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پایانى بر همه گیرى کرونا با یک نوع ماسکاولویت اهداى خون با منفى هاست«مرد هزار چهره» به آى فیلم مى آیدمجرى برنامه حاشیه ساز شبکه 4 اخراج شد؟ سالمتاستانفرهنگ بازگشت موفق شایان به ترکیب اصلى ورزش جهان نما

چند دلیل مهم 
براى خوردن 

روزانه پنیر

قطع برق برخى صنایع استان اصفهان 
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حقوق ها در سال 1400 
چقدر زیاد مى شود؟

هوشیارى معلم دزفولى 
بهتر شد

راه یابى آثار 
هنرمند اصفهانى به 
موزه هاى معتبر
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رکورد مصرف گاز 
خانگى شکسته شد

پنیر راهى براى تقویت دندان ها و کنترل 
اشتهاست، زیرا حاوى مقدار زیادى 
پروتئین است. تاتیانا رازو موسکایا 

متخصص تغذیه در مورد خواص خوردن 
پنیر در مقاله اى مى نویسد که پنیر باعث...

رکورد مصــرف گاز در بخش خانگــى و تجارى  
شکســت و تخصیص گاز به نیروگاه ها و صنایع 
محدودتر شد. دیروز هفتم بهمن ماه، براى اولین 
بار در میانه زمستان شاهد انتشار جداول خاموشى 
برنامه ریزى شده برق در کشور بودیم. این مسئله 
از محدود شــدن ســوخت نیروگاهى بــه دنبال 
رکوردشــکنى مصرف گاز در بخش هاى خانگى 

و تجارى بروز کرده است.
براى نخســتین بار، عدد عجیب مصــرف روزانه 
660 میلیون مترمکعبى گاز در یک شــبانه روز در 
بخش هاى خانگى و تجارى، رکوردشکن شد و با 
تشکیل جلسه فورى ستاد مدیریت سوخت کشور، 
تصمیم بر اعمال خاموشى هاى برنامه ریزى شده 

براى مدیریت شبکه برق و گاز کشور گرفته شد...
4

بحران صنعت آى تى اصفهان ناشى از چیست؟بحران صنعت آى تى اصفهان ناشى از چیست؟
22 مقام ارشد اتحادیه فروشندگان محصوالت آى تى پاسخ مى دهند مقام ارشد اتحادیه فروشندگان محصوالت آى تى پاسخ مى دهند

3

شدت سرما و افزایش مصرف گاز، اتفاق 23 دى را دوباره تکرار کرد

حمیدرضا پگاه: منتقد 
سختگیر خودم هستم

استراتژى یحیى 
براى نقل و انتقاالت زمستانى 

یحیى گل محمدى بــراى تقویت تیــم پرســپولیس در نیم فصل 
برنامه هاى ویژه اى دارد. یحیى گل محمدى براى کســب پنجمین 
عنوان قهرمانى براى تقویت پرســپولیس در نیم فصل برنامه هاى 

ویژه اى دارد. در صورتى که انتقال مهدى ترابى به پرسپولیس...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ورزش
 براى  زن از مرد 
واجب تر است

بدون توسعه روستایى در پروژه توسعه کشور موفق نمى شویم
3

سجاد سجاد 
پیش به سوى رؤیاها

آگهى مناقصه بازسازى 
ساختمان ادارى و استراحتگاه تیم فوتبال

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در نظر دارد جهت بازسازى 
ســاختمان ادارى و اســتراحتگاه تیم فوتبال شــامل 
دکوراسیون، کابینت، پارکت، کاغذ دیوارى، سایر ملزومات 
ادارى و جکوزى جهت سونا را از طریق مناقصه تهیه نماید.

تولیدکنندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط که توانایى 
تولید و تأمین محصوالت مورد نظر را دارند مى توانند جهت 
دریافت و تکمیل فرمهاى مناقصه تــا پایان وقت ادارى 
روز دوشنبه 1399/11/13 به مدیریت خرید و کارپردازى 
باشــگاه به آدرس اصفهان- بلوار آتشگاه- جنب بناى 
تاریخى کوه آتشــگاه- مجموعه فرهنگى تفریحى باغ 
فردوس- باشگاه فرهنگى ورزشى فوالد مبارکه سپاهان- 
واحد خرید به شماره تلفکس 03137660311 مراجعه و یا 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09133197916 

تماس حاصل نمایند.

شرکت فرهنگى ورزشى فوالد مبارکه سپاهان

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول
مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مصرف کارکنان اداره پست اصفهان در ساعت 14:00 روز یکشنبه 
مورخ 1399/11/19 در محل سالن اجتماعات اداره کل پست استان اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان نشاط برگزار 
مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه 

حضور به هم رسانند.
ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى؛ تعداد آراء وکالتى هر عضو 
حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود. و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى، مى بایست به 
همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 99/11/18 در محل شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه 

ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه: 

- تغییر ماده 6 اساسنامه تعاونى (اصالح آدرس و کدپستى)
- تغییر تبصره 2 ماده 21 اساسنامه تعاونى (تغییر نحوه دعوت از مجامع عمومى و اعالم تصمیمات آنها)

- تغییر بند 4 ماده 46 اساسنامه تعاونى (تغییر نحوه تقسیم سود خالص تعاونى)

«تاریخ انتشار:1399/11/08 »

هیأت مدیره شرکت تعاونى مصرف کارکنان اداره پست اصفهان

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه هاى زیر از طریق برگزارى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکار نماید.

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و   اخذ اوراق مناقصه مى توانند از مورخ 99/11/01 تا مورخه 99/11/15 با مراجعه به 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت- سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى شنبه مورخ 99/11/25 در سایت ستاد بارگذارى نمایند.
3- پیشنهادهاى رسیده در ساعت 14/30 بعدازظهر روز یکشــنبه مورخ 99/11/26 در کمیسیون عالى معامالت در محل 

شهردارى بهارستان بازگشایى مى گردد.
4- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

5- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد 
شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.

داود بحیرایى- شهردار بهارستان

نوبت دوم

سپرده شرکت در مناقصه مدت اجرابرآورد اولیه (ریال)نام پروژه
(ریال)

عملیات بهسازى رفیوژ میانى بلوار ولیعصر (حدفاصل 
275/000/000سه ماه5/500/000/000 محور میانى تا خیابان اردیبهشت) شهر بهارستان

م.الف: 1080808 
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رکورد مصرف گاز در بخش خانگى و تجارى  شکســت و 
تخصیص گاز به نیروگاه ها و صنایع محدودتر شد. دیروز 
هفتم بهمن ماه، براى اولین بار در میانه زمســتان شاهد 
انتشار جداول خاموشــى برنامه ریزى شده برق در کشور 
بودیم. این مسئله از محدودشــدن سوخت نیروگاهى به 
دنبال رکوردشکنى مصرف گاز در بخش خانگى و تجارى 

بروز کرده است.
براى نخستین بار، عدد عجیب مصرف روزانه 660 میلیون 
مترمکعبى گاز در یک شبانه روز در بخش خانگى و تجارى، 
رکوردشکن شد و با تشکیل جلســه فورى ستاد مدیریت 
سوخت کشــور، تصمیم بر اعمال خاموشى هاى برنامه 

ریزى شده براى مدیریت شبکه برق و گاز کشور گرفته شد.
در حال حاضر روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز ترش در 
کشور تولید مى شود که حدود 660 میلیون مترمکعب آن 
از میدان گازى پارس جنوبى است. یعنى اندازه کل تولید 

پارس جنوبى، مصرف گاز بخش خانگى داریم.
از یک میلیارد مترمکعب تولید گاز ترش کشــور، پس از 
پاالیش، حدود 800 تا 850 میلیون مترمکعب گاز شیرین به 
شبکه سراسرى کشور تزریق مى شود که با احتساب مصرف 
بخش خانگى، تجارى، صنایع، نیروگاهى و صادرات، در این 
روزها، میزان مصرف با سقف عملیاتى تولید گاز شیرین در 

حال سر به سر شدن است.

سخنگوى قوه قضاییه در سى و هشتمین نشست خبرى 
خود با اصحاب رسانه گفت: قوه قضاییه در دوره تحول 
هیچ رسانه و خبرگزارى وپیام رســانى را مسدود نکرده 

است و به دنبال مسدودسازى پیام رسان ها نیست.
غالمحسین اسماعیلى با اشــاره به احضار یکى از افراد 
دولتى گفت: با توجه به رسانه اى شدن این موضوع باید 
مواردى را بگویم. آنچه دادستانى در این پرونده تعقیب 
مى کند در راســتاى حقوق مردم براى استفاده سالم از 
فضاى مجازى و رسیدگى به شکایت مردم و سازمان هاى 
مردم نهاد مبتنى بر نگرانى شدید از وضعیت شیوع اعمال 
مجرمانه اســت تبلیغ خودکشــى، مواد مخدر و اعمال 

دیگرى در این فضا بیداد مى کند.
وى ادامه داد: اقدام قضایى انجام شده و سخنان مقامات 
قضایى همگى ناظر به ساماندهى، مدیریت و پاالیش این 

فضا از مصادیق مجرمانه است.
ســخنگوى قوه قضاییه گفــت: انتظار این اســت که 
مسئوالن فضاى مجازى نسبت به مدیریت، بومى سازى 
و پاالیش آن اقدام کنند و نسبت به قصور خود پاسخگو 
باشند. وظیفه دادستانى رســیدگى به ترك فعل ها برابر 
ضوابط است و البته درباره شخص مورد نظر موارد دیگرى 
مطرح است که در آینده رسیدگى مى شود تا متوجه شویم 

فرد مقصر است یا خیر.

رکورد مصرف گاز خانگى 
شکسته شد

دنبال مسدودسازى 
پیام رسان ها نیستیم 

گوش حاتمى
جشنواره را به هم ریخت!

وضعیت نمایــش فیلم تازه    برترین ها |
حمید نعمت ا... در جشنواره فجر مشخص شد. 
در حالى که هنوز رسمًا اعالم نشده چه چیزى 
باعث مقاومت براى عدم نمایش این فیلم است، 
خبرگزارى «ایسنا»  موهاى تراشیده و نمایش 
داده شدن گوش لیال حاتمى در فیلم «قاتل و 
وحشى» را عامل این مشکالت دانست. برخى 
مدیران مى گویند مســئله مو نیســت، گوش 
است و این در حالى اســت که گویا در این باره 
نظر فقهى واحدى هم مطرح نمى شــود. یک 
کاربر در واکنش به این خبر نوشت: «پیشنهاد 
مى کنم ارشــاد گــوش لیال حاتمــى را ببرد 
بگذارد کف دســتش و خیال همه ما را راحت 

کند.»

احتکار گل 
در آستانه روز مادر!

  میزان | رئیس اتحادیه فروشــندگان 
گل و گیاه با تأکید بر اینکه هیچ کمبود گلى در 
بازار وجود ندارد، اظهار کرد: کمبود گل نداریم، 
اما با توجه به نزدیک بــودن روز مادر برخى از 
ســودجویان در فضاى مجازى و سایت هاى 
غیرمجاز فروش گل و گیاه با دالل بازى بازار 
گل را ملتهب مى کنند. اکبر شــاهرخى افزود: 
باتوجه به اینکــه کمتر از ده روز بــه روز مادر 
مانده برخى افراد ســودجو با احتکار گل ها در 
سردخانه ها و ایجاد کمبود در بازار زمینه را براى 
افزایش قیمت و گرانى محصول فراهم مى کنند 
تا در چند روز آینده به بهانــه روز مادر بتوانند 

گل ها را با قیمت باالترى بفروشند.

کنسرت تعطیل! 
  باشگاه خبرنگاران جوان | حریرچى 
معاون کل وزارت بهداشــت گفت: ما جوازى 
براى برگزارى کنســرت ها صادر نکرده ایم و 
در شــهرهاى آبى تمام فعالیت هاى فرهنگى 
مجاز است اما اینکه شاهد تجمع باشیم اینطور 
نیست و در آبى ترین شــهرها هم که کمترین 
موارد بســترى کرونا را داریــم، تجمع بیش 
از 50 نفر ممنوع اســت. در روزهاى گذشــته 
برخى از خوانندگان پاپ با حفظ پروتکل هاى 
بهداشــتى در منطقه آزاد کیــش روى صحنه 
رفته اند و همین موضوع بــه تئورى برگزارى 
جشنواره موسیقى فجر در کیش قوت بخشیده 

است.

جان باختن مصدوم 
مدرسه  کانکسى

رئیس بیمارســتان ســوانح و    ایسنا|
سوختگى آیت ا... طالقانى اهواز از جان باختن 
یکى از آســیب دیدگان حادثه آتش ســوزى 
کانکس در سردشــت دزفول خبــر داد. دکتر 
پیمان نجاتى اظهار کرد: نیما همتى 15 ساله، 
با ســوختگى 57 درصد، روز ششم بهمن ماه 
جان خود را از دســت داد. وى ادامه داد: حال 
یکى دیگر از مصدومان این حادثه با 85 درصد 
سوختگى نیز مساعد نیست  اما شرایط سه نفر 

دیگر از مصدومان این حادثه خوب است.

تعمیم محدودیت ها 
  ایسنا| سیما سادات الرى، سخنگوى 
وزارت بهداشــت دربــاره احتمــال تشــدید 
محدودیت ها با توجه بــه نزدیک بودن نوروز 
1400، اظهار کرد: در زمینه اعمال محدودیت 
براى عید نوروز هنــوز تصمیم جدیدى گرفته 
نشــده اســت. در عین حال مباحثى در زمینه 
تعمیم محدودیت هاى وضعیت قرمز و نارنجى 
به وضعیت زرد نیز مطرح شده و باید در کمیته 
امنیتى و اجتماعى ســتاد ملى مقابله با کرونا 
مطرح شود و سپس در ستاد ملى مورد تصویب 

قرار بگیرد.

زمان بررسى بودجه 
عضــو هیئت    خبرگزارى صدا و سیما |
رئیسه مجلس با اشاره به زمان بررسى الیحه بودجه 
سال 1400 کل کشــور در مجلس شوراى اسالمى 
افزود: الیحه بودجه از روز ســه شنبه (14 بهمن ماه) 
در صحن علنى مجلس بررسى مى شود و جلسات به 
صورت سه شیفت ادامه خواهد داشت. احمد امیرآبادى 
فراهانى تصریح کرد: هیئت رئیسه مجلس به صورت 
رســمى از رئیس جمهور براى حضور در جلسه روز 

سه شنبه دعوت به عمل آورده است.

سفر طالبان به تهران
سخنگوى وزارت امور خارجه از     خبر آنالین |
سفر هیئت سیاسى طالبان به ریاست «مال عبدالغنى 
برادر» به تهران براساس هماهنگى قبلى و به دعوت 
این وزارتخانه خبر داد. خطیــب زاده عنوان  کرد: این 
هیئت بر اســاس هماهنگى قبلى و به دعوت وزارت 
امورخارجــه جمهورى اســالمى ایران بامــداد روز 
سه شنبه وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات وزارت 

امورخارجه  قرار گرفت. 

منتظر اولین اقدام 
  انتخاب| سفیر ایران در سازمان ملل مى گوید 
تهران منتظر اســت که رئیس جمهور جدید ایاالت 
متحده گام اول را در راستاى لغو تحریم ها و بازگشت 
به توافق هسته اى بردارد. مجید تخت روانچى اظهار 
کرد: «ما قصد نداریم پا پیش بگذاریم. این بســتگى 
به ایاالت متحده دارد. ما عجله اى نداریم.» وى گفت 
که این خیلى «بى معناست» اگر قرار باشد ایران دست 
به اقدام آشتى جویانه بزند در حالى که ایاالت متحده با 
خروج از توافق هسته اى آن را نقض کرده است./4397

به صالح نیست
خبرهاى    روزنامه جمهورى اسالمى|
پراکنده و غیررســمى هفته هاى اخیر درباره تمایل 
حجت االســالم سیدحســن خمینى به نامزدى در 
انتخابات ریاست جمهورى 1400 این روزها جدى شده 
و او تالش مى کند نظر اصالح طلبان را در این زمینه 
جلب کند. نظر ارادتمندان به امام خمینى (ره) این است 
که ورود سیدحسن خمینى به این انتخابات به دالیل 

مختلف به صالح نیست.

متهم گریخت
عضو شــوراى شــهر و برادر    عصر جنوب|
نماینده سابق خرمشــهر در مجلس ناپدید شد.گفته 
مى شــود امیر ســامرى پس از مواجه شدن با حجم 
وسیعى از اتهامات مالى به صورت غیرقانونى از کشور 
خارج شــده اســت. او عالوه بر عضویت در شوراى 
شهر خرمشهر، مدیرعامل باشگاه دسته اولى کارون 
خرمشهر نیز بود که پس از فروش این تیم، پول حاصل 
از آن را صرف پرداخت بدهى هایش نکرده اســت. 
بازداشت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز در 
رابطه با تخلفات صورت گرفته اى است که ردپاى امیر 

سامرى در آن دیده مى شود.

این یک نفر
  تسنیم| انحصار واردات نهاده دام در دست 
یک نفر خبــرى قدیمى و پرتکرار اســت که دود آن 
سال هاى سال به چشــم مردم و تولیدکنندگان رفته 
است؛ ولى نکته عجیب ماجرا آنجاست که چرا نه دولت، 
نه مجلس و نه قوه قضاییه در همه این سال ها قدرت 

برخورد با این یک دالل را نداشته اند؟/4398

مهمان جدید در ساوه
سرپرســت معاونت درمان دانشکده    ایسنا|
علوم پزشکى ساوه از ابتال و بسترى شدن تعدادى از 
شهروندان ساوجى به دلیل ابتال به بیمارى آنفلوآنزاى 
H۱N۱ خبر داد. دکتر محمدمهدى مجتهدى اظهار 
کرد: دانشمندان و محققان نسبت به هم افزایى و هم 

پوشانى آنفلوآنزا و کرونا ویروس هراس دارند./4399

خبرخوان

از چندى پیش در فضاى مجازى ویدیویى منتشــر شده 
مبنى بر ناپدید شدن دیوار بُتنى در خوزستان و منطقه آزاد 
اروند که گفته مى شــود این دیوار به سرقت رفته است. 
پیگیرى موضوع از مســئوالن مربوطه با توضیحاتى در 
این رابطه از سوى شمخانى، معاون عمرانى و زیربنایى 

منطقه آزاد اروند همراه بود.
وى با اشــاره به اینکه طبق قوانین گمرکى باید مناطق 
آزاد محصورسازى شود، گفت: براین اساس از اواخر سال 
1394 تا اواخر سال 1396 منطقه آزاد اروند در این باره 
اقدام کرد و طى پروژه اى 30 کیلومتر محصورســازى 
انجام داد، مابقى منطقه نیز حصار طبیعى داشت یعنى مرز 
رودخانه اروند یا مناطقى به صورت هور یا مردابى بود و 

نیاز به دیوارکشى نداشت.
وى در ادامه جریان سیل ابتداى سال 1398 در مناطق 
جنوبى را مطرح کرد و افزود: در روزهاى پایانى، فشــار 
سیل بسیار زیاد و سیالب در حال ورود به شهر آبادان بود. 
این در حالى است که آنجا چهار مسیر تردد وجود دارد که 
سه مسیر کامًال قطع شده و زیر آب رفته بود و فقط جاده 
ماهشــهر باقى مانده بود که تحت فشار سیالب هر آن 
امکان شکستن آن وجود داشت. در این حالت با توجه به 
اینکه از ضلع شمالى آبادان سیل در حال ورود به شهر بود 
نیاز داشتیم که یکى از جاده هاى فرعى که نقش سیل بند 
را بازى مى کرد منفجر شود تا آب بتواند سریع تر به سمت 

دریا حرکت کند.
شمخانى گفت: براین اســاس توافق شد تا جاده شهید 
وحدتى منفجر شود که فشــار آب از روى ضلع شمالى 
آبادان و جاده اهواز – آبادان کمتر شود و ما به دلیل امنیت 

شــهر و مردم  و ممانعت از زیرآب رفتن خانه هاى مردم  
ترجیح دادیم که این اقدام صورت بگیرد.  

وى افزود: بــه هر حال تخریب جــاده صورت گرفت و 
دیوارها زیر آب رفت و حدود دو ماهــى دیوارهایى که 
زیر آب رفته و داراى ســازه هاى بتنى یک مترى بود  با 
برخورد امواج ریزش کرد؛ با این حال، از نظر فنى امکان 
جمع آورى بتن ها وجود نداشــت و از لحــاظ اقتصادى 
هم به صرفه نبــود حتى وقتى آب پایین تــر آمد باز هم 

دسترســى براى جمع آورى دیوار وجود نداشت چرا که 
تمام مسیرهاى اطراف را  آب گرفته بود.

 وى ادامــه داد: ماندن دیوارها زیر آب موجب شــد که 
بتن ها کم کم پوسیده و به نخاله تبدیل شود و آنچه اعالم 
مى شود سرقت شده است مربوط به میلگردهایى است 
که داخل این سازه هاى بتنى قرار داشت و برخى افراد آنها 

را شکسته و با خود برده بودند.
وى درباره اینکه چرا بعد از تخریب دیوار مجدداً نســبت 

به احداث آن اقدام نشــد، یادآور شــد: براساس قوانین 
گمرکى مناطقى نیاز به دیوارکشــى دارنــد که حصار 
طبیعى ندارنــد این منطقه قبل از انفجار جاده خشــک 
و قابل تردد بود که باید دیوارکشــى مى شــد اما بعد از 
انفجار جاده شــهید وحدتى وقتى دیوار ریخت منطقه 
دیگر قابل تردد نیســت و اطــراف آن را مرداب گرفته 
اســت، بنابرایــن دیگر نیــازى به دیوارکشــى مجدد 

ندارد.

ماجراى ناپدید شدن دیوار بتنى 
در منطقه آزاد اروند!

هرســاله درباره افزایش حقوق ها مباحث مختلفى مطرح 
است. اما سازوکار افزایش حقوق براى سه گروه کارمندان، 

بازنشستگان و کارگران متفاوت است.
در سازوکار افزایش حقوق براى کارمندان و بازنشستگان، 
ابتدا دولت در الیحه بودجه پیشنهاد خود را به مجلس تقدیم 
مى کند و سپس مجلس تصمیم نهایى را اتخاذ مى کند؛ با 
این حال، در این تصمیم گیرى نیز مؤلفه تورم به نظر مهم 
مى رسد.  درحالى که آخرین نرخ تورم اعالمى از سوى مرکز 
آمار ایران حاکى از رشد 32 درصدى ساالنه و 46 درصدى 
نقطه به نقطه است، از سوى مجلس شوراى اسالمى اعالم 
شده که افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان براى سال 
1400 تنها 25 درصد است. این نرخ مى تواند سیگنال مهمى 
براى شوراى عالى کار و تصمیم گیرى براى افزایش حقوق 

کارگران نیز باشد. 
حســینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شــاهین شهر گفت: 

دیدگاه هاى متعددى از جانب نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح شده اســت؛ دیدگاه نخست افزودن یک 
عدد ثابت براى شاغالن و بازنشســتگان در سال 1400 
بود. براســاس این دیدگاه، براى هر مستمرى بگیر دولت 
(شاغالن و بازنشستگان) یک عدد (از یک میلیون تا یک 
میلیون و300 هزار تومان) درنظر گرفته شده است. دیدگاه 
دوم نیز مانند ســال 98 بر افزایش 400 هزار تومانى براى 
این جمعیت تأکید مى کرد که با گذاشتن 10 درصد از منابع 
به تناسب و به صورت پلکانى توسط دولت به این کارمندان 
و بازنشستگان اضافه شود. عضو کمیسیون برنامه وبودجه 
مجلس خاطرنشــان کرد: اما در نهایت دیدگاه سوم یعنى 
افزایش 25 درصدى حقوق کارمندان دولت وبازنشستگان 
لشکرى وکشورى  رأى آورد و مصوب شد که براى جامعه 
بازنشستگان و همچنین شاغالن این اعتبار در سال 1400 

اضافه شود.

جنجال سیلى على اصغر عنابســتانى، نماینده سبزوار به 
سرباز راهور واکنش هاى زیادى در پى داشته است. یکى 
از واکنش هاى قابل تأمل از سوى محسن تنابنده، بازیگر 

سریال «پایتخت» بوده است.
در آخرین فصل سریال «پایتخت»، «نقى» در نقش راننده 
یک نماینده مجلس حضور دارد که ماجراهاى زیادى براى 
او پیش مى آید. در یکى از قســمت هــا رفتار غیرقانونى 

«نقى» با برخورد پلیس راهور مواجه مى شــود و «نقى» 
تالش مى کند از موقعیت نماینده براى پیشگیرى از جریمه 
شدن استفاده کند که البته با مخالفت نماینده روبه رو مى 
شود.  محسن تنابنده، بازیگر نقش «نقى» از همین سکانس 
براى کنایه به نماینده سبزوار استفاده کرده است. او با انتشار 
این سکانس در اینستاگرام خود نوشت: «حاج آقا مالکى هم 

نماینده مجلس بود ولى مطیع قانون...»/4393

کیان عبداللهى، سردبیر خبرگزارى «تســنیم» از اخراج 
مجرى برنامه «زاویه» کــه مهمانش به رئیس جمهورى 

توهین کرده بود، خبر داد.
وى در این باره نوشت: 

1- ظاهراً حبیــب رحیم پور ازغدى ســردبیر ومجرى-
کارشــناس برنامه « زاویه» اخراج شده است. برخى منابع 

مى گویند این حکم قطعى شده است! 
2- آقایان على عسگرى و معینى پور (رئیس شبکه4)!  آقاى 
ازغدى در واکنش به اظهارات مهمان چه باید مى کرد که 

نکرد؟ ایــن تنبیه دو معنادارد: 1-گفتگو براى صداســیما 
شوخى است، تا مسئله  پیش بیاید ســردبیر و مجرى هوا 

مى شوند! 
3-مجرى ها البد غیر از محکوم کردن اظهارات موهن، باید 

فنون رزمى هم بدانند و همانجا مهمان را ناك اوت کنند! 
این در حالى است که روز گذشته سایت«باشگاه خبرنگاران 
جوان» به نقل از معینى پور،  مدیر شــبکه 4 سیما، اخراج 
حبیب رحیم  پورازغدى، سردبیر و مجرى برنامه «زاویه» 

را تکذیب کرد.

رئیس پژوهشــگاه اســتاندارد درباره وجــود آالیندگى 
در کلوچه ایرانى صادر شــده به آلمــان توضیحاتى ارائه 

کرد.
اخیراً یک رســانه آلمانى گزارش داده بــود که یک تاجر 
بزرگ ایرانى در آلمان فــروش کلوچه «نادرى» را با نظر 
بازرسان مواد غذایى این کشور متوقف کرده و دلیل این 
اقدام این بود که به نظر بازرسان مواد غذایى آلمان خوردن 
این نوع کلوچه به دلیل وجود آالینده هایى با اثرات ژنتیکى 

و سرطان زایى مى تواند براى سالمتى خطر ایجاد کند.
در این رابطه فرزانه انصارى، رئیس پژوهشگاه استاندارد 
درباره موضوع ســرطانزا بودن این محصول اظهار کرد: 
هنوز خطر آن مسجل نشده است به عبارت دیگر ممکن 
است آلودگى وجود داشته باشد اما در حد خطرزا نیست. ما 
زمانى ورود مى کنیم که با اسناد و مدارك تشخیص دهیم 
آلودگى براى ســالمت مردم خطرناك است. بنابراین به 
طور کلى وجود آالیندگى در کلوچه مسئله نگران کننده 

نیست./4394

زن معلمى که دســتکش هاى بافتنى معــروف «برنى 
سندرز»، سناتور آمریکایى در مراسم تحلیف «جو بایدن» 
کار دست او اســت مى گوید با ســیلى از تقاضا از سوى 
مشتریانى مواجه شــده که مى خواهند یک جفت از این 
دستکش ها را داشته باشــند اما او دیگر دستکشى براى 

فروش ندارد. 
«جن الیس» که معلم دوم دبستان است، چند سال قبل 
این دستکش هاى دستباف طرح دار را در جریان کمپین 
تبلیغاتى سندرز براى ســناتورى به او داده بود. اما انتظار 
نداشت سندرز آنها را در مراسم مهمى مثل تحلیف رئیس 

جمهور به دست کند.
او در مصاحبه اى گفته: هیچ جوره نمى توانم 600 جفت 

دستکش ببافم و هر بار که به ایمیلم سر مى زنم مى بینم 
چند صد نفر دیگر براى دستکش ها به من ایمیل زده اند.

این دستکش ها حاال تبدیل به عنصرى نمادین در تصاویر 
طنزى شده اند که سندرز را با یک کاپشن و ماسک آبى 
نشسته روى یک صندلى با دست هاى روى هم انداخته 
نشــان مى دهند. کاربران شــبکه هاى اجتماعى یک 
هفته اى است این تصویر سندرز را روى هر عکسى که 
تصورش را کنید فتوشــاپ کرده اند، از تخت پادشاهى 
ســریال «بازى تاج و تخت» و مناظر تاریخى گرفته تا 
لباس «مالنیا ترامپ»، بانوى اول ســابق آمریکا. حتى 
تیشرت ها و ماگ هایى هم با این تصویر سندرز به فروش 
گذاشته شده است. برخى هنرمندان بافنده در حال ساخت 

دستکش هایى با الهام از دستکش برنى سندرز هستند. 

طعنه محسن تنابنده به عنابستانىحقوق ها در سال 1400 چقدر زیاد مى شود؟

مجرى برنامه حاشیه ساز شبکه 4 اخراج شد؟

روایت طرف ایرانى از ماجراى کلوچه هاى آلوده  

افزایش تقاضا براى دستکش هاى «برنى سندرز» 

  زهرا شکرى / خبرگزارى ایسنا |

  گلریز برهمند / روزیاتو |

  زهرا اکرمى / خبرگزارى ایسنا |
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بهره بردارى 
از 5 طرح  آبرسانى 

بهره بـردارى از پنج طـرح  آب و فاضالب شـهرى و 
روستایى با اعتبار افزون بر 119 میلیارد و 500 میلیون 
تومان روز سه شنبه در هفته سـى و هشتم پویش هر 
هفته الف-ب-ایران با حضور ویدئو کنفرانسـى رضا 
اردکانیان وزیر نیرو در منطقه کاشـان آغاز شـد. این 
طرح هـاى آبرسـانى از اسـتان اصفهـان همزمان با 
طرح هاى بـزرگ آب و برق از اسـتان ها قـم، زنجان 
و سـمنان در مجموع با 686 میلیارد تومـان اعتبار به 

بهره بردارى رسید.

برنامه هاى ویژه 
کانون پرورشى 

مدیرکل کانون پرورش فکرى کـودکان و نوجوانان 
استان اصفهان از برگزارى 420 برنامه براى ایام دهه 
فجر امسال در استان اصفهان توسط کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان خبر داد. محمد قلمکاریان 
با بیان اینکه 56 مرکز ثابت، سه واحد سیار و دو واحد 
پستى زیر مجموعه کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوان استان اصفهان فعالیت دارند، اظهار داشت: 16 

هزار جلد کتاب در این مراکز موجود است. 

افزایش سرویس هاى 
مخابراتى 

مدیر مخابـرات منطقـه اصفهـان بیان داشـت:ارائه 
سـرویس هـاى مخابراتى در سـطح شهرسـتان ها 
افزایش چشمگیرى داشته است و این روند با جدیت 
بیشتر ادامه خواهد داشت. اسماعیل قربانى با اشاره به 
اهمیت دسترسى به سـرویس هاى ارتباطى در عصر 
حاضر اظهار کرد: در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژى 
و استفاده مردم از خدمات و سرویس هاى آنالین در 
همه عرصه ها،دسترسـى به شـبکه هاى ارتباطى از 
جدى ترین نیازهاى شـهروندان محسـوب مى شود 
و مخابرات در همین راسـتا از هیچ تالشى در توسعه 
دسترسى مردم عزیز به این نیاز عصر تکنولوژى دریغ 

نخواهد کرد.

تقدیر از کارکنان ذوب آهن
طى برنامه اى از کارکنان گمرك مستقر در ذوب آهن 
اصفهان تقدیر شد. محمد حسین پیشدار، مدیر خرید 
خارجى شـرکت ذوب آهن ضمن اشـاره بـه اهمیت 
گمرك در حیات اقتصادى کشـورها و شـرکت هاى 
مختلف گفت: گمرك سـوپاپ اطمینـان اقتصاد هر 
کشور است و نقش بزرگى در رشد و شکوفایى تجارى 
آن دارد. وى افزود در ذوب آهـن اصفهان با توجه به 
تحریم هاى اقتصادى بین المللى در سال هاى اخیر 
سعى شـده اسـت که از امکانات و مزایاى موجود در 

گمرك به بهترین نحو استفاده شود.

زمین هاى آماده کاشت نهال 
رئیس توسعه و بهره بردارى فاضالب منطقه ورزنه از 
اجراى عملیات تسطیح، شخم زنى و جوى بندى خبر 
داد و گفت: با همکارى پرسنل زیر مجموعه، حدود 7 
هکتار از اراضى بایر تصفیه خانه فاضالب شهر ورزنه 
براى کاشت نهال بید آماده سـازى گردید. آهکى در 
ادامه هدف از اجراى این عملیات را توسعه فضاى سبز 
و استفاده حداکثرى از زمین هاى بال استفاده محوطه 

تصفیه خانه فاضالب دانست.

گلپایگان، شهر ملى منبت کارى 
مدیرکل میراث فرهنگى، از ثبت گلپایگان به عنوان 
" شهر ملى منبت کارى" خبر داد و گفت: این سومین 
شـهر ملى صنایع دسـتى در اسـتان اسـت. فریدون 
اللهیارى  با بیان اینکه پیش از این شهرضا به عنوان 
شهر ملى سـفال، کاشان شهر ملى نسـاجى سنتى و 
مهرگرد (در سمیرم) به عنوان روستاى ملى بافته هاى 
دارى ثبت شدند، خاطرنشـان کرد: شهر اصفهان نیز 
به عنوان شـهر جامع و جهانى صنایع دستى انتخاب 

شده است.

خبر

رئیس شــوراى اسالمى اســتان اصفهان گفت: بدون 
توسعه روستایى به طور حتم در پروژه توسعه کشور موفق 
نخواهیم بود و بدون شک معضالت ساختارى در نظام 
ادارى یکى از موانع مهم تحقق توسعه روستایى و به طور 

کلى توسعه است.
عبدا... کیانى در نشست شــوراى اسالمى استان اظهار 
کرد: با وجود تــالش در برنامه توســعه، امروز جایگاه 
روستاها واقعى نیســت که باید این جایگاه را به سطح 
واقعى خود برســانیم. موج مهاجرتى روستا به شهر در 
50 سال گذشته در ایران به صورت مداوم وجود داشته 
و امروز بیش از 70 درصد جمعیت شهرنشین شده است. 

این آمار در سال 1335 تنها 30 درصد بوده است.
کیانى گفت: این روند مهاجرت روستایى در کشورهاى 
پیشرفته هم اتفاق افتاده است، اما در کشورهاى پیشرفته، 
فردى که از روستا به شــهر مهاجرت مى کرد به دلیل 
اینکه شهر در حال صنعتى شدن بود جذب کارخانه ها 
مى شد و در عمل مهاجرت روستایى به شهرها نیروى 
کار را براى صنایع تامین مى کرد. اما در کشورهاى در 
حال توسعه مانند ایران عمده سرمایه گذارى بر صنایع 
مونتاژ بوده است و عمال شــهرها ویترین فریبنده اى 
از توســعه بوده اند و توان جذب نیروى کار روســتا را 

نداشته اند.

شهردار اصفهان با اشاره به رابطه نزدیک صنایع دستى 
و گردشگرى، توسعه این دو صنعت را متضمن ایجاد 
درآمدهاى پایدار شهرى دانست و گفت: توسعه اشتغال 

در صنایع دستى محرك اقتصاد شهرى است.     
قدرت اله نوروزى در رویداد نشان دست خالق، اولین 
جشنواره بین المللى صنایع دستى ایران با شعار " صنایع 
دستى براى زندگى" که با همکارى مدیریت شهرى و 
وزارت میراث فرهنگى برگزار مى شود، با اشاره به اینکه 
صنایع دســتى به عنوان یک هنر فاخر مى تواند سبب 
ساز توسعه پایدار و رونق گردشگرى شود، اظهار کرد: 
تمرکز بروى صنایع دستى مى تواند به رشد اقتصادى و 

گفتمان سازى در جهان یارى رساند. 
وى ادامه داد: رونق صنایع دستى سبب رونق در حوزه 
اشتغال و تولید مى شود و در کنار آن مى توان با قدرت 

بیشترى در حوزه گردشگرى برنامه ریزى کرد. 
نوروزى با اشــاره به رابطه نزدیک صنایع دســتى و 
گردشگرى، توســعه این دو صنعت را متضمن ایجاد 
درآمدهاى پایدار شهرى دانســت و گفت: از بین 600 
رشته صنایع دســتى در دنیا، 300 رشــته در ایران و 
200 رشته در استان اصفهان فعال است که براساس 
آمار 400 هزار نفر در اصفهان در این حوزه مشغول به 

کار هستند. 

توسعه اشتغال در صنایع 
دستى، محرك اقتصاد شهرى 

بدون توسعه روستایى در پروژه 
توسعه کشور موفق نمى شویم

ســرماى بهمن، برق برخى صنایع اصفهــان را جیره 
بندى کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان با بیان 
اینکه با توجه به برودت هوا، شرایط کل شبکه برق کشور 
با مشکل مواجه و شرایط بحرانى اعالم شده است، گفت: 
روزهاى سه شنبه و چهارشنبه (دیروز و امروز) برخى از 
صنایع استان با محدودیت خاموشى البته با برنامه ریزى 

مشخص مواجه مى شوند.
حمید عالقه مندان افزود: این محدودیت براى  برخى از 
صنایع در شهرستان هاى  نجف آباد، کاشان، شاهین شهر 
و میمه، برخوار،نطنز،نایین ،شهرضا،گلپایگان و اصفهان 

اعمال مى شود.
وى گفت: از ساعت 7 صبح روز سه شنبه از ما خواسته شد 
حداکثر کنترل را در مصرف برق داشته باشیم، به گونه اى 

که مصرف از 1200 مگاوات باالتر نرود.
عالقه مندان بــه افزایش حــدود دو درصدى مصرف 
برق اســتان اصفهان گریزى زد و گفــت: مصرف برق 
روز دوشنبه حدود 1200 مگاوات در کل شبانه روز بوده 
است و اکنون هماهنگى هاى الزم انجام شده و از صنایع 

خواستیم که کنترل کنند؛ در غیر این صورت، مجبور به 
اعمال خاموشى ها هســتیم. و ى تاکید کرد: در بخش 
خانگى با اعمال محدودیت خاموشى مواجه نخواهیم شد.

عالقمندان افزود: بدلیل اینکه امکان اِعمال خاموشــى 
در مناطق شــهرى در صورت کمبود انرژى وجود ندارد 
در هماهنگى و توافق با واحدهاى صنعتى از ذوب آهن 
و فوالد مبارکه گرفته تا صنایع کوچک مقرر شــد تا در 
ســاعت هایى که میزان مصرف انرژى بیشــتر است، 
مصرف برق در این واحدها مدیریت شــده تا کمبودها 

جبران شود.
در دى ماه گذشته هم بدلیل اوج مصرف انرژى، مباحثى 
مانند استفاده از ســوخت دوم در برخى نیروگاه ها بدلیل 
اولویت تامین گاز براى مشترکان خانگى و کاهش تحویل 
آن به نیروگاه ها، مطرح شد اما با توجه به بحران آلودگى 
هوا در کالنشهرها، این موضوع در مناطقى مانند اصفهان 
اجرایى نشد و نیروگاه ها بدلیل توزیع کمتر گاز با نیمى از 

ظرفیت خود کار مى کنند.
با وجود همه تالش ها و مدیریــت هاى صورت گرفته 
بدلیل افزایش چشمگیر مصرف گاز و برق در دهه سوم 

دى ماه بود که خاموشــى هاى ناخواسته نیز از راه رسید 
و بیست و سوم دى در اســتان اصفهان نیز محدودیت 
توزیع برق براى برخى از صنایع انجام شد تا به پایدارى 
شبکه کمک کند. در این روز کمبود سوخت نیروگاه ها به 
قطعى برق تعدادى از صنایع در مناطق صنعتى نجف آباد، 
علویجه و اشترجان در استان اصفهان منجر شد بهمین 
دلیل مدیریت مصرف برق در این خطه در روزهاى پس 
از آن با جدیت بیشترى دنبال شد تا جاى ممکن جلوى 

خاموشى ها گرفته شود.
سخنگوى شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز با اشاره 
به اینکه بجز در روز بیست و سوم دى که خاموشى هاى 
ناخواسته در برخى از واحدهاى صنعتى استان اتفاق افتاد، 
گفت: در روزهاى پس از آن هرگونه اعمال محدودیت در 
برق با هماهنگى و اطالع رسانى قبل به صنایع انجام شد.

رمضانى با تاکید بر اینکه این محدودیت ها از پنجشنبه 
هفته گذشته کاهش یافت، اضافه کرد: مدیریت مصرف 
برق و تعدیل روشــنایى پارك ها و فضاى ســبز استان 
اصفهان نیز به صرفــه جویى 3.5 مگاواتــى و تعدیل 
روشنایى معابر به صرفه جویى هفت مگاواتى منجر شد.

شدت سرما و افزایش مصرف گاز، اتفاق 23 دى را دوباره تکرار کرد

قطع برق برخى صنایع
 استان اصفهان 

نایب رئیس دوم اتحادیه فروشــندگان محصوالت آى 
تى استان اصفهان اظهار کرد: خسارات ناشى از افزایش 
روزافزون نرخ ارز این روز ها پر رنگ تر از پیامد هاى شیوع 
کرونا است، چون ســبب کاهش واردات کاال، دوبرابر 
شــدن قیمت اجناس و در نهایت کاهش قدرت خرید 
مردم شــده و به همین دلیل میزان رکود در این حوزه 

شغلى به 30 درصد افزایش پیدا کرده است.
 على کرم پورگفت: مجازى شــدن بسیارى از جلسات، 
همایش ها و آموزش هاى مدارس مى توانست مراجعه 
مردم به بازار کاال هاى آى تــى را افزایش دهد، اما این 
امر به دلیل اوج گیرى نرخ ارز، کمبــود کاال و افزایش 

قیمت ها محقق نشد.
وى علت اصلى اجتناب مردم از خرید کاال هاى حوزه آى 

تى را قیمت هاى بى منطق و سرسام آور دانست و گفت: 
براى مثال در یک سال گذشــته قیمت لپ تاپ از 14 
میلیون به 30 میلیون تومان افزایش یافته است. کاهش 
قدرت خرید مردم به حدى اســت که اگر در سال هاى 
گذشــته روزانه 5 تا 10 قلم کاال در هر واحد صنفى به 
فروش مى رسید امســال این تعداد به یک قلم کاال در 

روز رسیده است.
کرم پور افزود: طرح اتحادیه براى ساماندهى و کنترل 
قیمت ها در کافى نت ها، واحد هاى فروش محصوالت 
نرم افزار و ســخت افزارى و فروشــگاه هاى لپ تاپ و 
تبلت با ورود نکردن دیگر سازمان هاى نظارتى به جایى 

نرسیده است.
مهدى آقارضایى، نایب رئیس اول اتحادیه فروشندگان 

محصوالت آى تى اســتان اصفهــان هم در خصوص 
پیامد هاى مشکل کمبود و گرانى کاال هاى آى تى گفت: 
بیش از 30 درصد از واحد هاى صنفى زیرپوشــش این 
اتحادیه اعالم تعطیلى کرده اند و شمار بیکارشدگان این 
حوزه هم 30 درصد بیشتر شده است. او افزود: کاهش 
70 درصدى قدرت خرید مردم یکى دیگر از دالیل افت 

منابع مالى در این حوزه شغلى است.
آقارضایــى  اظهار کــرد: پایین بودن ســطح کیفیت 
محصوالت موجود در بازار بــه دلیل نبود نظارت کیفى 
بر عملکرد شرکت هاى وارد کننده و قیمت هاى سرسام 
آور که نبود بازرســى ها و نظارت نداشــتن بر بازار آن 
را تشــدید کرده اســت رغبت مردم به خرید را کاهش 

داده است.

بحران صنعت آى تى اصفهان ناشى از چیست؟

مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان گفت: شــهرك 
سالمت یکى از ابر پروژه هاى مشــارکتى این منطقه 
است که به منظور ارتقاى سطح سالمت شهر اصفهان 
و کاهش ترافیک مرکز شهر به دلیل وجود مطب هاى 
پزشکان احداث شده و در حال حاضر بخش هایى از آن 

بهره بردارى شده است.
حمید شهبازى با بیان اینکه فاز نخست پروژه شهرك 
ســالمت به کلینیک هاى تخصصى و فوق تخصصى، 
مراکز تجارى مرتبط با بهداشــت و ســالمت، هایپر 

سالمت (عرضه کننده محصوالت غذایى سالم و طبیعى 
(ارگانیک) تعلق دارد، افزود: فاز دوم به مراکز پاراکلینیکى 
شامل آزمایشگاه، مرکز توانبخشى و مرکز جامع سرطان 
که بزرگترین مرکز پرتودرمانى خاورمیانه محســوب 
مى شــود اختصاص یافته و در این فاز سالن کنفرانس 
جهت اجراى برنامه هاى آموزشــى براى پزشــکان و 

بیماران ایجاد شده است.
این مقام مســئول ادامه داد: فاز ســوم به منظور ارائه 
خدمــات مطلوب بــه بیمارانــى که جهــت دریافت 

خدمات درمانى از نقاط مختلف دنیا به اصفهان ســفر 
کرده اند به هتلى 4 ســتاره اختصاص یافته که در حال 

اجرا است.
مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: 
از دیگر اقدامات مهــم در این مجموعه ایجاد دپارتمان 
گردشگرى سالمت اســت که ضمن استفاده از نظرات 
مشــاوران بین المللــى و داخلى طرحــى ویژه جهت 
ساماندهى این صنعت جهت تبدیل استان اصفهان به 

قطب گردشگرى سالمت در دست اجرا دارد.

شهرك سالمت در یک نگاه

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با 
اشاره به آخرین وضعیت شــیوع کرونا در استان 
اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: طى 
24 ســاعت منتهى به روز سه شنبه 1441 بیمار 
جدید مبتال بــه کرونا به مراکــز درمانى تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان مراجعه 

کرده اند.
وى با بیان اینکه تست 213 نفر از این افراد مثبت 
کرونا بوده است، ابراز داشت: از این تعداد 80 نفر 
در مراکز درمانى تحت پوشــش دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان بسترى شده اند.

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
مجموع بیماران بسترى در مراکز درمانى تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان را 387 
نفر اعالم کرد و گفت: از این تعــداد 89 نفر در 

بخش مراقبت هاى ویژه نگهدارى مى شوند.
نجیمى با بیان اینکه طى 24 ســاعت منتهى به 
روز سه شنبه 9 بیمار مشکوك به کرونا در مراکز 
درمانى تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان جان خود را از دســت داده اند، تصریح 
کرد: تاکنون تست شش نفر از آنها مثبت کرونا 

بوده است.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
در دیدار  معاون زنان و خانواده رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه مقام زن در اسالم واقعا واال است، 
گفت: نگاه به زن نباید تبدیل به کاالیى شــدن 
مقام واالى او شود و در مناســبات، باید جایگاه 

رفیع زن باید حفظ شود.
آیــت ا... طباطبایى نژاد افزود: مســئوالن امور 
زنان باید تالش کنند فرهنــگ مباحث مهریه 

و جهیزیه در کشــور اصالح شــود؛ چون این 
رویه هاى غلط و نگاه مصرف گرایى، زندگى ها 
را با آســیب مواجه مى کند. امام جمعه اصفهان 
گفت: مسئوالن با استحکام نهاد خانواده باید از 

طالق ها پیشگیرى کنند.
وى ورزش را بــراى بانوان واجب تــر از مردان 
دانست و افزایش ورزشگاه هاى تخصصى بانوان 

را خواستار شد.

على عرب، رئیس سازمان سیما، منظر و فضاى 
سبز شهرى شهردارى شــاهین شهر گفت: در 
راستاى اجراى عملیات هاى به زراعى مورد نیاز 
فضاى سبز در فصل زمستان، بیش از هشت هزار 
چالکود براى تغذیه گیاهــى و تقویت درختان 

ایجاد شده است.
وى با اشــاره به انجام عملیــات چالکود براى 
درختــان در رفیوژهاى خیابانــى و نتایج مثبت 
حاصل از آن در جهت بهبود شرایط درختان افزود: 
در محدوده شــهر نیز که داراى بستر نامناسب 
مى باشــد عملیات چالکود در حال انجام است 

که امیدواریم بتوانیم تا پایان ماه جارى درختان 
جنگلى ضلع شرقى اتوبان آزادگان را با این روش 

صحیح و اصولى تقویت نماییم.
عرب ضمن اشاره به اینکه با ایجاد چالکود سعى 
در هدایت ریشــه به الیه هــاى زیرین خاك و 
تقویت گیاهان شده خاطر نشان نمود: تأثیرات 
مطلوب بهبود بســتر کاشــت درختان عالوه 
بر حفظ ســالمت گیاهان تأثیرات بســزایى در 
مدیریت آفات و بیماریهــاى درختان و بالطبع 
کاهش مصرف ســموم و حفظ محیط زیســت 

داشته است.

آثارى از بداهه نویســى دکتر عبــاس اکبرى، 
عضو هیــات علمى گروه مطالعــات عالى هنر 
دانشگاه کاشــان به مجموعه دائمى موزه هاى 
ویکتوریا آلبرت لندن و آشــمولین آکســفورد 

اضافه شد.
بداهه پــردازى یکى از ویژگى هــاى هنرهاى 
ایرانى است که بارزترین مصادیق آن را مى توان 
در موسیقى، فرش و خوشنویسى ایرانى مشاهده 

کرد. در این رویکرد هنرى، هنرمند هرچند بدون 
طرح و نقشــه از پیش تعیین شــده به آفرینش 
مى پردازد، اما سرانجام کار چنان به نظر مى رسد 
که گویا محصول نهایى نتیجه یک طرح از قبل 

برنامه ریزى شده است. 
عباس اکبرى عنوان پژوهشــگر برتر در حوزه 
هنر در سال 99 را از وزارت علوم و فناورى کسب 

کرده است.

رئیس مرکز آموزشى درمانى حضرت امام موسى 
کاظم(ع) اصفهان گفت: معلم دزفولى اکنون در 
بخش مراقبت هاى ویژه بســترى بوده و این در 
حالى است که به نسبت درصد سوختگى باالى 

خود، هوشیارى خوبى دارد.
چند روز گذشــته اخبارى پیرامون سوختگى سه 
معلم در کانکس مدرسه حافظ کنگرستان بخش 
سردشــت دزفول در فضاى مجازى منتشر شد 
که در این راستا حسین رضایى میرقائد با درصد 
سوختگى باال به بیمارستان حضرت امام موسى 

کاظم(ع) در اصفهان منتقل شد.

در همان ابتدا، رئیس این بیمارســتان وضعیت 
بیماران با درصد ســوختگى باالى 50 درصد را 
اغلب غیرقابل پیش بینى خواند، اما وضعیت این 
معلم 34 ســاله را با 95 درصد سوختگى تا زمان 
انجام اقدامات اولیه درمان قابل کنترل اعالم کرد.

اما دکتر ســعید کریمى پیرامون وضعیت کنونى 
رضایى تصریح کرد: ایــن معلم اکنون در بخش 
مراقبت هاى ویژه بســترى بوده و این در حالى 
است که به نسبت درصد سوختگى باالى خود، 
اکنون هوشیارى خوبى داشــته و تنها در بعضى 

اوقات نیازمند دستگاه اکسیژن مى شود. 

مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: براى اهداى 
خون همیشــه گروه هاى منفى در اولویت هستند، 
افرادى که گروه خونى منفى دارند سعى کنند بیشتر 
براى انتقال خــون مراجعه کننــد هرچند به تمام 

گروه هاى خونى نیاز داریم.
مجید زینلى با بیان اینکه آمار اهدا کنندگان خون 
کاهش یافته است، اظهار کرد: در فصل سرما معموًال 
مراجعه براى اهداى خون کاهــش پیدا مى کند و 
امســال با وجود بیمارى کرونا این موضوع بیشتر 
تحت تأثیر قرار گرفته و باید توجه داشــت مصرف 
خون در مراکز درمانى همیشگى است و به صورت 

روزانه است.

وى ادامه داد: بیماران تاالسمى، اتاق هاى عمل و 
مراکز درمانى هر روز به خون نیاز دارند و افراد نباید 
اهداى خون را فراموش کنند، در حال حاضر وضعیت 
ذخیره خون در خطر و شرایط بحرانى نیست، اما باز 
هم نیاز به حضور مردم براى اهداى خون وجود دارد.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: افــراد نباید اهداى خون را به مناســبت هاى 
خاص موکول کنند و باید به طور مستمر انجام شود، 
در حال حاضر مانند همیشه گروه هاى خونى منفى 
در اولویت اهدا هستند، کسانى که گروه خونى منفى 
دارند سعى کنند بیشــتر براى اهداى خون مراجعه 

کنند، البته به تمام گروه هاى خونى نیاز داریم.

مرگ 9 مبتال به کرونا در 24 ساعت

ورزش براى زن از مرد واجب تر است

تقویت درختان شاهین شهر

راه یابى آثار هنرمند اصفهانى به موزه هاى معتبر

هوشیارى معلم دزفولى بهتر شد

اولویت اهداى خون با منفى هاست 



0404فرهنگ 3963چهارشنبه  8 بهمن  ماه   1399 سال هفدهم

حمیدرضا پگاه که این روزها ســریال «آواى باران» با بازى او در تلویزیون بازپخش مى شود، 
مى گوید منتقد سختگیر خودش است و چنین ادامه مى دهد: وقتى کارى از خودم مى بینم ، 
چه تازه بازى کرده باشم و چه در گذشته، با نگاه منتقدانه به آن نگاه مى کنم و همیشه اول 
مى گردم و عیب و نقص هاى کار خودم را پیدا مى کنم. بیشتر دنبال ضعف هاى خودم 

در بازیگرى هستم تا آن را در کارهاى بعدى تکرار نکنم.
حمیدرضا پگاه در ســریال هایى چون «آخرین گناه»، «تفنگ سرپر»، «هست و 
نیست»، «حیرانى»، «گیله وا» بازى داشته است و این روزها آواى باران با بازى 

او در آى فیلم بازپخش مى شود.
او درباره نقشش در سریال «آواى باران» گفت: تعلیقى که در ذات و روند این 
قصه وجود دارد و فراز و نشیب هایى که «طاها» در آن تجربه مى کند، براى 
من جذاب بود. من همیشه گفته ام که دوست دارم شخصیت ها و آدم هاى 
معمولى را در شرایط خاص بازى کنم و به نظرم «طاها» واجد این ویژگى 

بود.
بازیگر «آواى باران» با اعتقاد بر اینکه حتى اگر سهم یک بازیگر از یک فیلم 
یا سریال، فقط این باشد که وارد قاب شود، داخل چند کشو را بگردد و از قاب 
بیرون بیاید، این بازى شاید به نظر ساده بیاید، اما بازى کردن همین کنش 
به شکل هنرمندانه دشوار است، در ادامه اظهار کرد: براى اینکه این بازى 
به ظاهر کم اهمیت، طبیعى و باورپذیر شــود و براى اینکه واقعى به نظر 
برسد، شما به عنوان بازیگر باید اندازه و شیوه اجراى این عمل و کنش را به 
خوبى بدانید و مهارت اجراى آن را داشته باشید. به نظر من خود بازیگرى 
چالش اســت. یعنى اگر یک پالن هم بازى کنید در واقع وارد یک چالش 
شده اید. یک چالش دراماتیک و تصویرى. فرقى نمى کند. به هر حال شما 
باید این شــخصیت را معرفى کنید و فراز و فرودهاى شخصیت را در فراز و 
نشیب هاى قصه به شکل باورپذیرى به تصویر بکشید. «طاها» در یک مقطع 
به لحاظ کارى و اجتماعى در اوج اســت و در مقطع زمانى دیگر برمى گردد و 
به دلیل اتفاقات خاصى که تجربه کرده، در یک شــرایط جدید قرار مى گیرد. 
حاال جایگاه او فرق کرده و انگار به دلیل زندانى طوالنى که متحمل شده، به یک 
شخصیت دیگر بدل شده است. در واقع من نقش آدمى را که 15 تا 20 سال از خودم 
بزرگ تر است، بازى کردم و این خیلى کار راحتى نبود. از سوى دیگر این شخصیت بعد 
از یک غیبت طوالنى و تجربه زندان وقتى برمى گردد، با آدم ها و واقعیت هاى مختلفى رو 
به رو مى شود، حتى برخى به او دروغ مى گویند و با او صادق نیستند. در واقع «طاها»ى «آواى 
باران» یک آدم زخم خورده اســت و همه این ویژگى ها،  ما را با یک شخصیت پیچیده رو به رو 
مى کند. حفظ هویت این شخصیت و باورپذیر بودن این تغییرات در «طاها» براى مخاطب، بخش 

سخت کار بود./4396
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سخت کار بود./4396

حمیدرضا پگاه: منتقد 
سختگیر خودم هستم

مجموعه داستان هاى «هرى پاتر» بعد از موفقیت در سینما حاال قرار است از سوى HBO تبدیل به سریال شود.
مدتى شایعاتى وجود داشت که قرار است یک سریال با موضوع دنیاى جادوگرى ساخته شود، حاال به نظر مى رسد این برنامه رو به جلو پیش رفته است. 
گرچه تا این لحظه هیچ نویسنده یا بازیگرى با پروژه مربوطه قرارداد امضا نکرده است. سرویس HBO Max و کمپانى وارنر بعد از اعالم این خبر در 
بیانیه اى، ساخت هرگونه سریالى را در رابطه با قصه هاى «هرى پاتر» رد کردند. با وجود این بیانیه، از سوى چندین منبع تایید شده که سریال «هرى پاتر» 
در مراحل ابتدایى ساخته شدن قرار دارد. مجموعه کتاب هاى «هرى پاتر» یکى از محبوب ترین کتاب هاى تمام تاریخ است و از هفت کتاب این مجموعه 
500 میلیون نسخه در دنیا فروخته شده است. از روى این مجموعه، هشت فیلم سینمایى موفق نیز ساخته شده که در مجموع نزدیک به 8 میلیارد دالر 
فروش داشته اند. دو فیلم اسپین آف هم از مجموعه کتاب هاى «هرى پاتر» تحت عنوان «جانوران شگفت انگیز» ساخته شده و قرار است قسمت سوم 

آن نیز در سال 2022 عرضه شود.

«هرى پاتر» به سریال تبدیل مى شود

سریال طنز «مرد هزارچهره» پس از پایان پخش مجموعه «پایتخت» براى آى فیلمى هاى داخل کشور به نمایش 
گذاشته مى شود. 

مجموعه «مرد هزارچهره» به کارگردانى و نقش آفرینى مهران مدیرى، از پنجشــنبه شب 9 بهمن ماه روى آنتن 
مى رود. این مجموعه طنز محصول سال 1387، روایتگر داستانى اجتماعى است و موقعیت هاى مختلفى را به تصویر 

مى کشد که ممکن است براى هر شخصى اتفاق بیفتد تا به جاى دیگرى اشتباه گرفته شود.
عالوه بر مهران مدیرى که نقش اول این ســریال را ایفا کرده، 34 بازیگر دیگر همچون علیرضا خمسه، پژمان 
بازغى، سیامک انصارى، شقایق دهقان و بهاره رهنما در «مرد هزار چهره» حضور دارند. این مجموعه تلویزیونى از 
پنجشنبه 9 بهمن هرشب ساعت 21 روى آنتن کانال فارسى آى فیلم مى رود. ساعت هاى 5 و 13 نیز  زمان بازپخش 
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«مرد هزار چهره» به آى فیلم مى آید

نشریه "اسکرین دیلى " فیلم «به زودى» با بازى شهاب حسینى را در فهرست مهم ترین آثار 
اروپایى، مورد توجه جشنواره هاى سینمایى در سال 2021 قرار داد.

فیلم "به زودى" که پیــش از این با عنوان «پناهگاه اکنون» شــناخته مى شــد 
را حامى رمضان سینماگر ایرانى-فنالندى با سرمایه گذارى یک کمپانى فنالندى 
ساخته و در آن شــهاب حســینى در کنار شــبنم قربانى ایفاگر نقش هاى اصلى 

هستند.
این فیلم تــا حدودى الهــام گرفته از تجارب شــخصى حامى رمضــان در زمان 
ورود به کشور فنالند در سال 1990 میالدى است. داســتان فیلم درباره زندگى 
پسربچه اى 13 ساله در یکى از روستاهاى فنالند اســت که زندگى اش با عدم 
پذیرش درخواســت پناهندگى خانواده اش دگرگون مى شــود.  "الئورا برن" 
بازیگر فنالندى نیز در کنار سینا کشورى و کمیا اسکندرى در فیلم "به زودى" 

ایفاى نقش کرده اند.
نشریه اســکرین دیلى این فیلم را در فهرســت 50 فیلم اروپایى مورد توجه 

جشنواره هاى بین المللى در سال 2021 قرار داده است.

مجید اخشابى تیتراژ پایانى سریال «دادستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى و تهیه کنندگى محمد 
خزاعى را مى خواند. اخشابى پیش از این نیز در ســریال «دارا و ندار» با مسعود ده نمکى همکارى 

داشته است.
مجموعه تلویزیونى «دادستان» سریالى اکشــن و پلیسى است که در 17 قسمت با محوریت 

عدالت خواهى و فسادستیزى آخرین مراحل پس تولید را سپرى مى کند.
ده نمکى ساخت سه گانه « اخراجى ها»، «رسوایى 1 و 2»، «معراجى ها» و «زندانى ها» 
را در کارنامه خود دارد. محمد خزاعى نیز تهیه فیلم هاى ســینمایى «به وقت شام» به 
کارگردانى ابراهیم حاتمى کیــا و «قالده هاى طال» به کارگردانى ابوالقاســم طالبى را 

برعهده داشته است.
محمد کاسبى، سیدجواد هاشمى، هومن برق نورد، برزو ارجمند، على سلیمانى، بهنوش بختیارى، 

سحر قریشى، علیرضا استادى، کاوه سماك باشى، اصغر نقى زاده، هلیا امامى، رضا توکلى، محمود 
مقامى، نگار فروزنده، نیما شاهرخ شاهى، مجید شهریارى، شیوا خسرومهر، فریبا ترکاشوند، فرج ا...

گل سفیدى، ابراهیم کوهخایى، حمید متقى، مختار ثائقى، مریم وانشانى، یاسمن ترابى، مجید قادرى 
و... در سریال «دادستان» بازى مى کنند.

تهیه کننده سریال «سلمان فارســى» با تایید اینکه در مجموع 20 هزار نفر از 
سراسر کشور مقابل دوربین هاى این ســریال تاریخىـ  مذهبى ایفاى نقش 
مى کنند، درباره نحوه حضور این بازیگران در صحنه و همچنین روند ساخت 
این سریال با توجه به اینکه دورنمایى براى پایان کرونا وجود ندارد، توضیحاتى 

را مطرح کرد.
حسین طاهرى در پاسخ به این پرسش که گفته شده حدود 20 هزار نفر در سراسر 
کشور براى بازى در سریال «سلمان فارسى»، شناسایى شده اند و تاکنون با شش 
هزار نفر، گفت و گو شده است، توضیح داد: ما این تعداد از عزیزان را شناسایى 
کرده ایم و با آنها گفت و گوهایى داشته ایم اما این گفت و گو و نام نویسى به منزله 

حضور قطعى در سریال نیست.
او ادامه داد: پروژه «سلمان فارسى» در طول پنج سالى که ساخت آن به طول 
خواهد انجامید به فراخور نیاز پروژه و در فصول مختلف با این عزیزان تماس 
مى گیرد تا از حضور آنها بهره ببرد. در یک سال گذشته هم حدود 1500 نفر از 
همین عزیزان بسته به نیاز پروژه به کار دعوت شده اند و جلوى دوربین رفته اند. 

دوستانى هم که تمایل دارند.
او در پاســخ به اینکه فیلمبردارى هــم اکنون در کدام لوکیشــن ادامه دارد و 
چه مناطق دیگرى در فهرست لوکیشــن هاى آینده قرار دارند؟ توضیح داد: 
فیلمبردارى بسته به شــرایط جوى، آماده بودن دکورها و آمادگى بازیگران در 
لوکیشن هاى استان سمنان و شهرك سینمایى نور ادامه دارد. گروه هاى مختلف 
پروژه همزمان در حال بررسى لوکیشن هاى داخل و خارج کشور هستند تا بسته 
به نیازهاى پروژه، لوکیشن هاى بعدى، انتخاب و بعد از بررسى هاى همه جانبه، 

ساخت و ساز دکورها در آنها انجام شود.
طاهرى درباره اینکه فعال دورنمایى براى پایان کرونا نمى توانیم داشــته باشیم، 

ساخت سریال «ســلمان فارســى» با چه دشوارى 
هاى احتمالى مواجه اســت؟ اظهار کرد: دو ماه بعد از 
آغاز فیلمبردارى سریال «ســلمان فارسى»، کرونا 
از راه رســید و بعد از پایان تصویربردارى در کرمان و 
قشم، فیلمبردارى را حدود چهار ماه متوقف کردیم. 
در این چهار ماه، گروه ســازنده ســریال با توجه به 
محدودیت هاى تردد، لوکیشــن هاى داخلى مانند 
شهرك هاى ســینمایى غزالى، نور و استان سمنان 
را جایگزین لوکیشــن هاى خارجى ماننــد ترکیه و 
ارمنستان کردند و برنامه ریزى جدید بر مبناى شرایط 
روز انجام شــد. نهایتا فیلمبردارى مجــدد دهم مرداد 
امسال که مصادف با عید قربان بود در اطراف شاهرود 
از ســر گرفته شــد اما پیش از آغاز مجدد فیلمبردارى، 
عمده افرادى که مســتمر با ســریال «سلمان فارسى» 
همکارى مى کردند به مدت یک ســال، تحت پوشــش 

بیمه کرونا قرار گرفتند و براى آنها پرونده پزشــکى تشکیل شد. 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى مرکز بهداشــت و درمان سازمان 
صداوسیما با حضور بهداشت یار ثابت و مقیم به دقت در دستور کار 

قرار گرفت.  این تهیه کننده در پایان در پاســخ به اینکه آیا بازیگران 
جدیدى هم به کار اضافه شــده انــد؟ اظهار کرد: آنهایى کــه به تاریخ 

عالقه مندند مى دانند که زندگى «ســلمان فارسى»، 
همواره در ســفر از منطقه اى بــه منطقه دیگر 

بوده اســت؛ بنابراین همین فضا در سریال 
هم وجود دارد. ســلمان فارسى در مسیر 

حرکت خود از ایران بــه روم و حجاز 
با شــخصیت هاى مختلفى روبه رو 
مى شــود که همیــن امــر، تنوع 
بازیگران را در ایــن پروژه باال مى 
بــرد. بازیگران مختلــف داخلى و 
خارجى بســته به نیاز پروژه، ولو در 
حد یک یا دو سکانس به کار اضافه 
مى شوند و بعد از پایان بازى شان، 
بازیگران دیگر در نقش ها و لوکیشن 

هاى دیگر به کار افزوده مى شوند.

ماجراى حضور 20 هزار نفر مقابل دوربین «سلمان فارسى» 
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اخشابى تیتراژ سریال ده نمکى را مى خوانداولین واکنش ها به فیلم فنالندى شهاب حسینى

ى محمد 
 همکارى 

وریت 

یارى،
 محمود 

وند، فرج ا...
جید قادرى 

خواند

  پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا |

  سهیال شهبازى / خبرگزارى ایسنا |

آگهى مناقصه
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:

موضوع مناقصه: 
1- آسفالت معابر سطح شهر

- مبلغ اولیه اعتبار: 200/000/000/000 ریال                        - مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 100/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى                        - مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/11/25

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر         - محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/11/26             - مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 99/12/06

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ اول

م.الف:1085084

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد مناقصه عمومى زیرسازى و آسفالت بلوار امیرکبیر به شماره 2099093298000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/11/07 مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 99/11/21
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه تاریخ 99/11/23

جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت الف به شــهردارى خمینى شهر میدان قدس مراجعه و یا با شــماره تلفن 33641415 
تماس حاصل نمایید.

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ اول

م.الف:1085094 
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سجاد شهباززاده روز سوم بهمن ماه شمع تولد 32 
سالگى را در حالى فوت کرد که متفاوت تر از همیشه روى هدف خود متمرکز 

شده و بازى به بازى خودش و سپاهان را پیش مى برد.
چند هفته پیش بود که سجاد شهباززاده رکورد 50 مرتبه گلزنى را در ترکیب طالیى پوشان اصفهانى ثبت کرد؛ 

50 گلى که 20 گل آن با پیراهن سایپا، 19 گل با پیراهن استقالل و 11 گل با پیراهن سپاهان ثبت شده است.
این مهاجم پس از مصاف با نفت مسجد سلیمان که توام شد با 50 امین گل او در لیگ برتر، در سه بازى پیش روى سپاهان برابر 

نساجى، مس و ماشین سازى دو مرتبه دبل کرد و 5 گل دیگر هم زد و اگرچه در دو دیدار برابر پرسپولیس و فوالد خوزستان در گلزنى ناکام 
بود ولى در مصاف با تیم سخت کوش مهدى تارتار زننده گل 3 امتیازى تیمش بود و دوشنبه نیز در مقابل صنعت نفت آبادان هنوز چند دقیقه از بازى 

سپرى نشده بود که گل اول تیمش را وارد دروازه میزبان کرد، تا تعداد گل هایش در لیگ برتر را به عدد 57 برساند و با 10 گله شدن در لیگ از گادوین 
منشا که چند هفته اى مى شود گلزنى را فراموش کرده، پیشى بگیرد.

شماره 9 سپاهان که چند روز پیش تولد 32 سالگى اش را جشن گرفت، این روزها در حال سپرى کردن یکى از بهترین برهه هاى دوران حرفه اى خود است؛ او 
پیش تر در استقالل و در 25 سالگى، موفق به ثبت 19 گل طى دو فصل (لیگ هاى چهاردهم و پانزدهم) شده بود، ولى حاال در دهه چهارم زندگى خود همین حاال 

و در پایان هفته دوازدهم لیگ بیستم به این آمار بسیار نزدیک شده و با ثمر رساندن چند گل دیگر از این آمار به راحتى عبور خواهد کرد، تا با توجه به 18 بازى باقى 
مانده از لیگ بیستم، شانس زیادى براى ثبت بهترین فصل فوتبالى خودش داشته باشد. 

زدن 27 گل با پاى چپ، 15 گل با پاى راست و 16 گل با ضربه سر، نشان دهنده توانایى هاى او به عنوان مهاجم باکس است و اگر مدافعان لحظه اى از او غفلت کنند، 
او با شناخت خوبى که از چارچوب دروازه دارد و تبحرى که در استفاده از قسمت  هاى مختلف بدن خود براى گلزنى به دست آورده، مى تواند دروازه هر حریفى را باز 
کند؛ اتفاقى که در دیدار برابر نفت آبادان نیز رخ داد و او ارسال دانیال اسماعیلى فر را با یک ضربه والى زیبا از نزدیکى هاى خط محوطه جریمه وارد دروازه این تیم 
کرد. براى پى بردن به مهارت شماره 9 سپاهان کافى است مرورى بر گل هاى او در بازى هاى لیگ بیستم داشته باشید؛ گل هایى که با روش هاى مختلف به 
ثمر رسیده و به تور دروازه حریفان رسیده؛ از گل انفرادى مقابل نساجى تا ضربات سر او که با زاویه مناسب زده مى شود تا ضربات والى او که دروازه تیم هایى 

نظیر مس و نفت آبادان را گشوده است.
آمار سجاد در لیگ بیستم حاال قابل مقایسه با برخى از بازیکنان همسن او در فوتبال اروپا نیز شده؛ نظیر جمى واردى مهاجم لستر سیتى که در 34 سالگى 

فعال 12 گله ( طى 19 هفته) است یا سوآرز که توانسته در 34 سالگى ستاره اتلتیکو باشد و 12 گل ( طى 18 مسابقه) زده؛ حتى رونالدو که با تعداد 
.Aبازى هاى بیشتر در 34 سالگى 15 گله ( 19 مسابقه) است و صدرنشین جدول بهترین گلزنان سرى

هر چه که هست سجاد این روزها اگرچه بار دیگر در پست مهاجم هدف بازى نمى کند و کى روش نویدکیا را متقاعد به بازگرداندنش 
به ترکیب اصلى کرده، اما مهاجم برزیلى ســپاهان هم خودش بیشتر از هر کســى مى داند که این حضور ثابت را مدیون

 گلزنى هاى شهباززاده است،  شماره 9 سپاهان اگرچه با تصمیم ســرمربى از دروازه حریفان دورتر شده ولى 
با فصــل و با همچنان به گلزنى هایش ادامه مى  دهد و احتماال رویاهاى زیادى را در ادامه 

صدرنشینى سپاهان در سر مى پروراند که آقاى گلى مسابقات قطعا 
یکى از آنهاست.

محمد احمدى

سجادسجاد
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ســپاهان باالخره پس از 9 ســال توانست در 
مقابل صنعت نفت آبادان پیروز شود و خاطرات تلخ این شهر را 

به دست فراموشى بسپارد.
25 دى 1390 بود که اتفاقا ســپاهان با کاپیتانى و درخشش محرم نویدکیا توانست در آبادان 
با نتیجه 4 بر صفر پیروز شود. عمادرضا و جعفرپور و دوبار هم برونو سزار (در اولین بازى خود) 
توانستند دروازه صنعت را باز کنند و این پیروزى درخشان در مسیر کسب سومین قهرمانى پیاپى 
براى طالیى پوشان اصفهانى رقم خورد. جالب اینکه دو گل از این چهار گل را محرم نویدکیا 
طراحى کرد تا سپاهان پیروز شود. پس از این بازى بارها سپاهان با مربیان مختلف به آبادان سفر 
کرده بود ولى هیچ گاه موفق به کسب پیروزى نشد؛ سپاهان در لیگ هاى نوزدهم و هجدهم 
با هدایت قلعه نویى مقابل نفت به یک تساوى و یک شکست رسید؛ در لیگ هفدهم با هدایت 
زالتکو کرانچار در آبادان شکست خورد و در لیگ شانزدهم نیز با هدایت عبدا... ویسى مقابل 
نفت در آبادان شکست خورد. حاال و با بازگشت محرم به سپاهان و آبادان باز هم توانست این 
بار در نقش مربى طلسم شکنى کند و پیروزى را براى تیم محبویش پس از 9 سال به ارمغان 

آورد. این روزها هواداران ســپاهان با حضور اسطوره فراموش نشدنى باشگاه شان 
امیدوارى زیادى براى تکرار روزهاى طالیى دهه هشتاد دارند و 

در پایان هفته دوازدهم با شکست نفت آبادان به 
صدر رسیدند.

مدافــع چپ 
ســپاهان در بازگشــت به 

ترکیب اصلى روز خوبى داشت.
روز دوشنبه سپاهان موفق شــد در دیدار 
حســاس و مهم هفته دوازدهم بــا صنعت نفت به 
برترى 2 بر یک برسد. در این دیدار سپاهان تغییراتى نسبت 

به هفته هاى اخیر درترکیب اصلى داشت که یکى از آنها حضور 
شایان مصلح در ترکیب اصلى به عنوان مدافع چپ و انتقال امید 
نورافکن به خط هافبک بود که عملکرد سپاهان و نتیجه بازى 

نشان مى دهد این تغییرات جواب داده است.
شایان مصلح که در این بازى از ابتدا به عنوان مدافع چپ در 
ترکیب اصلى سپاهان به میدان رفت و عملکرد خیلى خوبى 
داشت و هم در دفاع و هم در نفوذها کم نقص ظاهر شد 

تا نشان دهد قصد ندارد ترکیب اصلى را از دست بدهد. 
با توجه به درخشش مصلح در این دیدار به نظر مى رسد 
نویدکیا در دیدارهاى آتى هم از او اســتفاده 

کند.

 بازگشت موفق شایان به 
ترکیب اصلى

دقیقه 83 تابلوى تعویــض و ورود دیرهنگام ســروش رفیعى به زمین چمن 
ورزشگاه تختى آبادان.

 هافبک بازى ساز سپاهان در دیدار دوشنبه خیلى دیرتر از حد انتظار به میدان آمد. درست 
در زمانى که نفت آبادان با ضربه شریعت زاده بازى را به تساوى کشانده بود و با در اختیار گرفتن 

نبض بازى، هر لحظه بیم آن مى رفت دروازه پیام نیازمند و سپاهان براى بار دوم فرو بریزد.
اما 7 دقیقه مانده به پایان بازى، محرم نویدکیا دو بازیکن تازه نفس را به بازى فرستاد؛ سروش رفیعى 
و عزت ا... پورقاز به جاى سجاد شهباززاده و امید نورافکن. دو تعویضى که روند بازى را کامال تغییر داد.

هنوز چیزى از ورود سروش رفیعى به زمین نگذشته بود که او در پشت محوطه جریمه نفت صاحب 
توپ شد و با یک ضربه فنى زیر طاقى شانس خود را براى گلزنى امتحان کرد اما واکنش فالح زاده 
دروازه بان نفت توپ را به کرنر فرستاد تا خطر براى لحظاتى از دروازه نفتى ها دور شود. اما رفیعى سریع 
خودش را به نقطه کرنر سمت راست رساند و با کاشتن توپ روى منطقه خط کشى کرنر ضربه را به 
روى دروازه نفت ارسال کرد. توپى که ضرب زیادى نداشت اما کات و پیچش آن شریعت زاده بازیکن 

جوان و گلزن نفت را در دفع توپ دچار اشتباه کرد تا او به جاى فرستادن توپ به سمت زمین سپاهان، به 
زیر توپ بزند و توپى که قوس گرفته بود چند متر این طرفتر روى سر مهدى زاده فرود بیاید و او با ضربه 

سر در دقیقه 89 گلى عجیب وارد دروازه نفت آبادان کند.
گلى که با یک واسطه  نام سروش رفیعى را در صدر پاسورهاى لیگ برتر قرار مى دهد، اگرچه ضربه او 
مستقیما به گلزن نرسید و بنابراین نمى توان یک پاس گل دیگر به نام هافبک باتجربه سپاهان ثبت کرد. 

رفیعى البته دو دقیقه قبل روى یک اورلپ عزت پورقاز را صاحب موقعیت شوتزنى کرده بود که ضربه پورقاز 
از روى محوطه شش قدم به بیرون رفته بود.

با این گل سپاهان که گل اول مسابقه را توسط سجاد شهباززاده به ثمر رسانده بود در نهایت سه امتیاز بازى را به 
دست آورده بود و حاال با 22 امتیاز با عبور از نفت آبادان در رتبه دوم و هم امتیاز با استقالل صدرنشین، این فرصت 

را دارد تا شرایط خود را در جدول لیگ از این هم بهتر کند.
بردى که امضاى هافبک  سپاهان را با خود داشت. بازیکنى که امسال با جا افتادن در ترکیب زردپوشان لیگ، دوباره 
نشانه هاى همان سروش درخشان گذشته را به خاطر مى آورد. بازیکنى که نیم فصل گذشته  پیراهن سپاهان را 

بر تن کرد و حاال براى محرم نویدکیا مى درخشد.

محمد مؤمنى 

رقابت همه جانبه «فرزانه» هاى ورزش ایران

در مسیر «دختر باد» موانع و خط پایان 
معنا ندارد اما...

 
 رکورددار دوى 60 متر ایران که با عضویت در باشگاه BAK صربستان خود را براى کسب سهمیه 
المپیک توکیو آماده مى کند، در مسابقات دوومیدانى داخل ســالن این کشور به مقام قهرمانى 

دست پیدا کرد.
«دختر باد» این روزها در هر مسابقه اى که شــرکت مى کند براى ایستادن بر سکوى نخست، 
رقبایش را یکى پس از دیگرى کنار مى زند تــا ضمن اینکه پله پله به تحقق رؤیاهایش نزدیک 
مى شود، عرق شرم را بر پیشانى فردى که به او گفته بود تو هیچ استعدادى ندارى و این فیزیک 
بدن هیچ وقت اجازه نمى دهد که دونده خوبى بشوى، بنشاند. همان مقام مسئولى که در فدراسیون 
دوومیدانى اعتقاد داشت «فرزانه فصیحى» نمى تواند سهمیه بگیرد و چیزى نمانده بود این دونده 
سرعت ایران بخاطر همین حرف ها و پس از اعزام نشدنش به بازى هاى آسیایى 2018 جاکارتا 

از ورزش حرفه اى خداحافظى کند.
اما فرزانه فصیحى خــط پایانى براى 
خود متصور نشــد و براى رسیدن به 
خواسته هایش در این رشته ورزشى 
همانند یک دونــده دو با مانع و بدون 
کوچک ترین وقفه اى در مســیر، با 
عبور از روى موانعى که ســر راهش 
قرار داشتند، تالش کرد تا ثابت کند نه 
تنها مى تواند دونده خوبى باشد، نه تنها 
قادر است سهمیه بگیرد، بلکه مى تواند 
رکورد دوى سرعت ایران را به نام خود 
ثبت کند و پس از آن رکورد خودش را 

نیز بشکند.
این دختر اصفهانــى مانند یک دونده 
دوى ماراتن با استقامت باال و به ســرعت باد در جاده آرزوهایش مى دود و هیچکس جلودار او 
نیست چرا که او براى کسب سهمیه المپیک خیز برداشته و مى خواهد با بوسه بر مدال معتبرترین 
تورنمنت ورزشى جهان این نکته را در ذهن رئیس پیشین فدراسیون دوومیدانى ایران و امثال او 

حک کند که برخالف تصور او «بانوان ایرانى قابلیت مدال آورى در این عرصه را دارند».
اما آیا همه دختران ورزشکار این سرزمین مانند فرزانه فصیحى، توان ایستادگى در برابر این پیش 
داورى هاى تخریب کننده را دارند؟ آیا همه آنها مى توانند از سد مشکالتى که در مسیرشان قرار 
دارد بگذرند؟ این قبیل حرف هاى ویرانگر در گوش چند بانوى ورزشکار زمزمه شده و براى چند 
نفر از آنها حکم شنیدن پیش از موعد سوت رسیدن به خط پایان در مسیر حرفه اى که در پیش 
داشتند نبوده؟ چند بانوى قهرمان سراغ دارید که در برابر فشار سختى هاى ورزش بانوان و عدم 
حمایت هاى الزم از سوى برخى مسئوالن، کم آورده اند و به جاى مبارزه کردن با دشوارى ها، 
عطاى مدال هاى رنگین را به لقایش بخشــیده اند و راه فرار از مشکالت را در پیش گرفته اند؟ 

راستى کسى از «کیمیا علیزاده»، تنها زن مدال آور ایران در المپیک خبر دارد؟

مرضیه غفاریان

محمدرضا مهــدى زاده مدافع میانى 
سپاهان گل ارزشمندى را براى تیمش 
و رسیدن طالیى پوشان به صدر وارد 

دروازه حامد فالح زاده در آبادان کرد.
نیمه دوم دیدار سپاهان و نفت آبادان 
یکى از جذاب ترین دیدارهاى هفته 
دوازدهم بود؛ جایى که شــاگردان 
پورموسوى و نویدکیا بازى سریعى 
را به نمایش گذاشتند و ابتدا این 
شریعت زاده بود که روى یک کار 

زیبا حساب کار را به تساوى کشاند و گل دقایق ابتدایى سجاد شهباززاده را پاسخ داد.
در ادامه محرم نویدکیا دست به تغییراتى در ترکیب تیم خود زد و سروش رفیعى بازیکنى بود که 
میانه میدان سپاهان را در ده دقیقه پایانى فعال تر کرد، تا با ارسال کرنر خود زمینه را براى گل 

سه امتیازى و ارزشمند مهدى زاده فراهم کند.
مهدى زاده فصل گذشته نیز در دیدار برگشت برابر نفت آبادان تک گل سه امتیازى تیمش را به 
ثمر رسانده بود؛ جایى که آخرین پیروزى قلعه نویى را روى نیمکت مربیگرى سپاهان رقم زد و 
شب پس از همان بازى بود که حمله قلبى مربى فعلى گل گهر را براى مدتى از فوتبال دور کرد. 
بازیکن ســابق تراکتور که یکى از خریدهاى پارســال براى سپاهان به شــمار مى رود و در 
میانه لیگ هجدهم به این تیم اضافه شــد، با شروع فصل نیمکت نشــین بود ولى رفته رفته 
توانایى هاى خود را به محرم نویدکیا و کادر فنى سپاهان نشان داد و در کنار گولسیانى زوج قلب 

خط دفاعى تیم شد.
این بازیکن 26 ساله در مقابل فوالد خوزستان موقعیت بسیار خوبى براى گلزنى داشت که توپ 
را از دهانه دروازه فروزان به اوت زد ولى در این مسابقه با گلزنى در دقیقه 88 سپاهان را به صدر 
جدول فرستاد و بى شک حاال هم او و هم سایر بازیکنان این تیم در بازى هاى آینده انرژى و 

انگیزه بسیار باالترى براى رویارویى با رقبا دارند.

و ناگهان مهدى زاده

با فصــل و با  ادامه 
عا 

 زمین چمن 

ر به میدان آمد. درست 
ده بود و با در اختیار گرفتن

راى بار دوم فرو بریزد.
 بازى فرستاد؛ سروش رفیعى
ه روند بازى را کامال تغییر داد.

 محوطه جریمه نفت صاحب 
ن کرد اما واکنش فالح زاده
 ها دور شود. اما رفیعى سریع
خط کشى کرنر ضربه را به 
ش آن شریعت زاده بازیکن

پ به سمت زمین سپاهان، به 
 زاده فرود بیاید و او با ضربه 

ر مى دهد، اگرچه ضربه او
ک باتجربه سپاهان ثبت کرد.

زنى کرده بود که ضربه پورقاز 

هه به د در نهایت سه امتیاز بازى را
تتتتتتتتتتتتترصتتتت تقالل صدرنشین، این ف

ترکیب زردپوشان لیگ، دوباره
صل گذشته  پیراهن سپاهان را 

چند دقیقه کوتاه هم 
براى سروش کافى است

محسن کدخدایى

احمد خلیلى

یحیى گل محمدى براى تقویت تیم پرسپولیس در نیم فصل برنامه هاى ویژه اى دارد. یحیى 
گل محمدى براى کســب پنجمین عنوان قهرمانى براى تقویت پرسپولیس در نیم فصل 
برنامه هاى ویژه اى دارد. در صورتى که انتقال مهدى ترابى به پرسپولیس انجام شود خیال 
گل محمدى از فاز هجومى راحت مى شود، اما احتمال دارد یک وینگر خوب دیگر هم جذب 

کند تا قدرت بیشترى در بخش هجومى داشته باشد.
از سوى دیگر گل محمدى به دنبال یک مدافع آخر و دفاع راست نیز هست و البته در صورت 

جدایى قطعى رادوشوویچ جذب یک دروازه بان دوم نیز 
در دستور خواهد بود.

ســرمربى سرخ پوشــان در نظر دارد در کنار 
مهدى شیرى یک دفاع راست تخصصى 

دیگر هم جذب کند جایى که در برخى بازى هاى این فصل ســیامک نعمتى به 
میدان مى رفت. اگر گل محمدى موفق به جذب یک مدافع راست تخصصى شود 
قرار است از سیامک نعمتى در پست تخصصى وینگر استفاده کند تا این خأل هم 

جبران شود.
در ُپست دفاع آخر هم باتوجه به جدایى شجاع خلیل زاده و سن و سال سیدجالل و 
فشردگى مسابقات در نیم فصل دوم لیگ، جام حذفى و لیگ قهرمانان آسیا در کنار 
بازگشت انصارى، گل محمدى مى خواهد یک مدافع خوب دیگر هم داشته باشد تا 
با خیالى آسوده مسابقات را ادامه دهد. در شرایط کنونى در هر ُپست چند بازیکن 
مدنظر یحیى قرار دارند اما وى منتظر است تا با جمع بندى نهایى و اولویت بندى 

نفرات مدنظر را به باشگاه معرفى کند.

استراتژى یحیى براى نقل و انتقاالت زمستانى 
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 فقدان سند مالکیت
شــماره: 139985602030015132 آقاى مهرزاد صفارى فرزند اســداله  باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 379 واقع در قطعه دو نجف آباد بخش یازده ثبت 
اصفهان که سند اولیه بمیزان سه دانگ مشاع در صفحه 143 دفتر 11 امالك ذیل ثبت 1114 
بنام نصراله خلیلى نجف آبادى  فرزند ســلطان هادى  ثبت و سند بشــماره چاپى ....... صادر و 
تسلیم گردیده سپس بموجب سند انتقال 12654-1335/2/4 دفتر 23 نجف آباد تمامت 1/5 
دانگ به اشرف فاضل نجف آبادى فرزند مرتضى اصداق و بنامش سند صادر شده است و بعد 
بموجب ســند انتقال شــماره 1596-1336/7/25 دفتر 16 نجف آباد تمامت 1/5 دانگ بقیه 
به اســداله خلیلى نجف آبادى فرزند نصراله انتقال قطعى شده است ســپس طى سند انتقال 
16309 مورخ 1353/6/26 دفترخانه 88 نجف آباد به اســداله صفارى فرزند رضا قلى انتقال 
قطعى شده اســت و نامبرده بموجب گواهى حصر وراثت شــماره 1561/71 – 1372/4/31 
شعبه هشــتم دادگاه حقوقى اصفهان فوت نموده است ، همچنین بموجب گواهى حصروراثت 
872/94 – 1394/11/12 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد احترام یزدانى فرزند 
یداله همسر اسداله فوت نموده اســت و متقاضى احد از ورثه اسداله و احترام مى باشد و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 99/11/8، 1084595/م الف- مهدى صادقى وصفى 

مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/11/122
 فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030015359 آقاى مهرزاد صفارى فرزند اسداله احد از ورثه مرحوم احترام 
یزدانى فرزند یداله با تسلیم یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى مفقود شدن  ســند مالکیت 31/5 حبه مشاع 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 
379 اصلى  واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان شــده است که سند آن بشماره 
چاپى 0548105 الف /87 درصفحه 140 دفتر 11 امالك بنام احترام یزدانى  فرزند یداله صادر و 
تسلیم گردیده سپس نامبرده بموجب گواهى حصروراثت شماره 872/94 – 1394/11/12 شعبه 
14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد و متقاضى فوق احد از ورثه نامبرده مى باشد و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 99/11/08، 1084603/م الف- ابوالفضل ریحانى 

محمد زاده مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى - مهدى صادقى 
وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/11/123

 فقدان سند مالکیت 
شــماره: 139985602030015412 آقاى مهرزاد صفارى فرزند اســداله  باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 379 واقع در قطعه دو نجف آباد بخش یازده ثبت 
اصفهان در صفحه 177 دفتر 121 امالك ذیل ثبت 1114 /18390 بنام اشــرف فاضل نجف 
آبادى فرزند مرتضى   ثبت و سند بشماره چاپى579462 صادر و تسلیم گردیده  و بعد طى  سند 
انتقال 16003 مورخ 1355/1/8 دفترخانه  121 اصفهان به اســداله صفارى فرزند رضا قلى 
انتقال قطعى شده است  و نامبرده بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1561/71 – 1372/4/31 
شعبه هشــتم دادگاه حقوقى اصفهان فوت نموده است ، همچنین بموجب گواهى حصروراثت 
872/94 – 1394/11/12 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد احترام یزدانى فرزند 
یداله احد از ورثه و همسر اسداله فوت نموده است و متقاضى احد از ورثه اسداله و احترام مى باشد 
و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/11/08، 1084615/م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محســن نســاج نجف 

آبادى/11/124 
اخطار اجرایى

شماره 12/99 به موجب راى شــماره 107 تاریخ 99/3/20 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- مجید رضائى خســروخانى 
2- شاهرخ خشنود به نشانى 1- کرمانشاه بلوار ك 112 کدپستى 26716949567 2- مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت به نحوه تضامنى به مبلغ 95/000/000 ریال (نود و پنج میلیون 
ریال )  بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/312/500 ریال (دو میلیون سیصد دوازده هزار 
و پانصد ریال )  بعنوان  هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت  خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 98/5/30 (سى ام آبان نود و 
هشت ) لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد در حق محکوم 
له صادر و اعالم مى نماید  و نیز پرداخت نیم عشــر دولتى.محکوم له: على محمد منصورى با 
وکالت حسن پاك طینت  به نشانى: نجف آباد خ شیخ بهایى جنوبى خ گلبهار شرقى پالك 177 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1084353/م الف-شعبه 11 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/121

آگهى تغییرات 
شــرکت اســپادانا صنعت گلدشــت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 38315 
و شناســه ملــى 10260559227 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/10/08 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : - عباس 
کرکریان به کدملــى 1286127610 
، امیرحســین طباطبائــى بــه کدملى 
1285167422 و بهــرام طباطبائى به 
کدملى 1280258381 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - الهام داودى به کدملى 
1288406096 و نرگــس کیانپور به 
کدملى 1270052411 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1081851)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى بســته بندى گوشت زیبا نور 
اصفهان به شماره ثبت 3079 و شناسه ملى 
14000003477 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/08/30 و نامه 
شماره 8096 مورخ 1399/09/30 صادره 
از اداره تعاون نجف آباد على محققیان کدملى 
1283437661 بسمت رئیس هیات مدیره ، 
میالد عنایتى گورتانى کدملى 1271104830 
بســمت نایب رئیس هیات مدیــره ، حامد 
محققیان کدملى 1293208469 بســمت 
منشى هیات مدیره ، فرهاد محققیان کدملى 
1283429314 (خارج از اعضاء اصلى هیات 
مدیره) بســمت مدیرعامل براى مدت سه 
ســال انتخاب و کلیه چکها و اسناد تعهدآور 
شرکت با امضاء فرهاد محققیان (مدیرعامل) 
و على محققیان (رئیس هیئت مدیره) و مهر 
شــرکت تعاونى معتبر و در غیاب ( رئیس) 
میالد عنایتى (نائب رییس هیات مدیره) حق 
امضاء خواهد داشــت و اوراق عادى با امضاء 
فرهاد محققیان(مدیرعامل) و مهر شــرکت 
تعاونى معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى نجف آباد (1082221)

آگهى تغییرات 
شــرکت هوا یار تجهیز بهار سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 2260 و شناســه ملى 
14009322697 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/09/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : على محمد حق شــناس 
گرگابــى بــه کدملــى 5110660298 و 
بســمت رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت 
مدیره و حســینعلى حق شــناس به کدملى 
5110755779 و بسمت مدیر عامل شرکت و 
عضو هیئت مدیره و حانیه بابامرادى به کدملى 
0080998879 و بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و عضو هیئت مدیره و مهدى معظم به 
کد ملى 1272311430 و بسمت قائم مقام 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بهنام زارعى 
توانا به کد ملى 3860984411 و بســمت 
دبیر هیئت مدیره و عضــو هیئت مدیره براى 
باقى مدت تصدى تا تاریــخ 1401/8/27 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه اوراق 
عــادى و ادارى با امضــاء مدیرعامل منفرداً 
و با مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1082627)

آگهى تغییرات 
شرکت آبرســان دیار شــرق سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
60067 و شناسه ملى 14007438450 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/10/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : میالد نعمت الهى به کدملى 
2411563418 به سمت نایب رئیس 
هیــات مدیره و محمد یوســفى هالرته 
به کدملى 5650023646 به ســمت 
رئیس هیات مدیــره و نبى اله رشــنو 
چراغى به کدملــى 5268484117 به 
ســمت مدیرعامل و مریم احمدى به کد 
ملى 1159742049 به ســمت عضو 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیات 
مدیره و با مهر شــرکت معتبر اســت 
. مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1082640)

آگهى تغییرات 
شرکت آبرســان دیار شــرق سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
60067 و شناسه ملى 14007438450 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/10/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمد یوســفى هالرته به کدملى 
5650023646 و میالد نعمت الهى به 
کدملى 2411563418 و نبى اله رشنو 
چراغى به کدملــى 5268484117 و 
مریم احمدى به کد ملى 1159742049 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. احسان 
قربانى به کدملى 5650013950 و على 
یوسفى هالرته به کدملى 5659406874 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1082645)

آگهى تغییرات 
شرکت عمران راه پیشگام سپنتا سهامى 
خاص به شماره ثبت 56678 و شناسه 
ملــى 14006038220 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/08/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمدعلى 
عسگرى به شماره ملى 1270703757، 
اسماعیل على عســگرى به شماره ملى 
1283206099 و علــى مالمحمــدى 
کرمانى به شماره ملى 2992903337 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - رحیم 
صــادق زاده تبریــزى به شــماره ملى 
1290100551 و محمدرضا اسماعیلى 
به شماره ملى 1130052540 به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - 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 (1082909)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آذین فوالد جاوید پارس درتاریخ 1399/11/01 به شماره ثبت 66769 به شناسه ملى 14009744689 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: بازرگانى 
داخلى و خارجى ، واردات و صادرات انواع کاالهاى مجاز بازرگانى ، تولید انواع پروفیل هاى باز و بســته ، تولید انواع محصوالت فوالدى از طریق نورد گرم، تولید انواع 
سوله ، مخازن آب و سوخت و ماشین آالت صنعتى ، اخذ اعتبارات بانکى داخلى و خارجى ، ارزى و ریالى ، ایجاد نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى و ارگانهاى دولتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان کرارج ، روستا کوى راه حق، محله ندارد ، خیابان شهید 
دستغیب [خلیج فارس 19] ، کوچه 9 ، پالك 17 ، طبقه همکف کدپستى 8143367577 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 10000 سهم 1000000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 536970215 
مورخ 1399/10/23 نزد بانک تجارت شعبه سعادت آباد با کد 6970 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم سهیال 
ملکزاده به شماره ملى 1160150494 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سعیده ملکزاده به شماره ملى 1160256012 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد بهرامى ریزى به شماره ملى 1171247311 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مرتضى هاشمى درچه عابدى به شماره ملى 1270531980 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى مجید هاشمى درچه عابدى به شماره ملى 1291071660 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1083164)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى بسته بندى گوشت زیبا نور اصفهان به شماره ثبت 3079 و شناسه ملى 14000003477 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/08/30 و نامه شماره 8043 مورخ 1399/09/29 صادره از اداره تعاون نجف تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - على محققیان 
کدملى 1283437661 ، میالد عنایتى گورتانى کدملى 1271104830 و حامد محققیان کدملى 1293208469 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره ، 
فرهاد محققیان کدملى 1283429314 و مرجان محققیان کدملى 1290294062 بسمت اعضاء على البدل هیات مدیره براى مدت سه سال انتخاب 
گردیدند. - مریم عنایتى کدملى 1270761633 بسمت بازرس اصلى و روح اله مستاجران گورتانى کدملى 1270121677 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان براى درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1082219)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پیشگام پاال فن آرشید درتاریخ 1399/10/30 به شماره ثبت 66756 به شناسه ملى 14009739391 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد: انجام کلیه امور مشاوره اى در تاسیسات و تجهیزات و خطوط انتقال در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمى ، پلیمر، رنگ ، فوالد ، شیمیایى مجاز ، موا غذایى 
، انرژى ، الکترونیک و کامپیوتر صرفا سخت افزار و ساختمان و پاالیش آالینده هاى زیست محیطى ، طراحى، ساخت ، نصب و راه اندازى تجهیزات صنایع 
فوق الذکر و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، 
ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت 
از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله مالصدرا ، خیابان آذر بیگدلى ، کوچه شهید آرش منش 35 ، پالك 2 ، طبقه اول کدپستى 8199894171 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 195 مورخ 1399/10/27 نزد بانک سپه شعبه جابرانصارى اصفهان با کد 1771 پرداخت گردیده است والباقى در 
تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى احسان کاظمیان به شماره ملى 1282884867 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رحمان کاظمیان به شماره ملى 1290642095 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
فتح اله کاظمیان به شماره ملى 5419370166 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس 
هیئت مدیره هر کدام به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مصطفى مومنیان به شماره ملى 
1281644498 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم فاطمه جبل عاملى به شماره ملى 1282258834 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1081847)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص فن آورى استخراج کیان اسپادان درتاریخ 1399/10/30 به شماره ثبت 66761 به شناسه ملى 14009741593 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1.خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه اى و 
ملزومات و قطعات رایانه اى و دستگاه هاى جانبى و کلیه کاالهاى مجاز .انجام امور انفورماتیک شامل تولید وارائه و مشاوره و توسعه و پشتیبانى نرم افزار ها و 
وب سایتهاى اینترنتى و اپلیکشن هاى موبایل .شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى –خصوصى - نیمه خصوصى در موردفعالیت شرکت و عقد قرار داد .اخذ 
وام و ضمانتنامه از کلیه بانکهاى دولتى- خصوصى- نیمه خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت .اخذ و اعطاى نمایندگى در سطح کشور و بین و الملل 
مطابق قوانین جارى کشور .امور پیمانکارى و مشاوره مربوط به تولید و توزیع و انتقال اعم از نیروهگاه ها و شبکه ها ى برق و تاسیسات برق و سیستماهاى 
توزیع و الکترونیک عام و خاص و سیستم هاى کنترل برق و ابزار دقیق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سعادت آباد ، خیابان چهار باغ باال ، خیابان شهید 
نیکبخت ، پالك- 47 ، طبقه همکف ، واحد جنوبى کدپستى 8163993365 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 5000000 ریالى تعداد 10 سهم آن بى نام عادى تعداد 90 سهم آن با نام عادى مبلغ 175000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 92486 مورخ 1399/10/17 نزد بانک ملت شعبه بلوار سجاد با کد 92486 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام 
مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى داریوش کیان ارثى به شماره ملى 1159235317 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیر عرفانى جزى 
به شماره ملى 1280423404 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدجواد وحید دستجردى به شماره ملى 1289129002 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل بصورت منفرد همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سامان خاك نژاد سلیم به شماره ملى 2219799476 به سمت بازرس اصلى 
به مدت 1 سال خانم مژگان برکات جزى به شماره ملى 5110631476 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1082913)

تاسیس 
موسسه غیر تجارى مدیران برتر سلدا درتاریخ 1399/10/29 به شماره ثبت 6358 به شناسه ملى 14009735461 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : مدیران برتر سلدا موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :مشاوره و نظارت بر اجراى طرح هاى 
انفورماتیکى، شبکه داده ها (ارائه و اجرا و پشتیبانى)، موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک، تولید و ارائه رایانه ، تولید و ارائه دستگاه هاى جانبى، تولید و پشتیبانى 
نرم افزارهاى سفارش مشترى، ارائه و پشتیبانى بسته هاى نرم افزارى و سى دى اطالعاتى تولید داخل، خدمات شبکه هاى اطالع رسانى، کلیه فعالیت هاى طراحى 
وب و اپلیکیشن و کلیه فعالیت هاى نرم افزارى فوق به غیر از فرهنگى، طراحى و محاسبه و نظارت و ایجاد و نگهدارى کلیه پروژه هاى فضاى سبز و محوطه سازى و 
زیبا سازى و رنگ آمیزى معابر، انجام کلیه امور خدماتى شامل تنظیفات و محوطه سازى فضاى سبز، تامین نیروى انسانى مجاز شرکت، اجراى کلیه خدمات شهرى 
اعم از مبلمان هاى شهرى و رنگ آمیزى جداول و جدول کشى و تسطیح اراضى، اجرا کلیه طرح هاى بازیافت انواع زباله و پسماندهاى صنعتى و غذایى و تولیدى، 
تامین نیروى انسانى موقت، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، ایجاد و برپایى غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه هاى بین المللى به جز 
نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرى، شرکت در کلیه مناقصات و پیمان ها و مزایدات دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با شرکت ها و ادارات و ارگان ها و اشخاص حقیقى 
و حقوقى، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانک ها وموسسات مالى و اعتبارى داخل و خارج از کشور صرفا جهت تحقق اهداف موسسه، 
خرید و فروش و اجاره و استجاره اموال منقول و غیر منقول و تجهیزات، انعقاد قراردادهاى داخلى و خارجى در زمینه فعالیت هاى موضوع موسسه، خرید و فروش 
و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر بهارستان، محله غدیر 228 ، بهشت ، خیابان ((پنجم)) ، کوچه ((پنجم)) ، پالك 0 ، مجتمع بهشت ، بلوك بى 
، طبقه چهارم ، واحد 42 کدپستى 8145136815 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى على دادخواه 
به شماره ملى 1080022562 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم ژیال کریمى بهجت آبادى به شماره ملى 1171311664 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه مدیران آقاى على دادخواه به شماره ملى 1080022562 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ژیال کریمى بهجت آبادى به شماره ملى 
1171311664 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد. روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1082924)

آگهى تغییرات 
شرکت ایفا فراز آوینا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2347 و شناسه ملى 14005747962 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: سرمایه شرکت از مبلغ 40300000000 ریال از محل مطالبات و صدور سهام جدید به مبلغ 81300000000 ریال افزایش یافت و ماده5 اساسنامه بشرح زیر اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 
81300000000ریال نقدى است که به81300000 سهم با نام عادى1000ریالى منقسم گردیده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1082081)

آگهى تغییرات 
شرکت اسپادانا صنعت گلدشت سهامى خاص به شماره ثبت 38315 و شناسه ملى 10260559227 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/08 عباس کرکریان به کدملى 1286127610 بسمت مدیرعامل 
، امیرحسین طباطبائى به کدملى 1285167422 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و بهرام طباطبائى به کدملى 1280258381 بسمت رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1081852)

آگهى تغییرات 
شرکت تجارت ایده فراز سهامى خاص به شماره ثبت 751 و شناسه ملى 10320482268 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/05/30 سمیه حاج ناصرى 
به شماره ملى 1286000920 - معصومه اله یارى به شماره ملى 1219589683 - مژگان حاج ناصرى به شماره ملى 1219423912 براى مدت دو سال بعنوان اعضاى اصلى هیات اصلى هیات 
مدیره انتخاب گردیدند . پگاه حاج ناصرى به شماره ملى 1292899131 به سمت بازرس اصلى - مصطفى حاج عابدى به شماره ملى 1219662100 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک 

سال مالى انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1082661)
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 در یک سالى که از همه گیرى کرونا گذشته، سازمان بهداشت جهانى 
و محققان بارها نظر خود را درباره اســتفاده از انواع ماسک ها تغییر 
داده و در بازه هاى مختلف زمانى، اســتفاده از یک نوع ماسک را در 
جلوگیرى از شیوع ویروس مؤثر دانسته است. اما به خاطر داشته باشید 
که تمام ماسک ها به یک اندازه از شما محافظت نمى کنند. بسته به 
الیاف و تعداد الیه هایى که در آن به کار رفته، ماسک هاى پارچه اى 
ساده و دست دوز و خانگى گاهى فرد را در معرض ویروس قرار داده و 

در بعضى موارد تنها تا 26 درصد مى توانند ایمنى ایجاد کنند.
 بســیارى از محققان از همان ابتداى همه گیرى  کرونا بر استفاده 
از ماسک هاى N95 تأکید داشتند به حدى که برخى از آنها بر این 
 N95 باورند که اگر مردم یک کشور به مدت 4 هفته از ماسک هاى

استفاده کنند، همه گیرى متوقف خواهد شد.
کیفیت ماســک هاى صورت در این میان اهمیت باالیى دارد. یک 
بیمارى تنفسى مانند کروناویروس، از قطرات و ذرات ریزى منتقل 
مى شود که در هوا شناور هستند. بعضى از این ذرات حامل ویروس 
به قدرى کوچک هستند که گاهى از ماسک هایى با کیفیت پایین 
ممکن است عبور کرده و فرد را در معرض استنشاق ذرات ویروس 

قرار مى دهد.
همان طور که مى دانید، زمانى که تصفیه هوا به خوبى انجام نشود، 
ذرات بهتر گســترش مى یابند. بنابراین مراقب باشید که استفاده 
از ماســک هاى پارچه اى به خوبى نمى توانــد از ورود ذرات معلق 
جلوگیرى کند. شــمارى از محققان بر این باورند که اســتفاده از 

ماسک هاى با کیفیت باال تغییرات زیادى را ایجاد مى کند به حدى 
که حتى مى تواند باعث توقف ویروس کرونا هم شود.

ماسک هاى N95 استاندارد طالیى در تجهیزات حفاظت شخصى 
به شمار مى رود. از آنجایى که این ماســک 95 درصد ذرات ریز و 
درشت را با استفاده از فیلترى الکترواســتاتیک جذب مى کند. این 
فیلتر با به دام انداختن ذرات خنثى مانند باکترى ها و ویروس ها پیش 

از عبور از ماسک، از فرد در برابر ابتال به ویروس جلوگیرى مى کند.
ماسک هاى N95 محکم به صورت چســبیده و هرگونه منفذى 
را بــراى ورود ویــروس ها مى بندد؛ مشــکلى که در اســتفاده از 
ماسک هاى پارچه اى یا ماســک هاى جراحى شل روى صورت 

وجود دارد.

پنیر راهى براى تقویت دندان ها و کنترل اشتهاســت، زیرا 
حاوى مقدار زیادى پروتئین اســت. تاتیانا رازو موســکایا 
متخصص تغذیه در مورد خواص خــوردن پنیر در مقاله اى 
مى نویســد که پنیر باعث تقویت دندان مى شود و روس ها 
پنیر بسیار کمى مى خورند؛ فقط 5/7  کیلوگرم براى هر نفر در 
سال. این مقدار کم است زیرا پروتئین موجود در پنیر بیشتر 

از پنیر خامه اى یا گوشت است.
با خوردن پنیر، خستگى را 

از خود دور کنید. 
پروتئین ماده اصلى و سازنده بدن است. اولین عالئم کمبود 
آن تورم صورت و تورم پاها، ســرماخوردگى مکرر، ضعف 
و خستگى اســت. به همین دلیل با خوردن پنیر مى توانید 
پروتئین بدن خود را افزایش دهید، اگر فعالیت بدنى شــما 
خیلى زیاد نیست، بدن شما به 45 تا 55 گرم پروتئین مورد 
نیاز است، بنابراین استفاده از پنیر در رژیم غذایى مفید است.  
پنیر حتى مى تواند توسط افرادى که رژیم دارند خورده شود، 

اما باید میزان آن رعایت شود.

روده سالم به داشــتن بدنى سالم کمک 
مى کند و برخى عالئم مى تواند به عنوان 
آژیرخطر مشکالت این اندام را اطالع دهد.

روده انسان از آنچه تصور مى شود پیچیده تر 
اســت و تأثیر زیادى بر سالمت کل بدن 
دارد. روده ســالم به داشتن سیستم ایمنى 
قوى، ســالمت قلب، سالمت مغز، بهبود 
خلق و خو، خواب درســت، جلوگیرى از 
ابتال بــه برخى ســرطان ها و هضم موثر 

کمک مى کند.
در اینجا با نشانه هایى آشنا مى شویم که 
نشان مى دهد این اندام به توجه بیشترى 

نیاز دارند.
1. ریزش مو

متخصصان پزشکى دریافته اند که فراتر از 
استرس، روده ممکن است مسئول ریزش 

مو ها باشــد. به این دلیل که این ارگان 
وظیفه تولیــد ویتامین B۷ یا بیوتین 
را دارد که از ریزش مو و بیمارى  هاى 

پوستى جلوگیرى مى کند.
2. نوسان وزن

اگر شما از آن دسته افرادى هستید که مدام 
با وزن خود دســت و پنجه نرم مى کنید و 
رژیم هاى متعدد را آزمایش کرده اید، ممکن 
است الزم باشــد بدن خود را دوباره مورد 
بررسى قرار دهید. یکى از دالیل افزایش و 
کاهش وزن که مردم واقعاً جدى نمى گیرند، 
سالمت روده است. روده اى که به درستى 
کار نکند، نه تنها نمى تواند مواد مغذى مورد 
نیاز بدن را جذب کند، بلکه منجر به کمبود 
مواد مغذى و عدم توانایــى در تنظیم قند 

خون و چربى مى شود.
3. هضم نکردن غذا

دســتگاه گوارش وظیفه تجزیه غذا و دفع 
ســموم از بدن را دارد؛ هنگامى که روده 
ما بیمار اســت، بدن نمى تواند سموم را به 
درســتى از بین ببرد و باعث مى شود که 
نســبت به غذا هاى خاص واکنش نشان 

دهیم.
4. ولع خوردن برخى غذا ها

روده اى که قادر به پردازش غذا نباشــد، 
مى تواند عدم تعادل ایجــاد کند و همین 
عامل باعث افزایش ولع مصرف در گروه 

غذایى ناسالم از قند ها و چربى ها شود.
5. اختالل خواب

براى اینکــه بتوانیم خــوب بخوابیم، به 
هورمونى به نام ســروتونین نیــاز داریم. 
ســروتونین، همچنین به عنوان هورمون 
حس خوب شناخته مى شود. بدون عملکرد 
مناسب روده که مســئولیت تولید بخش 
زیادى از این هورمون را دارد، ممکن است 

براى خوابیدن دچار مشکل شویم.
6. بروز مشکالت پوستى

روده ما اولین خط دفاعى در هنگام مبارزه 
با بیمارى ها در بدن است. آنزیم هاى معده 
و اسید نه تنها غذاى ما را تجزیه بلکه براى 
جلوگیــرى از بروز عفونــت، آن را تمیز و 
استریل مى کنند. وقتى روده شما به شکلى 
که باید عمل نمى کند، قــادر به پردازش 
صحیح غذایى که مى خورید، نیست؛ روندى 
که مى تواند منجر به بیمارى هاى پوستى 

مانند اگزما و سایر تحریکات پوستى شود.
7. مشکالت گوارشى

با توجه به این واقعیت که یک روده ناسالم 
قادر به پردازش صحیح غذا نیست، ممکن 
است به طور مداوم و با حس ناراحتى معده 
به دستشویى برویم. به غیر از اسهال، عالئم 
دیگرى مانند نفخ و گاز یا دل درد و یبوست 

مى تواند نش انه عدم سالمت روده ها باشد.

خورشید یکى از بهترین منابع ویتامین D براى بدن انسان است. عوامل 
مختلفى بر میزان ویتامین D که بدن یک فرد مى تواند از قرار گرفتن در 
معرض خورشید دریافت کند، تاثیرگذار هستند که از آن جمله مى توان به 
زمان روز، موقعیت جغرافیایى، رنگ پوست و استفاده از محصوالت ضد 

آفتاب اشاره کرد.
 ویتامین D یک ماده مغذى ضرورى براى بدن انســان است. بدن براى 
جذب کلسیم به ویتامین D نیاز دارد. ویتامین D در رشد استخوان، بهبود 
استخوان و تقویت عملکرد سیستم ایمنى نقش دارد. زمانى که پرتوهاى 
خورشید به پوست برخورد مى کنند، فرآیندهاى ساخت ویتامین D درون 

بافت ها آغاز مى شوند.
افراد براى دریافت ویتامین D نیازى به برنزه کردن یا سوزاندن پوست 

خود ندارند. تمام ویتامین D مورد نیاز بدن براى یک روز را 
مى توان تقریبا در نیمى از زمانى که طول مى کشد تا 

پوست دچار سوختگى شود، تولید کرد.  

 D عوامل بسیارى بر میزان ویتامین
دریافتى فرد از خورشید تاثیرگذار هستند که 

از آن جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
هنگامى که پوســت در میانه روز، زمانى که خورشید در 

باالترین نقطه خود در آســمان قــرار دارد، در معرض نور 
خورشید قرار بگیرد، ویتامین D بیشترى تولید مى کند. اگر 

قصد دارید مدتى طوالنى را در معرض نور خورشــید سپرى 
مى کنید از محصوالت ضد آفتاب اســتفاده کــرده و بدن را 

هیدراته نگه دارید.
هرچه پوست بیشــترى در معرض نور خورشــید قرار بگیرد، 
ویتامین D بیشــترى نیز در بدن تولید خواهد شــد. به عنوان 
مثال، با قرار گرفتن پشت بدن در معرض نور خورشید نسبت 
به فقط دست ها و صورت امکان تولید ویتامین D بیشتر فراهم 

مى شود.
پوست هاى روشن تر نسبت به پوست هاى تیره تر ویتامین 

D را سریع تر تولید مى کنند.
محل زندگى فرد نســبت به خط اســتوا نیز مى تواند اثر 
چشمگیرى بر میزان ویتامین D تولیدى در بدن داشته 
باشد. قرار گرفتن مکرر و به میزان متعادل در برابر نور 
خورشــید مفید اســت، اما میزان بیش از حد مواجهه 
مى تواند خطرناك باشد. قرار گرفتن طوالنى مدت 
در معرض نور خورشید مى تواند به سوختگى پوست 

منجر شود که خطر ابتال به سرطان پوست را افزایش مى دهد.
ســپرى کردن مدت زمانى کوتاه در معرض نور خورشید مى تواند تمام 
ویتامین D مورد نیاز روزانه بدن را تامیــن کند. این مى تواند به اندازه 15 
دقیقه براى افرادى با پوست روشن و مقدارى بیشتر براى افرادى با پوست 

تیره باشد.
مواد غذایى کمى حاوى مقادیر زیاد ویتامین D هستند، از این رو، افراد براى 
دریافت این ماده مغذى به میزان کافى باید به طور منظم در معرض نور 

خورشید قرار بگیرند.
زمانى که پرتوهاى فرانبفش B خورشید با پوست برخورد مى کنند، تولید 
ویتامین D در بافت پوست آغاز مى شود. اما به خاطر داشته باشید که قرار 
گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید مى تواند موجب سوختگى پوست 

شده و به طور بالقوه به سرطان پوست منجر شود.
ویتامین D به بدن در جذب کلســیم کمک مى کنــد که یکى از 
عناصر سازنده اصلى استخوان اســت. همچنین، بدن براى حفظ 
عملکرد درست اعصاب، عضالت، و سیســتم ایمنى به ویتامین 
D نیاز دارد. کمبــود ویتامین D مى تواند موجب بروز مشــکالتى 

راشیتیســم، استئوماالسى، و در اســتخوان مانند 
پوکى استخوان شود.

اســتفاده از محصوالت 
ضد آفتاب توانایى بدن 
براى تولید ویتامین D را 
محدود مى کند. با این وجود، قرار گرفتن در معرض 
نور خورشید بدون استفاده از محصوالت ضد آفتاب 
مى تواند موجب آفتاب سوختگى شده و خطر ابتال 

به سرطان پوست را افزایش دهد.  
قرار گرفتن در برابر نور خروشید از پشت شیشه 
پنجره نیز مانع از تولیــد ویتامین D در بدن 
مى شــود زیرا شیشــه مى تواند پرتوهاى 

فرابنفش B را مسدود کند.
پوست برخى افراد نسبت به دیگران توانایى 
کمترى در ساخت ویتامین D دارد. برخى افراد 
ممکن است قادر به آزادسازى ویتامین D از 
سلول هاى چربى درون جریان خون نباشند. 
همچنین، برخى افراد ممکن اســت توانایى 
تبدیل ویتامین D به حالت قابل استفاده براى 
بدن را نداشته باشند. از افرادى که ممکن است 
در معرض خطر کمبود ویتامین D قرار داشته 
باشند مى توان به موارد زیر اشــاره کرد: افراد 
مسن، افرادى با پوست تیره، افراد چاق و افراد 

مبتال به بیمارى کلیوى یا کبدى.

 D چگونه ویتامین
بیشترى از خورشید

 دریافت کنیم
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آفتاب اشاره کرد.
D ویتامینD یک ماده مغذى ضرورى براى بدن انســان است. بدن براى

D نیاز دارد. ویتامین D در رشد استخوان، بهبود  D جذب کلسیم به ویتامینD

استخوان و تقویت عملکرد سیستم ایمنى نقش دارد. زمانى که پرتوهاى 
Dخورشید به پوست برخورد مى کنند، فرآیندهاى ساخت ویتامین D درون 

بافت ها آغاز مى شوند.
Dافرادبراى دریافت ویتامینD نیازى به برنزه کردنیا سوزاندن پوست

Dخود ندارند. تمام ویتامین D مورد نیاز بدن براى یک روز را 

مى توان تقریبا در نیمى از زمانى که طول مى کشد تا 
پوست دچار سوختگى شود، تولید کرد.  

D عوامل بسیارى بر میزان ویتامینD

دریافتى فرد از خورشید تاثیرگذار هستند که 
از آنجمله مىتوان به موارد زیر اشارهکرد:

هنگامى که پوســت در میانه روز، زمانى که خورشید در
باالترین نقطه خود در آســمان قــرار دارد، در معرض نور 
Dخورشید قرار بگیرد، ویتامین D بیشترى تولیدمى کند. اگر

قصد دارید مدتى طوالنى را در معرض نور خورشــید سپرى 
مى کنید از محصوالت ضد آفتاب اســتفاده کــرده و بدن را 

هیدراته نگه دارید.
هرچه پوست بیشــترى در معرض نور خورشــید قرار بگیرد، 
Dویتامین D بیشــترى نیز در بدن تولید خواهد شــد. به عنوان 

مثال، با قرار گرفتن پشت بدن در معرض نور خورشید نسبت 
Dبه فقط دست ها و صورت امکان تولید ویتامین D بیشتر فراهم 

مىشود.
پوست هاى روشن تر نسبت به پوست هاى تیره تر ویتامین 

D را سریع تر تولید مى کنند.
محلزندگى فرد نســبت به خط اســتوا نیز مى تواند اثر 
Dچشمگیرى بر میزان ویتامین D تولیدى در بدن داشته

باشد. قرار گرفتن مکرر و به میزان متعادل در برابر نور 
خورشــید مفید اســت، اما میزان بیش از حد مواجهه 
تواند خطرناك باشد. قرار گرفتن طوالنى مدت  مى
درمعرض نور خورشید مى تواند به سوختگى پوست 

تیره باشد.
Dمواد غذایى کمى حاوىمقادیر زیادویتامینD هستند، از این رو، افراد براى

دریافت این ماده مغذى به میزان کافى باید به طور منظم در معرض نور 
خورشید قرار بگیرند.

Bزمانى که پرتوهاىفرانبفش B خورشید با پوست برخورد مى کنند، تولید

Dویتامین D در بافت پوست آغاز مى شود. اما به خاطر داشته باشید که قرار 

گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید مى تواند موجبسوختگى پوست
شده و به طور بالقوه به سرطان پوست منجر شود.

Dویتامین D به بدن در جذب کلســیم کمک مى کنــد که یکى از 

عناصر سازنده اصلى استخوان اســت. همچنین، بدن براى حفظ 
عملکرد درست اعصاب، عضالت، و سیســتم ایمنى به ویتامین 
D نیاز دارد. کمبــود ویتامین D مى تواند موجب بروز مشــکالتى  D

اســتخوان مانند  راشیتیســم، استئوماالسى، ودر
پوکى استخوان شود.

اســتفاده از محصوالت 
ضد آفتاب توانایى بدن 
Dبراى تولید ویتامینD را

محدودمى کند. با این وجود، قرار گرفتندر معرض
نور خورشید بدون استفاده از محصوالت ضد آفتاب 
مى تواند موجب آفتاب سوختگى شده و خطر ابتال 

به سرطان پوست را افزایش دهد.  
قرار گرفتن در برابر نور خروشید از پشت شیشه 
Dپنجره نیز مانع از تولیــد ویتامین D در بدن 

مى شــود زیرا شیشــه مى تواند پرتوهاى 
Bفرابنفش B را مسدود کند.

پوست برخى افراد نسبت به دیگران توانایى 
Dکمترى در ساخت ویتامین D دارد. برخى افراد 

به آزادسازىویتامینD از Dممکن است قادر

سلول هاى چربى درون جریان خون نباشند. 
همچنین، برخى افراد ممکن اســت توانایى 
Dتبدیل ویتامین D به حالت قابل استفاده براى 

بدن را نداشته باشند. از افرادى که ممکن است 
Dدر معرض خطر کمبود ویتامین D قرار داشته 

باشند مى توان به موارد زیر اشــاره کرد: افراد 
مسن، افرادى با پوست تیره، افراد چاق و افراد 

مبتال به بیمارى کلیوى یا کبدى.

پودر مرزه را مى توان به صورت ادویه در غذا استفاده کرد. افرادى که از الغرى رنج مى برند و مى خواهند وزنشان را افزایش دهند، این گیاه را با نان و گیاه مرزه یک ضدعفونى کننده قوى است که خواص ضد التهابى و ضد درد مانند سیر دارد. این گیاه اشتها آور و از خانواده آویشن است که بیشتر 

پودر مرزه را مى توان به صورت ادویه در غذا استفاده کرد. افرادى که از الغرى رنج مى برند و مى خواهند وزنشان را افزایش دهند، این گیاه را با نان و 
پنیر بخورند و اگر گیاه مرزه با شکر خورده شود براى تقویت چشم مفید است. همچنین در صورتى که با مصلحات این گیاه که عسل و کتیرا هستند، آن 

پنیر بخورند و اگر گیاه مرزه با شکر خورده شود براى تقویت چشم مفید است. همچنین در صورتى که با مصلحات این گیاه که عسل و کتیرا هستند، آن 
را مصرف کنید مسمومیت غذایى گوارشى را درمان مى کند. همچنین افرادى که مشکل قلبى دارند این گیاه را فراموش نکنند. مرزه را به صورت پخته و 

را مصرف کنید مسمومیت غذایى گوارشى را درمان مى کند. همچنین افرادى که مشکل قلبى دارند این گیاه را فراموش نکنند. مرزه را به صورت پخته و 
دمنوش هم مى توان مصرف کرد به این صورت که گیاه مرزه را با انجیر بپزیم و سپس میل کنیم.این روش پخت براى بیمارى آسم و تنگى نفس مفید 

دمنوش هم مى توان مصرف کرد به این صورت که گیاه مرزه را با انجیر بپزیم و سپس میل کنیم.این روش پخت براى بیمارى آسم و تنگى نفس مفید 
است و همچنین دمنوش آن را هم  مى توانید با ترکیب عناب استفاده کنید که براى درمان غلظت خون اثر قابل توجهى دارد. کسانى که در طحال مشکل 

است و همچنین دمنوش آن را هم  مى توانید با ترکیب عناب استفاده کنید که براى درمان غلظت خون اثر قابل توجهى دارد. کسانى که در طحال مشکل 
دارند گیاه مرزه را در سرکه بخیسانند و سپس میل کنند. اما افرادى که ریه حساسى دارند این نکته را در نظر داشته باشند که این گیاه را به تنهایى میل

دارند گیاه مرزه را در سرکه بخیسانند و سپس میل کنند. اما افرادى که ریه حساسى دارند این نکته را در نظر داشته باشند که این گیاه را به تنهایى میل
 نکنند. نکنند.
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رح شده درست نیســ

مط
ندارد.

ر آسیب هاى  چ
9به کووید 19 ندارند.

ه این نیاز در 
یاز دارد ک

ارد به همین 
یوه ها وجود د

م ن در هر بیمارى 
زه و مایعات فراوا

د سیر یا پیاز 
ما اینکه مصرف زیا

وصیه مى شــود ا ى

ود، این مباحث 
ن رفتن ویروس ش

مى تواند باعث از بی

ت و پایه و اساس علمى 
رح شده درست نیســ

مط
ندارد.

چند دلیل مهم براى خوردن روزانه پنیرچند دلیل مهم براى خوردن روزانه پنیر

بسیارى از افراد هســتند که از داغى کف پاهاى خود رنج مى برند این مشکل زمان استراحت نیز 
بیشتر  احساس مى شود.  داغ شدن کف پا ممکن است دالیل زیادى از جمله کمبود مواد مغذى، عفونت 
قارچى و باردارى داشته باشــد. به طور کلى برخى از علت هاى اصلى داغ شدن کف پا مى تواند شامل 
مواردى چون، کمبود مواد مغذى، نوروپاتى دیابتى،باردارى ، سندرم تونل تارسال،عفونت قارچى ،شیمى 
درمانى ، کم کارى تیروئید، سندرم گیلین باره ، عوامل سبک زندگى و بسیارى علل دیگر باشد که باعث 

بروز چنین مشکلى یا شدت گرفتن آن باشد.
تشخیص علت اصلى داغ شدن کف پا و درمان زودهنگام در پیش آگهى آن موثر است و براى پیشگیرى 
از بروز عوارض جانبى و پیش آگهى خوب سعى کنید هر چه زودتر به پزشک مراجعه کنید. افرادى که 
داغ شــدن کف پا را در طوالنى مدت گرم تجربه مى کنند و یا عالئم آن ها شدید است باید به پزشک 

مراجعه کنند.
همچنین افراد در صورت بروز شرایط زیر بهتر است با پزشک مشورت کنند:  شدیدتر شدن احساس 
داغ شدن کف پا، داغ شدن کف پا که بیش از دو یا سه روز طول بکشد، احساس داغى یا سوزش کف پا 
که به طور ناگهانى به وجود آمده، داغ شدن کف پا یا هرگونه عالئم دیگر ناشى از قرار گرفتن در معرض 

سموم و همراه بودن داغ شدن کف پا با بى حسى در کف و یا انگشتان پا.

بسیا
بیشتر
قارچى
مواردى

گیاه مرزه یک ضدعفونى کننده قوى است که خواص ضد التهابىو ضد درد مانند سیر دارد. این
گیاه مرزه یک ضدعفونى کننده قوى است که خواص ضد التهابىو ضد درد مانند سیر دارد. این

ض

چرا شب هاچرا شب ها
 کف پایم کف پایم

 داغ مى شود ؟ داغ مى شود ؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

قرآن فرمان دهنده اســت و بازدارنده. خاموش   است و گویا. حجت خداست 
بر آفریدگانش   که براى آن از ایشــان پیمان گرفته و همــه را در گرو آن 
قرار داده اســت. خداى تعالى نور هدایت خود را به قــرآن تمام کرده و دین 
خود را به قرآن کامل کرده است. جان پیامبر خود (ص ) را زمانى بستد که 
از رسانیدن احکام هدایتگرش فراغت یافته بود. پس خداى سبحان را چنان 
بزرگ دارید که او خود خویشتن را بزرگ داشته است. زیرا چیزى را از 

موال على (ع)دین خویش بر شما پوشیده نداشته است.
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دبیرخانه ى مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان

مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران اصفهان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 1117 
مورخ 99/09/17 هیأت اجرایى مجموعه هاى ورزشى تفریحى کارگران استان اصفهان، 
ضایعات و آهن آالت اسقاطى خود را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از 
متقاضیان دعوت مى شود طبق شرایط ذیل با حضور در محل دبیر خانه مجموعه هاى 
ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان اسناد مذکور را تهیه نموده و پیشنهاد خود 

را به انضمام مدارك مورد نیاز به این مجموعه ارسال نمایند.

 مزایده گر باید بابت ضمانت شــرکت در مزایده مبلغ 122,635,000ریال به شماره 
حساب 276988863 (شماره شبا: IR 600130100000000276988863) نزد بانک 
رفاه کارگران به نام باشگاه ورزشى کارگران اصفهان واریز نماید و یا با حضور در محل 

مجموعه نسبت به پرداخت از طریق دستگاه  POS  مجموعه اقدام نماید.
سایر شرایط:      

1- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
2- هزینه کارشناسى و چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

3- تمامى پاکتها مى بایست درون یک پاکت دربســته و الك و مهر شده و در لفاف 
مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

4- مجموعه در رد کلیه موارد و شرایط ذکر شده در مزایده مخیر مى باشد.
 آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، روبروى بیمارستان دکتر شریعتى، مجموعه 

ورزشى تفریحى کارگران اصفهان، تلفن: 36611410

آگهى مزایده

موضوع مزایده: فروش حدود 15 تن ضایعات و آهن آالت اسقاطى ( به صورت یکجا)

مبلغ تضمین شرکت مبلغ پایه مزایده
آخرین مهلت فروش اسناددر مزایده

تاریخ بازگشائىتسلیم پیشنهاد

 2,452,700,000
122,635,000 ریالریال

99/11/8 الى 
99/11/15 از 
ساعت 8 تا 14

تا ساعت 14 روز 
چهارشنبه مورخ 

99/11/15

ساعت 10 صبح 
روز پنجشنبه 
مورخ 99/11/16

تداوم برترى بانک آینده 
در مشترى مدارى و شفافیت

بانک آینده در میــان 26 بانک دولتى و خصوصى 
کشور توانست رکورد دیگرى را در راستاى تبیین 
قوانین و الزامات بانک مرکزى براى سپره گذاران 
و سهامداران خود به ثبت رساند. پس از بانک آینده 
نیز بانک هاى تجارت و ملت رتبه هاى دوم تا سوم 

این رده بندى را به خود اختصاص داده اند.
بر اســاس این گزارش، بانک مرکزى در راستاى 
اجراى قانون جدید چک و طــرح چکاوك، پس 
از بررســى و ارزیابى عملکرد بانــک ها در زمینه 
فرهنگ سازى و اطالع رسانى مستمر و همچنین 
پاسخ گویى شــفاف و پیوســته به ارباب رجوع، 
پیرامون این قانون مهم ، بانک آینده را به عنوان 
برترین بانک کشــور در ارایه مفید و موثر این دو 

اقدام مهم معرفى کرده است.
تیم جدید مدیریتى بانک آینده با شناخت و اشراف 
بر قانون جدید چک و چکاوك، آنرا تحولى بزرگ در 
تعمیق ثبات نظام اقتصادى کشور و افرایش ضریب 
اعتماد مردم به عملیات اطمینان بخش بانکدارى 
کشور دانسته و در این راستا با تبیین این قانون براى 

همکاران و پرسنل شریف بانک آینده و در راستاى 
تکریم مشتریان ، نسبت به فرهنگ سازى و اطالع 
رسانى مستمر جزییات الزامات جدید قانون چک 
به همه ذى نفعان از طریق ابزار هاى موثر ارتباطى 

و رسانه اى اقدام کرده است.
همچنین حوزه ارتباط با مشتریان بانک آینده نیز 
با هدف پاسخگویى شفاف و کارآمد ، بطور شبانه 
روزى در خدمت ارباب رجوع و عموم اشــخاصى 
بوده که پیرامون قوانین جدیــد چک و چکاوك 
دچار ابهام و یا نیازمند راهنمایى و دریافت خدمات 

هستند.
کارشناســان معتقدند، با اجراى دقیق و منسجم 
قانــون جدید چــک عالوه بــر جلوگیــرى از 
تالطم هاى قیمتى در بازار ارز، مى توان به ایجاد 
ثبات در معامــالت و آرامش در کســب و کارها 
امیدوار بود؛ چرا که با کنار رفتن چک هاى صادره 
در وجه حامل و شناســایى منشاء چک ، ابزارهاى 
کنترلى و نظارتى در بازار پول و ارز به شکل موثر و 
کارآمد ترى مى توانند مسیرهاى هزینه کرد وجوه 

و فرد صادر کننده چک را رصد و شــفاف کنند. به 
این ترتیب از بروز تخلفات ناشى از دست به دست 
شدن انواع چک هاى حامل و پشت نویسى شده در 

معامالت جلوگیرى خواهد شد.
اصالحیه جدید قانون چــک در آبان ماه 1397 از 
سوى مجلس شوراى اســالمى به تصویب رسید 
و پس از تایید شوراى نگهبان، در دوازدهم آذرماه 

همان سال به بانک ها ابالغ شد. 
اگر چه بانک مرکزى اجراى کامل و صحیح این 
قانون را در دســتور کار قرار  داده و هم اکنون نیز 
اغلب مقدمات مربوط به اجراى این قانون فراهم 
شده است، اما به دلیل تغییرات ساختارى در رویه 
صدور، انتقال، وصول و ســایر عملیات مربوط به 
چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن و همچنین به 
دلیل پیامدهاى ناشى از شیوع بیمارى کرونا براى 
کسب و کارها ،مقرر شد اجراى این قانون به صورت 
تدریجى انجام شود تا ضمن فرهنگ سازى و اطالع 
رسانى مستمر، زمینه آگاهى افراد جامعه از قواعد 

جدید چک میسر شود.

تیم هاى زنان و مردان ذوب آهن، نمایندگان استان 
اصفهان ســکوهاى برتر مســابقات دو و میدانى 
کارگران کشور را کســب کردند. تیم دو و میدانى 
کارگرى زنان ذوب آهن  با کسب مقام اول تیمى و 
تیم مردان با رتبه سوم مشترك، این مسابقات را به 

پایان رساندند.
 مســابقات دو و میدانى قهرمانى کارگران کشور 
گرامیداشت شهداى کارگر و مدافعان سالمت، در 
دو بخش مردان و زنان از  روز سه شنبه 30 دیماه  به 
میزبانى هیأت ورزش کارگرى استان خوزستان و در 
استادیوم تختى شهر اهواز با حضور 65 دونده زن از 

15 استان و 100 دونده مرد از 29 استان آغاز شد. 

در بخش بانوان، دوندگان در ماده هاى  دوى 100 
متر مقدماتى و نهایى، 400 متر ، 800 متر ، 1500 
متر ، 5000 متر ، 100×4 متر ، پرش طول ، پرتاب 
وزنه و پرتاب نیزه با یکدیگر به رقابت پرداختند که در 
پایان تیم اصفهان با 27 امتیاز مقام اول را کسب کرد 
و تیم هاى اردبیل و خوزستان با 19 مدال به ترتیب 

دوم و سوم شدند.
در این بخش مینا قاســمى مقــام دوم 100 متر، 
نســرین نادعلى مقام اول 400 متر، زهرا شفیعى 
مقام اول1500 متر، فاطمه میریــان مقام اول دو 
5000 متر، مقام اول دو امــدادى 4 در 100 متر را 
کســب کردند و مقام پنجمى پرتاب وزنه توســط 

زهره دادخواه، قهرمانى بالمنــازع تیم ذوب آهن، 
نماینده قدرتمند اســتان اصفهان در بخش زنان را 

به همراه داشت.
 در بخش مردان، تیم مازندران به مقام قهرمانى و 
تیم هاى خوزستان و آذربایجان شرقى به  ترتیب به 

مقام هاى دوم و سوم دست یافتند.
در این بخش، ســعید تجدد مقام اول پرتاب وزنه، 
عباس کیانى مقام سوم دو 800 متر، بهزاد مصطفى 
مقام چهارم دو 1500 متر و مقام سوم دو امدادى 4 
در 400 متر را کسب کردند و در نهایت  نمایندگان 
اســتان در عین شایســتگى  مقام چهارم تیمى در 

بخش مردان را کسب نمودند.

نتایج درخشان ذوب آهن 
در مسابقات دو و میدانى  

کارگران کشور

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد،نسبت به فروش یک 
قطعه از امالك مازاد بر نیاز خود  شامل شش دانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493/8 متر مربع (1800متر 
اعیانى سوله و80 مترمربع ساختمان ادارى با دیوارکشى و محوطه سازى) واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ، 
جنب دبیرستان شبانه روزى از طریق برگزاري مزایده عمومی یک مرحله اى  و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد)اقدام نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از "دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى 
 www.setadiran.ir نرخ هاى پیشنهادى " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مزایده محقق سازند. 
1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مزایده در سامانه: 2099001553000003 روز چهار شنبه مورخ 99/11/8

2- نام و نشانى مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه 
روبروى خیابان پنجم

3- هزینه خریداسناد مزایده:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت انجام مى گیرد.

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز چهار شنبه مورخ 99/11/8 لغایت ساعت 18 روزچهارشنبه 
مورخ 99/11/15

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز شنبه  99/11/25
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 60 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته 

باشند.
6- تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز یکشــنبه مورخ 99/11/26 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.                                                         
7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 4,434,725,000 ریال مى باشد که به دوصورت ضمانتنامه 
بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شباى IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق 

دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   936263500100000000000000000061  قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمزایده  (الف) عالوه 
بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز 
شنبه 99/11/25 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود.
9-شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه (قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه مورخ  22دیماه 1377) 

منع قانونى دارد.
*متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادى، از ملک موضوع مزایده از ساعت 9 صبح لغایت 

14  (در روزهاى ادارى ازتاریخ 99/11/11 الى 99/11/21) بازدید نمایند.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکت

www.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  htpp://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه :  41934-021 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت 

استان اصفهان به شماره 09132074427)

آگهى تجدید مزایده عمومى
 یک مرحله اى  -   نوبت دوم

فروش یک قطعه از امالك شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان


