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آخرین یافته ها درباره عمر ویروس کرونا200 مربى مهدکودك در اصفهان بیکار شدندحاتمى کیا مراقب اصغِر «آژانس  شیشه اى» بود ماجراى تجمع و درگیرى زوار اربعین در مرز شلمچه گولسیانى: محرم مربى باهوشى است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما
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 قهوه ترك

قاتل زنجیره اى در شاهین شهر وجود ندارد
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فرار عجیب 40 نفر از صحنه 
یک تصادف

بلیت 60 میلیون تومانى 
طبیعى است!

به سمت 
مرزهاى عراق نروید
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افزایش پتانسیل 
آلودگى هواى 
اصفهان در پاییز 

امسال

قهوه ترك به دلیل طعم و روش خاص تهیه و 
سرو آن بسیار محبوب است و در سراسر خاورمیانه 

مرسوم است. با مصرف به اندازه قهوه ترك از 
خواص این نوشیدنى در کنار طعم دلنشین آن لذت 

ببرید. فعالیت ورزشى را بهبود مى بخشد...

مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان از افزایش 
پتانســیل آلودگى هوا در کالنشــهر اصفهان و 
مناطق صنعتــى در پاییز امســال خبــر داد و 
خواستار پیش بینى تدابیر الزم توسط مسئوالن 
با همکارى شــهروندان بــراى کاهش آلودگى 
هوا در پاییز امسال شــد.  حمیدرضا خورشیدى 
خواستار پیش بینى تدابیر الزم توسط مسئوالن با 
همکارى شهروندان براى کاهش آلودگى هوا در 
پاییز امسال شد و افزود: باتوجه به ضعیف بودن 

فعالیت سامانه هاى ...
4

گاوخونى مظلوم ترین تاالب ایران است گاوخونى مظلوم ترین تاالب ایران است 
آنقدر حجم بارگذارى ها زیاد است که اگر سه برابر میانگین بارش ساالنه، بارندگى آنقدر حجم بارگذارى ها زیاد است که اگر سه برابر میانگین بارش ساالنه، بارندگى 

داشته باشیم باز هم آب به تاالب نمى رسدداشته باشیم باز هم آب به تاالب نمى رسد

3

دادستان شاهین شهر و میمه با اشاره به مرگ 4 کودك در این شهر:

پیمان معادى در 
هالیوود نقش 
اول گرفت

عبدالرضا  اکبرى:

گاهى یادم مى رود پولى را 
از تهیه کننده طلبکارم!

عبدالرضــا اکبــرى بازیگر ســریال «آنام» پیرامــون آخرین 
فعالیت هاى خود در عرصــه بازیگرى گفــت: در حال حاضر 
تمام فعالیت هاى خود را به دلیل شــیوع بیمــارى کرونا کنار 
گذاشــته ام و ترجیح مى دهم تا پایان این دوره بیمارى سر کار 

خاصى حاضر نشوم...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید

همخوارى
 به مرغدارى هاى 

اصفهان هم 
رسیده است؟

فرمانده کل سپاه: عوامل ترور سردار سلیمانى را مى زنیم 
2

اشاره دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى به تأثیر 
افزایش قیمت دالر بر مسافرت به ترکیه

سپاهان در اندیشه سپاهان در اندیشه 
«آزادى»!«آزادى»!

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت صدر ذوب رضوانشهر
(سهامى خاص )به شماره ثبت 518و شناسه ملى 10862058537

هیئت مدیره

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صدر ذوب رضوانشهر سهامى خاص دعوت به 
عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 1399/07/12 
در ســاعت5 بعدازظهر در محل تیران وکرون - جاده شــهرکرد شــهرك صنعتى 
اسفیدواجان- فاز اول نبش خیابان هفتم مرکزى شرکت صدر ذوب رضوانشهر برگزار 

مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

انتخاب مدیران،بازرسان ،روزنامه 
تصویب تراز و صورتهاى مالى منتهى به سال 1398

مراقباصغره حاتمىکیا
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رئیس مرکز تحقیقــات بیمارى هاى نوپدیــد و بازپدید 
انستیتو پاســتور ایران درباره «آخرین وضعیت کرونا در 
کشــور» اظهار کرد: بر اســاس آخرین گزارش  تحلیلى 
هفتگى که کمیته ملى اپیدمیولوژى کرونا در 21 شهریور 
منتشر کرده؛ اعالم شده است که در 12 استان روند بیمارى 
کووید-19 صعودى است یا احتماًال شروع یک پیک جدید 

را تجربه مى کنند.
احسان مصطفوى ادامه داد: درباره شش استان نیز تغییرات 
مختصر صعودى گزارش شده است؛ یعنى به تعبیرى حدود 
دو سوم استان هاى کشور بعد از یک شرایط تقریباً پایدارى 
که تجربه کرده بودند، مجدداً افزایش موارد ابتال به کرونا 

را شاهد بوده اند و این روند افزایشى در هفته اخیر نیز ادامه 
داشته اســت. وى اضافه کرد: واقعیت این است که باید 
ببینیم دو تا سه هفته پیش چه اتفاقاتى در کشور افتاده و 

تأثیر آن را بر روند فعلى اپیدمى بررسى کنیم.
رئیس بخش اپیدمیولوژى انستیتوپاستور ایران در پاسخ 
به این پرسش که «اکنون وضعیت استان تهران چگونه 
است؟» بیان کرد: موارد بسترى در تهران نسبت به قبل 
دو برابر شده است؛ تهران جایى است که با سراسر کشور 
مراودات مستقیم دارد و انتظار داریم افزایش موارد ابتال 
در آن تأثیر خود را بر سایر استان هاى کشور، مخصوصًا 

استان هاى مجاور خود هم بگذارد.

رئیس ستاد مرکزى اربعین حسینى گفت: موکبداران و 
مردم به شایعات و فراخوان هاى اربعین توجه نکرده به 
سمت مرزهاى عراق حرکت نکنند. موضع رسمى عراق 

عدم پذیرش زائر از خارج از این کشور است.
حســین ذوالفقارى با بیان اینکه آخرین موضع رسمى 
دولت عراق این اســت که امکان پذیرش زائران اربعین 
وجود ندارد، اظهار کرد: وزارت خارجه، سفارت ایران در 
بغداد و ستاد مرکزى اربعین در این مدت پیگیرى داشته 
است که اگر شرایط فراهم شود، تعدادى زائر در مراسم 
شرکت کنند ولى موضع رسمى عراق عدم پذیرش زائر از 

خارج از این کشور است. 

ذوالفقارى افزود: برخى عشــایر عراقى که با موکبداران 
ارتباط دارند، از آنها دعوت کرده اند ولى دعوت آنها کفایت 
نمى کند زیرا مجوز ورود را دولت عراق باید صادر کند. 
فراخوان هاى ثبت نام براى مراسم اربعین رسمیت ندارند.
معاون امنیتى انتظامى وزارت کشــور همچنین با اشاره 
به اینکه حرکت زائران به سمت مرزهاى عراق ممنوع 
است، تصریح کرد: هیچ  موکبى در مرزها مستقر نشده 
است و امکاناتى در مرزها وجود ندارد. طرف عراقى هم 
اعالم کرده است به هیچ وجه مرزها را باز نمى کند. زائران 
به سمت مرزهاى عراق حرکت نکنند تا براى نیروهاى 

مرزبانى مشکل درست نکنند.

روند صعودى ویروس کرونا 
در 12 استان

به سمت 
مرزهاى عراق نروید

ساعت ها تغییر مى کند
   مهر | ساعت رسمى کشور ساعت 24 امشب 
(30 شهریور) همچون هر ســال یک ساعت به 
عقب کشیده خواهد شد. بر اســاس قانون تغییر 
ساعت رسمى کشور مصوب 1386 مجلس شوراى 
اسالمى، ساعت رسمى کشور هر سال در ساعت 
24 روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده 
مى شود و در ساعت 24 روز سى ام شهریور ماه به 

حالت سابق برگردانده مى شود./ 2928

تأثیر افزایش فقر 
روى ثروتمندان

   رکنــا | مصطفى اقلیما، رئیس انجمن علمى 
مددکارى اجتماعى ایران مى گوید: پلیس اعالم 
مى کند که 50 درصد جوانانى که به دلیل دزدى 
بازداشت شده اند، اولین بار است که اقدام به دزدى 
مى کنند. این افراد از چه کسى دزدى مى کنند؟ از 
کســانى که دارند. بنابراین دارایى آن افراد آنها را 
به هدف خشــونت و بزه بدل مى کند. فرد مرفه 
هم دیگر امنیت ندارد. اینجاست که مى سنجیم 
و مى بینیم فشارى که قشــر مرفه از فقر تجربه 
مى کند کمتر که نه حتى بیشتر مى تواند باشد. آنها 
با عدم امنیت جانى و مالى و تهاجم مواجه مى شوند. 
در واقع هر چقدر فقر در کشور بیشتر شود آسیب به 

مناطق باالتر بیشتر مى رسد./2933

دستمزد عجیب بازیگران
   مهر | امیرحسین ترابى، کارگردان سینما که 
به تازگى مجوز ساخت فیلم سینمایى «فرار مغزها» 
را دریافت کرده اســت، اظهار کرد: در شــرایطى 
هســتیم که مدام دســتمزد بازیگران باال رفته و 
تغییرى در دستمزد عوامل پشــت صحنه ایجاد 
نشده است. بازیگرى که سال گذشته 300 میلیون 
تومان دریافت مى کرد وقتى امسال به او زنگ زدیم 
و پیشنهاد بازى دادیم به ما گفت دستمزد من یک 
میلیارد تومان است یا بازیگر دیگرى از ما سه میلیارد 

تومان درخواست دستمزد داشت! /2929

قول یک ایرانى االصل 
زرتشتى 

   فارس | وزیر بهداشــت در جلسه ستاد ملى 
مقابله با کرونا اظهار کرد: یک شرکت هندى صد 
میلیون دوز واکســن کرونا به آمریکایى ها پیش 
فروش کرده است، مدیر عامل این شرکت فردى 
ایرانى االصل زرتشتى است که به ما قول داده است 
20 میلیون دوز واکســن را با قیمت پایین تر به ما 

بفروشد. /2930

قوز باال قوز اهوازى ها 
   ایسنا | سرپرست دانشــگاه علوم پزشکى 
جندى شاپور اهواز با بیان اینکه گیاه کنوکارپوس، 
یکى از عوامل اصلى مشکالت تنفسى در نخستین 
بارش هاى پاییزى است گفت: امسال با توجه به 
احتمال همزمانى پیک مجــدد کرونا و باران هاى 
پاییزى که موجب ایجاد مشکالت تنفسى براى 
مردم مى شــود، هرس این درختــان از اهمیت 

بیشترى برخوردار است. /2931

خطر افزایش مرگ  و میر
   ایسنا | عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا 
گفت: افزایش تعداد مبتالیان کووید-19، بدون 
شک به افزایش مرگ و میر ناشى از این بیمارى 
مى انجامد. مسعود مردانى افزود: زمانى که موارد 
ابتال به بیمارى افزایش یابد، طبیعتًا موارد بسترى 
هم باال مى رود. حال هرچقدر میزان  بسترى بیشتر 
شــود، میزان انتقال بیماران بدحال به آى سى یو 
بیشتر شده و 50 درصد از بیمارانى که وارد آى سى 
یو مى شوند، از بین مى روند. همچنین 90 درصد 
از بیمارانى که به ونتیالتور متصل شوند نیز از بین 

مى روند./2932

ابتالى نماینده اصفهان
 به کرونا

   پانا | نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس شــوراى اســالمى هم به ویروس 
کرونا مبتال شد. عباس مقتدایى، نماینده اصفهان در 
مجلس که تست کروناى او مثبت اعالم شده است 
در قرنطینه خانگى مراحل درمــان را طى مى کند. 
او بیست و هشتمین نماینده اى اســت که به کرونا 
مبتال مى شود. با آغاز به کار مجلس، بیش از 15 تن 
از نمایندگان مجلس یازدهم به ویروس کرونا مبتال 
شــده  بودند و فاطمه رهبر منتخب تهران و عیسى 
جعفرى نماینده کبودرآهنگ به دلیل مبتال شدن به 

این ویروس جان خود را از دست دادند./2925

تروئیکاى اروپایى
 مقابل آمریکا

   فــارس | انگلیس، آلمان و فرانســه در نامه اى 
به شــوراى امنیت گفته اند که به توافق هسته اى با 
ایران پایبند هســتند و تعلیق تحریم ها علیه ایران، 
بعد از تاریخ 20 سپتامبر ادامه خواهد یافت. فرانسه، 
انگلیس و آلمان تصریح کرده اند هر تصمیم یا اقدام 
براى بازگردانــدن تحریم هاى ســازمان ملل علیه 
ایران، «فاقد اثر قانونى خواهد بــود». در این بیانیه 
آمده است: ما تالش خســتگى ناپذیرى براى حفظ 
توافق هسته اى داشتیم و خود را به تداوم انجام این 

کار متعهد مى دانیم./2926

این نماینده هاى جدید
   دیده بان ایران | محمدرضا باهنر، نایب رئیس 
ســابق مجلس گفته اســت: اینکه مجلس هر روز 
تصویب کند که مثًال حقوق بازنشسته ها و کارمندان 
را اضافه کنید، کمک معیشتى هم به مردم بدهید، به 
آسیب دیدگان از کرونا هم کمک مالى کنید، مجانى 
هم درمانشان کنید و طرح هایى نظیر این... نماینده 
مجلس نمى داند ایــن کارها را با کــدام پول انجام 
بدهیم؟ یا برعکس مثًال صد نماینده طرحى را امضا 
کنند که دولت را موظف کند بــه اینکه از هفته آینده 
در کشور تورم وجود نداشته باشد. حال آنکه ده بیست 
عامل اقتصادى دست به دست هم مى دهند و تورم را 

ایجاد مى کنند./2934

تکذیب جوجه ُکشى
 با گاز

   میــزان |نایب رئیس کمیســیون کشاورزى، آب، 
منابع طبیعى و محیط زیســت مجلس ضمن رد کشتار 
جوجه با گاز به منظور فروش سویا با قیمت بازار آزاد گفت: 
طرح این مسئله تنها یک فضاسازى رسانه اى است تا 
به نوعى نقاط ضعف مســئوالن در تنظیم بازار از سوى 
وزارت جهاد کشــاورزى و وزارت صمت پوشانده شود. 
جالل محمودزاده گفت: از ســوى دیگر با شناختى که 
بنده از بسیارى از زنجیره هاى دامى دارم این واحد ها تنها 
به اندازه دو روز در ماه ذرت و سویاى یارانه اى دریافت 
مى کنند و 28 روز باقیمانده را خودشان باید اقدام به تأمین 

ذرت و سویا کنند.

نفوذ از نظر
 وزیر اسبق

   عصرایــران | محمدمهــدى زاهــدى، عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزیر اسبق 
علوم با بیان اینکه بــاور دارم جریان نفوذ در آموزش 
و پرورش رخنه کرده اســت گفت: مثــًال در کتاب 
سال یازدهم مطلبى آمده بود که دعا و نیایش حدود 
30 درصد و موسیقى باالى 60 درصد آرامش بخش 
است. فکر مى کنید این اندیشه همینطورى وارد کتاب 
درسى مى شــود؟ جریان نفوذ به گونه اى کار مى کند 
که تا اعماق کتب درسى و مدیریت ها اثر مى گذارد. یا 
مثًال جایى قرآن را از کانون خانواده حذف کرده اند و 
به جاى آن گلدان گذاشته اند. کسانى که این کارها را 
مى کنند از بصیرت کافى برخوردار نیستند و باید کنار 

بروند./2927

خبرخوان

هرچند فیلم «خانه پدرى» بیش از هر چیز به واسطه توقیف 
چند ساله و درنهایت اکران محدود و نصفه و نیمه در پاییز 
98 در کانون توجه قرار گرفت ولى شاید کمتر کسى بداند 
برخى از روزنامه نگاران باسابقه در هسته اصلى تولید این 

فیلم ملتهب قرار داشته اند.
آلبرت کوچویى، مدیرمسئول نشریه متبوع پرسپولیس ها 
یعنى «فانوس» در خالل روایتى از ســال هاى انتشار این 
نشریه از نقش شــاهرخ دســتورتبار، مجرى طرح «خانه 

پدرى» در انتشار نشــریه «نداى ایران» که زمانى رقیب 
«فانوس» بود، حرف زده است.

آلبرت کوچویى نوشت: «هنگامی  که هفته نامه "فانوس" 
براي نخســتین بار، شــد نشــریه هواداران پرسپولیس، 
اســتقاللی ها هم ســخت در پی آن شــدند تــا آنها هم 
هفته نامه  اي از آن خود داشته باشند؛ باورش سخت است، 
اما هفته نامه "نداي ایران" می خواســت بشود نخستین 
هفته نامه مستقل استقاللی و ســراغ فانوسی ها آمدند که 

شــما آن را درآورید. نپذیرفتیم. گفتیم، این، فریب دادن و 
به گونه اي اهانت به هواداران یک تیم است. اما به پیشنهاد 
ما، جمعی روزنامه نگار، دور هم جمع شدند و "نداي ایران"، 
ویژه استقالل را درآوردند. درواقع خودمان براي خودمان، 

رقیب تراشیدیم.»
کوچویى با اشاره به نقش شاهرخ دستورتبار، مجرى طرح 
«خانه پدرى»، «کاناپه»، «78متر» و دیگر ســاخته هاى 
اخیر کیانوش عیارى در انتشــار نشریه متبوع آبى ها ادامه 

داد: «شاهرخ دستورتبار، از روزنامه نگاران قدیمی و دوست 
دیرین، همراه بهروز رضوي از رادیویی هاي قدیمی، "نداي 
ایران" آبی را درآوردند. گرانی کاغذ و هزینه هاي چاپ همه 
سرمایه اولیه آنها را بلعید. دست به دامان باشگاه استقالل و 
"اسپانسرهاي" آبی شدند اما تا دلتان بخواهد وعده شنیدند 
اما یکی، عملی نشد. چنین شــد که دوام نیاوردند و هر چه 
سرمایه داشــتند به باد دادند و چنان داغدار شدند که براي 

همیشه عطاي انتشار نشریه را به لقایش بخشیدند.» 

در این سال ها و در دولت حسن روحانى بارها گمانه زنى هاى 
رسانه اى در رابطه با نقش محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس 
جمهور، در تصمیم گیرى ها در برخى از امور مطرح شده که 
این گمانه زنى ها، پس از عزل رضا رحمانى، وزیر وقت صمت، 
قوت گرفت.  محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس جمهور، در 
پاسخ به این ســئوال که برخى هر اتفاقى که در دولت رخ 
مى دهد را به پاى شما مى نویسند اگر وزرا ناراحتند اسم شما 
را مى آورند و اگر شــهردار قهر مى کند، اسم شما را مطرح 

مى کنند، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: همیشه در 
دولت سعى کردم نقشى را ایفا کنم که منجر به ایجاد تفاهم 
شود و مشــکالت را حل کنم. این صحبت ها پایه و اساس 
ندارد و خبرسازى است و از برخى اتاق فکرها بیرون مى آید. او 
ادامه داد: زمانى که رئیس جمهور یک وزیر را معرفى مى کند 
دفتر ایشان که ریاست آن با من است، مقدمات آن را براساس 
نظرات رئیس جمهور فراهم مى کند. همه عزل و نصب ها از 

کانال رئیس جمهور صورت مى گیرد.

عزل و نصب ها در دولت از چه کانالى صورت مى گیرد؟

فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به رئیس جمهور آمریکا 
هشــدار داد؛ وعده انتقام ما از شــهادت سردار سلیمانى 

قطعى، جدى و واقعى است.
سردار سرلشکر حســین ســالمى در مراسم صبحگاه 
مشترك ستاد فرماندهى کل سپاه تأکید کرد: آقاى ترامپ! 
از انتقام ما شک نکنید، زیرا کامًال قطعى و جدى است. وى 
افزود: ما اهل شرف و جوانمردى هستیم و جوانمردانه و 
عادالنه انتقام مى گیریم به همین علت هم بود که در عین 
االسد سربازان شما را هدف قرار ندادیم. سرلشکر سالمى 
افزود: ما کســانى را هدف قرار مى دهیم که در شهادت 
سردار بزرگ ســپهبد حاج قاسم ســلیمانى مستقیم یا 

غیرمستقیم نقش داشتند.
فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به دولتمردان آمریکا 
افزود: شما فکر مى کنید ما در قبال خون برادر شهیدمان 
یک ســفیر زن را در آفریقاى جنوبى مى زنیم؟ ســردار 

ســالمى همچنین تصریح کرد: آمریکایى ها بدانند هر 
کسى را که در ماجراى ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانى 

نقش داشته است، مى زنیم و این یک پیام جدى است.
فرمانده کل سپاه گفت: شما در حالى که به شدت گرفتار 
مشکالت داخلى خود هســتید ما را تهدید به حمله هزار 
برابرى مى کنید، اما زمانى که عین االسد را زدیم، فرض 
و پیش بینى ما این نبود که شــما جواب نمى دهید، بلکه 
کامًال فرضمان این بود که پاسخ مى دهید و همان موقع 
صد ها موشک را آماده شلیک کرده بودیم که اگر پاسخ 
دهید اهداف مورد نظر را ویــران کنیم. وى افزود: امروز 
هم همین است و اگر تار مویى از سر یک ایرانى کم شود، 

کرك و پشم شما را به باد مى دهیم.
فرمانده کل ســپاه گفت: این تهدید ها جدى است و ما 
جنگ لفظى نمى کنیم و همه چیز را به میدان عمل واگذار 

مى کنیم./2935

فرمانده کل سپاه: عوامل ترور سردار سلیمانى را مى زنیم 
7 نفر از کادر آموزشــى یکى از مدارس شهرستان سمنان 
به کرونا مبتال شدند. مدیر دبیرستان دخترانه کوثر سمنان 
با اعالم این خبر اظهار کرد: مرکز آموزشــى ما در ماه هاى 
گذشته درگیر برگزارى آزمون هاى محلى، تیزهوشان، نمونه 
دولتى، کاردانى و کارشناسى سازمان سنجش و امتحانات 
نهایى بود و از همین رو، من به همراه دو نفر از معاونان مرکز، 
مشاور و سه نفر از معلمان که همگى درگیر امتحانات نهایى 

بودیم به این بیمارى مبتال شدیم.
فاطمــه اخالقى در خصــوص چگونگى مبتال شــدن به 
این بیمــارى توضیح داد: در زمان امتحانــات نهایى که در 
شهریورماه برگزار شد، متوجه شدیم که دو نفر از دانش آموزان 
به کروناویروس مبتال شدند و خانواده آنها هم قبًال اعالم کرده 
بودند ولى متأسفانه امکانات الزم و کافى در اختیار مراکز و 

مدارس قرار نگرفت. وى با اشاره به آخرین وضعیت خود و 
همکارانش ادامه داد: متأسفانه 50 درصد از ریه من درگیر شده 
است ولى دوتا از معاونین، مشاور و سه نفر از معلمان دیگر که 
همگى درگیر امتحانات نهایى بودیم در منزل روند درمان 

خود را پیگیرى مى کنند.

ابتالى 7 نفر به کرونا در یک مدرسه

چگونه استقاللى ها مجرى طرح «خانه پدرى» را ورشکست کردند

روز جمعه اخبار و تصاویرى در برخى رســانه ها و فضاى 
مجازى منتشر شد که از تجمع برخى زوار اربعین حسینى 
در مرز شلمچه و درگیرى نیروهاى انتظامى با آنها حکایت 
داشت. ولى ا... حیاتى، معاون امنیتى و انتظامى استاندارى 
خوزستان در خصوص تجمع زائران در مرز شلمچه اظهار 
کرد: روز جمعه 28 شــهریور ماه حدوداً 250 نفر از زائران 
اربعین حسینى بومى شهرستان هاى آبادان و خرمشهر، قصد 
پیاده روى به سمت مرز شلمچه را داشتند. حیاتى افزود: با 
توجه به اعالم ستاد ملى مقابله با کرونا و ممانعت کشور عراق 
در پذیرش زوار، با تدبیر صورت گرفته در ورودى و خروجى 

شهرستان ها، عوامل انتظامى و مرزبانى، ایست بازرسى و 
موانع ایجاد کردند ولى تعدادى از زائران متأسفانه با مقاومت 
بســیار باال و با تندروى قصد رفتن به سمت مرز شلمچه را 
داشتند. پس از این وقایع بالفاصله در منطقه حاضر شدیم و 
زائران را متقاعد کردیم و زائران هم به شهرستان هاى مبدأ 
خود بازگشتند. سرهنگ سید احمد خسروى، رئیس مرکز 
اطالع رسانى و ارتباطات ناجا هم در واکنش به انتشار تصاویر 
حضور شمارى از زائران در مرز شلمچه اظهار کرد: شمارى 
از افراد قصد خروج از کشور به مقصد اماکن متبرکه عراق را 

داشتند که مرزبانى جلوى ایشان را گرفت./2936

 ماجراى تجمع و درگیرى زوار اربعین در مرز شلمچه

رئیس جمهور گفت: رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در 
هفته هاى اخیر در کشور پایین آمده و این نگران کننده 
است. این میزان از 80 درصد به 60 درصد کاهش یافته و 

این خبر بدى است.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در جلسه ستاد 
ملى مقابله با ویروس کرونا اظهار کــرد: برخى دوگانه 
انگارى ها در جامعه ما مطرح مى شــود مثل سالمت و 
معیشت، ســالمت و دیانت، ســالمت و آموزش؛ این 
دوگانه ها نادرست اســت. ما فکر نکنیم اگر نوجوانى به 
مدرســه رود مبتال مى شــود اما اگر در کوچه بازى کند 
نه. این ویروس مى تواند همه جا باشد و در عین حال اگر 

پروتکل ها را رعایت کنیم، هیچ جا نباشد.
رئیس جمهور یادآور شد: در ماجراى کنکور هم برخى به 
من نامه نوشتند که امسال از کنکور بگذرید و با آن کارى 

نداشته باشید. اما دیدیم که نزدیک به 900 هزار نفر آمدند 
ولى کسى مبتال نشد که از عجایب است. یعنى از میزان 
آن جمعیت 940 هزار نفرى که شرکت کردند، تنها 56 نفر 
که احتمال مى دادند مشکلى داشته باشند را تست گرفتند 

که نتایج منفى بود. 
رئیس جمهور تصریح کرد: همه باید این را در نظر داشته 
باشــیم که هر عالیمى بروز کرد را کرونا بدانیم و بعد از 
تســت اگر چنین نبود به محل کار بیاییم. موردى بوده 
که فردى کرونــا گرفته و دو هفتــه در اداره آمد و رفت 
داشته چرا که تصور کرده عطسه یا سردرد او به بیمارى 

باز نمى گردد.

روحانى گفت: برخى تصور مى کنند حتمًا باید سرفه کنند 
تا امکان ابتال در آنان وجود داشته باشد در حالى که همان 
افراد با احساس نکردن مزه و بو مواجه هستند و وقتى از آنان 
پرسیده مى شود چرا زودتر خود را به مراکز درمانى معرفى 
نکردید مى گویند فکر نمى کردیم کرونا باشد. این در حالى 
است که ماه پاییز و زمستان در راه است و نباید هر عطسه یا 
سرفه اى سرماخوردگى تلقى شود و از انجام تست خوددارى 
صورت گیرد. وى افزود: اخیراً در بعضى کشورهاى همسایه 
بیمارى هایى مثل شبه ذات الریه که از کرونا هم خطرناك تر 
است شروع شده است و ما وارد فصلى مى شویم که همه 

باید مراقبت ها را باال ببریم./2937

دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى درباره قیمت بلیت50 
تا 60 میلیون تومانى ترکیه گفت: بــا توجه به نرخ ارز و 
نوسانات اقتصادى این قیمت طبیعى و با نظارت سازمان 

هواپیمایى کشور انجام مى شود.
مقصود اسعدى ســامانى با بیان اینکه هم اکنون فروش 
بلیت هاى ترکیه به قیمت50 تا 60 میلیون تومان در این 
شرایط طبیعى است، گفت: شرکت هواپیمایى قطرایرویز 
هم اکنون مسافران ترکیه را از دوحه به مقصد استانبول 
مى برد و با توجه به آنکه این پروازها بدون توقف اســت 
چنین قیمت هایى (160 میلیون تومان) را اعالم مى کند. 
او ادامه داد: بنابراین، این پروازهاى خارجى در این مسیر 

خارج از عرف نیست و کار خالفى انجام نمى شود.
سامانى با اشاره به اینکه نرخ هاى ارز و نوسانات اقتصادى 
تأثیر بسیار زیادى بر قیمت بلیت هاى پروازهاى خارجى 
مى گذارد، ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ ارز و به دلیل 
آنکه هم اکنون پرواز مســتقیمى از ایران به ترکیه وجود 

ندارد بنابراین، این نرخ ها در این شرایط عادى است.
دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى درباره قیمت باالى 
پروازهاى قطرایرویز به ترکیه، گفت: قطرایرویز پروازهاى 
استانبول را با کانکشن انجام مى دهد یعنى پرواز به دوحه 
و از آنجا به بلگراد و بعد به اســتانبول مى رسد بنابراین 

هزینه ها افزایش مى یابد. 
او با تأکید بر اینکه هنوز وضعیت پروازهاى ایران به کشور 
ترکیه مشخص نیست، افزود: مسافران ایرانى فعًال بلیت 
به مقصد ترکیه خریدارى نکنند چراکه ترکیش ایر هنوز 

پروازهایى را در این مقصد در نظر نگرفته است.
سامانى اظهار کرد: شرکت هاى هواپیمایى مجاز به اعزام 
مسافر به استانبول نیستند و فقط مى توانند ایرانى ها را به 
کشور برگردانند. او با بیان اینکه ترکیش ایر فعًال به کشور 
ما پروازى ندارد، گفت: تاریخ تعیین شده توسط ترکیه (11 
مهر ماه) براى برقرارى پروازهاى تهران و استانبول که 

پیش از این اعالم شده بود، هم فعًال اعتبارى ندارد.

اشاره دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى به تأثیر افزایش قیمت دالر بر مسافرت به ترکیه

بلیت 60 میلیون تومانى طبیعى است!

روحانى: از عجایب است کسى در کنکور کرونا نگرفت
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کشف جنازه دره نورد 
اصفهانى در ایالم

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اسـتان ایـالم از فوت 
یک دره نورد 35 ساله اصفهانى در دره ویژدرون ایالم 
خبر داد. او به همراه گروهى از گردشگران غیربومى به 
این مکان رفته بود. على اصغر على اکبرى اظهار کرد: دو 
تیم واکنش سریع و تیم کوهستان با بالگرد و چهار تیم 
کوهستان دیگر از شهرستان ملکشاهى و مرکز استان 
به صورت زمینى به محل وقوع حادثه اعزام شدند و به 
جنازه فرد فوت شده دست یافتند و در ساعت یک و30 
دقیقه بامداد جمعه بیسـت و هشـتم شـهریور از عمق 

حدوداً 200 مترى به باال دست دره منتقل کردند.

ثبت مهارت طبخ کباب گلپایگان 
مسـئول میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
شهرسـتان گلپایگان گفـت: تا سـال 96 تنهـا 25 اثر 
تاریخى در گلپایگان به ثبت ملى رسیده بود که توانستیم 
در سه سال اخیر پنج اثر دیگر را به این فهرست اضافه 
کنیم. مصطفى قانونى افزود: در زمینه میراث ناملموس 
تنها تکنیک منبت ثبت ملى شده بود، اما اکنون مهارت 
طبخ کبـاب گلپایـگان و آش هلیم گلشـهر را نیز ثبت 

کرده ایم.

احداث ترانسفورماتور هوایى  
برق منطقه 2 اصفهان پس از آزادسـازى که در خیابان 
آزادگان تـا خیابـان مفتـح توسـط شـهردارى منطقه 
12 صـورت گرفـت اقـدام بـه احـداث یـک دسـتگاه 
ترانسـفورماتور هوایى به منظور بهبود کیفیت توان در 
مرکز ثقل بار کرده و بیش از یک کیلومتر شـبکه فشار 
متوسط و ضعیف را بهینه سـازى و اصالح کرد. گفتنى 

است هزینه پروژه بالغ بر 250 میلیون تومان است.

تقدیر از فوالد مبارکه 
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان از اقدام فوالد 
مبارکـه در تأمین رایـگان اکسـیژن بیمارسـتان هاى 
تحت پوشـش این دانشـگاه به عنوان اقدامى راهگشا 
و ارزشمند یاد کرد. طاهره چنگیز تصریح کرد: رؤساى 
بیمارستان هایى که دغدغه تأمین اکسیژن را داشته اند، 
همواره قدردان و سپاسـگزار فوالد مبارکه به دلیل این 
حمایت ارزشـمند و حیاتى خواهند بود. وى در ادامه به 
کمک هاى فوالد مبارکه در خصوص تأمین بخشى از 
تجهیزات مـورد نیاز بیمارسـتان هاى درمانگر بیماران 
مبتال به کرونا اشاره کرد و از دیگر صنایع استان دعوت 
کرد تـا همچون فـوالد مبارکه بـه حمایت از سیسـتم 

درمان استان بپردازند.

شستشوى 
شبکه هاى فاضالب 

به گزارش روابط عمومـى آبفا منطقـه 5، در مرداد ماه 
سال جارى بیش از 128 متر از شبکه هاى فاضالب این 
منطقه شستشو شد. الزم به توضیح است، این عملیات 
به منظور جلوگیرى از گرفتگى و  رفع انسداد شبکه هاى 
فاضالب در منطقه صورت گرفت و با تخلیه منهول ها و 
شستشوى شبکه با دستگاه واتر جت و تانکر شستشوى 

شبکه همراه بود.

توسعه روابط تجارى 
با افغانستان 

رئیس شـهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان از توسـعه 
روابط تجارى با والیـت پکتیاى افغانسـتان خبر داد و 
گفت: شـرکت هاى دانش بنیان اسـتان، ظرفیت هاى 
مناسـبى بـراى فـروش محصـوالت خـود به کشـور 
افغانسـتان دارند. جعفر قیصرى اظهار کرد: تفاهمنامه 
همکارى بین شـهرك علمى و تحقیقاتـى اصفهان و 
اتاق بازرگانى والیت پکتیاى افغانسـتان منعقد شد که 
بر اساس آن روابط تجارى دو جانبه گسترش مى یابد. 
وى ایجـاد بـازار بـزرگ بین المللى بـراى محصوالت 
دانش بنیان و مشـارکت بیشـتر بـا فعـاالن اقتصادى 
و سـرمایه گذاران سـایر کشـورها را از محورهـاى 
کارى شـهرك علمـى و تحقیقاتـى اصفهـان عنـوان 

کرد.

خبر

معاون عمران روســتایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
اصفهان از آماده شدن طرح هادى 919 روستا معادل 98 

درصد روستاها با بیش از 20 خانوار خبر داد.
على کریمى اظهار کرد: تهیه طرح هاى هادى روستایى 
و بازنگرى یکى از وظایف معاونت عمران روستایى بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى است؛ هر گاه از زمان تهیه طرح 

هادى ده سال بگذرد نیاز است که بازنگرى شود.
وى افزود: در اســتان اصفهان 935 روستاى باالى 20 
خانوار وجود دارد که از این تعداد براى 919 روستا، طرح 
هادى تهیه شده و سایر روستاها نیز مناطق کارگاهى و 
نظامى و... بوده و تهیه طرح هادى در آن ضرورتى نداشته 

است بنابراین براى 98 درصد روستاهاى باالى 20 خانوار 
استان اصفهان طرح هادى تهیه شده است.

معاون عمران روســتایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
اصفهان ادامه داد: همچنین طرح هادى 471 روستاى 
اســتان بازنگرى شده اســت که از این تعداد 71 روستا 
طرح هاى هادى با دوره 20 ساله را پشت سر گذاشته اند.

کریمى افزود: تهیه طرح هاى ساماندهى بافت با ارزش 
نیز از دیگر وظایف این معاونت است که در سطح استان 
اصفهان، طرح ساماندهى بافت با ارزش براى 10 روستا، 
در کارگروه ملى مصوب شده و از این تعداد در هفت روستا 

اجرا شده است.

معاون اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان گفت: امسال 
به علت شیوع بیمارى کرونا والدین کودکان، زمان حضور 
فرزندانشان در مهدهاى کودك  را به تأخیر انداخته اند و حتى 
در خانوده هاى با والدین شاغل نیز این مورد صدق مى کند.

مجتبى ناجى در خصوص آمار نهایى مهدهاى کودك فعال 
در استان اصفهان، اظهار کرد: آمارهاى کلى حضور کودکان 
در مهدهاى کودك بهزیستى ظرف یک ماه آینده مشخص 
مى شود. وى با اشاره به استفاده بیشــتر والدین شاغل از 
مهدهاى کودك، افزود: والدینى که شــاغل هستند، براى 
نگهدارى فرزندانشان بیشتر به خدمات مهدهاى کودك  
نیاز دارند، بنابراین با لغو دورکارى ادارات والدین شــاغل 

به مراکز مهدهاى کودك  مراجعــه مى کنند و پیش بینى 
مى شــود در ماه هاى آتى آمار پذیرش کودك در مهدهاى 

کودك بیشتر باشد.
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان ادامه داد: آموزش 
و پرورش، پیش دبستانى و مهدهاى کودك را در یک رده 
مى بیند در حالى که کودکان زیر سه سال نیز جزو مهدهاى 
کودك محسوب مى شوند. وى در خصوص تعلیق تعدادى 
از مربیان مهدها با شیوع کرونا در کشور، اضافه کرد: برآورد 
این است که در حال حاضر اگر در مهدهاى کودك به طور 
میانگین تنها سه مربى حضور داشــته باشند، حدوداً 200 

مربى بر اثر شیوع کرونا در استان اصفهان بیکار شده اند.

200 مربى مهدکودك 
در اصفهان بیکار شدند

تهیه طرح هادى 98 درصد 
روستاهاى استان اصفهان 

نخســتین بار در آزمایشــى موفقیت آمیز بر روى 
ظرفیت باترى ایستگاه 230 کیلوولت نقش جهان، 
طول عمر باترى هاى ایســتگاه هاى شرکت برق 

منطقه اى اصفهان افزایش یافت.
مدیر دفتر فنى معاونت بهره بردارى این شــرکت 
گفت: آزمایش ظرفیت باترى، آزمایشى است که در 
آن، با تعیین ظرفیت سلول هاى بات رى هاى خراب 
که ظرفیت نامى خود را از دســت داده اند از آسیب 
رسیدن به دیگر سلول هاى ســالم جلوگیرى و بر 
 DC عمر باترى هاى سالم افزوده و عملکرد سیستم

بهبود داده مى شود.

محمدعلى عطایى افــزود: مراحل این آزمایش در 
پنج مرحله بر روى باترى هاى 110 ولت شــامل 
52 ســلول ایســتگاه 230 کیلوولت نقش جهان 
شــامل جداســازى مجموعه باترى مورد نظراز 
شــبکه، اندازه گیــرى ولتاژ هر یک از ســلول ها، 
اندازه گیــرى ولتاژ مجموعه باتــرى، اندازه گیرى 
غلظت الکترولیت ســلول ها در هر ساعت به ازاى 
جریان نامى کشــیده شده از آن تا رســیدن ولتاژ 
مجموعه باترى ها به مقدار حداقل مجاز اســت که 
طبق دستورالعمل ابالغى شرکت مدیریت شبکه 

آزمایش شده است.

در صحنه تصادف خونین در جاده نطنز هشت َتن 
مصدوم شــدند و 40 نفر از صحنــه حادثه به طرز 

عجیبى پا به فرار گذاشتند.
 رئیس مرکز اورژانس کاشان شامگاه جمعه در جمع 
خبرنگاران با اشاره به وقوع یک تصادف در آزادراه 
کاشان-نطنز با بیان اینکه این تصادف بین کامیونت 
و تریلر رخ داد، ابراز کرد: بعد از وقوع این تصادف و 
طى تماس مرکز هدایت عملیات اورژانس اصفهان 
با مرکز ارتباطات اورژانس کاشــان و درخواســت 
نیروى کمکى بالفاصلــه دو آمبوالنس به محل 

تصادف اعزام شد.

حسین ریاحى با بیان اینکه این تصادف در نزدیکى 
سایت شهید احمدى روشن اتفاق افتاده بود، تصریح 
کرد: در این حادثه کامیونت على الظاهر حامل 50 
نفر از اتباع بود که هشت نفر از آنها مصدوم شدند و 

حال دو نفر وخیم اعالم شد.
وى با بیان اینکه طبق شــواهد 40 نفر از اتباع که 
در این کامیونت بودند از  محــل تصادف متوارى 
شــده اند، خاطرنشــان کرد: پس از اقدامات اولیه 
مصدومان با چهار آمبوالنس اورژانس و هالل احمر 
براى درمان به بیمارستان بهشــتى کاشان اعزام

 شدند.

مدیر خانه کودك گفت: با توجــه به اینکه به دلیل 
شیوع کرونا، کالس هاى تئاتر و بازیگرى کودکان 
این مرکز لغو و همــه کالس ها به صورت مجازى 
برگزار شد، خانه کودك وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان به این نتیجه 
رسید که فرصتى در اختیار کودکان شهر قرار دهد 
تا با در دست داشتن وسایل محدود و به کارگیرى 

خالقیت یک کاردستى تهیه کنند.
زهرا کاظمى اظهار کــرد: والدین مى توانند ضمن 
مراجعه به یکى از مراکز شــامل خانه کودك، خانه 

خالقیت، کتابخانــه تخصصى کــودك نیایش، 
فرهنگســراى موعــود، فرهنگســراى انتظار و 
فرهنگسراى همایى با دریافت بسته هاى کاردستى 
فرصتــى براى خلق یک داســتان را در مســابقه 
«قصه هاى اینطورى» در اختیار کودکانشان قرار 
دهند و قصه هاى حداکثر ســه دقیقه اى آنها را  تا 
10 مهر ماه ارســال کرده تا متناسب با نظر داوران 

جوایزى را دریافت کنند.
کاظمى خاطرنشان کرد: این مسابقه ویژه کودکان 

 5 تا 12 سال برنامه ریزى شده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیاى تاالب هاى سازمان 
حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه با وجود 
بارش هاى خوب دو ســال اخیر تــاالب گاوخونى 
همچنان در وضعیت خوبى نیســت، گفت: به دلیل 
حجم بارگذارى ها در باالدست تاالب اگر سه برابر 
میانگین بارش ساالنه، بارندگى داشته باشیم باز هم 

آب به تاالب گاوخونى نمى رسد.
مسعود باقرزاده کریمى در گفتگو با «ایسنا» ضمن 
اشاره به اینکه تاالب گاوخونى مظلوم ترین تاالب 
ایران است، اظهار کرد: بیشتر تاالب هاى ما در کشور 
چندین رگ حیاتى دارند اما تــاالب گاوخونى تنها 
یک رگ حیاتى دارد که آن هم زاینده رود اســت. 
باالدســت این رگ حیاتى آنقــدر بارگذارى هاى 
صنعتى، کشاورزى، جمعیتى و... صورت گرفته است 
که سال گذشته که بیشترین بارندگى طى 50 سال 
اخیر را در برخى استان ها را داشتیم، نتوانستیم حتى 

10 درصد نیاز آبى گاوخونى را تأمین کنیم.
وى با بیان اینکه حقابه گاوخونى ساالنه 176میلیون 
 متر مکعب است، گفت: آنقدر حجم بارگذارى ها در 

باالدست تاالب زیاد است که اگر سه برابر میانگین 
بارش ســاالنه، بارندگى داشته باشیم باز هم آب به 

تاالب گاوخونى نمى رسد.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیاى تاالب هاى سازمان 
حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه درحال 
حاضر حقابه تاالب گاوخونى تأیید شــده و وزارت 
نیرو آن را پذیرفته است، تصریح کرد: درحال حاضر 
مشکل این است که وزارت نیرو مى گوید حقابه این 
تاالب را از سمت سد زاینده رود رهاسازى مى کند 
این درحالى اســت که از محل رهاسازى تا تاالب 
300 کیلومتر راه اســت و در این بین هزاران هکتار 
زمین کشــاورزى وجود دارد. از این رو حقابه تاالب 
گاوخونى در این مسیر برداشت مى شود و در نهایت 

آبى به تاالب نمى رسد.
باقرزاده کریمى مى گوید: ســال گذشته با تالش 
همکارانم در استان اصفهان 20 میلیون مترمکعب 
آب به سمت تاالب رهاسازى شد اما زنده نگه داشتن 
تاالب ها نیازمند اتخاذ تصمیماتى کالن اســت که 

باید در بلندمدت انجام شوند.

افزایش طول عمر باترى هاى ایستگاه هاى 
شرکت برق

فرار عجیب 40 نفر از صحنه یک تصادف 

فرصتى براى خلق یک داستان 

گاوخونى مظلوم ترین تاالب ایران است 

افزایش پتانسیل آلودگى هواى اصفهان در پاییز امسال 

یک هفته از حادثه تلخ مرگ چهار کودك در شاهین شهر 
مى گذرد؛ حادثه اى که با حواشى و گمانه زنى هاى بسیار، 
باعث شد بار دیگر شاهین شــهر در صدر اخبار حوادث 

قرار گیرد.
به گزارش «ایســنا»، ماجرا از آنجا آغاز شــد که چهار 
کودك تبعه افغان روز دوشنبه (17 شهریور ماه)، به قصد 
بازى در گیم نت از خانه خارج مى شوند اما هرگز به خانه 
بازنمى گردند. در روز چهارشنبه 19 شهریور ماه، پیکر سه 
نفر از این کودکان در کانال آب روبه روى شرکت هواپیما 
سازى (هســا) و پیکر نفر چهارم نیز دو روز بعد پیدا شد. 
حادثه غرق شدن این چهار کودك که در بازه سنى 9 تا 
12 سال بوده اند، بازار شایعات و اظهارنظرهاى متفاوت 

در فضاى مجازى را داغ کرد.
«غالمى»، پدر یکــى از کودکان افغان غرق شــده در 
کانال انتقال آب مى گوید: «فرزندم، برادر همســرم و 
دو کودك همسایه و همبازى پسرم براى بازى در گیم 

نت از خانه خارج شدند. فاصله محل سکونت و گیم نت 
تا کانال انتقال آب حدود 4 تا 5 کیلومتر اســت و با توجه 
به مانده کارت بانکى و وجهى که همراه داشتند امکان 
رفتن به نزدیکى اتوبان و محلى که پیدا شدند میسر نبوده  
است. غالمى تصریح کرد: اینکه حادثه حاصل خصومتى 
شخصى با بنده بوده منتفى است چون عالوه بر فرزندم، 

دو کودك همسایه و برادر همسرم نیز قربانى شده اند.
دادستان عمومى و انقالب شهرســتان شاهین شهر و 
میمه نیز در این باره اظهار کرد: اعالم مفقودى کودکان 
در روز دوشنبه پس از خروج از منزل به قصد گیم نت و 
عدم بازگشت به خانه بود که در روز چهارشنبه پیکر سه 
تن از آنها و دو روز بعد پیکر نفر چهارم نیز پیدا شد که براى 
بررسى صحنه، بازپرس تحقیق و نیروى انتظامى و براى 

یافتن جسد دیگر عوامل آتش نشانى هم حضور یافتند.
ســیدنصر الدین صالحى ادامه داد: کشــف لباس ها و 
کفش هاى کــودکان در کنــار کانــال آب و همچنین 

تحقیقات اولیه و بررسى دوربین هاى سطح شهر، حاکى 
از غرق شدگى کودکان اســت، اما اعالم نظر قطعى و 
نهایى تا وصول نظریه پزشکى قانونى و تکمیل تحقیقات 

ممکن نیست.
صالحى تأکید کرد: بالفاصله با وصول نظر نهایى پزشکى 
قانونى، بررسى ها براى یافتن علت حادثه با ارجاع موضوع 
به تیم کارشناسى متخصص، ادامه خواهد داشت و مطابق 
قانون با مقصر یا مقصریــن و مدیرانى که احیانًا با ترك 

فعل، مرتکب قصور شده باشند، برخورد خواهد شد.
دادستان عمومى و انقالب شاهین شهر و میمه، همچنین 
با تکذیب قاطعانه خبر منتشر شده در مورد وجود قاتالن 
زنجیره اى در شاهین شهر، خاطرنشان کرد: در چند روز 
گذشــته، پیامى با مضمون هشــدار نیروى انتظامى به 
خانواده ها مبنى بر وجود قاتل یــا قاتالن زنجیره اى در 
شاهین شهر در شــبکه هاى اجتماعى منتشر شده، که 

کذب محض است. 

دادستان شاهین شهر و میمه با اشاره به مرگ 4 کودك در این شهر:

قاتل زنجیره اى در شاهین شهر 
وجود ندارد

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان از افزایش پتانسیل 
آلودگى هوا در کالنشــهر اصفهان و مناطق صنعتى در 
پاییز امسال خبر داد و خواســتار پیش بینى تدابیر الزم 
توسط مسئوالن با همکارى شــهروندان براى کاهش 

آلودگى هوا در پاییز امسال شد. 
حمیدرضا خورشیدى خواســتار پیش بینى تدابیر الزم 
توسط مسئوالن با همکارى شــهروندان براى کاهش 
آلودگى هوا در پاییز امسال شد و افزود: باتوجه به ضعیف 

بودن فعالیت سامانه هاى بارشى و کاهش فراوانى گذر 
سامانه ها از روى استان، بارش کمتر از نرمال، پایدارى 
نسبى جو در تراز میانى و نفوذ توده هاى هواى به نسبت 
سرد در سطح زمین از سمت شمال  شرق، شرایط براى 
افزایش پتانســیل آلودگى هوا در کالنشهر اصفهان و 

مناطق صنعتى در پاییز امسال مهیاست.
وى همچنین بر تأخیر در زمان دیــم کارى در مناطق 
غرب و جنوب غــرب اســتان تأ کید کــرد و گفت: با 

توجه به پیــش بینى بارش هاى دیر هنــگام و کمتر از 
مقدار نرمال طى پاییز امســال به کشــاورزان توصیه 
مى شــود تدابیر الزم را در خصوص کشت دیم لحاظ 

کنند.
خورشیدى خاطرنشان کرد: در مناطق اصلى دیم کارى 
در مناطق غرب و جنوب غرب استان دو تا سه هفته دیرتر 
از موعد خود اقدام کاشت کنند و در بقیه مناطق استان 

کشت دیم توصیه نمى شود.

همخوارى به مرغدارى هاى اصفهان هم رسیده است؟
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان درباره کلیپ منتشر 
شده درباره شــیوع عارضه کانیبالیسم یا همخوارى در 
برخى مرغــدارى ها گفت: در برخــى مواقع به دالیل 
مختلف از جمله کمبود مواد معدنى و ویتامین ها، تراکم 
زیاد طیور در ســالن پرورش طیور، مشکل در سیستم 
نوردهى ســالن ها، وجود انگل هاى خارجى در بین پر 
طیور و... شــاهد برخى رفتارهاى پرخاشگرانه در بین 
مرغ ها مى شویم و آنها شروع به نوك زدن پرنده هاى 

کنارى خود مى کنند.
شهرام موحدى گفت: سیستم پرورش مرغدارى هاى 
استان اصفهان کامًال صنعتى بوده و تمام مواد غذایى، 
ویتامین ها و... طیور تحت کنترل و با نظارت ها انجام 
مى شود و اگر در سالنى طیورى زخمى شد، آن مرغ از 

چرخه مرغدارى خارج مى شود.

موحدى با تأکید بر اینکــه اگر کوچک ترین ضایعه اى 
در بین طیور دیده شــود، در کشتارگاه ها تحت نظارت 
دامپزشکى از چرخه توزیع و مصرف جدا مى شود گفت: 

در طول ســال نزدیک به 66 میلیــون قطعه طیور در 
کشتارگاه هاى اصفهان کشتار مى شود که از این تعداد 
به دالیل مختلف بین سه تا چهار هزار قطعه طیور اجازه 
ورود به سفره هاى مردم را ندارند و از چرخه توزیع خارج 

مى شوند.
به گفتــه مدیــرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان، 
کانیبالیســم، عارضه اى بســیار عادى در بین ماکیان 
اســت و به ندرت در کشــتارگاه هــاى اصفهان دیده 

مى شود.
وى تصریح کــرد: چنانچه مســئله اى در ارتباط دام و 
طیور، سالمت انسان را به خطر بیاندازد از طریق اداره 
کل دامپزشکى استان اصفهان به عنوان مرجع ذی صالح 
در حوزه تضمین ســالمت فراورده هاى خــام دامى، 

اطالع رسانى خواهد شد.
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پیمان معادى، بازیگر بین المللى ایران، به زودى مقابل دوربین «گوین هود»، کارگردان دارنده اســکار قرار خواهد گرفت. او قرار است در فیلم 
«آزمون»، نقش اصلى را به عهده داشته باشد که در کنار او «جان بویگا»، بازیگر مطرح فیلم هاى «جنگ ستارگان» نیز حضور دارد.

فیلم «آزمون» داستان یک مهاجر خوش صحبت و آرام (پیمان معادى) حاضر در یک آزمون ارزیابى شهروندى و یک روانشناس جوان باهوش 
ناظر بر آزمون (بویگا) است که با یک گروه تروریستى به رهبرى یک فرد متعصب راست گرا مقابله مى کنند.

انتظار مى رود فیلمبردارى فیلم در دوران همه گیرى کرونا انجام شود.
رسانه هاى آمریکایى به ترکیب بازیگران، کارگردان و تهیه کننده این فیلم، لقب ترکیب بى نظیر داده اند. این فیلم، نهمین حضور پیمان معادى، 
دارنده سیمرغ بازیگرى مرد از جشنواره فیلم فجر، مقابل دوربین کارگردان هاى غیرایرانى خواهد بود که شاید بتوان آن را بهترین فرصت هالیوودى 
این بازیگر ایرانى دانست. او که در فیلم برنده جایزه اسکار «جدایى» بازى کرده است در هالیوود بیشتر براى سریال «وست ورلد» و فیلم «شش 
زیرزمینى» شناخته مى شود. گوین هود، کارگردان معتبر این فیلم، پیش از این در سال 2005 برنده اسکار بهترین فیلم خارجى با نام «توتسى» 

شده بود. «اروین استاف»، تهیه کننده این فیلم است که پیش از این فیلم هاى «ماتریکس» را در کارنامه خود دارد.
فهرست دیگر بازیگران فیلم «آزمون» به زودى اعالم خواهد شد.

پیمان معادى در هالیوود 
نقش اول گرفت

ترانه علیدوســتى به گروه بازیگران فیلم سینمایى «تفریق» به 
کارگردانى مانى حقیقى پیوست.

پیش از این، خبر حضور پرینــاز ایزدیار و نوید محمدزاده در فیلم 
جدید حقیقى اعالم شــده بود، اما به دلیل شرایطى که کرونا بر 
تولیدات سینمایى حاکم کرد و تغییر زمان ساخت پروژه هایى که 
محمدزاده و ایزدیار متعهد به حضور در آن بودند، ایزدیار ناچار شد 
از حضور در «تفریق» انصراف بدهــد.  در پى این تغییرات ترانه 
علیدوستى که پیش از این سابقه همکارى با حقیقى را در دو فیلم 
دیگر او داشته به جمع سازندگان «تفریق» پیوست تا در کنار نوید 

محمدزاده به ایفاى نقش بپردازد.
فیلم سینمایى «پذیرایى ســاده» به کارگردانى و تهیه کنندگى 
مانى حقیقى سال 1390 ساخته شد و ترانه علیدوستى در این فیلم 
بازیگر نقش «لیال» بود و مانى حقیقى عالوه بر کارگردانى در این 
فیلم به ایفاى نقش هم پرداخته است و این دو بازیگر فیلم در سى 
امین دوره جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین 

کارگردانى و بهترین بازیگر شدند.
فیلم سینمایى «کنعان» به کارگردانى مانى حقیقى هم سال 1386 
ساخته شد و ترانه علیدوستى در اولین تجربه بازى در فیلم هاى 
مانى حقیقى در این فیلم به ایفاى نقش پرداخت.  ترانه علیدوستى 
در این فیلم بازیگر نقش «مینا» است و محمدرضا فروتن نقش 
مقابل او را بازى مــى کند و با هنرمندان دیگرى چون افســانه 

بایگان، بهرام رادان، حسن معجونى و... همبازى بوده است.
اما مانى حقیقى نظر خود را درباره تغییرى که در ترکیب بازیگران 
فیلم «تفریق» رخ داده چنین بیان کرد: «پریناز ایزدیار آنقدر در 
جریان تمرینات ما  فوق العاده بود که واقعــًا از ادامه نیافتن این 
همکارى متأســفم. از ســوى دیگر این را خوش اقبالى بزرگى 
مى دانم که ترانه علیدوستى فرصت همراهى با ما را داشت و در 
کنار ما خواهد بود.» امیررضا کوهستانى و مانى حقیقى فیلمنامه 
«تفریق» را نوشته اند و مجید مطلبى تهیه کننده این فیلم است. 

«تفریق» اواخر آبان ماه جلوى دوربین خواهد رفت.

ترکیب بازیگران فیلم مانى حقیقى تغییر کرد

ترانه علیدوستى 
جاى پریناز ایزدیار را گرفت  

خبرها درباره وخامت حال مهران رجبى، بازیگر ســینما و 
تلویزیون تکذیب شد. این خبر بعد از آن منتشر شد که الهام 
صدر، فوق تخصص عفونى و پزشک معالج مهران رجبى 
در بیمارستان امام حسین(ع) زنجان بعدازظهر پنج شنبه در 
گفتگو با خبرگزارى «تسنیم» فاش کرد مهران رجبى چند 
روزى است به دلیل ابتال به کرونا در این بیمارستان بسترى 
شده و شرایط وى «بســیار وخیم» است. او ضمن تأکید بر 
ممنوع المالقات بودن مهران رجبى، از مردم خواست براى 

بهبودى حال این بازیگر سرشناس دعا کنند.
گفته شد مهران رجبى براى بازى در سریال تلویزیونى 30 
قسمتى «شهید شهریارى» به زنجان سفر کرده و قرار بود 

شخصیت «مش باقر» پدربزرگ آن شهید را ایفا کند.
انتشار خبر ابتالى مهران رجبى به کرونا بالفاصله با بازتاب 
گسترده اى در فضاى مجازى و سایت هاى خبرى مواجه 
شد اما چند ســاعت بعد از مصاحبه پزشــک معالج رجبى، 
تهیه کننده سریال «شهید شهریارى» در گفتگو با خبرگزارى 
«صبا» ضمن تکذیب خبر وخیم بودن اوضاع جســمانى 
مهران رجبى، حتى این موضوع که او هنگام حضور ســر 

صحنه این سریال بیمار شده است را هم رد کرد.
مصطفى علمى فرد بیان کرد: حال عمومى ایشــان خوب 
است و در بخش بسترى هستند و اصًال وخیم بودن اوضاع 
جسمانى ایشان صحت ندارد. من با پزشک معالج ایشان نیز 
صحبت کرده ام و ایشان با هیچ خبرگزارى صحبت نکرده اند! 
تهیه کننده سریال «شهید شــهریارى» با اشاره به اینکه 
مهران رجبى در زنجان به کرونا مبتال نشــده است، عنوان 
کرد: برخى  رسانه ها اعالم کردند که مهران رجبى در سریال 
«شهید شهریارى» به کرونا مبتال شده است در صورتى که  
ایشان هنوز در سریال ما بازى نکرده اند. ایشان روز دوشنبه 
24 شهریور ماه که به استان زنجان آمدند، احساس ضعف 
داشتند. ما همان زمان ایشــان را به بیمارستان رساندیم تا 
معاینه شوند. در نهایت با مشکوك بودن به بیمارى کرونا 

عصر همان روز در بیمارستان بسترى شدند. علمى فرد افزود: 
تنها 4 درصد از ریه ایشان درگیر شده است اما عالیم اولیه 
مانند تب و لرز را دارند. وى گفت: با ابتالى مهران رجبى به 
کرونا کمى برنامه هاى خود را عقب انداخته ایم تا بتوانیم از 

حضور ایشان در سریال بهره ببریم.
در همین حــال خود مهــران رجبى در گفتگــو با همان 
خبرگــزارى اى که خبر وخامت حال او را از زبان پزشــک 
معالجش اعالم کرده بود گفت که حالــش نه تنها وخیم 
نیست بلکه خوب است! رجبى که متن گفتگوى «تسنیم» 
با او شامگاه روز پنج شــنبه روى خروجى این خبرگزارى 
منتشر شد درباره آخرین وضعیت جسمانى اش گفت: مدتى 
است براى بازى در ســریال «شهید شهریارى» به زنجان 
آمده ام، وضعیت اینجا قرمز اســت و متأسفانه مردم کمتر 
رعایت مى کنند و ماســک نمى  زنند. ما هم در بین مردمیم 
و از روى محبت و لطف، عالقه دارنــد از ما مى خواهند با 
آنها عکس بگیریم. هرچه مى گوییم این بیمارى خطرناك 
است و فاصله گذارى اجتماعى را رعایت کنید افاقه نمى کند. 
باألخره بدن درد و تب شدید امانم را برید، طاقت نیاوردم و 

راهى بیمارستان شدم.
وى با اشاره به اینکه پزشکان در تالشند تب را پایین بیاورند، 
خاطرنشــان کرد: وقتى به بیمارســتان آمدم تست کرونا 
گرفتند و معلوم شد که به کرونا مبتال شده ام. االن (روز پنج 
شنبه) تقریباً شش روزى است در بیمارستان امام حسین(ع) 
زنجان بسترى شــده  ام و مراحل درمان را مى گذرانم. بدن 
درد و کوفتگى امانــم را بریده اما خوشــبختانه وضعیت 
ریه ام خراب نشده و پزشکان در تالشــند تا با کنترل تب، 
هرچه زودتر ســالمتى ام بازگردد. البته در این ســریال، 
هنرور زیادى هم داریم که به خاطر شرایط فیلم نمى توانند 
ماسک بزنند. االن خیلى از بازیگران و عوامل کار ناراحتند و 

ترسیده اند و نمى دانند باید چه کار کنند. 
بازیگر ســینما و تلویزیون به دلجویى اســتاندار زنجان و 
پیگیرى هاى بیمارستان امام حسین(ع) زنجان اشاره کرد 
و گفت: خانواده ام بسیار نگرانند اما خوشبختانه اینجا شرایط 
درمانى به خوبى پیــش مى رود. روى اتاقــم ورود ممنوع 
زده اند و در بخشى غیر از کرونایى ها مراحل درمانم پیگیرى 
مى شود. رئیس بیمارســتان هم پاى کار است و امکانات و 

شرایط مناسبى را براى درمانم درنظر گرفته اند. 
رجبى از مردم خواست تا دعایش کنند و کرونا را جدى بگیرند 
و تأکید کرد: مردم حتماً باید دچارش شوند تا قدر سالمتى را 
بدانند. واقعاً کرونا سرماخوردگى شدید نیست بلکه بیمارى 
کالفه کننده  و عذاب آورى است. نمى توان نفس کشید و تب 
شدیدش نمى گذارد خواب راحتى داشته باشیم. باید مراحل 
درمانش با صبورى طى شود؛ مردم واقعاً کرونا را جدى بگیرند 
و مالحظه کنند تا خود و خانواده شــان به این بیمارى دچار 
نشوند. سفر زیاد نروند و از تردد غیرضرور بپرهیزند./2924 

سیر تا پیاز تأییدها و تکذیب هاى
 کرونا گرفتن مهران رجبى

عبدالرضا اکبرى بازیگر ســریال «آنــام» پیرامون آخرین 
فعالیت هاى خود در عرصــه بازیگرى گفت: در حال حاضر 
تمام فعالیت هاى خود را به دلیل شــیوع بیمارى کرونا کنار 
گذاشته ام و ترجیح مى دهم تا پایان این دوره بیمارى سر کار 

خاصى حاضر نشوم. 
وى با اشاره به پیشنهادات اخیر خود براى بازیگرى اضافه 
کرد: طى ماه هاى گذشته پیشنهادات مختلفى داشته ام اما 
در کل یا آثار ضعیف بودند و یا فیلمبردارى آنها در شهرهاى 
دیگر بود که با وجود بیمارى کرونا این اتفاق ریسک بیشترى 

هم به همراه داشت.  
بازیگر سریال «معماى شاه» درباره مشکالت 
پیرامون پرداخت دستمزد بازیگران اضافه کرد: 
ما بازیگران نســبت به زحمتى که مى کشیم 
دستمزدى نمى گیریم، در کل کمتر از 10 درصد 
بازیگران به انــدازه کل 90 درصد بازیگران 

دیگر دستمزد مى گیرند که البته 
آنها هم دستمزدشان را از 
سینما نمى گیرند و مناسبات 
دیگرى با اسپانســرها و 
ســرمایه گذاران دارند 

اگر نه من فکر مى کنم 
حتى بیشــتر از 90 
درصــد بازیگران 
علنًا دســتمزدى 

دریافت نمى کنند. وى در همین راستا ادامه داد: به طور کلى 
وضعیت دستمزد بازیگران اصًال خوب نیست، به جز آن عده 
معدود که جزو بازیگران سینما هم محسوب نمى شوند، مابقى 

با مشکالت بیشمارى زندگى خود را سپرى مى کنند.  
وى درباره تجربه شخصى خود نســبت به عدم تعهد تهیه 
کنندگان ادامه داد: در کارنامه کارى من موارد بسیار زیادى 
وجود داشته که تهیه کننده دستمزدم را نداده و طلب من از 
پروژه هاى مختلف بسیار زیاد است، برخى از مبالغ را گرفتم، 
ولى بسیارى از این مبالغ را نگرفتم، گاهى آنقدر زمان از طلب 
من گذشــته که یادم رفته پولــى را از یک تهیه 

کننده طلبکارم.  
این بازیگر ســینما و تلویزیون با اشاره به 
کنار گذاشته شــدن بازیگران میانسال و 
کهنسال ادامه داد: در سینما به گیشه نگاه 
مى شــود و فیلمنامه را براساس بازیگران 
چهــره مى نویســند، در اکثریت 
فیلم ها باید دو بازیگر جوان 
بفروش وجود داشــته 
باشد، به همین دلیل به 
سنین باالى 40 سال 
توجه خاصى نشــده و 
سرمایه گذارى خاصى 
نســبت بــه آن صورت 

نمى گیرد.   

عبدالرضا  اکبرى:

گاهى یادم مى رود پولى را از تهیه کننده 
طلبکارم!

کمتر کسى اســت که بازى هاى اصغر نقى زاده را در کارهاى حوزه جنگ و 
جبهه به یاد نیاورد. وى در ســریال هایى مانند «وضعیت سفید» نیز ایفاى 
نقش کرد و حتى چندى پیش در کار «زیرخاکى» جلیل سامان هم حضور 
داشت. اما اوج کارهاى نقى زاده به فیلم هاى «آژانس شیشه اى» و «از کرخه 

تا راین» برمى گردد. 
نقى زاده درباره اینکه همه شــما را به نقش رزمنده و رزمندگى مى شناسند، 
خودتان مى خواهید یا خودشان مى خواهند، اینطور پاسخ مى دهد: اینطور در 
ذهن همه جا افتاده ایم. البته افتخار مى کنم هنوز رزمنده ام اما نمى توانم به زور 
کارگردان ها و تولیدکنندگان را وادار کنم نقش هاى دیگر به من بدهند. من 
نقش راننده تاکسى و کاراکترهاى دیگرى را هم تجربه کرده ام اما همیشه 

دوست داشته ام کار پیچیده و متفاوتى به من بدهند.
وى با بیان اینکه هیچ وقت گالیه ندارم که هنوز به من نقش رزمنده پیشنهاد 
مى شود، خاطرنشان کرد: برخى تماس مى گیرند مى خواهند من همان رزمنده 
تکرارى که فیلم هاى دیگر نشان داده اند باشم یا نقش هاى یک روزه پیشنهاد 
مى کنند؛ معموًال قبول نمى کنم. برخى اوقات خیلى اصرار مى کنند مى روم اما 

سعى مى کنم خودم را تکرار نکنم. 
این بازیگر سینما و تلویزیون در پاسخ به این سئوال که گفته مى شود ابراهیم 
حاتمى کیا مراقب بود تا اصغِر «آژانس شیشــه اى» خود واقعى اش دربیاید، 
تأکید کرد: واقعًا من در دوران دفاع مقدس افتخار این را داشتم رزمنده ها را 
شاد کنم، از صحنه هاى جنگ عکاسى مى کردم و خیلى از اتفاقات دیگر؛ به 
همین دلیل خود اصغر نقى زاده، کاراکتر اصغر «آژانس شیشه اى» بود. آقاى 
حاتمى کیا در این فیلم خیلى مواظب بود که من از خودم بیرون نیایم و این 

موضوع کار را سخت مى کرد.
وى درباره حضورش در سریال «داِدستان» مسعود ده نمکى، گفت: در این 
مجموعه تلویزیونى چند روزى کار داشتم و جلوى دوریبن رفتم. نقش یک 
سرگرد نیروى انتظامى را بازى مى کردم؛ البته که این کاراکتر را قبًال در کارى 
تجربه کرده بودم اما خوشحالم در این شــرایط کرونایى که کارى پیشنهاد 
نمى شود و تک و توك کارهایى ساخته مى شود در چنین کارى حضور داشتم. 
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور در فصل دوم سریال «زیرخاکى» 
گفت: هنوز کســى خبرى نداده و چیزى درباره حضور در فصل دوم سریال 
«زیرخاکى» نگفته اند. در فصل اول اتفاقات خوبى افتاد و مردم این سریال را 
دوست داشتند، قرار است ادامه اش ساخته شود اما اینکه کاراکتر من کماکان 
داستان داشته باشــد نکته اى اســت که باید منتظر بمانیم به هنگام شروع 

مشخص شود./2922

کورش سلیمانى، بازیگر سینما و تلویزیون در تجربه اى متفاوت 
مقابل دوربین فیلم «مســلوب» رفت و سرگرد اداره آگاهى شد. 
«مسلوب» پروژه جدید عادل تبریزى به تهیه کنندگى داوود بیدل 

است که تصویربردارى آن روز جمعه به پایان رسید.
کورش سلیمانى در فیلم «مسلوب» نقش سرگرد مسعود درودیان 
را بازى کرد و به زودى با ایــن فیلم مهمان خانه هاى مخاطبان 

مى شود.
کورش ســلیمانى در کنار بازیگرانى چــون محمدرضا رهبرى، 
محمود مقامى، رضا شریف نژاد، امیر روشن پور، ایمان اسماعیل 
پور، کاملیا ابراهیمى، آرمین همتى، میالد طارى، حامد شیخى، 
امین نبهان آبادى، محمدرضا تفرشى، على زینى، مهدى رجبى، 
ترنم آهنگر، معراج مرادخوانى و... در فیلم «مســلوب» به ایفاى 

نقش پرداخت.

کورش سلیمانى
 سرگرد آگاهى شد

فروزش که بیش از یکسال است سریال «سامو بندرى» را تحویل 
سیما داده اســت درباره چرایى پخش نشدن آن اظهار بى اطالعى 

کرد.
چندى پیش ابراهیم فروزش که در سینماى کودك فیلمساز قابلى 

است سریال «ســامو بندرى» را در لوکیشن هاى ساحلى بوشهر و 
مردمان آن دیار براى شبکه 2 سیما به تولید رساند ولى زمان پخش 
این مجموعه پس از چندبار قطعیت براى پخش، هنوز مشــخص 

نیست.
ابراهیم فروزش درباره تکلیف پخش این سریال گفت: باور کنید خود 
من هم نمى دانم چرا تا به االن پخش نشده و اینکه باالخره چه زمانى 
روى آنتن خواهد رفت. البته چندین بار قرار بود به پخش برسد اما 
همچنان معلق مانده است. خبر هم ندارم کى قرار است در کنداکتور 

تلویزیون قرار گیرد.

فروزش با اشاره به اینکه «سامو بندرى» مشکلى براى پخش ندارد، 
گفت: من سریالم را ساخته ام و تکلیف پخش آن به برنامه ریزى خود 

تلویزیون بستگى دارد.
گفتنى است؛ «سامو بندرى» با قصه اى از اصغر عبداللهى،کارگردانى 
ابراهیم فروزش و تهیه کنندگى سیدعلیرضا سبط  احمدى سال 97 در 
بوشهر جلوى دوربین رفت و پس از چند ماه تصویربردارى، در همان 

لوکیشن هاى جنوب کشور به تولید رسید.
سریال متعلق به فضاى بوشهر اســت و قصه آن با فضاى جنوب 
همخوانــى دارد و بر همین اســاس نیز جمعى از افــراد حاضر در 

مجموعه از بازیگران بوشهرى هستند.
حسن پورشیرازى، مائده طهماسبى، على اوسیوند، مهدى فقیه و... 

در این سریال نقش آفرینى کرده اند.
در خالصه این داستان آمده است: «"سامو" تنها پسر "ناخدا صبور"، 
نوجوان بندرى، باهوش، پر شــر و شــور و ماجراجوست. او درگیر 
اتفاق هایى پیچیده و عجیب مى  شود و خانواده و دوستانش هم درگیر 
ماجراهاى خودش مى  کند. نیت او در هر ماجرا پاك و صادقانه است 
اما ناخواسته باعث بر هم زدن آرامش آن بندر کوچک مى شود و براى 

خودش و اطرافیانش دردسرسازى مى کند...»/2923

ابراهیم فروزش درباره چرایى پخش نشدن
 سریال جدیدش:

از «سامو بندرى» بى خبرم!

اصغر نقى زاده: 

حاتمى کیا مراقب اصغرِ «آژانس  شیشه اى» بود

مانى مهدوى
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کار ســپاهان براى ماندن در رقابت هاى آسیایى گره 
خورده و شــاگردان نویدکیا فقط روى کاغذ شانس 

بقا دارند.
سپاهان در دیدار برگشت مقابل النصر عربستان هم 
مثل بازى رفت با نتیجه مشابه 2 بر صفر شکست خورد 
تا دومین حضور محرم نویدکیا روى نیمکت این تیم 

هم با کسب نتیجه دلخواه همراه نباشد.

ســپاهان با این شکســت همچنان 3 امتیازى باقى 
مانده و در جایگاه ســوم جدول قرار گرفته است و در 
این شرایط شانس صعود طالیى پوشان به شدت کم 

شده است.
 النصر به واسطه 6 امتیازى که از سپاهان گرفت، 10 
امتیازى شده و در صدر جدول گروه قرار دارد و السد 

با 2 امتیاز کمتر و با 8 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.

سپاهان باید این هفته به مصاف العین برود و در مسابقه 
پایانى با الســد دیدار کند. طالیى پوشان در صورتى 
مى توانند راهى مرحله بعد شوند که العین را شکست 
دهند و السد هم مقابل النصر شکست بخورد. اگر السد 
حتى یک تساوى برابر تیم عربستانى کسب کند آنگاه 
سرنوشت صعود به هفته پایانى کشیده خواهد شد و 
نتیجه دیدار رو در رو تیم صعود کننده را مشــخص 

مى کند که با توجه به برترى 3-0 السد در بازى رفت 
جبران آن خیلى سخت و دور از ذهن به نظر مى رسد.

از سوى دیگر هر نتیجه اى به جز پیروزى مقابل العین 
کار ســپاهان را در این دوره از رقابت ها در یک هفته 
مانده به پایــان دور گروهى تمــام خواهد کرد و این 
اتفاق بدون توجه به اتفاقات بازى النصر مقابل السد 

رخ خواهد داد.

دیگه تقریبًا بى خیال آسیا

هافبک عمانى سپاهان بعد از باخت مقابل النصر،گفت: 
در نیمه اول فشار زیادى روى النصر آوردیم ولى شانس 

با ما یار نبود.
در هفته چهارم از لیگ قهرمانان آسیا سپاهان به مصاف 
النصر عربستان رفت و در این بازى هم مثل بازى رفت با 

نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.
محسن الغســانى بازیکن عمانى ســپاهان بعد از این 
شکست، گفت: ما در نیمه اول بازى خوبى ارائه کردیم و 
فشار زیادى روى النصر آوردیم ولى شانس با ما یار نبود و 

رقیب از اشتباهات ما نهایت استفاده را کرد.
وى افزود: سپاهان در این بازى از هیچ تالشى دریغ نکرد 
و بازیکنان با تمام قوا بازى کردند ولى شانس با ما یار نبود. 

تالش مى کنیم تا در بازى هاى آینده جبران کنیم.

با تمام قوا بازى کردیم ولى نشد

وینگر ذوب آهن در مورد شــرایط خودش در فصل 
نقل و انتقاالت صحبت مى کند.

محمدرضــا عباســى در گفتگویــى در خصوص 
شرایط این روزهاى ذوب آهن اظهار داشت: تغییر 
و تحوالتى که در باشــگاه رخ داده به نظرم میتواند 
مثمر ثمر باشد و امیدوارم اتفاقات تلخ فصل گذشته 
و نتایج دور از انتظارى که کسب کردیم این فصل 
جاى خودش را به نتایج خوب بدهد و در حد و اندازه 
نام ذوب آهن باشد. ما ســال گذشته خیلى سختى 
کشیدیم و شرایط دشــوارى داشتیم ولى باید براى 

فصل جدید از آنها عبرت گرفته شود.
وى درمورد روى کار آمــدن رحمان رضایى گفت: 
آقاى رضایى از مربیان جوان و خوب فوتبال ایران 
است و امیدوارم در کارش در ذوب آهن موفق شود. 
ایشان ســابقه بازى در ذوب آهن را داشته و فصل 
گذشته هم اواخر فصل به کادرفنى اضافه شد و روى 

تیم شناخت خوبى دارد.
وینگر ذوب آهن با اشاره به جدایى نفرات کلیدى تیم 
هم عنوان کرد: بله. بازیکنان مهمى از ذوب آهن جدا 
شدند و نفرات کلیدى تیم بودند و امیدوارم نفراتى که 

باشــگاه آنها را جذب کرده یا در آینده جذب خواهد 
کرد بتوانند براى تیم مثمر ثمر باشــند و جاى خالى 

جدا شده ها را پر کنند.
عباسى در مورد اتفاقات اخیر و حواشى که براى ذوب 
آهن پیش آمده گفت: این اتفاقات در شأن باشگاه 
ذوب آهن نبود و به نظرم اگر اختالفى بود باید درون 
خانواده حل مى شد و به رسانه ها نمى کشید. حسین 
ابراهیمى هم یک بازیکن است و شأن و شخصیت 
دارد و با شأن و شخصیتش بازى شد و به نظرم حق 

داشت ناراحت شود.
وى در مــورد تکلیف خودش در فصــل آینده هم 
عنوان کرد: من یک سال دیگر با ذوب آهن قرارداد 
دارم و تکلیفم را باشــگاه روشــن خواهد کرد ولى 
خودم به شخصه دوست دارم فضاى جدیدى تجربه 
کنم. من 10 سال اســت در ذوب آهن حضور دارم 
و 6 سال اســت در تیم بزرگساالن فعالیت مى کنم 
و فکر مى کنم دینــم را به این تیــم ادا کردم و از 
باشگاه مى خواهم به من کمک کند و مانعم نشود. 
پیشنهاداتى دارم و دوست دارم فضاى جدیدى در 

فصل بعد تجربه کنم.

بگذارید بروم من

مدافع میانــى ذوب آهن با پیشــنهادى از تراکتور 
مواجه شــده و در صورت رضایت باشگاه اصفهانى 

به تبریز مى رود.
علیرضا منصوریان پس از عقد قــرارداد با تراکتور 
لیست نفرات مد نظرش را به این باشگاه ارائه داده 
و به دنبال جذب بازیکنان جدید اســت تا تیمش را 
تقویت کند و با شرایط بهترى وارد لیگ بیستم شود.
هادى محمدى، مدافع میانى ذوب آهن که دو سال 
سابقه بازى در تراکتور براى انجام خدمت سربازى 
را داشته، یکى از نفراتى است که علیرضا منصوریان 
زیر نظر دارد و به باشگاه تبریزى عنوان کرده تا براى 

جذب او اقدام کنند.
این مدافع 28 ساله که گفته مى شد به گوا هند خواهد 
رفت، هنوز بــا ذوب آهن 
قرارداد دارد ولى 

در صورت رضایت این باشگاه به تبریز سفر مى کند تا 
پس از سه فصل مجددا براى تراکتور به میدان برود.

همچنین در حالى که شــایعاتى مبنــى بر حضور 
وحید شیخ ویسى در فهرست ارائه شده منصوریان 
به باشــگاه تراکتور وجود دارد، اما این سرمربى نام 
دروازه بان پیکان را در لیســت نقل و انتقاالتى خود 

قرار نداده است.

تراکتور هادى محمدى را وسوسه مى کند

باشگاه سپاهان قصد دارد براى تقویت خط حمله یک مهاجم 
جذب کند.

 محمدرضــا آزادى، مهاجم تراکتور کــه با پایان 
قراردادش با این باشگاه جدایى خود را از جمع 
سرخپوشان تبریزى اعالم کرده و دیگر قصد 
ماندن در این تیم را ندارد چند پیشنهاد 
لیگ برترى دریافت کرده 
که یکى از آنها ســپاهان 

اصفهان است.
سپاهان که با جدایى على 
قربانى یک جاى خالى در خط 
حمله دارد یکى از مشــتریان لیگ برترى آزادى است و به او 

پیشنهاد هم داده است.
این مهاجم جوان که صحبت هایى با یک باشگاه یونانى داشته 
فعًال منتظر است تا تکلیف لژیونر شدنش مشخص شود و اگر به 

توافق نرسید پیشنهادهاى داخلى را بررسى مى کند.

مدافع گرجستانى سپاهان در مورد بازگشتش به میادین و شکست سپاهان در اندیشه «آزادى»!
سپاهان مقابل النصر صحبت کرد.

گئورگى گولسیانى، یکى از مهره هاى مهم و کلیدى این تیم در 
دیدار مقابل النصر عربســتان بعد از ماه ها دورى براى این تیم به 
میدان رفت و بازگشــت او خیال هواداران این تیم را از خط دفاع 
تا حد زیادى راحت کرد. هرچند اولین بازى او بعد از بازگشــت با 
شکست همراه بود و از این رو خوشحالى بازگشت به میادین براى 

او با این نتیجه کمرنگ شد.
گولســیانى در گفتگویى در خصوص بازگشتش به میادین بعد از 
مدت ها دورى و حس و حالش از این اتفاق اظهار داشت: من بسیار 
خوشحالم که توانستم بعد از مدت ها به زمین برگردم و براى تیم 
بازى کنم، در 8 ماه گذشته حتى 90 دقیقه بازى دوستانه هم انجام 
ندادم و دلم براى حضور در زمین فوتبال و احساس باورنکردنى اش 
تنگ شده بود، از اعتماد مربیانم که تصمیم گرفتند مرا در بین 11 

بازیکن اصلى قرار دهند قدردانى مى کنم.
وى در مورد همکارى با محرم نویدکیا و اینکه ایده هاى فوتبالى 
او را مى پســندد یا نه، توضیح داد: بله من تفکر فوتبالى سرمربى 
جدیدمان را دوست دارم، او فرد باهوشى اســت ولى باید به این 
موضوع توجه کرد که به هیــچ وجه وقت زیادى براى انتشــار 

ایده هاى خود نداشت اما اطمینان دارم که عملکرد خودمان را با او 
بهبود خواهیم بخشید و فقط باید به این مجموعه زمان داد و صبر 

کرد تا نتیجه اش را دید.
مدافع سپاهان در مورد بازى مقابل النصر و دالیل شکست تیم در 
این دیدار هم گفت: این سوال خیلى سختى است. براى جستجوى 
دلیل شکست اگر بازى را آنالیز کنیم مى بینیم که حریف از برترى 
برخوردار است، توپ را کنترل مى کرد و توپ کمترى را از دست 
مى داد. وقتى بدون توپ مى دوید، مطمئنًا بیشتر خسته مى شوید. 
اما موقعیت هایى براى گلزنى نیز داشتیم ولى متأسفانه نتوانستیم 
از آنها استفاده کنیم و حریف دو گل آسان به ثمر رساند. شاید وقتى 
که تیمى از حداکثر شانس خود استفاده  مى کند این نشان از سطح 
باالترش باشد اما اگر تمرکز بیشترى داشته باشید نتیجه مى تواند 

متفاوت باشد. این نتیجه اتفاق بدى بود.
گولســیانى در مورد عملکرد خودش در بازى با النصر هم گفت: 
من نمى خواهم درباره خودم صحبت کنم، مخصوصًا وقتى تیمم 
باخته است، اگر بگویم که راضى هستم کامًال درست نیست زیرا 
ما بازى را از دست دادیم. فقط تکرار مى کنم خوشحالم که بعد از 
مدت ها مى توانم به زمین برگردم و در انتظار نمایش هاى خوب 

براى سپاهان هستم.

مدیرعامل فوالد خوزستان اعالم کرد نکونام از چهار تیم مطرح ایران پیشنهاد داشت.
طى روزهاى گذشته شایعاتى مبنى بر حضور جواد نکونام در استقالل شنیده شد. سعید 
آذرى مدیرعامل فوالد خوزستان در این باره اعالم کرد: نکونام کارش را در فوالد شروع 
کرد و اخیرا  نیز تیم اردوى چهار روزه خودش را آغاز خواهد کرد. باید بگویم نکونام از چهار 

تیم مطرح ایران با توجه به عملکرد خوبش پیشنهاد داشت.

گولسیانى: محرم مربى باهوشى است از 4 مدعى پیشنهاد داشت

على کریمى، پیشکسوت و اسطوره محبوب سرخ ها در 
اقدامى عجیب که دلیل آن مشخص نشده است، افشین 
پیروانى، سرپرست تیم پرسپولیس را آنفالو کرده است. 
کریمى که علیرغم نزدیک شــدن به مجموعه تحت 
اسپانسرى باشگاه پرســپولیس، از چندى پیش گفته 
مى شود با افشین پیروانى دچار اختالف نظر شده است، 
افشین پیروانى را از صفحه اینستاگرامى خود آنفالو کرده 
و باید دید واکنشى نسبت به این اقدام خود خواهد داشت 

یا پیروانى به این موضوع ورود مى کند یا خیر.

افشین آنفالو شد

در روزهاى اخیر اینطور گفته شــد که شــاید قانون منع حضور خارجى ها در لیگ برتر 
دستخوش تغییر شود؛ اینکه لغو یا اصالح شود. 

این موضوعى است که جمشید نورشرق - رییس کمیته تعیین وضعیت هم بدان اشاره 
کرد و گفت:« اگر قانون منع حضور خارجى ها در تیم هاى لیگ برترى موجب افزایش 
دستمزد بازیکنان ایرانى شده است باید مورد بررسى دوباره قرار بگیرد.» خبرهاى متفاوتى 
در این باره به گوش رسید از جمله اینکه حضور مربیان خارجى در تیم هاى لیگ برترى آزاد 
مى شود و یا تیم ها این اجازه را خواهند داشت که یک بازیکن خارجى جدید جذب کنند. 

اما همه این اخبار از سوى صادق درودگر یکى از اعضاى هیات رییسه سازمان لیگ تکذیب 
شد. او به صراحت گفت قرار نیست مصوبه اى که از سوى اعضاى هیات رییسه سازمان 
لیگ طراحى و توسط اعضاى هیات رییسه فدراسیون فوتبال تایید شده دستخوش تغییر 

شود. دست کم در این برهه از زمان. 
او درباره ماجراى حضور آلکس نورى در استقالل هم صحبت کرد و گفت:« قانون مى گوید 
قرارداد تیم ها با مربیان و باشگاه ها باید ریالى باشــد اما درخصوص الکس نورى مسئله 

خاصى وجود ندارد و مشکل پیوستنش به استقالل حل مى شود.

فعالً همینه که هست

رفت، هنوز بــا ذوب آهن 
قرارداد دارد ولى 

دروازه بان پیکان را در لیسـ
قرار نداده است.

باشگاه سپاهان قصد دارد براى تقوی
جذب کند.

 محمدرضــا آزادى، مها
قراردادش با این باشگ
سرخپوشان تبریزى
ماندن در این

لیگ
ک

س
قربانى
حمله دارد یکى از مشــتریان لیگ بر

پیشنهادهم داده است.
این مهاجم جوان که صحبت هایى با

فعًال منتظر است تا تکلیف لژیونر شدنش
توافق نرسید پیشنهادهاى داخلى را بررس

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

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

قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شماره 1202 و 1203 مورخ 99/05/16 هیأت: آقاى علیرضا اولیائى فرزند حشمت 
اله شماره شناسنامه 330 و خانم معصومه شاهیان بیدگلى فرزند محمد شماره شناسنامه 
129 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 157,50 مترمربع شماره پالك 3239 
فرعى مفروز و مجزى از 98 فرعى از پالك 3 اصلى واقــع در معین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى على مینایى
2) رأى شــماره 1204 مورخ 1399/05/16 هیأت : خانم طاهــره بهمنى بیدگلى فرزند 
علیجان شماره شناســنامه 40992 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 126,50 مترمربع 
شــماره پالك 3240 فرعى مفروز و مجزا از 8 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد 
بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث علیجان بهمنى 

و کبرى جعفرى
3) رأى شماره 1195 مورخ 99/05/16 هیأت: خانم فهیمه وفامنش فرزند قربانعلى شماره 
شناسنامه 1461 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 105,25 مترمربع شماره پالك 58 فرعى 
مفروز و مجزى از 1 فرعى از پالك 285 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل . ابتیاعى از مالکین مشاعى پالك 285 اصلى 
4) رأى شماره 1196 و 1198 مورخ 99/05/16 هیأت: آقاى مجید حسینى بیدگلى فرزند 
محمدرضا به شماره شناسنامه 1494 نســبت به دو دانگ و خانم صدیقه نورى دیزیچه 
فرزند على به شماره شناسنامه 685 نســبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 143 مترمربع شماره پالك 12 فرعى مفروز و مجزى از 9 فرعى از پالك 310 
اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین مشاعى پالك 

310 اصلى

5) رأى شماره 1188 مورخ 99/05/15 هیأت : شــهردارى آران و بیدگل به شناسه ملى 
14000277330 با نمایندگى آقاى حامد حاجى زادگان بیدگلى ششــدانگ یکباب خانه 
قدیمى بمساحت 565,75 مترمربع شماره پالك 646 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى عذرى خانم شاطریان، فرزین 

بیدگلى، منیره صباغیان 
6) رأى شماره 1177 و 1178 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى على کدخدا فرزند عزیزاله 
شماره شناســنامه 1082 و خانم فاطمه ویســى میانرودى فرزند غالمرضا شماره ملى 
6190026176 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 101 مترمربع شماره پالك 
9 فرعی از پالك 1101 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى حسین کدخدا
7) رأى شماره 1197 مورخ 99/05/16 هیأت : آقاى میثم مرادى جبارآبادى فرزند ابراهیم 
شماره ملى 1250084075 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 118 مترمربع شماره پالك 9 
فرعی مفروز و مجزا از 7 فرعی از پالك 1518 اصلی و قسمتى از مشاعات واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى حسین بادپى، امینه عباسزاده، 

حسین مجانى، بانو باشى اکبرزاده
8) رأى شماره 1193و1194 مورخ 99/05/16 هیأت : آقاى داود رنگرز آرانى فرزند حسین 
شماره شناســنامه 342 و خانم ملیحه ملکیان آرانى فرزند حسین شماره شناسنامه 271 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114 مترمربع شماره پالك 7 فرعی از 1647 
اصلى و مشاعات شماره 1 فرعى از اصلى مذکور واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى خانم زهرا خدام حضرتى
9) رأى شماره 945و946و947 مورخ 99/04/25 هیأت : آقاى على محمد اطاعت آرانى 
فرزند مانده على شماره شناسنامه 132 نسبت به یک و نیم دانگ و خانم فرشته معروفى 
آرانى فرزند جعفر شماره شناسنامه 143 نسبت به یک و نیم دانگ و آقاى عباس اطاعت 
آرانى فرزند على محمد به شــماره ملى 1250104130 نســبت به ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 186 مترمربع شماره پالك 10 فرعی مفروز و مجزى از 
1 و 2 و 4 فرعى و مشــاعات پالك 1654 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى عباس اطاعت و فرشته معروفى 
10) رأى شماره 1208 مورخ 99/05/19 هیأت : آقاى اکبر ضابط زاده آرانى فرزند حسین 
شماره شناسنامه 8306  ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 31 مترمربع شماره پالك 1 
فرعى از پالك 1690 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از 

مالک رسمى حسین ضابط زاده
11) رأى شماره 1156 و 1159 مورخ 99/05/14 هیأت : آقاى سیدرضا خاتمى بیدگلى 
فرزند سید احمد به شماره شناسنامه 14 نسبت به پنج دانگ و خانم زهره صمدیان مفرد 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 816 نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 296,85  مترمربع شماره پالك 5476 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در 
مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى خانم عطیه خانى 

آرانى و وراث آقاى نعمت اله زارعى
12) رأى شماره 3719 مورخ 98/11/26 هیأت : خانم زینب نجفى آرانى فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 371 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالك 3405 
فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى 

از مالک رسمى على اصغر مطمئن
13) رأى شــماره 1206 و 1207 مورخ 99/05/19 هیأت : آقاى ابوالفضل بلندى آرانى 
فرزند عباس شماره شناســنامه 663 و خانم فاطمه عبداله آبادى آرانى فرزند حبیب اله 
شماره شناسنامه 2417 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه به مساحت 382 مترمربع شماره 
پالك 307  فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتى آران و 
بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى خانم کلثوم برجى، خانم آغا آقائیان، عباس عبداله آبادى

14) رأى شماره 1210 مورخ 99/05/19 هیأت : آقاى حسین انیسى آرانى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 310 ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 99 مترمربع شماره پالك 
1771 فرعى و 2044 فرعى مفروز و مجزى شــده از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى 
واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى حمیدرضا 

انیسى و حسن اوقانى
15) رأى شماره 1205 مورخ 99/05/16 هیأت : آقاى محمدعلى احسنى فرزند نعمت اله 
به شماره ملى 6190010202 ، ششدانگ یکبابخانه بمساحت 140 مترمربع شماره پالك 
2048 فرعى مفروز و مجزى شده از 1311 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى سیدهالل عباس زاده
16) رأى شماره 1209 مورخ 99/05/19 هیأت : خانم شیوا مسیب کالشم فرزند حسین 
شماره شناسنامه 1744 نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
112,50 مترمربع شماره پالك 6501 فرعى مفروز و مجزى شده از 1471 فرعى از پالك 
2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از 

مالک رسمى خانم فاطمه جمالى

17) رأى شماره 1199 و 1200 مورخ 99/05/16 هیأت : آقاى جواد اکوان فرزند حسین 
شماره شناســنامه 117 و خانم فاطمه لقبى بیدگلى فرزند عباس شماره شناسنامه 486 
(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 112,5 مترمربع شماره پالك 6502 فرعى 
مفروز و مجزى شده از 1049 از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ابوالفضل ستاره
18) رأى شــماره 1136 مورخ 99/05/14 هیأت : آقاى امیرحسین شبانى یزدلى فرزند 
حسن شماره شناسنامه 13183 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 141 مترمربع شماره پالك 
1832 فرعى مفروز و مجزى شده از 29 فرعى از پالك 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش 
آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد روشنى نوش آبادى

19) رأى شماره 1155 مورخ 99/05/14 هیأت : خانم فاطمه شکرائیان فرزند امراله شماره 
شناسنامه 173 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 166 مترمربع شماره پالك 626 فرعى از 
پالك 43 اصلى واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از 
مالک رسمى آقاى امراله شــکرائیان بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم 
وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
99/06/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/30 م الف :968165-رییس اداره ثبت اسناد 

و امالك آران و بیدگل عباس عباس زادگان/6/137
اخطار اجرایى

شماره: 98/98 حل 11 به موجب رأى شماره 943 تاریخ 98/5/8 حوزه 11 شوراى حل 
اختالف شهرستان خمینى شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه عبداالمیر سبحانى 
نیا نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد و هفده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى 
و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 97/5/25 لغایت زمان پرداخت در زمان 
اجرا در حق خواهان امیرحســین کیانى با وکالت آقاى قصرى نشانى: خمینى شهر- خ 
مدرس- خ ش فهمیده ك خورشید و نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت در ضمن راى 
صادره غیابى مى باشــد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 991342 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر/6/195

آگهى تغییرات
شــرکت ماهان طرح دماوند سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 61650 و شناســه ملى 
14008031789 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/04/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : عبدالرضا ابوسباکاظمینى 
کد ملى 1291027416 بعنوان مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره - فرهــاد بکائى جزى 
کد ملــى 1290426694 بعنــوان رئیس 
هیئــت مدیــره - ایمان تقــى زاده کد ملى 
1287254713 بعنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره بعنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و بانکى و تعهدات شــرکت با 
امضاء مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق ادارى 
و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره مى باشــد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(987687)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع رنگ ســپاهان پارســیان 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 12909 و 
شناســه ملى 10260339297 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1399/06/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مرتضى اکوچکیان بــه کدملى 
1286477530 و مهناز فرقدانى چهارسوقى 
به کدملى 1280300477 و سعید اکوچکیان 
به کدملــى 1289642036 و نوید اکوچکیان 
به کدملــى 1289177041 و امیر اکوچکیان 
به کدملى 1270093371 بعنــوان اعضاى 
اصلى هیــات مدیره بــراى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. محســن معمار منتظرین به 
کدملى1286874610و محمــد على معمار 
منتظرین به کدملــى 1287284515بترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب مى شود. روزنامه 
کثیــر االنتشــارنصف جهــان جهــت درج

 آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (987747)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى زایند عمران 
سپاهان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 48174 و شناســه ملى 
10260663581 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1398/05/05 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : علیرضا 
عمرانپور به کدملــى 1288445059 
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و سمیه 
هراتیان به کدملــى 1289211930 
به ســمت نایب رییس هیــات مدیره 
و قاســم زارعى خیادانى بــه کدملى 
1291477926 عضو اصلى هیات مدیره 
به عنوان اعضاء هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد 
مالى وتعهدات شرکت با امضاى مدیر 
عامل وبا مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى 
باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (987769)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع رنگ ســپاهان پارسیان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 12909 و 
شناســه ملــى 10260339297 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/02 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : مهناز فرقدانى چهارسوقى کدملى 
1280300477 بعنوان رئیس هیات مدیره 
- مرتضى اکوچکیان کدملى 1286477530 
بعنوان عضــو هیات مدیــره ومدیرعامل - 
ســعید اکوچکیان کدملى 1289642036 
به ســمت نایب رئیس هیات مدیره - نوید 
اکوچکیان کدملى 1289177041 بسمت 
عضو هیات مدیره - امیر اکوچکیان کدملى 
1270093371 بسمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء 
مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. 
مدیرعامل مجرى مصوبــات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (987771)

آگهى تغییرات
شــرکت منتخب صنعت جوان ســهامى 
خاص به شماره ثبت 18795 و شناسه ملى 
10260396940 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/05/13 آدرین 
غازاریان به شماره ملى 1288933071 
بســمت رئیس هیات مدیره ، وارتانوش 
هوسپیان به شماره ملى 1288572530 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، سیاوك 
طهماســیان ســوارانى به شــماره ملى 
1159131171 بسمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
و کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً با 
مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق ادارى و 
عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (988427)

آگهى تغییرات
شــرکت منتخب صنعت جوان ســهامى 
خاص به شماره ثبت 18795 و شناسه ملى 
10260396940 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1399/05/13 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : - آدرین غازاریان به شــماره 
ملى 1288933071 ، وارتانوش هوسپیان 
به شــماره ملى 1288572530 و سیاوك 
طهماســیان ســوارانى به شــماره ملى 
1159131171 بسمت اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- روح اله خسروى دســتگردى به شماره 
ملى 1290530491 و محمد ســلیمانى 
ننادگانى به شماره ملى 1271419955 به 
ترتیب بسمت بازرس اصلى و بازرس على 
البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (988428)

آگهى تغییرات
شرکت گستر نصب آروین سهامى خاص به شماره ثبت 18695 و شناسه ملى 10260395949 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/05/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهناز محمودیه چمپرى به شماره ملى 1971650854به سمت بازرس اصلى و عبدالرحمان دهقانى 
چم پیرى به شماره ملى 6209881742به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. شمسعلى جهانگیرى چم پیرى به شماره ملى6209900828 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و على شاهین گهر به 
شماره ملى1280820500 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناجى پیمان ضیایى به شماره ملى 3255330841 به سمت عضو هیئت مدیره و اکبر وکیلى به 
شماره ملى 1110361688 به سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء شمسعلى جهانگیرى چم پیرى همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل 
تفویض نمود: انجام امور ادارى از هر قبیل و تشریفات قانونى-حفظ و تنظیم فهرست دارایى-شرکت و تعیین بودجه سالیانه و تعیین پرداخت حقوق و انجام 
پرداخت هزینه هاى رسیدگى به محاسبات-پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه- تعیین آیین نامه هاى داخلى-اجراى تصمیمات مجامع عمومى-اداى دیون و 
وصول مطالبات-برپایى شعب،واگذارى و قبول نمایندگى،اتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران،عقد و امضاى هرگونه پیمان. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (987746)

آگهى تغییرات
شرکت اطلس گستران الماس آریا سهامى خاص به شماره ثبت 50223 و شناسه ملى 14003491482 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/05/26 موارد زیر به موضوع اساسنامه شرکت الحاق گردید : ثبت موضوع فعالیت ذیل بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : انجام 
امور مرتبط با پیمانکارى راه و ساختمان و رشته هاى ساختمانى اعم از چوب اجر سنگ و بتن و فلزى و سازه هاى ساختمانى محوطه سازى دیوار کشى اجراى 
پیاده روها جداول نقشه کشى ساختمان مشاوره در ساخت و طراحى کلى و جزى ساختمان امور مربوط به خاکبردارى و خاکریزى و انجام عملیات آسفالتى 
راه و ترابرى ساخت انواع راه ها پل ها تونل ها سد سازى کانال سازى آب و برق و گاز و لوله کشى ها مرتبط با آن انجام تاسیسات و تجهیزات آب و سد سازى 
و دکوراسیون شهر سازى عمران و موتورخانه تجهیزات ساختمان و خطوط انتقال مواد در کارخانه جات و انجام امور خدماتى و طبخ و توزیع غذا و نظافت و 
تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص فضاى سبز نگهدارى ماشین آالت و تجهیزات و مشارکت و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه 
کاال هاى مجاز بازرگانى ، طراحى ،خرید و اجراى پروژه هاى عمرانى در راستاى شهرسازى نوین طبق نقشه هاى جامع شهرى و واحد هاى تجارى ، برگزارى 
همایش و سمینار با دعوت از متخصصان مربوطه و مرتبط به فعالیتهاى شــرکت و نیز انجام مطالعات کاربردى مورد نیاز براى نیل به اهداف شرکت. اخذ و 
اعطاى نمایندگى شــرکتهاى معتبر داخلى و خارجى : در صورت لزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (988434)

آگهى تغییرات
شرکت گستر نصب آروین سهامى خاص به شماره 
ثبت 18695 و شناســه ملى 10260395949 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/05/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ماده 
23 اساسنامه به شــرح ذیل اصالح گردید : شرکت 
بوسیله هیات مدیره اى مرکب از 3 الى 10 نفر عضو 
اصلى که از بین صاحبان سهام انتخاب مى شوند اداره 
مى گردد . شرکت میتواند یک یا دو نفر عضو على البدل 
نیز انتخاب نماید. . تعداد سهام وثیقه مدیران به یک 
سهم کاهش یافت و ماده 25 اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (987744)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى بازرگانى فرات پالستیک سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 3342 و شناســه ملى 
10260239476 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1399/05/31 سرمایه شرکت از مبلغ 
3500000000 به مبلــغ 14000000000ریال 
از طریق مطالبات حال شده ســهامداران و از طریق 
باالبردن ارزش ریالى ســهام افزایش یافت و تماما 
پرداخت گردید و ماده (5 ) اساســنامه به شرح زیر 
اصالح شــد. ماده ( 5 ) اصالحى : ســرمایه شرکت 
مبلغ 14000000000 ریال تمام مى باشــد که به 
1750000 ســهم 8000 ریالى با نام عادى تقسیم 
شده و تماما پرداخت گردیده است اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (988439)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیــدى بازرگانى فرات پالســتیک 
سهامى خاص به شــماره ثبت 3342 و شناسه 
ملى 10260239476 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1399/05/28 محمدرضــا جعفر پیشــه به کد 
ملى 1285749553 و سمانه تحسیرى کد ملى 
1271558769 به ترتیب به ســمت بازرسان 
اصلى و بــازرس على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (988437)

آگهى تغییرات
شــرکت پویش تراش ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 22045 و شناســه 
اســتناد  بــه   10260428800 ملــى 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/04/17 یک تبصره به ماده 4 اساسنامه 
بدین شرح الحاق گردید : هیئت مدیره میتواند 
مرکز اصلى شرکت را به هر کجا که صالح و 
مصلحت بداند منتقل و یا شــعبى را تاسیس 
نماید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (988452)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پدیده سازان نصف جهان اسپادانا درتاریخ 1399/06/16 به شماره ثبت 65489 به شناســه ملى 14009411402 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :عملیات ساخت در امور عمرانى از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه هاى آب رسانى خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى 
موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح 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 مفتح ، کوچه شهید مصطفى حدادیان[ 27] ، کوچه شهیدمحمدعلى عبدیزدان [29] ، پالك-4 ، پالك قدیمى 16 ، طبقه همکف کدپستى 8156775811 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1899561796 مورخ 
1399/05/09 نزد بانک بانک تجارت شعبه رودکى با کد 6720 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى امین اسمعیل زاده به شــماره ملى 1249933791 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ابراهیم 
اسماعیل زاده به شماره ملى 1270819372 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد جهاندارملک ابادى به شماره ملى 6200006741 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد فتحى به شماره ملى 0901281670 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى ابوالفضل خردى به شماره ملى 1271173409 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (988443)

آگهى تغییرات
شرکت اطلس گستران الماس آریا سهامى خاص به شماره ثبت 50223 و شناسه ملى 
14003491482 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/05/26 فریال پدرام به شماره ملى 1282701703 - سیروس عزیزى به شماره 
ملى 4610159937 - یاسمین عزیزى به شماره ملى 4710188343 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . محمود نجفى دهکردى به کد ملى 
4623329062 و نسیم اشراقى کد ملى 1270935879 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان 
براى چاپ آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (988430)

آگهى تغییرات
شرکت اطلس گســتران الماس آریا ســهامى خاص به شــماره ثبت 50223 و شناسه ملى 
14003491482 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 1399/05/26 ســیروس 
عزیزى بشــماره ملى4610159937 بســمت رئیس هیأت مدیره - یاسمین عزیزى بشماره 
ملى4710188343 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره - فریال پدرام بشماره ملى1282701703 
بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب شــدند . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاى مدیرعامل 
یا رئیس هیات مدیره منفرداً و با مهر شــرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (988432)
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متخصصان علم تغذیه بر این باورند که ویتامین ها 
و مواد معدنى موجود در میوه ها و سبزیجات، با این 

کیفیت در هیچ مکّملى یافت نمى شوند.
دانشــمندان 12 هزار نوع فیتو کمیکال و 180 نوع 
ویتامین و مــاده معدنــى مختلف را در میــوه ها و 
سبزیجات کشف کرده اند که هیچ مکّملى همه آنها را 
در خود ندارد. میزان مصرف میوه و سبزیجات توصیه 
شده در یک رژیم غذایى سالم، پنج تا 9 وعده در طول 
روز اســت؛ اما حجم مصرف میوه و سبزیجات تنها 

فاکتور مهم در رژیم غذایى نیست.
رنگ میوه ها و سبزیجات نیز عامل مهمى در انتخاب 
نوع میوه مصرفى اســت. دلیل اهمیت این موضوع، 
این اســت که هر کدام از رنگ هاى مختلف میوه و 
سبزیجات نشان دهنده مواد مغذى مختلفى است که 

در آنها وجود دارد.
رنگ هاى مختلــف، داراى رنگدانه هاى مختلف و 
خواص مختلف هســتند. پس بهتر اســت به جاى 
خوردن یک رنــگ میوه، رنگین کمانــى از میوه ها 
و ســبزیجات مصرف کنید تا از همــه نوع خواص 
خدادادى آنها بهره مند شوید. در علم تغذیه، رعایت 
تنوع غذایــى از روى رنگ مواد غذایــى به «تغذیه 
رنگین کمانــى» معروف اســت. به همیــن دلیل 
رنگ هاى اصلى مواد غذایى را به هفت رنگ اصلى 

تقسیم بندى مى کنند.

سبز
رنگ سبز میوه ها و سبزیجات به دلیل وجود کلروفیل، 
ایزوتیوسیانات ها و گلوکوزینوالت هاست که عوامل 
سرطانزا در کبد را کاهش مى دهند. برخى از میوه ها و 
سبزیجات سبز رنگ، حاوى ایندول هستند که ممکن 
است خطر ابتال به ســرطان را کاهش دهند. لوتئین 
موجود در میوه هاى سبز رنگ، به شما در پیشگیرى از 

مشکالت بینایى کمک مى کند.
سبزیجات و میوه هاى سبز رنگ، مقدار زیادى آهن و 
اسید فولیک دارند. عالوه بر این منبع خوبى از ویتامین  
Cهســتند که به نوبه خود باعث جــذب بهتر آهن 

مى شوند. ســایر مواد مغذى رایج در بسیارى از این 
 ،K ویتامین  ،Aمیوه ها و سبزیجات، شامل ویتامین
پتاسیم و فوالت است. از جمله میوه ها و سبزیجات 
سبزرنگ مى توان کلم بروکلى، کاهو، کیوى، خیار، 

اسفناج، آووکادو، سیب سبز و کرفس را نام برد.

سفید
رنگ ســفید میوه ها و ســبزیجات، از ترکیبات پلى 
فنول با خاصیت آنتى اکسیدانى به نام آنتوکسانتین ها

حاصل مى شــود کــه به کاهــش خطــر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى و سرطان کمک مى کند. برخى 
غذاهاى سفید مانند ســیر حاوى آلیسین هستند که 
به کاهش خطر ابتال به فشــار خون، کلسترول باال، 
سرطان و بیمارى هاى قلبى کمک مى کنند. میوه ها
و سبزیجات ســفید، منابع خوبى از پتاسیم، منیزیم، 
فیبر، ویتامیــن C، فوالت، نیاســین و ریبوفالوین 
هستند. مطالعات نشان مى دهند که مصرف میوه ها 
و سبزیجات سفید ممکن است به محافظت در برابر 
سرطان روده بزرگ کمک کند. میوه ها و سبزیجات 
سفید شامل سیب زمینى، پیاز سفید، گل کلم، قارچ، 
سیر، هلو سفید، زنجبیل، موسیر، شلغم سفید، ذرت 

سفید و گالبى هستند.

قرمز
میوه ها و ســبزیجات قرمز عالوه بر آنتوســیانین، 
اغلب حاوى لیکوپن نیز مى باشند. آنتوسیانین هاى 
موجود در میوه هاى قرمز خاصیت آنتى اکســیدانى 
و ضد التهابى براى رگ هــاى خونى، مفاصل و کل 

بدن دارند.
 لیکوپن داراى خاصیت آنتى اکسیدانى و ضد سرطانى 
است که ممکن است به کاهش خطر ابتال به سرطان و 
بیمارى هاى قلبى کمک کند. لیکوپن همچنین براى 
محافظت از سالمت پروســتات و حفظ بافت سینه 
مفید است. الکترولیت هاى موجود در این مواد غذایى 
مانند پتاســیم، منیزیم و سدیم باعث سالمتى قلب، 
متعادل شدن فشــار خون و همچنین هیدراتاسیون 
مى شوند. عالوه بر اینها، میوه ها و سبزیجات قرمز 
حاوى مقدار زیادى ویتامینA و ویتامین C هســتند 
که براى سالمتى پوســت، مو و ناخن ها و همچنین 

سیستم ایمنى بدن بسیار حائز اهمیت هستند.
از جمله میوه ها و سبزیجات قرمز رنگ، مى توان به 
فلفل قرمز، سیب قرمز، انگور قرمز، آلبالو، فلفل دلمه 
یا قرمز، گوجه فرنگى، هندوانه، توت، انار، پیاز قرمز و 

توت فرنگى اشاره کرد.

زرد و نارنجى
ترکیباتى که باعث زرد و نارنجى شدن رنگ میوه ها 
مى شوند، کاروتنوئید نامیده مى شوند. کاروتنوئیدها 
به بهبود عملکرد سیســتم ایمنى بدن کمک کرده و 
خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى، مشکالت بینایى و 
سرطان را کاهش مى دهند. بتاکاروتن، کاروتنوئیدى 
است که بدن شما براى ایجاد ویتامین A از آن استفاده 
مى کند. سبزیجات و میوه هاى زرد رنگ، سرشار از 
لوتئین هستند که براى ســالمتى چشم بسیار مهم 
است. لوتئین به ویژه براى افراد مسن براى جلوگیرى 
از دژنراســیون ماکوال وابسته به ســن الزم است. 
میوه هاى زرد و نارنجــى حاوى مواد مغذى دیگرى 

مانند فوالت، پتاسیم، برم و ویتامینC  مى باشند.
برخى از میوه ها و سبزیجات زرد و نارنجى عبارتند از 
هویج، پرتقال، انبه کدو، ذرت، پاپایا، هلو، سیب زمینى 

شیرین، فلفل دلمه اى زرد و فلفل دلمه اى نارنجى.

آبى
میوه ها و ســبزیجات آبى، رنگ خود را از ترکیبات 
گیاهى مفیدى به نام پلى فنول مى گیرند. میوه هاى 
آبى رنگ سرشار از آنتوسیانین هستند که یک گروه 

مهم از پلى فنول ها هستند.
البته آنتوســیانین ها تنها خاصیت رنگ دهى ندارند 
بلکه مطالعات نشــان مى دهد که آنتوســیانین ها 
ســالمت قلــب را افزایــش داده و خطــر ابتال به 
بیمارى هایى ماننــد دیابت نــوع 2، چاقى و برخى 

سرطان ها را کاهش مى دهند.
از میوه هــاى آبى رنگ، مى توان به بلوبرى اشــاره 
کرد که حاوى کالرى کم و فیبر زیادى است و مقدار 
زیادى ویتامین K، منگنز و ویتامیــن C دارد. دیگر 
میوه هاى آبى رنگ شامل آقطى، تمشک، کونکورد، 

انگور فرنگى و دامسون هستند.

بنفش
میوه هــا و ســبزیجات بنفش، منبع عالــى از آنتى 
اکسیدان هستند. آنتى اکسیدان هاى موجود در این 
مواد غذایى به خنثى سازى رادیکال هاى آزاد کمک 

کرده و سالمت بدن شما را افزایش مى دهند.
از اصلى تریــن آنتى اکســیدان هــاى موجود در 
میوه ها و سبزیجات بنفش مى توان به پلى فنول ها، 
فالونوئیدها و آنتوسیانین اشاره کرد که باعث کمک 
به کنترل دیابت، کاهش سطح کلوسترول، کاهش 

التهاب و کمک به حفظ عملکرد مغز مى شوند.
از میوه ها و ســبزیجات بنفش، مى توان به  چغندر، 
کلم بنفش، بادمجان، گل کلم بنفش، آکاى، هویج 
بنفش، انجیر بنفش، انگور بنفش، سیب زمینى بنفش، 

مارچوبه بنفش و فلفل بنفش اشاره کرد.

خوشمزه هاى  رنگارنگ

دانشگاه ادینبورگ در بخش جلب داوطلب تارنماى خود نوشت: 
«با توجه به اینکه کووید-19 نوع جدیدى از ویروس کروناست، 
نمى دانیم آیــا غرغره و استنشــاق آب نمک همــان تأثیرى را 
بر آن خواهد داشــت که بــر دیگر ویروس هاى کرونا داشــته، 

یا نه.»
دانشمندان از داوطلبان خواسته اند در آزمایشى شرکت کنند که 
هدف آن تعیین میزان تأثیر غرغره و استنشاق آب نمک بر عوارض 
اولیه کووید-19 است. پژوهشگران دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند 
امیدوارند تحقیقاتشان را روى یک آزمایش مقدماتى بنا کنند که 
نتیجه گیرى کرده بود غرغره و استنشاق با محلول آب نمک دوره 

سرماخوردگى را کوتاه مى کند.
این آزمایش مقدماتى نشــان داد که هرچند میزان گســترش 
ویروس و ســرایت آن در افرادى که از محلول آب نمک استفاده 
کرده بودند کاهش یافته بوده، اما این میزان از نظر آمارى چندان 

قابل توجه نبوده است.
این آزمایش روى 54 داوطلب انجام شده است که برخى حامل 
ویروس ســرماخوردگى و برخى دیگر آلوده بــه ویروس کرونا 
بوده  اند.کارشناســان مى گویند برخى ســلول هاى بدن انسان 
توانســته  اند از یون کلرور (یکى از عناصر نمک) براى ترکیب با 
اسید هیپوکلرو که توسط گلبول هاى سفید خون براى مبارزه با 
عفونت تولید مى شود استفاده کنند. اسید هیپوکلرو ماده فعال در 
وایتکس است که خاصیت ضد ویروسى دارد. هدف پروژه دانشگاه 
ادینبورگ این است که  این سلول ها یون کلرور بیشترى دریافت 

کنند.

قهوه ترك به دلیل طعم و روش خاص تهیه و ســرو آن بســیار 
محبوب است و در سراســر خاورمیانه مرسوم است. با مصرف به 
اندازه قهوه ترك از خواص این نوشــیدنى در کنار طعم دلنشین 

آن لذت ببرید.
فعالیت ورزشــى را بهبود مى بخشــد: قهوه یک محرك طبیعى 
است که عملکرد ورزشى و ذهنى را افزایش مى دهد و نسبت به 
سایر قهوه ها میزان متداولى از کافئین را فراهم مى کند که براى 

ورزشکاران بسیار مفید است.
مى تواند باعث کاهش درد شــود: مصرف دو تا سه فنجان قهوه 
ترك در روز مى تواند میزان احساس درد ناشى از فعالیت ورزشى 

را کاهش دهد.
داراى ترکیبات مفید است: دانه هاى قهوه حاوى ترکیبات مفیدى 
مثل اسید کلروژنیک هســتند که نوعى آنتى اکسیدان پلى فنول 
است که براى سالمتى بدن بسیار مفید است. این اسید براى بهبود 

التهاب، قند خون، سطح کلسترول و فشارخون باال مؤثر است. 
مى تواند در برابر برخى از بیمارى ها اثرات محافظتى داشته باشد: 
قهوه ترك ممکن است که خطر ابتال به دیابت و بیمارى هاى قلبى 

را کاهش دهد.

 عوارض مصرف:
ایجاد مشــکالت معده و گوارش: افرادى که داراى مشکالتى از 
قبیل سندرم روده  تحریک پذیر، کولیت زخمى، ورم معده، زخم 
معده پپتیک و بیمارى کرون هستند باید در مصرف قهوه احتیاط 

کنند که دچار بروز مشکالت گوارشى و تجدید آن نشوند.
افزایش تولید اســید با مصرف زیاد: قهوه تولید اسید را افزایش 
مى دهد؛ به ویژه اسید هیدروکلریک و اسید معده که براى تجزیه 
مواد غذایى در معده هســتند. افزایش این اسید ها در معده باعث 

بروز مشکالت مى شود.
افزایش فشــار خون با مصرف بیش از حد قهــوه ترك: کافئین،  
فشار خون را افزایش مى دهد. مصرف بیش از اندازه قهوه باعث 
بروز افزایش فشــار خون به ویژه در افرادى مى شود که مشکل 

فشارخون باال دارند.

دکتر على اصغر شیرازى، متخصص گوش و حلق بینى از دانشگاه 
علوم پزشکى ایران در مورد عوارض اســتفاده مکرر از هندزفرى و 
هدفون براى گوش اظهار کرد: اســتفاده مکرر از هندزفرى به پرده 
گوش آسیبى نمى رســاند، اما به این دلیل که هندزفرى وارد گوش 
خارجى مى شود ممکن است آسیب هایى به آن وارد کند و حتى باعث 

ایجاد حساسیت در گوش شود.
او بیان کرد: همچنین هنگام اســتفاده از هندزفرى، جرم هایى که 
در داخل گوش وجود دارد در پشت آن باقى مانده و به داخل گوش 
فرستاده مى شود که در نهایت به دلیل تجمع جرم ها در داخل گوش، 

شنوایى فرد دچار آسیب مى شود. 
شیرازى تصریح کرد: اگر کسى پرده گوشش دچار پارگى و یا سوراخ 
شده باشد و یا حتى عفونت گوش میانى داشته باشد، استفاده مکرر از 
هندزفرى سبب مى شود تا این عفونت نیز بیشتر شود و مشکالتى را 

براى گوش میانى به همراه داشته باشد.
او ادامه داد: یکى از مسائل مهمى که در رابطه با استفاده از هندزفرى 
باید به آن توجه شــود این است که کســانى که به صورت مکرر از 
هندزفرى استفاده مى کنند به خصوص در مدت زمانى طوالنى و با 

صداى بلند در چنین شرایطى ممکن است آسیب هاى جدى به عصب 
و حلزون گوش وارد شود و شنوایى افراد را تا حد قابل توجهى ضعیف 

کند که این آسیب جبران ناپذیر  است.
شیرازى گفت: بنابراین افراد نباید مدت زمان طوالنى از هندزفرى 
اســتفاده کنند همچنین الزم اســت بدانید که به هنگام استفاده از 
هندزفرى نباید صداى گوشى آنقدر بلند باشد که صدا هاى محیط 
اطراف به هیچ وجه شــنیده نشــود پس عالمت بلند بودن صداى 
هندزفرى آن است که فرد به هنگام استفاده از آن متوجه صداهاى 

محیطى نشود. 
او در نهایت افزود: اســتفاده مکرر از هندزفرى و هدفون به صورت 
طوالنى مدت آن هم با صداى بلند به عصب گوش آسیب مى رساند، 
اما تنها تفاوت آسیبى که بر اثر استفاده از هدفون در مقابل هندزفرى 
به گوش وارد مى شود این است که چون هدفون وارد مجراى گوش 
نمى شود پس دیگر سبب جمع شدن جرم ها داخل گوش نخواهد شد 
یا کسانى که پرده گوش شان به هر علتى که پاره و یا سوراخ شده است 
و یا حتى عفونت گوش میانى دارند نسبت به کسانى که از هندزفرى 

استفاده مى کنند کمتر در معرض خطر کم شنوایى قرار مى گیرند.

در بسیارى از موارد موردى براى نگرانى مورمور دست ها و پاها وجود 
ندارد. اما به هرحال مى  تواند عالمتى از یک وضعیت بالینى باشــد. 
احساس مورمور و سوزن سوزن شــدن مى  تواند براثر نوع خاصى از 
نشستن یا خوابیدن مانند روى هم انداختن پاها یا خوابیدن روى بازو 

ایجاد شود.
مى تواند همراه با عالیمى همچون درد، خارش، بى حسى و یا تحلیل 
عضله باشــد.در برخى موارد مورمور مى  تواند نشانه اى از آسیب هاى 
عصبى باشــد که براثر صدمات ناشــى از ضربه یا تکرار اســترس، 
عفونت هاى باکتریایى یا ویروسى، قرار گرفتن در معرض سموم و یا 

بیمارى هاى سیستمیک مانند دیابت ایجاد شده باشد.
چنین آسیب هاى عصبى به دلیل اینکه اعصاب اندام هاى دور از مغز 
و نخاع مانند اعصاب دســت و پا را تحت تأثیر قرار مى  دهد به عنوان 
نوروپاتى محیطى شناخته مى  شــوند. دیابت یکى از شایع ترین علل 
نوروپاتى محیطى در کشور انگلستان است. بین 10 الى20 درصد از 
افرادى که مبتال به دیابت هستند داراى نوروپاتى هستند که به آن پلى 

نوروپاتى مى  گویند.
در این افراد احساس مورمور و عالیم دیگر اغلب در هر دو پا آغاز شده 
و به سمت باالتر و ناحیه دست ها هم کشیده مى  شود. افراد دیابتیک 

فرم هاى خفیف تا شدید آسیب هاى عصبى را نشان مى  دهند که علل 
آن متعدد است.

بیمارى هاى سیســتمیک، از جمله اختالالت کلیوى بیمارى هاى 
کبدى، مشکالت عروقى و بیمارى هاى خونى آمیلویدوسیس، التهاب 
عروق قلبى، عدم تعادل هورمونى مثل کم کارى تیروئید، سرطان ها 

و... که باعث اختالل عصبى مى  شوند.
کمبود ویتامین. ویتامین هایى مثل E-B1-B6-B12 و نیاسین براى 
 B12 بهبود عملکرد سیستم عصبى ضرورى هستند، کمبود ویتامین
مى  تواند باعث کم خونى خطرناکى کــه منجر به نوروپاتى محیطى 
مى  گردد شــود. گرچه فزونى ویتامین B6 نیز خود مى  تواند مورمور 

دست و پا را به همراه داشته باشد.
مواد سمى، فلزات سنگینى چون آرسنیک، جیوه و تالیوم و برخى مواد 
شیمیایى محیطى. برخى داروها به خصوص داروهاى شیمى درمانى 
مورد استفاده در درمان سرطان کبد و حتى برخى داروهاى ضد ویروس 
و باکترى عفونت ها (ایدز، هرپس، و...) بیمارى هاى خود ایمن (لوپوس 
و ارتریت روماتویید و... )اختالالت ارثى صدمات و آسیب هاى وارده 
به اعصاب انجام ارزیابى هاى پزشــکى فورى در موارد سوزن سوزن 

شدن مداوم دست ها و پاها شما مهم است آن را کم اهمیت نشمارید.

غرغره کردن آب نمک 
در پیشگیرى از کرونا

 مؤثر است؟

خواص بى نظیر
 قهوه ترك

آخرین یافته ها درباره عمر ویروس کرونا

زى، مت ى ق وشو ص
 عوارض اســتفاده مکرر از هندزفرى و 
کرد: اســتفاده مکرر از هندزفرى به پرده 

ن ى ر ن رچ
و حلزون گوش وارد شود و شنوایى افراد را تا حد قابل توجهى ضعیف 

کند که این آسیب جبران ناپذیر  است.

دانشگاه  حلقبینى از صداى بلند در چنینشرایطى ممکناست آسیب هاى جدى به عصب متخصص گوش و

آسیب هاى 
جبران ناپذیر 
هندزفرى

 بر شنوایى 

چرا پاهاى ما
 مور مورمى شود

محققان پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتیک و زیست فناورى آخرین 
اطالعات در زمینه مدت ماندگارى ویروس کرونا روى ســطوح را 

ارائه کردند.
دکتر کسرى اصفهانى، عضو هیئت علمى پژوهشگاه ملى مهندسى 
ژنتیک و زیست فناورى اظهار کرد: تحقیقاتى روى ویروس کرونا 
در خصوص ماندگارى روى سطوح از منابع خارجى انجام دادیم که 

مشخص شد این ویروس چه مدت بر روى سطوح باقى مى ماند.
اصفهانى با اشــاره به نتایج درباره خریدهایى که انجام مى شود و 
مدت ماندگارى ویروس روى آنها گفــت: در کل باید خریدهاى 
خود را پنج تا هفت روز در انبــارى (در دماى معمول اتاق) بگذاریم 
تا ویروس هاى کروناى  موجود در سطح آنها از بین برود و بعد آنها 

را استفاده کنیم.
وى گفت: زمان هاى مختلفى بــراى طول عمر این ویروس در 
منابع مختلف ذکر شده که در برخى موارد مثل طول عمر ویروس 
بر روى فلز مس، در همه منابع این زمان چهار ساعت بوده ولى 

در برخى موارد این اعداد متفاوت بوده است.
عضو هیئت علمى پژوهشگاه زیست فناورى با بیان اینکه زمان هاى 
اشاره شده بر حســب تحقیق انجام شده، متفاوت است، بیان کرد: 
آنچه معلوم است این است که ویروس کرونا حداکثر هفت روز بر 
روى سطوح در دماى معمول زنده مى ماند؛ این به این معنى است که 
باید خریدهاى غیر یخچالى را پنج تا هفت روز در انبارى نگه داریم 

که در این صورت نیازى به ضدعفونى کردن آنها نیست.
اصفهانى خاطر نشان کرد: تعدادى از ویروس هاى کرونا موجود بر 
سطح خریدها، تا 14 روز در دماى 4 درجه (دماى یخچال) مى تواند 
زنده بماند. به گفته وى، این اطالعات به این معنى نیست که قدرت 

بیمارى زایى ویروس هاى باقیمانده بر روى سطوح حفظ شده باشد 
یا تعداد ویروس هاى باقیمانده براى بیمار کردن فرد کافى باشد.

وى گفت: ویروس موجود بر روى ســطوح به طور همزمان از بین 
نمى روند بلکه تدریجاً غیرفعال مى شوند. بر اساس آخرین اطالعات 
موجود، ریســک انتقال بیمارى کووید -19 از طریق سطوح پایین 
است و ویروس هاى موجود بر روى ســطوح نهایتًا سه تا پنج روز 

زنده مى مانند.
وى گفت: با پنج روز رها کردن سطوح آلوده، ویروسى که بتواند شما 
را بیمار کند، بر روى آن باقى نمى ماند که البته این شامل ماسک یا 

روپوش پزشکى اتاق آى سى یو بیماران کرونایى نمى شود.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

نفس خــود را از هرگونه پســتى بــازدار، هرچنــد تو را بــه اهدافت 
رســاند، زیرا نمى توانى به اندازه آبرویى که از دســت مى دهى بهایى 
به دست آورى. برده دیگرى مباش که خدا تو را آزاد آفرید، آن نیک 
که جز با شر به دست نیاید نیکى نیســت و آن راحتى که با سختى هاى 
فراوان به دســت آید، آســایش نخواهد بود. بپرهیز از آنکه مرکب 
طمع ورزى تو را به سوى هالکت به پیش راند و اگر توانستى که بین 

تو و خدا صاحب نعمتى قرار نگیرد، چنین باش.
موال على (ع)
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