه 
آزادى به مصاف اســتقالل برود؛ جایى که طالیى پوشــان 
اصفهانى امیدوارند با پیروزى مقابل آبى پوشــان و شکست 
پرسپولیس در ورزشگاه شهداى شــهر قدس شرایط به سود 
آنها تغییر کند و آنها باشند که قهرمانى لیگ را جشن مى گیرند.

پیش از این بازى اما یک شنبه شــب آخرین  نمایش خود را 
در ورزشــگاه  نقش جهان انجام داد تا آمار خیره کننده حضور 
در تمامى بازى هاى سه سال اخیر سپاهان را همچنان حفظ 
کرده باشد. نیازمند پس از نمایش در دربى اصفهان که با کلین 
شیت 46 براى او همراه شد، در میانه زمین حاضر شد و عکس 
یادگارى گرفت و در ورزشگاه خالى از تماشاگر با نقش جهان که 
خاطرات بسیار خوبى براى او به همراه داشته است، خداحافظى 
کرد. نیازمند که براى آخرین بار در نقش جهان به میدان رفت، 
آخرین فردى بود که این استادیوم را ترك کرد. صحنه هایى 
که ذهن ها را به سمت جدایى ژاوى از بارسلونا انداخت. نیازمند 
با تلفن همراهش، آخرین عکس هاى سلفى را در چمن نقش 
جهان گرفت و در کنار هم تیمى هایش نیز عکس هایى را به 

یادگار انداخت تا این آخرین بازى او در این استادیوم باشد.
صحنه هایى که براى بزرگان فوتبــال نیز رخ داده بود و آنها با 
حسرت و دلتنگى، آخرین بازیشان در ورزشگاه خانگى را برگزار 
مى کردند. کارى که اینیستا کرد و حتى تا زمان خاموش شدن 
نورافکن هاى نیوکمپ نیز در وسط چمن چنبره زد و به اینکه 

پس از جدایى از بارسا چه بر سر او مى آید، فکر مى کرد.
 نیازمند که چندى پیش قراردادش را با باشگاه پورتیموننزه به 
امضا رساند، از فصل بعد با لباس این تیم در لیگ برتر پرتغال 
به میدان مى رود تا در کنار علیرضا بیرانوند به دومین گلر ایرانى 
حاضر در لیگ این کشــور تبدیل شــود و اگر امیر عابدزاده از 
ماریتیمو جدا نمى شد، این جدال بین سه گلر اصلى تیم ملى 

مى توانست بسیار جذاب و دیدنى از آب دربیاید.
پیام نیازمند در پیکان چهره شــد و در ســپاهان درخشید. او 
در لباس زردپوشــان اصفهانى بازى هاى دیدنى و زیبایى را 
از خود به نمایش گذاشــت و به پیراهن تیم ملى نیز رســید. 
شاید از بدشانســى اش بود که در زمان درخشش او، گلرهاى 
خوب دیگرى همچون بیرانوند و عابــدزاده در فوتبال ایران 
حضور داشــتند وگرنه پیام بخاطر عملکرد فوق العاده اش در 
سپاهان، لیاقت رســیدن به پیراهن شــماره یک تیم ملى را 

داشت.
او در نهایت یک شــنبه شــب آخرین بازى خود در اصفهان 
را برگزار کرد تا پس از بازى هفته پایانى مقابل اســتقالل در 
ورزشگاه آزادى، راهى پرتغال شــود و لباس پورتیموننزه را بر 
تن کند. او امیدوار اســت این جدایى با کسب قهرمانى همراه 

شود.

فریم هاى تلخ از بازنده   دربى اصفهان

لیاقت مردم اصفهان قهرمانى است
مهاجم سپاهان:

خداحافظى نیازمند 
با نقش جهان 

به سبک «اینیستا»

هافبک میانى تیم هاى ســپاهان و گل گهر سیرجان رقابت 
تنگاتنگى براى رسیدن به عنوان برترین پاسور لیگ بیستم 

دارند.
هر چند در جدول گلزنان آقاى گلى شهباززاده قطعى شده 
اما در جدول برترین پاسورها، احمدرضا زنده روح و سروش 
رفیعى پایاپاى هم پیش روى مى کنند و مى خواهند سرانجام 
این دســتاورد ویژه را در پایان لیگ بیستم به نام خود ثبت 

کنند.
زنده روح در مســابقه یک شنبه شــب تیمش مقابل نفت 

در مسجدســلیمان، گل اول تیمش را براى سعید صادقى 
ســاخت تا تعداد پاس گل هاى خود را به عدد 8 برساند؛ 
حدود یکساعت پس از این درخشش زنده روح در ترکیب 
گل گهر، سروش رفیعى به ترکیب سپاهان اضافه شد و به 
عنوان بازیکن تعویضى به دنبال درخشیدن مقابل ذوب آهن 

و رسیدن به رکورد هافبک گل گهر بود.
اتفاقى که در اوقات تلف شده جدال سپاهان-ذوب آهن براى 
ســروش رفیعى رخ داد و او در دقیقه 96 با یک پاس عالى 
براى رضا میرزایى، وینگر سپاهان را در موقعیت گلزنى قرار 

داد و این گونه گل دوم سپاهان را ساخت تا او هم به تعداد 8 
پاس گل برسد و رقابت در هفته پایانى میان این دو بازیکن، 

جذاب و مهیج پیگیرى شود.
جالب آن که امید عالیشــاه هافبک پرســپولیس هم جزو 
پاسورهاى برتر لیگ بیستم به حســاب مى آید، به عنوان 
بازیکن تعویضى به میدان آمد و گل سوم تیمش را ساخت تا 
تعداد پاس گل هایش را به عدد 6 برساند و در جدول برترین 
پاسورها، در کنار مهدى قائدى از اســتقالل با 6 پاس گل 

قرار گیرد.

تالش سروش 
براى کسب عنوان 
مهندسى لیگ بیستم

تعجب، ذوق و واکنش 
عجیب خلعت 

به کاشته نورافکن

تیم فوتبال استقالل هفته بیست و نهم رقابتهاى لیگ برتر 
را با پیروزى پشت سر گذاشت، اما دو بازیکن را براى هفته 

پایانى از دست داد.
تیم فوتبال اســتقالل در حالى در هفتــه ماقبل پایانى و 
خارج از خانه میزبانش را شکســت داد که کارت هاى داور 

این میدان دو بازیکن اســتقالل را از دیــدار پایانى فصل 
محروم کرد.

یکشنبه یک بار رشــید مظاهرى با کارت زرد داور جریمه 
شد که این چهارمین اخطار وى در این فصل بود تا به این 
وسیله از دیدار هفته پایانى فصل بیستم لیگ برتر محروم 

شود.
همچنیــن بابک مــرادى کــه در هفته هــاى پایانى از 
بازیکنان خوب اســتقالل بود، بعــد از دریافت کارت زرد 
دوم، در دقیقه 71 بــا کارت قرمز از ســوى داور جریمه 
شــد تا این بازیکن هم دیــدار پایانى فصل را از دســت 

بدهد. 
تیم استقالل در آخرین هفته از فصل بیستم میزبان سپاهان 
است و با اینکه این دیدار براى آبى پوشان حساسیت جدولى 
ندارد، اما براى سپاهان و تعیین قهرمان این فصل مى تواند 

بسیار مهم باشد.

2 ستاره استقالل دیدار با سپاهان را  از دست دادند



0606 4094 آگهىآگهىسال هجدهمسه شنبه  5  مرداد  ماه   1400
آگهى ابالغ اخطاریه موضوع تبصره1 ماده105 آئین نامه قانون 

ثبت امالك 
شماره نامه: 140085602012002570 تاریخ ارسال نامه: 1400/04/26 خانم زهرا 
محبى فرزند جعفر نظر به درخواست آقاى على روحانى به عنوان ورثه بهمن روحانى 
مبنى بر پرداخت بهاى ثمن اعیانى به شما به عنوان زوجه مرحوم على اصغر خلیلى 
بابت بهاى ثمن اعیانى پالك هاى 79/2 مزرعه مرغاب علیا و 79/5 مزرعه الچک از 
اراضى قلعه ملک فریدن جزء بخش 13 ثبت اصفهان و در راستاى اعمال مفاد تبصره 
1 ذیل ماده 105 آیین نامه قانون ثبت بهاى مربوطه توسط احد از کارشناسان رسمى 
دادگسترى به مبلغ 135000000 ریال مورد ارزیابى واقع و مبلغ مذکور در صندوق 
ثبت بنام شما تودیع شده است مقتضى است جهت اخذ سپرده مذکور ضمن در دست 
داشتن مدارك شناســایى مربوطه به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان فریدن 
مراجعه نمایید و در صورتى که مدعى تضییع حق در این زمینه مى باشید شایسته است 
ظرف مدت یک ماه پس از رویت اخطار یا انتشــار آگهى به دادگاه صالحه مراجعه و 
گواهى طرح دعوى را به اداره ثبت محل ارائه نمایید. بدیهى اســت چنانچه ظرف 
مدت مرقوم گواهى طرح دعوى تسلیم نشود اداره ثبت برابر تبصره 2 ذیل ماده 105 
آیین نامه قانون ثبت (صدور سند بدون استثناء بهاى اعیانى) عمل خواهد نمود. م الف: 
1168696 - موسى الرضا امامى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن /5/121

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در ثبت شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004341 مورخ 1400/4/2 سیدحسین زهرائى 
خوراسگانى فرزند سید هاشم بشماره شناسنامه 75 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291343636 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 5909 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 88/75 مترمربع. خریدارى 
طى سند رسمى.  تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/20 - م الف: 1168837 - مهــدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /5/122

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در ثبت شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004721 مــورخ 1400/4/13 نازنین رضایى 
دینانى فرزند رمضان بشماره شناســنامه 23 صادره از خمینى شــهر بشماره ملى 
1142009718 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 74/55 مترمربع. خریدارى 
طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/20 - م الف: 1168924 - مهــدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /5/124

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در ثبت شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027000261 مورخ 1400/01/19 محمد حیدرى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1085 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291538763 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9576 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 142/12 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2ـ راى شــماره 140060302027000264 مورخ 1400/01/19 محسن حیدرى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1499 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291567100 
در سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9576 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 142/12مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20 - م الف: 
1168940 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان 

5/128/

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

راى شماره 140060302026004385 مورخ 1400/03/25 هیات سه آقاى اصغر 
راحتى به شناسنامه شماره 1573 کدملى 1286610052 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 146,79 مترمربع پالك شماره 42 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان از مالکیت مالک رسمى حسن خیامیم
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/20 
- م الف: 1168890 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

5/130/

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در ثبت شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003899 مورخ 1400/03/24 رامین اباصلتى 
فرزند على بشــماره شناســنامه 1240070942 صــادره از نائین بشــماره ملى 
1240070942 در 16 حبه و چهارـ  پنجم حبه مشــاع یکباب خانه احداثى بر روى 
قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203 
مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى محمدقلى مسعودى 

فرزند حسین.
2ـ راى شــماره 140060302027003900 مورخ 1400/03/24 افشین اباصلتى 
فرزند على بشــماره شناســنامه 0013474545 صــادره از تهران بشــماره ملى 
013474545 در 16 حبه و چهارـ  پنجم حبه یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى محمدقلى مسعودى فرزند 

حسین. 
3ـ راى شــماره 140060302027003901 مورخ 1400/03/24 نسرین اباصلتى 
فرزند على بشــماره شناســنامه 0016060601 صــادره از تهران بشــماره ملى 
0016060601 در هشت حبه و دوـ  پنجم حبه یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى محمدقلى مسعودى فرزند 

حسین. 
4ـ راى شــماره 140060302027003902 مــورخ 1400/03/24 زهرا جعفرى 
ســلطانى آباد فرزند على اکبر بشــماره شناســنامه 1 صادره از نائین بشماره ملى 
1249745977 در ســى حبه یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 203 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى محمدقلى مسعودى فرزند حسین. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20 - م الف: 
1169022 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان 

5/132/

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

راى شماره 140060302026004229 مورخ 1400/03/22 هیات چهار خانم زهرا 
پیرحسینى خوابجانى به شناسنامه شــماره 67915 کدملى 1281777511 صادره 
اصفهان فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 57,01 
مترمربع پالك شماره 355 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/20 
- م الــف: 1168919 - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالك شــمال اصفهان - 

موسوى 5/126

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى 
که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شــماره 1564 مورخ 1400/04/27 هیأت: آقاى مجید ناصرى بیدگلى به 
شناسنامه شــماره 8 کدملى 6199679199 فرزند ناصر، ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 188,98 مترمربع پالك شــماره 3279 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى 
از پالك 147 فرعى از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و 
بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ناصر ناصرى بیدگلى و خانم آغا سجادى بیدگلى

2) رأى شــماره 1565 مورخ 1400/04/27 هیأت: آقاى حســن صفرزاده آرانى به 
شناسنامه شماره 76 کدملى 6199515420 فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 78,76 مترمربع پالك شماره 21 فرعى مفروز و مجزى از 1 و 19 فرعى و 
قسمتى از مشاعات از پالك 32 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران 
و بیدگل. مالک رسمى و  ابتیاعى از مالکین رسمى رضا فتحى و بانو ایران عابدین زاده 
3) رأى شــماره 1086 مورخ 1400/03/24 هیأت: خانم فاطمه منجمی بیدگلی به 
شناسنامه شــماره 117 کدملی 6199656806 فرزند حسین، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 47 مترمربع پالك شماره 108 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعی از 235 
اصلی واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین 

رسمى
4)  رأى شــماره 1568 مــورخ 1400/04/27 هیأت: خانم معصومه خســروى به 
شناسنامه شماره 7153 کدملى 6199233727 فرزند حسنعلى، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 100,03 مترمربع پالك شماره 60 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 12 
فرعى از 285 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى حجت اله لحمى بیدگلى
5) رأى شماره 1593 مورخ 1400/04/28 هیأت: خانم فاطمه رمضان زاده بیدگلى 
به شناســنامه شــماره 7521 کدملى 6199237404 فرزند على، ششدانگ اعیان 
یکبابخانه بر روى عرصه وقفى به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 3 فرعى مفروز 
و مجزى از 1 فرعى از 292 اصلى واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل
6) رأى شــماره 1569 مورخ 1400/04/27 هیأت: آقاى حسین ابراهیمى مطلق به 
شناسنامه شماره 553 کدملى 1262033901 فرزند على اکبر، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 91,70 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 463 اصلى و قسمتى از مشاعات 
و قسمتى از پالك 6 فرعى از 464 فرعى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک 
آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ابوالفضل على اکبرزاده و حسن و رحمت اله 

جعفرى فرد بیدگلى
7) رأى شماره 1135 مورخ 1400/03/25 هیأت: آقاي ابوالفضل مسیحی بیدگلی 
به شناسنامه شــماره 309 کدملی 6199658728 فرزند محمدحسین، ششدانگ 
یکبابخانه مخروبه به مساحت 325 مترمربع پالك شماره 14 فرعى مفروز و مجزى 
از 6و8و9و10و11 فرعی و مشاعات از 514 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت 
ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى (على و عباس و ماشاله و فاطمه سلطان) 
همگى مسیحى ورثه مختار مسیحى و خورشید مسیحى و ورثه محمدحسین مسیحى 

و خانم شوکت ذکارى و بانو احترام ایوبى
8) رأى شماره 1136 مورخ 1400/03/25 هیأت: آقاي سید جواد سجادي بیدگلی 
به شناسنامه شــماره 141 کدملی 6199590724 فرزند سید قدرت اله، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 157 مترمربع پالك شماره 19 فرعى مفروز و مجزى از 10 و 
12 و 15 فرعی و قسمتى از مشاعات از 763 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت 
ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى زهره حاجى زاده بیدگلى و خانم بتول 

سى ساله و رمضانعلى سى ساله
9) رأى شماره 1570 مورخ 1400/04/27 هیأت: آقاي سید جواد سجادي بیدگلی 
به شناسنامه شــماره 141 کدملی 6199590724 فرزند سید قدرت اله، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 143 مترمربع پالك شــماره 20 فرعى مفروز و مجزى از 8 و 
13 و 14 فرعی و قسمتى از مشــاعات از 763 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه 
ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى طاهره و فاطمه و بتول و غالمرضا 

همگى صدیقیان و خانم ربابه سبکبار
10) رأى شماره 1572 مورخ 1400/04/27 هیأت: آقاى حسینعلى سالمى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 179 کدملى 6199626532 فرزند مرتضى، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 120,40 مترمربع پالك شــماره 237 فرعى مفروز و مجزى از 9 فرعى 
از 972 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى

11) رأى شــماره 1107 مورخ 1400/03/25 هیأت: آقاي حسین صالتی آرانی به 
شناسنامه شماره 9597 کدملی 6199135938 فرزند علی، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 320 مترمربع پالك شــماره 1 فرعى از 1947 اصلی واقع در اماکن بخش 
ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث على صالتى و 

صدیقه عمو رسولى
12) رأى شماره 1575 مورخ 1400/04/27 هیأت : آقاى حمیدرضا آقاعموئى آرانى 
به شناسنامه شــماره 0 کدملى 6190026729 فرزند على، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 147 مترمربع پالك شماره 10144 فرعى مفروز و مجزى از 728 و 8909 
فرعى از 2637 اصلى واقع در مســعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

مالک رسمى
13) رأى شــماره 1576 مــورخ 1400/04/27 هیــأت : خانم فرزانــه عموئى به 
شناســنامه شــماره 460 کدملــى 6199570911 فرزنــد حســن، ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 146,9 مترمربع پالك شــماره 10145 فرعــى مفروز و 
مجزى از 728 و 8909 فرعى از 2637 اصلى واقع در بخش ســه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. مالک رسمى
14) رأى شــماره 1117 مورخ 1400/03/25 هیأت : خانم طیبه نیک پور آرانی به 

شناسنامه شماره 11107 کدملی 6199151046 فرزند جواد، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 99,95 مترمربع پالك شماره 3518 فرعى از 2638 اصلی واقع در احمدآباد 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى احمدآباد
15) رأى شماره 1118و1119 مورخ 1400/03/25 هیأت : آقاي یونس باقري آرانی 
به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190055168 فرزند عباس و خانم کوثر مستحکم 
آرانی به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190081460 فرزند احمدعلی (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180,15 مترمربع پالك شماره 3519 فرعى مفروز 
و مجزى از 26 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى مصطفى نمکى آرانى
16) رأى شــماره 1158 مــورخ 1400/03/26 هیأت : آقــاى حمیدرضا بلندى به 
شناسنامه شــماره 6190040802 کدملى 6190040802 فرزند محمد، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 143 مترمربع پالك شماره 3520 فرعى از 2638 اصلی واقع 
در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسین 

اکرمیان
17) رأى شــماره 1583و1584 مورخ 1400/04/27 هیــأت : آقاى محمدمهدى 
صفرزاده آرانى به شناسنامه شماره 0 کدملى 6190075231 فرزند محسن و خانم 
زینب بذرافشان آرانی به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190090508 فرزند رحمت 
اله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173 مترمربع پالك شماره 3525 
فرعى مفروز و مجزى از 2638 اصلى و 103 فرعى از اصلى مذکور واقع در احمدآباد 
بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى شهردارى آران و 

بیدگل و آقایان حسن و حاج نعمت و علیمحمد همگى بذرافشان آرانى
18) رأى شماره 821و822 مورخ 1400/03/03 هیأت : آقاي روح اله بلندي آرانی به 
شناسنامه شماره 0 کدملی 6190044107 فرزند حسین و خانم کوثر جمالی نژاد به 
شناسنامه شماره 0 کدملی 1250549558 فرزند غالمرضا (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 136,5 مترمربع پالك شماره 2107 فرعى مفروز و مجزى از 
127و128 فرعی از 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
19) رأى شــماره 1585 مورخ 1400/04/27 هیأت : خانم فاطمه رفیقى آرانى به 
شناسنامه شــماره 248 کدملى 6199612523 فرزند حسین، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 90,50 مترمربع پالك شــماره 2125 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى 
از 278 فرعى از 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالک رسمى
20) رأى شماره 1586 مورخ 1400/04/27 هیأت : آقاى حشمت اله قدیریان آرانى 
به شناسنامه شماره 0 کدملى 1250194415 فرزند صفرعلى، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 168 مترمربع پالك شماره 1255 فرعى مفروز و مجزى از 323 فرعی از 
2645 اصلی واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین 

رسمى وراث عباسعلى صالح 
21) رأى (اصالحــى) شــماره 1594و1595 مــورخ 1400/04/28 هیأت : آقاى 
محمدامین دستمردى به شناســنامه شــماره 169 کدملى 1263523927 فرزند 
شکراله و خانم محبوبه دست مردى به شناسنامه شماره 141 کدملى 1263523641 
فرزند رجبعلى (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164,30 مترمربع پالك 
شماره 1876 فرعى مفروز و مجزى از 474 فرعى از 2809 اصلى واقع در محمدآباد 
ابوزیدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شکراله 

دستمردى
22) رأى شــماره 1087 مــورخ 1400/03/25 هیأت : آقاي یحیــی رجب زاده به 
شناسنامه شماره 1 کدملی 1262478561 فرزند رجب علی، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 202,50 مترمربع پالك شماره 1877 فرعى مفروز و مجزى از 4 فرعی 
از 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى رجبعلى رجب زاده
23) رأى شماره 1130 مورخ 1400/03/25 هیأت : آقاي حسین کاردان جوشقانی به 
شناسنامه شماره 32 کدملی 1263188036 فرزند محمد، ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت 1994,84 مترمربع پالك شماره 6660 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 
41 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حبیب اله فخار
24) رأى شــماره 1401 مــورخ 1400/04/10 هیأت : آقــاي ابوالفضل فرجی به 
شناسنامه شماره 4005 کدملی 1262027764 فرزند حسن، ششدانگ یکباب انبار 
آهن آالت و ساختمان به مساحت 8026 مترمربع پالك شماره 6667 فرعى مفروز 
و مجزى از 4925 فرعى و و قسمتى از 5265 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان 
دیمکار بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک 

رسمى خانم فاطمه فخار
25) رأى شماره 1587 مورخ 1400/04/27 هیأت : آقاي جواد کوزه پز به شناسنامه 
شماره 49726 کدملی 1260487318 فرزند نعمت، ششــدانگ یکباب انبارى به 
مساحت 731,50 مترمربع پالك شماره 6669 فرعى مفروز و مجزى از 6586 فرعی 
از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

مالک رسمى
26) رأى شماره 1588 مورخ 1400/04/27 هیأت : خانم طاهره امامى به شناسنامه 
شماره 1356 کدملى 0050343408 فرزند آقاعلى، ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 
به مساحت 47 مترمربع پالك شــماره 6670 فرعى مفروز و مجزى از 574 فرعى 
از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى ابوالفضل امیدى و سعیدرضا یاسمیان
27) رأى شماره 1589 مورخ 1400/04/27 هیأت : آقاى مجتبى کتابى به شناسنامه 
شماره 6082 کدملى 1260567230 فرزند امیرهوشنگ، ششدانگ قسمتى از یکباب 
کارگاه و انبار به مساحت 455 مترمربع پالك شماره 6671 فرعى مفروز و مجزى از 
163 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسین مجیدى
بدیهى اســت در صــورت انقضــاى مدت مذکــور وعــدم وصــول اعتراض، 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبت 
 1400 /05 /20 دوم:  نوبــت  نتشــار  ا تاریــخ   -  1400 /05 /05 اول: 
-  م الــف: 1169708 - رییــس اداره ثبــت اســناد و امــالك آران و بیدگل - 
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تاسیس
 شرکت سهامى خاص متین صنعت مطهر درتاریخ 1400/04/27 به شماره ثبت 68340 به شناسه ملى 14010170032 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 نمى باشد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، فرش ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى 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 اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ماشاده ، کوچه شهیدان افتخارى[5-2] ، کوچه شهید رمضانعلى کبیرى[11] ، پالك 34 
، طبقه همکف کدپستى 8189843831 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 739140052 مورخ 1400/04/13 نزد بانک صادرات شعبه رهنان با کد 1900739 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى هادى صادقى اسکندرى به شماره ملى 1159864837 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حســین کریمى به شماره ملى 1282874012 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم فاطمه کبیرى به شماره ملى 1290823073 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 همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره یارى رنانى به شماره 
ملى 1140218425 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى داوود رییسى وستگانى به شماره ملى 6299881275 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 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 (1168780)

آگهى تغییرات
 شرکت نیلگون پالستیک توکل شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 50619 و شناسه ملى 10260691545 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا توکلى 
افجدى به شماره ملى 1110802171 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و مجتبى توکلى افجدى به شماره 
ملى 1112079440 به ســمت رئیس هیات مدیره و 
مهدى توکلى افجدى به شماره ملى 1110470142 
به ســمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1168793)

آگهى تغییرات
 شرکت تحقیق و توســعه مانا پرشیا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 34883 و شناسه ملى 
10840108782 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1400/04/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سارا ساعت چى به 
کدملى 1292098716 و سحر فتحى دهکردى 
به کدملى 1285146255 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1168429)



سالمتسالمت 07074094 سال هجدهمسه شنبه  5  مرداد  ماه   1400

آگهى تغییرات
 شرکت نیلگون پالستیک توکل شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 50619 
و شناســه ملــى 10260691545 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1400/04/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : رضا توکلى افجدى به شماره 
ملــى 1110802171 و مهدى توکلى 
افجدى به شماره ملى 1110470142 
و مجتبــى توکلــى افجدى به شــماره 
ملى 1112079440به ســمت اعضاء 
اصلى هیــات مدیــره براى مــدت دو 
ســال انتخاب گردیدند . على ترکى به 
شــماره ملى 1289013462 به سمت 
بازرس اصلى و مجیــد آقاجانى افجدى 
به کــد ملى 1111743452 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدندروزنامــه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1168792)

آگهى تغییرات
شــرکت عمران و ارتبــاط نقش جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 31612 
و شناســه ملــى 10260521663 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/03/05 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : مجتبى 
هاشــمیان به کدملى 1141910160 
و داریــوش کهانجــان بــه کدملــى 
1284884181 و محمد پورجم به کد ملى 
1273074394 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد. مریم خبازى پــور به کدملى 
1740488148 و عبداله اســماعیلى به 
کدملى 1289089981 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1168795)

آگهى تغییرات
شرکت نصب کاویان شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 7807 و شناسه ملى 
10260289143 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/02/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : محمدرضا مرادیان تهرانى 
به کدملى 1288798911 و ســید بابک 
چاى چى به کدملى 1284767515 زهرا 
دادخواه به کدملى 1289343977 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. ایمان فرید به 
کدملى 1287190766 و علیرضا اخوت 
به کدملى 1291069720 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1168806)

در ایــن مطلب ما به شــما خواهیم گفــت که کدام 
محصوالت درون یخچال باید هرچه ســریع تر دور 
ریخته شوند تا بتوانید ایمنى غذایى را در درازمدت به 

سطح مطلوبى برسانید.
مواد غذایى بدون درپوش

آن دسته از مواد غذایى که بدون درپوش درون یخچال 
رها مى شــوند، شدیدا در معرض فســادپذیرى قرار 
مى گیرند و نباید انتظار داشــته باشید که حتى براى 
دومین وعده مصرفى از ایمنى غذایى مناسبى برخوردار 
باشند. یخچال درواقع بستر خشک کننده اى را براى 
مواد غذایى فراهم مى کنــد و درنتیجه هرچیزى که 
بدون درپوش درون آن قرار بگیرد، ســریعاً خشــک 
مى شود و طعم و بوى طبیعى خودش را از دست مى 
دهد. براى مقابله با این مشکل رایج باید مواد غذایى 
باقى مانده را درون ظرف هاى نگهدارنده شیشه اى یا 
پالستیکى بریزید. ضمنا ظروف نگهدارنده باید کامال 
بدون درز باشند و هیچ هوایى را به درون خودشان راه 
ندهند تا کیفیت ماده غذایى در بهترین حالت خودش 

باقى بماند.
مواد غذایى کپک زده

بعضى از مواد غذایى مانند انواع توت ها (توت فرنگى 

و...) بدون درپوش درون یخچال قرار مى گیرند و در 
این صورت خیلى ســریع تر فاسد مى شوند. توت ها 
پس از قرار گرفتــن درون ظرف هاى نگهدارنده هم 
همچنان فسادپذیرى باالیى دارند. بعضى افراد عادت 
دارند که تکه هاى خراب و فاسد توت ها را جدا کنند و 
نیمه ظاهرا سالم تر را مصرف کنند، درحالى که چنین 
کارى به هیچ وجه توسط متخصصان ایمنى و بهداشت 
غذایى تایید نمى شود. بنابراین، اگر تکه هاى کپک 
زده در قسمتى از یک ماده غذایى نمایان شدند، تمامى 
محصول مورد نظر را دور بریزید. میوه هایى مانند انواع 
توت ها باید درون ظــروف نگهدارنده روزنه دار قرار 
بگیرند تا رطوبت درون ظرف به بیرون منتقل شــود 
و همچنین تعادل مناسبى میان اکسیژن و دى اکسید 
کربن درون ظرف شکل بگیرد تا ماده غذایى دیرتر به 

مرحله فسادپذیرى برسد.
مرغ یا گوشت باقیمانده بیشتر از 3 روز

بیشــتر باکترى هاى آســیب زا نمى توانند در دماى 
یخچال رشد کنند، اما ارگانیســم هاى فاسدکننده 
این توانایى را دارند. در درجه اول باید بگوییم که اگر 
هر کدام از مواد غذایى واقعا بوى بدى داشــتند، باید 
از خوردن آن خوددارى کنید تا بعدا دچار مشــکالت 

گوارشى یا پیامدهاى ناگوارتر نشــوید. با این حال، 
اســتفاده از ظروف نگهدارنده مناسب و بدون روزنه 
مى تواند روند فسادپذیرى مواد غذایى خاصى مانند 
گوشت و مرغ پخته شده را آهســته تر کند. البته اگر 
گوشت یا مرغ پخته شده بیشــتر از 3 روز در یخچال 
باقى بمانند، حتى اگر ظاهر خوبى داشته باشند و بوى 
بدى هم از آنها به مشام نرسد، باز هم باید بدون تردید 

آنها را دور بریزید.
مواد غذایى شدیداً فسادپذیر

بعضى از مواد غذایى شــدیدا فســادپذیر مانند انواع 
لبنیات (شــیر، پنیر، خامه و...) در قفســه هاى درب 
یخچال نگهدارى مى شــوند، درحالــى که این کار 
به تســریع روند فســادپذیرى آنها کمک مى کند. 
درواقع، یخچــال با دمــاى ثابت خودش از رشــد 
میکروارگانیسم ها جلوگیرى مى کند یا سرعت رشد 
آنها را آهسته تر مى ســازد اما باز و بسته کردن درب 
یخچال به راحتى دماى این قسمت از یخچال را دچار 
نوسان مى کند و همین اتفاق به مواد غذایى فسادپذیر 
آسیب مى رساند. بنابراین، بهتر است که بطرى هاى 
آب یا بطرى هاى نوشیدنى بازنشده را در قسمت درب 

یخچال نگهدارى کنید.

خوراکى هایى که باید از یخچال 
دور بریزید

،
ه

 

 

 

نیتروژن یکى از عناصر مهم در رشــد و تکامل میوه 
هاســت. با این حال، زیاده روى در دادن کود هاى 
شیمیایى به محصوالت کشــاورزى عوارض جدى 

به دنبال دارد.
کشاورزان با افزودن کود هاى نیتروژن دار، ظرف تنها 
3 هفته مى توانند وزن یک هندوانه را به 12 کیلوگرم 
برسانند. با این حال، نیترات باالى موجود در هندوانه 
مى تواند باعث مسمومیت مصرف کنندگان آن شود. 
به همیــن دلیل توجه به هندوانــه در زمان مصرف 

بسیار مهم است.
یکى از راه هاى تشــخیص ســطح باالى نیترات 
موجود در هندوانه، توجه به محل تالقى گوشــت 
قرمز هندوانه و بخش سفید پوســت داخلى است. 
اگر این بخش زرد رنگ باشــد، نشان دهنده میزان 
باالى نیترات در هندوانه اســت و براى جلوگیرى از 

مسمومیت باید از مصرف آن اجتناب کنید.
از دیگر روش هاى تشــخیص میزان باالى نیترات، 
توجه به حفره هاى موجود در هندوانه اســت. گرچه 
برخى تصور مى کنند این حفره ها ناشــى از فعالیت 

حشــرات اســت، اما در حقیقت این موضوع نشان 
دهنده سطح باالى نیترات است و باید از مصرف آن 

خوددارى کنید.
همچنین وجود فضاى خالى بزرگ در وسط هندوانه 
از دیگر نشانه هاى اســتفاده بیش از حد از کود هاى 
شیمیایى اســت. طعم و مزه این نوع هندوانه کمى 
تلخ است. در صورتى که در این موضوع تردید دارید، 
مى توانید یک تکه از هندوانه را در دماى اتاق در آب 
قرار دهید. اگر رنگ آب به صورتى روشن تغییر کرد، 
نشان دهنده خطرناك بودن آن است و بهتر است آن 

را دور بریزید.
هندوانه اى با ترکیب زیاد نیترات براى سالمتى بدن 
مضر اســت. از این رو، توصیه مى شــود در صورت 
مشــاهده هر گونه از عالئمى که پیشــتر ذکر شد، 
از مصــرف آن خوددارى کــرده و آن را دور بریزید. 
مسمومیت با نیترات غالبًا با تکرر ادرار، اسهال و دل 
درد بروز مى کند. این موضوع در شــرایط حاد براى 
مثال مسمومیت با آب آلوده با نیترات مى تواند فرد را 

به کام مرگ بکشاند.

یک نوع هندوانه که نباید به آن لب بزنید!

ریحان گیاهى معطر مى باشد که به عنوان چاشنى در آشپزى مورد استفاده قرار مى گیرد. این گیاه که به دو صورت ریحان 
بنفش و سبز وجود دارد. ریحان بنفش یکى از سبزیجات معطر و خوشمزه است که خواص زیادى نیز دارد.

این نوع ریحان، تقریبًا همه خواص ریحان سبز را دارد و هر دو گونه ریحان، به  طور ویژه آثار خوبى در تقویت سیستم 
گوارشى و سیستم عصبى همچون رفع اضطراب و دلشوره، افسردگى، مشکالت بى خوابى و آرامبخشى دارند.

از جمله خواص این سبزى: رفع انسدادهاى عروق مغزى، تحلیل ورم هاى داخلى و خارجى، تقویت معده، رفع نفخ، درمان 
تنگى نفس و سرفه و بهبود برخى زخم هاى دهانى و انواع سردرد است.

هنگام تغذیه با نان و غالت نکات بسیار 
مهمى وجود دارند که باید به آنها توجه کرد 
که در این مطلب با چند نکته آشنا مى شویم. 
نکاتى را که باید در هنگام استفاده از گروه نان 

و غالت رعایت کنیم:
  بهتر است برنج را به صورت کته مصرف 

کنید.
  بیشتر از نان هاى حاوى سبوس (مثل نان 

جو و سنگک) استفاده کنید.
   بــراى کامــل کــردن پروتئیــن 
گــروه نــان و غــالت بهتــر اســت 
بــا  مخلــوط  صــورت  بــه  را  آنهــا 
حبوبـات مصـرف کنیـد تـا همـه اسـید 
آمینه هـاى ضـرورى تامیـن شـود ماننـد 
عـدس پلـو، مـاش پلـو، باقـال پلـو، عدسـى 

بـا نـان و...
  نان هایـى را مصـرف کنیـد کـه فراینـد 
تخمیـر در آنهـا بـه طـور کامـل انجام شـده 
و اسـید فیتیک موجـود در خمیـر مهـار شـده 
باشـد. در نانهایـى کـه بـراى ور آمـدن 
خمیرشـان بـه جـاى خمیـر مایـه از جـوش 
شـیرین اسـتفاده شـده باشـد عمـل تخمیـر 
انجـام نشـده و اسـید فیتیـک موجـود در 
نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفیتـى از 
جملـه آهـن، روى و کلسـیم موجـود در 

نـان میشـود.
در نتیجـه کمبـود آهـن و کم خونـى ناشـى 
از آن و کمبـود روى و کلسـیم ایجـاد 

مى شـود.
   انـواع غـالت بـو داده و کـم نمـک یـا 
بـدون نمـک مثـل برنجـک، گنـدم برشـته، 
ذرت بـو داده تنقلـات بـا ارزشـى هسـتند و 
دانش آمـوزان مى تواننـد بـه عنـوان میان 

وعـده اسـتفاده کننـد.
   بــه جــاى کیــک و شــیرینى هاى 
خامــه اى و بیســکویت هاى کــرم دار از 
بیســکوییت هاى ســبوس دار اســتفاده 

نماییــد.
  مى توانیـد بـه جـاى مصـرف برنـج در 
بیشـتر وعده هـاى غذایـى از نـان سـبوس 
دار و ما کارونـى غنى شــده بــا فیبــر کــه 
قیمــت کمتــرى دارنــد، امــا از نظــر 
ارزش غذایــى برابــر بــا برنــج هســتند 

اسـتفاده کنیـد.
  استفاده از برنج قهوه اى که سبوس 

بیشترى دارد از برنج سفید بهتر است.

نکات مهم  در استفاده 
از نان و غالت 

هنگام حملــه قلبى و پیش از دســت دادن 
حمله قلبى، شــما فقط 10 ثانیه وقت دارید 
تا واکنش مناسب را نشان دهید. آلودگى هوا 
و مشکالت دیگر احتمال حمالت قلبى را به 

مراتب افزایش مى دهد.
حمله قلبى فرد را کامال از پــا مى اندازد. در 
ثانیه هاى نخست پس از حمله قلبى، قلب به 
شکل غیرعادى مى تپد و بدن آماده بى هوش 
شدن اســت. در این بین، شما فقط 10 ثانیه 

زمان دارید.
سرفه کردن مى تواند کمک شایانى به شما 
کند. به عبارت بهتر، شــما مى تواند با انرژى 
تمام و به صورت ممتد سرفه کنید، انگار که 
مى خواهید چیــزى را از گلویتان خارج کنید. 
سپس نفس عمیق بکشید. نفس عمیق به شما 
کمک مى کند تا اکسیژن بیشترى را دریافت 
کنید. سرفه کردن نیز باعث وارد آمدن فشار به 
قلب شده و گردش خون و ضربان قلب را به 

حالت نرمال نزدیک مى کند.
چرخه نفس عمیق و ســرفه باید هر دو ثانیه 
یکبار تکرار شود. تا زمان رسیدن کمک هاى 
پزشکى از این کار دست نکشــید. البته اگر 
خودتان احساس کردید که حالتان کمى بهتر 
شده، مدتى کوتاه منتظر بمانید و سپس سرفه 

کردن را متوقف کنید.
برخى از افراد در شرایط مشابه توانسته اند با 
کمک این چرخه خود را به بیمارستان برسانند 

و از عواقب جدى تر جلوگیرى کنند.

در هنگام حمله قلبى  
فقط 10 ثانیه 

وقت دارید!

برخى افراد شب ها تا دیروقت بیدار مى مانند و به ســرعت خواب شان نمى برد و این 
موضوع آنها را آزار مى دهد. اما روش هایى وجود دارد که با رعایت کردن آنها مى توانید 

شب ها زود به خواب بروید.
 از آنجایى  که مغز چرخه هاى مختلف خواب عمیق  و ســبک دارد، بنابراین طبیعى 

است که در طول شب چند بار از خواب بیدار شــویم. همچنین افراد مسن تر 
بیشتر مواقع در شب یک یا دو بار از خواب بیدار شده تا از سرویس 

بهداشتى اســتفاده کنند. معموال شب ها بیدار شدن و خواب 
منقطع داشتن، مضر نیســت. در واقع بیشتر مردم وقتى 

شب به دلیلى از خواب بیدار مى شوند، دوباره به سرعت 
به خواب مى روند و حتى ممکن است صبح روز بعد، 

بیدار شدن هاى شبانه شان را به یاد نداشته باشند.
اما اگر شــب ها از خواب بیدار مى شــوید و دوباره 
خواب تان نمى برد، ممکن اســت مشکل مهمى در 

کار باشــد. اگر این اتفاق حداقل هفته اى سه بار در 
بازه زمانى سه ماهه رخ داد، حتما با یک پزشک تماس 

بگیرید.
دو عامل اصلى بى خوابى، اضطراب و نگرانى است. اگر از خواب 

بیدار شوید و افکارى از جمله کارهاى عقب مانده، بدهى هایتان یا پرداخت 
قبض ها به ذهن تان بیاید، در نتیجه سیستم عصبى سمپاتیک تان فعال مى شود. این 
سیستم موجب واکنش هاى جنگ یا گریز اســت. همچنین مقدار هورمون آدرنالین 
(هورمون استرس) و نرخ ضربان قلب تان هم افزایش مى یابد و به همین دلیل دوباره 

به خواب رفتن برایتان سخت مى شود.
اگر هر بار که شب ها از خواب بیدار شدید و پس از 25 دقیقه یا بیشتر دوباره به خواب 
نرفتید، حتما به پزشــک یا متخصص خواب مراجعه کنید. این افراد معموال به شما 

روش هایى یاد مى دهند که مى توانید ذهن تان را آرام کرده و اضطراب و نگرانى را از 
خود دور کنید. یا حتى در صورت لزوم برایتان دارو تجویز مى کنند.

متخصصان خواب معموال توصیه مى کنند، پیش از رفتن به خواب، مطالب موجود در 
گوشى هوشمندتان را مطالعه نکنید، زیرا نور آبى متصاعد از این دستگاه ها جلوى ترشح 

هورمون هاى خواب را مى گیرد.
در ضمن از عادات بهداشتى مناسب خواب پیروى کنید. از این 

عادات مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
  از 2 بعد از ظهر به بعد هیچ نــوع کافئینى مصرف 
نکنید. زیرا کافئین تا غروب در سیستم بدن تان باقى 
مى ماند و جلوى به خــواب رفتن تان را مى گیرد. 
مثال، اگر 3/5 بعد از ظهر یک فنجان قهوه بنوشید، 
حدود یک چهــارم کافئین موجــود در آن تا 12 

ساعت در بدن تان باقى مى ماند.
 دیروقت و دم غروب چرت نزنید. این کار باعث 
مى شود که شب ها دیر به خواب بروید یا نیمه شب از 
خواب بیدار شوید. اگر در طول روز مى خواهید کمى چرت 

بزنید، آن را به پیش از ظهر یا اوائل بعد از ظهر موکول کنید.
 برنامه منظمى براى خواب داشته باشید. اگر هر شب سر یک موقع 
خاص بخوابید، ریتم ساعت بدن تان تنظیم مى شود و خوابیدن ها و بیدار شدن هایتان 

منظم خواهد شد.
  اگر نیمه هاى شب بیدار مى شوید تا به سرویس بهداشتى روید، از 2 تا 4 ساعت قبل 

از خواب، نوشیدنى کمتر مصرف کنید.
اگر تمام اقدامات باال موثر واقع نشد، حتما با یک متخصص خواب یا پزشک مشورت 

کنید.

اگر نیمه شب از خواب بیدار مى شوید...

خواص ریحان بنفش

از دست دادن وزن: تحقیقــات محققان دانشگاه 
جورجیا نشان داده که رسوراترول موجودو در انگور به 
طور قابل توجهى به تالش هاى انســان براى کاهش 
وزن کمک مى کند. رسوراترول به میزان قابل توجهى 
توانایى سلول ها براى ذخیره چربى را کاهش داده و با 
سرعت بسیار زیادى سلول هاى چربى را تجزیه مى کند.

محافظت از سالمت قلب: پژوهش ها نشان داده 
که رســوراترول توانایى بهبود انقباض عروق خونى و 
بهبود جریان خون را دارد ضمــن این که دیواره هاى 
رگ هاى خونــى را تمیز کرده، قطر آن هــا را بزرگتر 
مى کند و به این ترتیب فشــار خون کاهش مى یابد. 
این روند باعث افزایش اکسیژن رسانى به سلول هاى 
بدن نیز مى شــود.  مطالعات دیگر نشان داده است که 
تنها مصرف 10 میلیگرم از مکمل رسوراترول در طول 
روز باعث کاهش قابل مالحظه خطــر ابتال به حمله 

قلبى مى شود.
محافظت از سالمت مغز: مطالعات دانشمندان 
سوئیسى نیز نشان داده که رسوراترول محافظ سالمت 
مغز است. رسوراترول پالکت هاى آسیب دیده مغزى 
و رادیکال هاى آزاد مرتبط با ابتــال به بیمارى آلزایمر 
را خنثى مى کند. رســوراترول جریان خون به مغز را 
نیز افزایش داده و به بهبود پاسخ هاى ذهنى ما کمک 

مى کند.
محافظت از پوست در برابر سرطان: تحقیقات 
همچنین نشان مى دهد که رسوراترول در برابر اشعه 
UVB از پوست محافظت مى کند و از این رو راهى 

است براى محافظت در برابر ابتال به سرطان پوست.
پیشگیرى از پوســیدگى دندان ها: بر 

اساس نتایج پژوهشــى که در ژورنال تغذیه به چاپ 
رسیده است، انگور جلوى رشــد و تکثیر باکترى هاى 
دهان را که باعث پوسیدگى دندان هستند، مى گیرد. این 
خاصیت ضد باکتریایى انگور به علت وجود اولئانولیک 
اسید و آلدئید اولئانولیک است که در پوست انگور ذخیره 

شده است.
کاهش چربى خون: یکى دیگــر از خواص انگور 
کاهــش چربى خون اســت. خوردن انگــور به ویژه 
انگور هاى دانــه دار و جویدن دانه هــا، تأثیرخوبى در 
کاهش چربى خــون دارد. انگور سرشــار از فیبر هاى 
محلول در آب است که فیبر هاى غذایى با کلسترول 
بد خون مقابله مى کنند. از این گذشــته انگورحاوى 
پولى فنول هاى آنتى اکســیدانى نیزهست که باعث 
کاهش جذب کلسترول مى شود. مزایا و خواص انگور 

براى سالمتى
جلوگیــرى از آب مروارید: انگــور و عصاره 
انگورسرشار از مواد آنتى اکسیدان، بتاکاروتن، لوتئین 
و زآگزانتین اســت و همه این مواد در تقویت بینایى و 
سالمت چشم انسان و فرآیند بینایى نقش مهمى ایفا 
مى کنند. وجود این ترکیبات در انگور سبب مى شود که 
مصرف منظم انگور از بیمارى هاى چشمى همچون آب 
مروارید و کاهش بینایى بر اثر افزایش سن جلوگیرى 

نماید.
پیشــگیرى از پوکى اســتخوان: انگور منبع 
ریزمغذى هایــى نظیر مس، آهن و منگنز اســت که 
همگى در تشکیل و قدرت استخوان ها 
نقش مهمى دارند. انگور سبز یا 
زرد داراى کاتچین اســت 
که در پیشــگیرى از پوکى 

استخوان نقش دارد.

مزایا و خواص انگور براى سالمتى

UVB از پوست محافظت مى کند و از این رو راهى 
ست براى محافظت در برابر ابتال به سرطان پوست.
بیشگیرى از پوســیدگى دندان ها: بر

تشکیل و قدرت استخوان ها  همگى در
دارند. انگور سبز یا  نقش مهمى
زرد داراى کاتچین اســت 
که در پیشــگیرى از پوکى 

استخوان نقش دارد.

ریحان گیاهى
بنفشو سبز و
ایننوع ریحا
گوارشى و س

از جمله خواص
تنگى نفس

ر
نرفتید، حتما به پزشــک یا متخصص خو



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آرى، دنیا پشت کرده و شتابان مى رود و ساکنان خود را به سوى فنا مى راند 
و همسایگان خود را به دیار مرگ مى کشاند. شــهد آن به شرنگ بدل شده و 
زالل آن تیــره شــده اســت. از آن بــر جــاى نمانــده، مگــر تــه مانــده 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 تشنه اى آن را بمکد از او 
رفع عطش نکند. اى بندگان خدا، آهنگ سفر کنید، از این سرایى که ساکنانش 
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شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد مناقصه شماره 1400/14؛ خرید ترانس روغنى کم 
تلفات به ظرفیت هاى 800 و 2000 کیلو ولت آمپر پروژه ســمبلیک خود را از تولیدکنندگان و 

فروشندگان واجد شرایط از طریق برگزارى مناقصه عمومى خریدارى نماید. 
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز سه شــنبه مورخ 1400/05/05 لغایت روز سه شنبه 
مورخ 1400/05/12 با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و 
نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 1400/05/19 به دبیرخانه شرکت عمران و مســکن اصفهان به نشانى: اصفهان، میدان 
فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، طبقه همکف به کدپستى 

8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند.
 تلفن 36622001 -031(داخلى 115) 

آگهى مناقصه عمومى 

شرکت عمران ومسکن اصفهان

بدینوسیله شهردارى دســتگرد با توجه به مصوبه شوراى محترم اســالمى به شماره 5/65/ش/1400 
مورخ 1400/03/18 در نظر دارد نســبت به واگذارى (اجاره دادن) اســتخر قایق هاى شارژىـ  پیست 
دوچرخه سوارىـ  رستوران و غرفه هاى مجتمع فرهنگى ورزشى باغ نو اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در 
مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1400/05/14 

مراجعه و تا تاریخ 1400/05/16 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند. 

آگهى مزایده مرحله سوم

م.الف:1167524سید محسن تجویدى-  شهردار دستگرد 

نوبت دوم

وضعیت ملکشرایط پرداختقیمت پایهاعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتىآدرس ملکشماره پروندهنام شعبهردیف

16405600اصفهان1
خیابان جى شرقى پشت کارخانه قند خوراسگان خیابان 
p.c.v انتهاى خیابان p.c.v بعد از پل زیر گذر آزاد راه 

سپاهان(کمربندى تازه افتتاح شرق اصفهان)
کارخانه ششدانگ15316/3102

بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله6153/884218168,985,600,000تولید بذر

ملک تخلیه نیست و تخلیه بر عهده برنده مزایده مى باشد و معادل 416 متر مربع ملک دارى 
اضافه ساخت است که پرداخت جریمه، هزینه هاى متعلقه آن در شهردارى و غیره بر عهده 
برنده مزایده خواهد بود. که در صورت مطرح شدن در کمیسیون ماده ى 100 شهردارى 

پرداخت جریمه یا تخریب ملک در تعهد خریدار مى باشد و بانک هیچ مسئولیتى در خصوص 
نتیجه ى راى کمیسیون ماده ى 100 و سایر هزینه هاى متعلقه اعم از هزینه هاى اعالمى 

شهردارى، تامین اجتماعى، دارایى و سایر سازمان ها به ملک را ندارد.

تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله39107024,650,000,000دامدارىیازده سهم مشاع از 45 سهم4572/2گلپایگان انتهاى خیابان اردیبهشت کوچه دو مترى بوستان گلپایگان4399گلپایگان2

تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله387500485717,795,319,429مرغدارىیک و سى و سه صدم  دانگ مشاع از ششدانگ76/279امتداد جاده شهرضا بعد از سه راه مبارکه دشت مهیار3844شهرضا3

جاده اصفهان شهرضا بعد از افتخاریه دشت مهیار جاده ایران 5813شهرضا4
تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله1550000245813,093,688,550مرغدارىپنجاه و یک صدم دانگ از ششدانگ76/61سرسبز

265/1قریه شهرضا جاده هوك2166شهرضا5
پنج و سه و چهارم حبه مشاع به انضمام ثمینه اعبانى 

پنجاه- شصت و چهارم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ مى باشد

تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله10,478,640,000-174644باغ

یک و دو دهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 265/1قریه شهرضا جاده هوك2166شهرضا6
تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله7,866,600,000-280950باغششدانگ

گرگاب خیابان امام خمینى خیابان مطهرى کوچه شهید محمد 5047دولت آباد7
تخلیه و در تصرف بانک نیستالف263/582633,466,666,667مسکونىسه و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ409/6132بیدرام (19) پالك 39 کدپستى 8338135184

تخلیه و در تصرف بانک نیستالف2257155,121,093,750مسکونىپنجاه و هفت سهم از نود شش سهماصلى 310کرمان خیابان شهید طالقانى کوچه 11 شمالى4042دولت آباد8

اصفهان کوى هزار جریب خیابان شهید خسرو پور کوى 3382شهرضا9
تخلیه و در تصرف بانک نیست  با صلح حقوق بانک در پرونده قضایى صورت مى پذیرد. و الف24730524,409,722,222مسکونىهجده و نیم حبه مشاع از هفتاد ودو حبه15261/163آزادگان ده مترى گل رز

مسئولیت طرح دعوى آتى به عهده خریدار مى باشد.

تخلیه و در تصرف بانک نیستالف1368/582302,900,000,000خانه باغششدانگ62/253شهرضا جاده شیراز روستاى وشاره خیابان شورا2915شهرضا10

اصفهان بهارستان خیابان فرشته کوچه یاسمن پالك 799 کد 6371شهرضا11
تخلیه و در تصرف بانک نیستالف2002418,180,555,556مسکونىسى و یک سهم از 72 سهم2187/2176پستى 8143148376

1668چادگان12
سه راه درچه جاده اصفهان به نجف آباد محله قرطمان کوچه 

محمود کریمى(شماره63) اولین کوچه سمت چپ نبش دومین 
بن بست سمت راست

تخلیه و در تصرف بانک نیستالف2932406,150,000,000مسکونىپنجاه و چهار حبه از هفتاد ودو حبه88/1172

4809/2،4809/1،4809 کاشان خیابان مال فتح اله در مجموعه قصر رضوان6024کاشان13
تخلیه و در تصرف بانک نیستبند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله794/26238563,860,000,000تاالردو دانگ از ششدانگ1308/4881/11،2240/456/3276

تخلیه و در تصرف بانک نیستالف203/861507,741,200,000مسکونىششدانگ2640/1179آران و بیدگل خیابان شهید مفتح  کوچه شهید قاسمى6317آران و بیدگل14

تخلیه و در تصرف بانک نیستالف44589,416,000,000-آپارتماندو و نه دهم دانگ مشاع از ششدانگ146/2548کرج شاهین ویال خیابان ششم شرقى پالك 318813بوستان سعدى15

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول استان اصفهان (مرداد ماه 1400)
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه زیر را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول  بصورت نقدي و اقساطی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
بیست روز،  همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه دوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.

براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از  امالك، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود همه روزه « در تاریخ هاى تعیین شده » به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الى 14 به محل این مدیریت به نشانى خیابان مطهرى حد 
فاصل پل آذر و پل فلزى جنب آتش نشانى مدیریت بانک کشاورزى (واحد حقوقى) مراجعه نمایند.

شرایط: سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مندرج در آگهى مزایده مى باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده، مى بایست به حساب شماره630706019 به نام کمیسیون معامالت بانک نزد شعبه اصفهان واریز و رسید آن ارائه گردد.
بازدید از ملک و مطالعه  سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان ضرورى است

بانک در رد یک یا تمامى پیشنهادات خرید مختار است.
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد و در صورت داشتن متصرف، تخلیه ملک به عهده خریدار است

امالك  مزایده مرداد ماه (1400)

امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد سند انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود عوارض و جرایم مربوطه و متصرف، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام،  تفکیک،  افراز، تجمیع، دریافت سند ششدانگ، رفع مغایرت در حدود اربعه و مساحت ملک، هزینه نقل و انتقال و 
غیره، طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید .

بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد .
در صورتى که امالك نیاز به تفکیک و اصالح داشته باشد در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک ، وجوه واریزي عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در اینصورت به وجوه واریزي سود و یا خسارت تعلق نخواهد گرفت.

در صورتى نفر دوم به عنوان برنده مزایده قبول مى شود که تفاوت مبلغ پیشنهادى با نفر اول از سپرده شرکت در مزایده کمتر باشد.

 نحوه دریافت ثمن معامله
میزان پرداخت اقساطمیزان پرداخت نقدىشرایط پرداختردیف

-100الف1

ب2
٪10و یا بیشتر براساس تصمیم 
کمیسیون معامالت به عنوان 

پیش پرداخت

٪90طى مدت 60 ماه با نرخ سود 
مصوب شوراى پول واعتبار

م.الف1169975مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران سهامى عام در نظر دارد فعالیتهاى 
ذیل را از طریق برگزارى مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 

نماید.
1-تولید آجر  2-تامین لیفتراك

لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اســناد مناقصه به شــرکت 
فرآورده هاى نسوز ایران به نشانى اصفهان مبارکه کیلومتر 52جاده 

 www.irefco.ir مبارکه مراجعه و یا به وب سایت شرکت به نشانى
مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 031-52543740 

داخلى 292تماس حاصل فرمایند.
تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر 1400/05/13 ساعت 15/30 و در 

محل شرکت فرآورده هاى نسوز ایران به نشانى فوق مى باشد.

آگهى تجدید مناقصه

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران 


