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عوارض دورکارى چیست؟تونل سوم کوهرنگ آماده بهره بردارى استسریال «خوب بد جلف» بدون ریحانه پارسا کلید خوردویروس کرونا بیش از 200 بار جهش یافته است مدافع ذوب آهن شاگرد نکونام شد  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آرتروز اولیه بدون 
هیچ علت خاصى 

ایجاد مى شود

حال تجارت الکترونیک در اصفهان خوب نیست
3
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نحوه پرداخت سود 
سهام عدالت

مراقب "مومو" باشید
رئیس پلیس فتا استان اصفهان

پرورش یک سوم 
بوقلمون کشور 
در اصفهان

5

تعقیب و گریز پلیس 
با قاچاقچیان 
در شرق اصفهان

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
در خصوص انواع آرتروز و روش هاى درمانى این 

بیمارى توضیحاتى ارائه داد.
رضا زندى با اشاره به اینکه آرتروز در دو دسته کلى اولیه 

و ثانویه تعریف مى شود، گفت: آرتروز اولیه ...

جانشــین فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
از دســتگیرى اعضاى یک باند پنج نفره قاچاق 
مواد افیونى به مرکز کشــور و کشف 448 کیلو 
تریاك از آنان طى عملیات ضربتى مأموران یگان 

تکاورى این فرماندهى خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا هاشــمى فر اظهار کرد: 
نیروهاى رزمى یگان تکاورى فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان حین کنترل و رصد هوشمندانه 
یکى از محورهاى خاکى و بیابانى در منطقه شرق 
استان به سه دستگاه خودروى سوارى مشکوك 
و قصد متوقف کردن آنها را داشتند که خودروها 

اقدام به ...
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آذرماه؛  پایان پروژه ساماندهى میدان امام حسین(ع)آذرماه؛  پایان پروژه ساماندهى میدان امام حسین(ع)
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رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى استان اصفهان:

صحبت درباره زمان خداحافظى سخت است

حدادى فر: به عشق فوتبال 
نفس مى کشم

قاسم حدادى فر در 37 ســالگى کماکان مهره اى کلیدى و غیرقابل 
جانشین در ذوب آهن و فرمانده این تیم درون زمین است.

اودر  لیگ بیستم و در هفدهمین ســال حضورش در لیگ برتر، هنوز 
بازیکنى کلیدى براى ذوب آهن ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وضعیت 
آلودگى هواى 

اصفهان 
فاجعه بار است

هدیه 50 هزارتومانى براى سرمایه گذار میلیاردر!
روایت مشاور عالى پیشین حسن روحانى از سفرهاى استانى مسئوالن

2

5

جهانبخش جهانبخش 
در جمع بازیکنان برتر در جمع بازیکنان برتر 

برایتون برایتون 

درخواست هاى درخواست هاى 
عجیب از عجیب از 

محسن چاوشى محسن چاوشى 
در فضاى مجازىدر فضاى مجازى

از آزادى زندانیان 
مهریه تا 

پرداخت بدهى 
«برانکو»

شتى 

 ولیه 

آگهى مزایده

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن آالت اعم از صنعتى و ذوبى به 
وزن تقریبى 65 تن و ضایعات استیل اعم از بگیر و نگیر به وزن تقریبى  4 تن را در چارچوب قوانین و مقررات 

جاریه این شرکت از طریق مزایده، به اشخاص حقیقی / حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده:

1. مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار تا ساعت 12:00 روز چهار شنبه 30 مهر ماه 1399 تعیین 
شده و بازگشایى پاکات،  همان روز  ساعت 14:00 در کمیسیون مربوطه انجام خواهد گردید. 

2. تضمین شرکت در مزایده  250,000,000 ریال جهت ضایعات آهن آالت و 100,000,000  ریال جهت ضایعات 
استیل  به صورت ضمانتنامه /چک تضمین شده بانکى مى باشد .

3. ارائه کارت شناسایى معتبر جهت اخذ اسناد مزایده الزامى است.
4. پیشنهادات مربوطه می بایست داراي امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکت الك و مهر گردد.

5. تلفن تماس جهت هماهنگى: 45233271-031 داخلى  292-420  
6. هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

7. مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشنهادات: اتوبان اصفهان-تهران، روبروى پلیس راه ،کیلومتر 12 
جاده علویجه، شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20-شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات 

سپاهان مپنا مى باشد.

آگهى تجدید مزایده اجاره یک ساله ویالهاى سازمان عمران زاینده رود

حمیدرضاجوادى-  مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره  ویالهاى دهکده فرهنگى- تفریحى سازمان عمران زاینده رود  بر 
اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 

بدینوسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیردر مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع مزایده : اجاره یک ساله ویالهاى دهکده فرهنگى- تفریحى سازمان عمران زاینده رود طبق جدول زیر:

اجاره براى مدت یک سال:
قیمت پایه کارشناسی (ریال)مدت اجاره توضیحاتنوع کاربريمساحت اعیانى(متر مربع)شماره ویالردیف

875/000/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیی115105
787/500/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیی2891
900/000/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیی316108
850/000/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیى419107

   2-مدت  قرارداد: در صورت رضایت و صالحدید سازمان و تصویب هیأت مدیره تا یک دوره دیگر و با تجدید نظر قیمتها قابل تمدید است.
3-محل دریافت اسناد مزایده: نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیر کبیر، دفتر امالك سازمان عمران زاینده رود.

4- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/08/05 است.
1-4- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات محل اجاره باید مبلغ 1000,000 ریال به  حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه 

را به امور مالى سازمان تحویل نمایند.
5-تسلیم پیشنهادها : پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود بصورت سربسته و ممهور تا پایان ساعت اداري روز دوشنبه مورخ 99/08/05 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه 

ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به واحد امالك سازمان تسلیم نمایند. 
6- تاریخ بازگشایى پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 99/08/06  جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.

7- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل ٪5 مبلغ کل پایه کارشناسى است که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش 
مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.

8- به پیشنهادهاى مشروط، فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

10- سایر  اطالعات و جزئیات در  اسناد مزایده مندرج است.
11- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.

12-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

چاپ دوم
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معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به 
رتبه ایران در خودکشــى گفت: کشــور ما در مقایسه با 
کشورهاى دیگر رتبه باالیى در خودکشى ندارد و حتى 
براساس آمارى که در جهان منتشــر شد، ایران در رتبه 
142 قرار داشت که این نشان مى دهد موضوع خودکشى 
در کشورمان ُپررنگ نیست. اما به هرحال اگر یک نفر به 
افرادى که خودکشى کرده است اضافه شود نباید آن را 

نادیده بگیریم.
محمدمهدى تندگویان از افزایش خودکشــى در کشور 
خبر داد و افزود: آنطور که به نظر مى رسد، خودکشى در 
کشور با ضریب روبه رشدى در حال افزایش است و طبق 

آمار منتشر شده عمده آنها بین سنین 15 تا 35 سال رخ 
مى دهد اما امسال ما شاهد خودکشى هاى زیر 15 سال 
هم بودیم که جاى تأســف دارد.  تندگویان درخصوص 
علت عمده خودکشى گفت: به اعتقاد من بخش زیادى از 
خودکشى ها به اوضاع اقتصادى کشور و موضوع معیشتى 
مردم بازمى گردد و از آنجایى که نوجوانان هم در فضاى 
مجازى حضور پررنگى دارند و حداقل براى شــرکت در 
کالس هاى آنالین باید گوشى و تبلت داشته باشند، مدل 
زندگى خود را با دیگران و همساالن مقایسه مى کنند و 
وقتى به این کمبود برسند که چرا مانند دیگران زندگى 

نمى کنند ممکن است دست به خودکشى بزنند./3263

رئیس مرکز تحقیقات بیمارى هاى عفونى گفت: یکى از 
مسائل مهم در مورد کووید- 19، تغییرات در ژن ویروس 
کروناست. ویروس کرونا از نظر میزان انتشار به مراتب 
بیشتر شده است. این موضوع در سیستم هاى بهداشتى 
و درمانى نیز مشاهده مى شود و اگر کوچک ترین خطایى 

انجام شود، کادر بهداشت و درمان نیز مبتال مى شوند.
داوود یادگارى نیا اظهار کــرد: تجمع هایى که در منازل 
اتفاق مى افتد یکى از مشکالت مهم است و همزمان 10 
تا 15 نفر از اعضاى خانواده همزمان مبتال مى شوند. وى 
گفت: ویروس کرونا شاید بیش از 200 بار جهش یافته و 
در بسیارى از کشورهاى دنیا نیز این موضوع وجود دارد. 

کل کشورها در این زمینه ســردرگم شده اند؛ زیرا هنوز 
خصوصیات این ویروس را به طور کامل نمى شناسیم. به 
تازگى ابتالى خانوادگى را بیشتر مشاهده مى کنیم و این 

نشان مى دهد که خانواده ها خسته شده اند. 
این متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: در حال حاضر 
هر شخصى که عالیم سرماخوردگى دارد، کووید- 19 
است، مگر اینکه خالف آن ثابت شود.  یادگارى نیا ادامه 
داد: سیر بیمارى در هفته دوم بیشتر است؛ زیرا در هفته 
اول ویروس در جریان خــون مى چرخد و در هفته دوم، 
بدن به ویروس واکنش نشــان مى دهد که خطرناك تر 

است.

روند صعودى خودکشى 
در ایران

ویروس کرونا بیش از
 200 بار جهش یافته است

سقف برداشت تغییر کرده؟
گزارش هــاى میدانى از برخى    فارس|
شعب بانکى حکایت از افزایش سقف برداشت 
انتقالــى دارد که بر این اســاس، هیئت مدیره 
برخــى بانک ها، با افزایش ســقف برداشــت 
انتقالى در باجه هاى خدمات بانکى از مبلغ 50 
میلیون ریال به ســقف هاى جدید خبر داده اند. 
یکى از متصدیان نظام بانکى گفت: بر اســاس 
بخشنامه اى که در 15 مهر ماه به شعب ابالغ 
شده، سقف برداشت انتقالى در باجه هاى درجه 
1 و 2 از پنج میلیون تومان به 15 میلیون تومان 
افزایش یافته اســت. همچنیــن در باجه هاى 
درجه 3 و 4 نیز این سقف انتقالى از پنج میلیون 
تومان به ده میلیون تومان تغییر کرده است. در 
عین حال خبرها حکایت از آن دارد که ســقف 
برداشت نقدى بدون تأیید شعب ناظر، کماکان 

پنج میلیون تومان است.

زمان اعالم نتایج نهایى 
کنکور 

  ایسنا| سخنگوى ســازمان سنجش 
آموزش کشور زمان اعالم نتایج نهایى آزمون 
سراسرى ســال 99 را اعالم کرد. فاطمه زرین 
آمیزى از پذیرش بیــش از 175 هزار داوطلب 
در رشــته هاى با آزمــون کنکور خبــر داد و 
تصریح کــرد: نتایج نهایى آزمون سراســرى 
ســال 1399 هفته اول آبان ماه بر روى سایت 
سازمان سنجش آموزش کشور منتشر مى شود. 
سخنگوى سازمان سنجش آموزش کشور تأکید 
کرد: تعداد 469 هزار و 94 داوطلب مجاز آزمون 
سراسرى نسبت به انتخاب رشته در این آزمون 
اقدام کردند. وى خاطر نشان کرد: نتایج نهایى 
آزمون دکترا و کارشناسى ارشــد سال 99 نیز 

هفته جارى اعالم خواهد شد.

مسکن ملى، مترى چند؟
مطابق آخرین اعالم مسئوالن    ایسنا|
وزارت راه و شهرســازى، هزینه ساخت هر متر 
مربع مســکن ملى 2/7 میلیون تومان در نظر 
گرفته شده که بر اساس هزینه هاى سه ماهه 
دوم ســال جارى اســت. محمود محمودزاده، 
معاون وزیر راه و شهرســازى در این خصوص 
گفت: بر اساس فهرست بها با تعدیل هاى سه 
ماهه دوم، مترى دو میلیون و 700 هزار تومان 
با نوسان 5 درصد افزایش یا 10 درصد کاهش 
به اســتان ها این اختیار تفویض شده است تا بر 
اســاس این معیارها برنامه ریزى و محاسبه را 

انجام دهند./3254

هشدار به 20 میلیون ایرانى 
رئیس مرکــز روابــط عمومى و    ایرنا |
اطــالع رســانى وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکى گفت: حداقــل 20 میلیون 
نفر با بیمــارى زمینه اى در ایــران در معرض 
خطر شــدید کووید-19 قــرار دارند. کیانوش 
جهانپور در توییتر نوشــت: بیش از صد میلیون 
آمریکایى داراى بیمارى هاى زمینه اى هستند 
که آنها را در معرض خطر شدید کووید-19 قرار 
مى دهد. در ایران هم حداقــل 20 میلیون نفر 

داراى وضعیت مشابهى هستند. 

موج در موج!
محمدعلى محسنى بندپى، عضو    ایلنا |
هیئت رئیســه کمیسیون بهداشــت و درمان 
مجلس در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه گفته 
مى شــود موج چهارمى در پیش است که بسیار 
خطرناك تــر از موج هاى قبلى اســت، گفت: 
اگر سیاست هاى شل کن و ســفت کن را  کنار 
بگذاریم، فکر مى کنــم این دوره مى تواند دوره 
آخر باشــد، اما اگر همین روشى که طى هشت 
ماه گذشته داشتیم را پیش بگیریم، نه تنها پیک 
چهارم؛ بلکه پیک پنجم، ششــم، هفتم و... را 

خواهیم داشت./3255

ضامن حل مشکالت
  ایسنا| ســردار ســرتیپ پاســدار امیرعلــى 
حاجى زاده، فرمانده نیروى هوافضاى ســپاه با اشاره به 
الزامات رسیدن به جایگاه کشــورهاى تراز اول جهان 
تأکید کرد: با نگاه انقالبى، مجاهدت، استقامت و اعتماد 
به ظرفیت هاى داخلى مى توان بر مشکالت کشور فائق 

آمد./3256

توییت «آشنا» 
درباره انتخابات

حسام الدین آشنا، مشــاور رئیس    برترین ها |
جمهورى با اشاره به سال آخر فعالیت دولت تدبیر و امید 
در توییتر نوشت: « دوره این دولت هم با همه ضعف ها 
و قوت ها مانند دولت هاى دیگر، به پایان مى رسد. آنچه 
مى ماند ایرانیان نیک اندیشى هســتند که با درك آثار 
اختالفــات و رقابت هاى بى حاصل کنشــگران درون 
حکومت، این بار کسانى را انتخاب خواهند کرد که بتوانند 

در مسائل اساسى و راهبردى اجماع ملى ایجاد کنند.»

دومى هم رو شد!
  خبر نیوز |رئیس جمهور روسیه خبر از ثبت دومین 
واکسن روسى ضد کرونا ساخته شده توسط مرکز وکتور 
داد. «والدیمیر پوتین» در جلسه اعضاى دولت گفت: 
من مى خواهم خبر خوبى بدهــم، مرکز وکتور دومین 
واکسن روســى علیه ویروس کرونا را ثبت کرده است. 
واکسیناســیون از طریق مرکز وکتور با واکســن علیه 

ویروس کرونا به زودى آغاز مى شود.

دشمن تراشى نمى کنیم
  میزان | محمد باقر قالیباف در یازدهمین یادواره 
شهداى خدمت و امنیت در مشهد با بیان اینکه برخى 
مدام مى گویند ما دشمن تراشى مى کنیم، گفت: ما دشمن 
تراشــى نمى کنیم، اگر برویم و تاریخ را مطالعه کنیم 
مى بینیم که آمریکا در سرتاسر تاریخ به ما خیانت کرده 
است. بنابراین عمق استراتژیک نظام، قلب مردم ماست. 
ما باید قلب مردم را به دست بیاوریم. ما باید صادقانه به 

مردم خدمت کنیم./3257

عبور امارات از آسمان اسرائیل!
  ایسنا| براى اولین بار یک هواپیماى اماراتى 
بر فراز سرزمین هاى اشغالى به پرواز درآمد. این هواپیما 
در مسیرش از شهر میالن ایتالیا به شهر ابوظبى امارات، 
براى اولین بار از حریم هوایى فلسطین اشغالى عبور کرد. 
پرواز بر فراز فلسطین اشغالى و اردن یک ساعت و نیم از 

مدت زمان پرواز هواپیماى اماراتى کاسته است./3258

هجوم براى احتکارمواد غذایى!
  ایسنا| خریداران کاالهاى کشاورزى از قاهره 
گرفته تا اسالم آباد، به دلیل نگرانى از مختل شدن تأمین 
مواد غذایى بر اثر شیوع ویروس کرونا، به خرید از بازار 
جهانى پرداخته اند. اردن میزان زیادى گندم ذخیره کرده 
و مصر که بزرگ ترین خریدار گندم در جهان است، دست 
به اقدام غیرمعمولى زده و در زمان برداشت داخلى، وارد 
بازارهاى بین المللى شده و خریدش را بیش از 50 درصد 
افزایش داده است. تایوان اعالم کرده که ذخایر غذایى 
استراتژیک خود را تقویت خواهد کرد و چین سرگرم خرید 

براى تأمین خوراك دام است./3259

خون وارد نمى کنیم
رئیس سازمان انتقال خون، برخى حواشى    مهر |
در خصوص واردات فرآورده هــاى خونى به خصوص 
پالسما به کشور را به شدت رد و آن را از اساس تکذیب 
کرد. پیمان عشــقى اظهار کرد: اصــًال اهداى خون و 
پالســما و دیگر فرآورده هاى دریافتى خونى به کشور 
وارد نمى شود و حتى از نظر ملى و بین المللى غیرقانونى 
هست. وى افزود: پایگاه  هاى انتقال خون در سراسر ایران 
فقط از خون هایى که در رگ هاى شهروندان ایرانى جارى 
و به صورت داوطلبانه به همنوعان خود اهدا مى کنند، 
دریافت و در مراکز درمانى و بیمارستانى کشور ارسال و 

استفاده مى شود./3260

خبرخوان

در یکى از برنامه هــاى تلویزیونى که دربــاره معرفى 
جاذبه هاى گردشگرى شهرستان پیشواى ورامین است، 
اظهارنظرى از فردى منتشر شده که اعالم مى کند قلعه 

ایرج را غول ها ساختند!
 مدتى اســت که برنامه هاى تلویزیونى متعددى درباره 
معرفى جاذبه هاى گردشگرى اســتان تهران در شبکه 
5 تهران تهیه و پخش مى شــود. این بــار اما یک اتفاق 
جالب تــر رخ داد. فردى در یکى از ایــن برنامه ها که در 
روزهاى اخیر از شــبکه تهران پخش شد، اعالم مى کند 
که قلعه تاریخى ایرج در شهرستان پیشواى ورامین توسط 
غول ها ساخته شده است. کسى که نریشن این بخش از 
برنامه را مى خواند مخاطب را ترغیب مى کند که مراقب 

قلب هایشان باشد چون قرار است اطالعات مهمى از یکى 
از بناهاى تاریخى اعالم کند سپس مى گوید که اینجا یک 

زمانى غول داشته و شاید هنوز هم داشته باشد!
در این برنامه فردى به عنوان مطلع یا شــاید کارشناس 
حاضر مى شود و مى گوید که قلعه ایرج یا همان قلعه گبرى 
توســط افرادى که از غول کوچک تر و از انسان بزرگ تر 

بوده اند و به آنها گبر مى گفته  اند ساخته شده است!
ارائه این اطالعات اشتباه نشــان مى دهد که سازندگان 
چنین برنامه هایى چقدر بدون مطالعه و اطالعات الزم به 
سراغ معرفى بناهاى تاریخى مى روند و تصور مى کنند که 
اگر اطالعات عجیب و غریبى به مخاطب بدهند برنامه 

پربیننده ترى خواهند داشت.

چند روزى است که تصاویر تدریســش در حیاط مدرسه در 
فضاى مجازى دست به دست مى شــود؛ معلمى که براى 
تدریس چند تن از دانش آموزان خود که از داشــتن گوشى 
هوشمند و تبلت محروم هستند، روزانه مسیر 134 کیلومترى 
اهواز تا روستاى عماشیه دهستان عنافچه شهرستان باوى در 

استان خوزستان را طى مى کند.
براى گفتگو با این معلم جوان، از مسیر ناهموار چندین روستا 
عبور مى کنیم تا به مدرســه محل تدریس او در روســتاى 
عماشیه مى رسیم؛ مدرسه کوچک شهید نبگانى در وسط این 
روستا دیده مى شود. وارد مدرسه مى شویم، یک کالس جدا از 
ساختمان اصلى مدرسه خودنمایى مى کند و در گوشه اى دیگر 
کالس کانکسى به چشم مى خورد. این مدرسه کوچک محل 
تحصیل دانش آموزان 15 روستاى اطراف است. ساختمان 
اصلى مدرسه سه کالس در خود جاى داده است؛ سراغ کالس 
آقاى حمیدى را مى گیریم که متوجه مى شویم در گوشه اى از 
این حیاط کوچک جاى دارد؛ همان کالس کانکسى. حمیدى 
که سربازمعلمى جوان و داراى مدرك کارشناسى ارشد رشته 
حقوق است، مى گوید: بچه هاى دبستانى در کالس کانکسى 
درس مى خوانند، وقتى هوا گرم مى شود، بچه ها را به حیاط 
راهنمایى مى کنــم و کالس درس را به زیرســایه درختان 

منتقل مى کنم. 

این معلم 28 ســاله اهوازى ادامه مى دهــد: من معلم 27 
دانش آموز ابتدایى هستم که از این تعداد 11 دانش آموز به 
دلیل مشکالت مالى از تبلت و آموزش غیرحضورى محروم 
هستند. به این دلیل براى این 11 نفر هر روز کالس حضورى 
برگزار مى کنم و خوشبختانه بعد از انتشار تصاویر تدریسم در 
فضاى مجازى، یکى از خیرین ســه تبلت به دانش آموزان 

نیازمند اهدا کرد.
وى با بیان اینکه هر روز مسیر 134 کیلومترى اهواز تا روستاى 
عماشیه را براى رسیدن به مدرسه طى مى کند، گفت: هر روز 
این مسافت را به عشق دانش آموزانم طى مى کنم تا به مدرسه 
برسم چرا که برخى از دانش آموزان این روستاها از وضعیت 
مالى خوبى برخوردار نیستند، به این دلیل هر روز کالس هاى 
حضورى را براى شان برگزار مى کنم تا از دیگر دانش آموزان 

عقب نیا فتند./3261

اکبر ترکان، عضو حزب اعتدال و توســعه، مشاور عالى 
پیشین رئیس جمهور حســن روحانى درباره سفرهاى 
اســتانى دولت و توجه بیش از پیش احمدى نژاد به این 
ســفرها مى گوید: من از سال 60 تا ســال 64 استاندار 
بودم؛ آن زمان این ســفرها خیلى مؤثر بود چون مسائل 
مناطق به وزرا منتقل مى شد و وزرا نیز به حل این مسائل 
منطقه اى کمک مى کردند. امــا در دوره هاى بعدى به 
یکســرى از کارهاى سیاسى تبدیل شــد که از ماهیت 
خودش دور شد؛ مثًال بعضى ها مراجعه مى کردند و زمانى 
که یک چیزى مى گفتند دست در جیبشان مى کردند و 

یک اسکناس 50 هزار تومانى مى دادند.
وى مى گوید: من شــاهد بودم که بعضى از رؤســا در 

سفرهایشــان زمانى که مردم از آنها تقاضایى داشــتند 
دســت در جیب مى کردند و یک اســکناس 50 هزار 
تومانى مى دادند یا مثًال یک سرمایه گذار پتروشیمى در 
عسلویه نامه اى براى رؤساى بازدیدکننده نوشته بود و 
این نامه به صورت اتوماتیک به آنجا رفته بود و روى آن 
یک یادداشتى گذاشته بودند که کار شما به جریان افتاد 
و یک اســکناس 50 هزار تومانى هم ضمیمه آن کرده 
بودند و براى آن سرمایه گذار فرستاده بودند. آن شخص 
یک سرمایه گذار پتروشیمى و یک میلیاردر بود و برایش 
سئوال پیش آمده بود که این 50 هزار تومان براى چیست، 

معلوم بود که اصًال محتواى نامه او را نخوانده اند.
ترکان تصریح کرد: زمانى که تعداد نامه ها زیاد مى شد 

اصًال نامه ها را نمى خواندند، در سفرهاى استانى نامه ها 
را با گونى جمع مى کردند و زمانى که گونى ها را به اینجا 
مى آوردند آن را به دفتر مى بردنــد و تعدادى از بچه ها 
تند تند بدون اینکه نامه را بخوانند آن را مهر مى کنند و 
با یک اسکناس 50 هزار تومانى براى آن شخص ارسال 
مى کردند و این کار را براى این مى کردند چون عمومًا 
متقاضى کمک مالى بودند و آنها هم براى آنها یک 50 
هزار تومانى مى فرســتادند. همین اتفاق براى یکى از 
سرمایه گذاران هم افتاده بود که یک 50 هزار تومانى با 
یک یادداشت برایش رفته بود؛ بنابراین،  این سفرها کجا 
و سفرهاى اول پیروزى انقالب کجا؟ خیلى باهم تفاوت 

دارند. /3264

روایت مشاور عالى پیشین حسن روحانى از سفرهاى استانى مسئوالن

هدیه 50 هزارتومانى
مریــم روحانى، دختــر حســن روحانى رئیس  براى سرمایه گذار میلیاردر!

جمهورى، چندى پیش بــه عنوان عضو هیئت 
علمى دانشــگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى 
معرفى شده بود و نام دکتر مریم روحانى به عنوان 
عضو هیئت علمى یکى از دانشکده هاى دانشگاه 
شهید بهشــتى تهران اعالم شــده بود. حاال 
روابط عمومى دانشــگاه شــهید بهشتى اعالم 
کرد که نه تنها مریم روحانى عضو هیئت علمى 
دانشکده اى در دانشگاه شــهید بهشتى تهران 
نیســت بلکه مریم روحانى به عنــوان مدرس 
حق التدریسى نیز در دانشــکده اى در دانشگاه 

شهید بهشتى فعالیتى ندارد.
در اطالعیه روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى تهران درباره رانت تدریس مریم 
روحانى در این دانشگاه آمده که مدرك تحصیلى 
مریم روحانى هیچ نســبتى با رشــته هایى که 
در دانشــگاه شــهید بهشــتى تهران تدریس 

مى شود ندارد.
با این حال، على رضا نظرى، نماینده مردم خمین 
در مجلس یازدهم چندى پیش مدعى شد که از 
اعتبارات تخصیص یافته به ستاد ملى مقابله به 
کرونا، صد میلیارد تومان براى ســاختمانى که 
دختر حسن روحانى قرار بود در آنجا تدریس کند، 

اختصاص یافته بود.
طبق اعالم ایــن نماینده مجلــس، اعتبار ادعا 
شده ظرف 48 ساعت و بدون رعایت تشریفات 
و سلسله مراتب ادارى به این ساختمان اختصاص 
یافته است. اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس 
جمهور چندى پیش در نامــه اى اعالم کرد که 
نحوه هزینه کرد یک میلیــارد دالر اعتبارى که 
براى مقابله با کرونا در اختیار دستگاه ها و نهادها 

قرار گرفته باید شفاف به مردم اعالم شود.
مریم روحانى، دختر حســن روحانى و همســر 
کامبیز مهدى زاده فرساد است که در سال 1392 
در مقطع کارشناسى ارشد زیست شناسى دانشگاه 
آزاد تهران دانش آموخته شده و در سامانه علم 
ســنجى اعضاى هیئ ت علمى وزارت بهداشت، 
مریم روحانى بــه عنوان دکتــراى تخصصى 
زیســت فناورى پزشــکى با مرتبه استادیارى 

معرفى شده است.

دختر حسن روحانى 
از رانت پدرش 
استفاده کرد؟

134 کیلومتر با عشق قلعه ایرج ورامین را غول ها ساختند!

روند پرداخت سود ســهام عدالت به مشموالن این سهام بعد از 
آزادسازى آن تغییر کرده و افرادى که روش مستقیم و غیرمستقیم 
را براى مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، به دو طریق مختلف 

سود را دریافت خواهند کرد.
استارت سهام عدالت در سال 1385 زده شد و فرایند ثبت نام آن 
تا سال 1388 طول کشید. بر این اساس تا کنون به مشمولین طى 
سه دوره سود پرداخت شده است. در این راستا به ازاى یک میلیون 
تومان سهم براى هر فرد در سال1395 مبلغ 150 هزار تومان، در 

سال 1396 مبلغ 175 هزار تومان و در سال 1397 مبلغ 205 هزار 
تومان سود پرداخت شد. به طور کلى مجموع سودى که تاکنون 
براى تمامى صاحبان سهام عدالت پرداخت شده بالغ بر 12 هزار 

میلیارد تومان است.
طبق قانون، سود سال 1398 هم باید در سال جارى پرداخت شود 
و شرکت ها تا هشت ماه بعد از برگزارى مجامع فرصت دارند سود 

را پرداخت کنند.
این مباحث درحالى مطرح مى شود که امسال به دلیل اجراى طرح 
آزادسازى سهام عدالت، نحوه پرداخت سود تغییر کرده است. در 

واقع سود سهام عدالت به حساب شخصى مشموالنى که روش 
مســتقیم را براى مدیریت ســهام خود انتخاب کرده اند، واریز 
مى شود و سود افرادى که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند 

به حساب شرکت هاى سرمایه گذارى استانى واریز خواهد شد.
هرچند هنوز مبلغ سود مشخص نیســت اما افرادى که روش 
مستقیم را انتخاب کرده اند باید به این نکته توجه داشته باشند 
که میزان سود دریافتى آن ها یکسان نخواهد بود، زیرا ممکن است 
برخى مشموالن تا 30 درصد سهام خود را فروخته باشند و بنابراین 

هر فرد بر اساس پرتفویى که دارد سود دریافت خواهد کرد.

نحوه پرداخت 
سود 
سهام عدالت
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حضور سرپرست مخابرات در 
تیران

سرپرسـت مخابـرات منطقـه اصفهـان  بـا حضـور در 
شهرسـتان تیران و کـرون  در جریـان آخرین وضعیت 
ارتباطى این شهرسـتان قرار گرفت. ناصر مشایخى در 
یک سفر یک روزه ضمن بازدید میدانى از اداره مخابرات 
شهرستان تیران و کرون و بررسى وضعیت مخابراتى با 
تعدادى از مسئولین این شهرسـتان دیدار و گفتگو کرد.  
وى در این سـفر بـا حجج اسـالم  رشیدیان،شیاسـى و 
صائبى ائمه جمعه تیران،رضوانشهر و عسگران،ابوالفضل 
ابوترابى نماینده مردم شهرستان تیران و کرون در مجلس 
و مجید حججى فرماندار شهرستان دیدار و از نزدیک در 
جریان مشکالت مخابراتى شهرسـتان در حوزه ثابت و 

سیار قرار گرفت.

احداث ایستگاه پمپاژ پساب 
بـه گـزارش روابـط عمومـى آبفـا لنجـان، ایسـتگاه 
پمپـاژ شـماره 3 پسـاب تصفیه خانـه فاضالب سـده-

ورنامخواسـت، باپیشـرفت فیزیکـى 65درصدتوسـط 
پیمانکارآبفامنطقه لنجان درحال اجرا اسـت. اعتباراین 
پـروژه ازمحـل فـوالد و پمپـاژ پسـاب تصفیـه خانـه 
مذکورجهت مصرف درشـرکت فوالدمبارکه سـپاهان 

مى باشد.

تفاهم با پلى اکریل 
عبدالرسـول مسـتأجران، معاون علمـى دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحـد شاهین شـهر بـه امضـاى جدیدتریـن 
تفاهم نامه با کارخانـه پلى اکریل اصفهان اشـاره کرد و 
افزود: کارگروه مهندس معکوس با هدف ساخت قطعات 
برق و الکترونیـک پلى اکریـل و نیز اجـراى طرح هاى 
دانش بنیان در چارچوب این تفاهم نامه تشـکیل خواهد 

شد.

محدودیتى وجود ندارد
معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: ماسـک سـه الیه به قیمت مصوب 1300 تومان 
به وفور در داروخانه ها و واحدهاى صنفى سـطح استان 
توزیع شـده اسـت و هیچ محدودیتى براى فـروش آن 
وجود ندارد. اسـماعیل نادرى با بیان اینکـه در ماه هاى 
گذشته با مشکالتى درباره کیفیت ماسک مواجه بودیم، 
تصریح کرد: کیفیت برخى از ماسک هاى تولیدى داخل 
یا خارج استان از کیفیت الزم برخوردار نبود اما با افزایش 
نظارت هـا، این چالش به مـرور زمان برطرف شـد. وى 
ظرفیت تولید ماسک سـه الیه در استان اصفهان را سه 
میلیون در روز برآورد کرد و گفت: در زمان حاضر میزان 
واقعى تولید بین یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 800 

هزار ماسک در روز است.

توزیع روغن با قیمت مصوب
معاون امور بازرگانى سـازمان صمت استان اصفهان در 
خصوص کم شـدن روغن در بازار گفـت: روغن تنظیم 
بازار با قیمت مصوب در فروشـگاه هاى بزرگ اصفهان 
وارد چرخه توزیع شد و تا زمان فراوانى، این تزریق ادامه 
خواهـد و محدودیتى در هنـگام خرید روغـن نخواهیم 
داشـت. اسـماعیل نادرى تاکید کرد: تمام تـالش ما در 
اسـتان این اسـت که با کنترل قیمت هـا، فراوانى کاال 
داشـته باشـیم و در ایـن راسـتا مدیریت اسـتان و دیگر 
بخش ها تالش مى کنند، اما باید توجه داشت که برخى 
تصمیمات باید از مرکز کشور گرفته شود و اگر کاالیى در 

بازار کمبود داریم به این تصمیمات برمى گردد.

توزیع واکسن آنفلوآنزا 
رضـا فدایـى، مسـئول بیمـارى هـاى واگیـر مرکز 
بهداشـت اصفهان با بیـان اینکه در شـرایط اقلیمى 
اصفهان شیوع ویروس آنفلوآنزا از حدود آذر ماه خود 
را نشـان مى دهد، گفـت: هم اکنون توزیع واکسـن 
آنفلوآنزا براى مادران باردار، بیماران خاص و کارکنان 
بیمارستان ها درحال انجام است و امیدواریم به زودى 
توزیع واکسـن در داروخانـه ها براى سـایر مردم نیز 
شـروع شـود، اگرچه براى تزریق این واکسـن هنوز 

دیر نشده است.

خبر

جانشین فرماندهى انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
اعضاى یک باند پنج نفره قاچاق مواد افیونى به مرکز کشور 
و کشــف 448 کیلو تریاك از آنان طى عملیات ضربتى 

مأموران یگان تکاورى این فرماندهى خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر اظهار کرد: نیروهاى رزمى 
یگان تکاورى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان حین 
کنترل و رصد هوشمندانه یکى از محورهاى خاکى و بیابانى 
در منطقه شرق استان به سه دســتگاه خودروى سوارى 
مشکوك و قصد متوقف کردن آنها را داشتند که خودروها 

اقدام به فرار مى کنند.
وى افزود: با فرار خودروهاى مذکور مأموران با استفاده از 

خودروهاى تیزرو و تجهیزات پیشرفته خود به تعقیب آنها 
پرداخته و در یک اقدام ضربتى ایــن خودروها را متوقف 
کردند. سرهنگ هاشــمى فر از دستگیرى پنج قاچاقچى 
مواد افیونى در این عملیات خبر داد و گفت: در بازرسى از 

خودروهاى این افراد 448 کیلو تریاك کشف شد.
جانشین فرماندهى انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه 
قاچاقچیان این مقدار مواد را از مرزهاى شــرقى به مقصد 
استان هاى مرکزى کشور حمل مى کردند، اظهار کرد: این 
اقدام ضربتى، هشدارى جدى براى قاچاقچیان و سوداگران 
مرگ اســت که با هوشــیارى و تیزبینى مأموران پلیس، 

مسیرهاى استان اصفهان براى آنها امن نخواهد بود.

مدیر کیفیت فراگیر شــرکت ذوب آهــن اصفهان گفت: 
ذوب آهن اصفهان در راستاى تولید محصوالت با کیفیت، 

گام هاى بنیادین برداشته است.
سید حسین دیباجى گفت: شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
در راستاى تولید محصوالت با کیفیت و تضمین برند خود 
قدم هاى اساسى و بنیادین برداشته که یکى از مهمترین آنها 
تولید محصوالت مطابق با استاندارد ملى ایران و همچنین 
استاندارد هاى روز دنیاست. او ادامه داد: تفاوت استاندارد هاى 
تضمین کیفیت با استاندارد هاى کیفیت محصول به نوع نگاه 
ما به کیفیت از دیدگاه کل شرکت و محصول مربوط مى شود. 
استاندارد هاى محصول معموًال حداقل مشخص هاى فنى 

الزم براى کیفیت محصول را بیان مى کنند، اما استاندارد هاى 
تضمین کیفیت حداقل الزامات کیفــى الزم در همه ابعاد 
شرکت و فرایند هاى آن را نشــان مى دهند. مدیر کیفیت 
فراگیر شرکت ذوب آهن اصفهان افزود: براى مثال استاندارد 
محصول، مشخص مى کند که محصول ما از نظر استحکام، 
دوام، ابعاد، اندازه و... باید داراى چه مشــخصاتى باشــد تا 
حداقل کیفیت قابل قبول را داشته باشد، اما استاندارد تضمین 
کیفیت هیچ گونه مشخصات فنى خاصى را براى محصول 
بیان نمى کند بلکه فقط تأکید مى کند که عوامل تأثیرگذار بر 
کیفیت باید از طریق فرایند هاى مختلف مثل تولید، طراحى 

و خرید کنترل شوند.

تولید محصوالت استاندارد 
هدف اصلى ذوب آهن

تعقیب و گریز پلیس با 
قاچاقچیان در شرق اصفهان

معاون سالمت اداره کل دامپزشــکى استان اصفهان 
گفت: استان اصفهان با 800 هزار واحد پرورش بوقلمون 

یک سوم ظرفیت تولید کشور را دارد.
محمد کشــتکار با بیان اینکه در اســتان اصفهان در 
ســال هاى 95، 96 و 97 به ترتیــب 3/5 میلیون، یک 
میلیون و 800 قطعه و یک میلیــون و 400 قطعه مرغ 
در اثر بیمارى فوق حاد پرندگان معدوم شد، اظهار کرد: 
سال 98 و 99 در اســتان با بیمارى آنفلوانزاى فوق حاد 

پرندگان مواجه نشدیم.
وى گفت: براى پیشــگیرى از بیمارى آنفلوانزاى فوق 
حاد پرندگان تمام واحدهاى مرغدارى اســتان با یک 
اکیپ مشترك ممیزى، اصالح ساختارى و رعایت موارد 

بهداشتى صورت گرفته است.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر کشورهاى همسایه و حتى اروپا 
به شدت درگیر بیمارى فوق حاد پرندگان هستند، تصریح 
کرد: اگر مرزهاى کشور هم کنترل شود اما ممکن است 
با مهاجرت برخى پرندگان به سمت شهرهاى شمالى 

کشور احتمال بروز این بیمارى وجود داشته باشد.
وى با بیان اینکه در اســتان اصفهــان 221 واحد مرغ 
تخم گذار بزرگ با تولید بیش از 800 میلیون و 600 هزار 
قطعه وجود دارد، افزود: یک ششم مرغ تخم گذار و یک 

سوم بوقلمون کشور در استان اصفهان است.
معاون سالمت اداره کل دامپزشــکى استان افزود: در 
این استان 2300 واحد مرغ گوشتى با ظرفیت تولید 37 

میلیون وجود دارد.

پرورش یک سوم بوقلمون کشور در اصفهان

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با بیان اینکه "مومو" به 
بازى نهنگ آبى شباهتى ندارد، درباره این کاربر ترسناك 

توضیحاتى ارائه کرد.
ســرهنگ مصطفى مرتضوى در گفت وگو با «ایمنا» 
اظهار کرد: "مومو" بازى و برنامه نیست و امکان ایجاد 

مخاطرات هک، نفوذ و اختالل و ســرقت اینترنتى در 
گوشى تلفن همراه را ندارد.

وى افزود: "مومو" یک کاربر فضاى مجازى با عکسى 
ترسناك است که با مردم تماس مى گیرد و از آنها دعوت 
مى کند در چالش بازى "مومو" شرکت کنند و کاربران را 
به کارهاى خطرناك مانند سقوط آزاد یا سقوط از ارتفاع 

تهدید مى کند. سرهنگ مرتضوى با بیان اینکه "مومو" 
به "نهنگ آبى" شباهت ندارد، ادامه داد: برنامه نهنگ 
آبى نیز مسدود شده است از سوى دیگر "مومو" برنامه 
و بازى نیست فردى است که با خط مجازى غیر واقعى 
و از خارج از کشــور با کاربران تمــاس مى گیرد و حتى 
ممکن اســت افرادى در داخل کشور نیز از 
این فضا سوءاســتفاده کنند و با افراد دیگر 

تماس بگیرند.
رئیس پلیس فتا اصفهان گفــت: "مومو" 
کاربر هدف را تهدید مى کند که اگر کارهاى 
مخاطــره آمیز انجام ندادى بــه خانواده ات 
آسیب مى رســانم در حالى که این موضوع 
یک مزاحمت، تشویش اذهان عمومى، ایجاد 

نگرانى و اضطراب است.
سرهنگ مرتضوى با بیان اینکه کاربر باید ارتباط خود 
را با این صفحه قطع کند و مومو را مســدود کند، گفت: 
اگر فردى احساس مى کند خطوط همراه مزاحم از داخل 
کشور است موضوع را از طریق 110 به ما اعالم کند و 
خط هاى خارج از کشور را جواب ندهد و مسدود کند؛ با 

انجام این اقدامات جاى نگرانى نخواهد بود.

مراقب "مومو" باشید

مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهــان گفت: در 
ایستگاه هاى مترو 15 هزار متر فضاى تجارى وجود 
دارد که براى واگذارى این فضاها به ســرمایه گذاران 

آمادگى داریم.
احمدرضا طحانیان اظهار کرد: آرام سازى و زیباسازى 
ایستگاه هاى مترو مورد توجه اســت، از این رو اجازه 
برپایى هر کسب و کارى را نخواهیم داد، بلکه بر اساس 
سیاست گذارى ها و برنامه ریزى اقدام مى شود و آرامش 
شــهروندان تحت تأثیر تجارى ســازى قرار نخواهد 

گرفــت. وى تصریح کرد: در حال حاضر با ســرمایه 
گذاران براى استفاده از فضاى تجارى ایستگاه هاى 

مفتح و کارگر مذاکراتى شده است.
وى با بیان اینکه افزایش تاب آورى ایستگاه هاى مترو 
یکــى از موضوعات مهم و مورد توجه اســت، گفت: 
براى افزایــش تاب آورى و ایمن ســازى خط 2 مترو 
نیز تمهیدات الزم انجام شــده هرچند عمق برخى از 
ایستگاه ها 20 متر زیر زمین بوده و به لحاظ تاب آورى 

از شرایط خوبى برخوردار است.

واگذارى فضاى تجارى ایستگاه هاى مترو
 به سرمایه گذاران

معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان گفت: 
پروژه ساماندهى میدان امام حسین(ع) با اعتبارى بالغ 
بر 42 میلیارد ریال آذرماه ســال جارى به بهره بردارى 
مى رسد. سید احمد حسینى نیا در گفت و گو با «ایمنا»، 

اظهار کــرد: اجراى پروژه ســاماندهى میــدان امام 
حسین(ع) از ابتداى تیرماه سال جارى آغاز شده و طبق 
قرارداد پیمانکار طى پنج ماه یعنى آذرماه امســال به 
مرحله بهره بردارى مى رسد. وى با اشاره به ویژگى هاى 

مختلف پــروژه میدان امام حســین(ع)، تصریح کرد: 
در این پروژه که 7996 مترمربع وســعت دارد، سطح 
فضاى ســبز کل میدان 1200 مترمربع، حوض و آب 
نما 290 مترمربع، 5820 مترمربع ســنگفرش و 686 
مترمربع مســیر دوچرخه است که عملیات 
اجرایى نیز به صورت تخریــب و برچیدن 
آسفالت، خاکبردارى و اجراى غالف گذارى 
تاسیساتى است. وى از پیشرفت 75 درصدى 
پروژه ســاماندهى میدان امام حســین(ع) 
خبر داد و گفت: عملیات زیرســازى میدان 
امام حســین(ع) به جز در بخش جنوبى به 
پایان رســیده اســت. معاون شهرسازى و 
معمارى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
پروژه ساماندهى میدان امام حسین(ع) در مسیر محور 
دولتخانه صفوى است، خاطر نشان کرد: با اجراى این 
پروژه اتصال محور گردشگرى از سمت جنوب به شمال 

شرق اصفهان انجام مى شود./3266

آذرماه؛ پایان پروژه ساماندهى میدان امام حسین(ع)

مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان اظهار داشت: 
مهم ترین طرح در حال حاضر که مقدارى آب به حوضه 
زاینده رود اضافه مى کند، سد مخزنى کوهرنگ 3 است 
که تونلى به طول حدود 23 کیلومتر دارد و تجهیز کارگاه 

آن به پایان رسیده است.
مســعود میر  محمد صادقى افزود: 93 درصد از حفارى 
پیش رفته است و آماده بتن ریزى هستیم؛ بدنه سد آماده 
بتن ریزى است؛ سامانه آب بندى و زهکشى تقریبا 50 
درصد تکمیل شده است و تونل سوم کوهرنگ به صورت 

کامل آماده شده است.
وى با بیان این کــه حدود 50 درصد از کل پروژه ســد 
پیشرفت داشته اســت، گفت: امیدوار هستیم در سال 
1400 این سد را آب گیرى کنیم، در این باره هزینه هاى 
احداث سد را فوالد مبارکه پرداخت مى کند و پس از پایان 
پروژه دریافت مى کند؛ البته براى خرید اراضى مورد نیاز 

به بودجه نیاز داریم.
میر  محمد صادقى در مورد وضعیت آب شــرب استان 
اصفهان بیان داشت: در زمان پیک مصرف حدود 5 متر 
مکعب بر ثانیه کمبــود آب در اصفهان داریم و از همین 

جهت سامانه دوم آبرسانى را در نظر گرفتیم.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به 
این که تونل گالب آب را از ســد زاینده رود به تیران و 
کرون منتقل مى کند، تصریح کرد: حدود 3500 میلیارد 
تومان هزینه سامانه دوم آبرسانى به 14 شهرستان استان 
اصفهان است و اجراى آن بین 3 تا 5 سال طول مى کشد.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان یادآور شد: 
در یک ســال حدود 700 میلیون متر مکعب کمبود آب 
در استان اصفهان داریم که براى جبران این کمبود چند 
طرح از جمله بهشت آباد و استفاده از پساب براى صنایع 

در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در باره وضعیت آلودگى 
هواى اصفهان اظهار کرد: شهر اصفهان کمترین روز با هواى 
پاك را دارد و  تعداد روزهاى پاك شهر اصفهان در سال 98 از 
تعداد روزهاى پاك شهر تهران در همان سال کمتربوده است 
وضعیت آلودگى هواى استان بسیار فاجعه بار است؛ در سال 

گذشته،  21روز در شهر اصفهان هواى پاك داشتیم.
طاهره چنگیز ادامه داد: در ســال 99 آلودگى هوا همچنان 
ادامه دارد؛ موضوعى کــه وجود دارد،  بحث عدم تناســب 
ضریب محرومیت با شرایط استان است یعنى علیرغم اینکه  
ما دومین استان مالیات دهنده در کشور هستیم مالیات اندکى 

در قالب مناطق محروم به استان باز مى گردد.
وى گفت: سالمت روان نامناسب داریم و عالوه بر این مسائل 
بیمارى هاى بومى مانند تب مالت و سالک نیز داریم و نباید 

فراموش کرد مسائل ما در کرونا خالصه نمى شود.

وضعیت آلودگى هواى تونل سوم کوهرنگ آماده بهره بردارى است
اصفهان فاجعه بار است

رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى استان اصفهان گفت: 
متاسفانه امروز حال و روز استان اصفهان در حوزه تجارت 
الکترنیک خوب نیست و در حالتى خوشبینانه در رتبه کمتر از 

پنجم کشور قرار دارد.
محمد اطرج در جلسه معرفى ظرفیت ها و زیرساخت هاى 
پست استان اصفهان و شرکت ملى پست در حوزه مشاغل 
خانگى و توسعه آن از طریق سرویس تجارت الکترونیک، 
اظهار کرد: در بحث تجارت الکترونیک، توســعه خدمات 

پستى در استان بسیار حایز اهمیت است.
وى با بیان اینکه در اساسنامه پست عنوان شده که پست باید 
«گیت وى» تجارت الکترونیک کشور باشد، اگرچه بخش 
خصوصى در این حوزه وارد شده است، تصریح کرد: متاسفانه 

امروز حال و روز استان اصفهان در حوزه تجارت الکترونیک 
خوب نیست و در حالتى خوشــبینانه در رتبه کمتر از پنجم 
کشور قرار دارد، در حالیکه استان پتانسیل داشتن 600 نوع 
صنایع دستى، ظرفیت باالى تولید محصوالت کشاورزى و 
... را دارد، اما در حوزه تجارت الکترونیک جایگاه خوبى ندارد.

وى با بیان اینکه به دنبال تدویــن مارکت پلیس هایى در 
عمده فروشى و خرده فروشى هســتیم، گفت: در این فضا 
پســت باید با تمام ظرفیت هاى خود وارد میدان شود و اگر 
توسعه یابد این بیزینس اصلى پســت خواهد شد، بنابراین 

باید ظرفیت خالى پست در شهرستان ها را شناسایى کنیم.
وى با اعتقاد بر اینکه موضوع تجارت الکترونیک به راحتى 
در استان مى تواند شــکل بگیرد، گفت: در حال حاضر هر 

شهرستانى صنایع دستى مخصوص خود را دارد که نیازمند 
حمایت براى فروش است و شرکت پست براى توزیع این 

محصوالت مى تواند کمک رسان باشد.
رئیس ســازمان نظام صنفى رایانه اى استان همچنین به 
برخى انتقادات به پســت اشــاره کرد و گفت: ایراد اساسى 
مربوط به لجستیک پست است، همچنین زمان فعالیت و 
هم نوع برخورد و از سوى دیگر برخى ضعف ها در جابجایى 
مرسوالت از دیگر ایرادات است و به نظر مى رسد براى حل 
این مشکالت پســت با تغییر تفکر خود و همچنین برون 
سپارى موجب کاهش بهاى تمام شده خدمات خود شود، 
بنابراین امروز پســت باید از ظرفیت هاى آزاد جامعه بهره 

گیرد.

رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى استان اصفهان:

حال تجارت الکترونیک در اصفهان 
خوب نیست

مدیر تاالر هنر اصفهــان گفت: بازســازى تاالر هنر 
در مراحل پایانى اســت و امیدواریم تا یــک ماه آینده 

بهره بردارى شود.
پس از گمانه زنى هاى بســیار در خصوص تعمیر تاالر 
هنر، بازسازى این تاالر از ابتداى سال 98 آغاز شد. نیاز 
به توسعه سالن ها، فرسودگى ساختمان و وجود فضاهاى 
بدون کاربرد از جمله مواردى بود کــه لزوم تعمیر این 
تاالر را مطرح مى کرد. سعید امامى در خصوص مراحل 
بازسازى این تاالر گفت: بازسازى تاالر هنر در مراحل 
پایانى اســت و امیدواریم تا یک ماه آینده بهره بردارى 

شود تا بتواند براى اجراها آماده گردد.
وى با اشاره به شرایط اجرا در این تاالر افزود: همه چیز 
بســتگى به زمان اتمام بازســازى دارد؛ اگر تا آن زمان 

شرایط ناشى از شیوع بیمارى کرونا بهتر نشود نمى توان 
اجرایى در تاالر گذاشت اما اگر شرایط معمول بود و قرار 
شد اجرا داشته باشیم باید با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
از جمله ضدعفونى کردن، اســتفاده از ماسک و رعایت 

فاصله گذارى اجتماعى باشد.
مدیر تاالر هنر با اشاره به تعمیرات شده در تاالر ادامه داد: 
چند پالتو به تاالر اضافه شده است. پیش از این تاالر هنر 
دو پالتو داشت، اما در حال حاضر از چهار پالتو حرفه اى 
بهره مند شــده اســت. امامى اضافه کرد: صندلى هاى 
سالن اصلى تاالر و کفپوش تغییر کرده است. تجهیزات 
تخصصى نور، تصویر و صدا بیشتر شده است. اتاق هاى 
فرمان تاالر توســعه پیدا کرده و محیط عمومى آن نیز 

بازسازى و تعمیر شده است.

در نیمه نخست سال جارى حدود شش هزار تن محصول رب 
گوجه فرنگى در اصفهان تولید و به خارج از کشور صادر شد.

مدیر سازمان تعاون روستایى استان اصفهان با اشاره به خرید 
بیش از دو برابرى گوجه فرنگى نسبت به پارسال گفت: بیش 
از 14 هزار تن محصول گوجه فرنگى از کشاورزان استانهاى  
فارس، زنجان، کرمانشاه و همدان خریدارى و در مجتمع هاى 
صنایع تبدیلى اصفهان به رب گوجه فرنگى به روش اسپتیک 

تبدیل و به کشور هاى اوراسیا صادر شد.
محسن حاجى عابدى افزود: محصوالت صنایع تبدیلى رب 
گوجه فرنگى اصفهان با کسب استاندارد هاى بین المللى در 
نیمه نخست امسال به کشور هاى چین، روسیه، آلمان، غنا و 

حاشیه خلیج فارس صادر شد./3265

رب گوجه فرنگى تولید اتمام بازسازى تاالر هنر تا یک ماه دیگر
اصفهان در آن سوى مرزها
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تهیه کننده «بمب» از جزئیات این مســابقه تلویزیونى 
جدید با اجراى رضا رشیدپور که از ابتداى ماه آبان روى 

آنتن شبکه 3 مى رود خبر داد. 
محمدرضا رضائیان در توضیحاتى درباره ســاخت این 
مسابقه تلویزیونى، گفت: در حال ساخت برنامه اى جدید 
براى شبکه 3 هستیم که مسابقه بزرگ «بمب» نام دارد. 
رضا رشیدپور این برنامه را اجرا مى کند و تفاوت زیادى 
با تجربه قبلى اى دارد که تیم برنامه ســازى ما با آقاى 

رشیدپور داشته است. 
وى درباره اجراى رشیدپور در این مسابقه توضیح داد: در 
این برنامه با اجراى متفاوتى از رشیدپور مواجه خواهیم 
شد که این جنس از اجرا را پیش از این در برنامه هایش 

تجربه نکرده است و فضاى جدیدى دارد. 
تهیه کننــده «بمــب» دربــاره تولید این مســابقه و 
ویژگى هاى آن یادآور شــد: «بمــب» جذابیت هاى 
باالیى دارد و در این روزها که مردم به روحیه بخشى و 
برنامه هاى مفرح نیاز دارند این برنامه سرگرم کننده است. 
برهمین اساس در مشورت هایى که اتاق فکر برنامه با 
مدیران شبکه داشــت به این نتیجه رسیدیم که شاید 

بهتر باشد در چنین فضایى از ساختارى هیجان انگیز و 
پرانرژى تر استفاده کنیم. 

وى با اشاره به ایده مسابقه «بمب» تصریح کرد: «بمب» 
برگرفته از یکى از پربیننده ترین مسابقه هایى است که 
در دنیا در حال برگزارى است و در بیش از 20 کشور در 
رنکینگ موفق ترین برنامه ها قــرار دارد. ما هم تالش 
کردیم با استفاده از آن پلتفرم، ساختار این مسابقه را در 
کشور خود پیاده ســازى کرده و براساس محتواى مورد 
نظر خــود ایرانیزه کنیم. به نظرم مخاطب از تماشــاى 

این برنامه لذت مى برد و 
استقبال زیادى از آن 

خواهد شد.
رضائیان عنوان کرد: 

باید این 

نکته را در نظر داشت که این مســابقه صرفاً  سرگرمى 
نیســت و در بخش هاى مختلف، محتوایى کاربردى 
خواهد داشت تا آگاهى بخشــى را هم به همراه داشته 

باشد.
وى با اشاره به ایده تولید مسابقه هاى موفق جهانى گفت: 
«عصر جدید» توانســت یکى از الگوهاى برنامه سازى 
موفق را ایرانیزه کند تا ما از سایر 
کشورها عقب نباشیم فکر 
مى کنم این مسابقه هم 
بتواند سطح برنامه سازى 

تلویزیون را جلو ببرد. 

آزاد شدن بیش از 50 زندانى توسط محسن چاوشى 
و هوادارانش باعث شــده که برخــى از کاربران 
درخواســت هاى عجیبى براى انجام گلریزان از 

سوى این خواننده داشته باشند.
این خواننده موسیقى پاپ طى دو سال اخیر بیش 
از 50 زندانــى که برخى از آنهــا فاصله چندانى با 
چوبه دار نداشته اند را با همراهى هوادارانش آزاد 
کرده و اکنون این موضوع به ســوژه کاربران در 
توییتر تبدیل شــده و برخى کاربران از چاوشــى 

درخواست هاى عجیب و غریبى داشته اند.
سیروس، زهرا، دنیا، فرشته، ستار، جواد و سمانه از 
آخرین زندانیانى بودند که توسط محسن چاوشى و 
با کمک هاى مردمى از بند آزاد شدند. سرعت آزاد 
شدن زندانى ها در هفته هاى اخیر افزایش پیدا کرده 
و اکنون چاوشــى هر هفته حداقل یک فراخوان 
منتشر مى کند و از هوادارانش مى خواهد مبلغ مورد 

نیاز براى آزادى شخص مذکور را تأمین کنند.
این مسئله باعث شــده که برخى از کاربران براى 
خالص شدن باشگاه پرسپولیس از بدهى سرمربى 
سابقش «برانکو ایوانکوویچ»  و یا براى نجات پیدا 
کردن مردانى که به دلیل نپرداختن مهریه به زندان 
افتاده اند به محسن چاوشى پناه بیاورند. براى نمونه، 

کاربرى در توییتر نوشته است: «محسن 
خان چاوشى! حال چند میلیون هوادار 

به این تیم بسته س، خودت همت 
کن پول برانکو رو جمع کن بذار یه 
نفس راحت بکشیم تو این وضعیت 

داغون!»
کاربر دیگرى هم نوشته: «شاید تنها 

کسى که بتواند کمک کند قانون مهریه 
اصالح شــود و صدایش به جایى برسه 

محسن چاوشى باشد. لطفًا به داد مردهاى 
بیچاره اى که طعمه کاسبان مهریه قرار گرفتند 

برسید.»
برخى از کاربــران درخواســت هاى عجیب و 
غریب ترى دارند. به طور مثال کاربر دیگرى به 
طنز نوشته که «اآلن نیاز دارم محسن چاوشى 

هزینه آیفون 12 رو برام گلریزون کنه!»
با کمپینى که محسن چاوشى به راه انداخته شاید 
خیلى از زندانى ها و یا خانواده آنهــا به فکر افتاده 
باشــند که از این طریق مبلغ بدهى یا دیه را تهیه 
کنند و از زندان خالص شوند، اما درخواست هر فرد 

زندانى لزوماً مورد پذیرش چاوشى قرار نمى گیرد.
مشاور رســانه اى این خواننده با بیان اینکه اکنون 
80 نفر در نوبت گلریزان چاوشــى هستند، تأکید 
مى کند: براى انتخاب افــراد اولویت هایى داریم، 
مثًال سن زندانى مهم است، عمد یا غیرعمد بودن یا 

برخى حساسیت ها و مالحظات عرفى و فرهنگى.
روند کار طبق توضیحات مشاور رسانه اى چاوشى 
به این ترتیب اســت که خانواده مقتــول نامه ها 
و مجوزهاى مــورد نیاز را با تأیید رســمى و مهر 
و امضاى دادســتانى آماده مى کند. این پروســه 
گاهى چند ماه زمــان مى برد. ولــى دم باید یک 
ویدیو تهیه کنــد و در اختیار گروه چاوشــى قرار 
دهد که بر اســاس آن اعالم رضایتش را با نام و 
مشخصات دقیق قاتل و مقتول اعالم کرده  باشد. 
بعد از دریافت همه مجوزها و اعالم رضایت، شماره 
تماس گروه چاوشى در اختیار بانک قرار مى گیرد تا 
پیامک هاى واریزى به حساب ولى دم، یعنى همان 
رقم هایى که طرفداران واریز مى کنند به شــماره 
تلفن همراه گروه چاوشى ارسال شود و 
آن وقت است که محسن چاوشى 
به طرفدارانش شماره حساب 
بانکــى را اعــالم مى کند و 

گلریزان آغاز مى شود.

از آزادى زندانیان مهریه تا پرداخت بدهى «برانکو»

درخواست هاى عجیب 
از محسن چاوشى 
در فضاى مجازى

پی ج ى بر ی و وویچ یو و بر ش ب
کردن مردانى که به دلیلنپرداختن مهریه به زندان

افتاده اند به محسنچاوشى پناه بیاورند. براى نمونه، 
کاربرى در توییتر نوشته است: «محسن 

خان چاوشى! حال چند میلیون هوادار
به این تیم بسته س، خودت همت 
کن پول برانکو رو جمع کنبذار یه 
نفس راحت بکشیم تو این وضعیت 

داغون!»
کاربر دیگرى هم نوشته: «شاید تنها

کسى که بتواند کمک کند قانون مهریه 
اصالح شــود و صدایش به جایى برسه 

محسن چاوشى باشد. لطفًا به داد مردهاى 
بیچاره اى که طعمه کاسبان مهریه قرار گرفتند 

برسید.»
برخى از کاربــران درخواســت هاى عجیب و 
غریب ترى دارند. به طور مثال کاربر دیگرى به 
طنز نوشته که «اآلن نیاز دارم محسن چاوشى 

یر ى ر ر ب ر ی ر ى و چ رو س
پیامک هاى واریزى به حساب ولى دم، یعنى همان

رقم هایى که طرفداران واریز مى کنند به شــماره 
تلفن همراه گروه چاوشى ارسال شود و 
آن وقت است که محسن چاوشى 
به طرفدارانش شماره حساب

اعــالم مى کند و  بانکــى را
گلریزان آغاز مى شود.

  سجاد مالمیر/ ایران آرت |

با صدور پروانه نمایش، انتشار سریال «قورباغه» 
از دوشنبه  3 آذر ماه آغاز مى شود.

با گذشــت 18 ماه از دریافت پروانه ساخت، 11 
ماه فیلمبردارى کامــل و صدور پروانه نمایش، 
سریال «قورباغه» به نویسندگى و کارگردانى 
هومن ســیدى و تهیه کنندگى على اسدزاده، 
تاریخ دقیق انتشار این ســریال مشخص شد. 
سریال «قورباغه» از سوم آذر ماه در 16 قسمت 

به صورت هفتگى، هر دوشنبه منتشر مى شود.
در ســریال «قورباغه» نوید محمد زاده، صابر 
ابر، فرشته حســینى و سحر دولتشاهى، مهران 
غفوریان، آناهیتا افشار، هومن سیدى، شهروز 
دل افکار، اشکان حسن پور، معین شاهچراغى و 

پیمان پازوکى بازى مى کنند./3253

 «قورباغه» 3 آذر مى آید

رضا رشیدپور، مجرى «بمب» شد

اللــه اســکندرى بازیگــر کشــورمان صفحه 
اینســتاگرامش را با انتشار عکســى در کنار مریم 
موســویان، بازیگر سریال «جشن ســربرون» به 

روز کرد.
سریال «جشن سربرون» به نویسندگى و کارگردانى 
مجتبى راعى و تهیه کنندگى حسن نجاریان، سریال 
در حال ســاخت تلویزیون است که تصویربردارى 
آن این روزها ادامه دارد. این سریال تاریخى در 30 
قسمت ساخته مى شود و روایتگر ماجراهایى از دوران 
قبل از مشروطیت است و بازیگران سرشناس زیادى 

در این سریال تاریخى به ایفاى نقش پرداختند.
الله اسکندرى بازیگر ســریال «جشن سربرون» 
صفحه اینستاگرامش را با انتشــار عکسى از این 

سریال به روز کرد و نوشت:
«این روزهاى ما... فیلمبردارى همچنان در روزهاى 
پاییزى ادامه دارد، همراه با مریم جان موسویان و آقا 

ابوالفضل...»
مریم موسویان یکى از بازیگران جوان دنیاى هنر 
اســت که در «شــاهرگ»، «زمانى براى از دست 
دادن»، «دختر ایــران» و چندین نمایش به ایفاى 
نقش پرداخته است. تصویربردارى سریال «جشن 
سربرون» از سال گذشته آغاز شد و بعد از مدتى وقفه 
به دلیل شیوع ویروس کرونا بار دیگر از اردیبهشت 
ماه از سر گرفته شد و تصویربردارى آن براى رسیدن 

به پخش ادامه دارد.
الله اســکندرى در ســریال «جشــن سربرون» 
بازیگر نقش  «بى بى کتا» اســت و نقش همســر 
او را در ایــن ســریال حســین محجــوب بازى 

مى کند که قهرمان اصلى قصه است.

فیلمبردارى سریال «خوب بد جلف» براى پخش در 
شبکه خانگى آغاز شد. این سریال مانند قسمت دوم 
فیلم سینمایى اش توسط محسن چگینى و پیمان 
قاسمخانى کارگردانى مى شود و بخش اعظم آن در 

یک قطار جلوى دوربین مى رود.
نکته جالب جدا شدن ریحانه پارسا از جمع بازیگران 
این مجموعه است. بازیگرى که در «خوب بد جلف؛ 
ارتش سرى» یکى از نقش هاى اصلى را عهده دار 
بود و قرار بود در سریال «خوب بد جلف» هم حضور 
داشته باشد که همکارى اش با این پروژه منتفى شد.

خود ریحانه پارسا در یک الیو اینستاگرامى درباره 
دلیل عدم حضورش در ســریال پیمان قاسمخانى 
گفت که به دلیل «احواالت شخصى» از این پروژه 
انصراف داده و تصمیم گرفته است براى مدتى کار 
نکنــد. او تأکید کرده چون مى خواســته در خلوت 
خودش باشــد(!) این تصمیم را گرفته اســت و به 
گفته خودش براى اینکه مواجهه با «شیطنت رسانه 

اى»(!) نشود، موضوع را علنى کرده است. 
هنوز نام سریال «خوب بد جلف» مشخص نیست و 
تنها پیمان قاسمخانى اعالم کرده این فیلم همراه با  
شوخى های ى با فیلم «بوچ کاسیدى و ساندنس کید» 

خواهد بود./3252

ادامه تصویربردارى 
«جشن سربرون»
 با الله اسکندرى

سریال «خوب بد جلف» 
بدون ریحانه پارسا 

کلید خورد

تعدادى از ابرستاره هاى سینماى بالیوود از رسانه هاى هندى که پاى 
بسیارى از آنها را به پرونده مرگ «سوشانت سینگ راجپوت» کشاندند، 
به دادگاه شکایت کردند. این رسانه ها به بدنام کردن صنعت سینماى 

بالیوود متهم شده اند.
این هنرپیشــه هاى بالیوودى شــکایتى را علیه دو رسانه هندى به 
دادگاه ارائه کردند و خواســتار روند دادرسى علیه این رسانه ها شدند 
که اتهاماتى را در ارتباط با مرگ راجپوت در ماه ژوئن، منتشر کرده اند.

این دادخواســت چند ماه پس از آن رخ داد که کانــال هاى خبرى 
تلویزیونى آزاد هند، صنعت فیلم هندى زبان مســتقر در بمبئى را با 
اتهامات متعدد مربوط به مرگ سوشــانت ســینگ راجپوت و در پى 

ادعاى خودکشى این هنرپیشه در ماه ژوئن مواجه ساختند.
این پرونده ماه ها گمانه زنى کانال هــاى خبرى را تحریک کرد، که 
فیلمسازانى که راجپوت را براى نقش هایى رد کرده بودند که تا حدى 
مسئول خودکشى وى بوده اند، متهم کنند و بسیارى از مشاهیر بالیوود 

را به عضویت در کارتل مواد مخدر متهم کرده که باعث شــد این 
هنرپیشه جانش را از دست بدهد. تحقیقى که به دنبال ادعاى قاچاق 
مواد مخدر در بالیوود، توســط آژانس فدرال مواد مخدر هند در حال 

پیگیرى است.
راجپوت،  هنرپیشه 34 ساله بالیوودى در تاریخ 4 ژوئن در آپارتمانش 
در بمبئى مرده پیدا شد. پلیس آن را یک پرونده خودکشى اعالم کرد و 

این پرونده هنوز در دست بررسى است.
در دادخواست یاد شــده، برخى از بزرگ ترین نام هاى بالیوود، از جمله 
هنرپیشه هاى فوق ســتاره «امیر خان»، «شــاهرخ خان»، «سلمان 
خان» و «آکشى کومار»، علیه کانال هاى خبرى «Republic TV» و 

«Times Now» به دادگاه شکایت کردند.
شاکیان گفتند که آنها از دادگاه درخواست پیگرد این دو کانال خبرى 
تلویزیونى و مجریان مشهور آنها به دنبال انتشار گزارش غیر مسئوالنه، 

تحقیرآمیز و افترا آمیز کرده اند.

3 خان مشهور سینماى هند متحد شدند

20 سال قبل که مهران مدیرى برنامه «ساعت خوش» 
را روى آنتن مى برد در آیتمى بــا برنامه «هنر هفتم» 

اکبر عالمى شوخى کرده بود.
شــوخى مهران مدیرى با «مســابقه هفته» زنده یاد 
منوچهر نوذرى را کمتر کســى است که به یاد نداشته 
باشد؛ این ویدیوها بارها در فضاى مجازى و همچنین 
شبکه نسیم بازپخش شده است. اما شاید برخى از یاد 
برده باشند که «ســاعت خوش» در همان روزها که 
شــوخى با برنامه هاى در حال پخش تلویزیون را در 
دستور کار داشــت، «هنر هفتم» اکبر عالمى را هم به 

طنز گرفته بود.
ســابقه تولید برنامه «ســاعت خوش» به سال هاى 
73 و 74 برمى گــردد. ایــن برنامــه در آن روزها به 
کارگردانى مهران مدیرى هفته اى یک بار از شــبکه 
2 پخش مى شد و شوخى با برنامه هاى در حال پخش 
تلویزیون را هم بخشــى از آیتم هاى خــود قرار داده

 بود.
درست در همان دهه 70 که تلویزیون دو شبکه بیشتر 
نداشــت، برنامه اى با نام «مســابقه هفته» با اجراى 
منوچهر نوذرى هم از شــبکه اول پخش مى شد که 
«ســاعت خوش» آیتم هاى متعــددى را با حضور 
بازیگرانى چــون مهران مدیرى، یوســف صیادى و 
رضا عطاران براى شوخى با این برنامه تولید و پخش 
کرد. و البته همان 20 ســال قبل که مهران مدیرى 
در «ســاعت خوش» برنامه منوچهر نوذرى را به طنز 
گرفته بود، در آیتمى دیگر، با برنامه «هنر هفتم» هم 

شوخى کرده بود.
«هنر هفتــم» برنامه اى تخصصى در حوزه  ســینما 

بود که با اجــراى زنده یــاد اکبر عالمى پنج شــنبه 
شب ها روى آنتن شــبکه اول مى رفت و در آن زمان 
توانست نظر مخاطبان ســینما به ویژه آنهایى که به 
تاریخ سینما توجه بیشترى داشــتند را به خود جذب 

کند. 
مرحوم اکبر عالمى حدود سه ســال قبل در پاسخ به 
این پرسش که «خیلى قوى شایعه شــده بود شما و 

آقاى نوذرى از مهران مدیرى دلخور شده اید و بهتان 
برخورده اســت»، گفته بود: « نه؛ شــادروان نوذرى 
که دوســت صمیمى و هم نفس و اســتاد من بود، نه 
تنها سر ســوزنى از این قضیه آزرده نشد بلکه قاه قاه 

خندید.»
او در ادامه گفته بود: «"ساعت خوش" یکى از زیباترین 

برنامه هــاى تلویزیون بود و برنامه ما را به شــهرت 
رســاند؛ وقتى هم مهران مدیرى را دیدم از او تشکر 

کردم.»
اما هفته پیش و یک روز پس از درگذشت اکبر عالمى، 
مهران مدیرى با انتشار یادداشتى کوتاه از اکبر عالمى 
به عنوان اســتاد خود یاد کرد. مدیرى نوشــته است: 
«آقاى عالمى عزیزم... شــما دوست داشتنى ترین و 

شریف ترین اســتادى بودید که در زندگى دیده ام... 
انگار اندوه این روزها پایان ندارد و شما اکنون، حتمًا در 

جاى بهترى هستید... روحتان آرام.»
زنده یاد اکبــر عالمى، منتقد، کارشــناس ســینما، 
مستندساز و استاد دانشــگاه بامداد سه شنبه 22 مهر 

ماه بر اثر ابتال به کرونا درگذشت. 

مهران مدیرى در «ساعت خوش» اکبر عالمى را دلخور کرد؟
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قاسم حدادى فر در 37 سالگى کماکان مهره اى کلیدى و غیرقابل جانشین در 
ذوب آهن و فرمانده این تیم درون زمین است.

اودر  لیگ بیستم و در هفدهمین سال حضورش در لیگ برتر، هنوز بازیکنى 
کلیدى براى ذوب آهن است. او فوتبالش را از این تیم شروع کرد و غیر از یک 
فصل بازى به طور قرضى در نفت آبادان و یک دوره حضور در تراکتور بخاطر 
سربازى در تمام این سال ها تنها پیراهن ذوب را به تن کرده است. هافبک چپ 
پا و فرمانده میانه زمین بارها پیشنهادات وسوسه کننده استقالل و پرسپولیس 

را نادیده گرفت تا اکنون نماد باشگاه قدیمى ذوب آهن باشد. 

نیاز به جذب بازیکن داریم 
60 درصد از تیم ما عوض شده و ما یکسرى بازیکن جدید داریم امیدوارم که 
آنها تأثیرگذار و خوب باشند. کسانى که از جمع ما جدا شدند واقعاً جزو مهره هاى 
اصلى بودند اما در شرایط اقتصادى بازیکنان با پول هاى بهتر به تیم هاى دیگر 

مى روند. این موضوع چند سال اســت که دارد تکرار مى شود. کارمان سخت 
است و هنوز هم در چند پست نیاز به جذب بازیکن داریم تا این تیم کامل شود 

تا بتوانیم اتفاقات تلخ گذشته را جبران کنیم.

شاهد کیفیت روز فوتبال دنیا خواهیم بود 
رحمان رضایى که االن در جایگاه مربى است در تیم ملى و تیم هاى خارجى 
بازى مى کرده و خیلى با انگیزه است. امیدوارم بتوانیم تفکراتش را در زمین پیاده 
کنیم. نسل جدیدى از مربیان دارند وارد فوتبال مى شوند و مطمئناً کیفیت روز 

فوتبال دنیا با این مربى ها وارد فوتبال ما مى شود. 

من به عشق توپ و زمین زنده ام
من تمام تالشم را مى کنم تا لحظه اى که هستم مثمر ثمر باشم. هرچه دارم از 
باشگاه  بزرگ ذوب آهن است و این باشگاه خیلى براى من زحمت کشیده. البته 

من هم عرقم را ثابت کردم و تا آخرین لحظه  دوست دارم تالش کنم و پا به پاى 
جوانان براى این تیم به میدان بروم و براى دقایقى هم که شده  مردم اصفهان 
و کســانى که در کارخانه واقعاً تالش مى کنند را شاد کنم. صحبت کردن  در 
خصوص اینکه چه زمانى مى خواهم از فوتبال خداحافظى کنم خیلى سخت 
است. چون من به عشــق توپ و زمین زنده ام و نفس مى کشم. تا زمانى که 

مثمرثمر باشم ادامه مى دهم و اگر نبودم با کمال احترام خداحافظى مى کنم.

کار سختى مقابل فوالد داریم
در خصوص بازى هفته اول با فوالد باید بگویم که فکر مى کنم این تیم جزو 
چهار تیم برتر لیگ است و بازیکنان خوبى جذب کرده. از آنجایى که تیم ما تغییر 
کرده شرایط سختى داریم.  طول مى کشد تا هارمونى کامل را به دست بیاوریم. 
اما تالش مى کنیم بازى خوبى انجام دهیم تا از بازى اول خوب باشیم و تا آخر 

همین روند را ادامه دهیم.

صحبت درباره زمان خداحافظى سخت است

حدادى فر: به عشق فوتبال نفس مى کشم

چند وقت پیش بود که خبر تابعیت میالد عبادى پور در فضاى مجازى 
ســر و صداى زیادى به پا کرد. اما این بازیکن تیم ملى والیبال که در 
لهستان مشغول بازى هاى باشگاهى اش است مى گوید تابعیت نگرفته 

و شهروند شده است: 
«قطعًا حق شهروندى  در اروپا  براى من مســافرت را  با شروع لیگ 
قهرمانان اروپا  راحت تر مى کند، آن هم  در کشورهایى که عضو اتحادیه 
اروپا نیستند. براى من که اقامت اروپا را ندارم سفر مشکل ساز مى شود 
اما با پاسپورت لهستان خیلى  راحت تر مى توانم سفر کنم. البته نه تنها 
براى اسکرا باشگاه لهســتانى ام که  حتى همراهى من با تیم ملى هم 
خیلى راحت تر مى شود. خیلى ها اشــتباه متوجه شده اند؛ من ملیتم را 
عوض نکرده ام. هدف من از این تابعیت، تغییــر ملیتم براى بازى در 
تیم ملى لهستان نبود، ملیت من ایرانى اســت و براى تیم ملى ایران 
بازى مى کنم و افتخار هم مى کنم. من از سال 2014 که در لهستان 
بازى کرده ام و سال 2017 هم که در پگالس لیگا بازى مى کنم، این 
کشور شده وطن دومم و با پاسپورت لهســتانى ام  حاال اینجا احساس

 راحت ترى دارم.»

جلسه هیئت مدیره باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان در محل ستاد این باشگاه تشکیل شد. در این جلسه 
که باحضور اکثریت اعضاى هیئت مدیره برگزار شد تصمیماتى به شرح ذیل اتخاذ شد: 

مجتبى صالحى به عنوان قائم مقام مدیر عامل باشگاه منصوب شد. وى از سال 1394 تاکنون مدیرعامل مؤسسه 
باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان، از ســال 1390 تا 1392 به عنوان دبیر هیئت مدیره و معاونت مالى و 

پشتیبانى باشگاه ذوب آهن و در سال 1390 سرپرستى باشگاه ذوب آهن را در کارنامه کارى خود دارد.
محمد مهدى رمضانى به عنوان مدیر روابط عمومى منصوب شد. وى پیش از این مسئولیت نیز در ادوار پیشین باشگاه 

مدیریت روابط عمومى و مدیریت کانون هواداران باشگاه را بر عهده داشت.
محمدرضا کربکندى به عنوان مشاور فنى مدیرعامل منصوب شد. این پیشکسوت ورزش استان اصفهان و کشورمان 
در سال هاى گذشته عالوه بر سرمربیگرى تیم ذوب آهن، مسئولیت هاى مختلفى در تربیت بدنى استان و باشگاه 

ذوب آهن داشته است.
محمدرضا کربکندى با حفظ سمت در هیئت مدیره به عنوان سخنگوى باشگاه منصوب شد.

جهت ارتقا و پشتیبانى هرچه بهتر تیم هاى باشــگاه در رده هاى مختلف کمیته فنى باشگاه تشکیل و اعضاى آن 
به ترتیب جواد محمدى به عنوان رئیس کمیته، مجتبى صالحى به عنوان عضو کمیته، 

محمدرضا کربکندى به عنوان عضو کمیته، بهروز یبلویى به عنوان عضو کمیته 
و همچنین محســن کرباســچى به عنوان عضو و دبیر کمیته مذکور انتخاب

 شدند.

تغییرات جدید 
در مدیریت 

باشگاه ذوب آهن

ا به پاى 
صفهان 
ردن در 
سخت 
مانى که 

کنم.

یمجزو 
 ما تغییر 
بیاوریم. 
 و تا آخر 

 هیئت مدیره به عنوان سخنگوى باشگاه منصوب شد.
هاى باشــگاه در رده هاى مختلف کمیته فنى باشگاه تشکیل و اعضاى آن 

س کمیته، مجتبى صالحى به عنوان عضو کمیته، 
عنوان عضو کمیته  کمیته، بهروز یبلویى به
 عنوان عضو و دبیر کمیته مذکور انتخاب

تغییرات جدید 
در مدیریت 

باشگاه ذوب آهن

سرمربى تیم فوتبال سپاهان اصفهان در اندیشــه باال بردن سطح علمى مجموعه 
این تیم است.

محرم  نویدکیا در دانشگاه آزاد اسالمى واحد خوراسگان حاضر شد و ضمن بازدید از 
این دانشگاه با مسئوالن مربوطه دیدار و گفتگو  کرد.

وى درباره  حضورش در دانشگاه آزاد عنوان کرد: دلم مى خواست ارتباطى بین باشگاه 
سپاهان و دانشگاه آزاد برقرار شود و دو طرف تعامل خوبى داشته باشند تا در باشگاه 

سپاهان مسائل علمى بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
نویدکیا تصریح  کرد: امیدوارم هر دو طرف به هم  کمک کنند و ارتباط متقابلى داشته 

باشند تا پیشرفت کنند و به جایگاه واقعیشان  برسند.

مدافع چپ 22 ســاله فصل قبل ذوب آهن با عقد قراداد یکساله به فوالد خوزستان 
پیوست.

باشگاه فوالد خوزستان اعالم کرد که مهران درخشان مهر مدافع چپ فصل گذشته 
تیم ذوب  آهن اصفهان با امضاى قراردادى یکساله به جمع شاگردان نکونام پیوست و 

در فصل جدید مسابقات لیگ تیم فوالد خوزستان را همراهى خواهد کرد.
این مدافع چپ اصفهانى در فصل گذشته 12 مسابقه براى ذوب آهن انجام داد و 602 

دقیقه در ترکیب این تیم قرار داشت.
درخشــان مهر ســابقه بازى در تیم  ملى جوانان و نوجوانان ایران را نیز در کارنامه 

دارد.

رضا شکارى که خواستار رضایتنامه از تراکتور شده بود در این تیم ماندگار شد.
شکارى قرار بود فصل گذشته در تراکتور ستاره اى باشد که از لیگ روسیه شکار شده 
بود ولى او هیچگاه این فرصت را پیدا نکرد که در تراکتور فصل گذشته خود را به فوتبال 

ایران نشان دهد.
رضا شکارى دو هفته پیش از تراکتورى ها خواستار رضایتنامه شد تا شاید بتواند شانس 
خود را دوباره در فوتبال خارج از ایران امتحان کند ولى تراکتورى ها با این درخواست 
مخالفت کردند تا رضا شکارى در تراکتور ماندگار شود. تراکتورى ها که از سال گذشته 
از نبود مهاجم در مضیقه بودند در این فصل نیز نتوانستند فوروارد مطرحى را جذب کنند 

تا از رضا شکارى به  عنوان یک فوروارد استفاده شود و به او اجازه جدایى داده نشود.

نویدکیا به دنبال باال بردن 
سطح علمى سپاهان

مدافع ذوب آهن 
شاگرد نکونام شد 

رضا شکارى 
در تراکتور ماندگار شد 

جهانبخش در جمع 
بازیکنان برتر برایتون 
علیرضا جهانبخش، ستاره ایرانى تیم برایتون در 
این فصل از رقابت هاى فوتبال انگلستان یکى از 

بهترین بازیکنان این تیم بوده است.
یکى از وبســایت هاى طرفدارى این باشگاه اقدام 
به انتخاب بهترین بازیکن برایتون در ماه سپتامبر 
کرده است. در این گزارش آمده است: براى انتخاب 
بهترین بازیکن برایتون، هوو آلبیون در سپتامبر در 
نحوه محاسبات با یک مشکل جزئى روبه رو شدیم؛ 
با این حال،  احتماًال مى توان به این توافق کلى رسید 
که طارق لمپتى در طى ماه اول شــروع مسابقات لیگ برتر 
انگلســتان بهترین بازیکن مرغ دریایى(لقب تیم برایتون) 

بوده است.
پرنس على (لقــب علیرضا جهانبخش) در مســابقات جام 
اتحادیه عملکرد فوق العاده اى داشــت و همین کافى است 
که او در رده هفتم قرار بگیــرد. برخى مى گویند که آمادگى 
او در جام اتحادیه و لیگ برتر نشــان دهنده این است که او 
سطح خود را در انگلســتان پیدا کرده است و برخى معتقدند 
که این فرصت عالى براى رسیدن جهانبخش به ترکیب 

اصلى است.

میالد عبادى پور 
شهروند لهستان
 با تابعیت ایرانى

مهدى طارمى، مهاجم تیم ملى فوتبال ایران در نقل و انتقاالت تابستانى از تیم فوتبال ریوآوه راهى پورتو پرتغال شد. طارمى 
که فصل گذشته عملکرد چشمگیرى در پرتغال داشت، مورد توجه تیم هاى دیگر هم قرار دارد اما در نهایت با سر و صداى 

انتخاب کرد. زیادى تیــم پورتو را 
در کشــور پرتغال فراتر از زمین فوتبال رفته و نــام وى اخیراً در یکــى از برنامه هاىحاال شهرت طارمى 
تلویزیونى در پرتغال مطرح شد. این برنامه که به سئواالت مختلف و اطالعات عمومى  ســرگرم کننــده 
یکى از شرکت کنندگان خود درباره ملیت مهدى طارمى سئوال کرد. الجزایر، مصر، اختصاص دارد، از 

ایران گزینه هاى پاسخ به این سئو ال بودند.تونــس و 

نام بردن از 
طارمى در مسابقه 

تلویزیونى

رشــید مظاهرى به عنوان دروازه بان 
شماره یک تراکتور 98 با جنجالى هاى 
نقل و انتقاالتى زیادى از این تیم با فسخ 
یکطرفه جدا شد تا محمدرضا اخبارى بعد 
از یک نیم فصل نیمکت نشینى رسماً به 
عنوان شماره یک تراکتور به میدان برود.

در دیدار دوســتانه هفته پیش تراکتور 
با نود ارومیه، اخبارى با پیراهن شماره 
یک وارد بازى شــد و موضــوع جالب 
برخورد علیمنصور با ایــن دروازه بان 
بود. منصوریان در طــول بازى اخبارى 
را با فریــادى بلند قارتــال خطاب مى 
کرد و این لقبى اســت که تى تى ها از 
سال هاى گذشــته به اخبارى داده اند و 
حاال علیمنصور هم همچون تى تى ها او 

را قارتال تراکتور دانست.
باید دید قارتال تراکتــور در این فصل 
مرد شماره یک تراکتور خواهد بود و یا 
حبیب فرعباسى جوان و با انگیزه رقابت 
نفســگیرى با او خواهد داشت. در این 
دیدار نیز فرعباســى به  عنوان بازیکن 
تعویضى جانشین اخبارى شد تا خود را 

به سرمربى این تیم نشان دهد.

علیمنصور شماره یک را 
معرفى کرد؛ قارتال!
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602006006594 تاریخ ارسال نامه: 1399/07/20 آقاى/ خانم 
نرگس مجیرى فروشانى فرزند اصغر به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از 
شش دانگ پالك شماره 159/1202 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
در صفحه 167 دفتر 675 امالك ذیل ثبت 143612 به نام نامبرده فرزند- ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمى شماره 5745- 1393/06/19 دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 388 خمینى شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام 
نشده- به موجب سند- دفتر- نزد- رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از 
بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهى: 1399/07/27 م الف: 1019650 نبى 
اله یزدانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/7/163

فقدان سندمالکیت
آقاى امین ندیمیان اصفهانى به وکالت از تعدادى از وراث مرحوم حســن حکیمى فرد 
باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در دفتر خانه 250 اصفهان 
رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 559635 سرى 
الف سال 87 را که به میزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 43889 / 301 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شــاهین شــهر ) در صفحه 259 دفتر652 ذیل ثبت 
148966  بنام  حسن حکیمى فرد ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب سند قطعى 
شماره 166282 مورخ 15 / 6 / 1388دفتر33 شــاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و 
معامله ى دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست 
صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى 
مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد . 1021806 /م الف عباســعلى عمرانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شاهین شهر/7/170 
اخطار اجرایى

 شماره 1421/97 به موجب راى شماره 58 تاریخ 98/1/24 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه پریوش عباسپور و 
على محمدکارى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و نود 

میلیون ریال معادل نوزده میلیون تومــان به نحو تضامنى در ردیف اول 90،000،000 
ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و پنجاه و سه هزار تومان به عنوان هزینه دادرسى 
و ابطال تمبر و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سر رســید چک 90،000،000 ریال به تاریخ 1397/6/12 و 100،000،000 به تاریخ 
1397/9/24 لغایت اجراى حکم  در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتى اصل 
خواسته درحق صندوق دادگسترى نجف آباد. محکوم له: على مختارى با وکالت خانم 
عظیمه صادقى به نشــانى: نجف آباد خیابان امام بعد از چهاراره شهردارى نبش کوى 
شــهامت طبقه فوقانى دفتر وکالت ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه 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.   1021211/م الف-شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/7/171
حصروراثت

آقا محمود سفوران داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 9901048 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه صادقى بشناسنامه  40 در تاریخ 1395/3/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شهربانو سفوران  ش ش 2  ، 2. 
محمود سفوران ش ش 7 ، 3. اقدس سفوران ش ش 18 ، 4. احمد سفوران ش ش 427  
(فرزندان متوفى،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 1015882/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/7/172
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000186 تاریــخ آگهى: 1399/07/23 شــماره 
پرونــده: 139804014024000843 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 
9806629- شــش دانگ یک باب خانه پالك 2 فرعى از 6734 اصلى مفروز و مجزا 
شده از اصلى مذکور واقع در بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان استان 
اصفهان به مســاحت 159 مترمربع در دفتر الکترونیــک 13950302027001651 
به نام آقاى حیاتقلى امیرى ابراهیم محمدى فرزند خانقلى ســابقه ثبت دارد و ســند 
مالکیت 067546 سرى ب سال 94 به نام ایشان صادر گردیده است به آدرس اصفهان 
خیابان سلمان کوچه شــهید کیانى نژاد پالك 47 (شمار پالك کوبیده شده 48 است) 
کدپستى 8159718488 حدود و مشــخصات آپارتمان حدود شماال: به طول 55. 15 
متر دیواریست به باقیمانده پالك 6734 فرعى شرقا: به طول 25. 12 متر در و دیوارى 
است به کوچه جنوبا: به طول 35. 13 متر دیوارى است به پالك 6639 فرعى غربا: به 
طول 30. 10 متر دیواریست به پالك 6735/1 . که طبق نظر کارشناس یک ساختمان 

مسکونى یک و نیم طبقه (شــامل همکف و یک اتاق در سرپله) است. مساحت عرصه 
مطابق مقدار مندرج در تصویر سند ارائه شده، 159 مترمربع مى باشد. عرصه،  از جنوب 
شرقى به گذر 8 مترى و از سایر وجوه به مجاور محدود است. ملک داراى سابقه مالکیت 
آقاى حیاتقلى امیرى ابراهیم محمدى است و هنگام بازدید على قول ساکنین در تصرف 
مستاجر اســت و داراى کد نوسازى به شــماره 0- 0- 1- 53- 215021- 2- 15 در 
شهردارى منطقه 15 اصفهان میباشد ساختمان داراى کاربرى مسکونى با بناى آجرى 
با سقف تیرآهن و طاق ضربى با قدمت حدود 20 سال اســت. اعیانى مورد ارزیابى به 
متراژ حدود 170 مترمربع، در طبقه همکف داراى هال و دو اتاق خواب با کف موزائیک و 
دیوار گچى، نورگیر با کف و بدنه سنگ، آشپزخانه کف سرامیک و دیوار قسمتى کاشى 
و قسمتى گچ با کابینت فلزى،  حمام با کف و بدنه کاشــى، راه پله با کف سنگ و بدنه 
گچ، داراى یک اتاق در ســرپله،  درب ها چوبى و چهارچوب ها فلزى است، گرمایش 
بخارى و سرمایش کولر آبى اســت. پارکینگ با کف موزائیک و دیوار سنگ بصورت 
تونلى، حیاط با کف موزائیک و دیوار سنگ، داراى یک سرویس بهداشتى در حیاط با کف 
و دیوار سرامیک است، نماى جنوبى ساختمان سنگ است. زیرزمین به مساحت حدود 
20 مترمربع با کف موزائیک داراى دسترسى از حیاط است. ساختمان داراى انشعابات 
آب، برق، گاز مى باشد. که طبق سند شــماره 39843 مورخ 98/2/24 دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 8 شهرکرد رهن بانک کشاورزى شــعبه جهاد کشاورزى شهرکرد قرار 
گرفت و طبق اعالم بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز شنبه 
مورخ 99/8/10 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول -شــهید صداقتى- ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 5/880/000/000 (پنج میلیارد و هشتصد 
و هشتاد میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 99/7/27 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از 
اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت گردد وارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف پنج روز در وجه صندوق اجراى اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان تودیع نماید در 
غیر این صورت وجه (ده درصد) على الحساب دریافتى بنفع دولت ضبط خواهد. م الف: 

1021978 زهرا یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/176
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139985602030010082    1399/07/22   آقاى  رضا فاضل نجف آبادى 

فرزند غالم حسین به شــماره شناســنامه 24941 باســتناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت سه دانگ 
مشاع  از ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 302 اصلى واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 
11 ثبــت اصفهان که درصفحه 526 دفتــر 137 امالك ذیل ثبــت 21934 بنام على 
امیر نیرومند  فرزند منصور قلى به شماره شناســنامه 599 تهران مسبوق به ثبت و سند 
مالکیت بشماره210338 بوده که نامبرده طى سند انتقال قطعى بشماره 42260 مورخ 
1385/08/27 دفترخانه 66 ویالشهر- نجف آباد تمامت سه دانگ مالکیت خود را به رضا 
فاضل نجف آبادى انتقال و سند مالکیت مذکور مفقود شده است . نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت سهل انگارى از بین رفته 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 مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1399/7/27، 1022390/م الف-  
مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا هدا چاوشى/7/177

ابالغ راى عدم افراز
آگهى رد درخواســت افراز پالك شــماره 940فرعى واقع در زواره 16اصلى دهستان 
گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان - پیرو آگهى منتشره درروزنامه شماره 3856 مورخ 
26/6/1399 نصف جهان بموجب تصمیم شــماره 139985602021000822 مورخ 
20/7/1399 تقاضاى افرازآقاى على آموزگار فرزند عباس احدى از مالکین مشــاعى 
ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 940فرعى واقع در زواره 16اصلى دهستان گرمسیر 
بخش هفده ثبت اصفهان که به طرفیت خانمها بى بى بیگم هاشــمى طباطبائى زواره 
وایران عامریان فرزند على وفاطمه وملک و حشمت شهرت همگى عامریان زاده زواره 
فرزندان على و آقاى مهدى عامریان زاده زواره فرزند على به این اداره تسلیم نموده و 
نماینده ثبت با اســتعالم از دفتر امالك گواهى نموده سابقه اى ار صدور سند مالکیت 
معارض نداشته و در وقت مقرر شده در آگهى منتشــره درروزنامه شماره 3856مورخ 
26/6/1399نصف جهان نقشــه بردار نقشــه افرازى را ترســیم و طى نامه شــماره 
139985602021000744مورخه12/7/1399 به شهردارى زواره ارسال و شهردارى 
طى نامه شــماره 3098مورخه 15/7/1399افراز ملک را مقدورندانسته لذا با استناد به 
مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاعى مصوب آبان ماه 1357 شمسى 
تصمیم به رد درخواست افراز پالك فوق صادر میگردد:  با توجه به اینکه متقاضى اعالم 
نموده آدرسى از مالکین مشاعى دردسترس نمى باشــد لذامراتب بدینوسیله آگهى  تا 
چنانچه هریک از شرکاء نســبت به این تصمیم اعتراض دارند به استناد ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالك مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهى اعتراض خودرا در 
دادگاه صالح طرح نمایندم الف:1021739-خیراله عصارى مدیر واحدثبتى حوزه ثبت 

ملک زواره/7/178

آگهى تغییرات
 شرکت خدمات ارتباطات صد و چهارده دادجو سمیرم 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 950 و شناسه 
ملى 14009481782 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1399/07/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى 
سمیرم به نشانى استان اصفهان ، شهرستان سمیرم 
، بخش مرکزى ، شهر سمیرم، محله خواجگان ، کوچه 
شهیداصغرکاوه1 ، خیابان شهید باهنر ، پالك 0 ، طبقه 
همکف کدپستى 8661713977 تغییر یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى سمیرم (1018740)

آگهى تغییرات
شرکت پندار شــیمى پارس سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 60555 و شناســه ملى 
14007609289 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مجید کاظمى به شماره ملى 1292126337 
و رســول کاظمى زهرانى به شــماره ملى 
1283258846 و زهــرا کاظمى زهرانى به 
شماره ملى 1283259184 به سمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند موسســه حسابرسى معین مشاور 
مجرب به شناســه ملى 10320404190 
به سمت بازرس اصلى و علیرضا کوچکى به 
شماره ملى 5659175279 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1018742)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل ایمــان بار دولــت آباد 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 10634 
و شناســه ملى 10260317068 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى مورخ 
1399/04/16 و نامــه شــماره 21/39633 
مــورخ 1399/06/17 اداره کل راهــدارى و 
حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : داود شــریفیان به شماره ملى 
5100079355 وکدپستى 8341644845 و 
منصور شریفیان به شماره ملى 5110088561 
وکدپستى 8341644845 و صدیقه شریفیان 
به شــماره ملى 5110548137 وکدپســتى 
8341644845 بعنــوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخا ب گردیدند 
حسن منافیان جزى به کد ملى 5110712220 
و کد پســتى 8341644845 و محسن عرب 
بیگى کد ملى : 5110727309 و کد پســتى : 
8341644845 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بازرس على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1018743)

آگهى تغییرات
شــرکت شــهر و اندیشــه نقش جهان 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
49096 و شناســه ملى 10260673966 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مرتضى نظرى رباطى کدملى1287704581 
بعنوان رئیس هیات مدیره و محمد کنگازیان 
کنــگازى کدملــى 1272198448بعنوان 
مدیر عامل(خارج از اعضا) و داریوش مرادى 
چادگانى کدملــى5759654853 بعنوان 
نائب رئیس هیات مدیره ومحمد آزاد حسن 
باروق کدملى 1467255122 بعنوان عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1019926)

آگهى تغییرات
شرکت شــهر و اندیشــه نقش جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 49096 
و شناســه ملــى 10260673966 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/06/31 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : مرتضى 
نظرى رباطى کد ملــى1287704581 
و داریوش مــرادى چادگانــى کدملى 
5759654853 و محمد آزاد حسن باروق 
کدملى1467255122 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. فرزاد مشکاتى کدملى 
1282413996و احســان شکراللهى 
یانچشمه کد ملى 1284966811بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1019927)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى خدماتى سپاهان 
شــایان ســهامى خاص به شــماره ثبت 
10972 و شناســه ملى 10260320349 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/03/21 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد: - مهرداد مرادى خرمنانى به شــماره 
ملــى 5490069090 بــه ســمت رئیس 
هیئت مدیره، محمد طبرســیان به شــماره 
ملى 1291979905 به ســمت مدیرعامل، 
محســن وزیرى زاده الوانى به شماره ملى 
1284780260 بــه ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 4 - رضا رضایت به شماره ملى 
1286542774 و مســعود امینى به شماره 
ملى 5409718836 به سمت اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
اســت. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1020846)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى خدماتى سپاهان شایان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 10972 و 
شناســه ملى 10260320349 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1399/03/21 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شد: - محســن وزیرى زاده الوانى به کدملى 
1284780260، محمدطبرسیان به کدملى 
1291979905، مهــرداد مرادى خرمنانى 
به کدملى 5490069090، رضا رضایت به 
کدملى 1286542774 و مســعود امینى به 
کدملــى 5409718836 به عنوان اعضایى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - سیامک شــاه زمانى سیچانى به 
کدملى 1288796463 و مهیــا عالمى به 
کدملــى 1292738138 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیر 
االنتشار 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 (1020854)

تاسیس
شرکت سهامى خاص افشین سفال اصفهان درتاریخ 1399/07/08 به شماره ثبت 65738 به شناسه 
ملى 14009473703 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و فروش انواع آجر از قبیل سفال و سفال سقفى لفتون ، نما راه 
اندازى کارخانه آجر نصب و راه اندازى و تعمیر دستگاههاى مربوط به کارخانجات آخر واردات و صادرات 
و کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اخذ وام و اعتبار از بانکهاى داخلى و خارجى خصوصى و دولتى جهت تحقق 
اهداف شرکت اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى داخلى و خارجى شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار 
، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى دولت آباد، خیابان رسالت ، بن بست 
فخر ، پالك 15 ، طبقه همکف کدپستى 8341665775 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
120,000,000 ریال نقدى منقسم به 1200 سهم 100000 ریالى تعداد 1200 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 42000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 99631/90761 مورخ 1399/06/31 
نزد بانک ملت شعبه دولت آباد با کد 90761 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى 
باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد هادى علیجانوند به شماره ملى 1281022209 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى کریم هادى علیجانوند به شماره ملى 5559356761 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقاى اکبر فتاحى به شماره ملى 6609151040 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى مصطفى فتاحى دولت آبادى به شماره ملى 6609155593 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با دو امضا از سه امضا اعضاى 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على 
فتاحى دولت آبادى به شماره ملى 6609582033 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى 
مجید فتاحى به شماره ملى 6609670927 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1018750)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود کیهان خدمات امین درتاریخ 1399/07/16 به شماره ثبت 65813 به شناسه ملى 14009497730 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تامین و راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان ، خدمات دولت و بخش 
عمومى غیردولتى یا دفتر خدمات ارتباط و فناورى اطالعات ICT روستایى 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 باغ زیار ، کوچه سید عظیم- 6[قمر بنى هاشم- 7] ، کوچه 
شهید احمد یار محمدى ، پالك 0 ، طبقه اول کدپستى 8177773461 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم زهرا سخنى دستجردى به شماره ملى 1272283062 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى امین سخنى دستگردى به شماره 
ملى 1292785098 دارنده 9900000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا سخنى دستجردى به شماره ملى 1272283062 و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى امین سخنى دستگردى به شماره ملى 1292785098 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1019917)

آگهى تغییرات
شرکت بهینه آرا سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 12162 و شناســه ملى 10260331952 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1399/07/10 نگار معتمدى به 
کدملى 1951056655 و محمد استادى به کدملى 
1292268573 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند 
. روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت 
تعیین گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1020858)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى خدماتى سپاهان 
شایان سهامى خاص به شماره ثبت 10972 
و شناسه ملى 10260320349 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
تعداد اعضاى اصلى هیئــت مدیره در ماده 
31 اساسنامه به سه الى ده نفر تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1020852)

آگهى تغییرات
شرکت طعم طالیى سانا سهامى خاص به شماره ثبت 
58559 و شناسه ملى 14006809968 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهرا 
فنائى کهرانى به کدملى 1287196659 و یاسمن 
مصاحبى نائینى به کدملى 1271175665 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1019906)

آگهى تغییرات
شرکت طعم طالیى سانا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 58559 و شناســه ملى 14006809968 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سرمایه 
شــرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد 
ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق 
صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بشرح زیراصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد 
ریال نقدى اســت که به 1000000 ســهم با نام 
عادى10000ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1019910)
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از شروع پاندمى کووید - 19، خیلى از ما مجبور به دورکارى شده ایم و دیگر مجبور نیستیم در محل 
کارمان حاضر شویم تا به مسئولیت هاى کارى مان بپردازیم. شاید شما هم جزو خیلى از افرادى باشید 
که این روزها روى تختخوابشان دراز مى کشند یا روى کاناپه ولو مى شوند و به کارشان مشغول اند. هر 
چند گاهى اینطور کار کردن مشکلى ندارد اما اگر تبدیل به یک عادت براى کل روزتان شود، کم کم 

به جایى مى رسید که بر سالمت جسم و روانتان اثر مى گذارد.
ممکن است کمردرد بگیرید

اگر روى تختتان مى نشینید بدون اینکه پشــت و کمرتان حمایت و تکیه گاهى داشته باشد، طبیعى 
است که کمرتان آسیب ببیند و دچار کمردرد شوید. روى تخت، شما جایى براى پاهاى تان ندارید، 
بنابراین مجبورید آنها را مقابل خود دراز کنید یا اینکه چهارزانو بنشینید که باعث مى شود به مفصل 
ساکروایلیاك که ستون فقراتتان را به لگنتان مرتبط مى کند فشار وارد شود. از آنجایى که عضالت 
نیز در این وضعیت از بدن خمیده یا فشرده مى شوند، آنها نیز سفت و گرفته شده و حتى ممکن است به 
مرور زمان کوتاه شوند؛ درست مثل این است که هر روز کفش پاشنه بلند بپوشید. روى مبل نشستن 
هم مى تواند منجر به کمردرد شود، اما با یک دلیل متفاوت: خیلى نزدیک به زمین است و باعث مى شود 
به بخش پایینى ستون فقراتتان فشار وارد شود. ذهن ما، مکان ها را به فعالیت ها ربط مى دهد، بنابراین 
اگر در تختخوابتان کار کنید، احتمال اینکه دیر یا زود خواب شبتان به هم بریزد بیشتر مى شود. زیرا 

بدن شما کم کم، تختخوابتان را به کارتان ربط مى دهد نه خوابتان.
به گردن و شانه هایتان فشار وارد مى شود

اگر از لپ تاپ اســتفاده مى کنید، احتماًال روى لبه  مبل یا تخت مى نشینید و لپ تاپ را 
روى پاهاى تان را روى میز مقابلتان مى گذارید. این وضعیت باعث مى شود به جلو خم 
شوید، ستون فقرات خود را خم کنید و سرشانه هایتان را به جلو بیاندازید. بنابراین سر و 
گردنتان مثل یک الك پشت از بدنتان بیرون مى زند! چنین وضعیتى براى بدن، تمام 
فشارها را به گردن و عضالت باالیى شانه وارد خواهد کرد. براى اینکه این فشار را درك 
کنید، یکى از انگشتان خود را خم کنید و نگه دارید، شاید فوراً درد نگیرد اما اگر همین 

وضعیت را یک ساعت نگه دارید حتمًا انگشتتان درد مى گیرد. این دقیقًا همان اتفاقى 
است که براى گردن و شانه هایتان مى افتد.

دندان هایتان درد مى گیرند
وضعیت بدنى نادرســت مى تواند روى دندان هایتان نیز اثر بگذارد! از زمانى که پاندمى 

کووید – 19 شروع شده، تعداد بیمارانى که به علت ترك خوردگى دندان به دندان پزشک 
مراجعه مى کنند افزایش یافته است. عصب هاى گردن و عضالت شانه با مفصل فکى 

گیجگاهى ارتباط دارند که استخوان فک را به جمجمه مرتبط مى کند. وضعیت بدنى نادرست و قوز 
کردن حین نشستن باعث مى شود سرتان به جلو بیافتد، ستون فقراتتان خم شده و شکل C به خود 
بگیرد و این شیوه  بدن براى حفظ تعادل است. چنین حالتى از بدن، تنش و فشار به عضالتى که به 

فک چسبیده اند وارد مى کند و درد در آرواره و تورم صورت و میگرن ایجاد خواهد کرد.
مچ دستتان گزگز مى کند

وقتى با لپ تاپ کار مى کنید احتماًال موس را روى میز کنار دستتان مى گذارید و مچ دستتان هم روى 
همین میز قرار مى گیرد. اما این وضعیت باعث مى شــود جریان خون به سمت دستتان کم شده و 

عصب هاى مچ دست تان فشرده شوند، در نتیجه دچار سندرم تونل کارپال خواهید شد.
احتمال بیمارى ها بیشتر مى شود

همیشه مدت زمان طوالنى یکجا نشستن براى سالمتى مضر است، از جمله مدام نشستن روى تخت 
یا مبل. مطالعه اى در سال 2018 نشان داد آنها که شش ساعت در روز مى نشستند، بیشتر در معرض 

مرگ به هر دلیلى از جمله بیمارى قلبى، سرطان و بیمارى کلیوى قرار داشتند.
یک دلیل ساده مى تواند این باشد که هر چه بیشتر یکجا بنشینید، احتمال افزایش وزنتان هم بیشتر 
مى شود که ریسک فاکتورى براى خیلى از بیمارى هاست. یک تئورى دیگر این است که یکجانشینى، 
ســطح برخى از هورمون ها را در خونتان تغییر مى دهد، مثًال انسولین که نتیجه  آن افزایش ریسک 

بیمارى هاست.
کارآمدى تان افت مى کند

اگر در خانه روى مبــل و کاناپه و تختتان کار کنیــد، احتمال اینکه از 
یکسرى از کارها و رفتارهاى دیگر صرفنظر کنید هم بیشتر مى شود، 
مثًال چون تمام وقت در خانه هستید ممکن است تمایلى به دوش 
گرفتن نداشته باشید یا تمام روز با لباس خوابتان سر کنید چون 
نیازى نمى بینید لباستان را عوض کنید. بخشى از امتیازات کار 
کردن در محل کار این است که ذهنتان مجبور مى شود در 
فاز کار کردن قرار بگیــرد و همین کمک مى کند تمرکز 
بیشترى روى کارتان داشته باشــید و کارآمدتر 
باشید. اما اگر محل کارتان حاال جایى باشد 
که مى خوابید یا فیلم و ســریال تماشــا 
مى کنید، سخت تر مى توانید تمرکزتان 

را روى کارتان حفظ کنید.

عوارض دورکارى چیست؟ عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى در خصوص 
انواع آرتروز و روش هاى درمانى این بیمارى توضیحاتى ارائه داد.

اولیه و رضا زندى با اشاره به اینکه آرتروز در دو دسته کلى 
ثانویه تعریف مى شــود، گفت: آرتروز اولیه 
بدون هیچ علت خاصى، با افزایش ســن، 
وجود سابقه خانوادگى و زمینه ژنتیکى یا 
بلند کردن اجسام سنگین ایجاد مى شود 

و تمام مفاصل بدن را درگیر 
مى کند. آرتــروز ثانویه به 
علت وجود یــک عارضه 
مادرزادى، روماتیســم یا 
شکستگى در مفصل ایجاد 

مى شود، البته آرتروز اولیه و به 
دنبال آن آرتروز زانو بسیار شایع 

است، چراکه بیشترین فشار به این 
مفصل وارد مى شــود. این متخصص 

ارتوپدى در خصوص اقدامات پیشگیرانه این عارضه شایع، گفت: 
کاهش وزن، تغییر در نحوه نشستن، استفاده از هر دو توالت فرنگى و 
ایرانى، بلند نکردن اجسام سنگین نقش مهمى در جلوگیرى از ابتال 

به آرتروز اولیه دارد.
وى ادامه داد: این اقدامات در مواقعى که بیمارى در مراحل 
اولیــه قــرار دارد و بیمار درد 
غیرقابل تحملى ندارد، به 
عنوان راه درمانى نیز 
مطرح مى شود. آب 
درمانى، ورزش هاى 
ســبک، روش هاى 
 PRP دارویى، روش
و در برخى مواقع جراحى 
تعویض مفصل از دیگر 
روش هــاى درمانى 

مطرح است.

آرتروز اولیه بدون هیچ علت خاصى ایجاد مى شود

شاید شما هم در روزهاى اپیدمى تصمیم گرفتید براى کارهاى خود 
در ساعات خلوت روز بیرون بروید ولى مشاهده کردید که افراد زیاد 
دیگرى مانند شــما فکر کرده و بیرون آمده اند و شما مجبورید باز 

هم در صف بایستید.
اگر در ساعات خلوت روز به فروشگاه مواد غذایى بروید تا مایحتاج 
خود را تهیه کنید مــى بینید که باز هم ناچاریــد در صف طوالنى 
صندوق بایستید. حال در همان حوالى شما فردى عطسه مى کند. 
حتى اگر ماسک هم زده و فاصله 2 مترى را نیز رعایت کرده باشید، 
باز هم این نگرانى را دارید که آیا ایستادن در صف تا چه حد احتمال 

ابتالى شما به کووید-19 را افزایش مى دهد. 
ســئوال اصلى این نیســت که آیا ویروس از طریق ایســتادن در 
صف منتقل مى شــود یا خیر، بلکه این اســت که آیا اساســًا این 
احتمال وجود دارد یا خیر؟ خب پاســخ این اســت: احتماًال خیر. 

بیشتر گرچه تحقیقــات تکمیلــى براى شــناخت هر چه 
ویروس کووید-19 همچنان ادامه دارد اما 

همه ما مى دانیم که زمان مطلوب براى 

انتقال ویروس از طریق «تماس نزدیک» (فاصله کمتر از 2 متر)، 
یک دوره زمانى مستمر و  به مدت 15 دقیقه یا بیشتر است.

در صف ایســتادن در یک فروشــگاه مواد غذایى احتماًال  بیش از 
15 دقیقه در یک بار با تماس نزدیک ادامــه ندارد، به همین دلیل 
بسیارى از کارشناسان بهداشتى، خرید مواد غذایى را یک فعالیت 
کم خطر مى دانند. البته قطعاً این فرض نیز وجود دارد که همه افراد 
حاضر در فروشگاه و صف، ماسک را به درستى پوشیده و 2 متر از 

هم فاصله دارند.
اگر نگرانى زیادى براى ابتال به ویروس در حالت ایستاده در صف 
دارید مى توانیــد با رعایت تدابیر زیر تا حد زیــادى نگرانى خود را 

کاهش دهید: 
-حتمًا فاصله 2 مترى را از سایر افراد حاضر در صف رعایت کنید. 
براى اطمینان بیشــتر و در صورت امکان، ایــن فاصله را تا 3 متر 

بیشتر کنید. 
-زیاد وقت کشى نکنید، با صندوقدار صحبت نکنید و در اسرع وقت 
خریدهاى خود را حساب کنید (هر چه بیشتر در 
صف باشید تماس نزدیک و رو در روى شما با 

فرد صندوقدار و دیگران بیشتر است).
-اگر باید با کســى صحبت کنید سر خود را 
برگردانید تا در حین صحبت مستقیمًا تنفس 

او را استنشاق نکنید.
اماکــن پرخطرى که حضور فــرد در آنجا 
باالترین امــکان ابتــال را دارد شــامل 
محیط هاى بســته و بــدون تهویه هوا، 
رستوران ها و باشگاه هاى ورزشى 
هوازى و هر جایى است که 
امکان رعایت فاصله گذارى 
اجتماعى و شستشوى مکرر 
دست وجود نداشــته باشد. 
احتمال ابتالى شما به کرونا در 
حالى که در صف ایستاده اید، بسیار 
اندك و بعید است اما در هر حالى، 
بهترین شرایط آن است که تمامى 
تدابیر بهداشتى را رعایت کنید تا امکان 

ابتال صفر شود.

اغلب افراد پس از غذا خوردن، به نوشیدن چاى، چرت بعد از ظهر، میوه 
خوردن و... عادت دارند و معتقدند این اعمال به هضم بهتر غذا کمک 
مى  کند. این در حالى است که پیروى از چنین عادات اشتباهى، منجر 
به ناراحتى هاى گوارشى، سوء هاضمه و حتى جذب نشدن مواد مغذى 
خواهد شد. در اینجا 7 اشتباهى که بعد از غذا خوردن باید از آنها اجتناب 

کنید، معرفى شده است:
ورزش: بالفاصله بعد از صرف غذا ورزش نکنید و حداقل دو ساعت آن 
را به تأخیر بیاندازید. انجام تمرینات ورزشى با معده پر، باعث سکسکه 
و تهوع، صدمات و گرفتگى عضالت مى شــود. اگر نیاز به تحرك بعد 
از صرف غذا دارید، پیاده روى آرام مى تواند بهترین گزینه براى بهبود 

هضم غذا باشد.
سیگار کشــیدن: توتون و تنباکو مختل کننده هضــم غذا بعد از 
وعده هاى غذایى هســتند. تنباکو مى تواند جذب ویتامین ها و مواد 
معدنى مهم را مسدود کند. ویتامین هاى C و D و کلسیم بعد از سیگار 

کشیدن دیگر جذب نخواهند شد.
خوابیدن: رفتن به خواب بالفاصله بعد از غذا خوردن، خطرناك است 
و عالوه بر خطر اضافه وزن، منجر به افزایش سوزش سر دل و افزایش 
خطر مرگ ناشى از سکته مغزى مى شــود. حداقل تا دو ساعت بعد از 

صرف غذا، خوابیدن یا دراز کشیدن را فراموش کنید.
دوش گرفتن: حمام کردن باعث افزایش جریان خون در دست ها، 
پاها و سطح بدن و کاهش جریان خون در اطراف معده مى شود، در نتیجه 

باعث اختالل در هضم غذا مى شود. حداقل 30 دقیقه بعد از صرف غذا 
صبر کنید و بعد دوش بگیرید یا شنا کنید.

نوشیدن چاى: به خصوص اگر از کم خونى رنج مى برید، نوشیدن 
چاى را بالفاصله بعد از غذا کنار بگذارید. نوشیدن چاى باعث کاهش 
جذب آهن غذا مى شود. اگر کمبود آهن دارید یا باردار هستید، حداقل 

یک ساعت بعد از مصرف غذا چاى بنوشید.
میوه خوردن: خوردن یک تکه میوه پس از غذا، بهترین ایده نیست. 
میوه نیاز به آنزیم هاى مختلف براى هضم دارد و بهترین زمان براى 
مصرف آن زمانى است که معده شما به طور کامل پر نشده است. خوردن 
میوه بالفاصله بعد از غذا باعث مى شود که هوا داخل معده جمع شده و 
نفخ شدید ایجاد شود، بنابراین حداقل یک ساعت قبل از غذا و دو ساعت 

بعد از غذا میوه بخورید.
جویدن آدامس: محبوبیت آدامس براى تمیز کردن دندان  ها و ایجاد 
خنکى در دهان پس از صرف غذا در بین بیشتر مردم رایج است. این کار 
حجم زیادى هوا را وارد معده مى کند که با ایجاد نفخ و گازهاى گوارشى 

همراه خواهد بود.

متخصــص تغذیه با بیــان اینکه مصــرف نمک ارتبــاط زیادى با 
بیمارى هایى مانند فشار خون، کلیوى و انواع بیمارى قلبى دارد، گفت: 

بهتر است روزانه تا 3 گرم نمک بیشتر مصرف نکنیم.
فرزاد شیدفر، متخصص تغذیه و اســتاد دانشگاه علوم پزشکى ایران 
درباره مضرات اســتفاده از نمک و حد مجاز استفاده روزانه آن گفت: 
مصرف نمک ارتباط زیادى با بیمارى هاى مختلف مانند فشار خون 
دارد؛ البته باید افراد مبتال به بیمارى هاى کلیوى، دیابت و انواع بیمارى 

قلبى و نیز افراد چاق به میزان مصرف نمک توجه ویژه داشته باشند.
وى ادامه داد: کســانى که با غذاهاى مختلــف نمک زیادى مصرف 
مى کنند این مصرف ارتباط مســتقیمى با ابتال به فشارخون داشته و 
این افراد مستعد ابتال به بیمارى هاى کلیوى و قلبى-عروقى مى شوند. 
این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد: بهتر است روزانه تا 3 گرم نمک 
بیشــتر مصرف نکنیم؛ به همین دلیل کســانى که همراه غذا نمک 
مى خورند یا با خیار نمک مصرف مى کنند، قطعًا در معرض خطر ابتال 

به فشارخون و بیمارى هاى قلبى قرار مى گیرند.

مطالعه جدیــدى که توســط محققان تایوانى انجام شــده نشــان 
مى دهد افرادى کــه از درد مزمن رنج مى برند، بیشــتر احتمال دارد 
که دچار حمالت قلبى شــوند. در این مطالعه که نتایج آن در نشــریه

 Pain Medicine منتشر شده است، محققان دو گروه از افراد را 
براى چند سال تحت نظر قرار دادند.

مجریان این پژوهش دالیلى براى ارتباط بیــن درد مزمن و افزایش 
حمالت قلبى برشمرده اند. از جمله افرادى که درد مزمن دارند احتماًال 
به واسطه این درد استرس بیشترى را تجربه مى کنند. در کنار آن درد 
مزمن باعث مى شود افراد کمتر ســراغ ورزش بروند. از طرفى کیفیت 

خواب در این افراد هم پایین تر اســت و احتمال افسردگى هم با وجود 
درد مزمن افزایش مى یابد. با توجه به مطالعات پیشین همه این عوامل 
با مشکالت قلبى مرتبط هستند.چه مى شود کرد؟ با توجه به نتایج این 
مطالعه، افرادى که از درد مزمن رنج مى برند، بهتر اســت به چند نکته 
توجه داشته باشند. اول آنکه اگر شرایطى که باعث درد مى شود، درمانى 
دارد، اقدام مناسب را به تعویق نیاندازند. نکته  دوم اینکه متوجه عوارض 
روانى دردهاى مزمن باشند و براى مدیریت این عوارض برنامه ریزى 
داشته باشند و سوم ورزش متناسب با وضعیت خودشان را جدى بگیرند 

و حتماً آن را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

از همان روزهاى نخست شیوع بیمارى کرونا، محققان اعالم کردند 
که مردان چند برابر زنان در معرض ابتال به این ویروس قرار دارند و 
یافته هاى اخیر در تأکید این مسئله، اعالم کرده اند که مردان مجرد 
در مقایسه با مردان متأهل بیشتر در خطر ابتال به کووید- 19 هستند.

مرد بودن، درآمد پایین، سطح تحصیالت پایین، مجرد بودن و تولد 
در کشورهاى کم درآمد یا درآمد متوسط جزو عواملى هستند که با 
افزایش خطر مرگ و میر ناشى کرونا مرتبط اند. محققان دانشگاه 
استکهلم سوئد معتقدند که اثرات مستقل مختلفى از عوامل پرخطر 
جداگانه اى وجود دارند که تمام آنها با افزایش خطر مرگ بر اثر کرونا 

مرتبط هستند.
تحقیقات نشان مى دهد احتمال مرگ ناشى از کووید- 19 در مردى 
که داراى درآمد و سطح آموزش پایین باشد، تا حد زیادى باالست. 

از این جنبه اگر بخواهیم نگاه کنیم، این 
الگو با الگوى مرگ و میر ناشى از 
بیمارى هاى دیگر هم همخوانى 
دارد. طبق این بررسى ها، خطر 

مرگ ناشــى از کرونا در مردان دو 
برابر زنان است.

مردان و زنان مجرد شامل افرادى 
که هرگــز ازدواج نکرده انــد، زنان و 

مردان مطلقه بین 1/5 تا 2 برابر 
بیشــتر از مــردان و زنان 

متأهل در معرض خطر 
مرگ و میر ناشــى از 
ابتال بــه کووید- 19 
قرار دارند. اما در این 

میان، محققان معتقدند که شــانس مرگ مردان مجرد به مراتب 
باالتر است که دلیل اصلى آن عوامل زیستى و سبک زندگى آنها 

را شامل مى شود.
این واقعیت که افرادى که تحصیالت کم یا درآمد پایینى دارند، بیشتر 
ممکن است بر اثر کرونا جان خود را از دست دهند، به طور مستقیم 
با عوامل مؤثر در سبک زندگى آنها در ارتباط است. به عنوان مثال 
میزان درآمد فرد تعیین مى کند که او تا چه اندازه مى تواند سالمت 
خود را در اولویت قرار دهد و به همین ترتیب، مى توان علت باالى 

مرگ و میر در این گروه از افراد را هم توجیه کرد.
این در حالى اســت که محققان در یافته هاى قبلى خود هم اعالم 
کرده بودند که به طور کلى، مرگ و میر ناشى از انواع بیمارى ها در 

افراد مجرد بیشتر دیده مى شود.

متهم جدید حمالت قلبى

ى شهید بهشتى در خصوص
 بیمارى توضیحاتى ارائه داد.

اولیه و ردو دسته کلى 
 آرتروز اولیه 
ایش ســن، 
ینه ژنتیکى یا 
 ایجاد مى شود 

رگیر
یه به 
عارضه

ســم یا 
صل ایجاد 

 آرتروز اولیه و به 
زانو بسیار شایع  روز

بیشترین فشار به این  که
مى شــود. این متخصص  وارد

کاهش
ایرانى، بلند نکردن

به آرتروز اولیه دارد.
وى ادامه داد: این اقدامات در مواقعى

و بی اولیــه قــرار دارد
غیرقابل تحملى ندارد، به

عنوان راه درمانى نیز 
مطرح مى شود. آب 
درمانى، ورزش هاى 
ســبک، روش هاى 
PRP دارویى، روشP
و در برخى مواقع جراحى
تعویض مفصل از دیگ

روش هــاى در
مطرح است

ویروساز طریق «تماس نزدیک» (فاص ل
5تمر و بهمدت 15 دقیقه یا
ـگاه مواد ش

ىب زی یینب وزشپ
گاه کنیم، این 

ناشى از 
خوانى 
، خطر 
ردان دو

ل افرادى 
ــد، زنان و 

2 برابر
ن 

و ى ی ر بی جر ر

بیشترگرچه تحقیقــات تکمیلــى براى شــناخت هر چه 
ویروس کووید-19 همچنان ادامه دارد اما 

همه ما مى دانیم که زمان مطلوب براى 

بیشتر کنید.
-زیاد وقت کشى نکنید، با صندوقدار صحبت
خریدهاى خود را حساب
صف باشید تماس نز
فرد صندوقدار و دیگ
-اگر باید با کســى
برگردانید تا در حین
او را استنشاق نکنید.
اماکــن پرخطرى
باالترین امــکان
محیط هاى بســ
رستوران ه
هوا
امک
اجت
دست
احتمال
حالى کهد
اندك و بع
بهترین ش
تدابیر بهداشتى

ابتالصفر شود.

احتمال ابتال به کرونا در صف چقدر است؟

همه کارهایى که نباید بعد از غذا خوردن انجام داد

چقدر نمک بخوریم؟کرونا در کمین مردان مجرد
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شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

 IR 330100004101101430230298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا
نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به 
"سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، 

در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36270820- 031)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز شــنبه مورخ 1399/07/19 لغایت ســاعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 

1399/08/01
جلسه توجیهى: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفى نامه) در جلسه توجیهى و بازدید که در روز سه شنبه مورخ 
1399/08/06 ساعت 9:00 صبح واقع در پست 63/20 کیلوولت قدس (آتشگاه) به آدرس: خیابان آتشگاه، خیابان قدس، 

کوى آزادگان، پست قدس (آتشگاه) برگزار مى گردد، الزامى بوده و عدم حضور به منزله انصراف از مناقصه خواهد بود.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستى حداکثر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/08/19 در "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" بارگذارى و نسخه فیزیکى (پاکت 

الف) آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/08/20- سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

* به پیشنهاداتى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت  هاى اینترنتى مشاهده کنید.

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 990/1008 
(شماره 2099001188000019 در سامانه ستاد)

م الف: 1014035روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
در مناقصه

شرایط و الزامات ورود به 
مناقصه

990/1008
عملیات اجرایى دیوارکشى با آجر به 

منظور محصور نمودن محوطه پست هاى 
برق 63/20 کیلوولت اطشاران و قدس

700/000/000 ریال
دارا بودن گواهینامه صالحیت 

پیمانکارى با حداقل رتبه 5 
ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 

کشور

www.setadiran.ir     www.erec.co.ir  www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir
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