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خواص جادویى 
خرمالو 

براى سالمتى

وضعیت «سیاه» کرونا در 5 شهرستان اصفهان
3
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انتقال آب خلیج فارس 
به سیرجان، کرمان و یزد 

احتمال فروش 
ماسک هاى مستعمل

کشف و ضبط 
یک قطعه شىء تاریخى 

در نایین بازداشت 5
عامالن تخریب 

خودروها  در رهنان

اگر مى خواهید زمستان امسال در برابر 
بیمارى هاى رایج این فصل آسیب کمترى 

ببینید حتماً خرمالو را در سبد میوه تان جاى دهید 
و از خواص بى شمار آن بهره ببرید.
خرمالو قبل از هر چیز سرشار از ...

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از دستگیرى 
افرادى خبر داد که الســتیک هاى 13 خودروى 
سوارى متعلق به شــهروندان در محله رهنان را 

تخریب کرده و متوارى شده بودند.
ســرهنگ حمیدرضا اکبرى اظهــار کرد: هفته 
گذشــته یک مــورد تخریب الســتیک هاى 
خودروهاى شهروندان در دو خیابان محله رهنان 
اعالم شــد که مأموران کالنترى 25 بالفاصله 
وارد عمل شــدند. وى افزود: در بررسى هاى به 
عمل آمده مشخص شد افرادى الستیک هاى 13 
خودرو از شهروندان را که پارك بوده اند تخریب 

مى کنند و ...

4

استاندار: مشکل تأمین آرد در اصفهان نداریماستاندار: مشکل تأمین آرد در اصفهان نداریم
رد یک شایعه این بار توسط عالى ترین مقام اجرایى استانرد یک شایعه این بار توسط عالى ترین مقام اجرایى استان

3

تذکر پلیس به ماسک زدن، هشدار استاندار درباره گسترش تعطیلى ها و گذر بعضى شهرها از رنگ قرمز

واکنش اشکان اشتیاق 
به شایعه 

مهاجرتش

سرنوشت عادل فردوسى پور 
در انتظار محمدرضا احمدى است؟

غیبت محمدرضا احمدى در برنامه «گزارش ورزشى» باعث ایجاد شایعه هایى 
در خصوص کنار گذاشته شدن این گزارشگر از این برنامه شده است. 

برنامه «گزارش ورزشــى» که با اجراى محمدرضا احمــدى و رضا جاودانى 
سال هاست از آنتن شبکه 3 پخش مى شود ظرف مدت کمتر از یک هفته بدون 

احمدى روى آنتن رفت. بعد از غیبت احمدى...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کاهش
54 درصدى 

مسافران 
در اصفهان

هیوالى  خزر از گور برمى خیزد
حرکت دوباره «اکرانوپالن» بازمانده شوروى پس از 30 سال

2

ن ب ب
سال هفدهم /شماره 0
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ژنرال!ژنرال!
 تو بى نظیرى  تو بى نظیرى 

4

هشایعهیهشایعههشایعه
شهاجرتش جر تشه هاجرتشا

پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رسمى شماره 21892مورخ 24 / 02 /1399در اجراى
 ماده 225 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و یا حقوقى که ادعاو یا طلبى 
از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت 
6 ماه از تاریخ درج اولین آگهى به آدرس محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان استان 
اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزى شهر اصفهان محله رزمندگان کوچه شادمان 

کوچه شمیم پالك9 طبقه همکف کدپستی 8139864411مراجعه نمایند
 بدیهى است پس از انقضاى مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.

آگهى دعوت از بستانکاران (نوبت دوم )
شرکت منحله در حال تصفیه به فن پاالیش امیرکبیر سهامى خاص 

به شماره ثبت 37159 و شناسه ملى 10260547201

مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه به فن پاالیش امیرکبیر-سهامى خاص
 کورش سلیمانى 

با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در مجمع نوبت اول، لذا مجدداً از کلیه سهامداران 
محترم شرکت دعوت مى گردد که در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم این شرکت که در 
تاریخ 99/08/22 راس ساعت 15 در مجموعه ادارى آموزشى شفق واقع در اصفهان بلوار شفق برگزار 

مى گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى شرکت

3- بررسى و تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به 98/12/29
4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونى شرکت
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت

7- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه مجتمع صنعتى و بازرگانى 
ایثارگران حدید (سهامى خاص)  به شماره ثبت 11893 (نوبت دوم)

هیئت مدیره مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید
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یک متخصص ویروس شناسى و استاد دانشگاه تهران به 
بیان توضیحاتى در خصوص تفاوت واکسن روسى و ایرانى 

کرونا پراخت.
 DNA ،حســین کیوانى گفت: واکســن کروناى روسى
واکسن است، یعنى ژن ایمن زاى کووید-19 را داخل یک 
آدنوویروس که براى ژن درمانى اســتفاده مى شود، قرار 
مى دهند و آن را به بدن تزریق مى کنند و ژن آن وارد بدن 
مى شود و پروتئینش تولید مى شود و سیستم ایمنى ما علیه 

آن آنتى بادى تولید مى کند.
معاون پیشین مرکز مدیریت و هماهنگى امور اقتصادى و 
بازرگانى وزارت بهداشت با بیان اینکه من هیچکدام از این 

واکسن ها را بهتر از  واکسن کشته ایرانى نمى دانم، افزود: در 
واکسن کشته کل ویروس کشته شده ولى پروتئین هایش 
دست نخورده اســت و هنگامى که به فرد تزریق مى شود 
قدرت تکثیر و بیمارى زایى ندارد، امــا ایمنى زایى ایجاد 
مى کند. رئیس پیشین اداره تجهیزات پزشکى کشور ضمن 
اشاره به اینکه ما همه تکنولوژى ساخت واکسن کشته را 
داریم و 80 سال اســت که پلتفرم آن را دارا هستیم، اظهار 
کرد: این نوع واکسن امن ترین واکسن است و تجربه نشان 
داده که اگر به حیوانات زده شود، هیچ مشکلى براى آنها به 
وجود نمى آورد و نهایتش این است که در مقابل ویروس 

ایمن نمى شود./3413

حجت االسالم حســن روحانى رئیس جمهور در آیین 
بهره بردارى از طرح هاى ملى وزارت نیرو طى سخنانى 
اظهار کرد: یکــى از افتخارات دولت هــاى یازدهم و 

دوازدهم سرمایه گذارى ویژه روى آب است. 
وى افزود: مــا افتخار بــزرگ داریم که ان شــاءا... در 
هفته هاى آینده انجام مى شــود که یکى از آنها انتقال 
آب از خلیج فارس به فالت قاره ایران است که احتماًال 
هفته هاى آینده این افتتاح انجام مى شــود. این یکى از 
کارهاى عظیم و بزرگى است که آب شیرین مى شود و به 

سمت سیرجان، کرمان و یزد منتقل مى شود.
رئیس جمهور ادامه داد: این یکى از برنامه هاى بســیار 

مهمى بود که این دولت انجــام داده و بخش خصوصى 
کمک کرده است. البته این طرح شــیرین کردن آب و 
انتقال متعلق به بخش خصوصى است دولت کمک کرده 

است و ان شاءا... به افتتاح مى رسیم.
وى با اشاره به طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه و احداث 
تونل عظیم انتقال آب، گفت: به مردم قول مى دهیم که 

این دریاچه به نقطه مطلوب خود خواهد رسید.
روحانى گفت: در زمینه آب کار بســیار عظیم و بزرگى 
خوشــبختانه انجام شده  است. وزیر کشــاورزى به من 
اطالع داد که 25 هزار هکتار زمین در غرب کشور آماده 

براى افتتاح است. این کار عظیم و بزرگى است./3414

تفاوت واکسن روسى و ایرانى 
کرونا

انتقال آب خلیج فارس 
به سیرجان، کرمان و یزد 

پاییز بى بارش 
  ایرنا | وزارت نیرو گزارش بارش کشور در 
سه ماه آبان، آذر و دى ماه را منتشر کرد. در این 
گزارش آمده متوسط بارش در آبان ماه در بیشتر 
نواحى کشور کمتر از نرمال خواهد بود. در آذر ماه 
احتمال وقوع بارش در بیشتر مناطق کشورکمتر 
از نرمال و یا نرمال پیش بینى مى شود. در دى 
ماه وضعیت بارش ها براى نیمه شــمالى کشور 
نرمال و باالتر از نرمال در مناطق جنوب و غرب 
کشور نرمال و کمتر از نرمال خواهد بود./3415

10 سال جوان تر از جهان
  ایسنا| دکتر سید محمد على اکبریان، 
متخصص نورولوژى، مغز و اعصاب با اشاره به 
اینکه در ایران آمار ســکته هاى مغزى ده سال 
جوان تر از میانگین جهانى است، گفت: به جاى 
اینکه افراد در ســنین 75 تا 80 ســالگى دچار 
سکته مغزى شــوند، این اتفاق ده سال زودتر 

مى افتد./3416

روغن هست؛ به وفور
   خبر آنالین | مدیرعامــل شــرکت 
بازرگانى دولتى ایران گفت: در فروشــگاه هاى 
زنجیره اى و مراکز توزیع به میزان الزم روغن 
داریم و اتفاقى نیافتاده که این محصول کمیاب 
شــود بلکه امروز روغن در کشور به وفور وجود 
دارد. یزدان سیف خاطر نشــان کرد: بخشى از 
مشکل موجود روغن در جامعه به ایجاد اختالل 
در شــبکه توزیع روغن خــام از بندرگاه ها به 
کارخانه ها مربوط مى شود. این اختالل به همراه 
افزایش در بخش صنفى سبب ایجاد شوك در 

یک هفته اخیر بازار روغن شده است.

کاهش ارزش سهام عدالت 
  ایسنا| بر این اســاس و طبق آخرین به 
روزرسانى گزارش دارایى که مربوط به ششم آبان 
ماه است، ارزش واقعى سهام عدالت با ارزش اولیه 
492 هزار تومان کمى بیــش از 9 میلیون و 600 
تومان است. همچنین ارزش واقعى سهام عدالت 
با ارزش اولیه 500 هزار تومانى، کمى بیشتر از 14 
میلیون تومان است. البته باید توجه داشت در این 
محاسبه، قیمت سهام شرکت هایى که افزایش 
سرمایه داشــته اند بعد از افزایش سرمایه در نظر 
گرفته شده اما تعداد سهام همان تعداد قبلى لحاظ 

شده است.

افزایش عجیب 
قیمت لوازم خانگى

حمیدرضا غزنوى، ســخنگوى    میزان |
انجمن صنفى تولیدکنندگان لوازم خانگى گفت: 
مواد اولیه و قطعات تولید داخل نسبت به یکسال 
گذشــته از 150 تا 1000 درصد افزایش قیمت 
داشتند. ورقى که ســال گذشته با قیمت 7000 
تومان تهیه مى شــد در حال حاضر با هزینه 31 
هزار تومان باید خریدارى شود و کسى هم توجه 

و رسیدگى نمى کند./3417

احتمال فروش 
ماسک هاى مستعمل 

دیده مى شــود ماســک هایى در    مهر |
کنار پیاده روها، دستفروشــى ها و... به فروش 
مى رسد که اغلب تقلبى هستند. باید توجه کرد 
که ماسک باید سه الیه باشد و الیه مرکزى آن 
از پارچه «ملت بلون» و از پلیمر خاصى باشــد 
که نقش فیلتر را ایفا مى کنــد. در عین حال در 
شرایط کامًال بهداشتى بســته بندى و استریل 
شــده باشــند. این موارد از ظاهر ماسک اصًال 
مشخص نمى شود. احتمال اینکه ماسک هاى 
اســتفاده شــده اى که مردم کنار خیابان ها رها 
مى کنند، جمع آورى شــده و مجدداً تمیز شوند 
و به صورت غیر رســمى به فروش برسد، وجود

 دارد./3418

35 میلیون نفر کرونا گرفته اند
معاون تحقیقات و فنــاورى وزارت    انتخاب |
بهداشــت آمار تازه اى از کرونا در ایران ارائه کرد: 35 
میلیون نفر تا به حال یک بار با کرونا درگیر شده اند و 50 
میلیون نفر دیگر در زمستان مستعد ابتال به کووید-19 
هســتند. ملک زاده در حالى آمار جدید کرونا در ایران 
را ارائه کرده اســت که پیش از این رئیس جمهور آمار 
25 میلیون مبتال را بیان کرده بود. آمارى که توســط 
تحقیقاتى که به سرپرســتى معــاون تحقیقات وزیر 

بهداشت انجام شده بود، به دست آمد.

تست وزیر کار مثبت شد
وزیر تعاون،    خبرگزارى صدا و سیما |
کار و رفاه اجتماعى در تماس تلفنى از مثبت شدن تست 
کروناى خود خبر داد. محمد شــریعتمدارى در حال 
حاضر در منزل مراحل درمــان را طى مى کند و حال 

عمومى وى خوب است.

نزدیک ترین فرد به 
ریاست جمهورى

  اعتماد آنالین | سیدحسین نقوى حسینى، 
فعال سیاسى اصولگرا، درباره نزدیک ترین شخصیت 
به کرســى ریاســت جمهورى گفت: ســعید جلیلى 
نزدیک ترین فرد به کرسى ریاست جمهورى است. او 
یک بار در سال 92 نامزد انتخابات ریاست جمهورى 
بود، تجربه مدیریت کالن کشــورى دارد و جامعه با 
مشى و ویژگى هاى او آشناست. مردم هیبت «رجایى» 

گونه را در او مى بینند./3419

خودزنى با قندان؟!
حمله شهردار منطقه 9 تبریز به کارمند    رکنا |
شهردارى تکذیب شد. نسیانى، شهردار منطقه 9 تبریز 
گفت: فرد مجروح شده چندین روز بود که بى مورد و با 
بهانه هاى واهى به اتاق بنده رفت و آمد مى کرد و روز 
چهارشنبه در اتاق اینجانب با قندان اقدام به خودزنى 
کرده است. وى افزود: در پى این خودزنى عوامل نیروى 
انتظامى در محل حضور یافته و مسئله رفع شد و این 
شخص در صورت جلســه تهیه شده به خودزنى اقرار 
کرده است. گفتنى است یکى از کارمندان شهردارى 
تبریز با انتشــار ویدیویى مدعى بود شــهردار منطقه 
9 تبریز با قنــدان به وى حمله کــرده و او را مجروح 

کرده است.

اجازه از حیوانات 
براى تأمین آب 

«بم پشت» شهرســتان سراوان در    تابناك |
استان سیستان و بلوچســتان، جایى نزدیک به نقطه 
صفر مرزى است. روستا هاى بخش مرکزى شهرستان 
ســراوان آب لوله کشــى ندارند، تانکر حمل آب هم 
مدت هاســت دیگر به این منطقه نمى آید. ساکنان 
اینجا مجبورند از آب رودخانــه و برکه ها براى تأمین 
آب آشامیدنى و حمام استفاده کنند، آبى غیر بهداشتى 
که بین آنها و حیوانات مشــترك است. گاهى اوقات 
ساکنان این روستا ها براى تأمین آب از برکه، به انتظار 
مى ایستند تا حیوانات وحشى از برکه و هوتک ها دور 

شوند تا بتوانند آب بردارند. /3420

تلگرام در ماه مهر 
داده ها نشان مى دهند که استفاده    برترین ها |
از تلگرام در ماه مهر افزایش یافته اســت. صعود تیم 
پرسپولیس به فینال و فوت محمدرضا شجریان استاد 
آواز ایران از جمله عوامل مؤثر در افزایش اســتفاده از 
تلگرام در این ماه بوده اســت. یافته ها نشان مى دهد 
که مطالب کانــال «ورزش 3»  از جمله پربازدیدترین 
مطالب تلگرام در ماه مهر بوده اســت. اما نکته جالب 
توجه آن است که مطلب یکى از کانال هاى شرط بندى 
در مورد نتایج فوتبال، که بــه پیش بینى نتایج فوتبال 
فعالیت مى کند، بــا 467 هزار بازدیــد در کنار یکى 
از مطالب وایرال شــده در مورد شــهردارى تهران 
بیشترین بازدید مطالب تلگرامى را در ماه مهر داشته

 است.

خبرخوان

یکى از چشمگیرترین ماشین هاى پرنده اى که تاکنون 
ساخته شده آخرین سفر خود را آغاز کرده است.

در ماه جوالى ســال میالدى جــارى، هیوالى دریاى 
خزر با کمک سه یدك کش و دو کشتى اسکورت پس 
از گذران 14 ساعت در دریا به مقصد خود در ساحلى در 
نزدیکى جنوبى ترین نقطه روسیه رســید. خانه جدید 
هواپیماى 380 تنــى «اکرانوپالن» کالس «لون» در 
نزدیکى شهر باســتانى دربنت در جمهورى داغستان 

کشور روسیه است.
«لون» آخرین بازمانده نســل خود که بر آب هاى خزر 
سفر مى کند، بعد از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى در 
دهه1990 میالدى، در پایگاه نیروى دریایى کاسپیسک 
رها شد. اما پیش از آنکه به دست فراموشى سپرده شود، 
به لطف تصمیمى کــه براى تبدیل آن بــه یک جاذبه 

گردشگرى اتخاذ شد، نجات یافت.
شناورهاى اثر سطحى که به اکرانوپالن هم معروف اند 
چیزى بین هواپیما و کشتى هستند. آنها روى آب حرکت 

مى کنند بدون آنکه واقعًا تماسى با آب داشته باشند.
ترکیب ســرعت و قابلیت پنهانکارى در اکرانوپالن ها 
(نزدیکى آنها به ســطح آب هنگام پرواز شناسایى شان 
توسط رادار را دشوار مى کند) توجه ارتش شوروى را به 
خود جلب کرد، به طورى کــه مدل هاى مختلفى از آن 
در طول جنگ سرد توسط ارتش شوروى مورد آزمایش 

قرار گرفت.
فعالیت اکرانوپــالن ها در پهنه هاى آبــى میان اتحاد 
جماهیر شوروى و ایران سبب شد به آنها لقب «هیوالى 
دریاى خزر» را دهند. اکرانوپالن «لون» یکى از آخرین 
مدل هایى بود که در جریان برنامه شوروى براى ساخت 
شناورهاى اثر سطحى تولید شــد. سرعت این ماشین 

پرنده به 550 کیلومتر بر ساعت مى رسید.
این ماشــین هراس انگیز حتى قادر بود در آب و هواى 
طوفانى با وجود امواج حداکثر 2/5 مترى برخیزد و فرود 
آید. مأموریت آن به آتش بستن حمالت دریایى به وسیله 
شش موشک ضد کشتى اى بود که با خود حمل مى کرد.
اکرانوپالنى که به شهر دربنت منتقل شده تنها نمونه از 
کالس خود است که کار ساخت آن تکمیل شد و در سال 

1987 به خدمت درآمد.
«لون» دیگرى که مســلح نبود و بــراى عملیات هاى 

امداد و نجــات و تدارکاتى در نظر گرفته شــده بود، در 
حال تکمیل بود که در اوایل دهه 1990 برنامه ساخت 
شناورهاى اثر سطحى شوروى به کلى لغو شد و «لون» 

فعلى هم از چرخه خدمت رسانى خارج شد.
پس از 30 ســال رکود، به حرکت درآوردن دوباره این 
هیوالى دریایى کار ساده اى نبود. اما «لون» به زودى 
ستاره پارك پتریوت شهر دربرنت خواهد بود، یک موزه 
و پارك موضوعــى نظامى که در آن انــواع مختلفى از 
تجهیزات نظامى شوروى و روسیه به نمایش درخواهد 

آمد. پیش بینى مى شــود کار ساخت این پارك در سال 
جارى میالدى آغاز شــود. «لون» فعًال در ساحل باقى 

خواهد ماند.
به نظــر مى رســد «لون» بــه جاذبه جدیــدى براى 
گردشگران دربنت تبدیل شود. اینطور که ادعا مى شود 
شهر دربنت قدیمى ترین منطقه در قلمروى روسیه است 
که به طور پیوسته کارکرد مســکونى داشته است. دژ و 
مرکز تاریخى این شهر در فهرست میراث جهانى یونسکو 

به ثبت رسیده است./3408

حرکت دوباره «اکرانوپالن» بازمانده شوروى پس از 30 سال

هیوالى  خزر از گور برمى خیزد

مدیر روابط عمومى انجمــن واردکنندگان تلفن همراه
 مى گوید خریداران آیفون 12 امکان استفاده از این گوشى 
را در ایران ندارند. این در حالى است که گوشى الکچرى 
و گرانقیمت آیفون 12 از مبادى قاچاق وارد کشور شده 
و با قیمت هنگفت 52 میلیون تومان به فروش مى رسد. 
آنچه در ادامه مى آید بخشى از اظهارات رضا عالیان در 
این باره اســت که در گفتگو با خبرگزارى «آنا» اظهار 

کرده است. 
■  آیفون 12 زمانى که تازه معرفى شــده بود توســط 
شرکت هایى ثبت شد ولى به طور رسمى به کشور نیامد. 
این گوشى ها به صورت قاچاق و از مسیرهاى غیرقانونى 
وارد شــدند. افراد وارد کننده معموًال از روش مسافرى 

براى رجیستر کردن این گوشى ها استفاده مى کنند. 
■ اینکه خریداران بتوانند این گوشــى را رجیستر کنند، 
بعید است. از 12 مهر ماه سال جارى رویه ثبت رجیسترى 
مسافرى تغییر کرده و حتماً باید گوشى در گمرکات کشور 
مورد بررســى قرار گیرد. آیفون هاى 12 که به صورت 
قاچاق وارد کشور شده اند رجیستر نشده اند و نمى توان از 

آنها مانند سایر تلفن هاى همراه استفاده کرد. تنها استفاده 
این گوشى ها به صورت دستگاهى بدون اتصال به شبکه 

ارتباطى کشور است.

■ اپل قیمت آیفون 12 را 1000 دالر اعالم کرده است. 
یعنى باید با دالر امروز به قیمت 27 تا 28 میلیون در کشور 
عرضه شود. براى آیفونى که هم اکنون در بازار به فروش 

مى رسد نه گمرکى پرداخت شــده و نه سود بازرگانى. از 
همین رو نباید قیمت آن از 27 تا 28 میلیون بیشتر باشد. 
اینکه این گوشى دارد با قیمتى برابر با 52 میلیون تومان 
عرضه مى شود باید سرمنشأ آن را پیدا کرد و جلوى عرضه 

آن را گرفت.
■ درباره اولین مدل آیفونى که وارد کشور شد نیز همین 
مشکل وجود داشت. یعنى روزهاى اولى که در بازار آمد 
قیمتش سرسام آور باال بود. آن قیمت نجومى بعد از دو 
سه هفته پایین آمد و در بازه زمانى یک ماه و نیم به قیمت 

اصلى خودش بازگشت.  
■ عده زیادى تصور مى کنند گوشى هاى آیفون تجمالتى 
اســت چون قیمت آن باالســت در صورتى که در بازار 
ایران تلفن هاى همراهى هســتند که چند برابر آیفون 
قیمت دارند. به عنوان مثال گوشى هاى هوشمندى که 
مخصوص بازى هستند معموًال دو برابر گران تر از آیفون 
هستند. تبلیغات کاربران آیفون را به سمت مصرف گرایى 
سوق مى دهد و تصورى را در آنها به وجود آورده که این 

دستگاه ها با سایر برندها متفاوت است./3409

مورد عجیب آیفون 12 

سالیان سال در سینماى ایران، شــغلى به نام کتک خور 
داشــتیم و احتماًال همچنان هم داریم! فردى که کارش 
کتک خوردن از شخصیت هاى اصلى فیلم در صحنه هاى 
اکشــن بود و پولش را مى گرفت. اما در شرایط اقتصادى 
امروز، این نقش به دنیاى واقعى آمده است. به متن آگهى 

زیر که در فضاى مجازى منتشر شده توجه کنید:  
«کتک خور حرفه اى جهــت خودنمایى و افزایش اعتبار 

شما جلوى نامزد، خانواده، دوســت و همسایه. طبیعى و 
بدون صحنه سازى.

 فحش و بد و  بیراه: 100، یقه گیــرى و هل دادن: 150، 
سیلى خوردن: 200، کتک خورى مفصل: 400.

نصف پول را پیــش مى گیریم، نصــف را بعد. قیمت ها 
مقطوعه. ما داریم از آبرومون واسه شما خرج مى کنیم پس 

لطفاً چونه نزنید. فقط چت در خدمتم.»/3410

آتش گرفتن آمبوالنس ویژه حمل جنازه در جاده اردکان-
نایین منجر به مصدوم شدن راننده و سوختن جسد شد.

جواد کمال آبادى، رئیس جمعیت هالل احمر اردکان در 
تشــریح این خبر گفت: عصر سه شــنبه هفته گذشته در 
70 کیلومترى محور اردکان- نایین این حادثه رخ داد و با 
اعالم موضوع عوامل هالل احمر اردکان مستقر در پایگاه 
امامزاده ســیدنورالدین به محل رفته و جنازه سوخته را از 

داخل خودرو رهاسازى و خارج کردند. راننده نیز که مصدوم 
شده بود به بیمارستان منتقل شد. به گفته وى با توجه به 
اظهارات همراهان فرد فوت شده جسد متعلق به فردى از 
اهالى کرمان بوده که براى مداواى بیمارى در تهران بسترى 
بوده اما بعد از مرگ قرار بود به کرمان منتقل و دفن شــود 
که در مسیر تهران به کرمان در ورودى شهرستان اردکان، 
خودروى حامل جسد دچار حریق  شد. جنازه سوخت./3411

جنازه در آمبوالنس سوخت!ما کتک مى خوریم بخاطر شما!

به دنبال اعالم فســادپذیرى بیش از 200 هزار تن برنج 
رسوبى در گمرك و بنادر کشــور و عدم اقدام به موقع از 
سوى دستگاه هاى مربوطه براى ترخیص این محصول، 
معاون فنى گمرك اعالم کرد: با وجود گزارش هایى که 
در این رابطه به مراجع ذیربط اعالم شــده، تاکنون کد 
رهگیرى بانک براى این حجم از برنج صادر نشده است و 
گمرك بدون ارائه کد رهگیرى بانک امکان صدور مجوز 

ترخیص برنج ها را ندارد.
این روزها بحث برنج هاى وارداتــى مانده در گمرك تا 

جایى پیش رفت و ترخیصى صورت نگرفت که صاحبان 
این کاال ضمن گالیه از مســئوالن در گمرك، وزارت 
صمت و بانک مرکزى اعالم کردند که برنج هاى آنها در 
حال فاسد شدن است و دستگاه هاى مربوطه اقدامى در 
این رابطه نکرده اند، در عین حال که به دلیل عدم تأمین 
ارز، اعتبار واردکنندگان نزد تجار خارجى نیز زیر سئوال 

رفته و اعتماد آنها خدشه دار شده است.
به دنبال اعالم فسادپذیرى هزاران تن برنج در بنادر و در 
حالى که اذهان عمومى خواهان پاسخگویى دستگاه هاى 

مربوطه از جمله گمرك، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
(صمت) و بانک مرکزى شــده بودند، مهــرداد جمال 
ارونقى، معاون فنــى و امور گمرکى گمــرك ایران با 
اشاره به موانع پیش روى ترخیص بیش از 200 هزار تن 
برنج رسوبى گفت: عدم ترخیص این برنج ها مربوط به 
ممنوعیت فصلى نیست، چراکه پیش از شروع ممنوعیت 
فصلى از ابتداى شهریور  ماه امسال این کاالها به گمرك 
اظهار شــده بود و فقط به دلیل عدم ارائه کد رهگیرى 

بانک، امکان ترخیص نداشت. /3412

 واکنش گمرك به فساد برنج هاى دپو شده

  گلریز برهمند/ روزیاتو |
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فوت 85 موتورسوار اصفهانى 
در 6 ماه

رئیس پلیـس راهنمایـى و رانندگى اسـتان اصفهان با 
اشاره به فوت 85 موتورسوار در شش ماهه ابتدایى سال، 
گفت: بسـیارى از موتورسـیکلت ها سیسـتم روشنایى 
ندارند و نداشـتن سیسـتم روشـنایى موتورسیکلت در 
بسـیارى مواقع مرگ راکـب را رقم مى زند. سـرهنگ 
محمدرضا محمدى اظهار کرد:  متأسفانه در شش ماهه 
ابتدایى امسال 85 موتورسـوار در استان اصفهان جان 
خود را از دسـت داده اند هر چند نسـبت به مدت مشابه 
سال قبل 2 درصد کاهش داشـته ایم اما این رقم هنوز 

باالست و خانواده هاى زیادى داغدار شده اند.

حرکت قطارها
 با 50 درصد ظرفیت 

مدیـر کل راه آهـن اصفهان گفـت: در حال حاضـر و با 
توجه به لزوم رعایت پروتکل هاى بهداشـتى قطارها با 
50 درصد ظرفیت حرکت مى کند و این در حالى اسـت 
که هیچگونه افزایش قیمتى را به این دلیل لحاظ نکرده 
و قیمت مصوب قبل از کرونا لحاظ شده است. سید رضا 
سادات حسینى بیان کرد: کوپه هاى چهار نفره به دو نفر 
اختصاص پیدا مى کند و در صورتى که مسافران از یک 
خانواده باشـند مى تواننـد به صورت چهار نفـره از کوپه 

استفاده کنند.

شناسایى تعقیب کنندگان َکل 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان از شناسایى 
آفرودبازانى خبر داد که با تعقیب یک رأس َکل باعث 
مرگ این حیوان شدند. ایرج حشمتى درباره تلف شدن 
یـک رأس َکل براثـر تعقیب آفـرود سـواران در کویر 
مرنجاب، اظهار کرد: براثر استرسى که پس از تعقیب 
و گریز فراوان به این کل وارد شـده، حیوان تلف شده 
اسـت. وى افزود: پس از انتشـار این فیلـم در فضاى 

مجازى تحقیقات انجام و فرد خاطى شناسایى شد.

سرقت  کاشى هاى سقاخانه 
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: باخبر 
شدیم که پنج ردیف از کاشى هاى سـقاخانه چهارراه 
نقاشى به سرقت رفته است. فریدون اللهیارى گفت: در 
تالش هستیم  سارقان این آثار تاریخى را پیدا کنیم. او 
افزود: این سقاخانه تاریخى از آثار ثبت شده در فهرست 
میراث ملى نیسـت اما به لحاظ تاریخى و فرهنگى از 
عناصر مهم شهر اصفهان محسوب مى شود و سرقت 
کاشى هاى آن، موضوعى نیسـت که به سادگى از آن 
عبور کنیم. پیش تر هم، چنین سرقت هایى براى این 
سقاخانه رخ داده بود. سقاخانه چهارراه نقاشى اصفهان 

از آثار به جا مانده از دوران قاجار است.

افزایش 100 درصدى بهاى 
پسماند خشک 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
از افزایش بهاى پسـماندهاى خشک در ایستگاه هاى 
بازیافت و همچنین ناوگان جمع آورى پسماند خشک 
از در منازل خبـر داد. تا پیش از این بهـاى هر کیلوگرم 
پسماند دریافتى از شهروندان هم از طریق ایستگاه هاى 
بازیافت و هم از طریق عوامل جمع آورى از درب منزل 
350 تومان محاسبه مى شد اما در حال حاضر و با شروع 
آبان ماه این رقم با افزایش 100 درصدى دو برابر شده 

و  به 700 تومان افزایش یافته است.

رسیدگى الکترونیکى
 به پرونده ها

دادسـتان عمومى و انقـالب اصفهان گفـت: به علت 
وضعیت قرمـز شـیوع کرونـا در اسـتان، پرونده هاى 
قضایى به صورت الکترونیک و غیرحضورى رسیدگى 
مى شـود. على اصفهانـى در جلسـه  تودیـع و معارفه  
دادسـتان شهرسـتان مبارکـه گفـت: کالنترى هـا و

 پاسگاه ها دادرسى ها، بازجویى از متهمان و تحقیقات 
مورد نیاز را به صـورت الکترونیکى و ویدیو کنفرانس 

انجام مى دهند. 

خبر

مدیرکل سازمان نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان 
گفت: در استان اصفهان 250 پروژه نیمه تمام و متوقف مثل 
سالن ورزشــى نمازخانه داریم که به 1200 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
سید مهدى میربد با اشاره به اینکه اهتمام بر توسعه عدالت 
آموزشى و محرومیت زدایى در دستور کار قرار دارد، گفت: 
17 مدرسه کانکسى داریم و 36 مدرسه سنگى که عمدتاً در 
غرب استان مستقر هستند که با طرح آجر به آجر هدفمان 
این است در اولین فرصت با حضور استاندار این مهم را در آن 
مناطق انجام بدهیم. میربد با اشاره به اینکه براى 14 مدرسه 
در استان خیرین 50 درصد هزینه ســاخت که 10 میلیارد 

تومان است را متقبل شــده اند، تصریح کرد: سال گذشته 
مدارس خشت و گلى که در کاشان هم وجود داشت در کل 
استان جمع آورى شــد و در استان اصفهان کالس درس با 

بخارى نفتى نداریم.
وى گفت: جزو استان هایى هســتیم که امسال بیشترین 
تعداد کالس را براى جمع آورى سیستم هاى غیراستاندارد 
داشته ایم. میربد با اشــاره به اینکه در استان اصفهان 250 
پروژه نیمه تمام و متوقف مثل سالن ورزشى نمازخانه داریم 
که 1200 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: این پروژه ها 
حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است که 60 درصد 

آن باقى مانده و نیازمند اعتبار است.

مدیر فنى و مهندســى پروژه مرکــز همایش هاى بین 
المللى اصفهان گفت: ســالن اصلى مرکز همایش ها تا 

پایان سال مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
رامین راســخ در بازدید معتمدان شــهر از پروژه هاى 
عمرانــى اصفهــان اظهار کرد: ســالن اصلــى مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهــان 2400 نفر ظرفیت 
دارد و طراحى آن با توجه به مدل روز دنیا انجام شــده 
اســت. وى تصریح کرد: در حال حاضر سه پیمانکار در 
بخش هاى مختلف این پروژه مشغول فعالیت هستند؛ 
در سقف سالن اصلى، جانبى و سینما حدود 50 هزار متر 
کانال تأسیساتى هوادهى، گرمایش و سرمایش استفاده 

شده است.
مدیر فنى و مهندســى پروژه مرکــز همایش هاى بین 
المللى اصفهان گفت: این پروژه مجهز به سیستم اعالم 
و اطفاى حریق به روز دنیا با اســتفاده از آب و گاز است 
که به محض اعالم حریق توسط سیستم هاى پیشرفته، 
مراتب به آى سى تى مرکز اطالع داده مى شود تا اطفا با 

استفاده از آب افشان ها انجام شود.
وى تأکیــد کرد: تمام قســمت هاى ایــن مجموعه از 
جمله بنــاى پــروژه، معمــارى و بنا به غیــر از کف 
بــدون هیــچ مالطى پیــچ و مهــره شــده و امکان 

جا به جایى دارد.

بهره بردارى از مرکز 
همایش ها تا پایان سال 

250 پروژه نیمه تمام و متوقف 
آموزشى در اصفهان 

ظاهــراً کار اســتان اصفهــان از رنگ هایى کــه مطابق
 پروتکل هاى بهداشتى درباره شیوع کرونا تعیین شده گذشته 
است و حاال دیگر تعریف بعضى شهرهاى کرونازده استان 

هیچ گونه تطابقى با رنگ هاى «نارنجى» و «قرمز» ندارد.
روز پنج شنبه هفته پیش، سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان در گفتگو با خبرگزارى «مهر» از «ســیاه» شدن 
وضعیت پنج شهرستان اصفهان در زمینه شیوع کرونا خبر 
داد. آرش نجیمى افزود: شهرستان هاى خوانسار، شاهین 
شهر، شهرضا، نطنز و گلپایگان در حال حاضر در وضعیت 

سیاه قرار دارند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه هفت 
شهرستان اســتان اصفهان نیز در وضعیت نارنجى شیوع 
کرونا قرار دارند، ادامه داد: شهرستان هاى اردستان، برخوار، 
بویین میاندشت، چادگان، خورو بیابانک، مبارکه و نایین در 
وضعیت نارنجى هستند. وى افزود: دهاقان نیز در وضعیت 

زرد کرونا قرار دارد.
نجیمى با بیان اینکه شهرستان اصفهان در وضعیت قرمز 

کرونا قرار گرفته است، ادامه داد: تیران و کرون، خمینى شهر، 
شهرضا، فریدن، فریدونشهر، فالورجان، کاشان، لنجان و 

نطنز در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.
از جانب دیگر، استاندار اصفهان هم روز پنج شنبه در گفتگو 
با خبرگزارى «ایرنا» به وضعیت وخیم استان در پى شیوع 
کرونا اشاره کرد و هشــدار داد که اگر مردم رعایت نکنند، 
تعطیلى در راه است. عباس رضایى با بیان اینکه اخبار تکان 
دهنده اى از وضعیت کرونا در کشور شنیده مى شود؛ تصریح 
کرد: از مردم فهیم استان درخواست مى کنم پروتکل هاى 
بهداشتى از جمله استفاده از ماسک، فاصله گذارى اجتماعى 
و شستشوى دست ها را به صورت کامل رعایت کنند تا ناچار 

به تعطیلى نباشیم.
وى اضافه کرد: در فوالد مبارکه 21 هزار و در ذوب آهن 16 
هزار نفر کارگر و کارمند وجود دارد که حتى یک نفر فوتى 
ناشى از کرونا نداشــتیم زیرا مدیریت مجموعه و اعضا به 
رعایت پروتکل ها توجه داشتند. وى یادآور شد: اگر برخى 
قصد داشته باشند عامدانه باعث مرگ دیگران شوند حکومت 
موظف است وارد عمل شــود. رضایى بیان کرد: اگر مغازه 

دارى ماسک نمى زند نباید از آن جنس خرید یا اگر خریدار 
ماسک نزده باشد نباید فروشنده به وى جنس بفروشد.

از جانب دیگــر و در تحولى جدید، ســرهنگ محمدرضا 
محمدى، رئیس پلیس راهور استان اصفهان از تذکر مأموران 
راهور به رانندگان و سرنشینان خودرو بدون ماسک از روز 
پنج شنبه خبر داد. وى افزود: در مرحله نخست رانندگان و 
سرنشینان خودرو بدون ماسک مورد تذکر قرار مى گیرند 
تا در روزهاى آتى نســبت به اعمال جریمه این خودروها 

تصمیم گیرى شود.
براســاس مصوبات ســتاد ملى مقابله با کرونــا، با هدف 
پیشگیرى از شــیوع ویروس کرونا و سالمت شهروندان، 
رانندگان و سرنشــینان خودروهایى که از ماسک استفاده 
نمى کنند در برخى از شهرهاى کشور از جمله تهران جریمه 
مى شوند اما سرهنگ محمدى گفته است رویکرد پلیس در 
این استان در این مرحله از طریق ارشاد و تذکر به رانندگان 
و سرنشینان بدون ماسک خودروهاست و در صورت نیاز به 
اعمال قانون از طریق رســانه هاى رسمى و قانونى اطالع 

رسانى خواهیم کرد.

تذکر پلیس به ماسک زدن، هشدار استاندار درباره گسترش تعطیلى ها و گذر بعضى شهرها از رنگ قرمز

وضعیت «سیاه» کرونا 
در 5 شهرستان اصفهان

متخصصین تعمیرات نیــروگاه اصفهان همزمان در 
حال تعمیر توربیــن 320 مگاواتى واحــد 4، توربین 
120 مگاواتى واحد 3 و ژنراتور 37 مگاواتى واحد یک 
این نیروگاه هستند. به گزارش روابط عمومى شرکت 
مدیریت تولید برق اصفهان، طبق برنامه قرار اســت 
متخصصان تعمیرات نیــروگاه اصفهان پس از اتمام 
تعمیرات سنگین این سه واحد، تعمیرات اساسى واحد 
5 با ظرفیت 320 مگاوات را شــروع کننــد و تا پایان 

امسال به اتمام رسانند.
بنابر این گزارش، کمبــود نقدینگى و قطعات یدکى 

هم نتوانســته خللى در اراده و کار مدیران و کارکنان 
متخصص و ســختکوش این نیــروگاه، وارد کند و 
همچنان خستگى ناپذیر به پیش مى روند تا در اوج بار 
سال آینده همه واحدهاى نیروگاه با حداکثر ظرفیت 

در مدار باشد.
گفتنى اســت بهره بــردارى و تعمیــر و نگهدارى 
واحدهاى نیروگاه اصفهان با قدمت 32 تا 51 ســال، 
مستلزم تأمین مواد، قطعات و کار و تالش زیادى است 
که متخصصان نیروگاه اصفهان تاکنون از عهده آن 

بر آمده اند.

آغاز تعمیرات اساسى در نیروگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در بازدید از پروژه هاى در دســت اجراى شهرك ها و 
نواحى صنعتى شهرســتان دهاقان، از توسعه امکانات 
زیر ساختى شهرك ها و نواحى صنعتى این شهرستان 
متناسب با افزایش متقاضیان سرمایه گذارى در دهاقان 

خبر داد.
محمدجواد بگى در این بازدید تصریح کرد: بدون تردید 
در شرایط موجود که کشور شاهد تحریم هاى ناعادالنه 
غرب و درگیر جنگ اقتصادى تحمیل شــده است و 
مشکالت معیشتى قابل توجهى براى شهروندان ایجاد 

شده است، توسعه سرمایه گذارى در بخش هاى تولیدى 
و صنعتى مى تواند با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، کمک 
قابل توجهى به اشــتغالزایى و افزایش سطح معیشتى 
شهروندان و همچنین کاهش مشــکالت اقتصادى 
کشور نماید؛ به همین دلیل شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان همه توان مالى، فنى و نیروهاى انسانى 
خود را براى کمک به توسعه و تکمیل زیرساخت هاى 
شهرك ها و نواحى صنعتى استان به منظور کمک به 
افزایش سرمایه گذارى در بخش هاى تولیدى و صنعتى 

بسیج کرده است.

کمک به توسعه شهرك ها و نواحى صنعتى استان

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در بازدید سرزده از 
مرکز پاسخگویى استقالل و  118 اصفهان با اعالم این 
مطلب گفت: کارکنان مراکز پاسخگویى در خط مقدم 

جبهه ارتباطات قرار دارند و حرکت جهادى آنان ضامن 
پویایى مخابرات است.

ناصــر مشــایخى در جریان ایــن بازدید با اشــاره به 
نظارت هاى میدانى از مراکز اظهار کرد: نظارت بر عملکرد 
مراکز پاسخگویى در صدر اولویت هاى کارى مخابرات 

منطقه اصفهان قرار دارد و این روند ادامه خواهد داشت.
وى بر اهمیت مقوله پاسخگویى و مشترى مدارى در 
شرکت مخابرات تأکید کرد و گفت: پاسخگویى آنالین 
و مؤثر به مشتریان همراه با حفظ شئونات ایشان اولین 
و اساسى ترین قدم در راستاى مشترى مدارى و حفظ 

برند سازمانى است.

پویایى مخابرات حرکت جهادى کارکنان را مى طلبد 

رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان در جلسه شوراى 
اسالمى استان اصفهان که با محوریت بررسى مسائل 
آموزشى و پرورشى شهرستان ها برگزار شد، اظهار کرد: 
شرایط کشور باعث شــده تا آموزش دانش آموزان به 
صورت مجازى برگزار شود و این امر فشار و بار مضاعفى 
را بر معلمان و بر خانواده دانش آموزان وارد و مســائل 

آموزش و پرورش را پیچیده تر کرده است.
عبدا... کیانى افزود: آموزش مسئله اى است که در هیچ 
زمانى و تحت هیچ شرایطى نباید و نمى تواند متوقف 

شود و بدون شک توسعه هر کشــورى بدون توجه به 
آموزش امکانپذیر نیست.

رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
کشــورى مى تواند نگاهى امیدوار به آینده داشته باشد 
که براى آموزش کودکان و نوجوانان خود برنامه مناسب 
و مدون داشته باشد، افزود: هزینه در حوزه آموزش یک 
سرمایه گذارى بزرگ است که شاید زود بازده نباشد اما 
اثرات عمیق آن براى نسل هاى متوالى جامعه را به سوى 

سعادت و موفقیت هدایت مى کند.

توسعه بدون توجه به آموزش امکانپذیر نیست

رئیــس اداره میــراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دستى شهرســتان نایین از کشف و ضبط یک 
قطعه شىء تاریخى متعلق به هزاره سوم قبل از میالد 

توسط نیروى انتظامى در این شهرستان خبر داد.
محمود مدنیان با اعالم این مطلب گفت: «این شىء 
تاریخى که متعلق به هزاره سوم قبل از میالد است، در 

گلوگاه شهید شرافت شهرستان نایین توسط نیروى 
انتظامى مستقر در منطقه و طى یک عملیات بازرسى 

از خودروهاى عبورى، کشف و ضبط شد.»
او افزود: «این شىء تاریخى از اشیاى تاریخى منطقه 
باســتانى جیرفت بوده و جنس آن از سنگ و پیکره 
انسان است که احتماًال مربوط به مراسم آیینى است.»

کشف و ضبط یک قطعه شىء تاریخى در نایین

اســتاندار اصفهان گفت: در زمان حاضر مشکلى براى 
تأمین آرد در این اســتان نداریم، متأســفانه برخى از 
معاندان نظام و شبکه هاى بیگانه به کمبود آرد و گندم 

اشاره مى کنند که پایه و اساس ندارد.
عباس رضایى روز پنج شنبه در حاشیه چهل و نهمین 
جلســه راهبرى و مدیریت اقتصاد مقاومتى استان در 
استاندارى افزود: اکنون ســیلوهاى استان پر است و 
مشکل تأمین آرد نداریم از این رو از مردم مى خواهم به 

سخنان معاندان گوش ندهند.

وى اظهار کرد: در زمینه معیشت روزمره مردم دستور 
دادم تا کارگروه تنظیم بازار به صورت روزانه تشــکیل 
شود، نباید با مسائل پیش پا افتاده مردم را نگران کنیم.

استاندار اصفهان ابراز امیدوارى کرد مسائل مقطعى و 
جزئى که در کل کشور به وجود آمده طى روزهاى آینده 
برطرف مى شود و آرامش به مردم بازگردد. وى افزود: 
امروز مهمترین مسئله ما معیشت روزمره مردم است، 
باید با مدیریت جهادى و بسیجى دستگاه هاى مربوطه 

وارد میدان شوند.

استاندار: مشکل تأمین آرد در اصفهان نداریم

آرمان کیانى

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از دســتگیرى افرادى خبر داد که الستیک هاى 
13 خودروى سوارى متعلق به شــهروندان در محله رهنان را تخریب کرده و متوارى 

شده بودند.
سرهنگ حمیدرضا اکبرى اظهار کرد: هفته گذشته یک مورد تخریب الستیک هاى 
خودروهاى شهروندان در دو خیابان محله رهنان اعالم شــد که مأموران کالنترى 
25 بالفاصله وارد عمل شــدند. وى افزود: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد 
افرادى الستیک هاى 13 خودرو از شهروندان را که پارك بوده اند تخریب مى کنند و 

متوارى مى شوند.
این مقام انتظامى تصریح کرد: پس از انجام یکسرى کارهاى تخصصى هویت چهار 
نوجوان 12 تا 14 ســاله در ارتباط با این پرونده مشخص شــد که طى عملیات هایى 

جداگانه و همزمان دستگیر شدند.
سرهنگ اکبرى ادامه داد: متهمان این پرونده هنگامى که با مستندات پلیس رو به رو 

شدند به بزه انتسابى اعتراف و انگیزه خود را هیجان و تفریح اعالم کردند.

بازداشت عامالن تخریب خودروها در  رهنان
معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان از کاهش 
54 درصدى مسافران در نیمه اول سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد 
و گفت: متأسفانه بخش حمل ونقل مسافر به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده 

است.
علیرضا جعفرى با بیان اینکه تعداد سفرهاى ثبت شده در نیمه نخست امسال معادل 
37 هزار و 43 سفر بوده که به نسبت مدت مشابه حدود 30 درصد کاهش یافته است، 
اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جارى دو میلیون و 870 هزار و 332 نفر مسافر 
به اقصى نقاط ایران جا به جا شده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که جابه 
جایى شش میلیون و 246 هزار و 105 مسافر بود، شاهد کاهش جابه جایى بیش از 54 

درصدى مسافر هستیم.
وى با بیان اینکه بخش حمل و نقل مســافر به شدت از شــیوع ویروس کرونا آسیب 
دیده است، اضافه کرد: شیوع ویروس کرونا باعث شد بازار سفرهاى نوروزى، اربعین و 

سفرهاى دانشجویان از دست رود و این بخش به شدت متضرر شود.

کاهش54 درصدى مسافران در اصفهان
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نوید محمدزاده در «ابد و یک روز»
نوید محمدزاده یکى از چهره هاى جوان سینماى ایران است که بیش از 
یک دهه است به دنیاى بازیگرى قدم گذاشته و مى توان از او به عنوان 

یکى از جوان هاى  موفق سینماى ایران یاد کرد.
این بازیگر کشــورمان تجربه بازى در نقش یک معتاد را در فیلم «ابد 
و یک روز» ساخته سعید روستایى در ســال 94 دارد که با بازى در این 
نقش حسابى خوش درخشــید و براى بازى در این فیلم برنده سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از ســى و چهارمین جشنواره 

فیلم فجر شد.
بهرام رادان در «سنتورى»

 بهرام رادان یکى دیگر از بازیگرانى اســت که در نقــش معتاد مقابل 
دوربین رفت و با بازى در این نقش هنر بازیگرى اش را در معرض تماشا 

گذاشت و حسابى دیده شد.
فیلم سینمایى «ســنتورى» به کارگردانى داریوش مهرجویى سال 85 
ساخته شد و بهرام رادان نقش یک معتاد را در این فیلم بازى کرد و بازى 
درخشان او در این ســاخته داریوش مهرجویى سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول مرد در بیســت و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر را 

برایش به ارمغان آورد.
پارسا پیروزفر در «مهمان مامان»

 پارسا پیروزفر یکى دیگر از بازیگران مرد سینماى است که تجربه بازى 
در نقش یک معتاد را دارد.

فیلم ســینمایى «مهمان مامان» به کارگردانى داریوش مهرجویى در 
سال 82 ساخته شد و پارسا پیروزفر در این فیلم نقش یک فرد معتاد را 
بازى کرد و براى بازى در این فیلم نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین 

بازیگر نقش مکمل مرد شد.
محسن تنابنده در «المپ صد»

محســن تنابنده را همه مخاطبان تلویزیون با نقــش «نقى معمولى» 

سریال «پایتخت» به خوبى مى شناســند. این بازیگر کشورمان هم به 
مانند بسیارى از هنرمندان تجربه بازى در نقش یک معتاد را در کارنامه 

هنرى اش دارد.
فیلم «المپ صد» به کارگردانى سعید آقاخانى در سال 92 ساخته شد و 
محسن تنابنده در این فیلم نقش یک فرد مبتال به اعتیاد را بازى کرد. این 

فیلم روایتى از داستان زندگى او در نقش «فرزین» بود.
حامد بهداد در «بوتیک و دندون طال»

 حامد بهداد یکى دیگر از بازیگرانى است که تجربه بازى در نقش یک 
معتاد را در کارنامه هنرى اش دارد. این هنرمند کشورمان یکبار در سریال 
«دندون طال» به کارگردانى داوود میرباقرى در نقش یک معتاد کارتن 
خواب مقابل دوربین رفت و بار دیگر در فیلم «بوتیک» حمید نعمت ا... 

نقش یک فرد مبتال به اعتیاد را ایفا کرد.
امین حیایى در «شعله ور»

امین حیایى، بازیگر نقش هاى کمدى و جدى دنیاى هنر است که تجربه 
بازى در نقش یک فرد معتاد را هم در کارنامه هنرى اش دارد.

این بازیگر کشورمان در فیلم سینمایى «شعله ور» به کارگردانى حمید 
نعمت ا... بازیگر نقش یک فرد معتاد بود که خودش را باور ندارد و براى 
بازى در این فیلم برنــده دیپلم افتخار بهترین بازیگــر نقش اول مرد 

جشنواره فجر شد.
مختار سائقى گزینه همیشگى نقش هاى معتاد

مختار سائقى یکى از بازیگران سینما و تلویزیون است که به گفته خودش 
همیشه نقش یک معتاد را در لیست کارهاى پیشنهادى اش دارد. این 
هنرمند کشــورمان به تازگى در یک مصاحبه از پیشنهاد شدن بازى در 
نقش معتاد صحبت کرد و گفت: «من 15 ســالى مى شــود که سیگار 
نمى کشم، نمى دانم چرا نقش معتاد به من پیشنهاد مى شود. البته شاید 
دلیل اش این است که به این بیمارى اشراف دارم و آدم هاى زیادى را 

دیده ام که درگیر این بیمارى بوده اند...»

مرورى بر معتادان به یادماندنى سینماى ایران در بعد از انقالب

بازى در نقش یک فرد مبتال به اعتیاد یکى از نقش هایى است که هنرمندان زیادى در سینماى ایران آن را ایفا کرده اند و 
توانسته اند چهره اى قابل درك از فرد مبتال به اعتیاد را به تصویر بکشند. در این مطلب قصد داریم مرورى بر بازیگران مرد 

سینماى ایران که در نقش معتاد مقابل دوربین رفته و خوش درخشیدند داشته باشیم.

77 مرد ایرانى که اعتیاد را بازى مى کنند مرد ایرانى که اعتیاد را بازى مى کنند

در «ابد و یک روز»  نوید محمدزاده 
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اشکان اشتیاق، بازیگر «زیر آسمان شهر»، «زوج یا فرد»، «دردسرهاى عظیم» و «سه 
در چهار» به شایعه مهاجرتش واکنش نشان داد.

اشتیاق این شب ها سریال «چاى نت» آرش تیمورنژاد را روى آنتن شبکه 5 سیما دارد 
که به آموزش مهارت هاى فضاى مجازى مى پردازد. اشکان اشتیاق در کنار بازیگران 

طنازى همچون غالمرضا نیکخواه، یوسف صیادى، ساعد هدایتى و بسیارى 
دیگر، ایفاى نقش کرده است. او چندى پیش ســریال «آخر خط» على 

مسعودى را هم روى آنتن شبکه 3 سیما داشت.
او که خیلى تمایلى به گفتگو ندارد درباره شایعه مهاجرتش گفت: شاید 
چون نسبت به گذشته پرکار نیستم و مى بینند کار متعدد و پشت سر 

هم ندارم  فکر مى کنند ایران نیستم یا مهاجرت کرده ام و یا قصد 
این کار را دارم. اما من ایرانم و سریال هایم پخش مى شوند و 

قصد مهاجرت هم ندارم.
اشتیاق خاطرنشان کرد: این شایعات طرف دیگرى هم دارد؛ 
انگار آدم هاى پشِت این شایعات، تلویزیون نگاه نمى کنند 
که من به تازگى ســریال «آخر خط» را روى آنتن داشتم و 
این شب ها «چاى نت» و با قطعى شدن حضورم در سریال 

جدیدى که پیشنهاد شده، در آینده نزدیک هم با این مجموعه تلویزیونى، 
روى آنتن خواهم بود. حتمًا تلویزیون نمى بینند که چنین فکرى کرده اند و یا 

دست به طرح چنین شایعاتى زده  اند. /3406

واکنش اشکان اشتیاق 
به شایعه مهاجرتش

شبکه 3 براى ظهر هم سریال تدارك دید

سریال «پردیس» به کارگردانى سعید نقدزاده از امروز شنبه 
دهم آبان روى آنتن شبکه 3 مى رود.

«پردیس» به کارگردانى سعید نقدزاده و تهیه کنندگى حمید 
نیلى هر روز شنبه تا چهارشنبه ســاعت 12  و 45 دقیقه روى 

آنتن شبکه 3 سیما مى رود.
«پردیس» براســاس طرحى از مهناز توکلــى و به قلم کاوه 
مهدوى روایتى از خوابگاه هاى دانشــجویى است که در هر 

قسمت داســتان هاى مختلفى را در قالب یک کمدى فانتزى 
بیان مى کند. دانشجویان محور اصلى این سریال هستند و همه 

اتفاقات این سریال در یک مکان دانشجویى رقم مى خورد.
ســلمان فرخنده، مهدیه نســاج، فرامرز قلیچ خانى، نیلوفر 
هوشمند، محیا اسناوندى، فریبا طالبى، ستاره حسینى، مهدى 
فریضه، حســام خلیل نژاد، بهامین تورانى، فرشــاد کلباسى، 
بهار داورزنى، مهدى ســجادیان، آرش ماهان، راحله قبادى، 

مرتضى شــریف، على الهى و على برجى در این مجموعه به 
ایفاى نقش مى پردازند.

نقدزاده فارغ التحصیل رشته نمایش اســت و پس از سال ها 
دستیارى کارگردان و برنامه ریزى در آثار مختلف نمایشى و بعد 
از ساخت دو تله فیلم با نام  هاى «چند پاره از داستان اسماعیل» 
و «حاللیت»، سریال پردیس را در 52 قسمت کارگردانى کرده 

است./3407

فیلم سینمایى «الله» به کارگردانى اسدا... نیک نژاد، درباره 
زندگى «الله صدیق»، قهرمان اتومبیلرانى ایران اســت و 
چالش ها و مشــکالتى را که این راننده با آنها مواجه بوده به 

تصویر کشیده است.
فیلمنامه این فیلم اولین بار در ســال 91 بر اســاس نوشته یک 
فیلمنامه نویس آمریکایى نوشــته شــد که با مخالفت هاى على 
مطهرى، نماینده وقت تهران در مجلس شــوراى اسالمى رو به رو 
شد. همچنین بودجه 2/5 میلیارد  تومانى مرکز گسترش سینماى مستند 
و تجربى نیز که در آن زمان براى سرمایه گذارى در این فیلم پیش بینى 
شده بود، شکایت  این نماینده مجلس را برانگیخت و همچنین سوژه فیلم 

را غیرمنطبق با جامعه ایران دانست.
سرانجام کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى در همان سال با ساخت 
فیلم سینمایى «الله» به شرط در نظر گرفتن نکات مطرح شده درباره فیلمنامه 

موافقت کرد و تولید آن را مشروط بر ایجاد تغییرات دانست.
با انصراف گروه تولیدى اولیه و اسپانســرهاى خارجى از ادامه ساخت این فیلم، 
حاشیه ها دو چندان شد. در راســتاى این تغییرات، پروانه پرتو جایگزین علیرضا 
سبط  احمدى براى تهیه کنندگى این فیلم شد. همچنین سال ها بعد و پس از توقف 
طوالنى تولید این فیلم، براى فیلمبردارى 40 درصد باقیمانده، تورج منصورى جاى 

پروانه پرتو را گرفت.
جالب است بدانید پیش تولید فیلم سینمایى «الله» چهار ماهه انجام شد، اما هشت سال 
طول کشید که ساخت آن به اتمام برسد و دست تقدیر «الله» را تا اواسط سال 98 با خود 
کشاند. در آن روزها تدوین فیلم توسط حسن ایوبى و با حضور کامل نیک نژاد انجام مى شد 
چراکه زبان فیلم انگلیسى است و الزم بود کارگردان اثر سر تدوین حضور مستمر داشته باشد. 

فیلم «الله» در همان سال فرم ثبت نام حضور در ســى و هشتمین جشنواره ملى فیلم فجر را 
پر کرد تا اولین نمایش رسمى آن با دوبله فارسى در این رقابت باشد که درنهایت به آن رقابت 

هم نرسید.
حال با گذراندن تمام آن سختى ها، سرانجام وقت اکران شد اما نگاه خشمگین ویروس کرونا 

دامن این فیلم را هم گرفت تا سرانجام آن باز هم در هاله اى از ابهام فرو رفت.
این فیلم که قبل از شیوع ویروس کرونا قرار بود در نوروز 99 اکران شود با تعطیلى سینماها در 

پى شیوع بیمارى کووید- 19 از اکران جا ماند.
گرچه تورج منصورى مرداد سال 99 اعالم کرد که به زودى زمان نمایش «الله» در سینماها 
مشخص مى شود ولى فعًال خبرى از اینکه این فیلم سه تهیه کننده اى و جنجال برانگیز، کى 
اکران مى شود و آیا اصًال قرار است اکران شــود یا نه، در دست نیست. ضمناً گفته مى شود، به 

دلیل مسائل فنى فیلم، اکران پرده اى مناسب آن است نه اکران آنالین.

در «ابد و یک روز»ننوید محمدزاد

ب در بوتیک  حامد

پپارس اى معتاد
شه

منصور ضابطیان درباره شــایعاتى درمورد ســاخت برنامه جدید در تلویزیون توضیح داد: به هر حال دوستان 
روزنامه نگار حق دارند حدس و گمان خودشان را داشته باشند. تلویزیون خانه من است؛ بخشى از زندگى حرفه اى 

من در این رسانه  شکل گرفته  و طبیعى است که کسى از خانه خودش قهر نمى کند.
ضابطیان اظهار کرد: به هرحال به دلیل ســلیقه و نظر مدیران پیشین، شــرایط حضور من و بسیارى 
از همکاران دیگر من در تلویزیون وجود نداشــت. همه ما عالقه مند هستیم که در شرایط درست 
فرهنگى، کار کنیم و خروجى داشته باشیم. وقتى که این شرایط فراهم باشد، چرا که نه؟ اّما در 

مجموع فعًال هیچ خبر و برنامه قطعى در این زمینه ندارم.
وى در پاسخ به این پرســش که با فرض فراهم بودن همه شرایط و قطعى شدن حضور 
شما در تلویزیون آیا طرح هاى جدید مدنظرتان است یا همان فضاى «رادیو هفت» 
را ادامه مى دهید؟ عنوان کرد: این موضوع تا حدزیادى به تغییرات مدیریتى در 
شبکه هاى تلویزیون و تصمیم مدیران بستگى دارد. باالخره هر برنامه سازى 
دوست دارد تجربه هاى جدیدداشته باشــد و من هم همیشه این احساس را 
داشته ام. از ســوى دیگر، در تمام این ســال هایى که «رادیو هفت» پخش 
نمى شد، همیشه از سوى مردم با این پرسش مواجه بودم که چرا «رادیو هفت» 
نیست؟ این نشــان مى دهد که مخاطبان  با طرح و محتواى کلى آن برنامه 

ارتباط خوبى برقرار کرده اند.
این برنامه ساز تلویزیون افزود: در شــرایط فعلى که مردم درگیر مسائل مختلفى 
نظیر مشــکالت عجیب و غریب اقتصادى و از همه مهمتر کرونا هستند، به 
نظر مى رسد به یک برنامه آرام شبانه شــبیه آنچه در سال هاى گذشته در 
«رادیو هفت» دیدیم، نیاز داشته باشــند؛ با این حال، خیلى زود است که 
به این پرسش به صورت دقیق پاســخ دهم. باید منتظر بمانیم و ببینیم 

چه اتفاقاتى خواهد افتاد./3405

«الله» از دست انداز خارج مى شود؟ منصور  ضابطیان به تلویزیون باز مى گردد؟



ورزشورزش 05053890 سال  هفدهمشنبه  10 آبان  ماه   1399

ذوب آهن در پى جذب 
یک هافبک وسط

 پى جذب 
ک وسط

دوبــاره ژنــرال، دوبــاره مصاحبــه و دوباره 
پیش کشیدن نام ســپاهان به بهانه پیشنهادى که بخاطر 

سرمربیگرى این تیم نتوانست بپذیرد.   
ماجراى قلعه نویى و پیشنهاد سرمربیگرى تیم ملى به او در 
حالى که سکاندار سپاهان بود و اینکه در نهایت چه شد را 
همه مى دانند. حتى همه مى دانند امیر خان چقدر انتظار این 
پیشنهاد را مى کشید تا به قول خودش بعد از دوازده سیزده 
سال جنگیدن و مبارزه کردن به آن جواب مثبت بدهد و بعد 
از آن مناظره تلویزیونى سال ها پیش و رفتارى که با او شد، 

با استفاده از این فرصت دوباره، خودش را اثبات کند. 
اما نشــد که بشــود و این اتفاق نیافتاد. 

چرایى اش را ژنرال پیش از این و تا زمانى که روى نیمکت 
طالیى ها نشســته بود اینطور تعریف مى کرد که شرایط 
سپاهان و تیمى که ساخته بوده به قدرى برایش مهم بوده 
که بخاطرش حتى پیشنهاد تیم ملى را رد کرده، کارى که 
به قول خــودش در ایران «نظیر نداشــت». جالب آنکه او 
مدام تکرار مى کرد نمى خواهد ســر کسى منت بگذارد و 
فقط بخاطر هواداران سپاهان و تیمش این لطف را در حق 

طالیى ها انجام داده است.
پربیراه نیســت اگر بگوییم هیچکس به غیــر از خودش 
این حرف هــا را باور نمى کــرد. مثل روز روشــن بود که 
قلعه نویى فرصت ســرمربیگرى تیم ملــى را با هیچ چیز 
عوض نمى کرد اما این مسئوالن باشگاه سپاهان بودند که 

اجازه ندادند سکاندار تیمشــان در آن برهه حساس از جمع 
طالیى پوشان جدا شود.

و حاال پس از گذشــت چندین ماه و خداحافظى امیرخان 
با ســپاهانى ها، خود او هم به این موضوع اعتراف کرده، 
قلعه نویى در گفتگو با روزنامــه «فرهیختگان» براى بار 
دیگر این داســتان را روایت کرده اما این بــار با چرخش 
180 درجه اى. ژنرال این بار گفته «13 سال براى بازگشت 

به تیم ملى مبارزه کردم ولى سپاهان نگذاشت».
 او این بار دیگر پاى هواداران ســپاهان را به میان نیاورده 
و حتى از ارزش تیمى که ســاخته بود و فاصله اى تا کسب 
ششمین قهرمانى در لیگ برتر نداشت هم حرفى نزده بلکه 
«بیانیه آقایان در باشگاه سپاهان» را مانع اصلى رسیدن به 

آرزوى دوازده سیزده ســاله اش معرفى کرده است: «قرار 
بود بعد از بازى سپاهان و السد به عنوان سرمربى تیم ملى 
معرفى شوم اما آقایان در سپاهان ساعت یک بامداد بیانیه 

دادند و گفتند قلعه نویى را نمى دهیم.»
این حقیقت داستان امیرخان و سپاهان و تیم ملى بود، چیزى 
که همه مى دانستند اما او سعى در کتمانش داشت ولى از 
آنجا که ماه هیچ وقت پشت ابر نمى ماند،  باز هم ابرها کنار 
رفتند و ماه نمایان شد. سرمربى سابق سپاهان در حالى که 
به آن تیم تعهد داشت و شاگردانش در کوران رقابت هاى 
داخلى و آسیایى قرار داشــتند دلش با تیم نبود و فیلش یاد 
هندوستان کرده بود و این در ایران که هیچ در دنیا هم فکر 

نمى کنیم «نظیر داشته باشد».

ژنرال! تو بى نظیرى 
مرضیه غفاریان

غیبت محمدرضا احمدى در برنامه «گزارش ورزشى» باعث ایجاد شایعه هایى در خصوص 
کنار گذاشته شدن این گزارشگر از این برنامه شده است. 

برنامه «گزارش ورزشى» که با اجراى محمدرضا احمدى و رضا جاودانى سال هاست 
از آنتن شــبکه 3 پخش مى شــود ظرف مدت کمتر از یک هفته بدون احمدى 
روى آنتن رفــت. بعد از غیبت احمــدى در دیدار الکالســیکو، بازى رئال و 
مونشن گالدباخ دومین برنامه اى بود که بدون حضور احمدى و تنها با اجراى 
رضا جاودانى پخش شد. این اتفاق در حالى رقم خورد که در خصوص غیبت 

احمدى هیچ توضیحى داده نشده است.
در تیتراژ پایانى این برنامه هم نام محمدرضا احمدى حذف شده تا اینطور 
به نظر برسد که حذف او از این برنامه قطعى شده است. باید منتظر ماند 
و دید حضور احمدى در شبکه 3 سیما ادامه خواهد داشت و حذف او تنها 
مختص به برنامه «گزارش ورزشى» است یا اینکه ماجراى غیبت او فراتر 

از حضور نداشتن در این برنامه است. 
احمدى بعد از کنار گذاشته شدن عادل و مهاجرت مزدك میرزایى، از معدود 
گزارشگران صداوسیماست که کیفیت کار او از استانداردهاى مناسبى چه در 
اجرا و چه در گزارشگرى برخوردار است. حاال باید دید آیا صداوسیما سومین 
گزارشگر محبوب خود در این سال ها را هم از دست داده یا ماجرا از قرار دیگرى 

اس ت.

محرم نویدکیا تیم پرمهره اى در اختیار دارد که در مصاحبه هاى خود مدام 
از عملکرد آنها تعریف و تمجید کرده و حاال یک بازیکن با کیفیت دیگر به 

این جمع اضافه شد.
آخرین خرید ســپاهان بازیکنى بود که شــاید با توجه به حضور محسن 
الغسانى، سجاد شهباززاده و اســتنلى کى روش در خط هجومى طالیى 
پوشان فکرش را هم نمى کردیم؛ ولى بى شک نویدکیا روى توانایى هاى 
روح ا... باقرى و به ویژه توانایى حفظ توپ او حساب ویژه اى باز کرده است.
باقرى مهاجمى به شمار مى رود که توانایى دریافت توپ و حفظ آن را در 
یک ســوم دفاعى حریف دارد و این همان چیزى است که محرم نویدکیا 
در بخش هجومى تیمش مى خواهد؛ بازیکنى کــه توپ   هاى دریافتى از 

هافبک هاى تیم را به سادگى در اختیار تیم مقابل قرار ندهد.
حاال بى شک با توجه به حضور این چهار مهاجم و همینطور علیرضا صادقى 
که آقاى گل رده هاى پایه آکادمى سپاهان به شمار مى آید و روى کاغذ فقط 
یکى از آنها شانس حضور در زمین به عنوان مهاجم هدف تیم را دارد، رقابت 
میان آنها مانند رقابت در بخش میانى تیم خواهــد بود؛ جایى که حداقل 
یک جین بازیکن با کیفیت در اختیار محرم قرار دارد و باید دید کدامشان 
مى توانند در تیمى که نظم و سخت کوشى حرف اول را مى زند، خودشان را 

به ترکیب اصلى تیم تحمیل کنند.

هافبک سابق تیم ذوب آهن بعد از جدایى از این تیم با عقد قرارداد رسمى 
به تراکتور پیوست تا این فصل را زیرنظر علیرضا منصوریان کار کند.

حمیدبوحمدان، هافبک دفاعى سه فصل گذشته ذوب آهن که سابقه 
بازى در نفت تهران و نفت مسجدسلیمان را هم در کارنامه اش دارد چند 
روز قبل به ســختى توانســت براى جدایى با ذوب آهن به توافق برسد. 
رحمان رضایى ســرمربى ذوب آهن گفته بود که قصــد دارد در صورت 
جدایى ایــن بازیکن او را با یــک بازیکن عوض کنــد، اتفاقى که براى 

ذوبى ها نیافتاد و بوحمدان به طور رسمى به تراکتور پیوست.
بوحمدان 31 ساله یک هافبک دفاعى اهل دزفول است که فوتبالش را 
از نفت مسجدسلیمان شروع کرد و ســپس به نفت تهران پیوست. او در 
تیم هاى نفت و ذوب آهن سابقه کار با علیرضا منصوریان سرمربى این 
فصل  تراکتور را دارد. تراکتور در حال حاضر اکبر ایمانى در پست هافبک 
دفاعى و البته بازیکنانى مثل مسعود شجاعى و احسان حاج صفى را نیز 
در اختیار دارد که بارها در تراکتور و تیم ملى بازى در این پست را تجربه 

کرده اند.
شاید منصوریان با جذب بوحمدان قصد دارد با استفاده از دو هافبک دفاعى 
متخصص، آزادى عمل بیشترى را براى سه کاپیتان باتجربه تیم ملى در 

سال هاى اخیر در روش بازى اش به وجود بیاورد.

رقابت در خط هجومى سپاهان 
مثل بخش میانى

نقش بازیکن سابق ذوب آهن 
در تیم منصوریان 

سایت فدراسیون فوتبال هفته گذشته خبر مهمى را مخابره کرد و از دستور 
موقت کمیته اخالق براى محرومیت ســعید آذرى، مدیرعامل باشگاه 
فوالد خوزستان خبر داد. در خبر مذکور درباره جزئیات و دلیل حکم کمیته 
اخالق فدراسیون مطلبى منتشر نشده بود و به همین دلیل گمانه زنى در 
این باره وجود داشت؛ با وجود این، مطابق پیگیرى ها مشخص شد که 
یکى از موارد مطرح شده در این باره به شکایت تعدادى 

از اعضاى مجمع فدراسیون برمى گردد.
ظاهراً استناد شکایت مطرح شده در این باره 
به نقل قولى از آذرى برمى گردد که او در آن 
مدعى شــده بود در مجمع فدراسیون فوتبال 

داللىِ  رأى مى شود! 
حاال باید دید ســرانجام این شــکایت از آذرى 
توســط برخى اعضاى مجمــع به کجا 
مى رســد آن هم در حالــى که خود 
آذرى گفته اســت به زودى یک 
الیحه حقوقــى پــر و پیمان با 
رعایت همه موازین نوشــته و 

ارسال خواهد کرد.

ارسالن مطهرى باز هم در تمرین استقالل 
حضور پیدا نکــرد تا ناراحتى اش را نشــان

 دهد.
مهاجم گلزن و توانمند استقالل این روزها با 
مسئوالن باشگاه به اختالف خورده و به همین 
دلیل نه تنها در بازى دوستانه هفته گذشته با 
شهردارى آستارا حضور نداشت که به محل 

تمرین هم نمى رود.
ماجرا از این قرار اســت که بعد از ترك ایران 
توســط آندره آ اســتراماچونى و دستیارانش 
مسئوالن سابق باشگاه اســتقالل خانه اى 
که براى دســتیاران مربــى ایتالیایى اجاره 
کرده بودند را به ارســالن مطهرى دادند تا او 
در آن زندگى کند. از ایــن رو با پایان مهلت 
یکساله اجاره نامه، باشگاه استقالل دیگر آن را 
تمدید نکرده و مطهرى فعًال در هتل زندگى 

مى کند.
همین موضوع موجب ناراحتى مطهرى شده 
اســت. ظاهراً در زمان مدیریت امیرحسین 
فتحى در استقالل او به مطهرى قول داده بوده 
که مسکن را نیز برایش تهیه کند اما چیزى در 
قرارداد مطهرى مکتوب نشده است. از طرف 
دیگر مسئوالن باشگاه استقالل از نظر قانونى 
نمى توانند براى نفرات ایرانى خود منزلى تهیه 
کنند و این مسئله فقط درباره خارجى ها صدق 

مى کند.
حاال مطهرى که از گرفتن خانه اش توســط 
باشــگاه و تحویل به مالک ناراحت است در 
تمرینات شرکت نمى کند. از این رو مدیران 
اســتقالل قصد دارند با مطهرى جلســه اى 
بگذارند و این مشکل را حل کنند. استقاللى ها 
نمى توانند خانه اى براى مطهرى تهیه کنند 

اما احتماالً در جلسه مذکور این مسئ له 
را حل مى کنند تا مشــکل مسکن 
مطهرى نیز برطرف شــود و او به 

تمرینات این تیم برگردد.

سرنوشت عادل فردوسى پور 
در انتظار محمدرضا احمدى است؟ آذرى چرا محروم شد؟

احمدى در غیبتمحمدرضا
کنار گذاشته شدن این گزارشگ
برنامه «گزارش ورزشى

3از آنتن شــبکه 3 پخ
روى آنتن رفــت
مونشن گالدباخ
رضا جاودانىپ
احمدى هیچ
در تیتراژ پایا
به نظر برس
و دید حضو
مختص بهب
از حضور نداش
احمدى بعد از
گزارشگران صد
اجرا و چه در گزار
گزارشگر محبوب

اس ت.

سرنو
در انتظار

ت د از د ک خا ا ه گذشته خبر مهمى را مخابره کرد و از دستور گذشتهخ
رومیت ســعید آذرى، مدیرعامل باشگاه 
ر مذکور درباره جزئیات و دلیل حکم کمیته 
شر نشده بود و به همین دلیل گمانه زنى در 
این، مطابق پیگیرى ها مشخص شد که 
 مطرح شده در این باره به شکایت تعدادى 

اى مجمع فدراسیون برمى گردد.
شده در این باره  راً استناد شکایت مطرح
قل قولى از آذرى برمى گردد که او در آن 
ى شــده بود در مجمع فدراسیون فوتبال 

ىِ  رأى مى شود! 
ید دید ســرانجام این شــکایت از آذرى 
کجا  اعضاى مجمــع به توســط برخى
مى رســد آنهم در حالــى که خود

آذرى گفته اســت به زودى یک 
الیحه حقوقــى پــر و پیمان با 
رعایت همه موازین نوشــته و 

ارسال خواهد کرد.

 محروم شد؟

دیه گو آرماندو مارادونا، اسطوره آرژانتینى دنیاى فوتبال 
که نامش تا ابد با تاریخ این رشــته مهیج ورزشى گره 

خورده تولد 60 سالگى خود را جشن گرفت.
مارادونــا با وجــود همــه لغزش هــا و خطاهایى که 
دوستدارانش را به شــدت آزرده کرد همچنان یکى از 
دست نیافتنى ترین فوتبالیست هاى عصر حاضر پس 
از پله محسوب مى شــود. او که دیروز جمعه 30 اکتبر 
وارد شصت و یکمین ســال از عمر خود  شد به تازگى 
در گفتگو با مجله «فرانس فوتبال» خوشحال کردن 
مردم را بزرگ ترین افتخار دوران حرفه اى اش عنوان 

کرده است.
دیه گــو مارادونا که هــم  اکنون هدایت «جیمناســیا 
الپالتا»، تیم دسته اولى فوتبال آرژانتین را برعهده دارد 
به گفته پزشک شخصى اش به دلیل تماس داشتن با 
یک فرد مشکوك به داشتن عالیم بیمارى کووید-19 
براى احتیاط قرنطینه شده است. اســطوره آرژانتینى 
از شــیوع کووید-19 اینطور یاد مى کند: «این بیمارى 
همه گیر به واقع ضربه ســختى را بــه مردم آمریکاى 

التین وارد کرده است.»
کاپیتان سابق تیم ملى آرژانتین در پاسخ به این سئوال 
که براى تولد 60 سالگى آرزوى دریافت چه هدیه اى 
را دارد، مى گوید: «آرزویم این است که بتوانم یک بار 
دیگر و این بار با دست راست به انگلیسى ها گل بزنم.» 
این بخش از ســخنان مارادونا به گلى اشاره داشت که 
وى در یک چهارم نهایى جام جهانى 1986 با دست چپ 

وارد دروازه تیم انگلیس کرد.
این گل که به «گل قرن» لقب گرفت و سبب پیروزى 
2 بر 1 آرژانتین و راهیابى ایــن تیم به نیمه نهایى جام 
جهانى شد به گفته مارادونا «با دست خدا» به ثمر رسید.

وقتى از مارادونا در بــاره بهترین بازیکنان حال حاضر 
فوتبال دنیا سئوال مى شود از لیونل مسى، هموطنش و 
نیز کریستیانو رونالدو،  ستاره آرژانتینى تیم یوونتوس نام 
مى برد و مى گوید فاصله این دو از بقیه خیلى بیشتر است. 
وى در این خصوص عنوان مى کند که هیچکس در حال 
حاضر یافت نمى شــود که حتى نیمى از توانایى هایى 

مسى و رونالدو را داشته باشد. 

مارادونا: آرزویم این است با دست راست به 
انگلیسى ها گل بزنم

گیتاریست 
استقالل

 خانه مى خواهد!

ها
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بگذارند و این مشکل را حل کنند. استقاللى ها 
نمى توانند خانه اى براى مطهرى تهیه کنند 

اما احتماالً در جلسه مذکور این مسئ له 
را حل مى کنند تا مشــکل مسکن 
مطهرى نیز برطرف شــود و او به 

تمرینات این تیم برگردد.

باشــگاه ذوب آهن اصفهان با جذب یک یا دو 
بازیکن دیگر، پرونده نقــل و انتقاالتى خود را 

مى بندد.
ذوب آهن بعــد از جدایى حمیــد بوحمدان به 
دنبال یک هافبک وســط اســت و رحمان 

رضایــى، ســرمربى سبزپوشــان هــم 
گزینه هــاى مورد نظر خــود را در اختیار 
باشــگاه قرار داده تا یکى از آنها جذب 

شوند.
به غیــر از هافبــک وســط، احتماًال 
ذوب آهن یــک بازیکــن دیگر هم 
جذب خواهد کرد که پست آن هنوز 
مشخص نیست. بعد از جذب این یکى 
 دو بازیکن پرونده نقل و انتقاالتى تیم 

فوتبال ذوب آهن بسته مى شود.
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ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 290/98 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: عباس سلیمیان نشانى: 
نجف آباد- خ قدس مرکزى 16777-85176 وکیــل خواهان : آقاى محمد لطفى 
و خانم عظیمه صادقى آدرس : نجف آباد – بعد از چهار راه شــهردارى نبش کوى 
شهامت  خوانده: سید محمد اعتصامى نشــانى: مجهول المکان ، موضوع: مطالبه 
یک  فقره چک به شماره 786775 – 97/11/1 جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال 
گردشکار: بتاریخ 99/6/31 در وقت مقرر جلســه در شعبه دوم حقوقى شوراى حل 
اختالف نجف آباد به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است . 
با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم جلسه و رسیدگى اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح  ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دادخواســت خواهان عباس ســلیمیان با وکالت آقاى محمد لطفى و خانم صادقى 
به طرفیت خوانده سید محمد اعتصامى به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 786775 و عهده بانک ملى از توجه به اینکه  خوانده على رغم ابالغ قانونى 
در شورا حاضر نشده و دفاعى به عمل نیاورده اســت دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و کپى مصدق و گواهى عدم پرداخت و نظر به رویت اصل چک با مشخصات 
فوق و اصول حاکم بر اسناد تجارى لذا استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت 
تشخیص و مســتنداً به مواد 198 و522 و 515 و 519  قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 313،314،315 ناظر به ماده 294 قانون تجارت ، حکم  به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسى 
به میزان 4/600/000 ریال  و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 
1397/11/1  لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 

قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف مهلت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم 
عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد.1032689/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف نجف آباد شعبه دوم حقوقى/8/111
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139985602030010744      آقاى مصطفى نادى فرزند عبداله باستناد 
یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت 1/5 سهم مشاع  از 36/5 سهم مشاع از 282 سهم ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 391/3008  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که  سند مالکیت آن در دفتر 
الکترونیک امالك شــماره 139620302030001414 ثبت و سند چاپى بشماره 
960406 سرى د / 94 بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت ســرقت 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 انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/08/10- 1033800/م الف- مهدى 
صادقى وصفى مدیر واحــد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محســن نســاج نجف 

آبادى/8/112
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4837فرعى مجزى شده از 

پالك 2073 فرعى واقع در دهق 4 اصلــى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتى به نام  رحمت اهللا مومنى دهقى  فرزند حســینعلى در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبــق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه 
مورخ 1399/09/06 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
1399/08/10  -   1033903/ م الف- محمد على ناظمى -سرپرســت اداره ثبت 

اسنادوامالك  بخش مهردشت/8/113 
حصروراثت

خانم  اعظم فنائى داراى شناســنامه شماره 3516 به شــرح دادخواست به کالسه 
9901149 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد على فنائى بشناسنامه  490 در تاریخ 1399/3/29 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. منور لطفى 
نجف آبادى  ش ش 22902 (همسر متوفى )  ، 2. حســین فنائى ش ش 789  ، 3. 
عباس فنائى ش ش 30117 ، 4. زهرا فنائى ش ش 27123 ، 5. زهره فنائى ش ش 
84 ، 6. اعظم فنائى  ش ش 3516  (فرزندان متوفى)، ،  متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1032625 

/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/114

راى اصالحى
139921701006015863- 99/8/6 راى شماره 3322 مورخ 1399/04/14 به 
شماره کالسه 0396 آقاى/ خانم خدیجه کوچکى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 
12862 کدملى 1140127330 صادره فرزند غفار نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه به 
مساحت 64. 13 مترمربع پالك شماره 99 فرعى از 396 اصلى (اصالح شده است 
به 220 فرعى از 116 اصلى) واقع در جوى اباد بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 
شهر شامل مع االسطه از غفار کوچکى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده اســت. م الف: 1032879 نبى اله یزدانى- ریاست محترم 

ثبت اسناد خمینى شهر/8/115
فقدان سند مالکیت

عاطفه شــیبانى فرزند عباس به پیوست دو برگ استشــهادیه محلى که امضاى 
شهود رسما گواهى شــده است مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ خانه به 
مساحت 276/70 مترمربع واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل بنام عاطفه 
شیبانى ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است. که در اثر جابجایى مفقود 
و اینک درخواســت صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 
120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتــب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 
ارائه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد.م الف :1033220- عباس زادگان -رییس ثبت اسناد و امالك 

آران و بیدگل/8/116

آگهى تغییرات
 شــرکت روئین صنعت نوین سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 19601 و شناســه ملى 
10260404870 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/05 
ماده مربوطه در اساسنامه شرکت نحوه امضاى 
بدین شرح اصالح گردید : کلیه اسناد و اوراق 
تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و 
سایر اوراق تجارتى و نیز اشخاصى را که حق 
امضاء دارند هیئــت مدیره تعیین خواهد نمود. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1027374)

آگهى تغییرات
شرکت جامع نگر ســپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 32002 و شناســه ملى 
10260525481 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده 
مورخ 1399/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - علیرضا روحانى اصفهانى به کدملى 
1288178662 بسمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل، زهره محســن زاده کرمانى به 
کدملى 1281645036 بسمت رئیس هیئت 
مدیره و مرضیه روحانى اصفهانى به کدملى 
1270183214 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- کلیه اوراق و اســناد مالى و تعدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل و یکى از اعضاى هیئت 
مدیره و با مهر شــرکت معتبر مى باشــد. - 
روزنامه کثیر االنتشــار نصــف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت انتخاب گردید. - 
سید بهنام گلى به کدملى 1285692969 و 
غالمعلى معمارزاده به کدملى 1291038256 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1029718)

آگهى تغییرات
شرکت بهداد پویان سالمت سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 53476 و شناســه ملى 
14004673903 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
مهدى شفیعى به شماره ملى 1092076591 
بســمت رئیس هیات مدیره ، احمد شفیعى 
علویجه به شــماره ملــى 1290699054 
بســمت نایب رئیس هیات مدیره ، مجتبى 
واعظى به شــماره ملــى 1282898787 
بسمت مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شرکت 
با امضاء مدیرعامل و رئیــس هیات مدیره و 
نائب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر 
است. - على قندهارى علویجه به شماره ملى 
1292343664 و على قندهارى علویجه به 
شماره ملى 1092361261 به ترتیب بسمت 
بازرس اصلى و بازرس على البدل شــرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1029713)

آگهى تغییرات
شرکت معتمد شــیمى ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 53665 و شناسه ملى 
14004729370 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/07/16 ســید حســن طباطبائى به 
کدملى 1291450661 به ســمت رئیس 
هیأت مدیره - سید فربد طباطبائى به کدملى 
1271696797 به سمت نایب رئیس هیأت 
مدیره - ســیدفرهاد طباطبائــى به کدملى 
1291320512 به ســمت مدیرعامل براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاى 
مدیرعامل همراه با با مهر شــرکت و اوراق 
عادى و ادارى با امضاى سید حسن طباطبائى 
همراه با مهر معتبر مى باشــد . مهدى رفیعى 
وردنجانى به کدملى 1756106916 و محمد 
رفیعى وردنجانى به کدملى 4622795231 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند 
. روزنامه نصف جهان بــراى چاپ آگهیهاى 
شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1029238)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مهام صنعت آرتین ویشــکا درتاریخ 1399/07/29 به شماره ثبت 65923 به 
شناسه ملى 14009526655 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و ساخت و تامین و تولید تجهیزات سبک و سنگین 
صنایع نفت گاز پتروشیمى و ســایر صنایع مادر شــامل انواع تجهیزات فلزى و پلیمرى و ابزار االت و 
ماشین ها و تجهیزات اندازه گیرى و کنترل و تاسیسات صنعتى و جانبى و ابزار دقیق تولید و تامین وسایل 
ازمایشگاهى تجهیزات خطوط انتقال مواد در کارخانجات بهینه سازى مصرف انرژى شرکت در مناقصات 
و مزایدات داخلى و خارجى صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اخذ وام و اعتبار و تسهیالت 
ریالى و ارزى از اشخاص حقیقى و حقوقى و بانکها صرفا جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله آپادانا دوم ، خیابان سجاد ، کوچه 
فتانه[13] ، پالك - 28 ، طبقه دوم کدپستى 8166793794 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/6330/900 مورخ 1399/06/30 
نزد بانک تجارت شعبه چهارراه آپادانا اول با کد 6330 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى 
محمد رضا ضیائى ویشکائى به شماره ملى 1270184067 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم نرجس ضیائى ویشکائى به شماره ملى 1271073706 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم کاله کج به شماره ملى 1911447858 و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم زهرا گله دارى باقرى به شماره ملى 1289701113 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال 
مالى خانم افسانه گله دارى باقرى به شماره ملى 1818119153 به سمت بازرس اصلى به مدت یک 
سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1029051)

آگهى تغییرات
شرکت پویا تجهیز آراز سهامى خاص به شماره 
ثبت 65604 و شناســه ملى 14009446491 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/07/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
چرخاب ، خیابان فردوســى ، بن بست سخنور ، 
پالك - 97 ، طبقه اول کدپستى 8143714113 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1029013)

آگهى تغییرات
شرکت فوالد بام اسپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 52985 و شناسه ملى 
14004492022 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/07/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - علیرضا عظیمى به شماره 
ملى 1285067177، امیرحسین عظیمى 
به شماره ملى 1285930630 و مسعود 
مهاجر به شــماره ملى 1281030783 
به عنــوان اعضاى هیئــت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. - موسسه 
حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه 
ملى 10320404190 به عنوان بازرس 
اصلى و مهدى محمودى فرد به شــماره 
ملــى 1292034491 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1027362)

آگهى تغییرات
شــرکت روئین صنعت نوین سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 19601 و شناســه ملى 
10260404870 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/07/09 
آقاى عبــاس مومنــى کربکنــدى کدملى 
6609520968 بســمت رئیــس هیئت 
مدیره ، آقاى رضا مومنــى کربکندى کدملى 
6609527652 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیــره ، آقاى حســین مومنــى کربکندى 
کدملى 6609556253 بسمت عضو اصلى 
هیئت مدیــره ، آقاى رســول مومنى کدملى 
6609650020 بســمت مدیرعامل (خارج 
از ســهامداران و اعضاء هیــات مدیره) تا 
تاریخ 1401/03/11 انتخاب شدند. ضمناً 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات 
از قبیل چک - ســفته - بروات - قراردادهاى 
تعهدآور و استفاده از حسابهاى جارى و ثابت 
در بانکها با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب 
رئیس هیات مدیره و یــا هریک به تنهایى با 
مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1027377)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى جهان تجهیــز امیر کبیر 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54586 
و شناســه ملى 14005152624 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/07/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : على هادى پــور به کدملى 
1293121223بســمت رئیــس هیــات 
مدیره و کبرى هادى پــور دهنوى به کدملى 
1290251614بسمت مدیرعامل ومحمد 
هادى پور به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
به کدملى 1293126772 براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. فاطمه محسنى دهنوى به 
کدملــى 5110308594 و مجتبى معصوم 
زادهبه کدملى 1285948548بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند . روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید.کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت و اوراق عادى و ادارى با 
امضاء نایب رئیس هیات مدیره یا رئیس هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1027561)

آگهى تغییرات
شرکت پایدار ایمن ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 41762 و شناسه 
ملــى 10260594989 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/06/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :حمید ترابى 
مقدم بــه کدملــى 1280913363و 
حسین پریز به کدملى 1286741661و 
ســعید ترابــى مقــدم بــه کدملــى 
1285681657بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدنــد. مصطفــى توکلــى کوپائى 
به کدملــى 1289283842 و مرتضى 
محمدیان به کدملــى 1282661310 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت 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 (1023665)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع بســته بندى نسیم سبز 
نقش جهان شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 61469 و شناسه ملى 
14007959257 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/07/01 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : - مهدى 
موذنى به کدملى 1280389079 بعنوان 
رئیس هیات مدیــره و محمد عطریان 
اقائى به کدملى 1281835196 بعنوان 
مدیرعامل و زهــرا حقیقت پور به کدملى 
1287021311به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مدیرعامل و یکى از اعضاى 
هیات مدیره 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 

(1029015)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع بســته بندى نسیم سبز 
نقش جهان شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 61469 و شناسه ملى 
14007959257 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/07/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مهدى موذنى بــه کدملى 
1280389079 و زهــرا حقیقت پور به 
کدملى 1287021311 و محمد عطریان 
اقائى به کدملى 1281835196 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند.حمید رضا ستار به 
کدملى 1288104456 محمد رســول 
ستار به کدملى 1290647399 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1029016)

آگهى تغییرات
شرکت داتیس پارس صنعت اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 2151 و شناسه ملى 
14007879566 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/07/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : روح اله موالئى کدملى1282877224 
و محمد جواد مختــارى کدملى 1111231788 
و عبداله موالئى کدملى1280970901 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند یوسف حســن پور سودرجانى 
کدملــى 1111861455و مائــده حســن پور 
کدملى1112130632بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى وعلى البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1030703)

آگهى تغییرات
شرکت آریا بهداشــت پرتو شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 59739 و شناســه ملى 
14007288728 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سید 
محمد على نائل به کدملى 1286563380 و سید 
على محمد نائل به کدملى 1292264772 و على 
طالئى فرد به کدملى 1271277514به ســمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. رضــوان پورعابدین به کدملى 
1285733037 و امیرحسین شیبانى طهرانى به 
کدملى 1271381222بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکســال 
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 

(1030723)

آگهى تغییرات
شرکت آریا بهداشــت پرتو شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 59739 و شناســه ملى 
14007288728 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت به شرح 
ذیل اصالح شــد : انجام کلیه خدمات بازرگانى 
شــامل خرید ،فروش ،صادرات وواردات و تولید 
تجهیزات پزشکى و کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى معتبر داخلى 
وخارجى –انعقاد قرارداد با کلیه ارگانهاى خصوصى 
و دولتى –اخذ وام و تســهیالت مالى و اعتبارى 
از بانکها و موسســات در راستاى اهداف شرکت 
انجام کلیه امور خدماتــى از قبیل ترخیص کاال از 
گمرکات کشــورى.ثبت موضوع به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نیست .پس از کسب مجوز 
از مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1030729)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا بهداشت پرتو شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 59739 و شناســه ملى 
14007288728 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ســید على محمد نائل به شماره ملى 
1292264772بعنوان رئیس هیات مدیره و سید 
محمد على نائل به شماره ملى 1286563380 
بعنوان مدیرعامل و على طالئى فرد به شــماره 
ملى 1271277514 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
هیات مدیره و با مهر شــرکت معتبر است . مدیر 
عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1030732)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى فوالد تدبیر پویش شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 56834 و شناسه 
ملى 14006116551 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1397/06/10 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد : محمود درخوش بــه کدملى 
4669584911بعنوان رئیــس هیئت مدیره و 
مرتضى قریبى دومکانى به کدملى 1199220949 
بعنوان مدیر عامل و ســعید مؤمنــى به کدملى 
1841641685 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شــدند. امضاءکلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره متفقا و با مهر شــرکت معتبر است 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1030797)
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افســردگى و کم حوصلگى فصلى با شروع فصل پاییز 
بسیار شایع است، براى جلوگیرى از این عارضه مصرف 
مواد غذایى سرشار از مواد معدنى آهن و سلنیوم بسیار 

مفید است.
سید ضیاءالدین مظهرى، عضو انجمن تغذیه ایران افزود: 
کمبود ماده معدنى ســلنیوم نه تنها موجب افســردگى 
مى شود، بلکه بروز ترس و خســتگى را نیز به بدن اضافه 
مى کند، رفع نیاز بدن از طریق منابع غذایى حاوى سلنیوم 
که منجر به رفع کمبود این ماده معدنى شــود، به سرحال 

شدن و برطرف شدن افسردگى نیز منجر مى شود.
وى اظهار کرد: سلنیوم به علت خاصیت ضدزنگ زدگى 
و یا آنتى اکسیدانى، رادیکال هاى آزاد و مهاجم را خنثى 
مى کند و از سرطانى شدن سلول ها جلوگیرى و مانند 
سایر آنتى اکسیدان ها بر روى ســاز و کار مغز و در هم 

تنیده اعصاب، تأثیر مثبت مى گــذارد و احتماًال از بروز 
آلزایمر زودرس پیشگیرى مى کند.

مظهرى ادامه داد: ماهــى، دانه ها و غالت کامل پرك 
شــده و جگر مرغ از منابع غذایى ســلنیوم هستند و از 
استفاده خودســرانه مکمل هاى حاوى ســلنیوم باید 
خوددارى شود زیرا دریافت زیاد آن از طریق مکمل ها 
و غذاها مســمومیت هاى خطرناکى را ایجاد مى کند، 
اما استفاده از منابع غذایى آن و ماهى هاى مختلف که 
عالوه بر دارا بودن این ماده معدنى، غنى از اســیدهاى 
چرب امگا3 و پروتئین هاى حیوانى با ارزش بیولوژیکى 
باالتر بوده و بدون وارد آمدن صدمه اى به ســالمتى، 

نشاط مى آورد.
وى اضافه کرد: آهن از جمله مواد معدنى بسیار پراهمیت 
و داراى وظایف و خواص متعدد بوده و کمبود آن باعث 

افســردگى و بى حوصلگى، خســتگى، بى قرارى، بى 
اشتهایى و سردرد مى شــود، کمبود و افت ذخایر آهن 
بدن قبل از ایجاد کم خونى، موجب بروز عوارض رفتارى 
خاصى مى شود و از دیگر نشانه هاى کمبود آهن بدن 
به خصوص در کودکان، اختالالت ایجاد شده در تکامل 
روانى-حرکتى، کاهش توجه و یادگیرى و بیش فعالى 

است.
این متخصص تغذیه تصریح کرد: آهن از طریق مصرف 
گوشــت هاى قرمز، جگر، مرغ و ماهى تأمین مى شود 
و میوه، ســبزیجات، غالت، حبوبــات و تخم مرغ نیز 
سرشار از این ماده معدنى اســت و توصیه مى شود به 
طور همزمان یــا بالفاصله بعد از پایــان صرف غذا از 
نوشــیدن چاى و برخى نوشــابه هاى گازدار و خوردن 
ماســت و لبنیات و یا ســایر مواد غذایى حاوى کلسیم 

خوددارى شود.
مظهرى تأکید کرد: نان هایى که با اســتفاده از جوش 
شیرین تهیه مى شــوند و همچنین سایر فرآورده هاى 
غالت که در تهیه و فرآورى آنها جوش شــیرین به کار 
برده مى شود، نباید همزمان و بالفاصله بعد از میل کردن 
مواد غذایى حاوى آهن غیرهم مصرف شود و زیاده روى 
در مصرف شیر به خصوص در کودکان، یکى از عوامل 
ایجاد کننده زمینه کم خونى اســت. به گفته وى، لوبیا، 
سیب زمینى تنورى و آبپز، جوانه گندم، گوشت گوساله، 
مرغ و ماهى، برگه زردآلو و غذاهایى مانند سوپ و آش و 
پلو حاوى گوشت و عدس و یا خورش هاى سبزیجات 
نیز حاوى آهن هســتند و تلفیق مواد غذایى گیاهى و 
حیوانى حاوى آهن نیز ســطح جذب آهــن را افزایش 

مى دهد.

تعریف کالرى میزان انــرژى مورد نیــاز براى باال 
بردن دماى یک گرم (گــرم) آب از طریق یک درجه 

سانتیگراد است.
نوع و میزان غذایى که مى خوریم تعیین مى کند که 
چه مقدار کالرى مصرف مى کنیم. براى بسیارى از 
افراد که رژیم الغرى دارند، تعداد کالرى موجود در 
یک ماده غذایى یک عامل تعیین کننده در انتخاب 
یا عدم مصرف آن است. نحوه و زمان خوردن ما نیز 
مى تواند تغییــر کند، زیرا بدن در طــول روز انرژى 
متفاوتى اســتفاده مى کند. مصرف انرژى بدن ما به 
میزان فعال بودن ما، میزان عملکرد بدن ما از انرژى و 

سن ما بستگى دارد.
طبق دستورالعمل هاى رژیمى، زنان به احتمال زیاد 
بین 1600 تا 2400 کالرى در روز و مردان از 2000 
تا 3000 کالرى نیاز دارند؛ با این حال، میزان کالرى 
بستگى به ســن، اندازه، قد، سبک زندگى، سالمت 

کلى و سطح فعالیت شخص دارد.
دستورالعمل هاى غذایى، میزان کالرى متفاوتى را 
براى افراد توصیه مى کند که از 1000 کالرى در روز 
براى شیرخوار دو ساله تا 3200 براى یک مرد فعال 
16 تا 18 سال متغیر اســت. با افزایش سن، میزان 

متابولیک بدن کند مى شود.
حدود 20 درصــد از انرژى مصرفى 

ما براى متابولیسم مغز 

استفاده مى شــود. بقیه در متابولیســم پایه، انرژى 
مورد نیاز هنــگام قرار گرفتن در حالت اســتراحت، 
براى کارکردهایى مانند گردش خون، هضم و تنفس 

استفاده مى شود.
در یک محیط ســرد براى حفظ دماى ثابت بدن به 
انرژى بیشترى نیاز داریم زیرا سوخت و ساز بدن ما 
براى تولید گرماى بیشــتر افزایش مى یابد. در یک 
محیط گرم، به انرژى کمترى نیاز داریم. ما همچنین 
براى حفظ وضعیت بدن و حرکــت در اطرافمان به 
انرژى مکانیکى براى عضالت اســکلتى خود نیاز 

داریم.
تنفس سلولى فرایندى متابولیک است که سلول ها 
با واکنش اکســیژن با گلوکز، براى تولید دى اکسید 

کربن، آب و انرژى انرژى مى گیرند.
اینکه چقدر انرژى حاصل از تنفس به قدرت بدنى یا 
مکانیکى تبدیل مى شود به نوع غذاى خورده شده، 
نوع انرژى بدنى و اینکه آیا عضالت به صورت هوازى 
یا بى هوازى استفاده مى شود بستگى دارد. به عبارت 
دیگر، ما براى حفظ وضعیت بدن و حرکت به اطراف، 

نیاز به کالرى داریم تا عملکردهاى بدن 
مانند تنفس و تفکر را تحریک کنیم.

یک متخصــص بیمارى هــاى عفونى و گرمســیرى 
در رابطه بــا بیمارانى که در منــزل دوره بیمارى را طى 
مى کنند، توصیه کرد: اســتراحت با هدف ارائه فرصت 
ترمیم و بهبــود به بدن، مصرف باالى مایعات ســالم و 
طبیعى، استفاده از دمنوش هاى گیاهى مطمئن، مصرف 
لبنیات و آبمیوه هاى طبیعى، مصرف مواد غذایى حاوى 
پروتئین و محتواى کمتر چربى و همچنین مواد غذایى 
تقویت کننده سیســتم ایمنى به بازگشت انرژى بیمار و 

روند بهبودى کمک زیادى مى کند.
دکتر علیرضا فاطمى با بیان اینکــه چندین برابر تعداد 
بیماران بسترى در بیمارســتان، بیمارانى هستند که به 
صورت ســرپایى معاینه و با همین توصیه هاى خانگى 
درمان مى شــوند، اظهار کرد: بســته به نظر پزشــک 
درمان هاى عالمتى و دارویى نیز در منزل تجویز مى شود 
ولى توصیه اکید مى شود که بیماران به صورت خودسرانه 

نسبت به مصرف دارو اقدام نکنند.

کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: نوع نمک مصرفى مى تواند تأثیر مهمى بر 
روى سالمتى اعضاى خانواده داشته باشد.

پریوش بهادرى افزود: بسیارى از مردم هنگام انتخاب نمک با مشکل مصرف نمک دریا یا نمک تصفیه شده ُیددار 
مواجه هستند ولى باید به این نکته مهم اشاره کرد که در نمک هاى تصفیه شده یددار، عالوه بر افزودن ید به نمک، 
ناخالصى هاى موجود در آن نیز جدا مى شوند، بنابراین براى سالمتى مفید است. وى بیان کرد: از جمله تفاوت هاى 
نمک دریا و نمک یددار مى توان به وجود ناخالصى ها در نمک دریا و وجود ید در نمک تصفیه شده یددار اشاره کرد.
کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان با اشاره به اهمیت و تأثیر مستقیم ید در حفظ سالمتى 
انسان گفت: همه مواد غذایى داراى ید هستند، اما میزان ید موجود در آنها 
به اندازه اى نیســت که مقدار موردنیاز بدن انسان ها را تأمین کند، 
بنابراین براى تأمین نیاز روزانه بدن به ید، مجبور به تأمین آن از 

طریق غنى سازى یا مکمل یارى هستیم.
وى عنوان کرد: بهترین منبع غذایى ید، ماهیان آب هاى شور 

هستند که در کشور ما به اندازه مطلوب مصرف نمى شوند.
بهادرى در مورد خصوصیــات نمک دریا گفت: نمکى که 
از معادن ســنگ نمک و یا از دریا اســتخراج شود، داراى 
ناخالصى هاى فراوانى اســت، یکى از ناخالصى هاى 
موجود در نمک، فلزات ســنگین مانند سرب، جیوه، 
کادمیوم و آرســنیک اســت که به علت عوارض 
نامطلوب زیادى که بر بدن مى گذارند، براى انسان ها 

خطرناك هستند.
 کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان دشتستان 
در خصوص مشــخصات نمک ســالم بهداشتى 
تصریح کرد: روى بســته بندى نمک سالم عبارت 
نمک تصفیه شده ُیددار درج شده است و بسته بندى 
نمک سالم، باید به رنگ مات باشد، به گونه اى که 
نور در آن نفوذ نکند و رنگ آن به طور کامل سفید، 
دانه هاى آن کروى شکل و داراى پروانه ساخت از 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى است.
وى تصریح کرد: در مــورد نحوه صحیح مصرف 
نمک یددار تصفیه شده مى توان گفت، بهتر است 
نمک را در انتهاى پخت به غذا اضافه کنیم تا براى 
جلوگیــرى از تخریب ید موجــود در آن کمترین 

حرارت به آن برسد.

در پاییز چه بخوریم تا  افسردگى سراغمان نیاید؟

اگر مى خواهید زمستان امسال در برابر بیمارى هاى رایج این 
فصل آســیب کمترى ببینید حتماً خرمالو را در سبد میوه تان 

جاى دهید و از خواص بى شمار آن بهره ببرید.
خرمالو قبل از هر چیز سرشار از بتاکاروتن است که به پیش ساز 
ویتامین A معروف است. تا جایى که یکى از میوه هاى مهم 
حاوى این رنگدانه پرخاصیت محســوب مى شود و در کنار 
منابع غنى آن یعنى انبه، زردآلو و طالبى قرار مى گیرد. خرمالو 
را یکى از منابع فوق العاده ویتامین C نیــز بدانید. البته این 

ویتامین در مدت زمان جویده شدن در دهان کمتر مى شود. 
همچنین باید بدانید که هر چه خرمالو رسیده تر باشد ویتامین 

C آن نیز کاهش مى یابد.
این میوه پاییزى میزان قابل توجهى از انواع آنتى اکسیدان ها 
مانند لیکوپن و بتاکاروتن دارد و سرشار از فیبرها و آهن است.

در نهایت اینکه خرمالو میزان زیادى فروکتوز و گلوکز دارد. 
این قندهاى طبیعى از این میوه یک میوه انرژى زا ساخته اند؛ 
بنابراین اگر رژیــم الغرى گرفته اید باید حواســتان به این 
موضوع باشد و در مصرف خرمالو زیاده روى نکنید. فیبرهاى 
موجود در خرمالو باعث مى شــوند که این میوه با مشکالت 

گوارشى مقابله کند. 
بتاکاروتن موجود در خرمالو حافظ اصلى شــبکیه چشم در 
مقابل آسیب هاى بیرونى است. عالوه براین، خرمالو به دلیل 
دارا بودن لوتئین و زآگزانتین که خواص آنتى اکسیدانى دارند 

مانع از بروز بسیارى از بیمارى هاى چشم مى شود.
خرمالو سرشــار از ویتامین C اســت بنابراین براى تقویت 
دستگاه ایمنى بدن مؤثر عمل مى کند. خرمالو باعث مى شود 
که بدن در برابر تعداد زیادى از بیمارى هاى فصل سرما مانند 

سرماخوردگى و آنفلوآنزا بهتر عمل کند. 
خرمالو سرشار از آنتى اکسیدان هاست بنابراین براى مقابله 
با بیمارى هاى عــروق کرونرى مفید عمل کــرده و از بروز 
بیمارى هاى قلبى عروقى پیشــگیرى مى کند. یادتان باشد 
که خرمالو باعث کاهش میزان کلسترول خون هم مى شود؛ 
بنابراین اگر چربى خونتان باالست از مصرف این میوه غافل 
نشــوید. البته این را هم یادتان باشد که خرمالو میوه شیرین 
و حاوى قند است و دیابتى ها نباید در مصرف این میوه دچار 

زیاده روى شوند.
فیبرهاى موجــود در این میوه عمل دفع توســط روده ها را 

راحت کرده و باعث بهبود هضم غذا مى شوند. به این ترتیب 
نیز باعث پاکسازى و تمیزى روده ها شده و از معده محافظت 

مى کنند.
رادیکال هاى آزاد ترکیباتى موذى هستند که به سلول هاى 
بدن آسیب رسانده و باعث بروز برخى بیمارى ها از جمله برخى 
ســرطان ها و پیرى زودهنگام پوست مى شوند. خوشبختانه 
خرمالو خواص آنتى اکسیدانى دارد و به همین دلیل با اثرات 
منفى رادیکال هاى آزاد مقابله مى کند. این میوه خوشمزه مانع 
از بروز و رشد برخى سرطان ها مانند سرطان کولون شده و از 

اپیدرم یا همان الیه خارجى پوست مراقبت مى کند.
 C خرمالو را یک میوه ضدخستگى بدانید، چون منبع ویتامین
و همچنین ویتامین A است.  خرمالو با خواب آلودگى مقابله 
مى کند، باعث باز شدن اشتها مى شود، رنگ پوست را صاف 

و شفاف مى کند و به التیام زخم هاى پوستى کمک مى کند.

روزانه چه مقدار کالرى نیاز داریم؟ 

نوع نمک مصرفى بر روى سالمتى تأثیر دارد؟

محققان دانشگاه کرنل در نیویورك آمریکا دریافتند 
بیمارانى که مبتال به آسیب بطن راست قلب هستند، 

بیش از سایرین در معرض خطر مرگ 
ناشــى از ابتال به کووید- 19 

قرار دارند.
تحقیقـــــاتى بــــر 

روى 510 بیــــمار 
کرونایى بســترى 
در بیمارســتان بــا 
نژادهــاى مختلف 
و میانگیــن ســنى 

64  انجام شــده است 
و محققان، نشانگرهاى 

استاندارد مورد استفاده براى 
پیش بینــى مرگ و میر ناشــى از 

بیمارى کووید- 19 در مورد تمام این بیماران را 
مورد مطالعه قرار دادند.

در این بررسى ها مشخص شــد آسیب دیدگى بطن 
راست قلب، یک شاخص بســیار مهم مستقل براى 
بروز عالیم شدید بیمارى کووید- 19 
است و احتمال مرگ افراد داراى 
این فاکتور ریســک، در اثر 
ابتال به کووید- 19 و در 
دوران بســترى شدن 
در بیمارستان، به طور 
متوسط 2 و نیم برابر 
بیش از ســایر افراد 

است.
بطن راست قلب وظیفه 
انتقالل خــون به ریه ها را 
برعهده دارد و مناســب ترین 
گزینه غیرتهاجمى براى تشــخیص 
آسیب به آن بخش از قلب، استفاده از یک آزمایش 

مافوق صوت موسوم به اکوکاردیوگرام است.

کرونا بطن راست قلب را نشانه مى گیرد

توصیه هاى پزشکى درمان کرونا در منزل

بنیاد سرطان پوست مســتقر در ایاالت متحده مى گوید 
همه باید ماهانه یک بار کل بدن خود را از سر تا انگشتان 
معاینه کنند و توجه داشته باشند رشد هر گونه خال جدید، 
ضایعاتى که تغییر مى کنند، خارش یا خونریزى دارند و یا 

بهبود نیافته اند را جدى بگیرند.
 شایع ترین عالمت ســرطان پوست یک لکه صورتى یا 

قهوه اى غیر طبیعى، لکه دار یا خال است. اشکال مختلف 
سرطان پوست وجود دارد که متداول ترین آنها سرطان 
سلول بازال، سرطان سنگفرشى و مالنوماست. مالنوما 

نوعى سرطان است که احتماًال در خال ایجاد مى شود.

بزرگ شدن غدد لنفاوى همچنین مى تواند نشانه سرطان 
پوست باشد. گره هاى لنفاوى مجموعه هاى کوچک و 
به اندازه لوبیا از سلول هاى ایمنى در زیر پوست هستند. 

بسیارى از آنها در گردن، کشاله ران و زیر بغل هستند.
سرطان پوست ســلول هاى بازال و سنگفرشى شایع تر 
است ولى به اندازه مالنوما خطرناك نیستند. آنها مى توانند 
در هر نقطه رشد کنند، اما به احتمال زیاد 
در صورت، سر یا گردن شکل مى گیرند.

همه سرطان هاى پوست به طور یکسان 
به نظر نمى رسند. انجمن سرطان آمریکا 
توصیه مى کند که فرد در صورت مالحظه 
نشانه هایى مثل زخمى که بهبود نمى یابد، 
قرمزى یا تورم جدید در خارج از مرز یک 
مول، خارش، درد یا حساســیت به خال 
یا خونریزى در خال به پزشــک مراجعه

 کنند.
بهترین راه براى کاهــش خطر ابتال به 
سرطان پوست محدود کردن تماس با اشعه UV است. 
فرد مى تواند این کار را با استفاده از ضد آفتاب، کمتر قرار 
گرفتن در معرض آفتاب و پوشــاندن پوست با لباس در 

فضاى بیرون انجام دهد.

عالیم سرطان پوست چیست؟ 

خواص جادویى خرمالو 
براى سالمتى

ب 
ت 

ى 
خى 
انه 
ت 
نع

و از 

CC
بله 
ف 

.

درد شکم، درد نســبتًا شایعى اســت که بسیارى از 
افراد در طول زندگى تجربــه مى کنند که مى تواند 
علل متعددى داشته باشد. درد شکم ممکن است به 

دلیل زخم هایى مانند زخم معده و زخم 
اثنى عشــر یا عفونت هایى مانند 

پانکراتیت بروز کند. 
مرکز فدرالى آموزش بهداشــتى 
آلمان اعالم کرده اســت که درد 

شکم یکى از مشــکالتى است که 
تشخیص علت آن دشــوار است. زیرا 

شکم درد یک عالمت عمومى است که 
حکایت از انواع مختلفى از بیمارى ها دارد.

این مرکز آلمانى تأکید کرده اســت: درد 
شکم ممکن اســت به علت زخم هایى مانند 

زخم معده، زخم اثنى عشــر یــا عفونت هایى 
مانند ورم روده، پانکراتیت، آپاندیسیت یا فتق مانند 

فتق مغبنى (فتق شکمى اســت که در ناحیه کشاله 
ران اتفاق مى افتد)، فتق دیواره شــکم، فتق ناف یا 

سنگ هایى مانند سنگ کلیه و سنگ صفرا باشد.

از جمله دیگر دالیل درد شــکم شامل سوءهاضمه، 
سوزش معده، یبوست، ســندرم روده تحریک پذیر، 

مشکالت کبدى، لگن درد و مجارى ادرارى است.
با تعیین محل درد ها و شرایطى که در آنها رخ مى دهد، 
پزشک مى تواند علت اصلى درد شکم را تشخیص 

دهد و سپس درمان مناسب را تعیین کند.

شایع ترین دالیل شکم درد

انسان گفت: همه مو
به اندازه اى نیس
بنابراین بر
طریق
وى عن
هستند

بهادربه
 معااز مع
نا



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

او را ســپاس مى گویــم و خواســتار فزونــى نعمت او هســتم و بر آســتان 
عزتش ســر تســلیم نهاده ام و خواهم که مــرا از گنــاه در امان نگــه دارد.  
از او یارى مى جویم کــه نیازمند آنم که نیازم بــرآورد. هر کس را که او 
راه بنمایــد، گمراه نشــود و هــر کس را کــه با او دشــمنى ورزد، کســى 
زینهار ندهد، هرکس را که تعهد کند، بى چیز نشــود که تعهدش از هر چه 
بــه ســنجش آیــد، افــزون اســت و از هــر چــه اندوختنــى اســت برتــر. 

و شهادت مى دهم که خداوندى جز ا... ، خداى یکتا نیست. 
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آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول 

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان

میزان پرداخت اقساطمیزان پرداخت نقدىشرایط پرداختردیف
-100الف1

20٪و یا بیشتر براساس تصمیم کمیسیون معامالت به عنوان ب2
پیش پرداخت

80٪ طى مدت 36 ماه با نرخ سود مصوب شوراى پول 
واعتبار

1-مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدي و اقساطی به 
فروش برساند.متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت بیست روز ، همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ 

اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه دوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.
2- متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر ، بازدید از امالك ، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود همه روزه « در تاریخهاى تعیین شده » بجز جمعه ها و ایام 
تعطیل از ساعت 8 صبح الى 14 به محل این مدیریت به نشانى خیابان مطهرى حد فاصل پل آذر و پل فلزى جنب آتش نشانى مدیریت بانک کشاورزى (واحد حقوقى) مراجعه نمایند.
شرایط: سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مندرج در آگهى مزایده میباشد که طبق مندرجات اسناد مزایده ،مى بایست به حساب شماره630706019 به نام کمیسیون 

معامالت بانک نزد شعبه اصفهان  واریز و رسید آن ارائه گردد و یا معادل مبلغ مذکور چک تضمین شده بانکى ویا ضمانت نامه معتبر بانکى ارائه گردد.
3- بازدید از امالك و مطالعه سوابق مربوطه قبل از شرکت درمزایده براى تمامى شرکت کنندگان ضرورى مى باشد.

4- بانک در رد یک یا تمامى پیشنهادات خرید مختار است.
5- کلیه امالك با وضع موجود به فروش میرسد ودر صورت داشتن متصرف ،تخلیه ملک به عهده خریدار است

6- هزینه نقل وانتقال اسناد مطابق عرف قانون معامالت مى باشد.

نحوه دریافت ثمن معامله

امالك  مزایده آبان ماه (99)
 وضعیت ملک  شرایط پرداخت   قیمت پایه اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملک شماره پرونده  نام شعبه ردیف

اصفهان خیابان شیخ بهایى خیابان ابوذر بعد از تربیت بدنى کوچه دکتر شیرزادى کوچه 5215چادگان 1
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  با صلح کلیه حقوق بانک در پرونده قضایى  الف           5,750,000,000 72/9572/95مسکونى مسکونى ششدانگ کاج نبش بن بست آرا طبقه زیر زمین 

واگذارى صورت مى پذیرد. 

گرگاب خیابان امام خمینى خیابان مطهرى کوچه شهید محمد بیدرام (19) پالك 39 5047دولت آباد 2
کدپستى 8338135184

سه و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   الف               640,000,000 263/58263مسکونى مسکونى 409/6132

پنجاه و هفت سهم از نود اصلى 310کرمان خیابان شهید طالقانى کوچه 11 شمالى 4042دولت آباد 3
  تخلیه و در تصرف بانک نیست    الف           2,954,648,000 225715مسکونى شش سهم 

هجده و نیم حبه مشاع از 15261/163اصفهان کوى هزار جریب خیابان شهید خسرو پور کوى آزادگان ده مترى گل رز3382شهرضا 4
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  با صلح حقوق بانک در پرونده قضایى صورت  الف           7,400,000,000 247305مسکونى هفتاد ودو حبه 

مى پذیرد. و مسئولیت طرح دعوى آتى به عهده خریدار مى باشد. 

 تخلیه و در تصرف بانک است  الف           3,340,000,000 187/25130مسکونى ششدانگ 159/7008بادرود میدان معلم کوى اسفند کوچه شهید ابراهیمى پالك 39 کدپستى 5462876616853مهاباد5

پنجاه دو حبه و هفتادصدم 2018/20خیابان حکیم نظامى کوچه شهید بیژن فتوحى پالك دوم سمت راست طبقه سوم 6163زرین شهر6
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   الف         37,329,166,666 175-آپارتمانحبه مشاع از هفتاد ودو حبه 

چهار دانگ و یک هزارم 95/23سى کیلومترى جاده فریدن شهرکرد واقع در اراضى روستاى عادگان فریدن 6108تیران 7
دانگ مشاع از ششدانگ 

کارخانه فراورده هاى شیر 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب         12,603,150,000 3812/63916و تولید لبنیات 

یک و سى و سه صدم  دانگ 76/279امتداد جاده شهرضا بعد از سه راه مبارکه دشت مهیار 3844شهرضا 8
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب         12,361,090,933 3875004857مرغدارى مشاع از ششدانگ 

181/12شهرضا دشت مهیار2633شهرضا 9
صد و نه هزار و چهارصد 

و پنجاه و نه سهم از 
180000 سهم 

مساحت ششدانگ بیست و زراعى 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  با صلح حقوق بانک در پرونده قضایى صورت  ب         17,697,695,618 -یک هکتار 

مى پذیرد. و مسئولیت طرح دعوى آتى به عهده خریدار مى باشد. 

یک و هشت دهم دانگ 76/1740شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیار4694شهرضا 10
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب         18,765,540,000 2100003330دامدارى مشاع از ششدانگ 

یک و دانگ مشاع از 76/1739شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیار4695شهرضا 11
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب           9,296,796,367 2100004170/4دامدارى ششدانگ 

پنجاه و یک صدم دانگ از 76/61جاده اصفهان شهرضا بعد از افتخاریه دشت مهیار جاده ایران سرسبز 5813شهرضا 12
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب           8,030,267,000 15500002458مرغدارى ششدانگ 

پنج و سه چهارم حبه از 265/1قریه شهرضا جاده هوك2166شهرضا 13
 تخلیه و در تصرف بانک است   ب           9,058,980,000 -174644باغ هفتاد دو حبه 

یک و دو دهم حبه از هفتاد 265/1قریه شهرضا جاده هوك2166شهرضا 14
 تخلیه و در تصرف بانک است    ب           5,057,100,000 -280950زمین مزروعى   دو حبه 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   الف           1,988,580,000 1368/58230خانه باغ ششدانگ 62/253شهرضا جاده شیراز روستاى وشاره خیابان شورا2915شهرضا 15

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب         41,894,000,000 794/262385تاالرتاالر دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك 4809/2،4809/1،کاشان خیابان مال فتح اله  مجموعه قصر رضوان 6024کاشان 16

یازده سهم مشاع از 4572/2گلپایگان انتهاى خیابان اردیبهشت کوچه دو مترى بوستان گلپایگان 4399گلپایگان 17
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  ب           1,109,295,000 3910702دامدارى45 سهم 

سى و یک نیم حبه مشاع از   هفتاد دو حبه پالك نایین جنب دانشگاه آزاد نایین هتل گل نرگس نایین1122نایین18
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   ب         49,101,500,000 49613400هتل هتل 4430/578

7-کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، دریافت سند ششدانگ ، رفع مغایرت در حدود اربعه و مساحت امالك و غیره و طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک 
هیچگونه هزینه اي از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید .

8-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد .
در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشد در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک ، وجوه واریزي عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در اینصورت وجوه واریزي شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود .

9-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ( تهران ) می باشد .

شـرکت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـــر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستـناد قانون برگـزاري 
مناقـصات وآئـین نامه معـــامالت ، از طریق سامانه الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان و 

فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.ir دریافت و حداکثر  تا پایان وقت ادارى روز  
یکشنبه مورخ 1399/08/25 در سامانه فوق بارگذارى نماید و همچنین اسناد فیزیکى(پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان 
چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد - ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف - دبیرخانه ، تحویل 

نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121486-031 واحد  مناقصات و خرید – آقاى کاظمى و جهت آگاهى بیشتر درمورد الزامات، 

اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 34121268 -031 معاونت فروش و خدمات مشترکین   تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 تماس حاصل 

فرمائید.
مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با واحد مناقصه 
و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
* پیشنهاد دهنده مى بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد

* به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش ، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   

* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

 روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

موضوع مناقصه : خرید انواع کلید مینیاتورى تکفاز و سه فاز

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت  تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى  
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین
(ریال)

20990012110000291399/08/101399/08/151399/08/251399/08/26
متعاقبا 
اعالم 
میگردد

816,000,000

م الف: 1034688


