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چه زمانى تپش قلب نگران کننده است؟فعالیت اصناف 11 شهر بزرگ هم محدود مى شودبازیگر «آقازاده» کرونا گرفتممنوعیت تجمعات باید با جدیت اعمال شود گل ساسان را بى خیال شوید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تأثیر شگفت انگیز 
 C ویتامین
بر پوست

2 راهکار احداث شهرك طال و جواهر اصفهان
3
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اعتراف به اشتباه علیه 
ذوب آهن

صعود مرگ هاى کرونایى 
در کشور

تست کرونا 
در چه شرایطى 

تحت پوشش بیمه است؟

5

جزئیات 
علت آبگرفتگى 

بزرگراه شهید خراز ى 
در روز گذشته

ویتامین C نوعى آنتى اکسیدان است که مى تواند 
براى انواع پوست مفید باشد و یکى از بهترین 

ویتامین ها براى پوست است. ویتامین C مزایاى 
بى شمارى دارد، از جمله کمک به ضد پیرى و 

برگرداندن برخى از آسیب هایى که در اثر ...

معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با اشاره به دلیل حادثه 
آبگرفتگى بزرگراه شهید خرازى اصفهان، گفت: 
بامداد روز یک شنبه (دیروز) براثر شکستگى لوله 
آب 300، آب به شــبکه فاضالب ورود کرد و با 
پس زدگى از منهول فاضالب آب داخل بزرگراه 

شد.
حســین اکبرى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: 
این حادثه در ساعت 3 و 9 دقیقه بامداد یک شنبه 
18 آبان ماه رخ داد که شکستگى لوله آب 300، 

موجب پس زدگى آب به...

4

چرا جمعه بازار کتاب از پارکینگ طالقانىچرا جمعه بازار کتاب از پارکینگ طالقانى
 به میدان امام على(ع) منتقل شد به میدان امام على(ع) منتقل شد

یک مقام ارشد شهردارى اصفهان پاسخ مى دهدیک مقام ارشد شهردارى اصفهان پاسخ مى دهد

3

معاون استاندار تشریح کرد

رحمان و پسران سبز 
خوب استارت زدند

ســرمربى جدید ذوب آهن در اولیــن تجربه لیگ 
برترى خود نمره قبولى گرفت.

ذوب آهن اصفهان فصل گذشته شرایط سختى در 
لیگ برتر تجربه کرد و حضور ســه سرمربى یعنى 

علیرضا منصوریان، رادولوویچ و لوکا بوناچیچ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

50 هزار 
موتورسیکلت رسوبى 

در اصفهان 
ترخیص مى شوند

ماجراى خواندنى پسر جنگل
چوب فروشى که حاال کلبه هایش بیشتر از هتل 5 ستاره گردشگر دارد
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ج
علت
بزرگرا
درر
برد معاون بهره
فاضالب استان
آبگرفتگى بزرگر
بامداد روز یک ش
آب 300، آب به
پسزدگى از من

شد.
حســین اکبرى
این حادثه در سا
18 آبان ماه رخ
موجب پس زدگ

رحمان و رحمان و 
سبک آنجلوتى؟ سبک آنجلوتى؟ 
باید صبر کردباید صبر کرد

ل
2
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ما را با کارهاىما را با کارهاى
مهران مدیرى مهران مدیرى 

مقایسه نکنید!مقایسه نکنید!

بازیگر سریال بازیگر سریال 
«صفر بیست و یک»:«صفر بیست و یک»:

رفتن عزیزترین ها، یادآور ناپایدارى دنیا و تعلقات آن براى همه ماست و آنچه 
از برادر مى ماند تنها خاطره چشمان مهربان، دست هاى گشاده و قلبى است که 

چه بسیار با مهرى برادرانه براى شما تپیده است.
با قلبى آکنده از غم و اندوه در گذشــت برادر بزرگوارتان را تسلیت گفته، از 
خداوند متعال براى روح پاك آن مرحوم علو درجات، مغفرت الهى و رحمت 

واسعه و براى شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایى مسئلت مى نماییم.

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقاى معتمدى
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان

ایرج ناظمى - روزنامه نصف جهان

شرکت تعاونى هشت بهشت ساعى بنا

آگهى مزایده عمومى
فروش یک باب مغازه داراى 26/99 متر مربع در طبقه همکف و داراى یک زیر 
زمین با مســاحت31/12 متر مربع با کاربرى انبارى واقع در خیابان چهارباغ 
ساختمان صدف جنب بانک صادرات از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش 

برساند.
متقاضیان مــى توانند جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مزایده تا 
تاریخ1399/08/29 به دفتر شرکت واقع در خیابان باغ گلدسته مجتمع گلدیس 

ورودى سوم واحد336 مراجعه نمایند.
آدرس:اصفهان- خیابان آمادگاه-باغ گلدسته- ساختمان گلدیس - ورودى 

سوم-واحد336 تلفن:32247255و32243561
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وزیر کشور با بیان اینکه ارزش جان انسان ها فراتر از پول 
و هزینه هاى مادى اســت، گفت: باید با پاى کار آوردن 
همه ظرفیت ها و توان موجود کشور، اجازه ندهیم جان 

شهروندانمان به راحتى در معرض خطر قرار گیرد.
عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور و فرمانده قرارگاه 
عملیاتى ستاد ملى مبارزه با کرونا در نشست مشورتى با 
تعدادى از مدیران و اعضاى قرارگاه عملیاتى مبارزه با کرونا 
با تأکید بر اینکه براى قطع زنجیره بیمارى کرونا نیازمند 
به کارگیرى همه ابزارها و مکانیسم هاى قانونى و اخالقى 
نظیر غربالگرى عمومى، قرنطینه، ماسک و رعایت فاصله 
گذارى اجتماعى هستیم، گفت: این امر در گرو هماهنگى 

و یکدلى همه نهادهاى مرتبط با بیمارى کروناست.
فرمانده قرارگاه عملیاتى مبارزه با کرونا در ادامه با اشاره به 
اینکه باید اثربخشى سیاستگذارى ها و اقدامات اتخاذى 
در کنترل بیمارى کرونا، در عمل دیده شود؛ تصریح کرد: 
سیاست هاى اتخاذى نظیر ممنوعیت تجمعات، مراسم  و 
دورهمى ها باید با جدیت اعمال شود و تأثیرى مثبت در 

مهار بیمارى کرونا داشته باشد.
فرمانده قرارگاه عملیاتى مبارزه بــا بیمارى کرونا گفت: 
نظارت ها باید بیش از گذشــته در مراکز خرید، پاساژها، 
مراکز خدماتى و تفریحى مثل پارك ها و رســتوران ها 

اعمال شود.

بر اســاس اعالم کمیته اپیدمیولوژى بیمارى کرونا در 
وزارت بهداشــت، در هفته منتهى به 16 آبان ماه موارد 
ابتال و مرگ و میر کرونا در کشور همچنان باالست و در 
14 استان نیز روند صعودى یا شروع پیک جدید مشاهده 

شده است.
در این گزارش آمده اســت که موارد ابتال و مرگ و میر 
در کشور باالســت و روند آن ثبات با تغییرات مختصر 
صعودى بوده است. در 9 استان ایالم، لرستان، مرکزى، 
کرمان، خراســان شــمالى، البرز، اصفهــان، گیالن و 
هرمزگان روند ثبات با تغییرات مختصر صعودى مشاهده 
شد. در 14 استان یزد، خراسان جنوبى، همدان، آذربایجان 

غربى، آذربایجان شــرقى، زنجان، خراســان رضوى، 
چهارمحال و بختیــارى، تهران، قزوین، خوزســتان، 
گلستان، فارس و سیستان و بلوچستان روند صعودى یا 
شروع پیک جدید مشاهده شد. در سه استان کرمانشاه، 
مازندران و بوشهر روند ثبات با تغییرات مختصر و نامنظم 
وجود داشته است. به نظر مى رسد استان اردبیل اخیراً یک 
پیک را پشت سر گذاشته است. در استان کردستان  روند 
ثبات با تغییرات مختصر نزولى و در استان کهگیلویه و 
بویراحمد روند نزولى نشان داد. در دو استان قم و سمنان 
ناسازگارى داده ها اجازه تحلیل درستى از وضعیت اپیدمى 

را نمى دهد. 

ممنوعیت تجمعات باید 
با جدیت اعمال شود

صعود مرگ هاى کرونایى 
در کشور

گاف سنگین 
  خبر فورى | گزارشگر برنامه «صبحى 
دیگر» که از شــبکه آموزش پخش مى شود در 
آیتمى تولیدى و نه زنــده، در کنار آرامگاه عطار 
نیشابورى، شــعر موالنا را به عطار نسبت داد! 
این گزارشــگر گفته است: شــعر «هفت شهر 
عشق را "عطار" گشــت/ ما هنوز اندر خم یک 
کوچه ایم»معروف ترین شــعر «عطار» است! 
حتى بازبیِن آیتم و ناظرپخش و تهیه کننده هم، 
آگاهى الزم را نداشته اند که جلوى این خطاى 

ادبى فاحش را بگیرند.

هزینه  زندگى در تهران 
معاون توســعه مدیریت و منابع    ایرنا |
استاندار تهران گفت: هزینه هاى زندگى در این 
استان 1/5 برابر دیگر استان هاست در حالى که 
درآمد کارکنان اســتانى دولت در آن، متناسب 
با هزینه ها نیســت. غالمرضا عباس پاشا افزود: 
آنچه تاکنون در استان تهران نجات بخش بوده، 
مشارکت بخش خصوصى است که به کمک آن 
مسائل در تهران پوشیده شده و دیده نشده است.

سرقت سطل زباله 
  برترین ها | سارقان در شهر آبادان طعمه 
جدیدى یافته اند و سطل هاى زباله را به سرقت 
مى برند. در یک ویدیو یک نمونه از شیوه سرقت 
آنها دیده مى شود. در این ویدیو دو نفر که در یک 
وانت هستند سطل بزرگى را که در گوشه خیابان 

قرار داده شده به داخل وانت منتقل مى کنند.

افتخارآفرینى دوباره 
مؤسسه پژوهشــى تاریخ    ایران آرت |
ادبیات کــودکان که یکــى از نهادهاى داراى 
حق معرفى نویســنده اثرگذار در حوزه ادبیات 
 (Alma) «کودکان براى جایزه «آسترید لیندگرن
است، بار دیگر هوشــنگ مرادى کرمانى را به 
عنوان نامزد دریافت این جایزه براى سال 2021 
برگزیده اســت. این جایزه بــزرگ ترین جایزه 
ادبیات کودکان و نوجوانان و دومین جایزه بزرگ 

ادبیات در جهان است.

آمار عجیب مرگ  در تهران
  ایسنا| محسن هاشمى، رئیس شوراى 
شــهر تهران گفت:  ابعاد تلفات و ابتال کرونا در 
تهران طى یک هفته گذشته افزایش چشمگیرى 
داشته است و متأسفانه ســتاد ملى کرونا هنوز 
پاسخى به پیشــنهاد کارشناسى شوراى شهر و 
مجمع نمایندگان تهران مبنــى بر تعطیلى دو 
هفته اى تا 20 روزه تهران نداده است. در تهران 
روزانه 150 تا 200  انسان به دلیل ابتال به کرونا 
و آلودگى هوا کشته مى شوند و این میزان تلفات 

در هیچ شهرى در جهان وجود ندارد.

جهش خطرناك کرونا 
  جام جم آنالین| دکتر پیام طبرســى، 
رئیس بخش عفونى بیمارستان مسیح دانشورى 
عنوان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده در اروپا 
مشخص شده ویروس کرونا با یک موتاسیون 
مســرى تر شــده اســت. دلیل افزایش تعداد 

مبتالیان نیز همین موتاسیون است. 

توزیع 60 میلیون کاالبرگ 
نماینده مــردم دامغان در مجلس    ایرنا |
گفت: طرح اعطاى یارانــه نقدى به 60 میلیون 
نفر از افراد کم درآمد جامعه براى تأیید به شوراى 
نگهبان ارســال شده اســت. على اکبر علیزاده 
گفت: از مجموع 60 میلیون نفــر، 20 میلیون 
نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى 
هستند که به ازاى هر نفر ماهیانه یک میلیون و 
200 هزار ریال اختصاص مى یابد و بقیه افراد، 

ماهیانه 600 هزار ریال دریافت مى کنند.

توییتر هم «بایدن» را 
برنده کرد

توییتر در بیوگرافى «ترامپ»    کافه سینما |
دســت برد و شــرح آن را تبدیل بــه چهل وپنجمین 
رئیس جمهور ایاالت متحده کرد. پیش از این، ترامپ 
خودش را به عنــوان رئیس جمهور ایاالت متحده ثبت 
کرده بود.  همچنین در گزارش ها آمده که با سرچ کلمه  
«winner» (پیروز) در توییتر حســاب هاى کاربرى 
«بایدن» و «هریس» نشــان داده مى شود؛ و با سرچ 
عبارت «loser» (بازنده) حساب کاربرى ترامپ مى آید.

من پیروز شدم!
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا    فارس|
بامداد یک شــنبه و بعد از اینکه رسانه هاى این کشور 
«جو بایدن» رقیب دموکــرات وى را پیروز انتخابات 
ریاست جمهورى اعالم کردند در توییتى که تمام کلمات 
آن با حروف بزرگ انگلیسى نوشته شده و نشان از خشم 
او از اعالم پیروزى بایدن در انتخابات دارد، نوشــت: 
«من انتخابات را پیروز شــدم، 71 میلیون رأى قانونى 
گرفتم. اتفاقات بدى افتاد و ناظران ما نتوانستند ببینند 

چه شده است.» 

 CNN گریه مجرى
  خبر فورى |«وان جونز»، مجرى سیاه پوست 
CNN بعداز اعالم پیروزى «جو بایدن» گریه کرد. وى 

گفت: امروز آســان تر مى توان پدر بود، امروز آسان تر 
مى توان مادر بود، امروز آسان تر مى توان سیاه بود، امروز 

راحت تر مى توان تلویزیون باز کرد و دروغ نشنید...

توییت معنادار یک نماینده 
على اصغر عنابســتانى، نماینده    برترین ها |
سبزوار در مجلس در توییتى دلیل اصرار «ترامپ» به 
ادامه ریاست جمهورى را  انتقام سخت ایران دانست. 
وى در این باره نوشت:  آنچه باعث شده  دونالد ترامپ 
دودســتى به صندلى اش بچســبد جذابیت ریاست 
جمهورى نیست بلکه نزدیک تر شدن به  انتقام سخت 

پس از دوران ریاست جمهورى است!

رفته آمریکا درس بخواند!
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور    فارس|
در امور زنان و خانواده و از دانشجویان پیرو خط امام(ره) 
در تسخیر سفارت آمریکا در پاسخ این سئوال که چرا با 
توجه به اینکه در تسخیر سفارت حضور داشتید به فرزند 
شما براى حضور در آمریکا ویزا داده اند، گفت: او با ویزاى 
دانشجویى رفته، با خانم و فرزندش هم رفته که درسش 
را بخواند، او که جزو تسخیرکننده ها نبوده. مادرش جزو 

تسخیرکننده هاى سفارت است.

چه کسى حاج قاسم را لو داد
   خبر آنالین | روزنامه «جمهورى اسالمى» 
اطالعاتى درباره عامل اصلى ترور ســردار حاج قاسم 
سلیمانى به نقل از یک روزنامه نگار عراقى منتشر کرد. 
این روزنامه به نقل از این روزنامه نگار عراقى نوشت: 
«طالل ناجى»، مســئول اطالعات فرودگاه بغداد و 
متهم اصلى در ترور سردار سلیمانى به سفارت عراق در 
انگلیس فرارى داده شد. او متهم به خبرچینى و لو دادن 
لحظه ورود و خروج سردار قاسم سلیمانى و ابومهدى 
المهندس از فرودگاه بغداد به آمریکایى ها بود و کیف 

همراه شهید سلیمانى را به سرقت برده است.

بازداشت شهردار رودان
رئ یس کل دادگســترى اســتان    آفتاب  نیوز |
هرمزگان گفت: در ادامه روند برخورد قاطع دســتگاه 
قضایى استان هرمزگان با مفاسد اقتصادى و براساس 
گزارش هاى واصله و رصد اطالعاتى انجام شده توسط 
پاسداران گمنام امام زمان (عج)، شهردار رودان بازداشت 
شــد. على صالحى تأکید کرد: تحقیقات تکمیلى در 
خصوص این پرونده تا روشن شدن همه جوانب ادامه 

خواهد داشت.

خبرخوان

پســرى که یک روزى چوب هاى جنگل هاى هزار جریب 
مازنــدران را جمع مى کــرد و در کنار جاده به مســافران 
مى فروخت حاال با همان چوب هــا کلبه هاى چوبى براى 
گردشگران ســاخته به گونه اى که اگر بخواهید یک روز 
در این کلبه ها اقامت داشــته باشــید باید از ماه ها قبل جا 

رزرو کنید.
«محمدجواد رحمانى خلیلى» که 29 سال دارد با اشاره به 
گذشته خود گفت: پدرم ورشکسته شده بود و از نظر مالى 
اصًال وضعیت خوبى نداشتیم. وقتى دانشگاه در رشته عمران 
قبول شدم براى اینکه خرج ترم هایم را دربیاورم هر شغلى را 
امتحان کردم؛ از دستفروشى کنار جاده گرفته تا چوب جمع 
کردن از جنگل هاى هزار جریب مازندران و فروختن آنها 
به مسافران. گاهى نوشــیدنى هاى محلى با سیر درست 
مى کردم و به مغازه کنار خانه مان مى فروختم. حتى کلى 
پول قرض گرفتم و از بانک وام گرفتم تا ماشــین بخرم و 

مسافرکشى کنم.
او افزود: لیسانسم را که گرفتم در کارشناسى ارشد، رشته 
باستان شناسى قبول شدم و شروع به درس خواندن کردم. 
یک روز در جشنواره انار خلیل شهر شرکت کردم و دیدم همه 
سوغات محلى شهر خود را به ویژه انار مى فروشند. در نهایت 
همین باعث جرقه اى شد تا فکر کنم مردم و گردشگران از 
چه چیزهایى خوششان مى آید و براى مثال وقتى کسى به 
مازندران سفر مى کند دوست دارد چه چیزى ببیند. تا اینکه به 
اداره میراث فرهنگى شهرمان رفتم و با یک خانمى که اتفاقًا 
گردشگرى روستایى مى خواند صحبت کردم و به او گفتم 
من مى توانم مجوزى از شما بگیرم تا مسافران را به خانه خود 
برده و از آنها به بهترین شکل و بسیار الکچرى پذیرایى کنم 

و در طول مدت اقامت آنها شرایط خوبى فراهم کنم. 
وى گفت: شروع به کار کردن کردم و درابتدا به دستفروشان 

کنار جاده سپردم اگر گردشگر خارجى آمد سریعاً من را خبر 
کنند. به همین ترتیب گردشــگران خارجى را به خانه ام 
دعوت مى کردم و با بهترین غذاها از آنها پذیرایى مى کردم 
.خالصه که چندماه کار من با خانواده ام همین بود و باوجود 
اینکه اولین بارمان بود همه از کارمان راضى بودند و استقبال 

خوبى مى کردند.
او درمورد ایده ساخت کلبه هاى چوبى گفت: پس از مدتى به 
اداره میراث فرهنگى رفتم و گفتم مى خواهم کلبه جنگلى 

بسازم و باید این ایده من اجرایى شود و براى آن هرکارى 
مى کنم. خوشــبختانه موافقت شــد. ســال 1395 زمین 
خریدم و اولین کلبه چوبى را ســاختم. در آن کلبه چوبى از 
مهمانانم که عموماً همان گردشگران خارجى بودند پذیرایى 

مى کردم.
رحمانى خلیلى ادامه داد: به لطف خدا کم کم تعداد مسافرانم 
زیاد شد و مردم خیلى این محیط و فضا را دوست داشتند به 
گونه اى که حتى مدیر یک هتل 5 ستاره به من گفت «از من 

بیشتر مسافر دارى»، به همین دلیل تعداد کلبه هاى چوبى 
را اضافه کردم.

این کارآفرین از معروف شدنش به نام «پسر جنگل» تعریف 
کرد و گفت: پس از ســال ها کار کردن در جنگل و سیر و 
جستجو در طبیعت به پسر جنگل معروف شدم و مردم این 
نام را بر من قرار دادند. اکنون هم باعث افتخار اســت که 
بگویم به کمپین حمایت از محیط زیست پیوسته ام و براى 

تعدادى از بومى هاى منطقه شغل ایجاد کرده  ام.

چوب فروشى که حاال کلبه هایش بیشتر از هتل 5 ستاره گردشگر دارد

ماجراى خواندنى پسر جنگل

مهدى ســعیدى، هنرمندى که یکى از طرح هاى گرافیکى اش به 
صورت مکرر کپى شده، معتقد است اگر در این زمینه فرهنگسازى 

مناسب صورت بگیرد، دیگر شاهد سرقت هنرى نخواهیم بود.
این هنرمند طراح گرافیک درباره کپى بردارى متعدد از آثارش گفت: 
خیلى از آثارى که در حوزه طراحى گرافیک انجام داده ام تا امروز مورد 
سرقت هنرى یا کپى بردارى و سوءاستفاده قرار گرفته اند. وى بیان کرد: 
یکى از آثارم که بسیار مورد سرقت قرار گرفته، پوستر جشنواره «شمس 
تبریزى» است که به ســفارش معاونت فرهنگى و اجتماعى وزارت 
کشور در سال 1386 طراحى شده اســت. این اثر در نمایشگاه هاى 
مختلف دنیا به نمایش درآمده و همچنین موفق به کسب مدال برنز از 

دوساالنه بین المللى پوستر تایوان نیز شده است.
سعیدى در ادامه گفت: از جمله مواردى که از این اثر کپى بردارى شده، 
مى توان به استفاده غیرقانونى این طرح روى جلد یک کتاب اشاره کنم 

و یا سرقت این طرح و انتشار آن روى کاشى که با شکایت من فروش و 
انتشارش متوقف شد. همچنین این اثر در یکى از سکانس هاى سریال 
نمایش خانگى «کرگدن» نیز مورد استفاده قرار گرفت و در مواردى 
دیگر این طرح در قالب هاى مختلف تبلیغاتى مانند ماگ، تیشرت و... 
استفاده شده که بر اثر تعدد این سرقت ها در جاى جاى ایران متأسفانه 

امکان پیگیرى تک تک آنها برایم ممکن نبوده است.
مهدى سعیدى،  طراح گرافیک بین المللى، استاد مدعو دانشگاه تاوسن 
و عضو منتخب انجمن بین المللى طراحان گرافیک (AGI) ســاکن 
آمریکا و متولد تهران است. آثار ســعیدى در بیش از 280 نمایشگاه 
شناخته شــده در سراسر دنیا به نمایش گذاشته شــده است. وى در 
مسابقه هاى متعدد ملى و بین المللى به عنوان عضو هیئت داوران و 
همچنین در بیش از 45 کنفرانس در سراسر دنیا به عنوان سخنران 

شرکت کرده است.

وضعیت «کپى رایت» در ایران تأسف آور است

رئیس گروه پاراکلینیک دفتر خدمات تخصصى سازمان 
بیمه سالمت درباره ســهم ســازمان هاى بیمه گر در 
پرداخت هزینه تست کرونا، گفت: در صورتى که بیمار 
از سوى مراکز 16 ساعته  براى انجام تست به آزمایشگاه 
معرفى شــود، با پرداخت هزینه 69 هزارتومان مى تواند 
تست را انجام دهد و مابقى مبلغ نیز توسط بیمه  پرداخت 

مى شود.
دکتر سید سعید انورى گفت: در افکار عمومى دو تست 
PCR و ســرولوژى براى تشــخیص کرونا به کار برده 

مى شود. حال آنکه بر اساس اعالم وزارت بهداشت تست 
سرولوژى داراى کد ستاره دار است؛ این یعنى تست هاى 
سرولوژى فاقد پوشش بیمه اى است؛ زیرا داراى ارزش 

تشخیصى در کووید-19 نیستند.
وى در ادامه تأکیــد کرد: در تشــخیص بیمارى کرونا 
تســت هاى ســرولوژى نمى توانند تعیین کننده باشند. 
این تســت ها براى اینکه بفهمیم آیا در گذشته فرد به 
کووید-19 مبتال شده  است یا خیر به کار برده مى شود. 
آنچه تست قطعى مشــخص کننده ابتال به کروناست، 
تست PCR است. بر اساس پروتکل هاى ابالغى وزارت 
بهداشت و همچنین فلوچارت تعیین شده در مورد بیماران 
بسترى و سرپایى تست PCR تحت پوشش بیمه است. 

انورى افزود: بر اســاس این پروتکل ها در صورتى که 
بیمار به صورت ســرپایى به مراکز تابع وزارت بهداشت 

که عمومًا مراکز 16 ساعته هستند مراجعه کند و پزشک 
تشخیص دهد که انجام تســت PCR الزم است، بیمار 
مى تواند این تست را تحت پوشش بیمه  انجام دهد. در 
مورد بیماران بسترى هم محدودیتى وجود ندارد و ممکن 
است در حین بسترى چندین بار تست PCR انجام شود 

که پرداخت هاى آن هم انجام مى شود.
وى ادامــه داد: بیماران مى توانند با برقــرارى تماس با 
ســامانه 4030 به مراکزى که وزارت بهداشــت براى 
مراجعه معرفــى مى کند، بروند؛ این مراکز، هم شــامل 
مراکز 16 ساعته و هم مراکز تخصصى مى شود که براى 
پذیرش مبتالیان احتمالى کووید-19 در نظر گرفته شده 
است. نمونه بردارى معموًال در همین مراکز انجام مى شود 
و سپس به آزمایشگاه هاى طرف قرارداد ارسال مى شود. 
انورى درباره تعرفه بخش خصوص براى انجام تســت 
PCR، گفت: هزینــه این تســت در بخش خصوصى 

586 هزارتومان است که اگر بیمار به شکل مستقیم به 
آزمایشگاه مراجعه کند باید این مبلغ را پرداخت کند. در 
دوران کرونا بسیارى از آزمایشگاه هاى خصوصى طرف 
قرارداد وزارت بهداشــت و مراکز 16 ساعته شدند و آنها 
موظف مى شوند تعرفه دولتى را دریافت کنند؛  بنابراین 
چنانچه بیمار با معرفى مراکز 16 ســاعته به آزمایشگاه 
خصوصى مراجعه کنند همان 69 هزارتومان را پرداخت 

خواهند کرد.

تست کرونا در چه شرایطى 
تحت پوشش بیمه است؟

پزشک معالج قالیباف با اشاره به نتیجه منفى دو نوبت تست 
PCR رئیس مجلس طى سه روز گذشته گفت: دوره درمان 

به پایان رسیده و در حال حاضر منعى براى حضور ایشان در 
جلسات و مجامع عمومى وجود ندارد. 

مصطفى قانعى، فوق تخصص بیمارى هاى ریوى گفت: در 
حال حاضر بیمارى کنترل شده و خطر سرایت ندارد.  وى در 
ادامه بیمارى کروناى رئیس مجلس را از نوع خفیف توصیف 
کرد و گفت: سیر درمان سر موقع به اتمام رسید و عارضه اى

 از خود بر جاى نگذاشت؛ صرفًا مشکل سرفه باقى مانده 
است که ارتباطى با بیمارى کرونا ندارد و ناشى از مصدومیت 
شیمیایى قبلى است که درمان مخصوص تجویز شده است.

قانعى در پایــان با تأکید بر اینکه حضــور رئیس مجلس 
در جلســات و مجامع عمومى از لحاظ علمى منعى ندارد، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به دو نوبت تست گرفته شده از 
رئیس مجلس بیمارى ایشان بهبود یافته و سرایتى براى 
دیگران نخواهد داشت و تک سرفه ها نیز ارتباطى با بیمارى 

کرونا ندارد.

تاکنون معاونان رؤســاى جمهورى آمریکا همواره مرد 
بوده اند و به همین دلیل براى همسرانشان سمت «سکند 
لیدى» (بانوى دوم) به کار برده مى شد، اما این لقب براى 
همسر «کامال هریس»، معاون «جو بایدن» کاربردى 

نخواهد داشت و باید براى او نام دیگرى انتخاب کرد.
پس از پیروزى بایدن در انتخابات رسانه هاى آمریکایى 
در این باره گمانه زنى شــده و حتى در فضاى مجازى و 

رسانه اى اسم هایى پیشنهاد شده است.
خبرگزارى «آسوشیتدپرس» گفته «داگالس ایمهوف»، 

همسر 56 ساله هریس با لقب «سکند جنتلمن» خطاب 
خواهد شد. از پیشنهادهاى دیگرى که در این باره مطرح 
شده «سکند مِستر» و «وایس اسپاوس»  (همسر معاون) 

است.
کامال هریس که یــک آمریکایى با تبار هندى اســت 
نخســتین زن در تاریخ ایاالت متحده آمریکاست که به 
سمت معاون ریاست جمهورى رسیده است. او همچنین 
نخستین رنگین پوستى است که در چنین جایگاهى قرار 

گرفته است.

نتیجه 2 نوبت تست کروناى قالیباف منفى شد

مشکل نامگذارى سمت رسمى همسر معاون «بایدن»

  الهام مرادى/ خبرگزارى برنا |
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عده اى از دانش آموزان
 روانه بازار کار شدند

معاون آموزش متوسـطه آموزش و پرورش اصفهان به 
ترك تحصیل معدود دانش آموزانى در اسـتان اصفهان 
اشـاره کرد و گفت: با توجه بـه هزینه بر بـودن آموزش 
مجـازى بـراى والدیـن و شـرایط اقتصـادى موجـود 
گزارش هایى از حضور نیافتن عـده اى از دانش آموزان 
در تدریـس مجـازى انجام شـده اسـت و برخـى از این 
دانـش آمـوزان روانـه بـازار کار شـده انـد. محمدرضـا

 ناظم زاده اظهار کرد: فقط کارگاه هاى هنرسـتان ها در 
استان اصفهان به صورت حضورى برگزار مى شود. 

دستگیرى باند سارقان خودرو 
رئیس پلیس آگاهى استان با اشـاره به وقوع پى در پى 
سـرقت خودروى شـهروندان گفت: ایـن موضوع در 
دستورکار پلیس آگاهى اسـتان قرار گرفت. سرهنگ 
حسین ترکیان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهى در مدت 
دو هفته تعقیب و مراقبت، باندى شش نفره از سارقان 
سابقه دار را شناسـایى کردند. در بازرسـى از مخفیگاه 
سـارقان در چهار نقطه شـمال و شـرق اصفهـان 12 
خودرو به ارزش 25 میلیارد ریال کشف شد. وى افزود: 
این افراد با دسـتکارى شـماره موتور و اتـاق خودرو ها 
و صدور سـند هاى جعلى، این خودرو هـا را در معرض 

فروش قرار مى دادند.

ساخت پاتیل و قطعات
 ریخته گرى ذوب آهن

امیر ایران پور، مدیرعامل شـرکت مهندسى و پویش 
ساخت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در حال بررسى 
سـاخت پاتیل و سـایر قطعات ریخته گرى ذوب آهن 
هسـتیم گفت: با توجـه بـه اینکه سـهام بسـیارى از 
شـرکت هاى تابعه ذوب آهن به صـورت 100 درصد 
ذوب آهنى است، در نتیجه سود حاصل از پروژه هایى 
که براى ذوب آهن انجام مى شود، به خود این مجموعه 

باز مى گردد. 

قاچاق دام در استان نداریم
معاون بهبود تولیدات دامى سـازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: قاچاق دام در این اسـتان وجود ندارد و 
مشـکل خاصى از این نظر نداریم. حسین ایراندوست 
افزود: قاچاق دام بیشـتر مربوط به اسـتان هاى مرزى 
است و در اسـتان هاى مرکزى کشور شـایع نیست و 
مهمتر اینکه اصفهان همواره وارد کننده دام سـبک و 
صادرکننده دام سنگین به استان هاى دیگر است. وى 
اظهار کرد: هرگونه جابه جایى دام باید با مجوز سازمان 
دامپزشکى انجام شـود و مبدأ و مقصد نقل و انتقال در 

این مجوزها ثبت مى شود.

ورود به مرنجاب ممنوع شد
فرماندار آران و بیدگل اظهار کرد: با توجه به وضع قرمز 
شـیوع بیمارى کرونا، این هفته ورود به اماکن تفریحى 
به ویژه کویر مرنجاب ممنوع است. اسماعیل بایبوردى با 
بیان اینکه بیشتر گردشگران، بومى منطقه نیستند گفت: 
گردشـگران براى جلوگیرى از شـیوع بیمارى کرونا به 

کویر مرنجاب آران و بیدگل سفر نکنند.

آمادگى براى گازرسانى 
مستمر

شـرکت گاز اسـتان اصفهان با بررسـى نقاط حساس 
شبکه گازرسانى و تأسیسـات، تمهیدات الزم را براى 
تأمین پایدار گاز در شهرها و روستاهاى استان در فصل 
سرد اندیشیده است. سید مصطفى علوى، مدیرعامل 
این شـرکت بیان کـرد: بازدید و بررسـى تأسیسـات، 
ایستگاه هاى تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه و شیرهاى 
گاز و برگزارى مانورهاى منظم به منظور شناسایى نقاط 
ضعف از جمله اولویت هاى کارى واحدهاى بهره بردارى 
شرکت گاز استان اصفهان است تا با برنامه ریزى هاى 
انجام شده و اسـتفاده از توان و ظرفیت شرکت، تأمین 
گاز پایدار، مستمر و ایمن براى مشـترکان استان رقم 

بخورد.

خبر

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفــت: بهترین راهکار احداث شــهرك صنعتى طال و 
جواهر این است که با مشــارکت و سهم 20 درصدى 

شهردارى به شرط تأمین زیرساخت اجرایى شود.
از سال 1386 کلنگ تأســیس شهرك طال و جواهر در 
شرق اصفهان به زمین خورد که احداث آن با مشکالت 
متعددى مواجه شد. ایجاد شهرك طال و جواهر استان 
اصفهان بــه این لحاظ ضرورى اســت کــه وضعیت 
واحدهاى صنوف مرتبط با طال، جواهر و ســنگ هاى 
قیمتى ساماندهى شوند. طال و جواهر در استان اصفهان 
یک صنعت قابل توجه اســت به گونه اى که حدود 60 

درصد از مصنوعــات طالى کشــور در اصفهان تولید 
مى شود.

سید حســن قاضى عســگر در گفتگو با «ایرنا» اظهار 
کرد: جلسه اى در خصوص نحوه اجرایى شدن ساخت 
شــهرك طال و جواهر با همکارى اتحادیه طال برگزار 
شــد. وى ادامه داد: راهکار دوم این است که شهردارى 
منطقه کارگاهى طال و جواهر ایجــاد کند و در نهایت 
اتحادیه به دنبال ایجاد شهرك صنعتى خصوصى طال 
و جواهر باشد. به گفته قاضى عســگر، در نهایت یکى 
از دو راهکار مطرح شــده با دستور اســتاندار اصفهان 

تصمیم گیرى خواهد شد.

 سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
ممنوعیت فعالیت مشاغل از ســاعت 18 هر روز براى 11 

شهرستان بزرگ استان اعمال خواهد شد.
حجت ا... غالمى روز یک شنبه در پنجاه و هفتمین جلسه 
ستاد اســتانى مقابله با کرونا با حضور اســتاندار در سالن 
جلسات استاندارى افزود: مقرر شد عالوه بر محدودیت و 
ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه هاى 2، 3 و 4 در کالنشهر 
اصفهان، این ممنوعیت در شهرهاى خمینى شهر، نجف آباد، 
شاهین شهر، لنجان، فالورجان، شهرضا، مبارکه، سمیرم، 

خوانسار، اردستان و کاشان نیز اعمال شود.
وى ادامه داد: این طرح براى کالنشهر اصفهان، بهارستان 

و سپاهان شهر از 20 آبان تا 20 آذر اجرایى خواهد شد و همه 
مشاغل به جز گروه یک که مایحتاج عمومى و بهداشت 

و درمان است از ساعت یاد شده به بعد تعطیل مى شوند.
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا تصریح کرد: تیم 
ناظران تشکیل شده و نظارت ها را به صورت مستمر انجام 

خواهند داد.
غالمى با اشــاره به دورکارى کارمندان گفت: با توجه به 
تفویض اختیار به مدیران اجرایى مشــروط بر اینکه ارائه 
خدمات مطلوب بــه مردم صورت گیــرد در ابتدا بیماران 
زمینه اى و بانوان باردار و در مرحله بعد تا یک سوم با نظر 

مدیر دستگاه فعالیت ها به صورت دورکارى انجام شود.

فعالیت اصناف 11 شهر بزرگ 
هم محدود مى شود

2 راهکار احداث شهرك طال و 
جواهر اصفهان

مانور دفاع از مقر ادارات و ارگان ها به همت پایگاه 
بسیج مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد. فرمانده 
پایگاه مقاومت بسیج این مجموعه در تشریح اهداف 
این مانور گفت: این مانور با هدف باال بردن ســطح 
امنیت ادارات و شــرکت ها در مواقع بحرانى برگزار 
شــده که با تمهیدات در نظر گرفته شده به بهترین 

نحو ممکن در سطح کلیه مراکز برگزار شد.
رامین خمســه افزود: یکى از راهبرد هاى اساســى 

دشــمنان، تأثیرگذارى بر مــردم در جهت کاهش 
تاب آورى آنان در مواقع بحرانى است که با هوشیارى 
و ارتقاى سطح علمى کارکنان در چنین مانورهایى 

قابل حل خواهد بود.
وى یکى از مزایاى پدافند غیرعامل را مصون سازى 
زیرساخت هاى مهم در برابر انواع تهدیدات بیان کرد 
و گفت: ارتقاى پدافند غیرعامل باید با مشارکت مردم 

و آموزش هاى الزم و مردم  پایه باشد.

برگزارى مانور دفاع از مقر در مخابرات 

رئیس اداره امور کتابخانه ها و ســالن هاى مطالعه سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، وضعیت 
نامناسب پارکینگ طالقانى براى میزبانى از دوستداران کتاب 
و دسترسى بهتر شهروندان به بازار کتاب را از دالیل جا به 

جایى مکان جمعه بازار کتاب دانست.
طیبه فاطمى درباره جا به جایى محل برگزارى جمعه بازار 
کتاب اصفهان از پارکینگ طالقانى به میدان امام على(ع) 
اظهار کرد: پارکینگ خیابان آیت ا... طالقانى فضایى کامًال 
بسته، فاقد سیستم هاى گرمایشــى، سرمایشى و اطفاى 
حریق بود و کف پارکینگ نیز وضعیتى داشــت که برخى 

مراجعه کنندگان را دچار مشکل کرده بود.
وى با اشــاره به حضور 10 تا 12 هزار نفر در روزهاى جمعه 
ماه هاى مهر و آبان در محل این جمعه بازار افزود: ازدحام 
جمعیت مشکالت بسیارى را به وجود آورده و همکاران ما، 
فروشندگان کتاب و مراجعه کنندگان را با معضالتى مواجه 
کرده و این مکان به هیچ وجه در شــأن مــردم اصفهان و 
پایتخت فرهنگى ایران نبود. از طرف دیگر با توجه به شیوع 
بیمارى کرونا جمع کردن 10 تا 12 هزار نفر در یک مکان 

سرپوشیده از نظر منطقى، شرعى و عرفى درست نبود.

رئیس اداره امور کتابخانه ها و سالن هاى مطالعه سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان ادامه داد: به 
دلیل وجود نداشتن سیستم  گرمایشى در پارکینگ طالقانى 
فروشندگان اقدام به روشــن کردن پیک نیک در مجاورت 
کتاب ها و این حجم زیاد کاغذ مى کردند که خطر بالقوه اى 
بود که مى توانست فاجعه بزرگى بیافریند و به همین دلیل 
درصدد برآمدیم که عالج واقعه پیش از وقوع کرده و به دفع 

خطر احتمالى بپردازیم. 
فاطمى گفت: مکان هاى زیادى بررســى شد که هرکدام 
مشکالت و موانعى داشت و در نهایت با پیشنهاد شهردارى 
منطقه 3 و بررسى شــرایط از سوى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان، جمعه بازار کتاب 
اصفهان به میدان امام على(ع) منتقل شد. این فضا فعًال در 
فصولى از سال که هواى بهترى دارد مناسب است و در آینده 
اگر جاى بهترى پیدا شود که سیستم گرمایشى و سرمایشى و 
دسترسى پذیرى بهترى براى شهروندان داشته باشد، جمعه 

بازار را به آن مکان منتقل مى کنیم.
وى بیان کرد: در هر جمعه 120 میز در اختیار فروشندگان 
کتاب قرار مى دهیم که در مجموع بین شش تا ده هزار عنوان 

کتاب و عموماً با قیمت مناسب ترى از بازار به شهروندان ارائه 
مى کنند. مبلغ اجاره هر میز بسیار ناچیز و ده هزار تومان براى 
کتب غیردرسى و 20 هزار تومان براى کتب درسى است. از 
ساعت 7 و 30 دقیقه صبح میزها در اختیار فروشندگان قرار 
مى گیرد و از ساعت 8 تا 13 و 30 دقیقه میزبان شهروندان 
هســتیم. تمام فروشــندگان و مراجعه کنندگان نیز باید با 

ماسک در این مکان حضور یابند.
رئیس اداره امور کتابخانه ها و سالن هاى مطالعه سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: اگر امکان آن فراهم شــود میزهــا در فصول بارانى 
در زیر طاق چشــمه هاى میدان امام على(ع) و زیر سقف 
قرار مى گیرد، اما اگر مکان دیگرى با سیســتم گرمایشى و 
سرمایشى، دسترسى پذیرى بهتر و داراى پارکینگ پیدا شود 

شرایط بهترى نیز خواهیم داشت.
به گفته رئیس اداره امور کتابخانه ها و ســالن هاى مطالعه 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
محل اســتقرار میزها در جمعــه بازار کتاب به دو دســته 
کتاب هاى درســى و غیردرسى تفکیک شــده تا مراجعه 

کنندگان بتوانند راحت تر کتاب مورد نظر خود را پیدا کنند.

چرا جمعه بازار کتاب از پارکینگ طالقانى 
به میدان امام على(ع) منتقل شد

در اجالس سراســرى معاونان آموزشــى و تحصیالت 
تکمیلى دانشگاه هاى کشــور که به صورت مجازى و به 
میزبانى دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار شد، وزیر علوم 
بر ساماندهی آموزشی عالی کشــور و ارتقاى بهره ورى 

دانشگاه ها تأکید کرد.
در این نشســت، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري با بیان 
اینکه طرح ســاماندهی آموزشــی عالی در نقشه جامع 
علمی کشــور مورد تأکید قرار گرفته و مصوب شوراي 
عالی انقالب فرهنگی اســت، گفت: اجرایی شدن این 
طرح منوط به همکارى بســیار نزدیک و هماهنگ کلیه 

دانشگاه ها مراکز آموزش عالى کشور است.
منصور غالمى افزود: انتظار می رود دانشگاه ها از اجراى 
این طرح پشتیبانى کنند و در راه تحقق آن همکارى الزم 
را داشته باشند چرا که اجراي آن به نفع نظام آموزش عالى 

کشور است. 
در ابتداى این نشســت رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان 
هم گفت: باالترین سرمایه گذاري براي تأمین تجهیزات 

و زیرساخت هاي برگزاري کالس هاي آنالین و ارتقاى 
کیفیت آموزش در دانشگاه صنعتی اصفهان در دوران همه 

گیري کووید- 19 انجام شده است. 
ســید مهدى ابطحی با بیــان اینکه بــا همگرایی بین 
بخش هاي مختلف دانشــگاه، در حوزه آموزش شرایط 
مناسبی فراهم شده است افزود: دانشگاه صنعتى اصفهان 
تمام بودجه و امکانات خود را بــه کار گرفت تا آموزش 

دانشجو یک روز هم عقب نیافتد.
وى از تجربه برگزاري آموزش هاي مجازي دانشــگاه 
به عنوان یک دســتاورد مهم یاد کرد و ادامه داد: واضح 
است که کیفیت محتواهاي آموزشی رشد قابل توجهی 
پیدا کرد و ارتباط قوي بین نســلی از اســتادان جوان با 
استادان باسابقه براي استفاده از ظرفیت فضاي مجازي 

شکل گرفت. 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اعالم 
ابتال و بسترى 313 بیمار جدید مشکوك به کووید- 
19 در بیمارستان هاى استان اصفهان در 24 ساعت 
منتهى به روز یک شنبه گفت: در این بازه زمانى 290 

بیمار با بهبود وضعیت جسمانى ترخیص شدند.
آرش نجیمى با اشاره به آمار بیماران جدید مبتال به 
ویروس کرونا طى این مدت اظهار کرد: تعداد 313 
مورد بیمار جدید از افراد مشکوك به کرونا ویروس به 
جز شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل با عالیم 

بالینى در بیمارستان ها بسترى شدند.

ســخنگوى دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان 
تصریح کــرد: اکنون تعــداد کل بیمارانــى که در 
شهرستان هاى استان به جز کاشان و آران و بیدگل 
با تشخیص کرونا بسترى هســتند 2058 نفر است 

که از این تعداد 381 نفر وضعیت وخیم ترى دارند.
نجیمى خاطرنشــان کرد: طى 24 ســاعت منتهى 
به روز یک شــنبه 41 نفر کل بیماران فوت شــده 
مشــکوك به کرونا ویروس در اســتان بودند که از 
این تعداد 28 نفــر فوتى مثبت قطعــى به بیمارى 
کووید- 19 در بیمارستان هاى استان اصفهان بودند.

درگذشت 28 بیمار کرونایى در اصفهان طى 24 ساعت

پدیده فرونشست زمین در شــهر دامنه در شهرستان 
فریدن رو به افزایش است.

شهردار دامنه با اشاره به اینکه پدیده فرونشست زمین در 

این شهر از هفت سال گذشته آغاز شده گفت: براساس 
شاخص هاى درنظرگرفته شــده، سرعت فرونشست 
امسال نسبت به سال هاى قبل 6 سانتیمتر افزایش یافته 
است. حسین خلیلى با بیان اینکه از 266 هکتار محدوده 
قانونى شــهر 100 هکتار ان متأثر ازپدیده فرونشست 
زمین است افزود: در این منطقه 400 واحد مسکونى بین 

40 تا 100 درصد خسارت دیده اند. 
وى با اشاره به اینکه به صد واحدمسکونى اخطار تخلیه 
داده شده، گفت: تنها شش واحد اقدام به تخلیه کرده اند. 
خلیلى علت این موضوع را پرداخت تســهیالت پایین 
براى نوسازى بیان کرد و افزود: مالکان قادر به ساخت 

مسکن جدید با این مبلغ نیستند.

افزایش نگران کننده فرونشست زمین در دامنه

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: جو ناپایدار در اســتان اصفهان تاپایان هفته 
حاکم است و براى روز چهارشــنبه بارش باران در 

شهر اصفهان پیش بینى مى شود.
مژگان امیرامجدى با اشــاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى استان اصفهان اظهار کرد: در اکثر نقاط 
استان اصفهان آسمان نیمه ابرى، گاهى افزایش ابر، 
وزش باد و در مرکز اســتان و مناطق صنعتى غبار 

صبحگاهى پیش بینى مى شود.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
ابراز کرد: براى روز دوشنبه (امروز) بارشى پیش بینى 
نمى شود اما در روزهاى سه شنبه تا جمعه در ساعات 
بعد از ظهر بارش هاى پراکنده را خواهیم داشت. وى 
ادامه داد: براى روز چهارشنبه، شهر اصفهان بارانى 
خواهد شــد و روز پنج شــنبه نیز عمده بارش ها در 

مناطق غربى پیش بینى مى شود.
امیرامجــدى همچنین بــه کاهش 2 تــا 3 درجه 

سانتیگرادى دما در استان اصفهان اشاره کرد.

اصفهان چهارشنبه بارانى مى شود

رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهان گفــت: 50 هزار 
موتورسیکلت رسوبى زیر هشت سال در اصفهان ترخیص 

مى شوند.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: در راستاى امریه 
مقام معظم رهبرى فرمانده کل قوا و به منظور جلوگیرى 
از ضرر و زیــان اموال عمومى و صیانــت از اموال مردم 
موتورسیکلت هاى رسوبى و توقیفى به مالکان و متصرفان 
تحویل مى شود. وى افزود: در استان اصفهان بالغ بر 50 
هزار موتورسیکلت رسوبى مشمول این طرح مى شوند و 
زمان اجرایى شدن طرح از تاریخ 17 آبان ماه به مدت دو 

ماه خواهد بود.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان تأکید کرد: مالکان، 
متصرفان و یا نمایندگان قانونى مى توانند صرفاً با مراجعه 
به دفاتر پلیس +10 و ارائه مدارك موتورسیکلت و احراز 
مالکیت نسبت به ترخیص آنها اقدام کنند. وى اضافه کرد: 
در صورت فقدان بیمه شخص ثالث، گواهینامه رانندگى 
و یا پالك با اخذ تعهد نسبت به ترخیص موتورسیکلت ها 

اقدام خواهد شد.
سرهنگ محمدى تصریح کرد: ارائه قبض رسید پارکینگ 
ضرورى اســت و باید خالفى و هزینه هاى پارکینگ یا 

حمل نیز پرداخت شــود. وى افزود: همچنین ارائه سند 
مالکیت (برگ سبز)، کارت شناســایى موتورسیکلت و 
سند کارخانه سازنده در خصوص موتورسیکلت هاى فاقد 

پالك الزامى است.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان به امکان پرداخت 
خالفى به صورت تقسیطى هم گریزى زد و گفت: طرح 
مذکور صرفًا شامل موتورســیکلت هایى مى شود که تا 
قبل از تاریخ 29 اسفند ماه سال 98 توقیف شده باشند و 
با تسهیالت ویژه اى که در نظر گرفته شده است صاحبان 

این موتورسیکلت ها نسبت به ترخیص آن اقدام کنند.

معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشاره به دلیل حادثه آبگرفتگى بزرگراه 
شــهید خرازى اصفهان، گفت: بامداد روز یک شــنبه 
(دیروز) براثر شکســتگى لوله آب 300، آب به شبکه 
فاضالب ورود کرد و با پــس زدگى از منهول فاضالب 

آب داخل بزرگراه شد.
حسین اکبرى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: این حادثه 
در ساعت 3 و 9 دقیقه بامداد یک شنبه 18 آبان ماه رخ 
داد که شکستگى لوله آب 300، موجب پس زدگى آب به 
بلوار شهید خرازى شــد. وى توضیح مى دهد: ابتدا لوله 
300 آب در محدوده خیابان صمدیه، دچار شکســتگى 
مى شــود و با توجه بــه اینکه این لوله در کنار شــبکه 
فاضالب قرار داشت، آب به شبکه فاضالب ورود کرد و 
پس زدگى از منهول فاضالب ایجاد شد. وى ادامه داد: بر 
اثر این حادثه آب ورودى به شبکه فاضالب موجب پس 
زدگى به بلوار شهید خزارى و آب گرفتگى این خیابان شد.

اکبرى گفت: با وقوع این اتفاق به سرعت خط 300 آب 
بسته شد، اما به دلیل اینکه بزرگراه خرازى مسطح نیست، 
در نقطه گود آن، شاهد آبگرفتگى بزرگراه با حجم باالیى 
بودیم که سریعاً اکیپ هاى آب و فاضالب و آتش نشانى 
براى تخلیه آب ورود کردند و تخلیه آب تا حدود ساعت 
7 و 30 دقیقه صبح امروز ادامه داشــت و مسیر باز شد. 
وى در خصوص دلیل شکستگى لوله آب 300، گفت: 
جنس و عمر لوله دو عامل اصلى شکستى لوله هاى آب 
و فاضالب است و با توجه به اینکه لوله در پیاده رو قرار 
داشت، به طور قطع تردد خودروها در آن نقشى نداشته و 

شاید به عمر لوله برگردد.
اکبرى با بیان اینکه دالیل مختلفى در حوادث آبى نقش 
دارد، اظهار کرد: نشســت زمین، فرسودگى لوله و تردد 
زیاد و فشــار دینامیکى بر شبکه آب و فاضالب موجب 
این دست حوادث مى شود که در این حادثه باید دلیل به 

صورت جداگانه بررسى شود.

جزئیات علت آبگرفتگى بزرگراه شهید خرازى
 در روز گذشته

50 هزار موتورسیکلت رسوبى در اصفهان ترخیص مى شوند

باالترین سرمایه گذاري در دانشگاه صنعتی براي برگزاري کالس هاي آنالین 
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«تام هالند»، ســتاره  فیلم هاى «مارول» در نقش «مرد 
عنکبوتى» اولین تصویر از لباس شخصیتش را در فیلم 
«مرد عنکبوتى 3» به اشتراك گذاشت. او در این تصویر 
در یکى از حالت هاى همیشــگى اش دیده مى شود، در 
حالى که ماســکى هم به صورت زده است. هالند ضمن 
انتشار این تصویر مى نویسد:  «ماســک بزنید، من هم 

مى زنم.»
«مرد عنکبوتــى 3» به تازگى با رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى وارد مرحله  تولید شده است. «جیکوب باتالون»، 
بازیگر نقش «ند» در این فیلم نیز از گره هاى داســتانى 

فیلمنامه گفته و از لباس جدیدش رونمایى کرده است. 
اخیراً گزارش شد که «جیمى فاکس» مجدداً براى بازى 
در نقش «الکترو» بــه «مرد عنکبوتى 3» پیوســته، و 
«دکتر اســترنج» با بازى «بندیکت کامبربچ» هم جاى 
خالى «تونى اســتارك» را براى «پیتر پارکر» پر خواهد 
کرد. اضافه شدن فاکس این گمانه زنى ها را ایجاد کرد 
که «مرد عنکبوتى 3» در فاز چهارم دنیاى سینمایى 
«مــارول» داراى چند خط زمانــى و دنیاهاى 

موازى است.
«مرد عنکبوتى 3»  مارول و ســونى 17 

دسامبر سال 2021 اکران خواهد شد.

 عبدالرضا امیراحمدى کــه مدتى از تلویزیون و اجرا دور بــود، اکنون مى گوید 
این خلــوت دو ماهــه او را پخته کــرده و چیزهــاى جدیدى بــه او آموخته

 است.
این مجرى تلویزیون چندى پیش به دلیل اظهار نظر درباره یک تیم فوتبالى و 
پس از آن عذرخواهى کنایه آمیزش براى مدتى از کار اجرا دور نگه داشته شد. او 
پس از گذشت دو ماه از این ماجرا مى گوید: اتفاقى که در این دو ماه افتاد باعث 
شد پوست بیاندازم و رشد کنم و به پختگى عجیب و غریبى رسیدم. امیراحمدى 
عنوان کرد که این دو ماه تنهایى و فشار هواداران باعث شد که  پوسته تفکرات 
قدیمى و سنتى اش بشکافد که این اتفاق خیلى هم سخت بوده و چشمش را به 

روى خیلى از حقایق باز کرده است.
او در همین زمینه اضافه کرد: من فکر مى کردم مى دانم، در حالى 

که توهم دانستن داشتم و از نزدیک لمس نکرده بودم. این اتفاق باعث شد هر 
روز اتفاقات را یادداشت کنم و بازنگرى و نو نگاهى به حرفه اجرا داشته باشم. شما 
حتمًا یک تولد و نوزایى را به زودى در اجراى من مى بینید که هم متفاوت است و 

هم مفیدتر و مؤثرتر از گذشته.
امیراحمدى با یــادآورى اتفاقى که چندى قبل برایــش رخ داد و باعث دورى 
مقطعى او از اجرا شــد، با بیان اینکه در این زمینه هیاهو و جنجالى راه افتاد که 
رسانه مى توانست با سعه صدر و تدبیر بهترى این مسئله را حل کند، گفت که در 
آن زمان قصدش فقط یک شــوخى و َکل َکل رسانه اى بوده و توهین آنچنانى 
نکرده است که مســتحق این حجم از واکنش ها و تلفن از همکاران و مدیران

 باشد.
امیر احمدى افزود مدیران عزیز به من گفتند که یک عذرخواهى بکن و بگذار 
تمام شود چون قبل از شما هم یکى از مجرى هاى جوان تر توهین مستقیمى 

کرده و این بشکه باروت را آماده جرقه کرده است و شما جرقه را زدید. من گفتم 
توهینى نکردم که بخواهم عذرخواهى کنم و اگر عذرخواهى کنم به سبک خودم 

این کار را مى کنم که در نهایت آن اتفاق افتاد. 
این مجرى در پاسخ به این پرســش که آیا این اتفاق برایش تجربه اى شده که 
پس از این سراغ مسائلى از این دســت نرود؟ گفت: روى جلد مجله «گل آقا» 
شعرى چاپ مى شد بدین مضمون که «یک دهن دارم دو تا دندان لق مى زنم تا 
مى توانم حرف حق». من در تفکر و خلوتى که در این دو ماه داشتم به این نتیجه 
رسیدم که باید در روش گفتن حرف حق تجدید نظرى کنم. مطالعات دقیقى را 
شروع کردم و دارم خودم را آماده مى کنم که از این پس طورى صحبت کنم که 
هم حرفم را بزنم هم اینکه به کســى برنخورد و آن کسى که باید بشنود و در او 

اثر بگذارد هم بشنود.

سینا مهراد به کرونا مبتال شد. مدتى است که تعداد بازیگران و عوامل تولید آثار سینمایى و تلویزیونى که 
به کرونا مبتال مى شوند روند صعودى دارد. 

در ادامه این اتفاق، سینا مهراد که این روز ها سریال نمایش خانگى «آقازاده» را 
در پخش دارد، به کرونا مبتال شده است. این بازیگر  تا زمان بهبودى کامل در 

قرنطینه مى ماند.
سینا مهراد، پسر کارگردان معروف سعید سهیلى است که نام هنرى مهراد را 
براى خود برگزیده است. سینا مهراد در 12 آذر ماه سال 1370 در تهران 

متولد شد.
تا به امروز درباره اینکه چرا سینا سهیلى نام هنرى سینا مهراد را 
براى خود انتخاب کرده مشــخص نشده است اما به نظر

 مى رسد سینا براى اینکه با نام و شهرت پدرش مشهور 
نشود ترجیح داده است نام هنرى سینا مهراد را براى 
خود انتخاب کند تا بتواند با اتکا به علم و استعداد خود 

در این حرفه به اوج محبوبیت برسد .

این شب ها سریال «صفر بیست و یک» به کارگردانى جواد رضویان و سیامک انصارى از شبکه 3 پخش مى شود. سریالى که قصه اصلى آن درباره 
زندگى کارى و شخصى دو باجناق است اما در کنار آن به مسائل دیگرى از جمله ازدواج جوان ها، شغل، معضالت اجتماعى و... نیز مى پردازد. یکى 
از شخصیت هاى این سریال جوانى به نام «ارسالن» است که تنها پسر «مازیار راسخ» با بازى سیامک انصارى است. افشین آقایى در این سریال 

نقش «ارسالن» را بازى مى کند. آقایى از کودکى در سریال هاى مختلفى بازى کرده است و دستیار کارگردان نیز بوده است.

آقاى آقایى چطور شد که بعد از سال ها بازیگرى در سریال «صفر بیست و یک» بازى کردید؟ این پیشنهاد از سمت 
چه کسى مطرح شد؟

آقاى انصارى و رضویان دوست داشتند که من در این سریال بازى کنم. در داستان اولیه که توسط خانم وثوقى و ایزدى نویسنده هاى سریال 
نوشته شده بود گفته بودند که ما شخصیت «ارسالن» را از روى شخصیت خودت نوشتیم.

از چه نظر؟
اینکه این پسر واقعاً مهربان است و با قلبش همه کار مى کند.
چقدر از ویژگى هاى رفتارى او شبیه به شماست؟

اینکه به خانم و آقاى مسن و بزرگ ترها کمک و محبت مى کند. حاال ممکن است در این میان خرابکارى هایى به وجود آید. در حقیقت 
آقاى انصارى گفت تو در این سریال قرار است نقش پسر من را بازى کنى.

شما هم همان لحظه نقش را قبول کردید؟
بله. همان لحظه قبول کردم. همان نکته هایى که همیشه خودم به جوان هاى بازیگر مى گفتم این بود که همه نقش ها را تجربه کنید 

و نگویید باید متن را بخوانم. یادم هست همان لحظه پیش خودم گفتم من صفر صفرم و کسى نیستم که بگویم باید متن را بخوانم.
این رفتارهاى «ارسالن» که خیلى این روزها مورد بحث قرار گرفته است در متن وجود داشت؟

یک بخش هایى از اینها در متن بود و بخش هایى را هم خودم پیشنهاد دادم.
همچنان این خرابکارى هایش تا پایان سریال ادامه دارد؟

شاید بهتر باشد بگویم قصه «ارسالن» در ادامه بُعد دیگرى پیدا مى کند.
بازخوردها تا االن چطور بوده؟

من که صفحه شخصى در فضاى مجازى ندارم اما از دور و اطراف شنیدم برخى ها دوست دارند و بعضى ها هم نه. اما من معتقدم 
یک آدمى آمده و یک سریالى ساخته است،  چرا با آقاى مدیرى قیاسشان مى کنید؟ این دو آدم هاى مستقلى هستند و این مقایسه 
کردن اصًال درست نیست. من دستیار همه این افراد بودم و هم با مدیرى و هم با رضویان کار کردم ولى چرا باید این اتفاق بیافتد 
که از قسمت اول سریال «صفر بیست و یک» مدام با کارهاى مدیرى قیاسمان مى کنند؟ شنیدن این نقدها و قضاوت هاى 
زودهنگام آدم را ناراحت مى کند و خستگى را به تنش مى گذارد. یا نقدهایى که به بازى سروش جمشیدى وارد کردند با اینکه 
او در این سریال نقش متفاوتى را به تصویر کشیده است و با نقش هایى که تا به حال بازى کرده فرق دارد. من مى گویم خب 
اینها بازیگر و کارگردان هستند و اگر کار نکنند که این سریال ها ساخته نمى شود! پس بیاییم به جاى نقدهاى زود هنگام از 
این عزیزان حمایت کنیم. یا حتى در مورد خودم حرف هایى شنیدم که شاخ درآوردم و گفتند پول داده تا این نقش را بازى 
کرده است! به چه زبانى بگویم که من سال هاست کار بازى و دستیارى کردم و آسیب جسمى هم دیدم اما خب مردم با این 

نقش مرا دیده اند و این دلیل خوبى نیست براى اینکه اینطور قضاوت کنند و دلمان را بشکنند.
در گذشته تجربه همکارى با جواد رضویان و انصارى را داشتید؟

در سال 84 در سریال «ارث بابام» و فیلم «زهرمار» دستیار آقاى رضویان بودم.
در «ساعت پنج عصر» هم دستیار بودید؟

بله، در این فیلم و سریال «هیوال» هم دستیار آقاى مدیرى بودم.
با توجه به اینکه در مجموعه «دورهمى» بازیگران بســیارى بازى مى کردند، شما در این کار 

بازى نکردید؟
نه در آن برنامه مسئول اهداى جایزه ها بودم و هر از گاهى روى سن مى آمدم و جایزه هاى تماشاچى ها را به آنها 

مى دادم.
شما در چند فصل از «دورهمى» حضور داشتید؟

فقط در فصل آخر نبودم.
در فصل هاى آینده چطور؟

فعًال که آقاى مدیرى مشغول بازى در فیلم سینمایى آقاى کیمیایى هستند و نمى دانم که در فصل هاى بعدى 
باشم یا نه.

به طور معمول اغلب بازیگران دوست دارند در کارهاى مهران مدیرى بازى کنند. شما به 
عنوان فردى که در چند کار دستیار مدیرى بودید، هیچوقت هم وسوسه نمى شدید که در 

کارهایش بازى کنید؟
 براى من همین که در کنارشان بودم و دستیارى مى کردم کافى بود.

ما را با کارهاى
مهران مدیرى 
مقایسه نکنید!

بازیگر سریال «صفر بیست و یک»:

بهمن گودرزى آخرین وضعیت تولید فیلمش 
را تشریح کرد.

این کارگردان ســینما درباره آخرین وضعیت 
تولیــد «رقصنده» گفــت: حــدود ده روز از 
فیلمبردارى این اثــر باقى مانده اســت که 
باید خارج از ایران انجام شــود، طرف خارجى 
مجوز حضور در آنجا را باالخره صادر کرد، اما 
دستورالعمل صادر شده این است که اول باید 
14 روز قرنطینه شوید بعد فیلمبردارى خود را 
آغاز کنید. با ایــن اوصاف هم به لحاظ مالى و 

هم به دلیل تلف شدن وقت، معقول نیست.

وى افــزود: البته این موضــوع فقط مختص 
فیلم ما نیست بلکه شــامل دیگر کشور هایى 
است که در آنجا قصد فیلمبردارى دارند،  البته 
در حال رایزنى هستیم که بتوان راه حلى پیدا 
کرد و قول هایى دادند که طى چند روز آینده 

مشخص مى شود.
طبق آخرین اخبار منتشر شده، امیر جعفرى، 
امین حیایى، امیرحســین رستمى و مرتضى 
رحیمى براى نقش آفرینى در این فیلم حضور 
دارند و چند بازیگر هنــگ کنگى نیز به جمع 

بازیگران اضافه خواهند شد.

حضور امیر جعفرى و امین حیایى در «رقصنده»

یک ماه از تصویربردارى «نون. خ» گذشت

سینا مهراد به کرونا مبتال شد. مدتى است که تعد
بهکرونا مبتال مى شوند روند
م ادامه این اتفاق، سینا در
در پخش دارد، به کرونا

قرنطینهمى ماند.
سینا مهراد، پسر کارگر
ا براى خود برگزیده

متولد شد.
تا به امروز د
براى
 م

د

شما در این کار 

به آنها شاچى ها را

در فصل هاى بعدى 

ازى کنند. شما به 
ه نمى شدید که در 

تجربه هاى 
امیراحمدى پس از 
دورى اجبارى از 
تلویزیون

«مرد عنکبوتى» هم 
ماسک زد!

تجربه ه
امیراحمدى پس
دورى اجبارى
تلویزی

بازیگر «آقازاده» کرونا گرفت

تجربه متفاوت سپیده خداوردى 
در «خانه امن»

حدود یک ماه از تصویربردارى فصل ســوم سریال «نون. 
خ» در تهران سپرى شده اســت. پیش تولید این سریال از 
اواسط تابستان امسال آغاز شده و فیلمبردارى آن از اواسط 
مهر و تحت رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در تهران آغاز 

شده است.
عالوه بر بازیگران دو فصل پیش، اکبــر عبدى به عنوان 

بازیگر جدید به جمع بازیگران اضافه شــده و على صادقى 
نیز که در فصل دوم حضور نداشــت، در این فصل حضور 

دارد.
 سعید آقاخانى، شقایق دهقان، سیروس میمنت، سیدعلى 
صالحى، هدیه بازوند، ندا قاسمى، ماشاءا...  وروایى، کاظم 
نوربخش، نسرین مرادى، سیروس سپهرى، صهبا شرافتى، 

سیروس حسینى فر، یوسف کرمى، سیدحسین موسوى، آتنا 
مهیارى، على اخوان، شقایق فتاحى و نارین ایوبى بازیگران 

این سریال هستند.
فصل ســوم ســریال «نــون. خ» در 15 قســمت براى 
پخش در نــوروز 1400 از شــبکه اول ســیما ســاخته

 مى شود.

سپیده خداوردى بازیگر کشورمان در جدیدترین تجربه بازیگرى اش در سریال «خانه امن» مقابل دوربین 
رفت و تجربه اى جدید در دنیاى بازیگرى کسب کرد.

ســریال «خانه امن» به کارگردانى احمد معظمى و تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى، سریالى جاسوسى 
امنیتى است که سپیده خداوردى در آن به ایفاى نقش پرداخته است. او از بازیگران پرکار این روزهاى 
تلویزیون اســت که بعد از بازى در ســریال «ترور خاموش» بار دیگر در «خانه امن» با احمد معظمى 

همکارى کرد.
«خانه امن» سریالى است که به موضوع تهدیدات داعش و حمایت کشورهاى منطقه اى از این گروه 
تروریستى مى پردازد و پرونده هاى مفاسد اقتصادى و پولشویى در این سریال مورد بررسى قرار مى گیرد.

«کمال» و «افشــین» با بازى حمیدرضا پگاه و امین زندگانى دو مأمور امنیتى هستند که یکى از آنها 
مسئول تیم ضدتروریستى و دیگرى مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادى است و سپیده خداوردى در این 

سریال ایفاگر نقش «نرگس» خواهر «کمال» ( حمیدرضا پگاه) است.
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کارشناس فوتبال اصفهان درباره دیدار ذوب آهن و فوالد خوزستان در 
هفته نخســت رقابت هاى لیگ برتر گفت: نظراتى که رحمان رضایى 
قبًال عنوان کرده بود و ابراز عالقه وى به ســبک فوتبال آنجلوتى را در 

این مسابقه ندیدیم.
محمود یزدخواستى در گفتگویى با بیان اینکه همه تیم هایى که از جنوب 
یا سطح دریا به فوالدشهر مى آیند مشــکل بازى در ارتفاع را دارند و با 
کمبود اکسیژن مواجه مى شوند، اظهار کرد: تیم فوتبال ذوب آهن براى 
رسیدن به این دوره مســابقات لیگ برتر مشکالت زیادى را پشت سر 
گذاشت؛ تغییرات متعدد در هیئت مدیره، کسالت ادامه دار مدیر عامل 
باشگاه، تغییر در کادر فنى و اجرایى و حضور رحمان رضایى بدون تجربه 

مربیگرى در لیگ برتر از جمله این تغییرات است.
وى ادامه داد: جدا شــدن بیش از ده بازیکن اصلى از تیم فوتبال ذوب 
آهن اصفهان و جایگزین شدن بازیکنان با کیفیت کمتر، برآورده نشدن 
انتظارات سرمربى و همچنین نداشتن بازى هاى تدارکاتى کافى و مؤثر 
باعث حضور تیمى از ذوب آهن در مسابقات لیگ برتر شد که با گذشته 

آن فاصله قابل مشاهده اى دارد.
وى با اشاره به اینکه این دیدار براى رحمان رضایى تجربه بزرگى بود 
که یاد بگیرد نشســتن روى نیمکت بازى هاى لیگ برتر کار آســانى 
نیست، گفت: نکونام به این نتیجه رسید که براى پیروز شدن دوندگى و 
جنگندگى در تمام طول مسابقه الزامى است و بازیکنان نیز متوجه شدند 

اینگونه بازى کردن پاسخگوى مبالغ قراردادهاى آنها نیست.
یزد خواســتى با بیان اینکه ذوب آهن با روزهاى پرشــکوهش فاصله 
زیادى دارد و با یک بازى نمى توان در رابطــه با این تیم قضاوت کرد، 
گفت: نظراتى که رحمان رضایى قبًال عنوان کــرده بود و ابراز عالقه 
وى به ســبک فوتبال آنجلوتى را در این مســابقه ندیدیم و حاال براى 

قضاوت زود است.

سرمربى جدید ذوب آهن در اولین تجربه لیگ برترى 
خود نمره قبولى گرفت.

ذوب آهن اصفهان فصل گذشــته شرایط سختى در 
لیگ برتر تجربه کرد و حضور ســه ســرمربى یعنى 
علیرضا منصوریان، رادولوویــچ و لوکا بوناچیچ روى 
نیمکت این تیم نتوانســت سبزپوشــان را از شرایط 
بحرانى خــارج کند و در نهایت تا هفتــه پایانى لیگ 

همچنان خطر سقوط این تیم را تهدید مى کرد.
از طرفى در پنجره نقل و انتقاالت تابستانى بازیکنان 
زیادى از این تیم جدا شدند که مى توان در بین آنها از 
اسماعیلى فر، پهلوان، مهدى پور و نژادمهدى نام برد 
که از مهره هاى مهم چند فصــل اخیر این تیم بوده و 

اینطور پیش بینى مى شد که کار سبزهاى اصفهانى در 
این شرایط سخت تر از قبل هم باشد.

در این میان رحمان رضایى، ســرمربى ذوب آهن در 
لیگ بیستم که اولین تجربه سرمربیگرى در لیگ برتر 
را تجربه مى کند چالش ســختى براى شروع کارش 
برگزید و به نظر مى رسید کار سختى در پیش داشته 
باشد و تردیدهایى نسبت به عملکرد ذوب آهن در این 
فصل با توجه به شرایط ذکر شده وجود داشت و هنوز 

هم باید گفت کار این تیم دشوار است.
با وجود این، ذوبى هــا در هفته نخســت لیگ برتر 
عملکرد خوب و امیدوار کننده  اى داشتند و توانستند 
مقابل تیم منسجم، قدرتمند و با ثبات فوالد، فوتبال 

خوبى به نمایش بگذارند و بعــد از اینکه یک بر صفر 
عقب افتادند در نیمه دوم که به نیمه مربیان معروف 
است بازى را به سود خود برگردانند و 2 بر یک از حریف 

خود پیش بیافتند.
در ثانیه هاى پایانى بازى بود که داور با تصمیم اشتباه 
خود یک پنالتى به سود فوالد گرفت که بازبینى تصاویر 
به وضوح نشان مى دهد که خطا بیرون محوطه صورت 
گرفته و این تصمیم اشتباه داور نتیجه بازى را برگرداند 

و پیروزى و 3 امتیاز را از ذوبى ها گرفت.
به هر جهت گام اول ذوبى ها با ســرمربى جدیدشان 
امیدوار کننده بود و باید دید رحمان رضایى در ادامه با 

تیمش چطور پیش مى رود.
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 یک بر صفر 
بیان معروف 
یکاز حریف 

صمیم اشتباه 
بینى تصاویر 
حوطه صورت 
ى را برگرداند 

ى جدیدشان 
ىدر ادامه با

رحمان و پسران سبز خوب استارت زدندرحمان و پسران سبز خوب استارت زدند

رحمان و سبک آنجلوتى؟ 
باید صبر کرد

کارشناس فوتبال اصفهان درباره دیدار ذوب آهن و فوالد خوزستان در 
هفته نخســت رقابت هاى لیگ برتر گفت: نظراتى که رحمان رضایى 
ابراز عالقه وى به ســبک فوتبال آنجلوتى را در قبًال عنوان کرده بود و

این مسابقه ندیدیم.
محمود یزدخواستى در گفتگویى با بیان اینکه همه تیم هایى که از جنوب 
سطح دریا به فوالدشهر مى آیند مشــکل بازى در ارتفاع را دارند و با  یا
کمبود اکسیژن مواجه مى شوند، اظهار کرد: تیم فوتبال ذوب آهن براى 
رسیدن به این دوره مســابقات لیگ برتر مشکالت زیادى را پشت سر 
گذاشت؛ تغییرات متعدد در هیئت مدیره، کسالت ادامه دار مدیر عامل 
باشگاه، تغییر در کادر فنى و اجرایى و حضور رحمان رضایى بدون تجربه 

از جمله این تغییرات است. مربیگرى در لیگ برتر
وى ادامه داد: جدا شــدن بیش از ده بازیکن اصلى از تیم فوتبال ذوب 
آهن اصفهان و جایگزین شدن بازیکنان با کیفیت کمتر، برآورده نشدن 
انتظارات سرمربى و همچنین نداشتن بازى هاى تدارکاتى کافى و مؤثر 
باعث حضور تیمى از ذوب آهن در مسابقات لیگ برتر شد که با گذشته 

آن فاصله قابل مشاهده اى دارد.
وى با اشاره به اینکه این دیدار براى رحمان رضایى تجربه بزرگى بود 
که یاد بگیرد نشســتن روى نیمکت بازى هاى لیگ برتر کار آســانى 
نیست، گفت: نکونام به این نتیجه رسید که براى پیروز شدن دوندگى و 
جنگندگى در تمام طول مسابقه الزامى است و بازیکنان نیز متوجه شدند 

اینگونه بازىکردن پاسخگوى مبالغ قراردادهاى آنها نیست.
یزد خواســتى با بیان اینکه ذوب آهن با روزهاى پرشــکوهش فاصله 
زیادى دارد و با یک بازى نمى توان در رابطــه با این تیم قضاوت کرد، 
گفت: نظراتى که رحمان رضایى قبًال عنوان کــرده بود و ابراز عالقه 
وى به ســبک فوتبال آنجلوتى را در این مســابقه ندیدیم و حاال براى 

قضاوتزود است.

رحمان و سبک آنجلوتى؟ 
باید صبر کرد

کارشــناس فوتبال اصفهان درباره شکست تیم سپاهان مقابل 
گل گهر سیرجان در هفته نخست رقابت هاى لیگ برتر بیستم 
گفت: در بهتریــن زمان این باخت براى ســپاهان رخ داد، زیرا 
کادر فنى ســپاهان مى توانند از همین ابتدا نقاط ضعف خود را 
شناسایى کنند و سرانجام در انتها به موفقیت هاى بزرگ دست 

یابند.
محمد یاورى اظهار کــرد: هیچکس به جز شــخص نویدکیا 
نمى تواند اکنون از این دیدار برداشت مهمى داشته باشد، نویدکیا 
با تفکرات متفاوتى وارد زمین شد که احساس مى کنم وى باید 
اکنون روى برخى از تفکراتش فکر کند و این تفکرات را ترمیم 

کند.
کارشــناس فوتبال اصفهان افزود: قلعه نویى شناخت خوبى از 
سپاهان داشت و همین موضوع سبب شد وى بهترین تصمیمات 
را براى این دیدار اتخاذ کند، گل هاى زده شــده توسط تیم گل 
گهر مى تواند درس هاى بزرگى براى سپاهان داشته باشد؛ کادر 

خوبى از این دیدار فنى ســپاهان باید برداشت 

داشته باشند.
وى با بیان اینکه این دیدار درس هاى بزرگى را براى سپاهان به 
همراه داشت تشریح کرد: برخى ایرادات در ترکیب سپاهان بود 
که مى توان آن را نقطه قوت حریفان این تیم معرفى کرد؛ سبک 
فوتبال محرم با ویژگى هاى فردى برخى از بازیکنان ســپاهان 
همخوانى ندارد، سرمربى سپاهان بازى فشار بر روى توپ را قبول 
دارد که برخى از بازیکنان ویژگى هاى اجراى این سبک را ندارند.
یاورى اضافه کرد: بر روى هر سه گل تیم گل گهر شاهد بودیم 
که خط هافبک دفاعى سپاهان مشکل دارد؛ ما اکنون باید با بیان 
واقعیت به محرم کمک کنیم تا وى بتواند مشکالت تیم خود را 
برطرف کند، در ابتدا طرز فکر محرم بر روى بازى حاکم بود ولى 

با گذشت زمان بازیکنان نتوانستند سیستم وى را اجرا کنند.
کارشناس فوتبال اصفهان همچنین تشریح کرد: در بهترین زمان 
این باخت براى سپاهان رخ داد، زیرا کادر فنى سپاهان مى توانند از 
همین ابتدا نقاط ضعف خود را شناسایى کنند و سرانجام در انتها 

به موفقیت  هاى بزرگ دست یابند.

از همین ابتدا مى توان 
نقاط ضعف را شناسایى کرد

محمد یاورى: 
سپاهان 

در بهترین زمان 
باخت

ذوب آهن با ارسال نامه اى به فدراسیون از قضاوت مرجان 
زاده در دیدار برابر فوالدخوزستان شکایت کرد.

 دیدار فوالد خوزستان و ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر با 
تساوى 2 بر 2 در شرایطى خاتمه پیدا کرد که پنالتى مرجان 
زاده در وقت هاى اضافى حواشى زیادى براى این بازى 

جذاب و پرگل ایجاد کرد.
پس از مصاحبه تند رحمان رضایى، باشگاه ذوب آهن هم 
بیانیه اى در این خصوص منتشــر کرد و حاال هم باشگاه 
اصفهانى شکایت رسمى خود را با نامه اى به شرح زیر به 

فدراسیون ارسال کرده است:
«در خصوص اشــتباه فاحش کوبل داورى در دقیقه94 
بازى تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان با تیــم فوتبال 
فوالدخوزســتان مورخ 99/8/16 در ورزشگاه فوالدشهر 

در هفته اول دور بیستم لیگ برتر فوتبال و اعالم خطاى 
بازیکن مدافع تیم ذوب آهن و اعالم ضربه پنالتى به نفع تیم 
فوتبال خوزستان، نظر به اینکه حسب اعالم نظر کارشناس 
نه تنها هیچ خطایــى  صورت نپذیرفتــه بلکه در فرض 
پذیرفتن، خطا بى تردید خارج از محوطه جریمه رخ داده 
است، فلذا از محضر آن مقام محترم تقاضاى رسیدگى و 
بررسى و در صورت صالحدید نسبت به عدم لحاظ و ترتیب 

اثر به گل به ثمر رسیده تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید.» 
در پایان این نامه نیز اینطور آورده شده است: «باشگاه ذوب 
آهن مطابق قوانین جارى کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا 
پیگیرى بررسى اشــتباهات رخ داده در داورى این دیدار 
را حق قانونى خود دانســته و این موضوع را تا وصول به 

حقیقت مجدانه  پیگیرى خواهد نمود.»

رئیس کمیتــه داوران مى گوید تیــم داورى دیدار فوالد 
خوزستان و ذوب آهن روى صحنه پنالتى اشتباه تصمیم 

گرفته است.
 فریدون اصفهانیان، رئیس جدید کمیته داوران که پس 
از بازگشــت مصاحبه اى انجام نداده، پــس از برگزارى 
بازى هاى هفته اول لیگ بیستم، حرف هاى نسبتاً کوتاهى 
در مورد عملکرد داوران انتخابى اش داشته و البته پذیرفته 

که مرجان زاده داور دیدار فوالدخوزستان و ذوب آهن به 
اشتباه براى شاگردان جواد نکونام اعالم پنالتى کرده است.

او در مورد دیدار این دو تیم در فوالدشــهر که با شکایت 
رسمى باشگاه ذوب آهن همراه شــده، اینطور حرف زده 
است: «با توجه به گزارش هاى ناظران مشکلى خاصى در 
بازى ها وجود نداشــت، به جز یک مورد که در بازى ذوب 

آهن و فوالد خوزستان، متأسفانه داور اشتباه داشت.» 

هاجر دباغى، بازیکن تیم فوتبال بانوان سپاهان در 
گفتگویى درباره وضعیت تیم سپاهان قبل از شروع 
مسابقات لیگ برتر، اظهار کرد: تقریبًا شاکله اصلى 
تیم حفظ شده و باشگاه در تالش است تا نقاط ضعف 
تیم را برطــرف کند. تمریناتمان آغاز شــده و یک 
هفته به صورت کامل در اردو بودیم و این اردو ادامه 

خواهد یافت.
دباغى در خصوص اینکه فکر مى کند مسابقات لیگ 
بانوان در زمان مقرر برگزار شود یا خیر، عنوان کرد: 
فکر نمى کنم مسابقات در زمان تعیین شده برگزار 

شود و احتماًال یک هفته عقب خواهد افتاد.
دباغى در خصوص وضعیت مالــى فوتبال بانوان، 
گفت: فوتبال بانوان از نظــر مالى اختالف طبقاتى 
زیادى با آقایان دارد. تعدادى از باشگاه ها که شاید سه 
یا چهار تیم باشند، از شرایط خوبى برخوردار هستند، 
اما سایر تیم ها وضعیت مالى فوق العاده بدى دارند و 
سقف قرارداد آنها در حد 40 یا 50 میلیون است که با 
این رقم یک گوشى موبایل هم به زور مى توان خرید. 

در کل وضعیت مالى فوتبال بانوان جالب نیست.
ملى پوش فوتبال بانوان کشــورمان درباره شرایط 
تیم ملى، اظهار کرد: بیش از یکسال از آخرین اعزام 
ما مى گذرد. آخرین اعزام ما فروردین سال گذشته 
بود و از آن زمان به بعد دیگــر هیچ برنامه اى به ما 
اعالم نشده است. این موضوع کم لطفى فدراسیون 
فوتبال را نشان مى دهد که هیچ برنامه  اى براى تیم 

بانوان ندارد. 

بازیکن ســابق تیم فوتبال ســپاهان گفت: جا افتادن 
تفکرات یک مربى زمانبر است. امیدوارم این زمان براى 
محرم نویدکیا کوتاه باشــد و صبورى هواداران سپاهان 

هم بیشتر شود.
مجید بصیرت درباره شکســت 3 بر یک سپاهان برابر 
گل گهر سیرجان در هفته نخست لیگ برتر فوتبال اظهار 
کرد: 29 بازى دیگر تا پایان لیگ باقى مانده و ســپاهان 
نباید با یک شکست ناامید شود. یادم مى آید در یک فصل 
ســپاهان با امیر قلعه نویى در سه هفته ابتدایى تنها یک 
امتیاز کسب کرد، اما چهار هفته مانده به پایان مسابقات 
قهرمانى سپاهان مسجل شــد؛ بنابراین یک شکست 
مالك ارزیابى یک تیم نیســت و مطمئن هســتم که 
سپاهان با درایت مدیرعامل این باشگاه و مجموعه  خوب 
و قوى که تشکیل شده است نتایج خوبى کسب مى کند.

وى که با برنامه «دیدار برتر» اصفهان سخن مى گفت، 
افزود: هواداران سپاهان باید روحیه این تیم را باال ببرند 
و در فضاى مجازى پالس منفى به این تیم وارد نکنند، 
چون بازیکنان این موارد را رصد مى کنند و شاید از نظر 

روحى و روانى با افت مواجه شوند.
بازیکن سابق تیم فوتبال ســپاهان درباره گل هایى که 
سپاهان از گل گهر دریافت کرد گفت: زمانى که سپاهان 
گل خورد نتوانست روند تیمى خود را بار دیگر به دست 
آورد و متأسفانه غیبت ولسیانى مشکل ساز شد و اگر این 
بازیکن در بازى حضور داشت شاید شرایط متفاوتى رقم 
مى خورد. دیدید که منشا به راحتى در محوطه جریمه بلند 
شد و ضربه سر زد و حتى شاکرى مى توانست پنج دقیقه 

قبل از آن دروازه سپاهان را باز کند.
وى ادامه داد: قطعًا کادر فنى ســپاهان به مشــکالت 
تیمشان واقف هستند و آنها را رفع مى کنند. به هر حال 
تیم هاى دیگر نیز سپاهان را آنالیز مى کنند و در این دیدار 
سپاهان روى توپ هاى ارسالى به مشکل برخورد کرد و 

بیشتر ضربات را تیم گل گهر زد.
بصیرت درباره شیوه بازى سپاهان با توجه به بازى هاى 
این تیم در لیگ قهرمانان آســیا اضافه کرد: شــرایط 
بازى هاى آسیایى متفاوت است و به نظر من مسابقات 
لیگ برتر از لیگ قهرمانان سخت تر است، چون در لیگ 
برتر برخى اوقات باید در زمین نامناسب به میدان بروید. 
در لیگ برتر اگر تیمى قافیه را ببازد جبران آن سخت است 
و در بازى با گل گهر نیز انگار هافبک هاى ســپاهان از 
جریان بازى خارج شده بودند. بازى مستقیم گل گهر امان 
سپاهان را بریده بود و امیدوارم سپاهان در بازى بعدى با 

آلومینیوم اراك پیروزى پرگلى به دست آورد.
وى با بیان اینکه جا افتادن تفکــرات یک مربى زمانبر 
است، تصریح کرد: امیدوارم این زمان براى نویدکیا کوتاه 
باشد و صبورى هواداران سپاهان هم بیشتر شود. واقعًا 
دوســت دارم محرم نویدکیا در سپاهان موفق شود تا به 
مربیان اصفهانى بیشتر بها داده شود، چون متأسفانه تعداد 
مربیان اصفهانى فعال هم اکنون به ده نفر هم نمى  رسد.

مجید بصیرت: 

قلعه نویى با سپاهان در
 3 هفته یک امتیاز کسب کرد

گل ساسان را بى خیال شوید

اعتراف به اشتباه علیه ذوب آهن

با این قراردادها یک گوشى 
هم نمى توانند بخرند!
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008002919 تاریخ ارســال نامه: 1399/08/17 نظر به 
اینکه سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 414 فرعى از 171- اصلى بخش 
یک که در دفتر 347 صفحه 310 بنام تابستان ویس ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008013279- 
99/8/14 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 
94940- 99/8/12 به گواهى دفترخانه چهار شــهرضا رسیده است مدعى است که 
سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1039750 ســید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/8/153
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030010734    آقاى غالمحسین نادى فرزند رجبعلى باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 50/27 واقع در قطعه سه نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که درصفحه 515 دفتر 404 امالك ذیل ثبت 98858 بنام نامبرده  
ثبت و سند بشماره چاپى 367265 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1399/08/19، 1039570/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/8/154
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030010739      آقاى غالمحسین نادى فرزند رجبعلى باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 50/25  واقع در قطعه سه نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که درصفحه 572دفتر 404 امالك ذیل ثبت 98856بنام نامبرده  
ثبت و سند بشماره چاپى 518530 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 

نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1399/08/19، 1039571/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک 

نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/8/155
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030010736      آقاى غالمحسین نادى فرزند رجبعلى باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 50/16  از 50/1 که با پالك ثبتى 50/17 
مجزى شده از 50 باقیمانده توأم شده است واقع در قطعه سه نجف آباد بخش یازده 
ثبت اصفهان که درصفحه 188دفتر 394 امالك ذیل ثبت 96664بنام نامبرده  ثبت 
و سند بشــماره چاپى 367263 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1399/08/19، 1039572/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/8/156
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139985602030010766     خانم ربابه غیور نجف آبادى فرزند اســداله 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت سه چهارم دانگ مشــاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 749 
واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 525 دفتر 134 
امالك ذیل ثبت 21234/104 بنام  حیدر درســتى نجف آبــادى فرزند یداله ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و بعد از چنین انتقال بموجب سند رسمى شماره 70909 مورخه 
1361/4/15 دفترخانه 23 نجف آباد به او انتقال  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 

انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1399/08/19، 1040355/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/8/157
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139985602030011171 خانم زهرا رجایى  فرزند محمد رضا باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 7 فرعى از 73 اصلى واقع در 
قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 501 دفتر 206 امالك ذیل 
ثبت 46598 تمامت نیم دانگ مشاع از ششدانگ بنام صغرى محمودى خان میرزایى 
مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره 803976 بوده که طى سلسله انتقاالت متعدد 
نسبت به زهرا رجایى منتقل شده و ســند مذکور مفقود شده است  .نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند 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 تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/08/19، 1040298/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى/8/158
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030011170     خانم زهرا رجایى  فرزند محمد رضا باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 7 فرعى از 73 اصلى واقع در 
قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که درصفحه 498 دفتر 206امالك ذیل 
ثبت 46597  بنام ثریا ایرجى فرزند محمد على ایرجى مسبوق به ثبت و سند مالکیت 
بشماره 803975 بوده که طى سلســله انتقاالت متعدد به به زهرا رجایى منتقل شده 
و سند مذکور مفقود شده است  .نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند 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) نســبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/08/19، 1040109/م الف- مهدى 
صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى/8/159

فقدان سند مالکیت
شماره: 139985602030011168      آقاى ســیاوش روحانى نجف آبادى فرزند 
عزیزاله باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 
7 فرعى از73 اصلى واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش11ثبت اصفهان که درصفحه 
341 دفتر 272 امالك ذیل ثبت 60711 بنام جعفر یوسف زاده نجف آبادى فرزند 
حیدر على مسبوق به  ثبت و سند مالکیت بشماره 160815 بوده که طى سند انتقال 
قطعى بشماره 77978 مورخ 1370/04/16 دفترخانه 88 به سیاوش روحانى منتقل 
شده و سند مذکور مفقود شده است.  نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/08/19، 
1040130/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

از طرف هدا چاوشى/8/160
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139985602030011169     خانم زهرا رجایى  فرزند محمد رضا باستناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 7 فرعى از 73 اصلى واقع 
در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحــه 142 دفتر 147امالك 
ذیل ثبت 24654/996 تمامت شــش دانگ بنام رجبعلى ایرجى مســبوق به ثبت و 
سند مالکیت بشــماره 612682 بوده که طى سلســله انتقاالت متعدد به دو دانگ از 
ششدانگ به زهرا رجایى منتقل شده و سند مذکور مفقود شده است  .نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند 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 تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/08/19، 1040267/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى/8/161

آگهى تغییرات
 شــرکت نیکو ســازان مهــر آذین شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 43783 و 
شناســه ملــى 10260616241 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطور 
فوق العــاده مــورخ 1399/07/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مصطفى شــکوهى دوست به 
کدملى1270353756 وفاطمه شفیعى کفرانیبه 
کدملى 5650026998بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت انتخاب گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1036642)

آگهى تغییرات
موسسه آموزشى گوهر شناسى ساربان پایدار به 
شماره ثبت 2611 و شناسه ملى 10260572916 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
سمیه رضایى فرزند محمود کدملى0068073046 
با پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به صندوق موسسه 
وارد موسسه و در زمره شرکا قرار گرفت در نتیجه 
سرمایه موسسه از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 
یک میلیون و پانصد هزار ریــال افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح 
شد. - ماده 14 اساسنامه بدین شرح اصالح شد 
: اداره امور موسسه بر عهده بر یک نفر خواهد بود 
که در مجمع عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده 
از بین شرکا یا خارج از شرکا براى مدت نامحدود 
انتخاب مى گردد. - ماده 15 اساسنامه بدین شرح 
اصالح شد : در صورت افزایش تعداد اعضاى هیات 
مدیره هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت 
مدیرعامل و یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره 
انتخاب و همچنین مى تواند بــراى اعضاى خود 
ســمت هاى دیگرى تعیین نماید. - اسامى شرکا 
و میزان سهم الشــرکه فعلى هر یک بدین شرح 
مى باشد : محمود رضایى ، اکبر فردوسى و سمیه 
رضایى هر یــک دارنده پانصد هزار ریال ســهم 
الشرکه مى باشــند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1036382)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى درگاه صنعت 
سپاهان نوین شرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 50005 و شناسه ملى 
10260684446 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : نازنین جعفرى به شماره ملى 
1285152328 و حسام پاکباز به شماره 
ملــى 1111903883 و رضــا جعفرى 
طادى به شــماره ملى 4723338888 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند . مرجان 
دباغى به شــماره 1140242059 به 
ســمت بازرس اصلى و مــژگان دباغى 
به کد ملى 1130025306 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شــدند. روزنامــه 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 غیرتجــارى اصفهان 

(1036468)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى صنعتى نان برکت زاینده 
رود ســهامى خاص به شماره ثبت 782 
و شناســه ملــى 10260137712 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/07/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رسول عباس 
زاده به شــماره ملى 1281673196 و 
عاطفــه عبــاس زاده به شــماره ملى 
1292665602 و مصطفى عباس زاده 
به شماره ملى 1281673201 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. نصیر طاهرزاده 
اصفهانى به شماره ملى 1290967881 
به سمت بازرس اصلى و محمود یاحى به 
شــماره ملى 1285670590 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب شــدند.روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهــان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه 

(1036471)

آگهى تغییرات
شرکت فرآیند شــیمى اسپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 58919 
و شناســه ملــى 14006959382 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/08/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : کیوان شاه 
قلى به شــماره ملى 1284942872 و 
ســتار فرهادى ســیف آبادى به شماره 
مهــرداد  و   1970321865 ملــى 
خلیلى ورنامخواســتى به شــماره ملى 
1171222701 بــه ســمت اعضــاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. . محمد هاشــم زاده 
به شــماره ملــى 6299657881 به 
ســمت بازرس اصلى و نســیم صالحى 
به کد ملى 1270370898 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدروزنامــه 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 غیرتجــارى اصفهان 

 (1036472)

آگهى تغییرات
شرکت فرآیند شــیمى اسپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 58919 
و شناســه ملــى 14006959382 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1399/08/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : کیوان شــاه قلى به شماره 
ملى 1284942872 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و ســتار فرهادى ســیف 
آبادى به شــماره ملى 1970321865 
به ســمت نایب رئیس هیــات مدیره و 
مهرداد خلیلى ورنامخواســتى به شماره 
ملى 1171222701 به ســمت مدیر 
عامل و عضو هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و اســناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاء نایب 
رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1036478)

آگهى تغییرات
شــرکت نیکو ســازان مهر آذین شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 43783 و 
شناســه ملى 10260616241 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
تعداد اعضاى اصلى هیــات مدیره مندرج در 
ماده 31 اساسنامه به ســه الى 10 نفر تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گردید موضوع شــرکت به شرح ذیل اصالح 
گردید :ارائه خدمات فنى آزمایشــگاهى از 
جمله ژئوتکنیک –بتن و جوش ثبت موضوع 
فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد 
و در صورت لزوم پس از کســب مجوزهاى 
الزم . سرمایه شرکت از محل مطالبات حال 
شده طلبکاران و از طریق صدور سهام جدید 
از مبلغ 000000 1 ریال به 000 350 1ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بشــرح 
زیراصالح شــد :ماده 5 اصالحى : سرمایه 
شــرکت مبلغ000 350 1ریال نقدى است 
که به 135 سهم با نام عادى000 10ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1036630)

آگهى تغییرات
شرکت نیکو ســازان مهر آذین شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43783 
و شناســه ملــى 10260616241 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1399/07/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : على امینى پژوه به کدملى 
1293418692 بعنــوان مدیرعامل و 
اکبر نظرى بــه کدملى 1293408001 
به ســمت نایب رئیس هیــات مدیره و 
سیدحسن حســینى کفرانى به کدملى 
5659965407 بســمت رئیس هیات 
مدیره ومجتبــى رضائیان بــه کدملى 
1189372320 بســمت عضو هیات 
مدیــره براى مــدت دو ســال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است 
. مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1036633)

آگهى تغییرات
شرکت آب ســواران زاینده رود سهامى 
خاص به شماره ثبت 38499 و شناسه 
ملــى 10800078453 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/30 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد :عباس ماهرانى برزانــى کدملى 
1282990497 -اســماعیل ســالمى 
کدملــى 1142315150 -حســین 
امنیه کدملــى 1291431871 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. محمدعلى 
حبیبــى کدملــى 1283036991 و 
فریــدون شــیرانى بیدآبــادى کدملى 
1285466314بــه ترتیب بســمت 
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 

(1037809)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود شیرین ابتکار پارسیان درتاریخ 1399/08/11 به شماره ثبت 66020 
به شناسه ملى 14009551426 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبــت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمیباشــد: تولید ، توزیع و فروش انواع کیک و شیرینى و حلوا شیرینى و ارائه 
کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت 
متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى 
دولتى و خصوصى و موسســات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى 
شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ 
قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله 
گلدیس ، خیابان ابوذر ، کوچه فرعى 4 غربى ، پالك 107 ، طبقه همکف کدپستى 8315648348 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقاى محمدمهدى یونس به شماره ملى 5100183993 دارنده 2000000 ریال سهم 
الشرکه خانم معصومه نقیان به شماره ملى 6229967987 دارنده 8000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقاى محمدمهدى یونس به شماره ملى 5100183993 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم معصومه نقیان به شماره ملى 6229967987 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل 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 (1036467)

آگهى تغییرات
شرکت نیکو ســازان مهر آذین شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 43783 و شناســه ملى 
10260616241 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على 
امینى پژوه به کدملى 1293418692و سیدحسن 
حســینى کفرانى به کدملــى 5659965407و 
اکبر نظرى به کدملــى 1293408001 ومجتبى 
رضائیان بــه کدملــى 1189372320 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1036638)

آگهى تغییرات
موسسه آموزشى گوهر شناسى ســاربان پایدار به شماره ثبت 2611 و شناســه ملى 10260572916 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمود رضایى به کدملى 1288657676 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات موسسه با امضا مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر مى باشد. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1036379)

آگهى تغییرات
شرکت آوند صنعت سپنتا سهامى خاص به شماره 
ثبت 60542 و شناســه ملى 14007603283 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/06/20 اطهر حاجــى صادقى اصفهانى 
بشــماره ملى1291041941 به سمت رئیس 
هیات مدیــره - ســیدعادل قائینیان بشــماره 
ملــى1272449483 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره - ســید رســول قائینیان بشماره 
ملى1286773660 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب وکلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1036631)

فقدان مدارك
کارت خــودرو و برگ ســبز خودرو 
  GTX ســوارى پراید تیــپ صبا
مــدل 1380 بنزینــى به شــماره 
شــماره  و   0251467 موتــور 
 S 1412280720823 شاســى
به شــماره پالك 13 – 633 ن 51 
متعلق به جمال اقبالى به شماره ملى 
6219573331 فرزنــد نصرت اله 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى صنعتى نان برکت زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 782 و شناســه ملى 10260137712 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رسول عباس زاده کدملى1281673196 به ســمت رئیس هیات مدیره و عاطفه عباس زده کدملى 1292665602به سمت عضو هیات مدیره و 
مصطفى عباس زاده کدملى1281673201 به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1036474)



سالمتسالمت 07073897 سال هفدهمدوشنبه  19 آبان  ماه   1399

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى ایران درباره عالیم جدید بیمارى کرونا توضیحاتى ارائه کرد.
نادر توکلى در خصوص زمان خفته ویروس کرونا در بدن نیز گفت: خفتگى این ویروس در بدن در بیشترین زمان تا 28 روز است و در کمترین زمان 
در چهار تا پنج روز اول عالیم ویروس ظاهر مى شود که معموًال عالیم اولیه غیراختصاصى است و در آن زمان عمًال مراجعه به پزشک  نیاز نیست، ما 
قبًال مى گفتیم ردیابى فرد مبتال، اما االن مى گوییم ردیابى تماس محتمل، در واقع از زمانى که با فردى که تست کرونایش مثبت بود برخورد داشتید 
از هفت تا ده روز آینده احتمال ابتالى شما وجود دارد، لذا در بیمارستان همراهان افراد مبتال را ردیابى مى کنند و از آنها تست مى گیرند، چراکه در 

این ده روز اول ارزیابى ها خیلى مهم است و افراد نیز باید حواسشان به عالیم و نشانه هاى بیمارى باشد. 
توکلى همچنین در خصوص کروناى گوارشى توضیح داد: کروناى گوارشى که معموًال همراه با یکى یا همه این موارد از 

جمله اسهال، دل پیچه، استفراغ و حالت تهوع است معموًال سیر طوالنى ترى دارد ولى خوش خیم تر از عالیم تنفسى 
است، اما آن چیزى که در کرونا اهمیت دارد این است که اگر استراحت نکنید، در معرض استرس باشید و به بدن 

فشار بیاورید خیلى احتمال دارد که بیمارى بدتر شــده و وارد عالیم سیستمى شود. افراد با ظاهر شدن عالیم 
غیراختصاصى مثل سردرد یا احساس سرماخوردگى مى توانند از داروهایى مثل استامینوفن، آنتى هیستامین 
و یا قرص سرماخوردگى اســتفاده کنند، اگر عالیم بهتر شــد که ادامه دهند اما در غیر این صورت باید به 

پزشک مراجعه کنند.
وى با اشاره به اینکه شروع ناگهانى عالیم در فرد معموًال نشانه هاى ابتال به آنفلوآنزاست، اظهار کرد: امسال 
آمار ابتال به آنفلوآنزا به دلیل اصول ایمنى کمتر از سال هاى گذشته است اما  همزمانى ابتال به آنفلوآنزا و 

کرونا هم گزارش شده است. 

برخى نشانه ها در بدن انســان ها وجود دارند که مى توانند به 
آنها درباره خطرات جدى هشدار دهند. توجه به این نشانه ها 

مى تواند براى حفظ سالمتى بسیار مهم باشد:
مشکل در خواندن و نوشتن

اگر کتاب خواندن یا نوشــتن کلمات ناگهان براى شما دشوار 
شده است، مى تواند نگران کننده باشد. این عالمت مى تواند از 
نشانه هاى بروز بیمارى آلزایمر باشد. البته ممکن است دالیل 
دیگرى مانند از دست دادن قدرت بینایى وجود داشته باشد. اگر 
این مشکل را دارید، الزم است که با یک پزشک صحبت کنید.

مشکل در امور مالى
مدیریت امور مالى باید بخشى استاندارد از زندگى روزمره شما 
باشد؛ با این حال، هنگامى که شما شروع به تالش براى درك 
پول یا کنترل امور مالى خود مى کنید، ممکن است یک بیمارى 
زمینه اى در این امر مقصر باشــد. این مشکل گاهى عالیم 
خفیف آلزایمر است. اگر متوجه تغییر جدى در سواد مالى خود 

شدید، باید سریعاً با یک متخصص پزشکى صحبت کنید.
تعریق شبانه

آیا وقتى بیدار مى شوید مى بینید که ملحفه هاى شما از عرق 

خیس شده است؟ اگر در طول شــب به شدت عرق مى کنید، 
این مى تواند نشــانه نوعى ســرطان غیر معمول باشد. این 
نوع ســرطان از طریق رگ ها و غدد بدن پخش مى شود و بر 
سیستم لنفاوى تأثیر مى گذارد. عالیم دیگر این بیمارى شامل 
خستگى، کاهش وزن، تب و تنگى نفس است. گرچه دالیل 
دیگرى براى تعریق شبانه شما وجود دارد، اما باید به پزشک 

مراجعه کنید.
پوست فوق العاده خشک

اگرچه هوا و آب و هوا مى تواند بر میزان خشکى پوست ما تأثیر 
بگذارد، اما اگر ناگهان پوســتى کامًال خشک دارید، مى تواند 
دلیل دیگرى داشته باشد. این مشکل مى تواند نشانه تیروئید 
کم کار باشد. عالیم دیگر شامل افسردگى، حساسیت به سرما، 
خستگى، افزایش وزن و درد هاى عضالنى است. اگر ترکیبى از 
این عالیم را دارید، براى مشاوره باید به پزشک مراجعه کنید.

مشکل حرکت عضالت چهره
ماسکه شدن چهره یا مشکل در حرکت دادن اعضاى صورت 
مى تواند خطرناك باشد گاهى برخى افراد مبتال به پارکینسون 

یا بیمارى هاى عصبى این عالمت را تجربه مى کنند.

عالیمى که نشان مى دهد 
سالمتى در خطر است

ل ب ز آنفلو ابتال به آمار
کرونا هم گزارش شده است. 

کرونا تا 28 روز در بدن مى ماند
یک متخصص قلب و عروق در خصوص تپش قلب توضیحاتى ارائه کرد.
دکتر محمدرضا رجبى در پاسخ به این سئوال که چه زمانى تپش قلب 
نگران کننده اســت، گفت: اگر تپش قلب به صورت ناگهانى و حاد 
اتفاق بیافتد و براى فرد، آزاردهنده باشــد، بهتر است حتمًا به یک 

متخصص قلب و عروق مراجعه کند.
وى در ادامه افزود: تپش قلب حالتى شایع است که همه ما در زمان 

استرس، انجام فعالیت هاى روزمره و شرایط مختلف آن را تجربه مى کنیم 
که به آن تپش قلب خوش خیــم و در اصطالح تاکیکاردى سینوســى گفته 

مى شود. 
این متخصص قلب و عروق عنــوان کرد: در بســیارى از افراد به 

خصوص خانم ها تپــش قلب خوش خیم به کــرات اتفاق مى افتد، 
مخصوصًا در ســنین نوجوانى که بدن واکنش پذیرى بیشــترى دارد، ممکن است به دنبال 

استرس و هیجان، گهگاه فرد حتى ضربان قلب باالى 130 یا 140 بار در دقیقه را تجربه کند. این حالت صرفًا 
یک تاکیکاردى سینوسى است که ضربان قلب بیشتر از صد بار در دقیقه مى زند.

با این حال، دکتر رجبى تأکید کرد: اگرچه با کوچک ترین اســترس یا تغییر در رژیم غذایى و مصرف برخى 
خوراکى ها از جمله قهوه یا چاى پررنگ، فرد دچار تپش قلب خوش خیم مى شود که معموًال جاى نگرانى 
نیست اما اگر تپش قلب به صورت ناگهانى و حاد اتفاق بیافتد و براى فرد، آزاردهنده باشد، بهتر است حتمًا 

به یک متخصص قلب و عروق مراجعه کند.
وى در خصوص این تأکید گفت: در چنین شرایطى شاید الزم باشد با نصب یک دستگاه ثبت ضربان قلب 
براى 24 ســاعت که به آن هولتر ریتم قلبى گفته مى شود، وضعیت سالمت قلب، از نظر وجود آریتمى یا 
نامنظمى هاى ریتم قلبى که ممکن است به عنوان بیمارى تلقى شود، بررسى شود. صورتى که تپش قلب 
در حد گذرا و خفیف باشد، معموًال با کاهش عوامل محیطى مثل استرس، دورى از شرایطى که منجر به 
تشدید ضربان قلب مى شود قابل کنترل است اما اگر سرعت ضربان قلب شدید باشد و باالى 130 بار در 

دقیقه بزند، در این صورت حتماً نیازمند بررسى و اقدامات درمانى خواهد بود.

چه زمانى تپش قلب نگران کننده است؟
کرد.
ب
د
ک

زمان
مى کنیم 

ســى گفته 

ههههه به به  بســیارىارىاز افراد
به کــرات اتفاق مى افتد، 

کناست به دنبال  ا
فًا الت

است؟ نکننده نگرانن

10. دانه هاى انار: انواع آنتى اکسیدان ها، ویتامین C و پونیکاالژین9. سیب زمینى شیرین: آنتى اکسیدانى به نام بتاکاروتن، ویتامین هاى C و 8E. آووکادو: ویتامین هاى مختلف، انواع ویتامین هاى مختلف، پتاسیم7. آجیل: ویتامین E، اسیدهاى چرب امگا 63. اسفناج: انواع ویتامین ها، منیزیم، لوتئین و آهن5. بروکلى: ویتامین هاى C و K، فیبر، آنتى اکسیدان ها، کلسیم، فوالت و لوتئین4. بلوبرى: سرشار از ویتامین هاى A و C و یک آنتى اکسیدان ضد پیرى به نام آنتوسیانین3. پاپایا: کلسیم، پتاسیم، منیزیم، فسفر، انواع مختلف ویتامین B و دیگر ویتامین ها2. فلفل دلمه اى قرمز: انواع آنتى اکسیدان ها به خصوص کارتنوئید و ویتامین 1C. سبزى شاهى: کلسیم، پتاسیم، منگنز، فسفر و انواع ویتامین هابه راحتى پیر نخواهد شد و جوان خواهد ماند.در ادامه ده غذا را به شما معرفى خواهیم کرد که با خوردن آنها ارگان هاى مختلف شما از جمله پوستتان بیاندازید مى توانید مرگ را به تعویق انداخته و ده ها سال زندگى سالم و زیبا را تجربه کنید.لوسیون ها پیدا نخواهید کرد. هرچه شما بتوانید باال رفتن سن و ناتوانى هاى مربوط به آن را به تعویق مناسب و ضرورى حتى پوست شما نیز به این سادگى پیر نخواهد شد و نیازى به انواع و اقسام کرم ها و پوست یکى از اولین جاهایى است که با باال رفتن سن پیرى خود را نشان مى دهد. با خوردن غذاهاى مى کنید بدن و مغز شما نیز از شما قدردانى کرده و به این سادگى ها پیر نخواهند شد.غذایى خود را با انواع ویتامین ها، مواد معدنى، آنتى اکســیدان ها و به طور کلى مواد مغذى مختلف پر پوست یکى از اولین جاهایى است که با باال رفتن سن پیرى خود را نشان مى دهد. هنگامى که شما رژیم  از خودش تعریف کرده و تحسین مى کند و همواره سعى دارد تا نفر اول باشد، حرف خوب تصور نمى کند؛ در نتیجه به این علت که خود را اینطور تصور نمى کند، مدام نمى کند بلکه این فرد مشــکالت زیادى در دوره کودکى داشته که خود را اصًال وى با اشاره به ویژگى افراد خودشیفته، افزود:  فرد خودشیفته این موضوعات را بیان ارزشمند و مهربانى هستید؛ همه این موارد عزت نفس بوده و بسیار خوب است.انسان بیشتر باشد خوب است؛ یعنى اینکه شما باور کنید انسان دوست داشتى، خالق، چیست؟»، بیان کرد: ابتدا باید بگویم واژ ه اى به نام عزت نفس داریم که هر چقدر در مى دهند. مصطفى تبریزى در پاسخ به این پرســش که «ویژگى افراد خودشیفته به کســى میدان نمى دهند و وقتى صحبت مى کنند همه خوبى ها را به خود نسبت مى کنند و همواره سعى دارند نفر اول باشــند، حرف همه را قطع کنند و به اصطالح یک روانشناس با اشاره به ویژگى افراد خودشیفته گفت: این افراد دائم از خود تعریف 
درمان شوند و درمان اصلى آنها مشاوره و روان درمانى بوده و دارو درمانى یک این روانشناس متذکر شــد: این حالت ربطى با عزت نفس ندارد. این افراد باید همه را قطع کند و به اصطالح به کسى میدان ندهد.

درمان کمکى است.

10 خوردنى که شما را دیرتر پیر مى کند

مواظب خودشیفته ها باشید

ویتامین C نوعى آنتى اکسیدان است که مى تواند براى انواع پوست مفید باشد و یکى از بهترین ویتامین ها براى پوست است. ویتامین C مزایاى بى شمارى دارد، از جمله 
کمک به ضد پیرى و برگرداندن برخى از آسیب هایى که در اثر تابش خورشید به پوست وارد شده است.

اگرچه غذاهاى غنى از ویتامین C به مقدار کافى وجود دارد، اما وقتى صحبت از پوست مى شود، استفاده از سرم هاى موضعى ویتامین C به طور مستقیم بر روى پوست 
کارآمدترین راه براى بهره مندى از مزایاى آن است.

آنچه ویتامین C مى تواند انجام دهد تا پوست را یکدست و شفاف کند شامل موارد زیر است:
لکه هاى تیره را روشن مى کند، به کاهش عالیم پیرى کمک مى کند، برخى آسیب هاى نور خورشید را کم مى کند، قرمزى و التهاب را به 

حداقل مى رساند و به بهبود پوست کمک مى کند.
ویتامین C به چندین روش به بهبود پوست کمک مى کند:

اگر به صورت موضعى مستقیماً روى زخم قرار گیرد، تولید کالژن و االستین را تحریک مى کند. 
این باعث مى شود پوست بهبود یابد.

ویتامین C جذب آهن را تقویت مى کند، ماده مغذى دیگرى که در ترمیم زخم الزم 
است.

براى افرادى که کمبود ویتامین C دارند، نشان داده شده است که مصرف 1000 
میلى گرم مکمل ویتامین C در روز بهبود زخم ها را به شدت بهبود مى بخشد.

تحقیقات جدید نشان داده که ویروس کرونا به دلیل عوامل مرتبط با میزان و سطح هرمون تستوسترون در 
مردان طاس شیوع بیشترى داشته باشد. تستوسترون هورمونى به نام دى هیدروتستوسترون تولید مى کند 
که مسئول طاسى در میان مردهاست. همین هرمون مى تواند یک فرد طاس را در معرض بیمارى شدید 

اپیدمیک کووید-19 قرار دهد.
پروفسور «سانجایا سینانایاکى»، متخصص بیمارى هاى عفونى در این باره مى گوید: «در رابطه با طاسى 
مطالعات در اسپانیا نشان مى دهد که تعداد زیادى از افراد مبتال به موارد شدید بیمارى کووید-19 مردان 

طاس هستند.»
پروفسور سینانایاکى گفت: «ممکن است عجیب به نظر برسد، اما یک دلیل بیولوژیکى براى آن وجود دارد، 
زیرا مردان طاس داراى مقادیر زیادى دى هیدروتستوسترون هستند که به ویروس کرونا کمک مى کند 
تا به راحتى وارد سلول ها شود.» یک پژوهش علمى در ایتالیا نشان داد مردان بسترى در بخش سرطان 
پروستات که از داروهاى ضد تستوسترون به عنوان درمانى براى سرطان پروستات استفاده مى کردند چهار 
برابر کمتر در معرض ابتال به بیمارى کرونا بودند. پروفسور سینانایاکى اظهار کرد: «البته عالوه بر این موارد 
برخى افراد با گروه هاى خونى خاص ممکن است هنگام ابتال به بیمارى کووید-19، در معرض خطر شدید 
این بیمارى قرار بگیرند.» او افزود: «به نظر مى رسد افراد با گروه هاى خونى O در برابر کووید-19 مقاومت 

بیشترى نسبت افراد گروه خونى A دارند.»

برخى افراد با گروه هاى خونى خاص ممکن است هنگام ابتال به بیمارى کووید-19، در معرض خطر شدید
Oاین بیمارى قرار بگیرند.» او افزود: «به نظر مى رسد افراد با گروه هاى خونى O در برابر کووید-19 مقاومت

Aبیشترى نسبت افراد گروه خونى A دارند.»
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تأثیر شگفت انگیز ویتامین C بر پوست

خیلى از ما به خوردن ته دیگ عالقه داریم بى 
آنکه خطرات مصرف این خوراکى خوشمزه را 
بدانیم، در این مطلــب به خطرات خوردن ته 

دیگ اشاره مى شود
زهرا احدى، کارشناس تغذیه گفت: خوردن 
نان برشته و نیم ســوخته، ته دیگ، چیپس و 
غذاهاى سرخ کردنى به دلیل ایجاد ترکیب 

آکریالمید سرطانزا هستند.
دود ســیگار، قهــوه حرارت دیده و برشــته 
شده، بیسکویت ها، سوســیس و غالتى که 
باالى 120 درجه حرارت مى بینند نیز حاوى 

آکریالمید هستند.
توصیه مى شــود که مراقب حــرارت دیدن 
بیش از حد کربوهیدرات ها باشیم و از خوردن 
موادغذایى ذکر شــده مانند نان نیم سوخته، 

چیپس  وسایر منابع آکریالمید پرهیز کنیم.
وى آکریالمید را جزو ترکیباتى برشمرد که 
توسط سیستم ســالمت و غذاى بسیارى از 
کشــورها ممنوع شده اســت و نباید در مواد 

غذایى وجود داشته باشد.
 

خطرات مصرف
 تــه دیگ



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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مــال و فرزندان، ِکشــته این جهان انــد و عمل صالح، ِکشــته آخرت اســت و 
بسا باشد که خداوند این هر دو نعمت را نصیب مردمانى کند. پس بترسید از 
خدا، بترسید از آن چیزها که خدا شــما را از آنها بیم داده است. و بترسید، 
ولى نه از آنگونه که عذرخواه گناهانتان باشد. کارهاى نیک به جاى آورید 
ولى نه به قصد خودنمایى که مردم ببینند یا از دیگرى بشنوند. زیرا هرکس   
عملى را نه براى خدا انجام دهد خدا سزاى عملش را به کسى حوالت کند که 

موال على (ع)بخاطر او عمل کرده است . 
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شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

آگهى تجدید مزایده عمومى
 یک مرحله اى- نوبت اول

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد، نسبت به فروش یک 
قطعه از امالك مازاد بر نیاز خود شامل شش دانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493/8 مترمربع (1800 متر 
اعیانى سوله و 80 مترمربع ساختمان ادارى با دیوارکشى و محوطه سازى) واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ، 
جنب دبیرستان شبانه روزى از طریق برگزارى مزایده عمومى یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) اقدام نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از "دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى نرخ هاى 
پیشنهادى" از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مزایده در سامانه: 2099001553000002 روز سه شنبه مورخ 99/08/20

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

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

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز سه شنبه مورخ 99/08/20 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه 
مورخ 99/08/27

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد، بارگزارى در سامانه به صورت pdf: تا ساعت 18 روز شنبه 99/09/08
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 60 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 99/09/09 ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان مى باشد.
7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 4/434/725/000 ریال مى باشد که به دو صورت ضمانت نامه 
بانکى و یا فیش واریزى به شماره حساب شــباى IR 870100004001039706374385 نزد بانک مرکزى از طریق 

دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکترى 936263500100000000000000000061  قابل ارائه مى باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در مزایده (الف) عالوه بر 
بارگذارى در سامانه، مى بایستى به صورت فیزیکى و در پاکت دربســته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
شنبه 99/09/08 به حراست/ دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

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

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

14 (در روزهاى ادارى از تاریخ 99/08/21 الى 99/09/05) بازدید نمایند.
ضمناً  جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 37811070- 031 به آدرس اینترنتى شرکت 

www.assc.ir و آدرس پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
- شماره تماس پشتیبانى سامانه: 41934- 031 (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

استان اصفهان به شماره 09132074427)

فروش یک قطعه از امالك شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

آگهى ارزیابى کیفى پیمانکاران
شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مصوب مجلس شوراى اسالمى 
مورخ 83/11/17 و مطابق آئین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات، عملیات اجرایى مشروحه 

ذیل را از محل صندوق سازگارى با کم آبى استاندارى و از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
موضوع پروژه: پروژه آزادسازى مسیر و احداث شبکه مدرن حدفاصل سد چم آسمان و نکوآباد

کارفرما: شرکت آب منطقه اى اصفهان
مشاور: مهندسین مشاور ژرف آب تدبیر

مدت اجرا: 7 ماه
برآورد پروژه: برآورد بر اساس فهرست بهاى آبیارى زهکشى سال 99 و فهرست راه و باند سال  99 و فهرست 

ابنیه سال 99 برابر 160/000/000/000 ریال مى باشد.
دارا بودن گواهینامه تشخیص صالحیت معتبر با حداقل پایه 5 رشته آب

بدین منظور از تمامى شرکت هاى پیمانکارى واجد شرایط که داراى ســوابق مرتبط و داراى ظرفیت آزاد 
مى باشند، دعوت به عمل مى آید جهت تهیه اسناد ارزیابى به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نموده و 
پس از تکمیل اسناد حداکثر دو هفته پس از تاریخ نوبت دوم این آگهى اسناد را به همراه مستندات الزم در 

سامانه ستاد (www.setadiran.ir) بارگذارى نمایند.

چاپ اول

م.الف:1040884

بدون شرح


