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دانستنى هاى شگفت انگیز درباره مغزانتقال تجربیات ترامواى فلورانس به اصفهانفیلم برگزیده فجر کى اکران مى شود؟خروج 900 استاد از ایران قول یک پایان خوب را مى دهیم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

10 باور
 اشتباه درباره

فشار خون 

آغاز ثبت نام انتخابات شوراها از چهارشنبه
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سود 200 درصدى میوه 
در جیب دالالن

انتخاب 3 شهر اصفهان 
براى مناسب سازى معابر

115 هزار اصفهانى در
 11 ماه خون اهدا کردند
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شوراى شهر تکلیف 
باغ وحش ُصفه را 
روشن مى کند

درصد زیادى از افراد دچار مشــکل فشــارخون باال 
هســتند اما تقریبًا فقط یک چهارم این افراد تحت 

کنترل اند. فشار خون باال که به آن ُپرفشارى 
خون نیز مى گویند، زمانى روى مى دهد که 

فشار الزم براى پمپاژ خون در تمام...

پس از کش و قوس هاى فراوان ســال گذشته 
براى تصمیم گیرى راجع به بــاغ وحش ُصفه 
اصفهان به نظر مى رســد پــس از نتیجه گیرى 
مسئوالن، سرنوشت این مکان به تعطیلى نزدیک 
شود. باغ وحش ُصفه سال هاست از رونق افتاده و در دو 
سه سال گذشته وضعیت اسفناك حیواناتش به عنوان 
یکى از داغ ترین موضوعات شهرى مطرح بوده است. 
این در حالى است که گفته مى شود در ده سال گذشته 
هیچ  گردشــگر خارجى از آن بازدید نداشــته و حتى 
بسیارى از مردم خود اصفهان نیز به صورت خودخواسته 
میلى به دیدن وضعیت ناراحت کننده حیوانات اسیر در 

آن ندارند...
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108108 هزار اصله درخت، سوغات کرمان را به اصفهان آورد هزار اصله درخت، سوغات کرمان را به اصفهان آورد
همزمان با آغاز احداث باغ پسته در شاهین شهر، همزمان با آغاز احداث باغ پسته در شاهین شهر، 22 باغ بزرگ هم به بهره بردارى رسید باغ بزرگ هم به بهره بردارى رسید
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فرماندار اصفهان جزئیات روند برگزارى انتخابات شوراها و ریاست جمهورى از ثبت نام تا اخذ رأى را تشریح کرد

شهاب حسینى: 

ممنوع التصویر شدن 
در تلویزیون برایم
 رحمت بود

پیام در یک مسیر رؤیایى
پیام نیازمند در روز پیروزى شیرین تیمش مقابل آلومینیوم اراك، صدمین 
و البته یکى از شیرین ترین پیروزى هایى که در لیگ برتر به دست آورده 
را جشن گرفت.  نیازمند در ابتداى لیگ هجدهم یکى از خریدهاى 
هوشمندانه زردها براى بازسازى ســپاهان بود؛ دروازه بانى که از 
هفته هفتم لیگ هفدهم توانسته بود با درخشش مقابل پرسپولیس، 

نامش را بر سر زبان ها بیاندازد و با حضور در...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

   آگهى فروش امالك 
به صورت مزایده                                                    
سازمان اموال و امالك 

ستاد

776 زندانى جرایم غیرعمد در زندان هاى اصفهان وجود دارد
3

با درخشش خلعتبرى برابر آلومینیوم اراك؛ با درخشش خلعتبرى برابر آلومینیوم اراك؛ 

رأى ممنوع الخروجى رأى ممنوع الخروجى 
مارکوپولو از اصفهان صادر شدمارکوپولو از اصفهان صادر شد

آگهى مناقصه عمومى  (نوبت دوم) چاپ اول چاپ اول 

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر 

را با اعتبار اولیه 18/500/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز شــنبه مورخ 1400/01/21 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م.الف:1108673

خونباال
تحت  د

ى 

رئیس اداره تفریحى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، اجراى 
طرح ابربازى ها را به عنوان یک الگوى ابتکارى و مفرح در سطح استان عنوان کرد. 

نفیسه گلشــیرازى درباره ابربازى اظهار کرد: طرح ابربازى در اردیبهشت رونمایى شد 
اما متاسفانه با توجه به شرایط کرونایى، امکان برگزارى نبود و نتوانستیم در سطح شهر 

استفاده کنیم.
وى افزود: نیاز است مسئوالن شهرى با این بازى ها آشنا شوند زیرا نمونه کشورى ندارد 
لذا طى جلساتى که با مسئوالن داشــتیم، اطمینان داده ایم که استفاده از ابربازى ها با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى امکان پذیر است، چون این بازى ها قابلیت ضدعفونى 

دارند. 
وى تاکید کرد: طى برنامه اى که معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکى استان 
اصفهان به مناسبت والدت حضرت على(ع) براى کارکنان مرد برگزار کرد نیز جلسه اى 
با اعضاى کمیته اى متشکل از اســتاندارى، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکى، 
اداره ورزش و جوانان و تربیت بدنى ســپاه صاحب الزمان برگزار و ابربازى ها معرفى و 

مورد استقبال واقع شد.
وى با بیان اینکه مسئوالن اســتاندارى از ابربازى ها به عنوان یک طرح کشورى نام 
برده اند، ادامه داد: مدل بازى هاى خیابانى که ســال گذشته در قالب برنامه تابستانه و 
با شعار "شهر فعال و شهروند شاد" مورد توجه قرار گرفت، نمونه کشورى نداشت که از 

همان زمان بر آن شدیم تا ابعاد بزرگ این بازى ها را سفارش دهیم.
به گفته گلشیرازى، شناسنامه ابر بازى ها آماده شده که شامل اطالعاتى چون مهد بازى، 

ابعاد و هدف از انجام آن است که به هر بازى الصاق شده است.

رئیس اداره تفریحى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان اظهار 
داشت: طى گفتگوهاى انجام شده، مقرر شــد با معرفى کامل این برنامه در استاندارى 

و موافقت مسئولین، در تمام شهرهاى استان اجراى ابربازى در دستور کار قرار گیرد.

معرفى طرح «ابربازى» به عنوان الگوى ابتکارى در کشور
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یاران غار احمدى نــژاد یکى بعد از دیگــرى از اطرافش 
پراکنده مى شوند. در جدیدترین مورد عبدالرضا داورى که 
تحرکات رسانه اى رئیس جمهور سابق را مدیریت مى کرد 

به اظهارنظر علیه او پرداخته است. 
او در گفتگویى با «اعتمادآنالیــن» درباره این اختالفات 
گفت: قصد کاندیداتورى و بازگشت به قدرت را دارند. اما از 
سوى دیگر بازگشت به رأس دولت بدون نوعى همگرایى 
با مجموعه حاکمیت و رفع سوءتفاهم یا رسیدن به تفاهمى 
کلى بر سر اداره کشــور بین آقاى احمدى نژاد و نهادهاى 

حاکم، ممکن نیست.
وى گفت: خود آقاى احمدى نــژاد هم مى داند که حتماً رد 
صالحیت خواهد شــد ولى تحلیلش این است که شرایط 
تغییر مى کند و در اثر این تغییر شــرایط تا اردیبهشت ماه، 
نظام ناچار خواهد شــد او را تأیید صالحیت کند. اما قطعًا 

چنین اتفاقى نخواهد افتاد.
داورى مى گوید: اصوًال آقــاى احمدى نژاد، به خصوص 
از ســال 96 به بعد، همواره منتظر یک اتفاق است. البته 
من ماهیت این اتفاق را نمى دانم ولى ایشان همیشه به ما 
مى گفتند در ماه هاى آینده اتفاقاتى مى افتد و شرایط تغییر 
مى کند. اما هیچ وقت آن اتفاق رخ نداد و شرایط تغییر نکرد. 
من دقیقًا نمى دانم ایشان منتظر چه نوع اتفاق یا بحرانى 
است که به وسیله آن اتفاق یا بحران، زمینه حضور مجدد 

ایشان در رأس دولت فراهم شود.  
وى درباره تــرور احمدى نژاد هم گفته اســت: اصل این 
احتمال که آقاى احمدى نژاد سوژه یک عملیات تروریستى 
باشد، منتفى نیست. اگر منتفى بود، نظام جمهورى اسالمى 
و سپاه پاسداران قوى ترین تیم حفاظتى را در اختیار ایشان 
نمى گذاشــت و در کنار منزل ایشان مســتقر نمى کرد. 

نیروهاى انتظامى و امنیتى در کوچه محل اقامت ایشــان 
مســتقرند و تیم حفاظت آقاى احمدى نــژاد با تجهیزات 
حفاظتى الزم و تسلیحات کامل در کنار ساختمان محل 
سکونت ایشان حضور دارند. اینکه از احمدى نژاد حفاظت 

مى شود، دلیلش این اســت که به طور کلى احتمال ترور 
ایشان وجود دارد. اما درباره این بحث اخیر باید بگویم هیچ 
تروریستى اعالم نمى کند که قصد انجام عملیات تروریستى 
دارد. معموًال بعد از انجام چنین عملیاتى است که کسى یا 

کسانى مسئولیتش را بر عهده مى گیرند. اینکه ما به استناد 
مطالب بعضى کانال هاى تلگرامى، که اصًال معلوم نیست 
به کجا وابسته اند و از طرف چه کســانى اداره مى شوند، 

احتمال کلى ترور را بزرگنمایى کنیم، صحیح نیست. 

خروج 900 استاد از ایران 
رئیس کمیســیون آموزش و    ایسنا|
تحقیقات مجلس گفت که در ســال گذشته، 
900 استاد از ایران خارج شدند. علیرضا منادى 
ســفیدان در تذکرى در مــورد افزایش حقوق 
25 درصدى بــراى حقوق هاى زیر 10 میلیون 
تومان و افزایش حقوق دو و نیم میلیون تومانى 
براى حقوق هاى باالى 10 میلیون تومان گفت: 
اساتید را از این مصوبه مستثنى کنید. استادى 
هست که 40 سال استاد تمام است و حقوقش 
14 میلیون تومان است در حالى که فالن عضو 
هیئت مدیره 50 میلیون تومان حقوق مى گیرد. 
آیا باید چنین عضو هیئت مدیره اى را با اســتاد 

دانشگاه کنار هم بگذارید؟

افزایش مصدومان 
  ایلنا| رئیس ســازمان اورژانس کشور 
از افزایش آمار مصدومان چهارشــنبه سورى 
آخر سال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
خبر داد. پیرحسین کولیوند تصریح کرد: سال 
گذشته در مدت مشابه 20 مصدوم داشتیم، اما 
امسال تا به حال حدود 80 مصدوم داشتیم که 
از این تعداد نیز حدود شش یا هفت نفر هم دچار 

قطع عضو شدند.

حکم اعدام براى حمید صفت؟
عســگر    باشگاه خبرنگاران جوان|
قاسمى، وکیل مدافع حمید صفت خواننده رپ با 
اشاره به خبر صدور حکم اعدام براى موکل خود 
اظهار کرد: این خبر صحت ندارد. تنها جلسه اول 
دادگاه برگزار شده که در آن نماینده دادستان 
به بیان کیفرخواست پرداخت و  جلسه محاکمه 
موکل بنده روز دوشــنبه هجدهم اســفند ماه 

(امروز) برگزار خواهد شد.

آمار کنکورى ها 
  آنا| سخنگوى سازمان سنجش آموزش 
کشــور آمار نهایى داوطلبان کنکور 1400 را 
اعالم کرد. فاطمه زرین آمیــزى اظهار کرد: 
یک میلیون و 366 هــزار و 369 نفر در آزمون 

سراسرى سال 1400 ثبت نام کرده اند.

واردات قرقره ماهیگیرى!
براساس آمار واردات گمرك در    میزان|
9 ماهه ابتدایى سال 1399 بیش از 22 ُتن قرقره 
ماهیگیرى از کشــور هاى مختلف جهان وارد 
ایران شده است. بر اســاس واردات این حجم 
قرقره ماهیگیرى به کشــور، 161 هزار و 903 
دالر ارز از کشور خارج شــد. بررسى ها حاکى 
از آن است که قرقره ماهیگیرى از کشور هاى 

ترکیه و چین وارد ایران شده است.

رکورد فوتى ها
  ایسنا| استاندار خوزســتان گفت: در 
خوزستان از 20 بهمن ماه تا روز 15 اسفندماه، 
244 مورد فوت به دلیل ابتال به کرونا داشته ایم؛ 
این تعداد موارد فوت شده در کمتر از یک ماه، 
فاجعه اســت. قاسم سلیمانى دشــتکى اظهار 
کرد: از نیمــه اول بهمن ماه امســال ویروس 
جهش یافته انگلیســى از کشــور همسایه و از 

مرزهاى شلمچه و چذابه وارد خوزستان شد.

اینترنت براى معلمان
  عصر ایران| وزیر ارتباطات و فناورى 
اطالعات از ارائه بسته 60 گیگابایتى اینترنت 
رایگان براى معلمان خبر داد. محمدجواد آذرى 
جهرمى در اینســتاگرام خود اعــالم کرده که 
معلمان مى توانند براى دریافت بســته رایگان 
آموزش مجــازى 60 گیگابایتى، به ســامانه 
ictgifts.ir مراجعه و ثبت نام کنند. مهلت ثبت نام 

تا روز چهارشنبه هفته جارى است.  

مدیر عامل ســازمان انتقــال خون گفــت: در ایران 
ســاالنه دو میلیون و یکصد هزار نفر به صورت کامًال 
داوطلبانه خون اهدا مى کنند، خون هــاى اهدایى در 
ایران از سالم ترین خون ها در جهان است چون عارى از 
عوارض عفونى و غیرعفونى است و سالمت آن در حد 

کشورهاى توسعه یافته است.
پیمان عشــقى اظهار کرد: در یکى دو ســال گذشته 
میزان اهداى خون در کشور از بدو تأسیس این سازمان 
از مرز 50 میلیون واحد گذشــت و این در حالى است 
که ساالنه بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر به منظور 
اهداى خون به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه 

مى کنند و از بیــن آنها دو میلیون و یکصــد هزار نفر 
شــرایط اهداى خون را دارند و موفق به اهداى خون 

مى شوند.
وى اعالم کرد: در حال حاضر شــاخص اهداى خون 
در کشور 25 نفر به ازاى یکهزار نفر جمعیت است و در 
طبقه بندى جهانى شاخص اهداى خون بین 20 تا 30 
نفر در یکهزار نفر جمعیت در رده کشــورهاى با درآمد 

متوسط رو به باالست.
عشــقى گفت: در حال حاضر در مورد شاخص اهداى 
خون در حد کشورهاى توسعه یافته و در حد کشورهاى 

اروپایى و آمریکایى هستیم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران کشــور گفت: در 
ســال جارى به دلیل اینکه قدرت خرید مردم کاهش 
یافته اســت تنها 30 درصد از تولیدات در بازار، فروش 

رفته و 70 درصد آن در سردخانه هاست.
مجتبى شادلو گفت: در حالى سود فروش میوه نهایت 
باید 30 درصد باشد که واســطه ها و دالالن از مرحله 
خرید میوه از باغدار تا زمانى که دســت مصرف کننده 
برســد، تا 200 درصد ســود مى کنند و علت آن هم 

معامالت مکرر میوه بین واسطه هاست.
وى  با بیان اینکه گردش چندین باره میوه از تولید کننده 
تا مصرف کننده خیانت به تولید کننده و مصرف کننده 

اســت گفت: میوه هاى تولیدى بعد از تولید به میادین 
عمده فروشــى میوه و بعد از آن باید مستقیم به خرده 
فروشى ها بروند و هرگونه خرید و فروش خارج از این 

چرخه صرفاً سودجویى است.
وى گفــت: حجم زیــادى از میــوه هــاى باغداران 
در انبــار مانده اســت؛ تا ایــن موقع ســال به طور 
معمول باید 70 درصــد میوه هاى پاییــزه در بازار به 
فروش مى رســید اما در ســال جارى به دلیل اینکه 
قدرت خرید مردم کاهش یافته است تنها 30 درصد از 
تولیدات در بــازار فــروش رفته و 70 درصــد آن در 

سردخانه هاست.

خون هاى اهدایى ایران از 
سالم ترین خون هاست

سود 200 درصدى میوه 
در جیب دالالن

پاسخ «پوتین» به پیام رهبرى
  تسنیم| «لوان جاگاریان»، سفیر روسیه در 
ایران در دیدار با على اکبر والیتى مشاور امور بین الملل 
رهبر انقالب، پیام «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور 
روســیه در پاســخ به پیام اخیر مقام معظم رهبرى را 
تقدیم کرد. پیام رهبر معظم انقالب در جریان سفر اخیر 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراى اسالمى به 
مســکو، تحویل نماینده پوتین (رئیس مجلس دوما) 

شده بود.

جهانگیرى بیاید، نمى آیم
  روزنامه اعتماد| پیگیرى  هــا از نزدیکان 
على الریجانى از این حکایت دارد که او اگرچه هنوز 
به تصمیم قطعى درباره انتخابات نرسیده اما ظاهراً در 
جمعى گفته که در صورت کاندیداتورى آقاى اسحاق 
جهانگیرى، وارد رقابت انتخابات ریاســت جمهورى 
نمى شود. الریجانى تمایل دارد با حمایت اصولگرایان 
میانه رو و طیفى از اصالح طلبان وارد رقابت شود. طیفى 
که به باور بسیارى از ناظران، بیش از هر حزب و گروه 
اصالح طلب در کارگزاران سازندگى قابل ردیابى است؛ 
حال آنکه باتوجه به اعالم حمایت رسمى کارگزارانى ها 
از جهانگیرى، طبیعتًا الریجانى شانســى براى جلب 

حمایت آنان نخواهد داشت.

تورم 3000 درصدى!
بانک مرکزى ونزوئال به دنبال تورم    تسنیم|
3000 درصدى و کاهش ارزش پول این کشور اعالم 
کرد انتشار اسکناس هاى جدید 200 هزار، 500 هزار 
و یک میلیون بولیوارى را آغاز خواهد کرد. اسکناس 
یک میلیونى که بزرگ ترین اسکناس ونزوئال در کل 
تاریخ این کشور اســت، تنها 53 سنت ارزش خواهد 

داشت. 

مانعى براى دور زدن 
تحریم ها

  آفتاب نیوز| علیرضــا زاکانــى در جمــع 
خبرنگاران با اشاره به بررســى جوانب FATF اظهار 
داشــت: FATF بندى به پاى اقتصاد کشــور است. 
رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس شــوراى اسالمى 
افزود: FATF آســیب پذیرى ما را چندبرابر مى کند و 
اگر راهکارى براى دور زدن تحریم هاى ظالمانه وجود 
داشته باشــد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل 
کنیم، پذیرش FATF مانع از آن مى شود. وى تصریح 
کرد: در واقع با پذیرش آن و به اصطالح شفاف سازى، 
دست هاى خود را در اقتصاد و دور زدن تحریم ها براى 

دشمن رو مى کنیم.

در اندازه ما نیستند
  مهر| وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح با 
اشاره به شکست هاى پى در پى رژیم صهیونیستى بعد 
از پیروزى انقالب اسالمى گفت: آنها از سر استیصال 
گاهى ایران قدرتمند را تهدید مى کنند اما همانگونه که 
مقام معظم رهبرى فرمودند آنها در حد و اندازه ما نیستند 
و اگر غلط زیادى از آنها سر بزند تالویو و حیفا را با خاك 
یکســان مى کنیم. امیر حاتمى گفت: آنها مى دانند و 
اگر نمى دانند بدانند که اگر غلط اضافه کنند با اشــاره 

فرماندهى معظم کل قوا این طرح اجرایى مى شود.

حمله مسلحانه به موزه 
  ایسنا| یک فعال میراث فرهنگى شــوش، از 
حمله مسلحانه دو فرد موتورســوار به موزه هفت تپه 
خبر داد و گفت: خوشــبختانه این سرقت بدون وقوع 
هر نوع اتفاق ناگوارى پایــان یافت. محمد درویش با 
بیان اینکه این حمله مسلحانه به موزه هفت تپه توسط 
افراد ناشناس ساعت 4 و 45 دقیقه بامداد یک شنبه 17 
اسفند رخ داده است، تأکید کرد: هر چند خوشبختانه این 
اتفاق با هوشیارى پرسنل نگهبان موزه، بى نتیجه ماند 
و فاجعه ناگوار جانى یا  سرقت آثار تاریخى موزه  را به 
همراه نداشته اما زنگ خطرى بزرگ براى حفاظت از 
موزه هایى است که از توجه و امکانات کافى برخوردار 

نیستند.

داورى: احمدى نژاد منتظر یک اتفاق استخبرخوان

مدیرکل روابط عمومى وزارت بهداشــت و سخنگوى 
ســازمان غذاودارو درباره خبر خونریزى داخلى شــدید 
پزشک ایرانى پس از تزریق واکسن اسپوتنیک در شهر 

گناباد، اظهار کرد: یکى از همکاران پزشک ما در گناباد 
پس از تزریق واکسن روســى دچار عالئم گوارشى و در 

مدفوع او  خون دیده شد.
کیانوش جهانپور ادامه داد: به طور کلى هر واکسنى داراى 
عوارضى است و این موضوع بعید و دور از انتظار نیست. 
جهانپور افزود: در حال حاضر بروز عوارض گوارشــى در 
همکار پزشک در حال بررسى اســت و هنوز مشخص 
نیست که این عوارض مربوط به تزریق واکسن است یا نه. 
او گفت: بروز عالیم گوارشى پس از تزریق واکسن بسیار 
نادر است، اما بعید نیســت و همکاران ما در حال بررسى 

این موضوع هستند.
گفتنى اســت شــبکه هاى اجتماعى اعالم کردند دکتر 
نبى پور پزشک متخصص اطفال شهر گناباد که چندى 
پیش واکسن کروناى اسپوتنیک روسى تزریق کرده بود؛ 
به دلیل عوارض این واکسن و خونریزى شدید داخلى در 

بیمارستان بسترى شده است.

مدیر شبکه  کودك نوشــت: فیلیمو گزارش ساالنه اى 
منتشر کرده که بسیار مهم است: تعداد کاربران فعال به 
1/1 میلیون نفر رسیده. میزان تماشاى ساالنه 29 میلیارد 
دقیقه بوده. بر اساس این داده ها، درآمد ناخالص فیلیمو در 
سال آینده دستکم 751 میلیارد تومان از مجموع اشتراك 
و دانلود نیم بهاى داخلى خواهد بود. اگر بخواهیم حجم 
این درآمد را بهتر بفهمیم باید بدانیم که در بودجه ســال 
جارى سازمان صدا و سیما، بودجه تأمین، تولید و پخش 
سیماى سراســرى (یعنى همه شــبکه هاى تلویزیونى 

سراسرى) 701 میلیارد تومان تعیین شده بود.

جالب تر اینکه فیلیمو اعالم کرده 30 عنوان ســریال را 
در دست ســاخت دارد که از تعداد ســریال هاى درحال 
ساخت سیمافیلم بیشتر اســت. چکیده سخن اینکه در 
حوزه برنامه سازى و سریال سازى، فضاى جدیدى شکل 
گرفته است که گزارش فیلیمو، به خوبى عمق تحوالت 

را نشان مى دهد.
سرشار در پاسخ کاربرى که پرســیده این رقم را چطور 
محاسبه کرده، نوشته: هزینه سه ماه اشتراك با تخفیف 
141 هزار تومان درآمد هر گیگابایت دانلود نیم بها 450 

تومان میزان مصرف هر ساعت تماشا 600 مگابایت. در تازه ترین جنجال ورزشى ایران، از اول هفته شایعاتى 
در مورد پناهنده شدن یک جودکار ایرانى دیگر به گوش 
مى رسید که بر اساس خبرهاى رسانه هاى داخلى، این 
خبر تکذیب شده است. ماجرا مربوط به محمد محمدى 
بریمانلو است که برخى ســفر او به ازبکستان را خروج 
او از کشــور با قصد پناهندگى تلقى کــرده بودند. اما 
خبرگزارى هاى داخلى مدعى شده اند که بریمانلو این 

موضوع را تکذیب کرده است.
محمد محمــدى بریمانلو در مورد شــایعه پناهندگى 
خود چنین گفته است: «براى مســافرت چند روزه به 
ازبکستان آمدم و از فرصت اســتفاده کردم و با توجه 
به دورى 20 ماهه از مسابقات، رقابت  هاى جودو گرند 

اسلم تاشکند را از نزدیک مشاهده کردم. به هیچ عنوان 
قصد پناهندگى ندارم.»

بریمانلو یکســال پیش نیــز پس از اعزام نشــدن به 
مســابقات جودوى قهرمانى جهان 2019 در توکیو، 
از قصد خود براى خداحافظــى از دنیاى ورزش گفته 
بود. محمــدى بریمانلو ملى پوش جــودوى ایران در 
وزن 73 کیلوگرم بوده و مدال برنز جهان را در کارنامه 
دارد. فدراســیون جودو علت اعزام نشــدن بریمانلو 
به مســابقات توکیو را صادر نشــدن ویزا اعالم کرده 
بود در حالى که شــایعه شــده بود رویارویى با حریف 
رژیم صهیونیستى دلیل عدم اعزام وى به توکیو بوده 

است. 

سرباز هنگ مرزى زابل با دست شکسته از ترس مافوق 
خود به خاك افغانستان پناه برد.

هنوز چنــد وقتى از قضیه بدرفتــارى نماینده مجلس 
با ســرباز راهور نگذشته اســت که فیلمى با مضمون 
بدرفتارى با ســرباز زابلى و فرار وى به افغانســتان در 

شبکه هاى مجازى در حال انتشار است.
پیگیرى هاى خبرنگاران از مسئوالن  حاکى از آن است 
که موضوع فوق صحت داشته و تاریخ وقوعش متعلق 
به یکسال پیش است که در همان بازه زمانى مذکور به 
موضوع رسیدگى شد و با ما فوق سرباز برخورد شدیدى 

صورت گرفت.
براســاس این گزارش، ســرباز مذکور هــم از طریق 
رایزنى هاى دیپلماتیک به داخل کشــور برگشت داده 
شــد و هر دو نفر به دادســراى نظامى معرفى شده و 
ســرباز براى ادامه خدمت به خراســان شمالى منتقل 

شده است.
گفتنى اســت در فیلمى که در حال انتشار است سرباز 
هنگ مرزى زابل عنوان مى کند که بعد از ضرب و شتم 
توسط درجه دار مافوق از ترس جانش به افغانستان پناه 

برده در حالى که دستش پانسمان شده است.

تأیید خونریزى پزشک ایرانى 
پس از تزریق اسپوتنیک

حساب وکتاب آقاى مدیر تلویزیون

ماجراى پناهنده شدن 
ملى پوش جودوى ایران چیست؟

فرار سرباز دست شکسته ایرانى به افغانستان!

سارقان حرفه اى پســته در رفسنجان دست به سرقت 
مسلحانه زدند.

ســرهنگ محمدرضا ایران نژاد، فرمانــده انتظامى 
سیرجان گفت: در پى وقوع سرقت پسته از یک ترمینال 
فرآورى پسته در این شهرستان مشخص شد متهمان به 
دلیل حفاظت فیزیکى ضعیف یکى از ترمینال هاى ضبط 
پسته با استفاده از سالح سرد اقدام به تهدید نگهبان آن 

کرده و ضمن مجروح کردن وى اقدام به سرقت پسته از 
داخل انبار کرده اند.

او افزود: در این رابطه با تالش شــبانه روزى مأموران 
پلیس آگاهى، ســه متهم کــه داراى ســابقه و اهل 
یکى از شهرســتان هاى همجوار بودند دســتگیر و به 
سرقت این بار پســته به ارزش هشــت میلیارد ریال 

اعتراف کردند.

سرقت مسلحانه بار پسته! 
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30 تن کاغذ سوخت
تریلر حامل 30 تن کاغذ در آتش سـوخت. مسـئول 
آتش نشـانى و خدمات ایمنى اردسـتان گفت: دراین 
حادثه کـه سـاعت 2 و 10 دقیقه بامداد روز یکشـنبه 
در محور اردسـتان - ظفرقند رخ داد تیم آتش نشانى 
به محل حادثه اعزام شد. حسین یزدانى افزود: پیش 
از  رسیدن ماموران آتش نشـانى، حریق تا کابین این 
وسـیله نقلیه پیشـروى کرده بود و تمـام رول هاى 2 
تنى کاغذ (15رول) در آتش سـوخت. وى گفت: این 

آتش سوزى تلفات جانى نداشت.

وزش باد شدید از امروز
کارشـناس پیـش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: از روز دوشنبه (امروز) با گذر موج ضعیفى 
از روى اسـتان در برخى مناطق افزایـش ابر و وزش باد 
نسبتا شدید تا شـدید پیش بینى مى شود. آسیه آقایى با 
بیان اینکه در روزهاى دوشنبه و سه شنبه وزش باد نسبتا 
شـدید در اسـتان پیش بینى مى شـود، گفت: در برخى 
مناطق مستعد مثل سمیرم، نائین، اردستان و ورزنه وزش 
باد شدید خواهد بود. این کارشناس پیش بینى اداره کل 
هواشناسى اسـتان خاطرنشـان کرد: در چند روز آینده 
بارش باران در استان نخواهیم داشـت تا روز پنجشنبه 

که سامانه بارشى جدیدى وارد استان مى شود.

رونمایى از یک کتاب 
کتاب بررسـى نقاشـى اصفهان با محوریت بررسـى 
آثار و زندگى نقاشـان دوره معاصـر در موزه هنر هاى 
معاصـر وابسـته بـه سـازمان فرهنگـى، اجتماعى و 
ورزشـى شـهردارى اصفهـان رونمایى شـد. در این 
مراسـم محمود حشـمتى، یکـى از نویسـندگان این 
کتاب گفت: این کتاب به بررسـى یک دوره 30 ساله 
پرداخته و این نشانگر زنده ماندن آثار نقاشان و بررسى 
آنها است. وى ادامه داد: در این کتاب شاهد کثرتى از 
جمـع آورى 26 فعال و هنرمندى که حدود 50 سـال 
سـابقه کارى دارند بودیم که به نوشته هایى رسیدیم 

که این نوشته ها اجزاى این کتاب را تشکیل دادند. 

اصالح شبکه فاضالب 
به گـزارش روابـط عمومی آبفـا منطقـه 2 ، عملیات 
اصالح شـبکه فاضـالب در خیابـان حکیـم نظامی 
کوچه پاچنار توسط واحد اکیپ عملیاتی بهره برداري 
و توسعه فاضالب آبفا منطقه انجام شد. این عملیات 
به طـول 18 مترازجنس لوله پلی اتیلـن به قطر 250 
میلیمتر صورت گرفت . شایان ذکر است این اقدام به 

دلیل فرسوده بودن شبکه فاضالب انجام شد.

کلرسنجى مشترك 
به گزارش روابط عمومى آبفـا منطقه خور و بیابانک، 
بازدید مشـترکى میان کارشـناس بهداشـت محیط 
شهرسـتان به همراه کارشـناس کنترل کیفى آبفا از 
مخازن و ایسـتگاه گندزدایى شـهر خور انجام شـد. 
درایـن بازدید وضعیت بهداشـتى آب ایـن مخازن از 
طریق کلرسنجى و سنجش PH و همچنین کدورت 
توسط دستگاه هاى پرتابل مورد بررسى قرار گرفت. 
الزم به ذکر است جهت حصول اطمینان بیشتر از چند 
شیر برداشت عمومى در سطح شهر کلرسنجى بعمل 

آمد و کامال با استاندارهاى الزم مطابقت داشت.

تجمع تکرارى بازنشستگان
صبح دیروز چندمین بار بازنشستگان تامین اجتماعى 
اصفهان بـا تجمع مقابـل اداره کل تامیـن اجتماعى 
اعتراض خـود را به همسـان نبودن حقـوق دریافتى 
اعالم کردند. هادى مقدم سخنگوى اداره کل تامین 
اجتماعى استان اصفهان در خصوص این تجمع گفت: 
متاسـفانه بازنشسـتگان تامین اجتماعى پیگیر اخبار 
نیسـتند، چون نمایندگان مجلس شـوراى اسـالمى 
مقرر کردند متناسب سازى حقوق لشکرى و کشورى 
در سال 1400 انجام شود و از آنان توقع صبورى داریم 
تا این طرح در سال آینده اجرایى شود. وى گفت: توقع 
داریم بازنشسـتگان تامین اجتماعى اجازه دهند تا در 

آرامش به خواسته هاى معقول شان رسیدگى شود.

خبر

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: طرح زوج و 
فرد در اصفهان لغو نشده و همچنان دوربین هاى هسته 

مرکزى شهر نسبت به ثبت این تخلف اقدام مى کنند.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: شهروندان 
توجه داشته باشند که در حال حاضر تمامى دوربین هاى 
نظارت ثبت تخلف ورود به محدوده طرح زوج و فرد در 
هسته مرکزى کالنشهر اصفهان فعال بوده و در تمامى 
ساعات شــبانه روز ترددهاى غیرمجاز در این محدوده 

اعمال قانون مى شود.
وى با تاکید بر اینکه طرح زوج و فرد تا اطالع ثانوى ادامه 
دارد، ابراز داشت: زمان اجراى طرح صبح ها از ساعت 9 تا 

14 بعد از ظهر و عصرها از ساعت 16 الى 21 شب است.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان همچنین به اجراى 
طرح ممنوعیت تردد شــبانه خودروها از ساعت 21 تا 3 
بامداد در شهرهاى استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این 
طرح همچنان برقرار است و به صورت میانگین هر شب 
سه هزار و 500 خودرو به دلیل تردد در زمان تعیین شده 

اعمال قانون مى شوند.
وى از ثبت تخلف عدم برگ معاینه فنــى خودروها در 
هسته مرکزى شــهر اصفهان نیز خبر داد و خاطر نشان 
کرد: خودروهاى تا چهار سال زیر مدل ساخت نیاز به برگ 

معاینه فنى دارند.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
سه شهر بهارستان، مجلسى و فوالدشــهر این استان به 
عنوان آزمایشى براى مناسب ســازى معابر انتخاب شده 
تا عملیاتى  شود. حجت ا... غالمى افزود: این سه شهر تازه 
تاسیس براى اجراى این مهم انتخاب شدند تا الگویى براى 
سایر شهرها باشند. وى ادامه داد: کارت تردد معلوالن براى 
تمامى افرادى که اداره کل بهزیستى معرفى مى کند توسط 

شهردارى اصفهان تا پایان سال صادر مى شود.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان بیان 
کرد: سامانه حمل و نقل معلوالن توسط شهردارى اصفهان 

ارائه و در جلسات آینده مورد بررسى قرار مى گیرد.

وى اضافه کرد: یکــى از مباحث حایز اهمیت اســتفاده 
معلوالن از نــاوگان حمل و نقل عمومى اســت که مقرر 
شــد امکانات الزم فراهم شــود. غالمى تصریح کرد: از 
جمله ایراداتى که در ایســتگاه هاى بى آرتى براى ســوار 
و پیاده شــدن معلوالن وجود داشــت به شهردارى ابالغ 
تا ایستگاه ها را براى معلوالن مناســب سازى کنند. وى 
گفت: براى مناسب سازى ایســتگاه هاى بى آرتى شهر 
اصفهان حدود سه میلیارد تومان اعتبار نیاز است. معاون 
هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: مقرر شد 
در سرویس هاى بهداشتى استان و مجموعه پارك ها یک 

سرویس خاص براى معلوالن در نظر بگیرند.

انتخاب 3 شهر اصفهان براى 
مناسب سازى معابر 

طرح زوج و فرد در اصفهان 
لغو نشده است

همزمان با افتتاح و آغاز عملیات اجرایى 10 طرح کشاورزى 
بنیاد مستضعفان به وســعت 1059 هکتار در کشور، 110 
هکتار باغ پسته شرکت کشت و صنعت شهید مطهرى در 
شاهین شهر و زیار به بهره بردارى رسید و عملیات احداث 

85 هکتار باغ پسته در شاهین شهر آغاز شد.
دو باغ بزرگ پسته در استان اصفهان شامل 108 هزار اصله 
درخت به مساحت 110 هکتار شامل 63 هکتار در رحیم 
آباد شاهین شهر و 47 هکتار در زیار به بهره بردارى رسید. 
براى اجراى این طرح ها، 140 میلیارد ریال هزینه و زمینه 
اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 290 نفر فراهم شده است. 
پیش بینى شده ساالنه حدود 350 تن پسته از این دو باغ 

برداشت شود.
در این مراسم که دیروز (یکشنبه_17 اسفندماه) از طریق 
ویدئو کنفرانس و به صورت همزمان با سراســر کشور در 

شاهین شهر برگزار شد، داود رحمانى، مدیر پروژه شرکت 
کشت و صنعت شهید مطهرى وابسته به بنیاد مستضعفان 
استان اصفهان اظهار کرد: باغ هاى پسته در استان اصفهان 
با 108 هزار اصله درخت، ظرفیت تولید ســاالنه 350 تن 

پسته را دارد.
مدیر پروژه شرکت کشت و صنعت شهید مطهرى در استان 
پروژه اولى که امروز به بهره بردارى رسید را 65 هکتار باغ 
پسته در شاهین شهر مجهز به سیستم آبیارى زیر سطحى 
به عنوان طرحى نوآورانه برشــمرد و افزود: پروژه دومى 
که امروز افتتاح شــد 45 هکتار باغ پسته شرکت کشت و 
صنعت شــهید مطهرى در زیار مجهز به سیستم آبیارى 

قطره اى است.
رحمانى همچنین از آغاز عملیات احــداث 85 هکتار باغ 
پسته در شاهین شــهر خبر داد و افزود: براى این طرح ها 

140 میلیارد ریال سرمایه گذارى شده و زمینه اشتغال 290 
را فراهم کرده است.

وى با اشاره به پیشرفت 80 درصدى احداث 85 هکتار باغ 
پسته در شاهین شهر که از اسفند ماه آغاز شده است، از بهره 

بردارى این پروژه در آینده اى نزدیک خبر داد.
فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان استان اصفهان نیز با قدردانى 
از پروژه هاى اجرا شده و در دست اجرا در استان اصفهان 
گفت: احداث باغ پسته در استان اصفهان با نگاه هوشمندانه 
انجام شده و با اســتفاده از روش هاى جدید حتما راندمان 

تولید را باالتر خواهد برد.
وى اظهار امیدوارى کرد که پروژه احداث باغ پســته در 
شاهین شــهر هرچه زودتر به بهره بردارى برسد و 195 
هکتار باغ پســته به روش نوین در استان اصفهان داشته 

باشیم.

همزمان با آغاز احداث باغ پسته در شاهین شهر، 2 باغ بزرگ هم به بهره بردارى رسید

108 هزار اصله درخت
سوغات کرمان را به اصفهان آورد

ترویج فرهنگ نقشى تعیین کننده در تحقق اهداف بلند 
برنامه هاى کالن اقتصادى و نیل به افق اقتصادى مورد 
انتظار دارد که باید عالوه بر بکارگیرى روش هایى که 
منجر به افزایش درآمدهاى مالیاتى شــوند، به ارتقاى 
فرهنگ مالیاتى به عنوان مهمترین رکن نظام مالیاتى 
توجه بیشترى شود. فرهنگ سازى مالیاتى مقوله بسیار 
مهمى اســت و چنانچه مردم بدانند مالیات کجا خرج 
مى شــود، پرداخت مالیات با رضایت و همراه با تحقق 

حقوق حقه دولت همراه خواهد بود.
نظام مالیاتى باید به گونه اى عمل کند که مردم نسبت به 
سیستم مالیاتى باور و اعتقاد پیدا کنند. باید قبول کنیم 
مالیات از آن دســت ویژگى هاى نظام اجتماعى است 

که پذیرش آن از سوى ملت و نحوه اجراى آن از سوى 
دولت و ســازمان هاى مردم  نهاد نسبت به آن تا حدود 

زیادى به ویژگى هاى فرهنگى کشور بستگى دارد.
نهادینه کردن هر فرهنگى در بیــن آحاد مختلف هر 
جامعه اى بسیار سخت و دشوار اســت که نیاز به عزم 
جدى و همکارى همــه ارکان نظــام در روند عملى 
کردن یک نظام فرهنگ مالیاتى را دارد. بدین معنا که 
اگر شخص در جامعه اى رشد نماید که در آن فرهنگ 
پرداخت مالیات پیاده سازى شــده باشد نگرش مثبت 
بر تفکرات فرد تاثیر مثبتى مى گذارد و سبب مى شود 
این شخص با پذیرش بیشترى به پرداخت مالیات خود 

اقدام کند.

مردم باید به نظام مالیاتى اعتقاد پیدا کنند

پس از کش و قوس هاى فراوان ســال گذشــته براى 
تصمیم گیرى راجع به باغ وحــش ُصفه اصفهان به نظر 
مى رسد پس از نتیجه گیرى مســووالن، سرنوشت این 

مکان به تعطیلى نزدیک شود.
باغ وحش ُصفه سالهاســت از رونق افتاده و در دو ســه 
سال گذشته وضعیت اسفناك حیواناتش به عنوان یکى 
از داغ ترین موضوعات شــهرى مطرح بوده اســت. این 
در حالیست که گفته مى شــود در 10 سال گذشته هیچ  
گردشــگر خارجى از آن بازدید نداشته و حتى بسیارى از 
مردم خود اصفهان نیز بصورت خودخواسته میلى به دیدن 

وضعیت ناراحت کننده حیوانات اسیر در آن ندارند.

رییس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى شهر 
اصفهان درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده راجع به باغ 
وحش صفه اظهار داشــت: نظر این کمیسیون مبتنى بر 
تعطیلى این باغ وحش است اما این تصمیم هنوز قابلیت 

اجرایى ندارد زیرا باید به صحن علنى شورا برسد.
وى  تصریح کرد: نگرانى بزرگ ما، رهاشدن حیوانات در 
طبیعت و امکان ادامه حیات آنهاســت زیرا این حیوانات 
به زندگى در اســارت و قفس عادت کرده اند و اگر بدون 
کارشناسى در طبیعت رها شوند دچار خطراتى همچون 
مرگ، گرسنگى و شکار مى شوند به همین دلیل بدنبال 

تعیین سرنوشت حیوانات باغ وحش صفه هستیم.

وى یادآور شد: ساالنه حدود یک میلیارد و 200 تا 2 میلیارد 
تومان صرف هزینه باغ وحش صفه مى شود که اگر شوراى 
شهر تصمیم به تعطیلى آن بگیرد، این رقم در راستاى امور 

گردشگرى هزینه خواهد شد.
رییس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان افزود: البته ما در حال رایزنى با 
مسووالن محیط زیست کشــور هستیم که براى تعیین 
تکلیف این باغ وحش بصورت حضورى به اصفهان سفر 
کنند تا به جمع بندى نهایى در این زمینه برسیم که بدلیل 
شرایط کرونایى تاکنون این سفر انجام نشده و به تعویق 

افتاده است.

شوراى شهر تکلیف باغ وحش ُصفه را روشن مى کند

رئیس ســتاد دیه اســتان اصفهان گفت: 776 زندانى 
جرایم غیرعمد در زندان هاى اســتان اصفهان نیازمند 

کمک خیران هستند.
اســدا... گرجى زاده با اشــاره به آزادى زندانیان جرایم 
غیر عمد اســتان اصفهان در سال جارى اظهار داشت: 
از ابتداى سال جارى تاکنون 626 نفر از این زندانیان از 

بند رهایى یافته اند.
وى با بیان اینکه از این تعداد 610 نفر مرد و 16 نفر زن 
بودند، ابراز داشت: بدهى این افراد بیش از 200 میلیارد 

تومان بوده اســت که 144 میلیارد تومان آن با گذشت 
شکات تأمین شده اســت که این میزان نسبت به سال 

گذشته 92 درصد افزایش داشته است.
وى با بیان اینکه همچنان 776 زندانى با بیش از 340 
میلیارد تومان بدهى در زندان به ســر مى برند، اضافه 
کرد: از این تعــداد 20 نفر خانم هســتند. گرجى زاده 
تصریح کرد: البته باید توجه داشــت که بخشى از این 
زندانیان جزو زندانیان رسوبى هستند و نیازمند کمک 

خیران هستند.

سرپرست اداره کل انتقال خون استان اصفهان از اهداى 
خون 115 هزار اصفهانى در 11 ماهه امســال خبر داد و 
گفت: آمار اهداى خون نسبت به مدت مشابه سال قبل 

تغییر محسوسى نداشته است.
على فتوحى افزود: آمار اهداى خون در اســتان اصفهان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر محسوسى نداشته و 

تقریبا به همین میزان بوده است.
وى با بیان اینکه حــدود 96 درصد از اهداکنندگان خون 
در استان طى 11 ماه گذشــته مردان بودند، گفت: زنان، 

4 درصد اهداکنندگان خون را تشکیل مى دهند که این 
آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش 

داشته است.
وى با اعالم اینکه در حال حاضر ذخیره خون استان سه 
روز است، گفت: این ذخیره نسبتاً کم است و باید به بیش از 
شش روز برسد و به همین خاطر به همه گروه هاى خونى 
نیاز داریم. ضمن اینکه براى انجام جراحى هاى انتخابى 
در بیمارســتان ها در کنار مصرف کنندگان دائمى خون 

همواره نیاز به خون و فراورده هاى خونى داریم.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى 
اسالمى از طرح پرورش شتر در آران و بیدگل خبر داد.

سیدجواد ساداتى نژاد یکى از مهمترین ظرفیت هاى کویر 
مرکزى ایران به خصوص در منطقه کاشــان را پرورش 
شتر دانست و افزود: خوشبختانه با سرمایه گذارى ستاد 
اجرایى فرمان حضرت امام (ره) قرار است طرح پرورش 
شتر در آران و بیدگل با سرمایه گذارى 250 میلیارد ریالى 

اجرایى شود.
رئیس کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى مجلس 

این طرح را براى پرورش یک هزار نفر شتر برشمرد و ادامه 
داد: طبق برنامه ریزى هاى انجام شده قرار است این طرح 
در زمینى به وسعت پنج هزار هکتار در کویر آران و بیدگل 

اجرایى شود.
وى با اشاره به سرمایه گذارى موفق این طرح ها در دیگر 
نقاط کشور گفت: ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) 
پیش از این طرح پرورش شتر را در بیرجند انجام داد که 
زنجیره کاملى از پرورش و تولید تا محصوالت نشــأت 

گرفته از شتر در این شهر شکل گرفته است.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از 300 گونه انواع 
درختان و گل ها و گیاهان گرمســیرى (آپارتمانى) در 
ایجاد مجموعه گردشگرى گیاهان گرمسیرى باغ گلها 

استفاده شده است.
مرتضایى نــژاد در آئین بهــره بــردارى از مجموعه 
گردشگرى گیاهان گرمســیرى باغ گلهاى اصفهان 
اظهار کرد: انگیزه داشتن گلخانه گرمسیرى از 15 سال 
پیش در شهر وجود داشــت و اقدامات نیمه کاره اى در 
این راستا انجام شده بود، اما با توجه به این که تکمیل  
این پروژه از مطالبات شهروندان بود اهتمام جدى براى 
تحقق آن از سال 97 آغاز شد و مقدمات اولیه صورت 

گرفت.
وى افزود: انواع گیاهان گرمسیرى در این گلخانه جمع 
آورى شده تا یک فضاى آموزشــى، علمى و مفرح را 

براى تمام افراد داشته باشیم.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 

اصفهان با بیان این که براى استفاده از فضاى گلخانه اى 
ســازه ویژه اى طراحى شــد و مورد تصویب شوراى 
سازمان پارك ها و هیئت مدیره آن قرار گرفت، افزود: 
با توجه به این که قرار بود در این مجموعه ســطوحى 
پیش بینى شود که کاشت گونه هاى گرمسیرى را به 
خوبى پوشش دهد براى اجراى آن از سازمان عمران 
شهردارى کمک گرفتیم و خوشبختانه با همت و تالش 

این سازمان سازه مورد نظر با استحکام باال اجرا شد.
مرتضایى نژاد خاطرنشــان کرد: اکنون بیش از 300 
گونه انواع درختان و گل هاى گرمســیرى و گیاهان 
فضاى سبز گرمســیرى (آپارتمانى) در این مجموعه 

استفاده شده است.
وى با بیان این که برخــى از گونه هاى این مجموعه 
از شــهرهاى هرمزگان، خوزستان و دزفول تهیه شده 
است، گفت: سیستم سرمایشى و گرمایشى همچنین 
سیستم آبیارى این مجموعه به صورت هوشمند تعبیه 

شده است.

776 زندانى جرایم غیرعمد 
در زندان هاى اصفهان وجود دارد

115 هزار اصفهانى در 11 ماه خون اهدا کردند

طرح پرورش شتر در آران وبیدگل اجرایى مى شود

مطالبه 15 ساله شهروندان در باغ گلها محقق شد

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى اصفهان 
گفت: اخیراً جلسه مشترك شــهردار اصفهان با شهردار 
فلورانس به صورت مجازى برگزار و مقرر شــد تجربیات 

فلورانس در زمینه تراموا به اصفهان منتقل شود.
ایمان حجتى در برنامه رادیویى «صداى شــهر» با بیان 
اینکه سلسله دیدارهاى مجازى شهردار اصفهان با سفراى 
کشــورهاى خواهرخوانده هر هفته روزهاى چهارشنبه 
برگزار مى شــود و تاکنون نتایج خوبى داشــته اســت، 
افزود: عالوه بر برگزارى جلســات با سفراى کشورهاى 
خواهرخوانده، اخیراً جلسه مشــترك شهردار اصفهان با 
شــهردار فلورانس به صورت مجازى برگزار شد که این 
جلسه نیز با نتایج خوبى همراه بود و مقرر شد جشنواره هنر 
اصفهان و فلورانس به صورت مجازى برگزار و تجربیات 

فلورانس در زمینه تراموا به اصفهان منتقل شود.

دبیــر انجمن مرغــداران اســتان اصفهــان گفت: با 
شــیوه هاى دســتورى نمى توان قیمت مرغ و یا هر 
محصولى را کاهش دهیم و اگر در بازار دخالت نشــود 
براى شــب عید قیمت واقعى مرغ بین 26 تا 25 هزار 

تومان است.
بهرام پاکزاد درباره نوسانات بازار مرغ، اظهار کرد: همواره 
قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضا بوده و اگر بر آن مدیریت 
درستى شــود تولیدکننده و مصرف کننده، هر دو زیان 

نمى بیند.
وى با بیان اینکه مرغداران مســئول شرایط نامناسب 
اقتصادى مردم نیستند گفت: در حال حاضر قیمت مرغ 
زنده با شرایط سختگیرانه و تنظیم بازار شدید، حدود 14 
هزار و 400 تومان است، در حالى که قیمت تمام شده 

مرغ حدود 18 هزار تومان است.

فرماندار شــهرضا گفت: محدودیت هاى ترافیکى در این 
شهرســتان به منظور بهبود شــرایط کرونایى و خروج از 

وضعیت نارنجى اعمال مى شود.
ناصر اسدى اظهار داشت: منع تردد شبانه از ساعت 21 تا 3 
بامداد نیز در این شهرستان اجرا مى شود و ورود پالك هاى 
غیر بومى و از شهرســتان هاى قرمز به این خطه ممنوع 
اســت. وى با اشاره به اینکه شــهرضا در موقعیت مهم و 
محورى در راه هاى ارتباطى جنوب اســتان اصفهان قرار 
دارد، تصریح کرد: تعداد زیادى از مردم بویژه از روستاهاى 
اطراف به شــهرضا مى آیند و در روزهاى پایانى سال این 
رفت و آمدها زیاد است. بر اساس آخرین رنگ بندى همه 
گیرى کووید 19 در استان اصفهان، شهرضا در وضعیت 
نارنجى (پر خطر) و سایر شهرســتان ها در وضعیت زرد 

(خطر متوسط) و  آبى (کم خطر) قرار دارد.

انتقال تجربیات ترامواى 
فلورانس به اصفهان

مرغداران مسئول 
گرانى مرغ نیستند

محدودیت   ترافیکى در 
تنها شهرستان نارنجى 
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  محمد سرپناه / روزیاتو |
در هفته سوم اسفند و رسیدن به نیمه ماه به ســراغ اخبار و حواشى جدید 
سلبریتى هاى ایرانى مى رویم. در این هفته محمدرضا گلزار از بازگشتش به 
عرصه مجریگرى خبر داد و رضا رشیدپور و حجت اشرف زاده هم با یکدیگر 

آهنگ مشترکى را منتشر کردند.
امین حیایى که به تازگى توانسته هفت میلیون فالوور در صفحه اش جمع 
کند با انتشار یک استورى این خبر را به گوش هوادارانش رساند و خطاب 
به آن ها گفت: «ممنون از لطف و محبت شما دوستان و عزیزانى که ما را 
همراهى مى کنید.» این هفته دوست و رفیق گرمابه گلستان امین حیایى، 
محمدرضا گلزار نیز پس از تعطیلى مسابقه «برنده باش» از بازگشتش به 
VOD مجرى  گرى یک مســابقه خبر داد و اعالم کرد با همکارى یکى از

هاى ایرانى به ساخت یک برنامه مسابقه اى مشغول هستند. این کار هنوز 
در مرحله پیش تولید قرار دارد.

رضا رشیدپور هم با انتشار تصویرى از اولین تجربه خوانندگى اش، خبر از 
همکارى با حجت اشرف زاده داد و نوشت: «رونمایى از کار مشترك من و 

حجت عزیز. تیتراژ پایانى برنامه عطسه.»
الهام پاوه نژاد بازیگر ســریال چوب خط، مجموعــه جدید این روزهاى 
تلویزیون و شبکه ســه، در صفحه شــخصى خود به صحبت با پدر خود 
پرداخت که شش سال است او را از دست داده، او نوشت: «سالم بابا جان 
سفر آسمانیت شش ساله شد هرچقدر هم نشانه هاى نگاهت از آسمان را 
بهم نشون بدى، اما من هنوز منتظرم از این خواب تلِخ دلتنگى بیدار بشم… 
. ببخش نشد امسال سر مزارت بیام اما محل فیلمبردارى در جایى هست که 
هر گوشه ش مملو از گیاه و سرسبزى و زیبایى و شکوفه است که تو عاشق 
هستى… شاید شبیه به جایى که تویى که بى شک از زمین این روزهاى 
ما حالش بهتر هست. بابا جان بیش از پیش به مهربانى بى اندازه  و حمایت 

آسمانى ت نیاز داریم… لطفاً بیشتر به خوابم بیا….
حامد بهداد که این روزها ســریال جدیدش در حال پخش است با انتشار 
ویدئویى از هوادارانش درخواســت کرد تا به تماشــاى سریال جدیدش 
بنشینند. سریال مى خواهم زنده بمانم هر دوشنبه از شبکه فیلیمو پخش 

مى شود.

اینستاگردى با 5 سلبریتى

 قسمت سوم سریال مى خواهم زنده بمانم امروز دوشنبه منتشر مى شود.
سریال مى خواهم زنده بمانم مجموعه جدید نمایش خانگى است که در قسمت هاى اول و 
دوم خود توانست نظر مخاطبان را جلب کند. حاال و در آستانه انتشار قسمت سوم این سریال،  

پدرام شریفى عکسى از این سریال را منتشر کرده است.
سریال مى خواهم زنده بمانم به کارگردانى شهرام شاه حسینى و تهیه کنندگى محمد شایسته، 
سریال جدیدى است که از شبکه نمایش خانگى در حال پخش است. این سریال در سال 99 
و شرایط سخت کرونایى ساخته شده و دو قسمت اول آن در هفته اول و دوم اسفند منتشر شد 

و بقیه قسمت هاى آن هر دوشنبه ادامه مى یابد.
به تازگى پدرام شریفى بازیگر نقش نادر در سریال مى خواهم زنده بمانم عکسى از فیلم به 
همراه سحر دولتشاهى بازیگر نقش هما در این سریال را در اینستاگرام خود منتشر کرده است.

پدرام شریفى در دومین تجربه خود در شبکه نمایش خانگى ایفاگر نقش مقابل سحر دولتشاهى 
است که قبل از خواستگارى  رســمى پدر هما به دالیلى زندان افتاده و ازدواج آنها به تعویق 

مى افتد. پدرام شــریفى پیش از این مجموعه، در سریال همگناهان به کارگردانى مصطفى 
کیایى نیز حضور داشت.

سحر دولتشاهى نیز تاکنون ســریالهاى قلب یخى، عالیجناب، ساخت ایران 2 و قورباغه در 
شبکه نمایش خانگى را در کارنامه هنرى خود دارد.

این سریال داســتان خانواده اى را در دهه 60 روایت مى کند که درگیر اتفاقاتى مى شوند و 
داستان با به زندان افتادن پدر خانواده آغاز مى شود.

حامد بهداد در سریال مى خواهم زنده بمان نقش مرموز و متفاوت شایگان را ایفا مى کند. او در 
این سریال مشکالت مردم را با روش خاص خود حل کرده و هما براى رهایى پدرش از زندان 

ناچار به قبول پیشنهاد شایگان مى شود.
در این سریال بازیگران سرشناسى همچون افسانه چهره آزاد، مهران احمدى، بابک کریمى، 
عزت ا... مهرآوران، آزاده صمدى، آناهیتا درگاهى، على شادمان و ناهید مسلمى  هم حضور 

دارند.

«مى خواهم زنده بمانم» امروز به قسمت سوم مى رسد

  پرستو فرهادى / خبرگزارى ایسنا |حامد و  رفقا در دهه60
 فیلم «یدو»که به تازگى پروانه نمایش گرفته، فعًال اکران نخواهد شــد و 

اولویت سازندگانش شرکت دادن آن در جشنواره هاى خارجى است.
«یدو» به کارگردانى مهدى جعفرى و تهیه کنندگى محمدرضا مصباح در 
سى و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و به همراه فیلم «بى همه 

چیز» با پنج سیمرغ برنده بیشترین جوایز این دوره از جشنواره شدند.
این فیلم با بازى ســتاره پســیانى محصول کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان است و داستان پســرى نوجوان را در روزهاى شروع جنگ تحمیلى 
عراق علیه ایران روایت مى کند که با مادر و نیــز خواهر و برادر کوچکترش در 

آبادان زندگى مى کنند.
این فیلم که در جشنواره هم مورد توجه قرار گرفت، به تازگى مجوز نمایش گرفته 
و محمدرضا مصباح (تهیه کننده) درباره اینکه آیا برنامه اى براى اکران آن بویژه 
در  نوروز دارد یا خیر به ایسنا گفت: فعال قصد اکران« یدو» را نداریم چون در حال 
برنامه ریزى براى حضور فیلم در چند جشنواره هستیم، ضمن اینکه منتظریم

 

وضعیت سینماها نیز کمى بهتر شود.
او افزود: در حال حاضر شرایط سینما مبهم است و نمى توان 

تصمیم گیرى کرد چون مشخص نیست چه اتفاقى مى افتد اما حتما فیلم هایى با 
رشادت صف شکنى و راه را براى سینما باز مى کنند، چون در حال حاضر نزدیک 
به 300 فیلم در صف اکران هستند و همه فیلمى که کارهاى جشنواره اى خود را 
انجام داده و فقط منتظر اکران هستند، فرصت خوبى براى نمایش در سینماها 

دارند.

پژمان جمشــیدى در تازه تریــن گفتگویش با 
روزنامه «همشهرى» دررابطه با همکارى هاى آینده اش با سام درخشانى 
گفت: با توجه به اینکه من و سام هر کدام گرفتارى هاى خودمان را داریم شاید 
تا مدت ها وقت نکنیم کنــار هم بازى کنیم. قطعا ســریال «خوب، بد، جلف؛ 

رادیواکتیو» آخرین کار مشترك  ما حداقل براى چند سال آینده خواهد بود.
این صحبت ها اگرچه برخى شــایعات مبنى بر وجود اختالف میان این زوج 
محبوب را تقویت مى کند اما با توجه به حضور این  روزهاى سام درخشانى در 
فیلم مسعود کیمیایى و نامزد شدن جمشیدى در دو دوره جشنواره فجر شاید 
هدف از این تصمیم محک زدن توانمندى هاى کمتر دیده  شده این بازیگران 

در نقش هایى جدى و مهم تر باشد.
همچنین مهراب قاســم خانى چندى قبل در مصاحبه اى گفته بود: از این زوج 
خیلى استقبال شده اما خودشــان باید بدانند چطور آن را خرج کنند که تاریخ 
مصرفشان تمام نشود، ما خودمان به این نتیجه رسیده ایم کار روى زوج سام و 
پژمان دیگر بس است و بهتر است دیگر ادامه نداشته باشد و خودشان هم باید 

مواظب این ماجرا باشند.

فیلم  برگزیده فجر
 کى اکران مى شود؟

جمشیدى: من و سام دیگر کنار هم 
بازى نمى کنیم

شهاب حسینى گفت: ممنوع التصویر شدن من در عرصه اجراى تلویزیونى رحمتى بود 
که باعث شد به سمت بازیگرى کشیده شــوم و اگر آن اتفاق نیفتاده بود االن یکى از 

مجرى هاى با سابقه شبکه 2 تلویزیون بودم.
مجرى برنامه اینترنتى همرفیق که در جدیدترین قسمت این برنامه میزبان پیمان و 
مهراب قاسم خانى بود به بیان خاطره اى از دوران اجرایش در صداوسیما پرداخت و 
اظهار داشت: روزگارى در سال 77 براى تلویزیون برنامه اجرا مى کردم. یک روز صبح 
حراست شــبکه 2 من را به داخل مجموعه راه نداد و اعالم کرد که واحد تامین نیروى 

انسانى گفته ما به این افراد نیازى نداریم.
شهاب حسینى افزود: آن روز من درخواست کردم که آقاى مدیر را ببینم. به او گفتم من 
2 سال است دارم کار مى کنم و شما نباید من را رها کنید. آقاى مدیر پاسخ داد من دلیل 

قطع همکارى با شما را نمى دانم. این طورى تشخیص داده شده است.
این بازیگر و مجرى با یادآورى تمایلش به بازیگرى در دهه 70 گفت: از مدیر پرسیدم 
من شاید بخواهم بازى کنم. آیا من ممنوع التصویر هستم؟ مدیر هم پاسخ داد من اگر 
جاى شــما بودم بازى نمى کردم. چون این کار به پشتوانه و تاریخ اجراى شما لطمه 
مى زند! من از مدیر پرسیدم شــما من را اخراج کردید. آن وقت نگران رزومه من هم 

هستید؟

شهاب حسینى: 

ممنوع التصویر شدن 
در تلویزیون 
برایم رحمت بود

محمدحسین مهدویان مدتى است که در سکوت خبرى تصویربردارى سریال جدید خود را آغاز کرده است.
این کارگردان و فیلمنامه نویس که امسال فیلم سینمایى «شیشلیک» را در سى و نهمین جشنواره ملى فیلم فجر داشت، 
به تازگى سریال شــبکه نمایش خانگى خود را با نام «زخم کارى» جلوى دوربین برده است. تصویربردارى این سریال 

مدتى است که در شبکه نمایش خانگى آغاز شده است.
پیش از این برخى رسانه ها از محمدرضا تخت کشیان به عنوان تهیه کننده سریال یاد و درباره حضور چند بازیگر از جمله 

جواد عزتى، امیر جعفرى، رعنا آزادى ور و سارا بهرامى گمانه زنى کرده بودند.
حال شنیده ها حاکى از آن است که تاکنون جواد عزتى، سیاوش طهمورث، رعنا آزادى ور و مهدى پاکدل جلوى دوربین 

رفته اند.
هنوز مشخص نیست که این سریال در چند قسمت براى شــبکه نمایش خانگى تولید مى شود و موضوع آن چیست اما 
باتوجه به تجربه هاى متفاوت مهدویان در تولید آثار سینمایى احتمال این اثر هم از موضوعى متفاوت بهره مند خواهد بود.

  حسین على پناهى / روز یاتو |
نیکالس کیج 56 ســاله براى پنجمین بار در زندگى خود ازدواج کرد و این بار قرعه عروس به نام ریکو شیباتا 
26 ساله افتاد. این مراسم عروسى کوچک در الس وگاس و با حضور همسر سابق و پسر نیکالس کیج برگزار 
شد. این بازیگر برنده جایزه اسکار که چهارمین ازدواجش با اریکا کویکه در سال 2019 تنها پس از چهارروز به 
شکست انجامید، روز جمعه گذشته مراسم عروسى خود را تایید کرده و گفته که از بودن در کنار همسر جدیدش 

لذت مى برد.
این دو که حدود یک سال پیش در شیگا، ژاپن با هم آشنا شده اند، بعد از مراسم عروسى یک جشن کوتاه داشته 

که آلیس کیم، همسر سوم کیج نیز در آن حضور داشت.
بر اساس اسناد منتشــر شــده، ریکو نام خانوادگى کیج را برگزیده و اکنون خانم ریکو کیج است. او 30 سال 

وســتون کیج نام دارد، جوان تر از خود نیکالس کیج و 4 ســال از اولین پســر او که 
که این اولین ازدواج ریکو است. همچنین اسناد رسمى نشان مى دهند 

به شمار مى آید. 
همــواره با فــراز و زندگى زناشــویى این ســتاره هالیوود 
در آوریــل 1995 با نشــیب همراه بوده اســت. او اولین بار 
دو در مى 2001 به پاتریشیا آرکت ازدواج کرد اما ازدواج این 

پایان رسید.
دختر الویس پرسلى دومین ازدواج کیج با لیزا مارى پرسلى تنها 

پنجمین سالگرد مرگ بود که در آگوســت 2002 و در بیســت و 
نیــز در جوالى الویس رخ داد. سومین ازدواج نیکالس کیج 

2004 با آلیس کلى بود. آلیس کلى در آن 
زمان یک گارسن در رســتورانى در لس 

آنجلس بود. این دو در سال 2005 
صاحب پســرى به نام کال-ال 
شدند و بعد از اینکه مشخص شد 
کیم با یک گارسن الس وگاسى 
رابطه داشته است، این دو در سال 
2016 از هم جدا شدند. نیکالس 
کیج از رابطه اش با کریســتینا 
فولتون نیز صاحب یک پسر 30 

ساله به نام وستون کیج است.

«زخم کارى» در سکوت خبرى کلید خورد «نیکالس کیج» براى بار پنجم ازدواج کرد!

وســتون کیج نام دارد، جوان تر 4 ســالل از اولین پســر او که 
مى دهند  ازدواج ریکوسمى ن نشان که این اولین

همــواره با فــراز و ســتـتاره هالیوود 
5در آوریــل 1995 با ــتت. او اولین بار 
دو در مى 2001 به ردد اما ازدواج این 

الویس پرسلىمارى پرسلى تنها دختر
در بیســت و  پنجمین سالگرد مرگ 20 و

نیــز در جوالى زدواج نیکالس کیج 
 آلیس کلى در آن 

ســتورانى در لس 
2005 5سال
 کال-ال 
خص شد
س وگاسى
و در سال
 نیکالس
یســتینا
پسر 30

ست.
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محمدرضا خلعتبرى 
بــا هنرنمایــى فوق 
العــاده اش در دیدار برابر 
آلومینیوم ثابت کرد که «سن 
فقط یک عدد است»؛ حتى در 
زمین فوتبال، حداقل براى مهاجم 
ریزنقــش و پرانگیزه اى مثــل او که 
با اینکه ســه ســال دیگر تا چهارمین دهه 
زندگى اش فاصله دارد اما مانند یک جوان 20 ساله 

در مستطیل سبز نقش آفرینى مى کند.
خلعتبرى در مصاف با اراکى ها کارى نبود که در هنگام حضورش در بازى انجام 
ندهد؛ هم گل ساخت و هم گل زد و نشــان داد که بى خود نیست که علیرغم 
اصرار نساجى ها بر جذب او و موافقت خودش با این موضوع، چرا محرم و باشگاه 
سپاهان با وجود اینکه اعالم کرده اند با جدایى هیچ بازیکنى مخالفت نمى کنند 
تاکنون حاضر نشــده اند رضایتنامه انتقال مهاجم شمالى خود را به این باشگاه 

مازندرانى امضا کنند.
پر واضح است که ســپاهان به این راحتى ها تن به جدایى مهره کلیدى چون 
خلعتبرى نخواهد داد چرا که این بازیکن نه تنها در دیدار برابر آلومینیوم که در 
هر مسابقه اى که به میدان رفته عصاى دست نویدکیا بوده و در مدت حضورش 
در میدان حتى اگر گل نزده یا گلسازى هم نکرده با توانایى و کیفیت باالیى که 
دارد مدافعان تیم رقیب را به خود مشــغول کرده و با فضاســازى مناسب براى 

هم تیمى هاى خود باعث راهیابى آنها به سمت دروازه حریف شده است.

خلعتبرى تا به اینجاى فصل، کمتر از 500 دقیقه براى سپاهانى ها بازى کرده 
اما در همین مدت کم موفق شده با 4 پاس گل در کنار دو بازیکن دیگر عنوان 
بهترین پاسور لیگ بیستم را به خود اختصاص دهد و همه اینها بهترین دلیل براى 
آن است که سپاهانى ها مانع جدایى این مهاجم از جمع طالیى پوشان اصفهان 
شوند و فرقى هم ندارد که تیمى که خواهان خلعتبرى است رقیب سپاهان باشد 
یا در قعر جدول براى رهایى از سقوط تقال کند. سپاهانى ها حتى براى اینکه دل 
فوروارد جدایى طلب خود را به دست بیاورند برخالف بازى هاى پیشین در مصاف 
با آلومینیوم او را در ترکیب اصلى تیم قرار دادند و از ابتداى مســابقه به میدان 
فرستادند و محمدرضا حسینى را به جایش نیمکت نشین کردند. تغییرى که البته 
خوب هم جواب داد و هر دوى این بازیکنان در زمان حضورشان در زمین بازى 

روى دو گل سپاهان تأثیرگذار بودند.
با این اوصاف باشــگاه نســاجى که پیش از این عنوان کرده  بود نمى داند چرا 
سپاهان با درخواست آنها براى جذب محمدرضا خلعتبرى مخالفت مى کند حاال 
دیگر باید جواب خود را گرفته باشد؛ ســپاهانى ها رضایت نمى دهند خلعتبرى 
به نســاجى یا هر تیم دیگرى بپیوندد، آنها نه کارى به مبلغ قرارداد خلعت دارند 
نه برایشــان مهم اســت که او جزو جوانان باشگاه نیســت که بخواهند روى 
آینده اش ســرمایه گذارى کنند؛ تنها چیزى که در این میــان اهمیت دارد نیاز 
طالیى پوشان اصفهان براى کسب قهرمانى لیگ بیستم به این مهاجم ریزنقش 
در کنار سایر مهره هاى تأثیرگذار و باکیفیت تیم است که جدایى هر کدام از آنها از 
جمع شاگردان نویدکیا ممکن است مانع تحقق این رؤیا براى چندمین سال شود، 
بنابر این بعید است محرم و ساکت با اصرار نساجى و «بسیج کردن» هر شخص 
یا وسیله اى توسط این باشگاه شمالى، برگه خروج مارکوپولوى لیگ برتر را از دیار 

نصف جهان امضا کنند حتى به قصد کمک به تیم زادگاهش.

خ محمدرضا
بــا هنرنمایــ
العــاده اش در دی
ثابت کرد ک آلومینیوم
فقط یک عدد است»؛
زمین فوتبال، حداقل براى
ریزنقــش و پرانگیزه اى مثــ
دیگر تا چهارم با اینکه ســه ســال
زندگى اش فاصله دارد اما مانند یک جوان

در مستطیل سبز نقش آفرینى مى کند.
خلعتبرى در مصاف با اراکى ها کارى نبود که در هنگام حضورش در بازى
ندهد؛ هم گل ساخت و هم گل زد و نشــان داد که بى خود نیست که
اصرار نساجى ها بر جذب او و موافقت خودش با این موضوع، چرا محرمو
سپاهان با وجود اینکه اعالم کرده اند با جدایى هیچ بازیکنى مخالفت نم
تاکنون حاضر نشــده اند رضایتنامه انتقال مهاجم شمالى خود را به این

مازندرانى امضا کنند.
به جدایى مهره کلید راحتى ها تن واضح است که ســپاهان به این پر
خلعتبرى نخواهد داد چرا که این بازیکن نه تنها در دیدار برابر آلومینیو
هر مسابقه اى که به میدان رفته عصاى دست نویدکیا بوده و در مدت ح

در میدان حتى اگر گل نزده یا گلسازى هم نکرده با توانایى و کیفیت باال
دارد مدافعان تیم رقیب را به خود مشــغول کرده و با فضاســازى مناس
هم تیمى هاى خود باعث راهیابى آنها به سمت دروازه حریف شده است

با درخشش خلعتبرى برابر آلومینیوم اراك؛ 

رأى ممنوع الخروجى مارکوپولو
 از اصفهان صادر شد

مدافع راست تیم فوتبال ذوب آهن شاید زیباترین گل فصل را در دقایق پایانى دیدار برابر ماشین سازى وارد دروازه این تیم کرد.
 سبزپوشان اصفهانى با مجتبى حسینى حال و روز خوشى دارند و اگرچه در اولین مسابقه برابر فوالد خوزستان با نتیجه یک بر صفر مغلوب شاگردان 
نکونام شدند، ولى خیلى زود و برخالف نیم فصل اول به اولین پیروزى دست پیدا کردند و ماشین سازى را در هفته دوم مرحله برگشت با شکست 

2 بر صفر بدرقه کردند.
یکى از نکات ویژه این مسابقه شوت مهارناشدنى فرشاد محمدى مهر مدافع راست سابق استقالل بود که از فاصله اى بسیار دور و نزدیک به 50 متر 
از روى ضربه ایستگاهى زده شد؛ شوتى که کات، سرعت و قدرتى عجیب داشت و عالقمندان به فوتبال را به یاد ضربه استثنایى روبرتو کارلوس در 

دیدار تدارکاتى برزیل با فرانسه پیش از جام جهانى 1988 فرانسه انداخت.
این گل به قدرى زیبا و چشم نواز بود که از همین حاال مى توان آن را در میان نامزدهاى کسب بهترین گل فصل قرار داد و احتماال در روزهاى آتى 

نیز رسانه هاى مختلف بیشتر به آن خواهند پرداخت.
ذوب آهن با کسب این سه امتیاز شرایط خوبى در جدول رده بندى پیدا کرد و با کسب 14 امتیاز اگرچه از رتبه چهاردهم تکان نخورد ولى به فاصله 
4 امتیازى تیم سیزدهم رسید که سایپاى 18 امتیازى است و از این رتبه به باال رقابت فشرده اى میان تیم ها برقرار است و ذوب آهن با یکى دو برد 

دیگر مى تواند به نیمه پایینى جدول رده بندى راه پیدا کند.

دو باشگاه ســپاهان و تراکتور مذاکراتى جدى براى 
معاوضه احسان حاج صفى با مرتضى منصورى و رضا 

میرزایى را آغاز کرده اند.
پس از جدایى احســان حاج صفى از فوتبال یونان 
همواره بحث حضور او در باشــگاهى که در آکادمى 
آن رشد کرده، وجود داشــته ولى هر بار قرارداد سه 
ساله اى که این بازیکن ملى پوش با باشگاه تراکتور 
به امضا رسانده بود، مانع از بازگشت او به دیار نصف 

جهان مى شد.
حاال و در پنجره زمستانى لیگ بیستم، تنها نیم فصل 
از قرارداد احسان حاج صفى باقى مانده و این بازیکن 
در تابســتان مى تواند با قرارداد آزاد راهى سپاهان 

شود؛ پس براى تراکتورى ها هم بد نیست که چند ماه 
زودتر این بازیکن را از دست بدهند ولى دستاوردى از 

جدایى کاپیتان تیم ملى داشته باشند.
ایده معاوضه احســان حاج صفى با دو بازیکنى که 
تراکتور شرایط آنها را زیر نظر دارد، از همینجا شکل 
گرفته است. آنها در صورتى راضى به جدایى یکى از 
ســه قلوهاى ملى پوش تراکتور مى شوند که رضا 
میرزایى و مرتضى منصورى را بــه صورت توامان 

جذب کنند.
شنیده ها حاکى از آن است که هر دو باشگاه راضى به 
انجام این معاوضه هستند و در صورتى که سه بازیکن 
حاضر در این قرارداد نیز رضایت خودشــان را اعالم 

کنند، تقریبا دیگر باید این معاوضــه بزرگ را میان 
دو باشگاه اصفهانى و تبریزى تمام شده تلقى کرد.

گفتنى است در تیم سپاهان مرتضى منصورى چند 
هفته اى مى شــود که جاى خود را به طور کامل از 
دست داده و دانیال اســماعیلى فر با درخششى که 
داشــته، بازگشــت این بازیکن که در ابتداى لیگ 
نوزدهم از شهرخودرو با قراردادى سه ساله به سپاهان 
پیوست را خیلى ســخت کرده است. همچنین رضا 
میرزایى هم جایگاه ثابتى ندارد ولى معموال توســط 
محرم نویدکیا در بازى هاى مختلــف به عنوان یار 
تعویضى وارد زمین مى شود و با سرعت و تکنیکى که 

دارد، مدافعان حریف را به دردسر مى اندازد.

در سوى دیگر احسان حاج صفى که بازیکنى ثابت در 
ترکیب تراکتور به شمار مى رود، در صورت بازگشت 
به ســپاهان شــاید تنها تغییر تیم محرم در پنجره 
زمستانى باشد و این سرمربى را از خرید یک بازیکن 
در پست هافبک دفاعى بى نیاز کند. سپاهانى ها در 
این پست به دنبال مســعود ریگى نیز هستند که در 
صورت نهایى شدن این معاوضه، دیگر بحثى از خرید 

این بازیکن نیز به میان نخواهد آمد.
البته باید همچنان منتظر بمانیم و ببینیم این ســه 
بازیکنى که عناصر اصلى این قرارداد بزرگ را تشکیل 
مى دهند، چگونه سرنوشــت ایــن معاوضه را رقم 

خواهند زد.

مدافع تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان گفت: مــا در نیم فصل اول نتایج خوبى 
نگرفتیم ولى قول مى دهم در لیگ برتر یک پایان خوب داشته باشیم.

سید عبدا... حسینى در گفتگویى در خصوص پیروزى تیمش برابر ماشین سازى 
تبریز گفت: ما در مجموع بازى خوبى انجام داده بودیم و شناخت بسیار خوبى 
هم از تیم حریف داشتیم که دلیلش آنالیز خوب کادرفنى ما از ماشین سازى بود. ما 
روى گل اول بارها در تمرینات کار کرده بودیم که خوشبختانه تمرینات ما جواب 
داد، از طرفى تمام هدف مان این بود که خیلى زود به گل برسیم و خوشبختانه 
این اتفاق رخ داد ولى فکر نمى کردیم که در دقیقه یک گل بزنیم. این برد را به 
هواداران تقدیم مى کنیم و امیدوارم در بازى هاى بعدى هم نتایج خوبى بگیریم.
وى در خصوص اینکه آیا آنها مى توانند ذوب آهن را از پایین جدول جدا کنند، 
تاکید کرد: متاســفانه در نیم فصل اول نتایج بدى گرفتیم که دالیل مختلفى 
داشت ولى بدشــانس هم بودیم. رحمان رضایى هم براى تیم زحمت کشید 
ولى متاســفانه در نتیجه گیرى خوب عمل نکردیم، با آمدن حسینى اما تیم ما 
نظم بهترى در زمین پیدا کرد و همه ما تالش مى کنیم تا در ادامه بازى ها نتایج 
خوبى بگیریم. با اینکه در نیم فصل اول خوب نتیجه نگرفتیم ولى قول مى دهم 
که لیگ امســال را خیلى خوب تمام کنیم و رتبه اى را کسب کنیم که شایسته 

ذوب آهن باشد.
حسینى در ارتباط با دیدار برابر شهر خودرو در جام حذفى تصریح کرد: ما در دور 
رفت لیگ برتر در اصفهان با آنها روبرو شــدیم که خیلى از بازیکنان را به دلیل 
محرومیت، کرونا و مصدومیت در اختیار نداشــتیم. داستان این بازى اما فرق 
مى کند و حاال ما شرایط خوبى داریم، بدون شک ذوب آهن نگاه ویژه اى به جام 
حذفى دارد و هدفمان چیزى جز قهرمان شدن نیست. ذوب آهن در این جام دو 
بار قهرمان شده و تالش مى کنیم تا امسال هم قهرمان شویم. این یک مسیر 

کوتاه است تا به جام برسیم. شوتى به یاد دیدار برزیل-فرانسه

پیام نیازمند در روز پیروزى شیرین تیمش مقابل آلومینیوم اراك، صدمین و البته یکى از 
شیرین ترین پیروزیهایى که در لیگ برتر به دست آورده را جشن گرفت.

 نیازمند در ابتداى لیگ هجدهم یکى از خریدهاى هوشمندانه زردها براى بازسازى 
سپاهان بود؛ دروازه بانى که از هفته هفتم لیگ هفدهم توانسته بود با درخشش مقابل 
پرسپولیس، نامش را بر سر زبان ها بیاندازد و با حضور در جمع طالیى پوشان، مشکالت 

خط دروازه این تیم را که چند سالى هواداران را به شدت آزرده بود، رفع کند.
این دروازه بان که در میانه هاى لیگ نوزدهم توسط کى روش به تیم ملى 
رسید و در جام ملت ها روى نیمکت حضور داشت، آمارى ویژه را در فوتبال 
ایران به نام خود ثبت کرده است. او پس از اینکه به سپاهان پیوسته در تمامى 
بازى هاى این تیم ( لیگ برتر و جام حذفى ) حضور کامل داشته، که نشان از 
حرفه اى بودن این سنگربان 25 ساله و البته رعایت اصول حرفه اى زندگى 

یک ورزشکار دارد.
نتیجه تالش هاى نیازمند در لیگ نوزدهــم به رکوردى خاص در 

فوتبال ایران ختم شد و او حاال باالتر از نام هاى بزرگ فوتبال 
ایران نظیر ناصر حجازى و احمدرضــا عابدزاده، رکورددار 
بیشــترین دقایق گل نخوردن در تاریــخ فوتبال ایران به 

شمار میرود.
این بازیکن ملى پوش حاال در لیگ بیستم به رکورد 100 
بازى لیگ برترى نیز دســت پیدا کرده؛ 100 دیدارى که 

76 بازى با پیراهن سپاهان بوده و 24 بازى با پیراهن 
پیکان. پیام در این صد بازى 38 کلین شــیت 
در سپاهان داشــته و 9 کلین شیت در ترکیب 
تیم پیکان که شــاید مهم ترین و سرنوشت 
سازترینشان را بتوان همان دیدار هفته هفتم 

برابر پرسپولیس در لیگ هفدهم قلمداد کرد؛ مســابقه اى که با پیروزى یک بر صفر 
شاگردان مجید جاللى خاتمه یافت.  دروازه بان سپاهان در این 100 بازى، 81 مرتبه 
هم دروازه اش باز شــده که البته اگر تغییر سیستم ســپاهان در فصل جدید با محرم 

نویدکیا رخ نمى داد، این آمار به مراتب کمتر مى شد.
نکته دیگرى که باید به آن اشــاره کرد، دریافت تنها 2 کارت در 100 مسابقه است؛ 
این اتفاق در شرایطى براى پیام نیازمند رخ داده که معموال در لیگ ایران شاهد 
اتالف وقت دروازه بان هاى مختلف هســتیم، ولى در مورد سنگربان ملى 
پوش سپاهان این مورد صدق نمى کند و او طى 100 بازى نشان داده که 
کامال فاکتورهاى یک دروازه بان حرفه اى را دارد و هیچ وقت با رفتارهاى 

مبتدیانه خود سبب ضربه خوردن تیمش نشده است.
پیام  در جریان پیروزى 6 بر 1 برابر آلومینیــوم، پس از خروج خلعتبرى از 
زمین، کاپیتان طالیى پوشان اصفهانى نیز شــد. او در دو بازى قبلى از 
ابتدا بازوبند را بر بازو داشت تا حاال در جوانى یکى از بازیکنان 

باتجربه و کلیدى تیم سپاهان باشد.
البته نیازمند، اگرچه این روزهــا با عنوان یکى از 
کاپیتان هاى سپاهان هم شناخته مى شود، هنوز 
ولى در گام هاى ابتدایى مسیر حرفه اى خود 
قرار دارد؛ او طى سه ســال توانسته از یک 
دروازه بان نیمکت نشــین در پیکان، به 
دروازه بان ثابت و یکى از نفرات کلیدى 
سپاهان بدل شود و عضو ثابت اردوهاى 
تیم ملى نیز به شمار مى رود. نیازمند اگر 
به همین روند ادامه بدهــد، خیلى زود به 

200 بازى لیگ برترى نیز خواهد رسید.

قول یک پایان خوب را مى دهیم

تیم فوتبال ماشین سازى در اتفاقى عجیب نیمه دوم دیدار برابر ذوب آهن را با 
12 بازیکن آغاز کرد.

در ابتداى نیمه دوم و ثانیه هایى پس از شروع بازى، داور مجبور به قطع بازى 
شد؛ ماجرا از این قرار بود که مجید محافظت کار پس از شروع بازى بالفاصله 
متوجه مى شود که تعداد بازیکنان تیم حریف 12 نفر است و سریع این موضوع 

را به داور چهارم انتقال مى دهد.
داور مســابقه نیز پس از اینکه مطلع مى شــود، بازى را قطع مى کند و پس از 
شمارش بازیکنان، به بازیکن تیم فوتبال ماشین ســازى دستور خروج زمین 
مى دهد. این موضوع باعث وقفه اى چند دقیقه اى در بازى شد و سرانجام در 
دقیقه 48، بهمن ساالرى که باید جاى خود را به آیدین قهرمانى مى داد، با کارت 

زرد داور جریمه شد و جاى خود را به قهرمانى داد.  
البته ذوبى ها معتقدند که در همین چند دقیقــه آیدین قهرمانى جلوى یکى از 
ضدحمالت تیمشان را گرفته اســت. به هر حال این بازى با برترى ذوب آهن 
در دیدارى 6 امتیازى همراه شد ولى شروع بازى با 12 نفر از آن اتفاقاتى است 

که مى تواند در میان عجیب ترین رخدادهاى فصل فوتبالى ایران جاى بگیرد.

12 نفر سوار بر ماشین

مهاجم تیم سپاهان 9 گل دیگر تا رسیدن به رکورد بیشترین گل در یک فصل 
لیگ برتر فاصله دارد.

سجاد شهباززاده مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان در این فصل در امر گلزنى 
بسیار خوب عمل کرده و 15 گل تا پایان هفته هفدهم به ثمر رسانده که بسیار 
چشمگیر است. این در حالى است که فصل قبل شیخ دیاباته با همین تعداد گل 
در پایان فصل آقاى گل شد و حاال سجاد شهباززاده مى تواند رکورد گلزنى خود 

را در این فصل در تیم محرم نویدکیا بیشتر کند.
رکورد گلزنى در یک فصل لیگ برتر فوتبال ایــران به رضا نوروزى تعلق دارد 
که تقریباً یک دهه پیش زمانى که لیگ برتر 18 تیمى بود توانســت 24 گل به 

ثمر برساند.
به این ترتیب سجاد شهباززاده 9 گل تا رسیدن به رکورد نوروزى، مهاجم وقت 
فوالد فاصله دارد این در حالى است که 13 هفته تا پایان لیگ برتر باقى مانده 

است.
فصل 1389-90: رضا نوروزى 24 گل
فصل 1384-85: رضا عنایتى 21 گل

فصل 1390-91: کریم انصارى فرد 21 گل
سپاهان در دیدار بعدى خود در لیگ برتر باید برابر تراکتور تبریز قرار بگیرد.

سجاد تخته گاز پیش مى رود

معاوضه بزرگ 
انجام مى شود؟

پیام در یک مسیر رؤیایى
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در مورد برترى این تیم مقابل ماشین سازى صحبت کرد.

مجتبى حقدوست در گفتگویى در خصوص برترى ذوب آهن مقابل ماشین سازى اظهار 
داشت:  بازى خیلى خوبى بود و ما با برنامه وارد زمین شدیم و به خوبى از نقاط ضعف 
و قوت حریف آگاهى داشتیم و با توجه به مواردى که کادرفنى به ما گوشزد کرده بود 
برترى خودمان را به حریف دیکته کردیم و با استفاده خوب از موقعیت ها توانستیم به 
گل برسیم و دروازه مان هم باز نشد تا بتوانیم در این بازى مهم و 6 امتیازى به برترى 

برسیم.
وى در مورد تغییرات ذوب آهن زیر نظر مجتبى حســینى گفت: ذوب آهن زیر نظر 
مجتبى حســینى به کلى تغییر کرده و حتى مى توان گفت تبدیل به تیم دیگرى شده 
است. ما خیلى منظم و با برنامه بازى مى کنیم و براى تک تک دقایق بازى برنامه داریم 
و به خوبى مى دانیم کادرفنى از ما چه مى خواهد. روحیه و انگیزه به تیم برگشته و این 

اتفاق خیلى خوبى براى ماست تا از شرایط نیم فصل نخست خارج شویم.
هافبک ذوب آهن با اشاره به گلزنى در این دیدار هم توضیح داد: خوشحالم که توانستم 
سهم خودم را در این پیروزى ایفا کنم و در نتیجه بازى نقش داشته باشم. گلزنى هم 
یک کار تیمى است و حاصل تالش بچه هاست که من به نتیجه رساندم. پاس خوب 
فرشاد هم موضوعى است که نباید از کنار آن بگذریم. فرشاد  هم یک پاس خوب داد 

و هم یک گل خیلى خوب به ثمر رساند و به او تبریک مى گویم بابت بازى خوبش.
حقدوست در مورد اتفاقات و حواشى بازى هم خاطرنشان کرد: در اوایل نیمه دوم متوجه 
شدیم که ماشین سازى با 12 نفر بازى مى کند و از روى نیمکت این موضوع را متوجه 
شدند و به مسئوالن برگزارى مسابقه اطالع دادند و این موضوع به سرعت برطرف شد 

و امیدوارم دیگر شاهد چنین مواردى نباشیم.
وى با اشاره به دیدار جام حذفى مقابل شهرخودرو هم گفت: بله بازى سختى در همین 
گام اول داریم. بازى هاى جام حذفى تک حذفى هستند و در این رقابت ها اولین اشتباه 
آخرین اشتباه است و براى همین حق اشتباه نداریم. فکر مى کنم با روندى که در پیش 

داریم شهر خودرو را هم شکست مى دهیم و راهى مرحله بعد خواهیم شد.

دم فرشاد گرم

ع ر بو زر
ملى  وسط کى روش به تیم
آمارى ویژه را در فوتبال  ت،
ه سپاهان پیوسته در تمامى 
ور کامل داشته، که نشان از 
یت اصول حرفه اى زندگى 

 رکوردى خاص در
بزرگ فوتبال 

ه، رکورددار 
ل ایران به 

کورد 100
دیدارى که 

یراهن 

ز ی م ىپی بر ى ی ر ر ق ین
اتالف وقت دروازه بان هاى مخت
پوش سپاهان این مورد صدق
کامال فاکتورهاى یک دروازه
مبتدیانه خود سبب ضربه خور
1 بر 1 6پیام  در جریان پیروزى 6

زمین، کاپیتان طالیى پوشان
را بر با ابتدا بازوبند
ک باتجربه و
البته نی
کاپیت
ول
ق

200 بازى لیگ

مرضیه غفاریان
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دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات و واردات کاالهاى مجاز - اخذ و 
اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى - تامین نیروى انسانى موقت - بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى ، گشایش اعتبارات اسنادى و ال سى براى شرکت 
- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى -ایجاد شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، شرکت در نمایشگاههاى داخلى 
و بین المللى به جز نمایشگاههاى فرهنگى ، ترخیص کاال از گمرکات کشور ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى - دریافت ضمانت نامه بانکى و اخذ 
وام و اعتبارات بانکى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - تهیه ، تولید و بسته بندى پخش و فروش کلیه فراورده هاى غذایى ، خشکبار ، حبوبات ، چاى و قند 
و شکر و برنج و لبنیات -احداث فروشگاههاى زنجیره ایى-انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک و حق العمل کارى 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 
جلفا ، کوچه بوعلى [27 _ 18] ، بن بست صفا ، پالك- 109 ، پالك قدیمى 33 ، طبقه سوم ، واحد 4 کدپستى 8175853175 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره ش/99/405/101 مورخ 1399/12/09 نزد بانک شهر شعبه بوستان ملت اصفهان با کد 405 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى ولى اهللا صباغیان به شماره ملى 1140996878 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى حسن قاسمى به شماره ملى 1141263904 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم سمیه صباغیان به شماره ملى 1141338726 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم شهین شاهین به شماره ملى 1140147641 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
خانم اقدس دباغى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1817658417 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 (1106838)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى کنترل کیفیت اطمینان سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 2765 و شناسه ملى 10260505522 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/22 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش فوالدشــهر ، شهر فوالدشــهر، محله آ4 ، کوچه ((مطبوعات)) ، بلوار ولیعصر ، پالك 32 ، طبقه همکف - کدپستى 
8491963779 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان 

(1106865)

آگهى تغییرات 
شرکت گروه انرژى خورشیدى تفتان سبز صفه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62645 و شناسه ملى 14008444344 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى شاهدان به شناسه ملى 10100182550 به سمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملى 
10100200524 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1106886)

 آگهى تغییرات 
شرکت بتن آزما پردیس شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62147 و شناسه ملى 14008235806 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امید 
طبیبى جبلى به شماره ملى 1270094416 به سمت رئیس هیات مدیره و راضیه طاهرى به شــماره ملى 1271003287 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و علیرضا عموقربان به شماره ملى 
1293329614 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1107756)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى و مهندســى بهداد صنعت 
یکتا ســهامى خاص به شــماره ثبت 
61999 و شناسه ملى 14008174280 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مریم هاشمى سهروفیروزانى به کدملى 
1111422192 و دانیال شریفى سده به 
کدملى 1273359135 و محمود شریفى 
سده ء به کدملى 1971348228بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. بابک رضائى به 
کدملى1272329968 و افسانه رضائى 
به کدملى 1817230565 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1106857)

آگهى تغییرات 
شرکت گروه کارخانجات صنعتى حدید قطعه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 29129 و شناسه ملى 10260498004 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/02/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 99/2/10 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه والیحه اصالحى قانون تجارت ســرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور 
سهام جدید طى گواهى بانکى شماره 819/99/10 مورخ 99/2/11 بانک صادارت شعبه شهید حسن بنیانیان از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 
10000000000ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصالح شد : سرمایه شرکت 10000000000ریال نقدى است به 1000000 
سهم 10000ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1106871)

آگهى تغییرات 
شرکت ساختمانى مهارت پیشه زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 31228 و شناسه ملى 10260517932 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/02/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عوض محمدى بشماره ملى 4679435275 بعنوان رئیس هیئت مدیره و 
سوسن محمدى بشماره ملى 1971309631 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و غالمرضا محمدى بشماره ملى 1970282428 بعنوان 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1106874)

آگهى تغییرات 
شرکت پرتو دانش اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 53430 و شناسه ملى 14004661512 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفى خادمى نجف آبادى به کدملى 0381172015 و 
حمید خادمى نجف آبادى به کدملى 1091345198 و مهشید انصارى نجف آبادى به کدملى 1092188363 بعنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. حامد ربانى نجف آبادى به کدملى 1091335184 و حمید پاینده به کدملى 1091338000 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1106876)

آگهى تغییرات 
شرکت بتن آزما پردیس شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62147 و شناسه ملى 14008235806 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امید طبیبى جبلى به شماره ملى 1270094416 و راضیه 
طاهرى به شماره ملى 1271003287 و علیرضا عموقربان به شماره ملى 1293329614 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. مسیح جعفر پیشه به شماره ملى 1270187066 به سمت بازرس اصلى و حسن بزرگ زادارباب به شماره ملى 
1292389354 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1107758)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود سپاهان مالک اسپادان درتاریخ 1399/11/14 به شماره ثبت 66910 به 
شناسه ملى 14009780835 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 باشــد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، محصوالت 
کشاورزى و دامپرورى ، فرش 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 تســهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسســات 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 بهارستان، 
محله امامت 225 ، خیابان مجلســى ، خیابان امین ، پالك 255.001 ، طبقه دوم ، واحد 5 کدپستى 
8145144686 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 300,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى جعفر مالکى به شماره ملى 5419938911 دارنده 180000000 
ریال سهم الشرکه خانم راضیه فخرى فخرآبادى به شماره ملى 5419954087 دارنده 120000000 
ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقاى جعفر مالکى به شماره ملى 5419938911 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم راضیه فخرى فخرآبادى به شماره ملى 5419954087 و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1106862)

محیا حمزه

فرماندار اصفهان دیروز در نشست خبرى خود در ارتباط با سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى و ششمین دوره انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا گفت: سال آینده انتخابات ریاست جمهورى و 
شوراهاى اسالمى شهر را در پیش داریم که فرایندى تعیین کننده و 
مشروعیت بخش براى کشور و نظام است و از طریق آن شهروندان 

سرنوشت سیاسى، اجتماعى و اقتصادى خود را انتخاب مى کنند.
حسین سیستانى با بیان اینکه یکى از ویژگى هاى انسان حق انتخاب 
سرنوشت است که این حق از موارد بارزى است که در جوامع امروز به 
منصه ظهور رسیده است خاطر نشان کرد: دین مبین اسالم نیز بر این 
امر تأکید فراوان کرده و مردم ساالرى دینى در قانون اساسى ایران 

نیز به عنوان یک اصل مهم مطرح شده است.

انتخابات شاخصه دموکراسى است
وى  مشــارکت حداکثرى مردم ایران در انتخابات هاى پیشــین را 
نقش کلیدى انتخابات در تعیین سرنوشــت کشور دانست و اضافه 
کرد: امروز یکى از شــاخص هاى مهم دموکراسى و مردم ساالرى 
انتخابات اســت و این امر در ایران با محوریت قانون اجرا مى شود و 
توانســته در رونــد اجرایــى و رفــع مشــکالت کشــور نقش 

تعیین کننده اى ایفا کند.
سیستانى تأکید کرد: فرایند انتخابات بر اساس دستور وزیر کشور از 
18 اسفندماه (امروز) آغاز مى شود و پس از آن ثبت نام کاندیداهاى 
شوراهاى اسالمى شهر از 20 اسفندماه به مدت یک هفته خواهد بود. 
فرماندار اصفهان در همین راستا افزود: همزمان با این فرایند هیئت 
اجرایى نظارت بر انتخابات تشــکیل خواهد شد که بر اساس قانون 
فرماندار باید 30 نفر از معتمدان شهرستان را به اعضاى هیئت نظارت 
شهرستان معرفى کرده و نهایتاً پس از تأیید آنها توسط هیئت نظارت 
جلسه اى به ریاست خود و هیئت 30 نفره معتمدان و با حضور مسئول 
اداره ثبت احوال و مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان برگزار کرده 

و روند اجرایى انتخابات را معین کند.

دعوت از نخبه ها
سیســتانى تصریح کرد: از افراد نخبه، صاحب نظر، متعهد و کسانى 
که عالقه مند خدمت به مردم هستند و از صالحیت و توانایى کافى 
برخوردارند دعوت مى کنم به عنوان کاندیداى شوراى اسالمى شهر 

در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند.
وى افزود: از بزرگان و فرهیختگانى که مى توانند در تشویق این افراد 
براى حضور در صحنه انتخابات ایفاى نقش کنند در خواست مى کنم 

براى پذیرش این مسئولیت مهم مدنى و سیاسى به صحنه بیایند.

آغاز ثبت نام از چهارشنبه
فرماندار اصفهان گفت: ثبت نام داوطلبان عضویت در شــوراهاى 
اسالمى شهرها از ســاعت 8 صبح روز چهارشنبه 20 اسفندماه آغاز 
و تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 26 اسفندماه به مدت 7 روز ادامه 

مى یابد.
سیســتانى با اشــاره به نحوه ثبت نام داوطلبان حضور در انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا گفت: داوطلبان مى توانند از طریق 
اپلیکیشن موبایلى بارگذارى شده در پورتال وزارت کشور ثبت نام خود 

را براى حضور در انتخابات انجام دهند.
وى ادامه داد: داوطلبــان همچنین مى توانند بــا مراجعه به دفاتر 
پیشــخوان دولت ثبت نام خود را انجام داده و جهــت دریافت کد 

رهگیرى و نهایى کردن آن به فرماندارى مراجعه کنند.
فرماندار اصفهان در همین راســتا توضیح داد: داوطلبان مى توانند 
براى ثبت نام مانند گذشــته به فرماندارى ها نیز مراجعه کنند اما به 
دلیل شیوع بیمارى کرونا وزارت کشور ظرفیت ثبت نام آنالین را هم 

فراهم کرده است. 
سیســتانى تأکید کرد: به دلیــل رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 

داوطلبان با اســتفاده از روش هاى غیر حضورى در انتخابات ثبت 
نام و در نهایت با مراجعه به فرماندارى مدارك خود را تطبیق دهند.

شرایط داوطلبان
وى در ارتباط با شرایط الزم براى داوطلبان انتخابات شوراى اسالمى 
شهر و روستا گفت: انتخاب شوندگان باید شرایط تابعیت جمهورى 
اسالمى، داشتن حداقل سن 25 سال تمام، اعتقاد و التزام به اسالم 
و یا در اقلیت هاى دینى به اصول دینى خود، ابراز وفادارى به قانون 
اساسى جمهورى اســالمى ایران، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن 
براى شوراى روستاهاى تا 200 خانوار و مدرك دیپلم براى شوراى 

روستاهاى باالى 200 خانوار را داشته باشند.

افزایش شعب اخذ رأى
فرمانــدار اصفهان خاطر نشــان کرد: شهرســتان اصفهان حدود 
180 روستا و چهار شــهر دارد که براساس شــرایط جمعیتى شهر 
اصفهان داراى 13 عضو اصلى و 8 عضو على البدل، شهر بهارستان 
داراى 7 عضو رســمى و 5 عضو على البدل، شوراى شهرهاى زیار، 
قهجاورستان، کوهپایه، سجزى، ورزنه، نیک آباد، نصرآباد، حسن آباد 
جرقویه، تودشک، هرند، محمدآباد داراى پنج عضو اصلى و سه عضو 

على البدل خواهند بود.
سیستانى افزود: در کالنشهر و شهرستان اصفهان حدود هزار شعبه 
اخذ رأى داریم که به دلیل شرایط کرونایى احتماًال شعب بیش از هزار 

نفر را به دو شعبه تقسیم مى کنیم و به همین دلیل 20 درصد افزایش 
تعداد شعب اخذ رأى را خواهیم داشت.

وى با بیان اینکه 20 ســتاد انتخاباتى پیش بینى شده که شعب اخذ 
رأى را مدیریت مى کنند تصریح کرد: براى برگزارى یک امر مهم 
مانند انتخابات که نقش مهمى در روند اجرایى کشور دارد ستاد کرونا 

تصمیم گیرى مى کند.
فرماندار اصفهان در ارتباط با برگــزارى انتخابات تمام الکترونیک 
در کالنشهر اصفهان توضیح داد: بحث الکترونیکى بودن انتخابات 
هم مطرح اســت که احتماًال فقط در کالنشــهر اصفهان انتخابات 
تمام الکترونیک برگزار خواهد شد که این اتفاق طى توافق با هیئت 

مرکزى نظارت و ستاد انتخابات کشور انجام مى شود.

مهمترین رویداد سیاسى کشور
سیســتانى اضافه کرد: انتخابات مهمترین رویداد سیاســى کشور 
اســت که براى آن هم به لحاظ قانونى پیش بینى شده و هم تمامى 

دستگاه ها در سهولت برگزارى انتخابات همکارى خواهند داشت.
وى با بیان اینکه در استان اصفهان که استان پیشرو است همه شعب 
ما داراى شرایط برگزارى انتخابات با پهناى باند مناسب هستند، ادامه 
داد: دستگاه ها بحث تکمیل نیازمندى هاى فیبر نورى را در دستور 

کار دارند و در شرایط الزم پهناى باند افزایش خواهد داشت.
فرماندار اصفهان افزود: عوامل شعب اخذ رأى پنج تا هفت نفر اعضاى 
شــعبه، یک نفر نماینده فرماندار، یک یا چند نفر اعضایى که هیئت 

نظارت معرفى مى کنند، ســه نفر عوامل نیروى انتظامى و هیئت 
نمایندگان بازرسى انتخابات و نمایندگان کاندیداها و عوامل خدماتى 

خواهند بود که مجموعاً تعداد به 25 نفر مى رسد.
سیستانى خاطرنشان کرد: تجربه نشــان داده که در انتخابات افراد 
زیادى براى همکارى و مشارکت تمایل نشان داده اند باید از میان 
این افراد انتخاب اصلح صورت گیرد و افراد با تجربه انتخاب شــوند 
زیرا گاهى انتخابات از صبح تا روز بعد ادامــه پیدا مى کند که افراد 
باید از نظر جســمانى قادر به ادامه فعالیت باشند و سالمت و جوانى 
جسمانى داشته باشند و تمامى دســت اندرکاران انتخابات آموزش 

خواهند دید.
فرماندار اصفهان در ارتباط با محدودیت ها در زمان تبلیغات گفت: 
ممنوعیت ترددها احتماًال به حداقل خواهد رسید و به این دلیل که 
شرایط مى تواند روند انتخابات را آهسته کند و احتمال افزایش زمان 
رأى گیرى وجود دارد که استانداران مى توانند تصمیم گیرى کنند و 

یا براى کل کشور تصمیم گیرى خواهد شد.

شرایط انتخابات ریاست جمهورى متفاوت است
سیستانى در ارتباط با انتخابات ریاســت جمهورى گفت: انتخابات 
ریاست جمهورى شرایط متفاوتى با انتخابات شوراى اسالمى شهر 
و روســتا دارد در فروردین ماه زمانى براى ثبت نام افراد در شوراى 
اسالمى روستاها مشخص شده است و ثبت نام کاندیداهاى ریاست 

جمهورى هم در مرکز کشور برگزار مى شود.
وى در ارتباط با زمان تبلیغات ریاست جمهورى افزود: زمان تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهورى و شوراى شــهر تقریبًا همزمان خواهد 
بود معموًال حدود 70 درصد جمعیت شهر و روستاها مى توانند رأى 

دهند.
فرماندار اصفهان تصریح کرد: با سیســتمى شدن انتخابات هم در 
هیئت اجرایى و هم در هیئت نظارت زمان ثبت آراء بررســى خواهد 
شد و مانند سال هاى گذشته نیســت که با پایان زمان درب شعب 
بسته شود اما افرادى که داخل هستند بتوانند رأى دهند زیرا در زمان 

مشخص سیستم ها قطع خواهد شد.
سیستانى تأکید کرد: امنیت انتخابات کامًال برقرار و انتخاباتى آرام را 
تجربه خواهیم کرد و تمهیدات براى رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
در حین رأى گیرى اندیشیده شده و شعب به طور متناوب ضدعفونى 

خواهند شد.

آغاز ثبت نام انتخابات شوراها  از چهارشنبه
فرماندار اصفهان جزئیات روند برگزارى انتخابات شوراها و ریاست جمهورى از ثبت نام تا اخذ رأى را تشریح کرد
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درصد زیادى از افراد دچار مشکل فشارخون باال هستند اما تقریباً فقط یک چهارم این افراد تحت 
کنترل اند. فشار خون باال که به آن ُپرفشارى خون نیز مى گویند، زمانى روى مى دهد که فشار 
الزم براى پمپاژ خون در تمام بدن، بیش از اندازه باالســت. این اتفاق باعث مى شود رگ هاى 
خونى آسیب ببینند، سفت شوند و جریان خون و اکسیژن به سمت قلب کاهش بیابد. در نتیجه 
منجر به بیمارى قلبى شود که در خیلى از کشورها، عامل اصلى مرگ و میر است. در این مطلب 
سعى داریم به باورهاى درست و نادرست در مورد فشار خون بپردازیم و بگوییم از چه راه هایى 

مى توان احتمال ُپرفشارى خون را پایین آورد.
140/90 mm Hg باور اشتباه 1: فشار خون باال یعنى باالتر از

هر چند در گذشته فشــار خون باالى mm Hg 140/90، ُپرفشارى خون محسوب مى شد اما 
 mm این تعریف طى سال هاى اخیر تغییر کرده اســت. امروزه اگر فشار خون کسى بیشتر از
Hg80/130 باشد و سابقه بیمارى قلبى و عروقى هم داشته باشد، یا اگر ریسک ابتال به بیمارى 
قلبى را داشته باشد، پزشک مصرف داروهاى فشار خون را به او توصیه مى کند. اگر یکى از این 
عددها باال باشد چطور؟ عدد باالیى و پایینى هر دو مهم هستند و اگر هر یک از آن ها باال باشد، 

به معنى فشار خون باالست و ریسک حمله قلبى یا سکته مغزى افزایش مى یابد.
باور اشتباه 2: عالئم پُرفشارى خون بارز هستند

واقعیت این است که فشــار خون باال هیچ عالمتى ندارد. اگر فشارخونتان باال باشد عالمتى 
نخواهید داشت مگر اینکه فشارخونتان به میزان خطرناکى باال باشد. آسیبى که فشار خون باال 

در بلندمدت ایجاد مى کند، متوجه عروق و رگ هاست، چه شما عالمتى داشته باشید و چه نه.
باور اشتباه 3: به این شرط که نمک زیادى به غذاها نزنم، هر چه بخواهم مى توانم 

بخورم
این فقط نمک نیست که باید حواستان به آن باشــد. حتمًا مى دانید که نمک سبب فشار خون 
مى شود. اما نمک سر سفره تنها سدیمى نیست که مصرف مى کنید. سدیم در مواد غذایى زیر 
نیز وجود دارد:  انواع نان، گوشت هاى فرآورى شده، چیزبرگر و دیگر ساندویچ ها، پیتزا، پاستا، 

سوپ هاى آماده، پنیر واسنک ها مانند چیپس و چوب شور و ...
اگر مصرف سدیم روزانه خود را به 2400 میلى گرم کاهش دهید برنامه غذایى درستى داشته 
باشید که شــامل انواع میوه و سبزى و لبنیات کم چرب باشد، بســیار مفید و مؤثر خواهد بود و 

مى توانید فشار خون سیستولیک خود را کاهش دهید.
باور اشتباه 4: نوشیدن قهوه مى تواند فشار خون را باال ببرد

واقعیت این است که به طور کلى قهوه فشار خون را باال نمى برد. کافئین یک محرك است و 
به همین دلیل ممکن است تصور کنید فشار خونتان را افزایش مى دهد، اما بیشتر مطالعاتى که 
تاکنون انجام شده چنین چیزى را نشان نداده است. مصرف منظم قهوه، فشار خون را باال نمى برد 
اما مى تواند براى کسانى که زیاد کافئین مصرف مى کنند (مثًال از چیزهایى مانند نوشابه و قهوه و 

نوشیدنى هاى انرژى زا)، فاکتورى براى افزایش فشار خون باشد.
باور اشتباه 5: فشار خون باال در مردان شایع تر است

واقعیت این است که به سن بستگى دارد. پیش از 50 سالگى، ُپرفشارى خون در مردان شایع تر 
از زنان است، اما بعد از یائسگى، احتمال فشار خون در خانم ها باال مى رود و حتى بیشتر از این 
احتمال در مردان مى شــود. خانم ها به چند دلیل در معرض فشــار خون باال هستند؛ مصرف 
قرص هاى ضد باردارى مى تواند ریسک ُپرفشارى خون را افزایش دهد. زنانى که فشار خون 

باال دارند، بیشــتر در معرض مشکالتى در دوران 
باردارى هســتند و زنانى که دچار ُپرفشارى 

خون در باردارى مى شوند، بیشتر مستعد 
ابتال به فشار خون باال در سال هاى 

بعدى زندگى خود مى باشند.
باور اشتباه 6: احتمال فشار 
خون باال در همه نژادها یکى 

است
در واقع افراد سیاهپوست بیشتر 
احتمال دارد که دچار ُپرفشارى 

خون شــوند. هر چنــد دلیل این 
مسئله هنوز مشخص نیست، اما به 

هر حال احتمال فشار خون باال در میان 
سیاهپوستان بیشتر از دیگر نژادهاست. 

باور اشتباه 7: اگر جوان هستم، نیازى 
نیست نگران باال بودن فشار خونم باشم

واقعیت این است که فشــار خون باال هر چند معموًال افراد 
ســنین باالتر را درگیر مى کند اما افراد جوان نیز مى توانند دچار 
ُپرفشارى خون شوند. دلیل شــایع بودن فشار خون باال در میان 
افراد سنین باالتر این است که عروق ما به طور طبیعى با باال رفتن 
سن، سفت و سخت مى شوند و این اتفاق مى تواند مقاومت داخل 
عروق را افزایش دهد و در نتیجه فشــار خون را باال ببرد؛ اما افراد 

جوان تر نیز مى توانند به فشار خون دچار شوند و این مسئله مى تواند 
توجیه کننده  افزایش سکته مغزى در میان افراد جوان تر باشد. کودکان 

و نوجوانان نیز مى توانند به فشار خون دچار شوند، که احتماًال دلیل آن نیز 
افزایش چاقى در این گروه هاى سنى است.

باور اشتباه 8: اگر سابقه فشــار خون در خانواده ام وجود دارد، پس براى 
پیشگیرى از آن کارى نمى توانم بکنم

واقعیت این است که تغییراتى در سبک زندگى مى تواند این ریسک را کاهش دهد. فشار خون 
باال مى تواند جنبه ژنتیکى هم داشته باشد. یعنى اگر والدین شــما یا بستگان نزدیکتان دچار 
ُپرفشارى خون هستند، پس شما بیشــتر در معرض این عارضه هستید؛ اما تغییر عادت هاى 
سبک زندگى تان به شــما این اجازه را مى دهد که با وجود داشتن مؤلفه ژنتیکى فشار خون، از 
ابتال به آن پیشگیرى نمایید. عالوه بر در پیش گرفتن یک رژیم غذایى سالم، حفظ وزن سالم 
و ورزش منظم مى تواند تأثیر بزرگى بر کاهش فشــار خونتان بگذارد. کاهش وزن قابل توجه 
مى تواند فشار خون سیستولیک را 5 تا 20 میلى متر جیوه پایین بیاورد. ورزش کردن، 30 دقیقه 
در روز مى تواند فشار خون سیستولیک را 4 تا 9 میلى متر جیوه کاهش دهد. ضمناً مهم است که 
استرستان را کم کرده و شب ها خوب و کافى بخوابید. در واقع استرس زیاد و کمبود خواب اگر 
مزمن شوند هر دو مى توانند به ُپرفشارى خون منتهى شوند. کنترل استرس و داشتن خواب کافى 

مى تواند به کاهش فشار خون کمک کند.
باور اشتباه 9: اگر داروى فشارخون مصرف مى کنم، پس نیازى 

نیست ورزش کنم یا مراقب تغذیه ام باشم
تالش براى پیگیرى یک سبک زندگى ســالم، هیچ جایگزینى ندارد! چون این مهم ترین 
کارى است که مى توانید براى پایین آوردن ریسک یک حمله قلبى یا سکته مغزى انجام 
دهید. اگر پزشک شما داروى فشار خون را برایتان شــروع مى کند، تنها به این دلیل است 
که باور دارد عادت هاى سبک زندگى براى پایین آوردن فشار خون شما کافى نیستند، اما 

قطعًا الزم اند.
باور اشتباه 10: اگر فشار خون من با دارو پایین آمد، پس مى توانم مصرفشان 

را متوقف کنم
فشار خون باال یک بیمارى براى تمام عمر است و داروها نمى توانند این مشکل را درمان کنند 
بلکه فقط فشار خون را کنترل مى کنند. اگر مصرف دارو را قطع کنید، فشار خون شما دوباره باال 
خواهد رفت. اگر هرگونه سؤال یا نگرانى درباره داروهایى که براى فشار خونتان مصرف مى کنید 

دارید، با پزشک مشورت کنید.
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فشار خونم باشم
باالهر چند معموًال افراد خون ر

کند اما افراد جوان نیز مى توانند دچار 
 شــایع بودن فشار خون باال در میان 
که عروق ما به طور طبیعى با باال رفتن 
د و این اتفاق مى تواند مقاومت داخل 
تیجه فشــار خون را باال ببرد؛ اما افراد 

ر خون دچار شوند و این مسئله مى تواند 
مغزى در میان افراد جوان تر باشد. کودکان 

شار خون دچار شوند، که احتماًال دلیل آننیز
اىسنى است.

اى ب پ د، خانوادهاموجوددا خوند ا هفش

مى تواند به کاهش فشارخون کمک کند.
9باور اشتباه 9: اگر داروى فشارخون مصرف مى کنم، پس نیازى

اش ها تغذ اق ا زشکن ت ن

ر خون 

پزشکان و متخصصان توصیه مى کنند افراد همراه با مصرف قرص آب میل کنند تا دچار مشکل نشوند، اما هستند افرادى 
که قرص هایشان را با هر مایعى بجز آب میل مى کنند و از پیامد هاى منفى ناشى از عملشان هیچ نمى دانند. مواد دارویى 
با مایعاتى بجز آب، در مواردى که بدون تجویز پزشک یا توصیه داروســاز صورت گیرد، مى تواند اثر قرص ها را از بین ببرد. 
مصرف بدون آب برخى قرص ها موجب ایجاد مشکالت زیادى در فرد بیمار مى شود بنابراین بهترین نوشیدنى براى خوردن 

قرص ها، آب معمولى است.
هدف اصلى ازسفارش به مصرف «قرص با آب»، به دلیل بازشدن ماده موثره آن ها درمعده و تاثیر در درمان است. مصرف بدون 

آب برخى قرص ها به دلیل ساختار آنها، ممکن است موجب ایجاد مشکالت زیادى در ناحیه مرى فرد بیمار، شود.
خوردن قرص ها با نوشابه، آبمیوه یا حتى شیر آب جوش و گرم و البته چاى داغ به علت حرارت آن مشکالتى به وجود مى آورد.

عالوه براین، کافئین موجود درچاى خود مخرب دارو است؛ بسیار مشاهده شده است که خوردن برخى آنتى بیوتیک ها با شیر یا 
نوشیدن آبمیوه هاى ترش به علت اسیدى بودن آنها، خاصیت درمانى دارو را از بین برده و در مواردى موجب تخریب ساختار دارو 

شده است.
حتى بعضى از افراد منتظر نوشیدنى نمانده و سعى مى کنند بدون مایعات قرص خود را ببلعند اما 
تا به حال شده از خود بپرسید آیا این کار درستى است یا نه؟! آیا هیچ محدودیتى درمورد نوع 

نوشیدنى هنگام مصرف قرص وجود ندارد؟!
داشتن اطالعات کافى در این زمینه براى به حداکثر رساندن کارایى دارو ها و جذب بهینه مواد 

مغذى امرى مهم و غیرقابل انکار است.
بدانید که نباید دارو را با هر مایع و نوشیدنى مصرف کنید. بهترین نوشیدنى 
براى مصرف دارو آب است به خاطر این که یک مایع خنثى است. توجه داشته 
باشید که نوشابه ها جزو نوشیدنى هاى گازدار هستند و حل شدن دارو در این 

نوشیدنى ها باعث افزایش حالت اسیدى آن مى شود.

محققان در جدیدترین یافته هاى خود اعالم کرده اند 
که سخت بلند شدن از حالت نشسته به ایستاده مى تواند 

یکى از عالئم هشداردهنده ابتال به دیابت نوع 2 باشد.
عالئم دیابت نــوع 2 معموال مى توانند بــه دلیل باال 
رفتن میزان قند خون بسیار مخرب باشد. این افزایش 
قند خــون اصلى ترین عالمت دیابت نوع 2 به شــمار 
مى رود که عالئم زیادى را مرتبط با بیمارى هاى مزمن 

ایجاد مى کند.
در حالت عادى، آزاد شــدن انسولین در بدن کار تنظیم 
قند خون را انجام مى دهد اما در مبتالیان به دیابت نوع 
2، بدن قادر به پردازش درست انسولین نیست که نتیجه 
آن باال رفتن کنترل نشده قند خون است.باال بودن مداوم 
قند خون بدن را دچار مشکل کرده و احتمال نوروپاتى یا 

بیمارى اعصاب محیطى را افزایش مى دهد.
نوروپاتى دیابتى نوعى آسیب عصبى ایجاد شده بر اثر 
باال بودن میزان قند خون است که بیماران بسته به نوع 
آسیب عصبى، عالئمى را تجربه مى کنند. به گزارش 
سیناپرس محققان به تازگى عالمت جدیدى از دیابت 
نوع 2 اعالم کرده اند که در آن، افراد به سختى از حالت 
نشسته مى ایســتند که این مى تواند به دلیل نوروپاتى 

پروگزیمال باشد.
این نوع نوروپاتى که به «آمیوتروفى دیابتى» معروف 
است اعصاب ران ها و باسن را تحت تأثیر قرار مى دهد. 
عالئم معموال یک طرف بدن را درگیر مى کند اما ممکن 

است این عالئم به طرف دیگر بدن هم گسترش یابد.
افراد مبتال عالوه بر سخت ایســتادن از حالت نشسته 
ممکن است درد شدید در ناحیه باسن و ران ها، ضعف 
و کوتاه شدن ماهیچه هاى ناحیه ران و درد شدید معده 
را هم تجربه کنند.به گزارش سیناپرس؛ بنابراین اگر با 
چنین عالئمى مواجه شدید، حتما به پزشک مراجعه کنید 
تا با آزمایش خون از وجود قند خون باال مطمئن شود و 
بتوان درمان ها را آغاز کرد. درمان زودهنگام خطر بروز 

مشکالت جدى را کاهش مى دهد.
از درمان هاى اولیه نوروپاتى دیابتى مى توان به ثابت 
نگه داشتن میزان قند خون اشــاره کرد. بهبود سبک 
زندگى یکى از مؤثرترین شیوه هاى کاهش قند خون 
اســت که از این میان مى توان به بهبود رژیم غذایى 

اشاره کرد. 
مبتالیــان دیابت نــوع 2 قــادر به خوردن هــر ماده 
غذایى هســتند اما باید در مصرف برخــى موادغذایى 
محدودیت هایى را نیــز اعمال کننــد. از آنجایى که 
کربوهیدرات ها به سرعت توسط بدن تجزیه مى شوند و 

گلوکز خون را باال مى برند، بدترین ماده غذایى براى 
این گروه از بیماران محسوب مى شود. 

مصــرف قنــد و شــکر و غذاهــاى شــیرین، 
نوشیدنى هاى شیرین، نان سفید، سیب زمینى و 
برنج سفید جزء موادى هســتند که باید با احتیاط 
مصرف شوند. به گزارش سیناپرس، عالوه بر رژیم 
غذایى، داشتن هفته اى 2 ساعت و نیم فعالیت بدنى 

مى تواند میزان قند خون را تحت کنترل درآورد. 
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قرص را با نوشابه نخورید
بر اساس ارزیابى محققان آلمانى، گیاهخواران به دلیل رژیم غذایى خاصى که دارند، بیش از سایرین 

در معرض یک بیمارى خطرناك قرار دارند.
یک مطالعه هشدار داده است که پیروى از رژیم غذایى بدون گوشت و لبنیات مى تواند استخوان هاى 
شما را ضعیف کرده و خطر شکستگى هاى دردناك را افزایش دهد. گفته مى شود مردم نه تنها به دلیل 
دلسوزى نسبت به حیوانات و آگاهى از مشکالت زیست محیطى بلکه به دلیل مزایاى سالمتى نیز به 

رژیم غذایى گیاهى روى مى آورند.
شواهد علمى نشان مى دهد رژیم غذایى گیاهى ممکن است افراد را در برابر بسیارى از بیمارى هاى 
مزمن مانند دیابت و بیمارى هاى قلبى عروقى یا سرطان محافظت کند، اما با این حال مشخص شده 
که این نوع رژیم با تراکم مواد معدنى استخوانى کمترى همراه است که مى تواند خطر شکستگى را 

افزایش دهد.

زندگــى، مطالبــى مغز انســان قادر به حفظ اطالعات زیادى اســت و در طول 
از ما ذخیره مى شود. در مختلف، خاطراتى متعدد و احساساتى متناقض در مغز هر یک 

این گزارش به بررسى این فرایند و نحوه ذخیره شدن اطالعات در مغز مى پردازیم.
ممکن است براى بسیارى از ما این سوال پیش آمده باشد که مغز انسان چگونه قادر به حفظ کردن 
مطالب و به یاد آوردن خاطرات است. در پاسخ به این سوال باید به 
بررسى نحوه عملکرد مغز در دریافت، تحلیل و ذخیره کردن 

اطالعات بپردازیم.
از نظر علمى، فرایند به خاطر سپردن یک موضوع 
توسط مغز در پنج مرحله صورت مى گیرد که به 

شرح زیر هستند:
مرحله نخســت، دریافت اطالعات و 

احساس
نخســتین فرآیند حافظه ســازى توسط مغز 
انسان شامل قرار گرفتن در معرض صحنه ها و 
موقعیت هاى اطراف است. در حقیقت  مناظر 
و اصوات مختلف توسط حواس شما تجربه 
شــده و این تجربه توسط سیستم عصبى به 

مغز ارسال مى شوند.
مرحله دوم، رمزگذارى اطالعات و تجربه ها
در واقع با انتقال اطالعات حســى به مغز، حجم 
زیادى از اطالعات پیچیده و دشوار براى 

پردازش به مغز وارد مى شوند که میزان اطالعات بسیار زیادى را شامل مى شود. به همین دلیل مغز ما 
جنبه هاى مهم یک رویداد یا تجربه را انتخاب کرده و به طور طبیعى به حوادث غیرمعمول توجه زیادى 

مى کند در حالى که وقایع روزمره رمزگذارى شده بعید است بعداً در حافظه بلند مدت باقى بمانند.
مرحله سوم، ادغام اطالعات

براى ریشه یابى کردن این خاطرات در مغز، انجام فرایند یکپارچه سازى و ادغام اطالعات دریافتى 
که معموال حجم زیادى دارند، ضرورى است. با قرار دادن تجربه رمزگذارى شده در بخش حافظه 
پایدار و طوالنى مدت، این فرآیند سیگنال هاى بین سلول هاى عصبى مغز براى یادآورى تجربیات 

و مطالب به ذهن سپرده شده، را تقویت مى کند. 
مرحله چهارم، ذخیره سازى

پس از ادغام شدن اطالعات در حافظه، این اطالعات و تجربیات باید در مغز ذخیره شوند تا بتوان در 
آینده به راحتى به آن ها دسترسى داشت. در حقیقت تمامى این اطالعات به صورت کامل در حافظه 
ما ذخیره نمى شوند و این نحوه ذخیره سازى باعث مى شود مغز ما در آینده قادر باشد تا حوادث را 
بازسازى کند. این قابلیت مغز بسیار منحصر به فرد بوده و با کدگذارى و رمزگذارى این اطالعات 

مى تواند آن ها را با حداکثر دقت بازیابى کند.
مرحله پنجم، بازیابى

هزاران واقعه را مى توان به عنوان ردیابى حافظه در مغز ذخیره کرد، اما این موارد غیر قابل حذف 
نیستند. در حالى که از بیشتر خاطرات  ذخیره شده در مغز هرگز استفاده نخواهند شد، برخى از آنها را 
مى توان با استفاده از نشانه هاى بازیابى به نمایش گذاشت. آهنگ خاصى که شنیده اید، بوى عطر 
خاص یا قرار گرفتن در یک موقعیت ویژه، مى تواند ردیابى حافظه را تحریک کند. در این شرایط 
مى توان خاطرات مربوط به یک موضوع را به سرعت بازیابى کرد. نکته جالب توجه این است که 

وقتى ردیابى حافظه براى یک بار فعال شد، احتمال فعالیت دوباره و تکرار آن در آینده وجود دارد.

ممکن است براى بسیارى از ما این سوال پیش آمده باشد که مغز انس
مطالب و به یاد آوردن خاطرات است
بررسى نحوه عملکرد مغز در

اطالعات بپردازیم.
علمى، فرایند از نظر
توسط مغز در پنج
شرح زیر هستند
مرحله نخسـ

احساس
نخســتین فرآین
انسان شامل قرار
موقعیت هاى
و اصوات مخت
شــده و این تج
مغز ارسال مى شو
مرحله دوم، رمزگذ
در واقع با انتقال اط
زیادى از اط

دانستنى هاى
 شگفت انگیز 
درباره مغز

بیمارى خطرناکى که در کمین گیاهخواران است

رنگ و شکل ظروفى که براى غذا خوردن انتخاب مى کنید در کنترل حجم وعده غذایى موثر هستند.
همیشه به ما گفته شده است که کاهش وزن و الغرى نتیجه عادات غذایى سالم و جلسات ورزشى 
شدید است. بنابراین، این سوال مطرح مى شود که چگونه رنگ بشقاب مى تواند بر این روند پیچیده 
تأثیر بگذارد. با کمال تعجب، علم، الغرى با رنگ هــا را تایید مى کند و حتى آن را مورد حمایت قرار 

مى دهد. اگر به دنبال کاهش وزن هستید، این 4 روال را بعد از انجام تمرینات ورزشى دنبال کنید:
یکى از مهم ترین چالش هاى برنامه هاى الغرى، کنترل حجم وعده غذایى اســت که مى خورید. با 
این حال، تسلط بر این ترفند و تمرین خوردن ذهن آگاهانه کار ساده اى هم نیست. اکثر افراد قادر به 

پیگیرى میزان کالرى دریافتى خود 
نیستند و در نهایت پرخورى مى کنند. 
اینجاست که پاى الغرى با رنگ ها 

و رنگ بشقاب وارد میدان مى شود.
مطالعات نشان مى دهند اگر افراد بین 
بشــقاب و غذا تضاد بیشترى داشته 
باشند، احتماال کمتر غذا مى خورند. 
اگر در یک بشــقاب تیره غذایى با 
رنگ روشن بخورید، احتماًال غذاى 

کمترى خواهید خورد. یک دلیل این اســت که غذاى رنگ روشن در بشــقاب تیره شما خودنمایى 
مى کند. اما در یک بشقاب با رنگ روشن، غذا و رنگ بشقاب با هم مخلوط مى شود و شما بیش از حد 

غذا مى خورید.
براى الغرى با رنگ ها بهتر است از غذا خوردن در بشقاب هاى زرد، قرمز و نارنجى پرهیز کنید، زیرا 
معلوم شده است که این رنگ ها اشتهاى ما را تحریک مى کنند. این رنگ ها، به ویژه قرمز، فشار خون 
و ضربان قلب ما را افزایش مى دهند و احساس گرسنگى بیشترى در ما ایجاد مى کنند. با این وجود 
رنگ هاى خاکسترى، ســیاه، قهوه اى و بنفش به عنوان مهار کننده اشتها در نظر گرفته مى شوند. با 
خوردن غذا در بشقاب هایى که به این رنگ ها هستند، احتمال پرخورى کاهش مى یابد. رنگ آبى براى 
الغرى با رنگ ها، بهترین است. مطابق با مطالعات، که غذا خوردن در بشقاب آبى تیره مى تواند به شما 

کمک کند تا اندازه غذا را بهتر کنترل کنید.
در کنا رنگ ظروف شکل آن ها نیز در کاهش وزن نقش دارد. خوردن غذا یا نوشیدنى از یک لیوان یا 
کاسه بلند و باریک بهتر از یک ظرف بزرگ است. هر دوى آن ها ممکن است به همان میزان مایعات 
یا غذا را در خود داشته باشند، اما مطالعات نشان مى دهند که کسانى که براى غذا خوردن از یک ظرف 
باریک و بلند استفاده مى کنند احساس مى کنند که بیشتر غذا خورده اند و زودتر دست از غذا خوردن 

مى کشند.

ظروفى براى الغر شدن
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   آگهى فروش امالك به صورت مزایده                                                    سازمان اموال و امالك ستاد
برگزاري  یکصدو دومین  مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ متقاضیان محترم  می توانند از روز پنج شنبه  مورخ 99/12/14 تا  پایان  روز  یک شنبه مورخ 99/12/24 همه روزه بجز 

ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روز دو شنبه  مورخ 99/12/25 از ساعت 8 الی 11صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) همچنبن به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت (www.ssa-s.ir)قابل رویت مى باشد.
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  
14003127610 بدون پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز پنج شنبه  مورخ  99/12/14 الی  روز یک شنبه   مورخ 99/12/24    در ساعات تعیین شده 
صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز دو شنبه مورخ 99/12/25  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.

2-  نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:
تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه 

نقدى اخذ خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از 

تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق  می گردد.
3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد
7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45 صبح روز دو شنبه  مورخ 99/12/25 در محلهاي تعیین شده می باشد.

8 -بازگشایی کلیه پاکتهاي ارائه شده در دفاتر فروش کاشان و اصفهان در روز دو شنبه  مورخ 99/12/25 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل  اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى -خیابان حسین آباد -پالك 40  به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

10 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (سه شنبه مورخ 99/12/26) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي
حصه غیر نقديزمان تحویل ملک (پیش پرداخت)

(باقیمانده در اقساط ....)
تخفیف پرداخت 

نقدي
12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف
14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب
16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

مهلت شرکت در مزایده از روزپنج شنبه مورخ 99/12/14 تا ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 99/12/25 مى باشد . لیست امالك (به شرح زیر )

روزنامه
پنج شنبه   مورخ    1399/12/14    روزنامه جام جم          -   دو شنبه  مورخ 1399/12/18روزنامه ایران    -     چهارشنبه مورخ  1399/12/20  روزنامه جام جم         -     شنبه  مورخ  1399/12/23  روزنامه ایرانسراسرى
یک شنبه     مورخ 1399/12/17   روزنامه اصفهان امروز      -  دوشنبه مورخ   1399/12/18  روزنامه نصف جهان    -        چهارشنبه   مورخ 1399/12/20 روزنامه  سراج  -    شنبه   مورخ  1399/12/23  روز نامه اصفهان زیبا   استانى

اصفهان - خیابان حکیم نظامى - خیابان حسین آباد –پالك 40                                        تلفن :3-36283540            نمابر :36283544
کاشان - بلوارشهید معمار -  کوچه شهید صنعتکار- ابتداى کوچه 12 مترى امین      تلفن تماس : 55580211  و55580212

دفاتر فروش

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ عرصه  اعیان

(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 
پرونده آدرس ردیف 

روزنامه

مورد واگذارى سه دانگ مشاع از ششدانگ که رعایت عقب نشینى در ضلع شمال و توافق با 
شرکاى مشاعى و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار خواهد بود. د 215،000،000،000 600 570 مسکونى ساختمان و 

زمین 1158
اصفهان- خیابان چهارباغ باال - بن بست 
سرور- پالك دوم سمت راست-از سمت 

خیابان نیکبخت بن بست جوادیه
1

ششدانگ مالکیت و سرقفلى یک باب مغازه داراى پارکینگ و انشعاب برق اختصاصى و آب 
مشترك که پس از اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکى و متعاقبٌا اخذ سند مالکیت مابه 

التفاوت متراژ محاسبه خواهد شد.
د 34،000،000،000 72,61 0 تجارى مغازه 2173

اصفهان-خیابان امام خمینى (ره)- کوچه 
مهران - شماره 38 - مجتمع تجارى ادارى 

مسکونى نگار- واحد 2 -طبقه همکف
2

مورد واگذارى ششدانگ و هرگونه هزینه بابت خدمات بر عهده خریدار مى باشد. د 20،000،000،000 150 200 مسکونى ساختمان 2097 شاهین شهر- خیابان فردوسى- فرعى 
21- پالك 22 3

مورد واگذارى دو دانگ مشاع از ششدانگ،ضمنٌا جاده کچوئیه از ملک عبور نموده که توافق با 
اداره راه و شهرسازى و توافق با شرکاى مشاعى و رعایت حریم راه و حرائم برق،گاز و مخابرات 

و اعمال ید مالکانه و توافق با ادارات مذکور بر عهده خریدار مى باشد.
د 13،850،000،000 0 73,040 کشاورزى زمین 1271

اصفهان- بخش باغبهادران- جاده بروجن 
به کچوئیه- بعد از شهرك صنعتى کچوئیه 

نرسیده به بلوار بسیج چرمهین
4

مورد واگذارى ششدانگ زمین و پرداخت هزینه هاى احتمالى بابت خدمات بر عهده خریدار 
مى باشد. د 13،000،000،000 0 276,25 مسکونى زمین 2179 نطنز- کوى سرابان- بلوار شهید مصطفى 

خمینى- روبروى بانک ملى 5

مورد واگذارى داراى امتیاز صدور پروانه ساختمانى به مساحت 250 متر مربع بصورت رایگان 
در طبقات همکف و اول بوده که رعایت ضوابط شهرسازى و هرگونه توافق با شهردارى و 

جابجایى و اصالح شبکه هاى آب،برق و گاز بر عهده خریدار مى باشد.
ج 9،500،000،000 0 314,88 مسکونى زمین 2139

قمصر- خیابان شهید مطهرى- کوچه شاه 
فاضل- کمربندى جزاوند-

 قطعه 8
6

مورد واگذارى داراى امتیاز صدور پروانه ساختمانى به مساحت 250 متر مربع بصورت رایگان 
در طبقات همکف و اول بوده که رعایت ضوابط شهرسازى و هرگونه توافق با شهردارى و 

جابجایى و اصالح شبکه هاى آب،برق و گاز بر عهده خریدار مى باشد.
ج 9،500،000،000 0 307,42 مسکونى زمین 2140

قمصر- خیابان شهید مطهرى- کوچه شاه 
فاضل- کمربندى جزاوند- 

قطعه9
7

مورد واگذارى داراى امتیاز صدور پروانه ساختمانى به مساحت 250 متر مربع بصورت رایگان 
در طبقات همکف و اول بوده که رعایت ضوابط شهرسازى و هرگونه توافق با شهردارى و 

جابجایى و اصالح شبکه هاى آب،برق و گاز بر عهده خریدار مى باشد.
ج 9،350،000،000 0 309,84 مسکونى زمین 2138

قمصر- خیابان شهید مطهرى- کوچه شاه 
فاضل- کمربندى جزاوند-

 قطعه7
8

مورد واگذارى داراى امتیاز صدور پروانه ساختمانى به مساحت 170متر مربع بصورت رایگان در 
طبقات همکف و اول بوده که رعایت ضوابط شهرسازى و هرگونه توافق با شهردارى و جابجایى 

و اصالح شبکه هاى آب،برق و گاز بر عهده خریدار مى باشد.
ج 8،500،000،000 0 285,18 مسکونى زمین 2152 قمصر- خیابان شهید مطهرى- کوچه شاه 

فاضل- کمربندى جزاوند- قطعه21 9

مورد واگذارى داراى امتیاز صدور پروانه ساختمانى به مساحت 210متر مربع بصورت رایگان در 
طبقات همکف و اول بوده که رعایت ضوابط شهرسازى و هرگونه توافق با شهردارى و جابجایى 

و اصالح شبکه هاى آب،برق و گاز بر عهده خریدار مى باشد.
ج 8،000،000،000 0 260,89 مسکونى زمین 2147 قمصر- خیابان شهید مطهرى- کوچه شاه 

فاضل- کمربندى جزاوند- قطعه16 10

مورد واگذارى شامل 6 سهم از 806 سهم و 45 سهم از 2418 سهم(به استثناى بهاى ثمنیه 
اعیانى)با کاربرى آموزشى که هر گونه توافق با آموزش و پرورش،شهردارى و شرکاى مشاعى و 

اعمال ید مالکانه و رعایت عقب نشینى ملک بر عهده خریدار مى باشد.
د 6،150،000،000 0 1176,92 آموزشى زمین 2280 اصفهان- خیابان نیکبخت شرقى- کوى 

ابطحى- نبش کوچه شهید میریان 11


