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دانستنى هایى درباره اثرات مخرب شکر ذخیره سد به 413 میلیون متر مکعب رسیدکشمکش ها بر سر «مست عشق» ادامه داردقرنطینه تردد تعطیالت عیدفطر از امروز  2 سپاهانى، بهترین هاى الکالسیکوى ایران سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

استخوان هایتان
 را با دانه هاى 

هندوانه  محکم کنید

پیشنهاد تغییر ساعت کار ادارات اصفهان در تابستان
3

3

2
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قاتل دانشجوى اصفهانى 
تیرماه محاکمه مى شود

بازداشت کالهبردار
 25 هزار میلیارد تومانى!

محموله سنگین افیونى
 به مقصد نرسید

5

انهدام باند 
قاچاقچیان اسلحه 

در اصفهان

هندوانه به طور گسترده اى مورد مصرف و ترجیح 
بسیارى از افراد در سراسر جهان است و یکى از 

محبوب ترین میوه هاى تابستانى با خاصیت 
طراوت بخشى و مرطوب کنندگى براى بدن 
است که براى سالمتى نیز بسیار مفید است...

معــاون اجتماعــى فرمانده انتظامى اســتان از 
دســتگیرى اعضاى یک باند قاچاق اســلحه و 
کشف 27 قبضه انواع سالح گرم توسط مأموران 

پلیس امنیت عمومى این فرماندهى خبر داد. 
سرهنگ جهانگیر کریمى بیان داشت: مأموران 
پلیس امنیت عمومى استان اصفهان پس از انجام 
اقداماتى اطالعاتى از تردد قاچاقچیان اسلحه در 
یکى از محورهاى غربى استان مطلع و بالفاصله 
وارد عمل شدند. وى با اشاره به اینکه قاچاقچیان 

که اعضاى...

4

آن نگاه گرم تو ...آن نگاه گرم تو ...
خواننده پیشکسوت و شهیر اصفهانى درگذشتخواننده پیشکسوت و شهیر اصفهانى درگذشت

2

در نشست مدیریت بحران آب و برق با حضور استاندار مطرح شد

بازیگر روِح سرگردان سریال «احضار»:

 مردم از من مى خواهند از 
پدر و مادر فوت شده شان 

خبر بیاورم!

شادى گل معنادار جهانى 
با چاشنى عدد 4

هافبک خالق و بازیساز ذوبى ها توانســت با ضربه اى دقیق دروازه 
استقالل را فرو بریزد. در شرایطى که شاگردان فرهاد مجیدى 
در تکاپو براى رسیدن به گل تساوى مقابل ذوب آهن بودند، 
اشتباه مدافع میانى آبى ها باعث شد تا فرصتى طالیى نصیب 

ذوبى ها شود. اشتباه عارف غالمى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رویارویى پلیس با  قاچاقچیان در یکى از 
ورودى هاى شهر

سودجویان، سالمت 
آب شرب اصفهان را 
زیر سئوال مى برند

کاهش تنوع گونه اى  پرندگان در اصفهان
تازه ترین برآورد جمعیتى پرندگان در زمستان 99 نشان مى دهد؛
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مجتبى حسینى؛مجتبى حسینى؛
 مربى مبارز،  مربى  مربى مبارز،  مربى 
روزهاى سخت

شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات منطقه اصفهان در نظر دارد تعدادى واحد 
تجارى واقع در اصفهان، شهر جدید بهارستان ، تقاطع غدیر و فرهنگ ، جنب مجتمع 

سرو نقره اى را بصورت پیش فروش و از طریق مزایده واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1400/2/22 لغایت 1400/03/01 در ساعات ادارى  به 
دفتر تعاونى مسکن واقع در چهار باغ باال ساختمان شهید سلیمانى مخابرات منطقه 
اصفهان طبقه دوم (36660100-031 ) مراجعه و ضمن اطالع از شــرایط و چگونگى 

مزایده نسبت به تکمیل فرمهاى مربوطه و خرید اسناد مزایده اقدام نمایند . 

آگهى مزایده
پیش فروش تجارى

شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات منطقه اصفهان 

نوبت اول

شهردارى سده لنجان باستناد مجوز شماره 892/ش/99   مورخ 1399/12/04  
شوراى محترم اسالمى  شــهر درنظردارد قطعه زمین واقع در اراضى تفکیکى 
جنوب به مســاحت 1200متر مربع با کاربرى  آموزشى را براساس قیمت گذارى 
کارشناس رسمى دادگسترى از قرار هر متر مربع 4/500/000ریال  از طریق مزایده 
به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.(زمین مورد نظر غیر قابل تفکیک و تغییر

کاربرى بوده وصرفا با کاربرى آموزشى قابل  واگذارى میباشد.)
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روزشنبه مورخ 1400/03/08 مهلت 
دارند جهت اخذ اسنادمزایده و کسب اطالعات بیشتر به ساختمان شهردارى 

مراجعه ویا با شماره تلفن 031-52432323
تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم  

حسین ناظم الرعایا  -شهردارسده لنجان                         

چاپ اول

م.الف:1134022

 آگهى تجدید مزایده عمومى

ابوالفضل توکلى - شهردار زاینده رود

نوبت اول

م.الف:1133975

شهردارى زاینده رود درنظردارد نسبت به تجدید مزایده عمومى طبق 
مشخصات زیر اقدام نماید.

1- موضوع مزایده :فروش تعداد 10 پالك مسکونى واقع در محله کله 
مسیح ویک پالك مسکونى 

واقع در محله بابا شیخعلى شهر زاینده رود 
2-واریز 5٪قیمت کارشناسى بابت سپرده شرکت در مزایده 

3-درصورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهردارى 
ضبط مى گردد.

4-زمان ومحل دریافت اسناد مزایده :از روز شنبه مورخ 1400/02/25 
از طریق سامانه ستاد

5- مهلت تحویل پیشنهادات :روز شنبه مورخ 1400/03/08
6- تاریخ گشایش پاکت ها :روز یکشنبه مورخ 1400/03/09

7-کلیه اطالعات مربوطه در اســناد مزایده و سامانه ستاد بارگذارى 
گردیده است .

آدرس اصفهان :شهرستان لنجان -شهردارى زاینده رود
نمابر:03342663858              تلفن:03342663855-7
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قرارداد پروژه بزرگ احداث فاز سوم کوره هاى پخت آهک و دولومیت شرکت فوالدسنگ 
مبارکه اصفهان با شرکت تام ایران خودرو منعقد شد.

به گزارش روابط عمومى شرکت فوالدسنگ، سال 1400 از طرف مقام معظم رهبرى 
ســال «تولید، پشــتیبانى ها، مانع زدایى ها» نام گذارى شده و در راســتاى همین امر، 
هدف گذارى براى افزایش 1200 تن آهک و دولومیت به ظرفیت فعلى این کارخانه در 

دستور کار قرار گرفت.
 بدین ترتیب قرارداد جدید به همین منظور منعقد گردید. با اجراى این پروژه، بزرگ ترین 
کارخانه تولید آهک و دولومیت کشور، در محل کارخانه فوالدسنگ (معدن حوض ماهى 
مبارکه) احداث خواهد شد و این شــرکت جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین آهک ساز 

خاورمیانه تثبیت خواهد کرد.
مدت زمان اجراى این پروژه 24 ماه اســت و طى آن ظرفیت تولید آهک و دولومیت بر 
مبناى تکنولــوژى کوره هاى PFR به ظرفیت فعلى این کارخانه اضافه خواهد شــد. 

محصول خروجى این کوره ها به عنوان ماده اســتراتژیک کمک ذوب فوالد اســت و 
به عنوان مواد اولیه ذوب فوالد در گروه فوالد مبارکه مورد استفاده قرار مى گیرد.

گفتنى است این قرارداد از ابتداى اردیبهشت ماه 1400 مورد تنفیذ قرار گرفت و بخش 
بزرگى از تجهیزات پروژه در داخل کشور طراحى و ساخته خواهد شد.

احداث بزرگ ترین کارخانه تولید آهک در شرکت فوالدسنگ مبارکه 

اولین همایش مدیران و ناظرین مالى مناطق اصفهان،فارس،یزد،مرکزى،بوشهر،هرمزگان،ك
هگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیارى به میزبانى مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.
در این مراسم که  با حضور معاون  مالى شرکت مخابرات ایران و مدیران حسابرسى مناطق 
مذکور در سالن کنفرانس ساختمان شــماره 3 مخابرات اصفهان برگزار شد، کارگروه هاى 
تخصصى حسابرسى، پیرامون صورت  هاى مالى مناطق و همچنین رعایت قوانین و مقررات 

هرچه بیشتر صورت  هاى مالى و انطباق آن با آخرین استانداردهاى حسابدارى و حسابرسى و 
قوانین مالیاتى به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنى است در این همایش بر اهمیت مسئله حسابرسى در راستاى ایجاد نظام یکپارچه و برنامه 
ریزى منظم در بخش مالى،ارزیابى و بهبود کارایى حوزه هاى کارى و شناسایى ضعف هاى 

درون سازمانى و  بهبود فرآیندهاى مالى تاکید شد.

اصفهان، میزبان همایش مدیران و ناظرین مالى مناطق مخابراتى کشور

رئیس خدمــات ادارى و رفاهى شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: در راستاى انجام مسئولیت هاى اجتماعى،   
1000  بسته معیشــتى به ارزش حدود 3میلیارد و 500 
میلیون ریال در ماه مبارك رمضان  به دســت نیازمندان 

مى رسد.
سید عباس احمدى ارزش ریالى هر یک از این بسته ها را 
حدود 350 هزار تومان اعالم کرد و افزود: از زمان شیوع 
ویروس کرونا،  این  دومین مرحله از کمک هاى مؤمنانه 

است که در قالب طرح احسان رمضان اجراشده است.

 رئیس خدمــات ادارى و رفاهى شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: هر یک از این بسته ها شامل برنج، روغن، 
ماکارونى، رب گوجه، تن ماهى، عدس، ماش، سویا و...   

است که در ماه مبارك رمضان توزیع مى شود.
وى افزود: از ابتداى شــیوع کرونا تاکنون 2025  بسته 
معیشتى از طرف شــرکت پاالیش نفت اصفهان، میان 
هم وطنان نیازمند توزیع شده است که عمومًا در مناطق 
محروم بین خانواده هاى آسیب دیده از کرونا، زندانیان، 

معلولین و زنان سرپرست خانوار بوده است.

اهداى 1000بسته معیشتى به نیازمندان در ماه مبارك رمضان
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شجریان: عبدالوهاب شهیدى  بزرگمرد آواز ایران استشجریان: عبدالوهاب شهیدى  بزرگمرد آواز ایران است
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 رئیس مرکز اطالعات و کنتــرل ترافیک پلیس راهور 
ناجا اعالم کرد که مصوبه محدودیت سفر در تعطیالت 
عیدفطر منع تردد بین دو شهر از یک استان را نیز شامل 

مى شود.
سرهنگ احمد شــیرانى درباره جزئیات بیشتر از اجراى 
طرح منع ســفر در تعطیالت عید سعید فطر گفت: برابر 
مصوبه ستاد ملى مقابله با کرونا و ابالغیه وزارت کشور از 
ساعت 14 امروز سه شنبه مورخ 21 اردیبهشت تا ساعت 
12 روز شنبه 25 اردیبهشت محدودیت سفر در سراسر 

کشور و در بین تمامى شهرها  اعمال خواهد شد.
وى با تأکید بر اینکه این محدودیت ســفر نه تنها بین 

اســتانى بلکه بین شهرى هم هســت، گفت: بنابراین 
تردد بین دو شهر در یک استان نیز در این مدت ممنوع 
خواهد بود و مشــمول جریمه و اعمــال قانون خواهد

شد.
به گفته رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور ناجا، ناوگان حمل و نقل عمومى کاال، بار و مسافر 
و وانت بارهایى که در امر جابه جایى بار فعالیت دارند از 

این محدودیت مستثنى هستند.
شــیرانى درباره مبلغ جریمــه نیز گفت: ایــن مبلغ در  
شــهرهاى گروه قرمز یک میلیون تومان و شهرهاى 

گروه نارنجى و زرد 500 هزارتومان است.

رئیس پلیس بین الملل نیروى انتظامى از بازداشت فردى به 
اتهام کالهبردارى 25 هزار میلیارد تومانى خبر داد.

ســردار هادى شــیرزاد اظهار کرد: در پى اعالم مقامات 
قضایى مبنى بر اینکه فردى به اتهام جعل، اســتفاده از 
اسناد غیر واقعى و تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از 
یک میلیارد دالر، کالهبردارى کرده و هم اکنون در خارج 
از کشور اقامت دارد، موضوع دستگیرى وى در دستور کار 

مأموران پلیس بین الملل نیروى انتظامى قرار گرفت.
رئیس پلیس بین الملل نیروى انتظامى افزود: این متهم به 
همراه دیگر همدستان خود با تشکیل چند شرکت همگروه 
در داخل و خارج از کشور و با مراجعه به نظام بانکى و ارائه 

اسناد جعلى و صورى، تسهیالت ارزى و ریالى کالنى را 
به مبلغ 25 هزار میلیارد تومان کالهبردارى و به حساب 

وابستگان خود منتقل مى کرد.
وى ادامه داد: در بررســى هاى اولیه، مشخص شد، متهم 
پس از ارتکاب جرم به یکى از کشورهاى منطقه متوارى 
شده است که پس از وصول درخواست مرجع قضایى ضمن 
هماهنگى با سازمان اینترپل علیه وى اعالن قرمز صادر 
شد. این مقام انتظامى با اشاره به تالش مأموران اینترپل 
تهران در ردیابى و بازداشت این متهم و همچنین همکارى 
پلیس مهاجرت و گذرنامه خاطرنشان کرد: متهم پس از 

بازداشت، تحویل مراجع قضایى شد.

عبدالوهاب شهیدى، خواننده پیشکسوت موسیقى ایرانى 
بامداد دیروز دوشنبه در بیمارستان رسالت تهران دارفانى 
را وداع گفت. این خواننده 99 ســاله مشهور عصر روز 
یک شــنبه به دلیل عارضه قلبى در بیمارستان بسترى 

شده بود. 
در پیام حســاب اینستاگرام اســتاد عبدالوهاب شهیدى 
موســیقیدان، خواننده و نوازنده به نام ساز عود کشورمان 
که توسط نوه ارشد او (على خردمند) اداره مى شود تأکید 
شد علت بسترى این هنرمند به سبب ابتالى او به ویروس 
کرونا نبوده و اســتاد شــهیدى روز 15 اردیبهشــت ماه 

نخستین دوز واکسن کرونا را دریافت کرده است.
مرحوم شهیدى در ســال 1301 در میمه اصفهان به دنیا 
آمد. این هنرمند از اوایل سال 1320 فعالیت هاى هنرى 
خود را با فراگیرى موسیقى ردیف دستگاهى ایران، آواز، 
نوازندگى سنتور و نوازندگى عود نزد اسماعیل مهرتاش 
آغاز کرد. شــهیدى به جز آواز خواندن و آهنگســازى، 
نوازنده اى منحصر به فرد با ســاز عود است، که این ساز 

ایرانى را با چیره دستى فراوانى مى نواخت.
این هنرمند در طول ســال هایى که در عرصه موسیقى 
فعالیت مى کرد، با هنرمندانى چون جلیل شهناز، فرامرز 
پایور، على اصغر بهارى، حسین تهرانى، رحمت ا... بدیعى، 
حســن ناهید، محمدرضا شــجریان و محمد اسماعیلى 

همکارى داشته است.
عبدالوهاب شــهیدى در اجراى آوازهاى محلى پیش رو 
بوده  است. تصنیف معروف «زندگى» با مطلع «آن نگاه 
گرم تو» از این هنرمند است. شــهیدى قطعات قدیمى 

معروفى مانند آثار عارف قزوینى را نیز اجرا کرده اســت. 
همکارى با ارکسترها و مجموعه هاى مختلف موسیقایى 
در بخش هاى رادیو و تلویزیون و کارهاى ارکســترال از 
دیگر فعالیت هاى این خواننده فقید موســیقى ایرانى به 

حساب مى آید.
نیکنام حســین پــور، مدیرعامل مؤسســه هنرمندان 

پیشکســوت نوشــت: چقدر دلخوش بودند که بتوانیم 
صدسالگى اش را در مهر ماه جشن بگیریم، ولى حیف شد. 

نسلى که تکرار نمى شوند.
استاد زنده نام محمدرضا شجریان در یازدهمین جشن خانه 
موسیقى که براى اعطاى جایزه یک عمر دستاورد هنرى 
به استاد شهیدى روى سن آمده بود درباره این خواننده و 

نوازنده پرآوازه ایران گفته بود: او بزرگمرد آواز هنر ایران 
است و سالیان درازى اســت که دستش را بوسیده ام و در 
حضور او ُکرنش کردم و هیچگاه به خود اجازه ندادم که در 
حضور او عرض هنر کنم و از این بابت که من آمده ام جایزه 
او را تقدیم کنم متأسفم، استاد مرا ببخش و من در اندازه اى 

نیستم که جایزه شما را بدهم.

به دنبال حضور محمدجواد ظریف در کمیســیون امنیت 
ملى و همچنین اظهارات امیرحسین قاضى زاده هاشمى 
که با اشاره به ظریف گفته بود چرا باید مذاکرات هسته اى 
ما دست کسى باشد که نظام را قبول ندارد؟ دبیر سیاسى 
روزنامه «تعادل» در توییترش از قول حســینعلى حاجى 
دلیگانى، نماینده شاهین شهر در مجلس خبر داده است 
که نمایندگان مجلس یازدهم در حــال تدارك طرحى 
هستند تاپرونده مذاکرات هســته اى در وین را از وزارت 

خارجه و محمدجواد ظریف گرفته و به دبیرخانه شوراى 
عالى امنیت ملى سپرده شود. گفته شده است تاکنون50 

نماینده مجلس این طرح را امضا کرده اند.
این خبر در حالى مطرح مى شــود که سعید خطیب زاده، 
ســخنگوى وزارت خارجه پیش تر در نشســت خبرى 
خود اعالم کرده بود کــه هرگونه تصمیم گیرى در مورد 
مذاکرات احیاى برجام برعهده «شــوراى عالى امنیت 

ملى» است.

شــبکه اجتماعى صوتــى کالب هــاوس اعالم کرد 
اپلیکیشــن خود را به روى کاربران تلفن هاى هوشمند 

اندرویدى مى گشاید.
این اپلیکیشــن که کاربران معروف زیــادى را جذب 
کرده اســت، به شــرکت کنندگان اجازه مــى دهد به 
میزبانى یا شــنیدن مکالمات زنده به سبک کنفرانس 
بپردازنــد. کالب هاوس مدت یکســال اســت براى 
کاربران iOS موجــود بوده و ابتدا با جهش و ســپس 
کندى رشد شــمار کاربران روبه رو شده است. شرکت 
کالب هاوس اعــالم کرد متداول ترین درخواســت، 
قابل دســترس شــدن کالب هاوس در اندروید بوده

 است.
کالب هاوس تست نسخه اندرویدى اپلیکیشن خود را 
در ماه میالدى جارى آغاز کرد؛ با این حال، دسترسى به 
این اپلیکیشن به افرادى که در لیست انتظار بوده اند یا 

توســط یک کاربر فعلى دعوت شده اند، محدود خواهد
بود.  

بر اساس گزارش بلومبرگ، شــرکت کالب هاوس با 
سرعت قابل توجهى سرمایه گذارى جذب مى کند و ماه 
گذشته سرمایه گذاران ارزش این شرکت را چهار میلیارد 

دالر برآورد کردند.

دادگاه قتل دانشجوى 21 ساله اصفهانى تا چند ماه دیگر 
برگزار خواهد شد.

یکسال قبل رســیدگى به پرونده قتل پســر جوان به نام 
«محمد روزبهانى» اهل و ســاکن اصفهان، با مرگ او در 
بیمارستان به دلیل اصابت ضربات متعدد چاقو در دستور کار 

مأموران پلیس اصفهان قرار گرفت.
بررسى هاى پلیسى حکایت از آن داشت که ظهر روز حادثه 
در حالى که محمد در مسیر برگشت به خانه شان از دانشگاه 
بود، با صاحب یک مغازه بدلیجاتى درگیرى لفظى پیدا کرده 
بود و دوست صاحب مغازه که از سمت دیگر خیابان شاهد 
جر و بحث محمد و آن فرد بود، به هوا خواهى دوستش به 

محمد حمله کرده و او را با ضربات چاقو مجروح کرده بود.
بررسى دوربین هاى مدار بســته محل حادثه و تحقیق از 
شاهدان عینى ماجرا، موجب شناســایى عامل جنایت و 
دستگیرى او شــد. متهم به زودى در دادگاه کیفرى یک 

استان اصفهان محاکمه خواهد شد.
پدر محمدروزبهانى به «رکنا» مى گوید:  «پسرم متولد 77 
بود. او رشته رزمى کار مى کرد و در مسابقات کاپ اخالق 
گرفته بود. دانشجوى رشــته حقوق بود و براى قضاوت 

درس مى خواند. روز حادثه هم محمد در حال برگشــت 
از دانشگاه بود که مقابل مغازه بدلیجاتى یکدفعه صاحب 
مغازه به او مى گوید چرا چپ چپ نگاه مى کنى.کل کل 
دو جوان بر سر همین موضوع پیش پا افتاده آغاز شده بود. 
بعد از بحث اول، محمد به خانه برگشت و بدلفروش محله 
مان به او زنگ زد و گفت بیا آشتى کنیم. پسرم براى آشتى 
بار دیگر به مقابل مغازه رفت اما آن مرد و دوستانش قصد 
نزاع دوباره داشتند و باز بین آنها درگیرى پیش آمد،که این 
بار یکى از دوستان آن مرد بدلفروش به هواخواهى از او 
با چاقو به محمد حمله کرد.او چاقو را در شکم محمد فرو 
کرده بود و عمق شــکافتگى به حدى زیاد بود که ستون 
فقرات پسرم آسیب دیده بود. همان باعث شد سرانجام 

فرزندم به قتل رسید.»
پدر محمد در ادامه گفت:«تیرماه امسال قرار است متهم 
در دادگاه محاکمه شود.تقاضاى من قصاص قاتل فرزندم 
خواهد بود. هر چند او در بازجویى هاى اولیه به قتل اعتراف 
نکرده اســت اما دوربین هاى مدار بسته و شهادت شهود 
حکایت از آن دارد که در لحظه وقوع حادثه، همین متهم 

ضربه کارى بر بدن پسرم وارد کرده بود.»

در یکى از پرجمعیت ترین شهر هاى جهان سوار شدن به 
مترو با مشکالتى همراه است، برهمین اساس افرادى 
در ایستگاه هاى مترو وارد عمل مى شوند و با هل دادن 

مسافران حرکت قطار ها را تسریع مى بخشند.
شبکه ریلى ژاپن به دلیل برترى و دقت در جهان شناخته 
شده است. در توکیو پایتخت این کشور روزانه میلیون ها 
مســافر با مترو جابه جا مى شوند و اســتفاده از مترو از 
سایر وسایل حمل و نقل مانند اتوبوس و اتومبیل هاى 

شخصى بیشتر است.
در ایســتگاه هاى متــرو توکیو افرادى بــا لباس هاى 
یکدســت دیــده مى شــوند کــه وظیفه هــل دادن 

مســافران به داخــل واگن هاى متــرو را بــر عهده 
دارند. 

افراد هل دهنده براى نخستین بار در منطقه شینجوکو 
توکیو مشــغول کار شــدند، آنها در آن زمان کارکنان 
چیدمان مسافر نامیده مى شدند و عمدتًا از دانشجویانى 
بودند که به صورت نیمه وقت در ایستگاه مترو این کار را 
انجام مى دادند. اگرچه اکنون این یک پدیده ژاپنى است، 
اما هل دهندگان مسافران در واقع یک اختراع آمریکایى 
است و حدود یک قرن پیش در شهر نیویورك این کار 
انجام مى شــد. آنها چندان مورد پسند نبودند، چراکه با 

خشونت با مسافران رفتار مى کردند.

قرنطینه تردد تعطیالت 
عیدفطر از امروز 

بازداشت کالهبردار
 25 هزار میلیارد تومانى!

سرنوشت الیحه جنجالى
محمدباقــر نوبخت،     جام جم آنالین |
رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص آخرین 
وضعیــت دائمى شــدن همسان ســازى حقوق 
بازنشستگان گفت: این الیحه در سازمان برنامه 
و بودجه درحال نهایى شدن است و احتماًال در هفته 
جارى یا نهایتاً اوایل هفته آینده به دولت مى رود و 
تالش مى شود قبل از اتمام کار دولت، به صورت 

قانون از مجلس تحویل بگیریم.

یارانه واریز  شد
یارانه نقدى اردیبهشت ماه سال     تابناك |
جارى (1400) واریز شد. یکصد و بیست و سومین 
مرحله یارانه نقدى مربوط به اردیبهشت ماه سال 
جارى روز دوشنبه رأس ساعت 24  پرداخت شد. 
همچنین براساس مصوبه ستاد ملى کرونا و اطالع 
رسانى هاى قبلى انجام شــده، این ماه یازدهمین 
قسط از اقساط تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون 
تومانى مرحله اول وام کرونا از یارانه سرپرســتان 
خانوارى که تســهیالت رادریافت کرده اند کسر 

شده است.

زمان پرداخت حقوق
  ایسنا| بنابر اعالم سازمان تأمین اجتماعى، 
پرداخت حقوق بازنشســتگان و مستمرى بگیران 
این سازمان از 20 اردیبهشــت آغاز شده است و تا 
31 اردیبهشت بر اساس حروف الفبا واریز مى شود. 
همچنین، احکام افزایش مستمرى و متناسب سازى 
شده تمامى مستمرى بگیران و بازنشستگان تأمین 
اجتماعى به نشانى es.tamin.ir قابل مشاهده است.

آوانس!
مشاور وزیر آموزش و پرورش با    ایسنا|
بیان اینکه اگر دانش آموزى در پایه نهم کرونا دارد 
اشکالى ندارد و مى تواند در امتحان شرکت نکند 
گفت: یک آزمون جبرانى در اواخر تیر و اوایل مرداد 
داریم که این فرد مى تواند در همان آزمون شرکت 
کند، اگر نتوانســت مى تواند در آزمون شــهریور 
شرکت کند. این در حالى است که اگر گواهى داشته 
باشد که در خرداد کرونا داشته است، نمره اش در 

بخش امتحانات خرداد ثبت مى شود.

 پوشیدن ُکت، ممنوع!
  رویداد24 | به علت گرماى شدید و کمبود 
برق، پوشــیدن ُکت توســط مدیران و کارکنان 
اداره هاى خوزستان ممنوع شد. به پیشنهاد شرکت 
برق خوزستان از اول خرداد تا آخر شهریور، براى 
کاهش مصرف برق، پوشیدن ُکت توسط مدیران و 

کارکنان اداره هاى خوزستان ممنوع شد.

سکه دوباره گران شد
   خبر آنالین | در بازار طال و جواهر تا ظهر 
روز گذشته  هر ســکه امامى به قیمت 9 میلیون و 
822 هزار تومان داد و ستد شــد. هر گرم طالى 
18 عیار هم در بازار 944 هزار و 700 تومان خرید 
و فروش شد. نیم ســکه پنج میلیون و 350 هزار 
تومان، ربع سکه سه میلیون و 330 هزار تومان و 
سکه هاى گرمى هم یک میلیون و 860 هزار تومان 

فروخته مى شود.

اردبیل هم نفتى شد!
مقام مسئول در شرکت ملى     خبر آنالین |
حفارى ایران از جابه جایى دستگاه حفارى سنگین 
خشکى 54 فتح از اهواز به ســمت موقعیت چاه 
اکتشافى آورتاداغ در منطقه پارس آباد مغان استان 
اردبیل خبر داد. حدود نیمه هاى سال گذشته، مدیر 
اکتشاف شرکت ملى نفت از آغاز عملیات اکتشاف 
نفت در دشت مغان خبر داد و اعالم کرد: میدان نفتى 
مغان از این جهت حائز اهمیت است که مى تواند 
نفت پاالیشگاه تبریز را تأمین کند و دیگر نیازى به 

انتقال نفت از جنوب به شمال کشور نیست.

از سپاه انتظار حمایت ندارم
محمد  سعید    باشگاه خبرنگاران جوان |
کاندیداى انتخابات ریاســت جمهورى سیزدهم درباره 
حمایت سپاه پاسداران از نامزدى اش در انتخابات ریاست 
جمهورى سیزدهم اظهار کرد: سپاه پاسداران یک نهاد 
نظامى اســت و بنده اصًال انتظارى از ســپاه ندارم تا در 
انتخابات ریاست جمهورى از من حمایت کند. همچنین 
خود سپاه پاسداران انقالب اسالمى هم به دلیل ماهیتى 
که دارد حمایتى از من نخواهد داشــت، چراکه از لحاظ 
قانونى اجازه ندارد در انتخابات و جریان هاى سیاسى از 

کسى طرفدارى کند.

ما شهادت مى دهیم
  خبرگزارى صدا و سیما | آیت ا... جنتى 
در همایش هیئت هاى نظارت بر انتخابات سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى گفت: با احراز شرایط ما 
شهادت مى دهیم که فردى که داوطلب انتخابات ریاست 
جمهورى شده، فردى مذهبى و باتقواست و این وظیفه 
سنگینى براى شوراى نگهبان است. دبیر شوراى نگهبان 
تعیین شرط ســنى براى انتخابات ریاست جمهورى از 
حداقل 40 سال تا حداکثر 75 ســال را خدمتى از طرف 

شوراى نگهبان دانست.

رابطه فرزند و زمین!
  رویداد24 | رئیس کمیسیون مشــترك طرح 
جوانى جمعیت و نماینده اصفهان در مجلس از واگذارى 
زمین به خانواده هایى که فرزند سوم به دنیا بیاورند، خبر 
داد. امیرحسین بانکى پورفرد گفت: به خانواده هایى که 
فرزند ســوم به دنیا بیاورند، زمین 150 تا 200مترى در 
شهرهاى زیر 500 هزار نفر و با قیمت تمام شده و نه قیمت 

کارشناسى و با فروش اقساطى واگذار خواهد شد.

اعتراض ایران به عراق
سخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان    انتخاب |
ضمن محکوم کردن حوادث یک شــنبه شــب مقابل 
کنســولگرى ایران در کربال، از دولت عراق خواست به 
وظایف خود در حمایت از اماکن دیپلماتیک ایران عمل 
کند. سعید خطیب زاده گفت: وزارت امور خارجه یادداشت 

اعتراضى به سفارت عراق در ایران تسلیم کرد.

سپاهى بدون آموزش نظامى
رستم قاســمى، کاندیداى نظامى    رویداد24 |
انتخابات ریاست جمهورى 1400 مى گوید: من بیش از 
30 سال است که عضو سپاه هستم و به آن افتخار مى کنم، 
اما یک روز آموزش نظامى ندیدم و تا کنون حتى اسلحه 

هم دستم نگرفتم و هیچ تجربه اى در این حوزه ندارم.
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خواننده پیشکسوت و شهیر اصفهانى درگذشت 

آن نگاه گرم تو ...
شجریان: عبدالوهاب شهیدى  بزرگمرد آواز ایران است

کالب هاوس به روى کاربران اندروید گشوده شدپرونده را  از ظریف مى گیریم به شمخانى مى دهیم!

قاتل دانشجوى اصفهانى تیرماه محاکمه مى شود  

شغل عجیب در ژاپن؛ جا دادن مسافران مترو!
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هراسمندان!
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان گفت: 
گروه سنى باالى 80 سـال از تزریق واکسن ترس دارند 
و با وجـود اینکه با آن هـا تماس گرفته شـد، اما کمتر به 
مراکز بهداشـتى مراجعه مى کنند. حسن ذبیحى گفت: 
در مرحله نخست سـعى کردیم با سـالمندان باالى 80 
سال که داراى پرونده سالمت هستند تماس بگیریم، اما 
برخى افراد تاکنون پرونده سالمت تشکیل نداده اند که از 
آنها تقاضا داریم نسبت به واکسیناسیون خود اقدام کنند. 
متاسفانه این گروه سـنى از تزریق واکسـن ترس دارند 
و با وجـود اینکه با آنها تمـاس گرفته شـده، اما کمتر به 
مراکز بهداشتى مراجعه مى کنند و از این بابت با مشکل 

روبرو شدیم.

آغاز محدودیت سفر 
در اصفهان

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان گفت: از ساعت 
14 روز سه شـنبه، 21 اردیبهشـت (امروز) تا ساعت 12 
روز شـنبه 25 اردیبهشـت، محدودیت سـفر در سراسر 
استان اعمال خواهد شد. سرهنگ محمدرضا محمدى 
از شهروندان خواسـت در راستاى کمک به جلوگیرى از 
گسـترش ویروس کرونا از مسـافرت هاى غیر ضرورى 

پرهیز کنند.

بهره بردارى از چمن مصنوعى 
مسکن مهر 

یکى از اولین طرح هاى چمن مصنوعى مسکن مهر در 
کشور در شهرضا به بهره بردارى رسید. این زمین چمن 
با 6 میلیارد ریال هزینه به مساحت هزار و 300 مترمربع 
در بخش 4 سروستان ایجاد شده است. 2 میلیارد و 500 
میلیون ریال از هزینه این زمین چمن از محل اعتبارات 
تعاونى مسکن تامین شده و بقیه آن را اداره کل ورزش و 

جوانان استان پرداخت کرده است.

آزادى 6 زندانى محکوم مالى 
در بیست و ششمین شب از اجراى برنامه تلویزیونى یک 
شهر ضیافت از شـبکه اصفهان با حمایت خیران زمینه 
آزادى 6 زندانـى محکوم مالى در اسـتان اصفهان از بند 
فراهم شد. محمود ضیایى فرد مدیر کل زندان هاى استان 
اصفهان گفت: در برنامه تلویزیونى یک شهر ضیافت با 
کمک بیش از هشـت میلیارد ریالى خیران نیک اندیش 
استان، زمینه آزادى این تعداد زندانى جرائم غیرعمد در 
استان فراهم شد. 800 زندانى جرایم غیرعمد این استان 

حدود هفت هزار میلیارد ریال بدهکارند.

راه اندازى کارگاه مونتاژ 
اسباب بازى 

به گزارش روابط عمومى نمایندگى بنیاد تعاون زندانیان 
اسـتان اصفهان، کارگاه مونتاژ اسـباب بـازى در زندان 
کانون شروع به فعالیت کرد. خاطر نشان مى  شود ظرفیت 
اشتغال این کارگاه 15 نفر است و هم اکنون 10 مددجو 
در آن مشغول به کار مى باشـند. تولید این کارگاه ماهانه 

سى هزار عدد اسلحه اسباب بازى مى باشد.

توسعه شبکه فاضالب افوس
20 کیلومتر عملیات لوله گذارى فاضالب در شهر افوس 
منطقه بویین و میاندشـت آغاز شـد. به گـزارش روابط 
عمومى آبفا بویین و میاندشت، با اجراى این عملیات و با 
توجه به اتمام پروژه خط انتقال شـبکه فاضالب از شهر 
افوس به تصفیه خانه فاضالب شهر بویین و میاندشت، 
شبکه جمع آورى فاضالب شهر افوس به بهره بردارى 

خواهد رسید.

واگذاري انشعاب آب
95 فقره انشعاب آب و فاضالب به مشترکان شهرستان 
برخوار واگذار شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى برخوار، 
گفتنى است از این تعداد 46 رشته مربوط به شبکه توزیع 
آب و تعـداد 49 رشـته مربـوط به انشـعاب شـبکه دفع 

فاضالب است.

خبر

مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: بنا بر دستور ستاد استانى 
مقابله با کرونا تمام مراکز تفریحى نــاژوان به غیر از تونل 
آکواریوم از  دوشنبه 20 اردیبهشــت ماه 1400 بازگشایى 

شده است.
سیدرسول هاشمیان اظهار کرد: مراکز تفریحى ناژوان با دو 
رویکرد رعایت تمامى الزامات بهداشتى، استفاده اجبارى از 
ماسک همچنین استفاده از 50 درصد ظرفیت، بازگشایى 
شده است. وى افزود: از حضور گردشــگران و شهروندان 

بدون ماسک در مراکز جلوگیرى مى شود.
مدیر طرح ساماندهى ناژوان با اشاره به ساعات کارى مراکز 
گردشگرى، ادامه داد: ســاعات کارى باغ استوایى و موزه 

پروانه ها در ناژوان هر روز از ساعت 8:30 تا 19 تعریف شده 
است. وى با بیان اینکه مجموعه هیجان انگیز و جذاب باغ 
خزندگان، از ساعت 8:30 تا 20 پذیراى عالقه مندان است، 
تصریح کرد: شهربازى و کارتینگ ناژوان در روزهاى تعطیل 
فصل بهار از ساعت 10 تا 22 و در سایر روزها از ساعت 16 تا 

22 میزبان خانواده ها خواهد بود.
هاشمیان با اشاره به تعطیلى تله سیژ در روزهاى شنبه، ادامه 
داد: این محل در نیمه دوم فروردین به بعد از ساعت 10 تا 20 
خدمت رسانى خواهد کرد. وى گفت: باغ پرندگان اصفهان 
به عنوان نخستین مرکز گردشگرى تفریحى در اصفهان به 

سیستم فروش بلیت الکترونیک مجهز شده است.

مدیر مرکــز پایش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب 
شرکت آبفاى اســتان اصفهان گفت: مدتى است برخى 
افراد ســودجو با انجام آزمایش هاى ساختگى و انتشار 
نتایج، ســالمت آب شرب را زیر ســوال برده و موجب 

تشویش اذهان عمومى مى شوند. 
فهیمه امیرى ضمن رد این گونه شایعات عنوان کرد: افراد 
ســود جو با ورود الکترودهاى فلزى به داخل آب شرب 
حاوى امالح معدنى، موجب اکسیده شدن و تغییر رنگ 
آب شرب مى شوند، در حالى که هنگام  ورود الکترود به 
آب مقطر که فاقد امالح  است، هیچ واکنشى ایجاد نشده 

و رنگ آب تغییرى نمى کند. 

وى  با اشــاره به غیرعلمى بودن فیلم هاى  منتشر شده 
در فضاى مجازى عنوان کرد: در فیلم هاى منتشر شده، 
جامدات محلــول در آب را معادل ســختى آب معرفى 

مى کنند در حالى که این امر اشتباه است.
وى به توضیح سختى آب پرداخت و عنوان کرد: سختى 
آب بر اثر وجود بیش از اندازه نمک هاى محلول کلسیم و 
منیزیم و تا اندازه اى آهن و منگنز در آب به وجود مى آید 

که استاندارد آن 500 میلى گرم بر لیتر است.
امیــرى افزود: بــر اســاس اســتاندارد 1053 حداکثر 
مجاز جامدات محلول درآب 1500 میلــى گرم بر لیتر

 است.

سودجویان، سالمت آب شرب 
اصفهان را زیر سئوال مى برند

درهاى مراکز تفریحى ناژوان 
باز شد

معاون اجتماعى فرمانده انتظامى استان از دستگیرى 
اعضاى یک باند قاچاق اسلحه و کشف 27 قبضه انواع 
سالح گرم توسط ماموران پلیس امنیت عمومى این 

فرماندهى خبر داد. 
ســرهنگ جهانگیر کریمى بیان داشــت: ماموران 
پلیس امنیت عمومى اســتان اصفهان پس از انجام 
اقداماتــى اطالعاتى از تردد قاچاقچیان اســلحه در 

یکى از محورهاى غربى اســتان مطلــع و بالفاصله 
وارد عمل شدند.

وى با اشاره به اینکه قاچاقچیان که اعضاى یک باند 
3 نفره بودند در پوشش مسافرت و به وسیله 
2 ســوارى پیکان در حال انتقال اسلحه ها 
بودند، تصریح کرد: متهمان توسط ماموران 
پلیس امنیت عمومــى اصفهان در یکى از 
ورودى هاى این شهر شناسایى و خودروى 

آنها متوقف شد.
معاون اجتماعى فرمانده انتظامى اســتان 
اصفهان ادامــه داد: در بازرســى به عمل 
آمده 10 قبضه کلت کمرى و 17 ســالح 
شکارى که به طور حرفه اى در سقف یکى 

از خودروها جاساز شده بود، کشف شد.
این مقام انتظامى اظهار داشــت: در این رابطه 3 نفر 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى اقدامات قانونى 

به مراجع قضائى تحویل داده شدند.

انهدام باند قاچاقچیان اسلحه در اصفهان

فرمانده انتظامى استان از کشف 479 کیلو تریاك در 
عملیات ماموران انتظامى شهرســتان خوروبیابانک 

خبر داد. 
ســردار محمدرضا میرحیدرى بیان داشت: ماموران 
انتظامى شهرستان خوروبیابانک با اشراف اطالعاتى 
از تردد سوداگران مرگ در یکى از محورهاى ارتباطى 

این شهرستان مطلع و وارد عمل شدند.
وى افزود: سرانجام یک سوارى پرادو که در تاریکى 
شب تردد مى کرد شناسایى و دستور ایست صادر شد 
که راننده و سرنشین آن به دســتور ماموران توجهى 

نکردند و شروع به تیراندازى کردند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان ادامه داد: ماموران 
پلیس نیز با رعایت اصول ایمنى و قانونى با قاچاقچیان 
درگیر شدند و ســوداگران مرگ که عرصه را بر خود 
تنگ دیدند خودرو را رها و در تاریکى شــب متوارى 

شدند.
این مقام انتظامى بیان داشت: در بازرسى از خودروى 
این ســوداگران مرگ 479 کیلوتریاك،2دســتگاه 
بیســیم موتــوروال و یــک جفــت پــالك جعلى

 کشف شد.

محموله سنگین افیونى به مقصد نرسید 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشــاغل شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: در 
سال جارى 17 پروژه شاخص این ســازمان افتتاح و 

مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
محمد مجیرى اظهار کرد: سال هاى گذشته موضوع 
ساماندهى مشاغل شهرى و ایجاد بازارهاى روز کوثر 
در دستور کار این سازمان بوده که بسیارى از آنها به 

مرحله تکمیل و افتتاح رسیده است.
وى با اشــاره به 17 پروژه شاخص آماده بهره بردارى 
ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل 
شــهرى شــهردارى، افزود: یکى از ایــن پروژه ها، 
مجموعه بازار خوار و بار و خشکبار میدان مرکزى میوه 

و تره بار و بلوك هاى x، y و z شــهرك نیک اندیش 
است که براى ساماندهى مشاغل آماده شده و به زودى 

در اختیار متقاضیان قرار مى گیرد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: 
با این اقدام بخشى از مشــاغل مزاحم شهرى در این 

واحدهاى جدید االحداث مستقر مى شوند.
مجیرى خاطرنشان کرد: بازسازى مجموعه ورزشى 
غدیر به اتمام رســیده و اوایل خرداد امســال افتتاح 
مى شود تا امکان اســتفاده شهروندان از مجموعه اى 
زیبا و بى نظیر در بین دیگر مجموعه هاى شهر اصفهان 

فراهم شود.

17 پروژه در سال جارى به بهره بردارى مى رسد

سرپرســت شــرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: 
ذخیره آب مخزن ســد زاینده رود به 413 میلیون متر 

مکعب رسید.
حسن ساســانى در جلســه کارگروه پایش و کنترل 
مصارف آب زاینده رود، اظهار کرد: هم اکنون ورودى 
آب به مخزن سد زاینده رود، 40 مترمکعب بر ثانیه و 

خروجى از سد 22 مترمکعب بر ثانیه است.
وى با اشاره به وضعیت نامطلوب بارش ها در کوهرنگ 
طى سال جارى خاطرنشان کرد: میانگین بارندگى در 

سرشاخه اصلى حوضه زاینده رود از ابتداى سال آبى 
(مهر 99) تاکنون 810 میلى متر اســت که در مدت 
مشابه سال گذشــته 1167 میلى متر و در بلندمدت 

1336 میلى متر بوده است.
ساســانى با بیان اینکه بارش هــاى تاکنون حوضه 
زاینده رود نسبت به ســال گذشــته 31 درصد و در 
مقایسه با بلندمدت 39 درصد کاهش یافته است، بر 
ضرورت مصرف بهینــه آب در ماه هاى گرم پیش رو 

تاکید کرد.

ذخیره سد به 413 میلیون متر مکعب رسید

استاندار اصفهان در نشســتى که با حضورمدیران ادارات 
استان اصفهان برگزار شد بر تشکیل کمیته ستاد ومدیریت 
بحران انرژى تاکید کرد و از تمام ادارات خواســت که در 

مدیریت مصرف آب و برق  تالش الزم را داشته باشند. 
عباس رضایى در ادامه گفت: شــرکت هاى توزیع  برق 
استان و شهر اصفهان برنامه احتمالى مدیریت اضطرارى بار 
را به صورت مکتوب به تمام ادارات ابالغ نمایند به خصوص 
براى بیمارســتانها که در شــرایط کرونایى امروز باید از 
برنامه ها مطلع باشند هرچند که باید دیزل ژنراتورهاى خود 
را وارد مدار کننــد و در خصوص صنایع نیز به همین روال 

انجام شود  و به صورت کتبى به ایشان ابالغ گردد.
وى گفت: همه ادارات، بانکها، ارتش و دیگر دستگاههاى 
اجرایى موظف هستند که در مصرف برق و آب توجه ویژه 

نمایند و از لوازم کاهنده در مصرف استفاده کنند.  
وى به دیگر اقدامــات در این حوزه اشــاره کرد و گفت: 
شهردارى ها باید نظارتهاى هاى میدانى و آموزشى خود 
را در مدیریت مصرف برق بیش از گذشــته داشته باشند 
و دراین مســیر نیروى انتظامى در پیگیــرى رمزارزها و 
شناسایى آن توســط شــرکت هاى توزیع برق همراه و 

همگام باشد.
وى تاکید کــرد :باید آگاهى مــردم را در خصوص نصب 
پنل هاى خورشــیدى بیشــتر نماییم و ازتمام ابزارهاى 

کاربردى در این خصوص استفاده نماییم.
اســتاندار اصفهان تاکید کرد : اگرهر کدام از مشــترکین 
براساس الزامات و دستور العمل هایى که به ایشان ابالغ 
شــده تخطى نمایند، اجراى مدیریت اضطــرارى بار در 

خصوص آنها  هیچ اشکالى نداشته و باید اعمال گردد.
حمیدرضــا پیرپیــران، مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان هم در این نشست به کنترل مصرف در 
بخش ادارى اشاره کرد وگفت: ادارات باید الگوى مناسبى 
براى مدیریت مصرف در سطح استان باشند وتدابیرى که 
شــرکت توزیع برق اصفهان در این زمینه داشته استفاده 
از پتانسیل کنتورهاى هوشمند براى رصد میزان مصرف 

ادارات مى باشد 
وى در ادامه گفت: برچســب انرژى ســاختمان ســبز در 
ساختمان هاى ادارى و ارائه برنامه اجراى اصالح شاخص ها 

یکى دیگر از اقدامات در خصوص ادارات مى باشد. 
پیر پیران  از استاندار خواست که در تابستان ساعات ادارى 

از 6 و 30 دقیقه صبح تا 13 و 30 دقیقه بعدازظهر تغییر یابد 
که این امر در کاهش پیک بار اثر گذار مى باشد. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در ادامه 
افزود: ادارات باید از ســاعت  11صبح تا پایان وقت ادارى 
50 درصد مصرفشان را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
کاهش دهند و بعد از وقت ادارى به 10 درصد مصرفشان 

راتقلیل دهند. 
پیرپیران عنوان کرد:شناسایى و جمع آورى مراکز استخراج 
رمز ارزها یکى دیگر از اقداماتى اســت که به پیک سایى 

مصرف کمک شایان توجهى مى نماید.
از دیگر خواســته هاى مدیر عامل شــرکت توزیع برق 
اصفهان، تســریع  در ارائه مجوز ورود بــه مراکز نصب 
ماینر هاى تولید ارز دیجیتال از دادستان و عدم بازگرداندن 
ماینرها به افراد خاطــى و افزایش تعداد گروههاى پلیس 

امنیت بود که آن را اعالم کرد.
وى در این جلسه از مدیران و مســئولین مراکز بهداشتى 
و درمانى خواســت که دیزل ژنراتورهاى مراکز حساس و 
بیمارســتانها را آماده به کار نمایند تا در شرایط احتمالى 

مدیریت اضطرارى بار با مشکلى مواجه نشوند . 

در نشست مدیریت بحران آب و برق با حضور استاندار مطرح شد

پیشنهاد تغییر ساعت کار ادارات 
اصفهان در تابستان

مدیر عامل انجمن حفاظــت از پرندگان آواى بوم گفت: 
تازه ترین برآورد جمعیتى پرندگان در زمستان 99 از کاهش 
تنوع گونه اى پرندگان در استان اصفهان حکایت دارد که 

ناشى از سال ها خشکى ممتد است.
ایمان ابراهیمى مهر با بیان اینکه جمعیت پرندگان بومى 
و مهاجر استان اصفهان بر اساس آخرین سرشمارى در 
سال گذشته نسبت به سال 98 تفاوت چندانى نداشته است، 
اظهار داشت: یکى از اتفاقات نگران کننده کاهش تنوع 
گونه هاى پرندگان است و تنوع پرندگان استان به سرعت 

در حال کم شدن است.
 وی خاطرنشان کرد: اگر در گذشــته در یک تاالب 40 
گونه پرنده وجود داشــت اکنون نیمى از آنها از بین رفته 

اما جمعیت نیمــى دیگر افزایش داشــته که جاى خالى 
گونه هاى از دست رفته را پر کرده است بر همین اساس در 
سرشمارى تفاوت چندانى در جمعیت مشاهده نمى شود اما 

در تعداد گونه ها تفاوت بسیار زیادى دیده مى شود.
نویســنده کتاب "مهاجرت پرنــدگان، پرندگان مهاجر 
ایران" ابراز داشت: تنوع گونه ها اهمیت زیادى دارد زیرا 
نشان دهنده سالمت زیستگاه و چرخه اکوسیستم است و 
زمانى که تنوع کاهش یابد در نهایت به نابودى این چرخه 

منجر مى شود.
ابراهیمى همچنین از مشــاهده و ثبت چهار گونه پرنده 
کمیاب در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: از گونه هاى 
مهمى که فروردین ماه امســال در یکــى از تاالب هاى 

فصلى در جنوب شرقى شــهرضا مشاهده کردیم اردك 
گیالر بود که دستکم در هشت ســال گذشته در سطح 
استان دیده نشده بود در حالى که اردك گیالر را تا همین 
10 سال پیش به راحتى مى شد در زاینده رود مشاهده کرد.
وى ادامه داد: در جریان سرشمارى زمستان سال گذشته 
در تاالب هاى استان اصفهان همچنین اردك سر سفید 
و اردك بلوچى مشاهده شد که هر دو از گونه هاى آبزى و 
کمیاب کشور هستند و براى چندمین بار گذر عقاب دریایى 
دم سفید را در اصفهان ثبت کردیم که از گونه هاى بسیار 
مهم کشور محسوب مى شود و مشاهده این پرنده نشان 
مى دهند اصفهان مسیر ثابت گذر عقاب دم سفید از روسیه 

به سمت آفریقا در فصل مهاجرت است.

کاهش تنوع گونه اى  پرندگان در اصفهان
شاید وقتى از پهنه هاى کوهســتانى در شهر اصفهان 
مى شود همه ذهن ها به سمت کوه صفه برود البته که 
همه بضاعت اصفهانى در زمینه تفرجگاه هاى کوهستانى 
صفه نیست بلکه چند سالى است کوهستان قائمیه نیز 
زمینه مناسبى براى طرح هاى گردشگرى و تفرجگاهى 

شده است.
این محدوده در ساحل جنوبى زاینده رود و منطقه جنوب 
غربى اصفهان واقع شــده و موقعیــت جغرافیایى آن 
به گونه اى است که خیلى از اصفهانى ها آن را به دستگرد 
مى شناسند. اخیرا یکى از پهنه هاى مجاور این کوهستان 
باستانى در مســیر تغییر کاربرى به ســمت کاربرى 
مسکونى قرار گرفته و نگرانى هایى را در خصوص توسعه 

نامتوازن این منطقه به وجود آورده است.
یکى از جدى ترین مواضع در خصــوص این اتفاق از 
سوى رئیس کمیسیون معمارى و شهرسازى و عمران 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان گرفته شد جایى که 
شیرین طغیانى روز یکشنبه در جلسه علنى شورا اظهار 
داشت: پهنه اى موســوم به کارخانه لوله در کوه قائمیه 
که مجموع آن 26 هکتار اســت و قسمت شرقى آن به 
مساحت 8 هکتار با کاربرى درختکارى و جنگل کارى و 
قسمت غربى آن به مساحت 18 هکتار با کاربرى پارك 
طبیعى و کوهستانى تعیین شده است ظاهراً و شوربختانه 
در شــوراى عالى معمارى و شهرســازى طى مصوبه 

کاربرى مسکونى تغییر یافته است.
وى از نگاهى که منجر به اتخاذ چنین تصمیمى شده 

ابراز گالیه کرد و گفت: جالب است بدانیم ایده پردازان 
این مصوبه معتقد هســتند درآمد حاصل از این تغییر 
کاربرى قرار است صرف هزینه تامین آب شهر اصفهان 

شود.
طغیانى در حالى که این دیــدگاه را مصداق باالرفتن از 
نردبان باطل براى رســیدن به حق دانست بیان کرد: 
مى بینیم این آخرین ظرفیت اکولوژى شهر هم به راحتى 
در تاخت و تاز قرار گرفته و احتماًال در آینده اى نه چندان 
دور خط آسمان آن توسط ساختمانهاى مسکونى مورد 

هجوم واقع خواهد شد.
این عضو شوراى شهر دست به یک مقایسه زد و گفت: 
ســوالم این است که چگونه شــوراى عالى معمارى و 
شهرسازى که مصوبات خود در رابطه با گذر آقا نورا... 
نجفى را به دلیل اهمیت این بافت تاریخى باطل مى کند 
و اینگونه خــود را مدافع و نگــران بافت هاى تاریخى 
و هویتى شــهر اصفهان مى داند نســبت به این پهنه 
اکولوژیک ارزش هاى طبیعــى هویتى و حتى تاریخى 
آن کمتر از بافت هاى تاریخى ســنتى نبوده بى مهرى 

مى نماید؟
به نظر مى رسد سوال مهمى اســت که باید پاسخ داده 
شود هر چه باشد اصفهان به جز کوه صفه، کوه نخودى 
و این کوهســتان که روزى دنبه و امروز قائمیه خوانده 
مى شود ظرفیت طبیعى کوهستانى قابل رشد در زمینه 
گردشگرى ندارد و باید در خصوص کاربرى هاى اطراف 

آن نیز با وسواس اقدام کرد.

هجوم ساختمان هاى مسکونى به خط آسمان 
کوهستان قائمیه
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بسیارى بعد از پخش قسمت هاى ابتدایى سریال 
"احضار"، شــخصیت محســن کامرانى یا روِح 
سرگردان و یا حدس و گمانه زنى هاى دیگرى که 
مخاطبان در فضاى مجازى نسبت به این کاراکتر 
داشتند، او را بارها با الیاس در سریال "اغما" مقایسه 
کردند. این عامل و خیلى از اتفاقات دیگر باعث شد تا 
میالد میرزایى بازیگر این نقش که او را چندى پیش در 
سریال "شرم" و "بیگانه اى با من است" دیدیم، در این 

باره توضیحاتى بدهد.
آقاى میرزایى! شما چندى پیش سریال  "شرم" 
را روى آنتن داشــتید که شخصیت پرچالشى را 
بازى کردید و در "بیگانه اى با من اســت" احمد 
امینى هم حضور کم اما مؤثرى را از خودتان به یادگار 
گذاشتید. اما در ســریال "احضار" علیرضا افخمى 
که او به عنوان یکى از رکوردداران سریال ســازى 
در ماه رمضان شناخته مى شــود نقش بسیار 
مهم و قابل توجهى را دارید. یکى از نکات 
قابل توجه، بازتاب هاى جالبى است که 
در میان آن ها بارها با نقش محســن 
کامرانى به انواِع مختلفى شوخى شده؛ 
یکى از جّدى ترین آن ها این نکته است 
که "اگر خواستید کرونا را شناسایى کنید به 
روح کامرانى مراجعه کنید"؛ نظر خودتان 

چیست؟
البته نقدهایى به ســریال وارد است چون سطح 
سریال سورئال اســت و خیلى مردم با قضاوت 
این سریال را نگاه مى کنند به جاى اینکه لذت 
ببرند بیشتر متمرکز مى شوند و دنباِل گاف ها 
و نقاط ضعف مى گردند. خیلى شــوخى ها 
با من شــد و من به اندازه همــان آدم ها به 
شــوخى ها مى خندم و از این شــوخى ها 

استقبال مى کنم.
گمانه زنــى و قضــاوت درباره 
نقش شما بسیار است؛ گروهى 
مى گویند روح هوس باز و گروهى 

هم مى گویند شیطان است...
اتفاقًا این گمانه زنى کردن خوب است. باعث مى شود به این نکته برسم که 
خوب پیش رفته ام. یک نکته اى درباره تحلیل نقش و چگونه بازى کردن 
نقش بگویم؛ از جایى محسن کامرانى مى میرد و تبدیل به روح مى شود، سعى 
کردم خیلى رئال بازى اش کنم؛ در واقع سورئالى که باورپذیر باشد. خیلى 
سعى کردم روى نگاهش فکر کنم و به ریزترین جزئیات نقش توجه داشته 
باشم. خوشبختانه بازتاب هایى که از مردم گرفتم مثبت بوده و فکر مى کنم 

که راه درستى را در پیش گرفتیم.
مردم بین روح بودن یا شــیطان بودن محســن 

کامرانى مانده اند...
دقیقًا. شاید باورتان نباشد که خودم هنوز پایان سریال را نمى دانم. مى دانم 
قرار است چه کارهایى بکنم اما برایم جذاب است همه چیز را سر صحنه به 
صورت داغ و زنده تجربه مى کنم. زمانى که فیلمنامه را کامل دســت مان 
داشتیم تمرین مى کردیم و االن باید هر زمان روى نقش   و شخصیتى که 
بازى مى کنم متمرکز باشم. قبل از شروع پخش،  قضاوت هایى شد؛ مثًال 
مى گفتند این ســریال مى خواهد مردم را جادو کند. خوشبختانه با شروع 

سریال و رسیدن به قسمت هاى چهارم و پنجم قضاوت ها کمتر شد.  
نکته دیگر درباره شباهتى است که میان این سریال 
و ســریال "اغما" قرار دادند؛ واقعاً به نظر خودتان 
محســن کامرانى "احضار" همان الیاس سریال 

"اغما" است؟
االن هر فیلم ماورایى یا ترسناکى مى خواهد ســاخته شود مى گویند این 
سریال و فیلم شبیه آن سریال و فیلم اســت. زیرا فضا براى ساخت چنین 
سریال هایى براى ما در ایران کم اســت. به راحتى مردم مقایسه مى کنند 
با سریال ها یا فیلم هاى خیلى ترســناك هالیوودى؛ در حالى که اصًال این 
مقایسه کردن، درست نیست. البته یک شــباهت هایى وجود دارد اما خط 
داستان اصًال شبیه به هم نیست. شیطان همیشه یک شیطان و ماهیتش 
یکى است، اما قالبش عوض مى شود. طبیعتاً از چه چیزهایى در دنیاى ماورا 
الطبیعه مى ترسیم؛ از روح، جّن و شیطان. این ها چیزهاى مشترکى است که 

با دیدن این سریال و آن سریال، ناگزیر مقایسه مى کنیم.
آقاى میرزایى! برخــى به هنگام دیدِن ســریال 
"احضار" با ســابقه اى که از علیرضا افخمى سراغ 
داشتند با خودشــان گفتند حتماً یک جاهایى این 
کارگردان دچار خودسانسورى شــده و یا مثًال از 
ظرفیت موســیقى و صحنه پردازى دلهره آور بهره 

نبرده است؛ نظر شما چیست؟
تکلیف این سریال از ابتدا مشخص بود؛ وقتى که با هم صحبت مى کردیم 
این سریال قرار نبود ترسناك ساخته شود. یک خط داستانى داشت و فقط 
یک نقطه در این سریال ماورا الطبیعه و قدرى ترسناك به نظر مى رسد. شما 
ببینید سریال "او یک فرشته بود" دهه 1380 ساخته شده و آن موقع اصًال 
خبرى از این دسترسى به فیلم و رسانه وجود نداشت. االن با موبایل مان به 
دنیاهاى جدیدى از فیلم و سریال و اتفاق و رسانه سفر مى کنیم. به همین 
خاطر سریال ها و فیلم ها با ژانرهاى مختلفى ساخته مى شود که خیلى هم 
ژانر ترسناك طرفدار دارد اما این سریال برپایه ترسناك بودن ساخته نشده 

است. 
پس هدف "احضار" چیست؟

هدفش این نبوده که مردم را بترساند. این سریال راجع به آگاه کردن مردم 
ساخته شده اســت. چون االن مردم ما خیلى سراغ اتفاقات خرافاتى رفتند 
و هرکسى براى خودش کاســبى دارد و چیزهاى جدید مى گوید. من زیاد 
دیدم شخص مشکل عادى در زندگى اش پیدا مى کند و بدون اینکه براى 
آن تالشى کند پیش شخصى مى رود که او با کارهاى ماوراء الطبیعه مشکل 
او را حل کند؛ در این راه هزینه  گزافى هم مى پردازد. در اطرافیان مان زیاد 
داریم کسانى که به ســراغ این کارها رفته اند؛ حرف اصلى "احضار" این 
است که نمى شود با این خرافات زندگى را درست کرد، دلى را به دست آورد 
و یا رابطه عاشقانه اى را ترمیم بخشــید. همه چیز باید بر پایه صداقت و راه 

درست پیش برود. 
شــما در صفحه خودتــان و یا صفحــات دیگر 
فضاى مجازى با نکته اى مواجه نشــدید که فارغ از 
شوخى ها و خندیدِن به آن شوخى ها، برایتان خیلى 

قابل تأمل و توجه باشد؟
خیلى شوخى ها مى شود و استقبال مى کنم. مردم ما واقعًا خالق اند و بامزه 
شوخى مى کنند. اما عده اى واقعاً این قضیه را جدى گرفته اند و فکر مى کنند 
مِن میالد میرزایى مى توانم یکســرى کارهاى ماوراء الطبیعه بکنم. حتى 
چند تا خانم سالخورده این درخواســت را از من در خیابان داشتند که من 
مشکل شان را به این وسیله برطرف کنم. حتى خیلى برایم جالب بود آن قدر 
همذات پندارى کردند که برخى به من مى گفتند پدر و مادرمان فوت کرده ، 
اى کاش مى شد شما بیایید از آن ها براى ما خبر بیاورید. واقعًا براى ایفاى 
این نقش سعى خودم را کردم که نقشى از خودم به یادگار بگذارم غیرقابل 
پیش بینى باشد. امیدوارم تا پایان بتوانم این نقش را خوب پیش ببرم تا بعدها 

از این کاراکتر به عنوان شخصیت هاى ماندگار سریال ها یاد کنند. 

بازیگر روِح سرگردان سریال «احضار»:

 مردم از من مى خواهند از پدر و مادر
 فوت شده شان خبر بیاورم!

بسیارى بعد از پخش قسمت هاى
"احضار"، شــخصیت محســن
سرگردان و یا حدس و گمانه زنى
مخاطبان در فضاى مجازى نسبت
بارها با الیاس در سریال داشتند، او را
کردند. این عامل و خیلى از اتفاقات د
میالد میرزایى بازیگر این نقش که او ر
"سریال "شرم" و "بیگانه اى با من است

باره توضیحاتى بدهد.
آقاى میرزایى! شما چندى پیش سر
را روى آنتن داشــتید که شخصیت
"بازى کردید و در "بیگانه اى با من اس
از خود امینىهم حضورکم اما مؤثرى را
"گذاشتید. اما در ســریال "احضار" عل
که او به عنوان یکى از رکوردداران سر
ماه رمضان شناخته مىشــود در
ی مهم و قابل توجهى را دارید.
قابل توجه، بازتاب هاى جا

در میان آن ها بارها با نقش
کامرانى به انواِع مختلفى
یکى از جّدى ترین آن ها ای
"که "اگر خواستید کرونا را شناس
کنید"؛ روح کامرانى مراجعه

چیست؟
البته نقدهایى به ســریال وارد اس
سریال سورئال اســت و خیلى
این سریال را نگاه مى کنند به
ببرند بیشتر متمرکز مى شوند
و نقاط ضعف مى گردند. خی
با من شــد و من به اندازه ه
شــوخى ها مى خندم و از

استقبال مى کنم.
گمانه زنــى و قضــ
نقش شما بسیار اس
مى گویند روح هوس

داریوش فرضیایى در صفحه اینستاگرام خود از تعجبش راجع به خبر دوباره مهاجرتش و گرفتارى هاى مردم در این روزها نوشت.
فرضیایى معروف به «عموپورنگ» در صفحه اینستاگرامش نوشت:

«دروغ "سیزده به در" شنیده بودیم ولى االن19 اردیبهشت. یه ماه گذشته فکر نمى کنید کمى دیر شده. یعنى خنده دارتر از این 
خبر تا به حال نشنیده بودم. بابامردم خیلى گرفتارند: واکســن یه طرف، امتحانات حضورى یه طرف،تورم یه طرف، این وسط 
شما اومدین چى را نوشتید آخه! حداقل یچیزى بنویسد مردم امیدوار بشن توروخدا. راستى قسمت هاى جدید کلبه عموپورنگ 

رو که این روزها از شبکه 2 پخش میشه، ببینید، ما که مشغول ضبط هستیم و نمى تونیم ببینیم الاقل شما لذتش را ببرید.»

خبر مهاجرت «عموپورنگ» حاشیه ساز شد

سریال «بوتیمار» به تهیه کنندگى مهران مهام و کارگردانى علیرضا 
نجف زاده از شنبه روى آنتن شبکه سه سیما مى رود.

این سریال که در تهران و مازندران فیلمبردارى شده روایتگر داستانى 
شاد از یک خانواده است که مسائل اجتماعى و اقتصادى روز هم در آن 

به تصویر کشیده مى شود.
در خالصه داستان سریال بوتیمار آمده است: بوتیمار همیشه در تشنگى 
به ســر مى برد اما آن هنگام که به رودخانه و یا دریا مى رسد، نگران 
مى شــود که مبادا آب دریا تمام شود و او از تشــنگى بمیرد، پس آب 

نمى خورد و تشنه مى ماند ... بوتیمار همیشه نگران فرداست.
بازیگران این سریال عبارتند از حمید لوالیى، مرجانه گلچین، هدایت 
هاشمى، مهران رجبى، اشکان اشتیاق، ساناز سماواتى، على صبورى، 

علیرضا درویش، سپند امیر ســلیمانى، رامین ناصرنصیر، شهاب 
عباسى، سیما مطلبى، سارا مقربى، ندا کوهى، آرزو ابى زاده، 

دانیال جعفرى و سامى غریبى و....

«بوتیمار» بعد از 
عید فطر مى آید 

بازیگر فیلم «ملک سلیمان» گفت: آنچه مشخص است اینکه ما مى دانیم 
کرونا خطرناك است، مى دانیم که این بیمارى با جان ما سر و کار دارد، اما اگر 

کار نکنیم چه کسى هزینه معیشت و زندگى ما را مى دهد.
حبیب دهقان نسب پیرامون بى فایده بودن تعطیلى و توقف آثار و سینماها 
در شرایط کرونایى گفت: در شرایط فعلى اگر مى خواهیم تولیدات را متوقف 
کنیم باید از هنرمندان و عوامل پشــت صحنه تولیدات تصویرى حمایت 
کنیم، وقتى هیچ حمایتى از ما نمى شود با چه پشتوانه اى حرف از تعطیلى 

تولیدات زده مى شود.
وى در همین رابطه تاکید کرد: آنچه مشخص است اینکه ما مى دانیم کرونا 
خطرناك است، مى دانیم که این بیمارى با جان ما سر و کار دارد، اما اگر کار 
نکنیم چه کسى هزینه معیشــت و زندگى ما را مى دهد، هنرمندان همواره 
مظلوم هستند و به همین دلیل براى زندگى خود باید کار کنند، طبیعتا اگر 

حمایتى از ما میشد، ما هم ترجیح مى دادیم که همه چیز تعطیل شود.
بازیگر فیلم «ملک سلیمان» در ادامه تصریح کرد: اتفاقى که امروز بیش 
از همه ما را آزار مى دهد بى توجهى به هنرمندان است، همه مشاغل جدى 
گرفته مى شــوند، اما بازیگرى همچنان به عنوان یک شغل تلقى نشده و 
نخواهد شد، با وضعیت فعلى بیمارى کرونا و شیوع دوباره این بیمارى بعید 
مى دانم که تغییر بزرگى را در سینماى سال جارى ببینیم. متاسفانه شرایط 
هر روز بدتر مى شود و این خود ما هستیم که باید براى بهبود وضعیت تالش 
کنیم، رعایت نکات بهداشتى کمترین کار و یا بهتر بگویم وظیفه اى است 

که بر دوش همه ما است.

 

کنیم، رعایت نکات بهداشتى کمترین کار و یا بهتر بگویم وظیفه اى است 
که بر دوش همه ما است.

دهقان نسب: کار نکنیم هزینه 
معیشتمان چه مى شود؟ در ادامه حواشى پیش آمده براى فیلم «مست عشق» حاال بر سر 

شبکه پخش کننده این فیلم که به تازگى تبدیل به سریال شده نیز 
ادعاها و شایعاتى منتشر شده است.

پس از کشــمکش هاى اخیر حســن فتحى و مهــران برومند با 
تهیه کنندگان ترك سریال «مست عشــق» روز یکشنبه رسانه 
مجازى ســتالیت لســت نیوز با انتشــار متنى مدعى شد که به 
طور اختصاصى با تهیه کنندگان ترك ســریال «مســت عشق» 

گفت وگویى داشته و آنها در این گفتگو به ضرس قاطع بیان کرده اند 
که به هیچ عنوان این سریال به شبکه اى فروخته نشده است. 

همچنین در متن ستالیت لست نیوز آمده است: تهیه کنندگان این 
سریال به هیچ وجه حاضر نیســتند این محتواى 
جنجالى از شــبکه اى مثل ICC پخش شود و در 
رابطه با اعالم ICC مربوط به پخش انحصارى 

این سریال، بسیار عصبانى بودند. 
به نظر مى رسد ICC براى جذب مخاطب بیشتر، 
به یک شیطنت رسانه اى دست زده و از تیزر هاى 
موجود این ســریال که توسط FOX در یوتیوب 

منتشر شده است، سوء استفاده کرده است.
اما پس از آن شبکه ICC با انتشار بخش کوتاهى 
از سریال «مست عشــق» در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: اسناد مربوط به انعقاد قرارداد پخش، 
مابین شــبکه ICC و تهیه کننده ترك در دست طرفین موجود و 

محفوظ است. 
حال باید منتظر ماند و دید طى روزهاى آتى ادعاى چه کسى درست 

است و به حقیقت مى پیوندد.

کشمکش ها بر سر «مست عشق» ادامه دارد

فصل چهارم «کودك شو» با مشخص شدن خانواده برتر در مرحله 
فینال به پایان مى رسد.

رضا نصیرى تهیه کننده مسابقه «کودك شو» از پخش آخرین قسمت 
برنامه در سرى چهارم در امشب سه شنبه 21 اردیبهشت خبر داد.

وى با بیــان اینکه در این فصــل 360 خانواده به همــراه فرزندان 

خود حضور داشــتند با اشــاره به شــرایط ســخت تولید و رعایت
 پروتکل هاى بهداشتى در هنگام ضبط برنامه افزود: در این فصل با 
وجود شیوع کرونا و توجه به ســالمتى خانواده هاى شرکت کننده و 
عوامل تولید، 205 قسمت بدون حضور تماشاگر ضبط و روى آنتن 

شبکه نسیم رفت.
نصیرى ادامه داد: اتقاق مهم هر مسابقه حضور تماشاگر و هیجانى 

است که به برنامه منتقل مى کند. از این رو در اتاق فکر برنامه تالش 
شد جذابیت مســابقه در دل بازى و بین خانواده هاى شرکت کننده 
طراحى و اجرایى شود تا نبود تماشاگر از هیجان مسابقه کم نکند و بر 

رقابت تاثیرگذار نباشد.
تهیه کننده «کودك شو» درباره حضور حمید گودرزى در سرى چهارم 
اظهار کرد: مسابقه «کودك شو» با توجه به ساختارى 
که براى آن طراحى شده چه در زمان حضور پژمان 
بازغى و چه در این فصل با حضور حمید گودرزى بر 
رقابت سالم خانواده ها استوار و متکى بوده و حضور 
این هنرمندان به عنوان مجرى در موفقیت برنامه در 

جایگاه خود موثر بوده است.
نصیرى درباره ضبط سرى پنجم این مسابقه گفت: 
با توجه به نظرسنجى هاى مرکز تحقیقات سازمان و 
اقبال همیشــگى مخاطب به این برنامه در این چند 
سال اخیر و قرار گرفتن «کودك شو» در باالى جدول 
این نظرســنجى ها، کار براى ما و تیم تولید سخت 
مى شود تا براى فصل هاى جدید بتوانیم با ساختار و ایده هاى جدید 
مسابقه را طراحى و ضبط کنیم. با این حال مسابقه با ساختارى جدید 

به شبکه نسیم باز خواهد گشت تا همچنان همراه با مخاطبان باشد.
فینال سرى چهارم «کودك شو» به تهیه کنندگى رضا نصیرى و با 
اجراى حمید گودرزى امشب سه شنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 23 

از شبکه نسیم پخش مى شود.

امشب؛ فینال«کودك شو» 

تهیه کننده «روزهــاى آبى»، با اعالم اینکــه تصویربردارى این 
مجموعه تا چند روز آینده به پایان مى رســد، مى گوید، بزرگترین 
نگرانى شــان حفظ ســالمتى اکبر عبدى به عنوان بازیگر اصلى 

سریال بوده که با وجود کسالت در این سریال بازى کرده است.
پرویز امیرى، تهیه کننده ســریال «روزهاى آبــى» که بعد از ماه 

رمضان و همزمان با عید سعید فطر به روى آنتن خواهد رفت، درباره 
دغدغه هاى سریال ســازى در دوران کرونا و لزوم حفظ سالمتى 

بازیگران پیشکسوت گفت:
تالش کردیم تمهیداتى را که کارهاى دیگر در نظر 
مى گیرند، ما هم داشــته باشیم. تمام پروتکل ها و 
شرایط الزم براى بررسى وضعیت سالمتى عوامل 
و بازیگران را رعایت مى کردیم. شرایط سختى بود؛ 
به ویژه در مورد اکبر عبدى که مریض احوال هم 
بود و ســر صحنه مى آمد، نگرانى براى وى بیشتر 
بود. ایشان در دورانى که ما کار مى کردیم، به کرونا 
هم مبتال شدند؛ البته نه ســر کار ما بلکه وقتى در 
تهران بودند کرونا گرفتند و یک ماه بسترى بودند و 

بعد از بهبودى به کار بازگشتند.
وى گفت: کرونا چند بارى کار ما را تعطیل کرد ولى 
تا اینجاى کار به خیر گذشته و اتفاقى نیفتاده است. ان شاءا... که این 

چند روز باقى مانده هم به سالمتى بگذرد.

حفظ سالمتى اکبر عبدى بزرگ ترین نگرانى  بود
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شهاب گردان ســنگربان ذوب آهن روز خوبى را مقابل 
استقالل سپرى کرد و عنوان بهترین بازیکن زمین را به 

خود اختصاص داد.
ذوب آهن شگفتى ساز هفته بیست و دوم لیگ برتر بود و 
در روزى که شاید بدبین ترین هوادار استقالل نیز تصور 
شکست با اختالف 2 گل را نداشت، شاگردان مجیدى از 
فرصت کاهش اختالف با صدر جدول استفاده نکردند و 

بازى را به اصفهانى ها واگذار کردند.
در این مسابقه که استقالل فرصت هاى بى شمار گلزنى 
را از دست داد، مهاجمین این تیم 
با سد بزرگى به نام 
ب  شها

گردان روبه رو شــدند. گلر 36 ســاله و جویبارى ذوب 
آهن در این بازى چندین و چند فرصت مسلم گلزنى را از 
استقالل گرفت که شاید مهمترین سیو او، فرصتى بود 
که 80 ثانیه پیش از گل دوم تیمش از مطهرى گرفت که 
اگر آن توپ وارد دروازه مى شد، حساب کار به 1 – 1 تغییر 

پیدا مى کرد. 
گردان در جدال برابر اســتقالل شب بســیار خوبى را 

به ثبت 8 ســپرى کرد. او در این مسابقه موفق 
مهار یا نجات دروازه تیمش شد. او 

همچنین 6 خروج موفق و 3 
بازیابى داشــت. از 

هشت 

سیوى که گردان داشــت، 6 مورد آن روى شوت هایى 
بودند که بازیکنان استقالل از درون محوطه جریمه به 

سمت دروازه او زدند.

 ذوب آهن روى شانس و اقبال استقالل را شکست نداد و 
حتى مى شود گفت نتیجه اى که این تیم در برابر استقالل 

به دست آورد یک شگفتى نبود.
براى اثبات این ادله مى شــود دالیــل متعددى را مطرح 
کرد. مجتبى حسینى در دور رفت بازى ها و با نفت مسجد 
سلیمان تیم هاى بزرگى را شکست داده بود. تیمى چون 
ســپاهان با نتیجه 3-1. یا امتیازى که ایــن تیم در برابر 
پرسپولیس به دســت آورد وتوجه کنید این دو تیم مدعى 

قهرمانى هستند.
مجتبى حسینى از روز حضور در ذوب آهن تیمى که قبًال 
هم در آن حضور داشــته به عنوان مربى و ســرمربى آن 
را متحول کرده است. تحول نخســت در ذوب آهن این 
است که به تیم مبارزى تبدیل شده. دیگر به راحتى امتیاز 
نمى دهد و دست کم براى تصاحب امتیاز مى جنگد و رقابت 
مى کند. ذوبى که تحویل او شد ذوبى با شکست هاى متعدد 
در برابر همه تیم ها بود و صالبت خود را از دست داده بود 

اما یک شنبه شب در استادیوم آزادى تهران نمایش منطقى 
و حرفه اى در برابر تیم صعود کننده به مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا داشــت و در نهایت دو بر صفر 
برنده شد. سخت است تصور کنیم ذوب آهنى که مجتبى 
حسینى ساخته به دسته پایین تر ســقوط کند. این تیم را 
بدون شک در هفته هاى بعدى حتى مى توانیم در رده هاى 

باالتر جدول ببینیم.
مجتبى حسینى مربى روزهاى سخت است. او براى تبدیل 

شدن به برند در فوتبال ایران باید این روزهاى سخت را پشت 
سر بگذارد. او بعد از مبارزه به همراه تیم نفت مسجد سلیمان 
حاال باید در ذوب آهن امتیازات الزم را براى ماندن در جدول 
بازى ها جمع کند اما ادامه این روند او را به تیم هاى بزرگ 
خواهد رساند و او را به یک مربى صاحب سبک تبدیل خواهد 
کرد. و البته باید به این نکته اشاره کرد مجتبى حسینى براى 
همین جایگاهى که امروز در آن قرار دارد مســیر سخت و 

طاقت فرسایى را پشت سر گذاشته است.

سفیدپوشان ذوب آهن یک شنبه 
شب در پیش از جدال با استقالل 
با عکس کاپیتان خود وارد زمین 

شدند.
پیش از شــروع جدال استقالل 
و ذوب آهن، شــاگردان مجتبى 
حســینى براى عکــس تیمى با 
لباس منقش به تصویر قاســم 
حدادى فر کاپیتان مصدوم خود 
وارد زمین شدند و پیراهن شماره 8 
حدادى فر را هم در دست داشتند. 

کاپیتان ذوبى ها هفته گذشــته 
مصدومیــت پارگــى ربــاط 
صلیبــى اش تأیید شــد و زانوى 
خود را به تیغ جراحان ســپرد تا 
نتواند تیمش را تــا پایان فصل 

همراهى کند.

بدر استادیوم آزادى تهران نمایش منطقى 
رابر تیم صعود کننده به مرحله یک هشتم 
رمانان آسیا داشــت و در نهایت دو بر صفر 
تاست تصور کنیم ذوب آهنى که مجتبى 
به دسته پایین تر ســقوط کند. این تیم را 
هفته هاى بعدى حتى مى توانیم در رده هاى 

ینیم.
ى مربى روزهاى سخت است. او براى تبدیل 

شدن به برند در فوتبال ایران باید این روزهاى سخت را پشت 
سر بگذارد. او بعد از مبارزه به همراه تیم نفت مسجد سلیمان 
حاال باید در ذوب آهن امتیازات الزم را براى ماندن در جدول 
بازى ها جمع کند اما ادامه این روند او را به تیم هاى بزرگ 
خواهد رساند و او را به یک مربى صاحب سبک تبدیل خواهد 
کرد. و البته باید به این نکته اشاره کرد مجتبى حسینى براى 
همین جایگاهى که امروز در آن قرار دارد مســیر سخت و 

طاقت فرسایى را پشت سر گذاشته است.

مجتبى حسینى؛ مربى مبارز،مجتبى حسینى؛ مربى مبارز،
  مربى روزهاى سخت  مربى روزهاى سخت

بازیکنان ذوب آهن به یاد حدادى فر

مدافع بلندقامت و باتجربه ذوبى ها با گلزنى زودهنگام 
خود در مصاف با استقالل توانست زمینه ساز پیروزى 

شاگردان مجتبى حسینى شود.
تازه تصاویر تلویزیونى جدال استقالل و ذوب آهن پس 
از اتمام دوئل سپاهان و پرسپولیس روى آنتن زنده آمده 
بود که مشخص شد ذوبى ها به گل رسیده اند؛ روى توپ 
ارسالى مجتبى حقدوست، وحید محمدزاده مدافع یک 
متر و 87 سانتى ذوب آهن باالتر از شیخ دیاباته که در این 
صحنه یار مستقیم مدافع ذوبى ها بود، توپ را به سوى 
دروازه مظاهرى فرستاد و اشتباه سنگربان استقالل گل 

اول مهمان را به ثمر رساند.
محمدزاده که در غیاب قاسم حدادى فر، بازوبند کاپیتانى 
تیمش را هم به بازو بســته بود، براى ســومین بار در 
لیگ بیستم توانســت گلزنى کند و این بار گل او بسیار 

حیثیتى بود، چرا که توانست زمینه ساز پیروزى بزرگ 
شاگردان حسینى در تهران شود و آنها از کورس رقابت 

قعرجدولى ها براى بقا نجات بدهد. 
پیش از این مدافع ذوب آهن توانسته بود در جدال با سایپا 

و مس رفسنجان براى تیمش گلزنى کند و حاال با گلى 
که وارد دروازه استقالل کرد، پایین تر از میالد جهانى 
چهار گله در صف پر شمار بازیکنان سه گله ذوب آهن 

در لیگ بیستم ایستاد.

کى روش بــا وجود اینکه هفته هاى متمادى اســت از 
ترکیب اصلى ســپاهان خارج شــده اما همواره یکى از 

بازیکنان آماده این تیم به شمار مى رود.
سپاهان بعد از اینکه روى زمین به نتیجه اى نرسید کى 
روش اســتنلى را وارد میدان کرد تا شانس خود را براى 
گلزنى روى هوا آزمایش کند. در نهایت از بین توپ هایى 
که براى این مهاجم فرستاده شد ضربه جالل الدین على 
محمدى از ســوى کى روش تبدیل به پاس گل براى 

محمد محبى شد. 
کى روش اســتنلى جدا از موقعیت گلى که براى محمد 
محبى مهیا کرد روى ارسال هاى دیگر هم با همه انرژى 
به هوا مى پرید تا توپ را از آن خود کند اما بخت بیش از 
یک بار با او یار نبود. البته همین یک بار هم براى سپاهان 
کافى بود تا از شکست در برابر پرسپولیس تساوى بسازد و 

با امتیاز میدان را ترك کند. کى روش استنلى در بازى هاى 
باقیمانده هم مى تواند یک مهره مؤثر براى تیم سپاهان 
باشد. مهاجمى که در فصول گذشــته یکى از بازیکنان 
کلیدى سپاهان به شمار مى رفت اما حضور محرم نویدکیا 

و تغییر سبک بازى تیم وى را به بازیکن نیمکت نشین 
تبدیل کرده اســت. با این حال کى روش استنلى روحیه 
و آمادگى خود را از دست نداده و هر گاه به زمین مى آید 

آماده است یک کار بزرگ انجام دهد.

هافبک خالق و بازیساز ذوبى ها توانست 
با ضربه اى دقیق دروازه استقالل را فرو 

بریزد.
در شرایطى که شاگردان فرهاد مجیدى در 

تکاپو براى رسیدن به گل تســاوى مقابل ذوب آهن 
بودند، اشتباه مدافع میانى آبى ها باعث شد تا فرصتى طالیى نصیب 

ذوبى ها شود. اشــتباه عارف غالمى و توپ گیرى مجتبى حقدوست و در ادامه 
رسیدن توپ به میالد جهانى باعث شد تا گزینه حضور در استقالل در نقل و انتقاالت 

زمستانى فرصت طالیى براى گلزنى به دست آورد.
جهانى با شلیکى غافلگیرکننده از پشت محوطه جریمه توپ را به تور دروازه استقالل دوخت 

تا کار شــاگردان فرهاد مجیدى در پیش از دربى پایتخت براى کسب نتیجه و حتى حداقل 
امتیاز بسیار دشوار شود. 

ستاره ذوبى ها بعد از گلزنى عدد 4 را به دوربین ها نشان داد تا این گونه عالقه خود به استقالل را 
نشان بدهد؛ مشابه شادى پس از گلى که قاسمى نژاد در جدال با پرسپولیس انجام داد.

شهاب گردان ســنگربان ذوب آهن روز خوبى را مقابل 
استقالل سپرى کرد و عنوان بهترین بازیکن زمین را به 

خود اختصاص داد.
ذوب آهن شگفتى ساز هفته بیست و دوم لیگ برتر بود و 
در روزى که شاید بدبین ترین هوادار استقالل نیز تصور 
2شکست با اختالف 2 گل را نداشت، شاگردان مجیدى از 
فرصت کاهش اختالف با صدر جدول استفاده نکردند و 

بازى را به اصفهانى ها واگذار کردند.
این مسابقه که استقالل فرصت هاى بى شمار گلزنى  در
را از دست داد، مهاجمیناینتیم
نام سد بزرگى به با

ب  شها

6گردان روبه رو شــدند. گلر 36 ســاله و جویبارى ذوب 
آهن در این بازى چندین و چند فرصت مسلم گلزنى را از 
استقالل گرفت که شاید مهمترین سیو او، فرصتى بود 
0که80 ثانیه پیش از گل دوم تیمش از مطهرى گرفت که 
1اگر آن توپ وارد دروازه مى شد، حساب کار به 1–1 تغییر 

پیدا مى کرد. 
گردان در جدال برابر اســتقالل شب بســیار خوبى را 

8به ثبت 8ســپرى کرد. او در این مسابقه موفق 
مهار یا نجات دروازه تیمش شد. او 

3 3 خروج موفق و 6همچنین6
بازیابى داشــت. از 

هشت

6سیوى که گردان داشــت، 6 مورد آن روى شوت هایى 
بودند که بازیکنان استقالل از درون محوطه جریمه به 

سمت دروازه او زدند.

سفیدپوشان ذوب آهن یک شنبه  حدادىفر یاد بازیکنان ذوب آهن به

مدافع بلند
خود در مص
شاگردان
تازه تصاو
از اتمام دو
بود که مش
ارسالى مج
7متر و 87 س
صحنه یار
دروازه مظ

اول مهمان
محمدزاده
تیمش را
لیگ بیست

گردان بهترین بازیکن شد

شادى گل معنادار جهانى 
با چاشنى عدد 4

فرشته نجات ذوب 
از قعر

پرشى 
به اندازه یک امتیاز

پیام نیازمند دروازه بان ســپاهان به همراه محمد محبى گل زن این تیم به عنوان بهترین بازیکن در دیدار این تیم در 
برابر پرسپولیس انتخاب شدند.

این انتخاب از سوى ســایت یازده نت صورت گرفت و دو بازیکن نمره 7/4 از 10 را دریافت کردند. خب دلیل انتخاب 
محمد محبى که مشخص است. به خاطر گلى که در دقایق پایانى بازى به ثمر رساند و موجب فرار سپاهان از شکست 

شد.
اما پیام نیازمند با وجود دریافت یک گل در چارچوب دروازه نمایش خوبى داشت. او در یک صحنه به خوبى موقعیت تک 
به تک پرسپولیس را مهار کرد. پاسى که توسط مهدى ترابى داده شد  و احسان پهلوان مى توانست در موقعیت تک به 

تک دروازه سپاهان را باز کند که پیام نیازمند با بازیخوانى خوب خروج و خطر را از دروازه اش دور کرد.
نیازمند در صحنه اى دیگر با خروج به موقع از دروازه خطر دیگرى را از دروازه سپاهان دور کرد و در شبى که کلین شیت 
نکرد نمایش خوبى درون دروازه سپاهان داشت. روى صحنه  گل هم باید گفت اگر بازیکنى که باید کمال را مهار مى کرد 

اجازه نمى داد این بازیکن ضربه بزند دروازه بان سپاهان هم مى توانست روى مهار ضربه موفق تر عمل کند. 
بر اساس آمار به ثبت رسیده پیام نیازمند در این بازى 4 مهار داشت. 3 خروج موفق 

و دقت پاس هاى او 81 درصد بود. دو مهار شــوت از داخل 
محوطه جریمه هم دیگــر کارنامه او در این 

بازى بود.

مدیر رسانه اى تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اتفاقات رخ داده در 
ورزشگاه نقش جهان توضیحاتى داد.

علیرضا اشرف در مورد درگیرى هاى آخر بازى پرسپولیس مقابل 
سپاهان اظهار داشت: اتفاقاتى که قبل از بازى و زمان خروج تیم 
ما از هتل افتاد واقعا زیبنده هیچ باشــگاهى در ایران نبود. محرم 
نویدکیا هم در نشست خبرى گفت هواداران سپاهان مقابل هتل 
پرســپولیس نروند اما این اتفاق افتاد. این اتفاقات را به پاى مردم 
خوب اصفهان نمى نویسیم اما این رسم مهمان نوازى نیست که 
مقابل هتل بایستند. نیم ساعت ما را معطل کردند. انواع و اقسام 

فحاشى را کردند.
مدیر رسانه اى پرسپولیس تصریح کرد: اســتارت اتفاقات بعد از 

بازى، از همین تشنج و درگیرى هاى قبل از بازى خورد. 
وى در خصوص اینکه اعالم شد اتوبوس پرسپولیس آسیب دیده 
اما راننده ها این موضوع را رد کردند، عنوان کرد: اتوبوس آســیب 
ندید ولى قبل از خروج از هتل در مسیر رسیدن به ورزشگاه مشکل 
داشتیم. هواداران ســپاهان به استقبال تیمشــان آمده بودند و 
نمى دانم چرا ماندند و علیه پرسپولیس شعار مى دادند. آنها با مشت 
به اتوبوس مى کوبیدند. این آســیب به اتوبوس نیست اما مهمان 

نوازى نیست. 
اشرف در خصوص اینکه گفته مى شود پرســپولیس در رختکن 
حبس شده، گفت: محبوس نشدیم. ماندیم که بعد از آن اتفاقات 

شرایط آرام شود و از رختکن بیرون بیاییم.
وى  عنوان کرد: کرى خوانى با این کارهاى جلوى هتل خیلى فرق 
دارد. نگفتیم کرى نخوانند. همه کرى بخوانند و هرکارى دوست 
دارند انجام بدهند. اما نباید فراخوان بدهند که بیایید جلوى هتل 
پرسپولیس تجمع کنید. چند موتور ســوار چندین بار با پرچم زرد 
آمدند فحاشى کردند و نگذاشتند بازیکنان ما بخوابند. دوباره قبل از 
عزیمت تیم به ورزشگاه این کار را کردند. اینها اتفاقات زنجیره اى 

بود و از روز شنبه شروع شد.

روایت مدیر رسانه اى 
پرسپولیس از اتفاقات جنجالى 

در اصفهان

2 سپاهانى، بهترین هاى الکالسیکوى ایران
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آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود قسمتى از امالك بخش 3 و 4 حوزه ثبتى آران و بیدگل به علت عدم حضور 
مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصى امالك مرقوم در تاریخ هاى تعیین شده در ساعت 8 
صبح شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدى به روز 

بعد موکول خواهد شد.
امالك و ابنیه بخش 3 آران و بیدگل

شــماره هاى فرعى از پالك 3  اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه 
آران و بیدگل

555 فرعى: خانم اشرف فریدونى بیدگلى به شماره شناسنامه 211 فرزند حسینعلى، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 212,90 مترمربع مفروز و مجزى از 168 فرعى

3264 فرعى: آقاي خیراله ایمانی بیدگلی به شناسنامه شماره 8848 کدملی 6199250788 
فرزند حسن، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 391,25 مترمربع مفروز و مجزى از 1 فرعی

شــماره هاى فرعى از پالك 112  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و 
بیدگل

237 فرعى: آقاي ابوالفضل رهبري فرد به شناسنامه شماره 12088 کدملی 6199160878 
فرزند محمدعلی و خانم ســمیه ویســی میانرودي به شناسنامه شــماره 12090 کدملی 
1263433383 فرزند غالمرضا (بالمناصفه) ، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 87,50 

مترمربع مفروز و مجزى از 3 فرعی
شــماره هاى فرعى از پالك 235  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و 

بیدگل
107 فرعى: آقاي میالد حسن زاده به شناسنامه شماره 0 کدملی 0482022701 فرزند غالم 

نبی، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176,40 مترمربع مفروز و مجزى از 4 فرعی
شــماره هاى فرعى از پالك 252  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و 

بیدگل
64 فرعى: خانم باشــی خانــم مکاري قمصــري به شناســنامه شــماره 4570 کدملی 
6199207874 فرزند عباس و خانم مطهره فرزین بیدگلی به شناسنامه شماره 136 کدملی 
6199462343 فرزند یداله (بالمناصفه) ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 327,50 مترمربع 

مفروز و مجزى از 54 فرعی
1400/03/17

شــماره هاى فرعى از پالك 293  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و 
بیدگل

41 فرعى: آقاي مرتضی احمدي به شناســنامه شــماره 0 کدملــی 1250030269 فرزند 
آقاعباس، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 42,25 مترمربع مفروز و مجزى از 7 فرعی

شــماره هاى فرعى از پالك 609  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و 
بیدگل

6 فرعى: خانم ریحانه معظمی بیدگلی به شناسنامه شماره 92 کدملی 6199656555 فرزند 
علی محمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193,75 مترمربع مفروز و مجزى از قسمتى از 

پالك شماره 5 فرعی و قسمتى از مشاعات
شماره هاى فرعى از پالك 1908 و 1920  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

آقاي ابوالفضل مدبر نژاد به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190011535 فرزند مصطفی و 

خانم مهتاب روشن دل آرانی به شناسنامه شــماره 0 کدملی 0018505351 فرزند عباس 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145 مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 1908 

اصلى و 1 فرعى از 1920 اصلى
شماره هاى فرعى از پالك 2318  اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و 

بیدگل
13 فرعى: خانم عذرا زارع مقدم آرانی به شناسنامه شماره 404 کدملی 6199481038 فرزند 
غالمحسین نسبت به دو دانگ و آقاي محمدرضا شیرآبادي آرانی به شناسنامه شماره 612 
کدملی 6199737288 فرزند آقاعلی نســبت به یک و نیم دانگ و خانم مریم دهقان آرانی 
به شناسنامه شماره 0 کدملی 6190045200 فرزند سعید نســبت به دو و نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 87,47 مترمربع مفروز و مجزى از 2و3و4و5 فرعی و 

قسمتى از مشاعات
1400/03/18

شــماره هاى فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد بخش سه 
آران و بیدگل

644 فرعى: آقاي محمد خاکى به شناسنامه شــماره 422 فرزند سیف اله، ششدانگ قطعه 
زمین چهار قفیزى

10113 فرعى: آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل به شناسه ملی 14001922668 
، ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 152,60 مترمربع مفروز و مجزى 

از 66 فرعی
10114 فرعى: آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل به شناسه ملی 14001922668 
، ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 159,04 مترمربع مفروز و مجزى 

از 66 فرعی
10115 فرعى: آقاي حسین شبانی آرانی به شناسنامه شماره 10470 کدملی 6199144678 
فرزند عباس و خانــم زینب خدادادي نــوش آبادي به شناســنامه شــماره 146 کدملی 
6199897188 فرزند حسن (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107,5 مترمربع 

مفروز و مجزى از 1178 فرعی
10123 فرعى: آقاي اکبر عرفان آرانی به شناسنامه شماره 220 کدملی 6199502744 فرزند 
جوادآقا در ششدانگ یکباب چهاردیوارى مشتمل بر ساختمان به مساحت 123,60 مترمربع 

مفروز و مجزى از 302 فرعی
10124 فرعى: خانم بتول حریري کاشانی به شناسنامه شماره 699 کدملی 0043933645 
فرزند مرتضی در ششدانگ یکباب چهاردیوارى مشتمل بر ساختمان به مساحت 122,75 

مترمربع مفروز و مجزى از 302 فرعی
1400/03/19

شــماره هاى فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش سه 
آران و بیدگل

2098 فرعى: آقاي حسن غفوري به شناسنامه شــماره 231 کدملی 6199721004 فرزند 
عباس و خانم زهرا سادات عباسزاده آرانی به شناسنامه شماره 2796 کدملی 6199942043 
فرزند سیدحسین (بالمناصفه) ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148,38 مترمربع مفروز و 

مجزى از 371 فرعی
شماره هاى فرعى از پالك 2703 اصلى واقع در دوالب بخش سه آران و بیدگل

590 فرعى: آقاي رمضانعلی حمیدي فرد به شناسنامه شماره 214 کدملی 6199609931 

و خانم صغري کریمشاهی بیدگلی به شناسنامه شماره 220 کدملی 6199594101 فرزند 
حسن (بالمناصفه) ، ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 163,50 مترمربع مفروز و مجزى از 

491 فرعی 
امالك و ابنیه بخش 4 آران و بیدگل

شــماره هاى فرعى از پالك 14 اصلى واقع در على آباد کویر بخش چهار 
آران و بیدگل

1036 فرعى: خانم مهین دخت امین على آبادى و خانم فاطمه امین على آبادى و غیره وراث 
مرحوم رضا امین على آبادى ، ششدانگ قطعه زمین 5 جریبى

شــماره هاى فرعى از پالك 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 
چهار آران و بیدگل

1873 فرعى: خانم سمیه بابائی نوش آبادي به شناسنامه شماره 7 کدملی 6199907604 
فرزند حسن، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136 مترمربع مفروز و مجزى از 78 فرعی

1400/03/20
به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدى تا 30 (سى) روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشــار: 1400/02/21  - م الف 1131144 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و 

بیدگل - حامد فکریان آرانى /2/127
مفاد آرا 

آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

1- برابر راى شماره 139960302177000992 مورخه 1399/12/13 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مسعود 
زمانى علویجه  فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 12173  تهران و شماره ملى 0058234713  
در ششدانگ یکدرب باغ ششدانگ پالك 2003  فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 675/35 مترمربع انتقالى از مالک رسمى اکبر زمانى علویجه محرز 

گردیده است.
2- برابــر راى شــماره 140060302177000020 مورخــه 1400/01/10 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مهدى کریمى علویجه   فرزند حســین بشماره شناســنامه 10313  اصفهان و شماره ملى 
1282895782  در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قسمتى از پالك 3402  فرعى 
واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 271/95 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى رضا کریمى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 140060302177000021 مورخه 1400/01/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى نور 
على احمدى  فرزند قنبر على  بشماره شناســنامه 8  داران و شماره ملى 1159692955  در 
ششدانگ یکباب مغازه قسمتى از پالك 933  فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 37/19 مترمربع انتقالى از مالک رسمى ناصر شفیعى محرز گردیده است.

4- برابر راى شماره 140060302177000019 مورخه 1400/01/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى علیرضا 
طالبى دره بیدى   فرزند ابوطالب بشماره شناسنامه 16  نجف آباد و شماره ملى 5499853606  

در ششدانگ یکبابخانه قســمتى از پالك 463  فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 103/36 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسین صادقى علویجه 

محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 1400/02/21- 
1131325/م الف - تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/03/05 - سرپرست اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت -محمد على ناظمى /2/128
فقدان سند مالکیت

آقاى محمد میرزایى باســتناد دوبرگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود در 
دفتر خانه 203 شاهین شهر رســما گواهى شده مدعى است ســند مالکیت خود بشماره 
844838 ســرى ب 94 را که بمیزان ششــدانگ به شــماره پالك ثبتى 80741 / 301 
واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان ( شاهین شــهر ) که به شماره دفتر الکیترونیک 
139520302035005700 بنام محمد میرزایى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب 
ســند قطعى 20681 مورخ 20 / 6 / 1395 دفترخانه 408 شاهین شهر به او انتقال قطعى 
یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده و نحوه گم شــدن جابجائى اعالم شده ، چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب 
آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد . 1132290 /م الف - عباســعلى عمرانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شاهین شهر /2/133
آگهى ارزیابى بهاى ثمنیه اعیانى

کارشناس رســمى دادگســترى طى برگ ارزیابى وارده به شــماره 32000599 مورخه 
1400/02/08 اعالم نموده ارزش بهاى ثمنیه اعیانى همسران مرحوم هوشنگ جاللى که 
عبارتند از مهین امیر جاللى مالک بهاى ثمنیه اعیانى یک-شانزدهم اعیانى مقدار 2000000 
ریال وخانم اقدس هاشمى مالک بهاء یک-شانزدهم اعیانى ششدانگ قطعه ملک پالك 121 
فرعى واقع در اردستان 1-اصلى دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان مقدار 2000000 
ریال و بابت آن مبالغ فوق به حساب سپرده این اداره واریز گردیده است. لذا مراتب آگهى تا از 
تاریخ انتشار در ساعت ادارى به این اداره مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نمائید و چنانچه 
نسبت به ارزیابى فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت یکماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح 
دعوى نموده و گواهى آن را به این اداره ارائه نمائید.در غیــر اینصورت بهاى ثمنیه اعیانى 
که بنام نامبرگان در جریان ثبت اســت حذف مى گردد. م الف: 1132610 - ذبیح اله فدائى 
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معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: زمانى 
دچار پیک جدید کرونا مى شــویم که افرادى که مستعد 
ابتالء به عفونت هستند در معرض ویروس قرار بگیرند و 
در نتیجه به عفونت مبتال مى شوند و زمانى که یک دفعه 

این اتفاق بیافتد دچار موج جدید مى شویم.
بابک عشرتى افزود: در موج چهارم به دلیل عید نوروز و 
سفرهایى که انجام شد، بسیارى از افراد مستعدى که در 
معرض عفونت قرار نداشتند در این شرایط وارد شدند و 

موج چهارم ایجاد شد.
عشرتى ادامه داد: اگر قرار باشد پوشش واکسن تا زمانى 
که مقرر شده به یک حد قابل قبول نرسد و افراد مستعد 

عفونت وجود داشته باشند، امکان پیک پنجم وجود دارد.
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى ایران گفت: با 
گذشت زمان احتمال وقوع موج ها کمتر مى شود ولى هیچ 
وقت این احتمال صفر نمى شود بنابراین هنوز این خطر 

براى ما وجود دارد که وارد پیک پنجم شویم.
وى افزود: جهش ها در قالــب احتمال حرکت مى کنند 
و احتمال اینکــه یک جهش عجیب اتفــاق بیافتد که 
ویروس از بین برود کم اســت و معموًال جهش ها یک 
ســیر زمانى را طى مى کنند و در این سیر به ما فرصت 
مى دهند کــه بتوانیم با واکســن علیه آنهــا اقداماتى 

را انجام دهیم.

رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت گفت: 
واکسیناسیون ســالمندان در حال حاضر اجبارى نیست و 

اجبارى براى واکسیناسیون کرونا وجود ندارد.
جعفرصادق تبریزى با اشــاره به راه اندازى سامانه ثبت نام 
واکسن کرونابراى سالمندان اظهار داشت: واکسیناسیون 
ســالمندان در حال حاضر اجبارى نیســت و اجبارى براى 

واکسیناسیون وجود ندارد.
همچنین واکسن به مقدار کافى براى افراد باالى 80 سال 
موجود است و نیازى نیست این عزیزان به پایگاه ها مراجعه 

کنند.
رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشــت وزارت بهداشت با 

بیان اینکه براى واکسیناســیون کادردرمــان نیز اجبارى 
وجود ندارد خاطرنشــان کرد: کادر درمانى که به هر دلیل 
واکسن کرونادریافت نکرده اند مى توانند سهمیه مورد نظر 

را دریافت کنند.
وى با بیان اینکه واکسن کرونا در داروخانه ها موجود نیست 
و فقط در سیستم بهداشتى کشــور توزیع شده است افزود: 
افرادى که براى واکسیناسیون مراجعه مى کنند باید کارت 

شناسایى ملى همراه داشته باشند.
وى تصریح کرد:اطالعات آنها در هنگام مراجعه کنترل و در 
پرونده سالمت ثبت مى شود و سپس تزریق واکسن بدون 

دریافت هیچ مبلغى انجام خواهد شد.

پیک پنجم کرونا 
کى سراغمان مى آید؟

واکسیناسیون سالمندان 
اجبارى نیست

آمریکا آمار قربانیان را پایین 
اعالم مى کند

  باشـگاه خبرنـگاران جوان|رئیس موسسـه 
آلرژى و بیمارى هاى عفونى آمریـکا اعالم کرد که این 
کشور آمار جان باختگان کرونایى را به طور واقعى اعالم 
نمى کند. آنتونـى فائوچى در این باره گفـت: آمریکا آمار 
کرونایى ها را دسـتکارى مى کند و مقام هاى واشـنگتن 
در حال تغییر دادن ارقام مربوط به جان باختگان ناشى از 
ویروس کووید-19 هستند. بنابر اعالم رسمى مقامات 
آمریکایى تاکنون 581 هزار نفر در این کشور در اثر شیوع 
ویـروس کووید-19 جـان خـود را از دسـت داده اند، اما 
دانشگاه واشنگتن در تحقیقى اعالم کرده است تاکنون 
دسـت کم 900 هـزار نفـر به دلیل ابتـال به کرونـا جان 
باخته اند.  فائوچى در این باره اعالم کرد: «ما همواره آمار 
کرونایى ها را پایین تر اعالم کردیم و بعد این نیز به همین 

روال خواهد بود.»

زمان رفع اختالل بویایى  
  ایسنا | یکى از عالئم بیمارى کووید-19، پاروسمى 
یا اختالالت بویایى و چشایى است و در آن بیمار به جاى 
بوى طبیعى مواد مختلـف، بوى بد احسـاس مى کند. بر 
اساس نتایج به دست آمده از یک مطالعه، افراد دچار اختالل 
بویایى ناشى از کووید-19 حداقل 42 تا 56 روز (شش تا 
هشت هفته) باید مورد پیگیرى قرار گیرند. شایع ترین نوع 
اختالل بویایى در افراد قطع کامل حس بویایى و کم ترین 

آن مربوط به اختالل جزئى در درك بو بود.

آگهى تغییرات
 شرکت سالمت گستر بیستون سهامى خاص به شماره ثبت 45073 و شناسه ملى 10260630528 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1399/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیامک پورعبدیان به شماره ملى 0044545940 وکدپستى 8195933918 و پرستو گلشیرى به 
شماره ملى 1285772482 وکدپستى 8195933918 و بتول مقاره عابد به شماره ملى 1280802804 وکدپستى 8195933918 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد مستوفى به کد ملى 1971852813 و کد پستى 8136733467 و حوریه انصارى کد 
ملى 1290391300 و کد پستى 8136733467 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. تراز 
و صورتهاى مالى 1397 و 1398 به تصویب رسید.روزنامه کثیر االنتشار 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 (1132422)

آگهى تغییرات
شرکت طوبى صنعت مهر اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 64645 و شناسه ملى 
14009151129 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ 650000000 ریال سرمایه تعهدى شرکت طبق گواهى 
شماره 92460/166 مورخ 1399/12/23 بانک ملت شعبه ممتاز شیخ صدوق اصفهان 
پرداخت و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 1000000000 
ریال نقدى است منقسم به 100000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1132429)  

آگهى تغییرات
شرکت طوبى صنعت مهر اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 64645 و 
شناسه ملى 14009151129 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1399/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسى 
آوا تدبیر تراز به شماره ثبت 4075 و شناسه ملى 14004287467 و عباس 
دهایى به کدملى 1288164408 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1132431)   

درحالى که ویروس کرونا در کشورهاى فقیر جهان بیداد 
مى کند و مردم در تقالى دستیابى به واکسن دست و پا 
مى زنند، کشــورهاى ثروتمند در حال بازگشت به روال 
و زندگى عادى خود هســتند و انبارهایشــان انباشته از 
واکسن هایى اســت که تنها اندك زمانى تا تاریخ انقضا 

فاصله دارند.
نشریه آمریکایى نیویورك تایمز با انتشار این خبر نوشت: 
با وجود وعده هاى داده شده از سوى کشورهاى پیشرفته؛  
جهان شاهد توزیع اندك واکسن کرونا بوده و تحلیلگران 
شــکاف عمیق در دسترسى به واکســن را هم از منظر  
«اپیدمى شناسى»  و هم از منظر «اخالقى» یک شکست 

و ناکامى ارزیابى مى کنند.
نیویورك تایمز در گزارش خود نوشت: در اکثر کشورهاى 
پیشرفته جهان، سفارش هاى واکسن هاى ویروس کرونا 
رو به فزونى اســت وبه میلیاردها دوز رسیده، هم اکنون 
همه گیرى کووید-19درچنین کشورهایى روبه کاهش 
نهاده و اقتصاد درحال نفس کشیدن و بازگشت به حالت 
عادى بوده و مردم در این کشورها خود را براى تعطیالت 
تابستانى آماده مى کنند، اما وضعیت در کشورهاى توسعه 
نیافته و فقیر جهان تاسف باربوده؛ ویروس کرونا در این 
کشــورها بیداد مى کند و در برخى از کشورها از کنترل 
خارج شده اســت و حتى توزیع واکســن کرونا در این 
کشــورها به حدى کند صورت مى گیرد که براى افراد 

آسیب پذیر نیز امکان دسترسى به آن وجود ندارد.
این نشریه آمریکایى افزود: در آمریکا و کشورهاى اروپایى 
هم اکنون وضعیت بهبود شرایط همه گیرى ویروس کرونا 
بدانجا رسیده که رســتوران ها و دیگر اماکن عمومى در 

حال بازگشایى و از سرگیرى فعالیت اقتصادى خود بوده 
در حالى که کشورى همچون هند با کمبود اکسیژن دست 
به گریبان است، این درحالى اســت که در سال گذشته 
حدود 192 کشــور جهان با امضاى طومارى خواســتار 
توزیع مشارکتى واکسن ویروس کرونا شده بودند  و برخى 
از ســازمان ها و انجمن هاى خیریه نیز براى این منظور 

صدها میلیون دالر پول اختصاص دادند.
نیویورك تایمز نوشــت: بنابر تحقیقات صورت گرفته، 
برآورد مى شود درحالى که براى تهیه هر ُدز واکسن کرونا 
حدود یک دالر هزینه مى شــود، اما براى انتقال و توزیع 
این واکسن از فرودگاه هاى جهان تا دست مصرف کننده، 

مبلغى حدود پنج دالر براى هر ُدز نیاز است.
این نشریه آمریکایى در ادامه نوشــت: حتى در صورت 
انتقال و توزیع این واکسن ها به ســایر نقاط دنیا، آنها را 
در انبارها نگهدارى مى کننــد تا مراحل توزیع آن فراهم 
شــوند، اما  این درحالى اســت که تاریــخ انقضاى این 

واکسن ها بسیار کوتاه است.
در کشــورهاى فقیــر جهــان همچــون «غنــا» و یا 
«بنگالدش» که پائین ترین میزان ذخیره واکسن کرونا 
را دارند، چنانچه برخى از افراد موفق به دریافت نخستین 
مرحله از واکسن کرونا شوند، اما آنها گرفتار نبود ُدز دوم 

این واکسن خواهند بود.

جوالن کرونا در کشورهاى فقیر
متخصص و عضو هیات مدیره انجمن گوش و حلق و 
بینى گفت: ترشحات حین صحبت اگر حاوى ویروس 
باشــند، انتقال دهنده ویروس کرونا خواهند بود، بر 
همین اساس زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعى 

هنگام صحبت کردن ضرورى است.
ابراهیم رزم پا با بیان اینکه دست زدن به سطوح آلوده 
در فضاى بسته و تماس دست با چشم، بینى و دهان 
بالفاصله باعث انتقال کرونا مى شود، گفت: پیش از 
این سخن از انتقال ویروس از طریق عطسه و سرفه 

و تماس با سطوح بود اما تحقیقات 
جدید نشــان مى دهد که صحبت 
کردن بدون رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى و فاصله فیزیکى، عامل 

اصلى انتقال ویروس کرونا است.
وى دربــاره چرایى ایــن موضوع 
توضیح داد: هنگام صحبت کردن، 
ترشــحاتى از دهان خارج مى شود 
که اگر حاوى ویروس فرد ناقل باشد 
به همان شکلى که عطسه و سرفه 
منتقل کننده هستند، این ترشحات 
هم منتقل کننده ویروس خواهند 

بود بر همین اســاس زدن ماســک و رعایت فاصله 
اجتماعى هنگام صحبت کردن یگانه راه منع انتقال 

ویروس است.
رزم پا تصریح کرد: عــالوه بر ایــن، آواز خواندن یا 
صحبت کردن دو نفر با هم در فضاى بسته اى مانند 
آسانسور باعث پخش شــدن ویروس و نشستن آن 
بر روى ســطوح مى شــود که با تماس نفر بعدى به 

آن سطوح، منجر به آلوده شــدن و در صورت تماس 
دست با دهان، بینى و چشم ویروس به بدن فرد وارد 

مى شود.
به تاکید وى، کســانى که واقعا مشــکوك یا حاوى 
ویروس هستند، حتى در فضاهاى بسته با تعداد افراد 
کم یا صحبت نکنند یا اگر صحبت مى کنند حتما از 

ماسک استفاده کنند.
عضو هیات علمى انجمن گوش، حلق و بینى، با تاکید 
بر اینکه تعداد و میزان ویروسى که وارد بدن مى شود 

در ابتال و آلودگى مهم است و شستن دست و صورت 
از حجم ویــروس مى کاهد، افزود: بهتر اســت افراد 
به محض ورود به منزل، عالوه بر شســتن دست و 
صورت، بینى و دهان را هم شست و شو دهند و هر چه 
میزان شست و شو بیشتر باشد امکان آلودگى و ابتال 
کمتر مى شــود ضمن اینکه بدن در قبال حجم کم 

ویروس بهتر مقابله مى کند.

حرف زدن بدون ماسک، قدغن
روى موج کووید-19
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نتیجه بررسى ها نشان داده، کمبود روى باعث 
اختالالت حسى و ناکارآمد شدن سیستم ایمنى 
مى شود و تأمین آن براى عملکرد درست این 

سیستم در زمان همه گیرى کرونا حیاتى است.
همانطور که بحران کووید 19 در جهان ادامه 
دارد و در ابعادى فاجعه بــار در هند بروز کرده، 
تأکید بر مکمل هاى تقویت کننده ایمنى فقط 
افزایش یافته است. به غیر از ویتامین C، روى 
عنصر دیگرى است که براى سیستم ایمنى بدن 

بسیار ضرورى است.
روى به عنوان یک ریــز مغذى ضرورى براى 
سالمت انسان، نقش اساسى در سیستم ایمنى 

بدن دارد و یک ریز مغذى حیاتى است.
نتیجه بررسى ها نشان داده، کمبود روى باعث 
اختالالت حســى و ناکارآمد شــدن سیستم 
ایمنى، بروز آترواســکلروز، افزایش اســترس 
اکســیداتیو، به تاخیر انداختن رشد جسمى و 
ذهنى در نــوزادان و در  باعث کاهش عملکرد 

تولید مثل و بارورى در افراد بالغ مى شود.
محقق این مطالعه مى گوید: «روى نمى تواند 
در بدن تولید یا ذخیره شود و باید از طریق رژیم 
غذایى تأمین شود. مصرف روزانه حداکثر 15 
میلى گرم روى براى حفــظ حالت ثابت مورد 
نیاز اســت زیرا سیســتم خاصى براى ذخیره 
روى در بدن وجود نــدارد؛ حتى اگر اطالعات 
زیادى در مورد ارتباط مستقیم روى و کوید 19 
در دسترس نباشد، اثر ضد ویروسى آن در برابر 
ســایر بیمارى هاى ویروسى به ویژه ذات الریه 
اثبات شده است، همانطور که همه ما مى دانیم 
تأثیر بر ریه ها یکــى از کشــنده ترین اثرات 

کووید 19 است. 
مصرف مکمل روى در کاهش همانند سازى 
ویروس آنفلوانزا، کاهــش هپاتیت در بیماران 
آلوده به HCV ، افزایش پاســخ به درمان ضد 
ویروســى تأثیرگذار بوده و قابل توجه ترین آن 
کاهش قابل توجه شیوع در ذات الریه، به ویژه 

در کشورهاى در حال توسعه است.

گل محمدى از عطر بى نظیرى برخوردار است و 
داراى خواص قابل توجه دارویى و همچنین بهبود 

پوست و مو و زیبایى است.
گل محمدى خاصیت آنتى اکسیدانى قوى دارد و 
به همین دلیل سبب پاك سازى پوست از گرد و 
غبار و آلودگى مى شود. ابتدا صورت تان را بشویید 
و سپس غنچه گل محمدى را پودر و یک قاشق 
چاى خورى از آن را با عسل طبیعى مخلوط کنید 
و به پوســت صورت بمالید و پــس از 15 دقیقه 

صورت تان را بشویید.
گل محمــدى حــاوى ویتامیــن هــا و 
آنتى اکســیدان هاى مفید براى بــدن از جمله 
ویتامینC است و انواع لکه هاى پوستى و چین و 
چروك را برطرف مى کند. این گیاه یک اسکراب 
بسیار مفید براى الیه بردارى از پوست، رفع چین 
و چروك، پاك کردن آرایــش و برطرف کردن 

آلرژى هاى پوستى است.
این گیــاه در مرطــوب کنندگى پوســت، رفع 
چروك هاى صورت و درمان التهاب هاى پوستى 
به ویژه در پوســت هاى حساس و لطیف (مانند 
پوست نوزادان) موثر است به همین دلیل در تولید 
صابون، لوسیون هاى پاك کننده پوست، کرم ها 
و لوسیون هاى مرطوب کننده از گالب و اسانس 

طبیعى این گل استفاده مى کنند.
روغن هاى طبیعى گلبــرگ هاى گل محمدى 
سبب حفظ رطوبت سلول هاى پوست مى شود و 
براى هیدراتاسیون مفید است و خشکى پوست را 

برطرف مى کند.

از ماســک گل محمدى و روغن نارگیل براى 
داشتن موهاى نرم و ابریشمى و افزایش رشد مو 
استفاده کنید. براى تهیه این ماسک نصف فنجان 
روغن نارگیل را روى حرارت کم گرم کنید و اجازه 
دهید خنک شود، سپس پنج قطره روغن رزمارى 
به آن بیفزایید و خوب مخلوط کنید . سپس یک 
قاشق غذاخورى پودر گلبرگ گل محمدى و در 
پایان یک قاشــق غذاخورى عسل به ماسک 
بیفزایید. این ماسک را روى ریشه موها و پوست 
سر بریزید و به مدت 5 تا 10 دقیقه ماساژ دهید 

و پس از 45 دقیقه با شامپو موها را بشویید.
شربت گل محمدى در گذشته براى درمان 
بیمارى هاى گوارشــى و تنفسى استفاده 
مى شد و عالوه بر آن براى رفع گرمازدگى 
هــم موثر اســت. چــاى گل محمدى 
باعث کاهش دماى بدن مى شــود و تب 
را کاهش مى دهد و از تشــدید عفونت 

جلوگیرى مى کند.
براى رفع بوى بد دهان مــى توانید از آب 

گل سرخ اســتفاده و با آن غرغره کنید.  گل 
محمدى به دلیل خاصیــت دیورتیک، آنتى 

اکسیدانى و ضد باکتریایى سبب درمان عفونت 
دستگاه ادرارى، کاهش التهاب مثانه و تسکین 
درد آن مى شود بنابراین نوشــیدن هر روز سه 
یا چهار فنجان چاى گل محمدى بیمارى هاى 
عفونى دســتگاه ادرارى را درمان مى کند. گل 
محمدى همچنین حجم ادرار را افزایش مى دهد 

و از ابتال به سنگ کلیه جلوگیرى مى کند.

اگر دقت کرده باشید متوجه مى شوید که هنگام راه رفتن چه در خانه و چه 
در بیرون از منزل، یک پاى خود را جلوتر از پاى دیگرى مى گذارید. در واقع 
این اقدام توانایى راه رفتن را نشان مى دهد که کامًال طبیعى است اما براى 
بعضى از افراد این گونه نیست و اشــکالى در کار است. مدل راه رفتن شما 
مى تواند چیزهاى زیادى در مورد جســم، فیزیولوژى، اعصاب و یا حتى 

مشکالت موجود در بدن تان بگوید. 

لنگان لنگان راه رفتن
افرادى که این گونه راه مى روند، معموًال بیشتر وزن بدن خود را روى یک پا 
مى اندازند و در نتیجه آسیب دیدگى به مفصل افزایش پیدا مى کند. گاهى 
اوقات علت آن مشکالت ساختارى در بدن مثل مشکالت عضالنى، تقارن 
نداشتن و آسیب دیدگى هایى مثل آرتروز ، تفاوت طول پاها و مشکالت 
دیگر پا است. زمانى که تعادل فرد برقرار نشود و به همین استایل ادامه بدهد، 
مشکل تشدید مى شــود. در اکثر موارد افرادى که این گونه راه مى روند، 
معموًال یکى از پاهایشان کوتاه تر از دیگرى است و همچنین ممکن است 
این مشکل عاملى براى ایجاد درد زانو ، لگن و کمر شود که حتما باید به یک 

تراپیست مجرب مراجعه کنید.

گام بلند یا گشاد راه رفتن
سن افراد مى تواند روى سرعت راه رفتن آن ها تاثیرگذار باشد. در واقع فیبر 
عضالنى هم عاملى براى تعیین سرعت راه رفتن افراد است که مى تواند 

قدرت راه رفتن آن ها را زیاد یا کم کند. گاهى اوقات چاقى و یا آسیب دیدگى 
مفصلى یا پوکى استخوان عاملى براى کاهش سرعت در هنگام راه رفتن 
است. وزن زیاد بدن، راه رفتن را براى افراد سخت تر مى کند و بعضى از افراد 

نیز به دلیل رژیم غذایى کم کالرى با این مشکل مواجه مى شوند.

گام کوتاه یا شافل
قدم هاى شــافل یعنى قدم هایى که در آن پاى فرد به اندازه کافى هنگام 
قدم برداشتن باال نمى آید و قدم هاى بســیار کوتاهى دارند. گاهى اوقات 
نیز پاى او کمى چرخش خواهد داشت که در بعضى از موارد نشان دهنده 
بیمارى پارکینسون است. اگر این طرز راه رفتن با درد و یا ناراحتى همراه بود، 
حتما باید به متخصص مراجعه کنید و علت آن را جویا شوید. البته بعضى از 
ورزش ها هستند که مى توانند این نوع راه رفتن را اصالح کنند که معموًال 

در چنین شرایطى افراد به بیش از یک ماه تمرین نیاز دارند.

لرزان
بعضى از افراد هستند که نمى توانند راحت راه بروند و هنگام راه رفتن نیز 
لرزش در آن ها دیده مى شود. گاهى اوقات نیز نمى توانند تعادل خود را براى 
هر قدمى که برمى دارند، حفظ کنند که معموال نشان دهنده ضعف عضالت 
گلوتال است. این الگو از راه رفتن شبیه به الگوى قدم هاى پنگوئنى است 
که در بعضى از موارد نشــان دهنده پوکى استخوان است که تمرین هاى 

اصالحى مى تواند ضعف عضالنى و نامتعادلى لگن را برطرف کند.

راه رفتن با قدرت بیش از حد
به لحظاتى فکر کنید که احساس شادى و هیجان در زندگى داشتید. مثال 
در اوقاتى که احساس عشق زیادى درون خودتان داشتید. این احساسات 
مى تواند طرز راه رفتن شــما را تغییر دهد و در واقع نوع راه رفتن چیزهاى 
زیادى در مورد وضعیت ذهنى افراد مى گوید. معموال در این شرایط افراد 
قدم هاى بسیار محکمى بر مى دارند و ممکن است حتى پاهایشان را روى 
زمین هم بکشند. این طرز راه رفتن نشان دهنده احساسات بسیار قوى است. 
قدرت به خرج دادن هنگام راه رفتن فواید زیادى براى سالمتى دارد اما نباید 

در آن زیاده روى کرد.

گرفتگى عضالت هنگام راه رفتن
بعضى از افراد هســتند که هنــگام راه رفتــن ناگهان دچــار گرفتگى 
عضالت مى شــوند و احســاس مى کنند کــه دیگر نمى تواننــد ادامه 
مســیر را طى کنند. همانگونه که در بخش ســالمت نمناك میخوانید 
اگر هنگام راه رفتن با این مشــکل روبرو مى شــوید، احتمــاًال بیمارى 
دارید که حتما پزشــک باید آن را تشــخیص دهد. احتمال بیمارى هایى 
مثل بیمارى ریوى یا بیمارى شــریانى محیطى وجود خواهد داشــت که 
حتماً باید بــه متخصص مراجعه گــردد. گاهى اوقات نیز نشــان دهنده 
باال رفتن ســن و جزء عالئم پیرى اســت که البته طبیعى نیســت و در 
هر ســنى باید در صورت ورود چنین مشــکلى، حتما به پزشک مراجعه 

کنید.

به هم خوردن تعادل هنگام راه رفتن
اگر هنگام راه رفتن ناگهان مسیر را اشــتباه مى روید و تعادل کافى ندارید 
و قدم هاى سبک برمى دارید، احتماًال مشکل نورولوژیک و یا عصبى در 
درون بدن شما وجود دارد که حتما باید پزشک آن را تشخیص دهد. دیابت 
نوروپاتى نیز مى تواند باعث ایجاد چنین مشکلى شــود که افراد ناگهان 
احساس بى حسى مى کنند و نمى توانند تغییرات دما در پاى خود را حس 
کنند. کنترل قند خون بــا ورزش کردن، مصرف غذاى ســالم و داروى 

تجویزى پزشک مى تواند به بهبود این شرایط کمک کند.

قدم زدن بى جان
اگر با ســرعت راه مى روید و ناگهان نفس تنگى مى گیرید، احتماال باید 
وضعیت خود را بررسى کنید. گاهى اوقات حتى افراد در صورت آرام راه رفتن 
اما سرباالیى و یا باال رفتن از پله ها دچار این مشکل مى شوند . در هر صورت 
بهتر است که وضعیت قلب و ریه خود را بررسى کنید. شاید بیمارى هایى 
مثل آسم و عفونت تنفسى وجود داشــته باشد که تشخیص آن با پزشک

 است.

راه رفتن بدون میل و رغبت
ممکن است بعضى از افراد در لحظات استرس زا و یا ناراحت کننده بدون 
میل و با بى حوصلگى راه بروند که گاهى اوقات نشان دهنده افسردگى در 

آن هاست و معموًال علت جسمانى خاصى ندارد.

تشخیص سالمت و بیمارى فرد از روى راه رفتن 

شکر با توجه به اینکه طرفدار زیادى دارد ولى براى بدن مضر است 
که در مطلب ذیل مى خوانید.

نرگس جوزانى، متخصص تغذیه درباره عوارض شکر اظهار کرد: 
ماده اصلى تمام  مواد شیرین، شکر اســت. این ماده  کریستالى 
سرشــار از گلوکز، فروکتوز و گاالکتوز است. شکرى که ما اکنون 
مصرف مى کنیم ماده تصفیه شده اى اســت که در کارخانه تمام 
ویتامین ها، پروتئین و آنزیم هاى آن جدا مى شود و به صورت ماده  
غلیظ پودرى درمى آید که مصرف آن نه تنها ســودى ندارد بلکه 

مضر است.
او گفت: شــکر یک ماده ســمى براى بدن محســوب مى شود 
کــه در طوالنى مدت، عــوارض خــود را نشــان مى دهد. این 
ماده خوراکى نقــش عمده اى در پوســیدگى دندان داشــته و 
مى تواند موجب خونریزى لثه، تخریب اســتحکام اســتخوانى

 شود.

جوزانى بیان کرد: شکر عامل اصلى خیلى از بیمارى ها به خصوص 
دیابت است. شکر مى تواند در بروز بیمار هاى قلبى، تصلب شرائین، 
بیمارى هاى روحى، افسردگى، پیرى، فشارخون باال و سرطان نقش 
داشته باشد. این سم سفید باعث عدم تعادل هورمونى بدن و آسیب 
به غدد داخلى بدن مثل غدد فوق کلیوى و لوزالمعده مى شــود که 
میزان قند خون را تا حدود زیادى تحت تأثیر قرار مى دهد. مصرف 

بى رویه شکر مى تواند باعث خستگى مزمن شود.
این متخصص تغذیه تصریح کرد: خوردن شکر براى زنان مى تواند 
خطرات افزایش عالئم ســندرم قاعدگى ایجاد کند. کاهش وزن 
را در افراد چاق مشکل مى ســازد، زیرا با مصرف زیاد قند، مقدار 
انســولین خون افزایش مى یابد که این منجر به افزایش ذخیره 
کربوهیدرات و چربى در بدن مى شــود. حتى خوردن شکر موجب 
تداخل در جذب کلســیم، منیزیم و پروتئین ها مى شود. خوردن 
شکر موجب کاهش انعطاف پذیرى و عملکرد بافت ها مى شود که 

با ادامه داشــتن این موضوع فرد دچار بیمارى هاى خطرناك ترى 
مى شود.

او گفت: خانواده ها باید مراقب برنامه غذایى کودکان خود باشند و 
به خصوص خوردن شکالت و شیرینى جات که مى تواند در کاهش 
ظرفیت یاد گیرى و عملکرد حافظه، بر هم زدن تعادل هورمون ها 

تاثیر خواهد داشت.

مصرف شیره انگور و خرما براى 
چه افرادى توصیه مى شود؟

دانستنى هایى درباره اثرات مخرب شکر  خواص گل محمدى 
و روش هاى استفاده از آن

یک متخصص تغذیه و رژیم شناسى درباره میزان مصرف شیره خرما و انگور توسط 
افراد مبتال به دیابت و اضافه وزن توضیحاتى داد.

شهاب اولیایى رژیم شناس و متخصص تغذیه، گفت: شیره انگور یا خرما در مقایسه 
با خود میوه حاوى قند بسیار باالیى است و به ترتیب کالرى و انرژى زیادى دارد. البته 
این شــیره ها حاوى مقدار زیادى ویتامین  و امالحى مانند آهن، منیزیم و فسفر نیز 

هستند.
او در ادامه افزود: متاسفانه برخى از فروشنده ها به دلیل بى اطالعى یا سودجویى به 
افراد دیابتى توصیه مى کنند از شیره انگور یا خرما و حتى کشمش و توت به جاى قند 
و شکر استفاده کنند. در واقع این یک توصیه بسیار غلط و خطرناك است. همه افراد 
به خصوص افراد دیابتى اگر به صورت غیر کنترل شده نسبت به مصرف شیره انگور 
یا خرما به بهانه کاهش قند در این موارد اقدام کنند، قند خون آن ها به شدت افزایش 

پیدا خواهد کرد.
اولیایى بیان کرد: در واقع افراد دیابتى به مقدار یک قاشق چایخورى در روز مى توانند 
از شیره انگور یا خرما استفاده کنند، اما مصرف بیش از این مقدار به خصوص در افراد 

دیابتى افزایش ناگهانى قند خون را در پى خواهد داشت.
این متخصص تغذیه مطرح کرد: همچنین مصرف شــیره انگور یا خرما براى افراد 
مبتال به اضافه وزن یا چاقى تحت هیچ عنوان توصیه نمى شود. بسیارى از افراد مبتال 
به اضافه وزن براى صبحانه خود به جاى قند و شــکر از شیره خرما یا انگور استفاده 
مى کنند که در واقع مصرف کنترل نشده آن ها بیشتر باعث اضافه وزنشان خواهد شد. 
اولیایى گفت: یکى از بهترین معجون ها براى افرادى که دچار ســوء تغذیه 
هستند و در دوره نقاهت بیمارى به سرمى برند استفاده از شیر و شیره انگور با 
پودر بادام است. این معجون جهت تقویت سیستم ایمنى بدن بهبودیافتگان 

کرونا بسیار مفید است.
اولیایى در پایان تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشــت که شیره انگور 
و خرما بسیار مقوى هســتند اما براى افراد مبتال به دیابت و اضافه وزن مفید 
نیستند، بنابراین براى مصرف این موارد حتما از متخصص تغذیه خود مشورت 

بگیرید.

نید
م ک
محک

وانه  
به استخوان هایتان را با دانه هاى هند نــه  هندوا

طور گسترده اى مورد مصرف و ترجیح بسیارى 
از افراد در سراســر جهان اســت و یکى از محبوب ترین میوه هاى 

تابســتانى با خاصیت طراوت بخشــى و مرطوب کنندگى براى بدن است که براى 
سالمتى نیز بسیار مفید است.

هندوانه مانند برخى دیگر از انواع میوه ها مانند انگور ، سیب و توت داراى دانه است. بسیارى از افراد به دالیل 
زیادى از خوردن آن دانه ها خوددارى مى کنند که یکى از این دالیل طعم تلخ آنهاست.

کارشناســان گزارش مى دهند که از بین بردن دانه هاى هندوانه به معناى از دســت دادن مواد مغذى مهم و اساسى در 
آنهاست.

کارشناسان تاکید مى کنند که این دانه ها منبع خوبى از بسیارى از مواد معدنى از جمله منیزیم و آهن هستند، بنابراین توانایى تقویت ایمنى 
و کمک به کنترل فشار خون را دارند و همچنین حاوى اسیدفولیک و کلسیم هستند.

منگنز، مس و پتاســیم از دیگر عناصر مغذى دانه هندوانه هســتند که همین امر باعث مى شود 
استخوان ها قوى و محکم شوند، زیرا این مواد معدنى به بهبود تراکم استخوان کمک 

مى کنند و ریز مغذى هاى موجود در آنها مى توانند روند متابولیسم را تقویت کنند.
بنابرایــن، متخصصان تأکید مــى کنند که براى بهره منــدى حداکثرى، 

نباید دانه هاى هندوانــه را از قبل تفت داد یا مغــز آن را خورد، بلکه 
باید آنها را خوب جوید و همچنین 
مى توان آن دانــه ها را در روغن 
کمى سرخ کرد و در ساالدها یا

 آب میوه ها استفاده 
کرد.

پیدا خو
اولیایى
از شیره
دیابتى

این متخ
مبتال به
به اضاف
مى کنند

نی
بگیرید

گر عناصر مغذى دانه هندوانه هســتند که همین امر باعث مى شود 
وند، زیرا این مواد معدنى به بهبود تراکم استخوان کمک 

ود در آنها مى توانند روند متابولیسم را تقویت کنند.
مــى کنند که براى بهره منــدى حداکثرى، 

ز قبل تفت داد یا مغــز آن را خورد، بلکه 
مچنین 
 روغن 
دها یا

نقش مهم «روى» در 
دوران همه گیرى کرونا

تاثیر خواهد داشت.



   برگزاري  یکصدو سومین مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ متقاضیان محترم  می توانند از روز شنبه  مورخ 1400/02/18 تا  پایان  روز  سه شنبه مورخ 1400/02/28 همه روزه بجز ایام 
تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روز چهار شنبه  مورخ 1400/02/29 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) همچنبن به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت (www.ssa-s.ir)قابل رویت مى باشد .

مالحظات:
1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شــرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  
14003127610 بدون پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز شنبه  مورخ  1400/02/18  الی  روز سه شنبه   مورخ 1400/02/28    در ساعات تعیین شده صورت 

می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى 
اخذ خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت 
نقدي به شرح جدول فوق  می گردد.

3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.
4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)
6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد

7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45 صبح روز چهار شنبه  مورخ 1400/02/29 در محلهاي تعیین شده می باشد.

8 -بازگشایی کلیه پاکتهاي ارائه شده در دفاتر فروش اصفهان در روز چهارشنبه  مورخ 1400/02/29 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل  اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى -خیابان حسین آباد -پالك 40  به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

01 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (شنبه مورخ 0041/30/10) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي
حصه غیر نقديزمان تحویل ملک (پیش پرداخت)

(باقیمانده در اقساط ....)
تخفیف پرداخت 

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

مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه مورخ 1400/02/18 تا ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ 1400/02/29 مى باشد . لیست امالك (به شرح زیر )

روزنامه
شنبه   مورخ    1400/02/18    روزنامه جام جم          -     چهارشنبه مورخ  1400/02/22  روزنامه ایران-     شنبه  مورخ  1400/02/25  روزنامه جام جم-      دوشنبه مورخ 1400/02/27 روزنامه ایرانسراسرى
دو شنبه     مورخ 1400/02/20   روزنامه اصفهان امروز       -  سه شنبه مورخ   1400/02/21  روزنامه نصف جهان    -           یک شنبه   مورخ  1400/02/26  روز نامه اصفهان زیبااستانى

اصفهان - خیابان حکیم نظامى - خیابان حسین آباد –پالك 40                                        تلفن :3-36283540            نمابر :36283544 دفتر فروش

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ عرصه  اعیان

(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 
پرونده آدرس ردیف 

روزنامه
قسمتى از ملک بصورت گذر و قسمت هاى در حریم و بستر رودخانه که هر گونه توافق با سازمان آب منطقه اى 

،جهاد کشاورزى و دهیارى بر عهده خریدار مى باشد. د 55،000،000،000 0 6270,20 باغات و 
کشاورزى زمین 1278 اصفهان- روستاى اشکاوند - خیابان امام خمینى 

(ره)-جنب پل چوم 1

ششدانگ مالکیت و سرقفلى یک باب مغازه داراى پارکینگ و انشعاب برق اختصاصى و آب مشترك که پس از اخذ 
پایان کار و صورت مجلس تفکیکى و متعاقبٌا اخذ سند مالکیت مابه التفاوت متراژ محاسبه خواهد شد. در صورت خرید 

نقدى انتقال سند مالکیت پس از اخذ سند تفکیکى واحد ها و یا همزمان با آخرین قسط خواهد بود.
د 40،000،000،000 72,61 0 تجارى مغازه 2173

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

واحد 2 - طبقه همکف
2

داراى امتیاز پروانه در دو طبقه روى پیلوت طبق ضوابط و مقررات شهرسازى و پرداخت هزینه هاى احتمالى بابت خدمات 
بر عهده خریدار خواهد بود. ضمن اینکه مابه التفاوت متراژ پس از اخذ سند مالکیت محاسبه مى گردد و تاریخ سند انتقال 

مالکیت ولو با پرداخت نقدى کل ثمن معامله حد اکثر به تاریخ سررسید آخرین قسط مبایعه نامه انجام خواهد شد.
ج 4،100،000،000 0 268,80 مسکونى زمین 2315 قطعه 46

اصفهان - شهر زیار - بلوار مهدى آباد - بعد از معاینه فنى 

3

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3،200،000،000 0 230,50 مسکونى زمین 2329 قطعه 60 4

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3،000،000،000 0 205,30 مسکونى زمین 2314 قطعه45 5

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،910،000،000 0 226,70 مسکونى زمین 2325 قطعه56 6

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،900،000،000 0 223,80 مسکونى زمین 2326 قطعه57 7

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،850،000،000 0 219,60 مسکونى زمین 2327 قطعه58 8

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،850،000،000 0 204,70 مسکونى زمین 2316 قطعه47 9

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،820،000،000 0 203,60 مسکونى زمین 2317 قطعه48 10

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،800،000،000 0 202,50 مسکونى زمین 2318 قطعه49 11

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،800،000،000 0 201,50 مسکونى زمین 2319 قطعه50 12

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،800،000،000 0 200,40 مسکونى زمین 2320 قطعه51 13

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،800،000،000 0 216,50 مسکونى زمین 2328 قطعه59 14

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،800،000،000 0 207,30 مسکونى زمین 1033 قطعه37 15

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،780،000،000 0 199,30 مسکونى زمین 2321 قطعه52 16

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،780،000،000 0 198,30 مسکونى زمین 2322 قطعه53 17

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،700،000،000 0 194,50 مسکونى زمین 2323 قطعه54 18

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،700،000،000 0 198,50 مسکونى زمین 2307 قطعه38 19

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،700،000،000 0 198,50 مسکونى زمین 2308 قطعه39 20

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،700،000،000 0 198,50 مسکونى زمین 2309 قطعه40 21

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،700،000،000 0 198,50 مسکونى زمین 2310 قطعه41 22

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،700،000،000 0 198,50 مسکونى زمین 2311 قطعه42 23

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،700،000،000 0 198,50 مسکونى زمین 2312 قطعه43 24

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،700،000،000 0 198,50 مسکونى زمین 2313 قطعه44 25

   آگهى فروش امالك به صورت مزایده                                                    سازمان اموال و امالك ستاد

باد غرورت، جوشش خشمت، تجاوز دستت، تندى زبانت را 
در اختیار خود گیر و با پرهیز از شتابزدگى و فرو خوردن 
خشــم، خود را آرامش ده تا خشم فرو نشــیند و اختیار نفس 
در دست تو باشــد. و تو بر نفس مسلط نخواهى شد مگر با یاد 

موال على (ع)فراوان قیامت و بازگشت به سوى خدا.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارك رمضان:
اللهّم وفّر حّظى فیِه من النّواِفِل واْکِرْمنى فیِه بإْحضاِر الَمسائِِل وَقّرِب فیِه 

وسیلتى الیَک من بیِن الوسائل یا من ال یَْشَغُلُه الحاُح الُملِّحین.
خدایا! زیاد کن بهره مرا در این روز از اقدام به مستحبات وگرامى دار 
در آن به حاضر کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان در آن وسیله ام 
به سویت از میـان وسیله ها. اى آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاصرار کنندگان.


