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مضرات نوشیدن آب یخ در وعده افطارىبارش هاى مؤثردر اصفهان از هفته دوم اردیبهشتچرا «خانه به  دوش2» ساخته نشد؟!3 استانى که بیشتر خرج کفش و لباس مى کنند فرهاد قائمى هم به سپاهان پیوست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عالئم اولیه 
بیمارى هاى قلبى 

را بشناسید 

فوتى هاى کرونا، یک روزه 50 درصد بیشتر شد
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تشییع پیکر سردار حجازى 
امروز در اصفهان

دستورالعمل جدید 
درباره ضدعفونى کردن 

سطوح

توصیه سازمان 
جهاد کشاورزى اصفهان 

به ذخیره گندم
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بسترى 
در ورزشگاه ها 

آرى یا نه؟!

عالئم اولیه بیمارى هاى قلبى شامل احساس 
گیجى، خستگى، تنگى نفس، عرق سرد و 

سردرد است. کارشناسان توصیه مى کنند در 
صورت بروز این عالئم ضرورى است به پزشک 

مراجعه کنید چرا که مى تواند نشانه هاى ...

به نظر مى رســد اختالف عقیده میان دستگاه 
بهداشتى و پزشــکى مملکت با دیگر مسئوالن 
اجرایى درباره چند و چــون وضعیت فعلى کرونا 
درکشور به استان اصفهان هم کشیده است. این 
موضوع از دل دو گفتگوى دو مقام درگیر با این 

ماجرا در دو روز گذشته کامًال مشخص است.
در حالى که انتشــار خبرهاى نگــران کننده از 
تکمیل ظرفیت بیمارستان ها در غرب اصفهان و 
اختصاص تخت هاى بیمارستانى در ورزشگاه ها 
به بیماران مبتال به کرونا ادامه دارد، ظهر دیروز 

(دوشنبه) آرش نجیمى...
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علت بارش باران  ِگل علت بارش باران  ِگل 
در شهر اصفهاندر شهر اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى: مدیرکل مدیریت بحران استاندارى: 
اصفهان در احاطه ریزگردهاى اصفهان در احاطه ریزگردهاى 
داخلى و خارجى استداخلى و خارجى است
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آمار دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نشان مى دهد

محمدرضا داودنژاد:

راننده که بازیگر شود 
سلبریتى هم مدعى مى شود

راهبرد موفق فوتبال سپاهان در لیگ
مدیریت، تالش، انگیــزه مضاعف بازیکنان و تاکتیــک پذیرى همراه با 
تکنیک فردى از شاخصه هاى مهم و اساسى موفقیت تیم فوتبال سپاهان 

در فصل جارى لیگ برتر فوتبال کشور است.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در فصل جارى لیگ برتر با رویکرد جدید 
و مربى بومى خود محرم نویدکیا کاپیتان و اسطوره سال هاى نه 

چندان دور خود توانست...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فقدان 
سردار حجازى حقًا 

مایه  تأسف و
 اندوه است

تکمیل سبد محصوالت صادراتى فوالد مبارکه
8
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وضعیت بیرانوندوضعیت بیرانوند
 بحرانى شد بحرانى شد

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى خود را از طریق برگزاري مناقصه 
عمومی یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت 
اسناد مناقصه تا  ارائه پیشنهادو..." از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 

1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2000001553000003 روز سه شنبه مورخ 1400/1/31 
2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.
4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز سه شنبه  مورخ 1400/1/31 لغایت ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 1400/2/5 

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15    
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل یک ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز پنجشنبه  مورخ 1400/2/16 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.
7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ   537,279,782 ریال مى باشد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شباى 
IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ســاتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   301039761263500650000000000006   

قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى 
و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مناقصه در آدرس 

فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شــماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى

 اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهانشرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت اول
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، عملیات بارگیرى حمل وتخلیه مقدار27000 تن انواع نهاده هاى 
کشاورزى ازمبداء انبارهاى سازمانى در شهراصفهان به اقصى نقاط داخل وخارج استان را ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا  ارائه پیشنهادو . . . " از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2000001553000002 روز سه شنبه مورخ 1400/1/31 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز سه شنبه مورخ 1400/1/31 لغایت ساعت 18 روز یک شنبه مورخ 1400/2/5
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز شنبه مورخ 1400/2/18 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلــغ ونــوع تضمیــن شــرکت درفرآیندارجــاع کار مبلــغ   2,284,880,805ریال مى باشــد که بــه دوصــورت ضمانتنامه بانکــى ویافیش 
واریزى به شماره حســاب شــباى IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق دســتور پرداخت ساتنا با شناســه واریز30 کاراکترى

   301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى 
و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز چهارشنبه  مورخ 1400/2/15  به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مناقصه در آدرس 

فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشــتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شــرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى

 اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهانشرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى- نوبت اول
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

نوبت دوم

مسعود منتظرى نجف آبادى - مدیر عامل سازمان عمران زاینده رودمسعود منتظرى نجف آبادى - مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت ســازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد 
نگهدارى فضاى سبز دهکده  زاینده رود مطابق حد و حدود مشخص شده واقع در دهکده فرهنگى تفریحى 

زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید.
1-موضوع مناقصه: حفظ و نگهدارى فضاى سبز دهکده  فرهنگى تفریحى زاینده رود

2-محل دریافت اسناد مناقصه : اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى  دفتر 
امور حقوقى و قراردادهاى سازمان است.

3- زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ  1400/02/11 
است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 1/000/000 ریال به     حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شــعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا 

اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشــنهاددهندگان باید پیشــنهادهاى خود را تا پایان ســاعت اداري روز شنبه 
مورخ 1400/02/11    به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به 

دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10روز یکشنبه 1400/2/12   جهت گشایش 

پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل کارشناسى مى باشد که باید  به حساب 
شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل 

پاکت (الف) اسناد مناقصه قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، ســپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و 

نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مناقصه مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است. 

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.
 ضمنا جهت مشاهده این آگهى مى توانید به آدرس سایت این سازمان نیز مراجعه فرمایید.

مدت قراردادبرآورد اولیه (ریال)عنوانردیف
یکسال5/531/392/420حفظ  ونگهدارى فضاى سبز دهکده دوم1
یکسال7/780/095/417حفظ  و نگهدارى فضاى سبز بلوك جنوبى 2
یکسال4/236/317/566حفظ  و نگهدارى فضاى سبز جنگلها3
یکسال8/504/255/854حفظ و نگهدارى فضاى سبز بلوك شمالى 4

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

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى تجدید مناقصه

4

راهبرد موفق
مدیریت، تالش، انگیــزه
تکنیک فردى از شاخصه ه
در فصل جارى لیگ برتر ف
تیم فوتبال سپاهان اص
و مربى بومى خو
چند

حقًا 
ا ■

یمن
س:ا

 عک
د /

امی
انج

ل 
ن ِگ

ارا
ش ب

 بار
ه به

ه ک
شنب

ک 
ر ی
ظه

داز
ر بع

ن د
فها

 اص
هر
ى ش

هوا
ى 

گهان
ن نا

شد
ود 

رآل
غبا

 از 
یى

نما
 ■



0202جهان نماجهان نما 4016سه شنبه  31 فروردین  ماه   1400 سال هجدهم

یک مقام بلندپایه در دفتر نخست وزیرى عراق مدعى 
صحت خبر برگزارى نشست میان مقامات امنیتى ایران 
و عربستان سعودى شــد و گفت که این دیدار حدود ده 
روز پیش در منطقه سبز بغداد با میانجیگرى دولت عراق 

صورت گرفت.
روزنامه «العربى الجدید» به نقل از «یک مقام مسئول 
عالى رتبــه عراقى» نوشــت که این مقــام عراقى در 
گفتگویى تلفنى، مدعى شد که گزارش هاى رسانه اى 
درباره نشســت چند روز پیش میان مقامات مســئول 
سعودى و ایرانى «دقیق» اســت و این دیدار در داخل 
منطقه الخضراء بغداد و در ســطح مسئوالن امنیتى دو 

کشور با ابتکار دولت عراق صورت گرفت.
روزنامه «فایننشال تایمز» روز یک شنبه (18 آوریل) در 
گزارشى به نقل از «سه مقام» مدعى  مذاکرات مستقیم 
چند روز پیش میان مقام هاى ارشد عربستان سعودى و 
ایران در راســتاى تالش براى بهبود روابط بین این دو 
کشور رقیب در منطقه، شد. طبق این گزارش، مذاکرات 
مستقیم مقام هاى ســعودى و ایرانى در بغداد و بعد از 
گذشت پنج ســال از قطع روابط دیپلماتیک ریاض و 

تهران صورت گرفته است.
این روزنامه انگلیسى به نقل از سه مقامى که هویت آنها 
را فاش نکرد، نوشــت: این مذاکرات که از سال 2016 
میالدى میان دو کشور براى نخستین بار صورت گرفت، 

با میانجیگرى عراق بود. 
منابع استنادى فایننشال تایمز مدعى شدند، اولین دور 
مذاکرات مستقیم عربستان سعودى و ایران در تاریخ نهم 
آوریل (20 فروردین) انجام شد و به گفته یکى از مقام ها، 
این گفتگوها، «مثبت» بودند. هرچند که یک منبع آگاه 
در ایران و یک رسانه نزدیک به عربستان سعودى این 

گزارش را رد کرده اند. 

در واکنــش به تکذیب ایــن خبر از ســوى یک مقام 
مسئول بلندپایه سعودى، این رسانه انگلیسى بار دیگر 
به نقل از یک مقام مســئول بلندپایــه عراقى و یک 
دیپلمــات غربى، بر صحت خبر  منتشــر شــده خود، 

پافشارى کرد.
در همین راســتا یک مقام مســئول بلندپایه در دفتر 

«مصطفى الکاظمى» نخســت وزیر عراق که خواست 
نامش فاش نشود در گفتگو با العربى الجدید ادعا کرد: 
«این نشست 10 روز پیش در منطقه سبز واقع در مرکز 
بغداد و تحت نظارت "قاسم االعرجى" مشاور امنیت ملى 
عراق و زیر نظر مستقیم الکاظمى و در چارچوب حل و 

فصل مناسبات تنش آلود تهران و ریاض برگزار شد.»

وى تصریح کرد:  این دیدار بیشتر براى ارزیابى طرفین 
از مواضع و رویکردهاى یکدیگر صورت گرفت و طى 
آن بررســى پرونده اى خاص صــورت نگرفت. عراق 
تالش مى کند نقش میانجــى را در این پرونده ایفا کند 
زیرا دولت از خطر تنش بر ســر پرونده امنیتى اش آگاه 

است.

سخنگوى سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: 
مراسم تشییع پیکر سردار ســید محمد حجازى روز سه 
شنبه(امروز) و با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى در 

اصفهان برگزار مى شود.
سرهنگ على قمیان اظهار کرد: پیکر این سردار واالمقام 
رأس ساعت 9 صبح از میدان بسیج به سمت گلزار شهدا 
تشییع مى شود و به دلیل شیوع ویروس کرونا این مراسم 
به شکل محدود برگزار خواهد شد. فاصله میدان بسیج تا 
گلستان شهدا کمتر از 100 متر است و به همین دلیل مراسم 
تشییع از این میدان آغاز مى شــود تا بهتر پروتکل هاى 
بهداشتى رعایت شود. ســردار سید محمد حجازى متولد 

1335 در اصفهان بود.
در همین حال ســخنگوى ســپاه درباره علت به شهادت 
رسیدن سردار محمد حســین حجازى جانشین فرمانده 
نیروى قدس سپاه اظهار کرد: در جلسه  کمیسیونى که در 
بیمارستان بقیه ا... برگزار شد عوارض شیمیایى عمده ترین 

دلیل پیوستن ایشان به یاران شهیدش اعالم شد.
سردار رمضان شریف گفت: سردار حجازى جانباز شیمیایى 
دوران دفاع بود و ســال ها از این عارضه رنج مى برد و در 

مقاطعى هم به همین دلیل به بیمارستان مراجعه مى کرد.
وى افزود: ایشان چند ماه قبل نیز به بیمارى کرونا مبتال 

شد که بهبود یافتند.

رهبر انقالب اســالمى در پیامى درگذشــت سردار سید 
محمد حجازى را تســلیت گفتند و تأکیــد کردند: او در 
مسئولیت هاى بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى خدمت کرده و در همه آنها سربلند و موفق بوده 

است.
متن پیام حضرت آیت ا... خامنه اى به این شرح است:

بسم ا... الّرحمن الّرحیم
با تأسف فراوان خبر درگذشت ســردار پر افتخار، سردار 
سیدمحمد حجازى رضوان ا... علیه را دریافت کردم. عمرى 
سراپا مجاهدت، فکرى پویا، دلى سرشار از ایمان راستین 
و آکنده از انگیزه و عزم راسخ، و نیرویى یکسره در خدمت 

اسالم و انقالب، خالصه اى از شخصیت این مجاهد فى 
سبیل ا... است. او در مســئولیت هاى بزرگ و اثرگذار در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى خدمت کرده و در همه  آنها، 
سربلند و موفق بوده است. فقدان او حقاً مایه  تأسف و اندوه 
است. الزم مى دانم به همسر گرامى و فرزندان و دیگر افراد 
خاندان و به دوستان و همکاران ایشان صمیمانه تسلیت 
عرض کنم و صبر و تســّال براى آنــان از خداوند متعال 

مسئلت نمایم.
رحمت و مغفرت و رضوان الهى بر این برادر فقید باد.

سّیدعلى خامنه اى
30 فروردین 1400

تشییع پیکر سردار حجازى 
امروز در اصفهان

فقدان سردار حجازى 
حقاً مایه  تأسف و اندوه است

فاجعه در کمین پایتخت
ناهید خداکرمــى، رئیس کمیته    رکنا|
سالمت شوراى شــهر تهران درباره افزایش 
آمار فوتى هاى کرونا گفت: در آخرین پنج شنبه 
اســفند 99، در تهران آمار مرگ و میر به 9 نفر 
رسیده بود، این در حالى بود که متوسط فوتى ها 
در آن زمان طى یک ماه 20 نفر بود. اما حاال ما 
به آمار مرگ 130 تا 140 نفر در روز رسیده ایم 
و این یعنى شش برابر شــدن آمار فوتى هاى 
ناشــى از کرونا در پایتخت. به گفته او، در این 
وضعیت، با فاجعه اى مواجه شــده ایم که باید 
هر چه سریع تر براى آن تدبیرى اندیشیده شود.

جابه جایى بیمار 
بین شهرها

  ایسنا| معاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکى جندى شــاپور اهــواز از جابه جایى 
بیماران بین بیمارستان هاى شهرهاى استان 
خوزســتان به دلیل تکمیل ظرفیت تخت ها و 
تعداد زیاد بیماران خبر داد. دکتر فرهاد سلطانى 
اظهار کــرد: در حال حاضر میــزان مراجعه به 
بیمارستان ها در شهرستان ها بحرانى تر است 
و در مسجدسلیمان، شوش، اندیمشک، دزفول 
و ایذه تعداد بیماران بســترى زیاد هســتند به 
گونه اى که یکى دو روز پیش مجبور شــدیم 
تعدادى از بیماران مسجدسلیمان را به شوشتر 

منتقل کنیم.

زمان واریز 
مرحله دوم سود 

براســاس صحبت هــاى انجام    ایرنا|
شــده قرار بر این است تا براســاس تعامالت 
صورت گرفته، 50 درصد دوم ســود ســهام 
عدالت در مــاه رمضان به حســاب افراد واریز 
شــود. نخســتین مرحله از واریز ســود سهام 
عدالت براى ســهامداران دو روش مستقیم و 
غیرمستقیم در تاریخ 28 اســفند ماه سال 99 
انجام شد. دارندگان ســهام 500 هزار تومانى، 
رقمى حدود 200 هزار تومــان دریافت کردند 
و براى دارندگان سهام یک میلیون تومانى دو 
برابر سود سهام 500 هزار تومانى پرداخت شد 

که رقم آن 400 هزار تومان بود.

مرگ روزانه 14نفر بر اثر 
خودکشى 

  روزنامه همشهرى| آخرین آمار 
رسمى ارائه شده مربوط به خودکشى، مربوط به 
31 خرداد 1399 اســت که مرگ 5143 نفر بر 
اثر خودکشى در ســال 98 اعالم شد. این رقم 
در مقایســه با ســال 97، به میزان0/8درصد 
رشد داشته اســت. امیرحسین جاللى ندوشن، 
روانپزشک اجتماعى و روان درمانگر مى گوید: 
در ایران روزانه حدود 13 تا 14 مورد فوت ناشى 

از خودکشى داریم.

درگیرى مرگبار 
  تسنیم| ســه مــرد جــوان در یک 
درگیرى و نزاع جمعى در محله نظام آباد تهران 
به قتل رسیدند. حدود ســاعت 22 و 30 دقیقه 
یک شنبه شــب گذشــته (29 فروردین) بین 
چندین نفر در محله نظام آباد درگیرى شدید به 
وجود آمد. در پى این درگیرى، مأموران پلیس 
در محل حاضر شدند و مشخص شد نزاع بین 
سه مرد جوان و دو نفر دیگر که با یک خودروى 
نیســان در کنار معبر در حال گلفروشى بودند، 
روى داده است. در این درگیرى سه مرد جوان 
(یکى از طرفین نزاع) بــا ضربات چاقو و تبر از 
سوى دو سرنشین نیسان، مورد حمله قرار گرفته 
و به بیمارستان منتقل شدند اما هر سه به علت 
شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند. 
پس از این نزاع، متهمان به ســرعت از محل 
متوارى شــده اما یکى از آنها توسط مأموران 

پلیس بازداشت شد.

3 شرط قالیباف 
  خبر فورى| روزنامه «ســازندگى» در تیتر 
یک شماره دیروز خود، از شــروط محمدباقر قالیباف 
براى پذیرفتن نامزدى اصولگرایان در انتخابات ریاست 
جمهورى خبر داده اســت. این روزنامه نوشته است: 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اخیراً به اصولگرایان 
پیام داده که به ســه شرط حاضراســت در انتخابات 
ریاســت جمهورى کاندیداى آنها باشد: رئیسى نیاید. 
رسمًا اعالم شود پرونده عیســى شریفى مربوط به او 
نیســت. او در انتخابات هیئت رئیسه مجلس،کاندیدا 

شود.

همچنان افشاگرى
  رکنا| عبدالرضا داورى که تا چندى پیش در 
زمره حلقه اولیه حامیان رئیس دولت هاى نهم و دهم 
بود بعد از صحبت هایش دربــاره احمدى نژاد حاال در 
توییتى از فساد مالى بقایى نوشت: مفاسد مالى حمید 
بقایى، خارج از تراکنش هاى رسمى بانکى و در قالب 
پول نقد، کارت هدیه و... اســت و براى آنکه مســیر 
پول هایش لو نرود، نقدینگیــش را به نام نوچه هاى 
تجارى اش در بانک هاى مختلف سپرده گذارى کرده 
و یا در شکل ارز و ســکه و اوراق مشارکت بى نام، در 

نقاط امن جاسازى مى کند.

استیضاحى در کار نیست!
  خانه ملت| در پى انتشــار برخــى مطالب 
مبنى بر طرح اســتیضاح وزیر بهداشت، عضو هیئت 
رئیسه مجلس شوراى اســالمى ضمن تکذیب این 
شایعات تأکید کرد که هیچ طرح استیضاحى براى وزیر 
بهداشت در هیئت رئیسه اعالم وصول نشده است. على 
کریمى فیروزجائى افزود: نباید اجازه داد برخى شایعات 
و فضاسازى ها در مسیر وزارت بهداشت براى مقابله با 

موج چهارم کرونا اختالل ایجاد کند.

دلیل استعفاى شهردار 
  رکنا| شهردار سوسنگرد از سمت خود استعفا 
کرد. عادل چنانى علت اختالف خود با اعضاى شوراى 
شهر سوسنگرد را اســتخدام هاى غیرقانونى در این 
شــهردارى عنوان کرد و افزود: نزدیــک به 14 نفر 
به صورت غیر قانونى در این شــهردارى اســتخدام 
شــده بودند که عدم نیاز آنها اعالم شد. وى دخالت 
برخى از اعضاى شــوراى شــهر از جمله درخواست 
تخفیف نامعقول، درخواست کمک هاى خارج از توان 
شهردارى از سوى برخى اشخاص همچنین دخالت 
برخى از اعضاى شوراى شهر در عزل و نصب نیروهاى 

شهردارى را از دیگر علل استعفاى خود عنوان کرد.

مذاکرات ایران و عربستان در بغداد تأیید شدخبرخوان

عضو شوراى مرکزى حزب کارگزاران سازندگى با بیان 
اینکه جبهــه اصالحات و احــزاب اصالح طلب در حال 
رایزنى با افراد شاخص براى انتخابات ریاست جمهورى 
هستند، گفت: تقریبًا مى توانم عنوان کنم که اکثر احزاب 
اصالح طلب بر روى آقاى دکتر ظریف اتفاق نظر دارند و 
قصد دارند على رغم اینکه ایشان گفته است در انتخابات 
ثبت نام نمى کند، وى را تشویق به ثبت نام کنند و ظاهراً 

اکثریت بر روى ایشان توافق دارند. شخص دیگرى هم 
که بعد از دکتر ظریف مطرح مى شود مهندس جهانگیرى 
اســت و مى توان گفت افــراد اول و دوم آقاى ظریف و 

جهانگیرى هستند.
على محمد نمازى ادامه داد: البته رایزنى هایى با مهندس 
زنگنه، دکتر اردکانیان و جسته و گریخته با دکتر پزشکیان 

شده است و گفتگوها در حال انجام است.

اول ظریف، بعد جهانگیرى 120 انسان منجمد در انتظار حیات دوباره !

قبوض میلیونى در محروم ترین نقطه ایران

شایعه  زلزله 8/9  ریشترى در گناوه!

3 استانى که بیشتر خرج کفش و لباس مى کنند

تاکنون بیش از 120 نفر در «بنیاد تمدید حیات آلکور» به 
شــکل نیمه مرده منجمد شــده اند با این امید که روزى با 

پیشرفت علم دوباره به حیات بازگردند.
بنیاد تمدید حیات آلکور یک مؤسسه غیردولتى است که در 
سال 1972 میالدى در «سکاتدزیل» ایالت «آریزونا»ى 
آمریکا تأسیس شــد. این بنیاد، شناخته شــده ترین نهاد 
جهان در زمینه تحقیقات و مطالعات سرمازیستى محسوب 
مى شود. هدف سرمازیســتى این است که با کمک انجماد 
بدن از مرگ کامل همه سلول ها و ساختار سلولى جلوگیرى 
کند و آسیب به بافت ها را به حداقل برساند تا شاید در آینده 
نزدیک، به هــوش آمدن دوباره پس از یــک دوره انجماد 

امکانپذیر شود.
در سرمازیستى که دانشى نوبنیاد است، دماى بدن انسان را 
تاحدى پایین مى آورند که تا حد ممکن به بافت هاى بدن 
صدمه نرســد به این امید که بتوان در چند صد سال آینده 

فرد منجمد را دوباره زنده کرد. در این وضعیت فرد در حالت 
نیمه مرده قرار مى گیرد و اغلب افرادى تن به این سرنوشت 
مى دهند که به دلیــل ابتال به بیمارى هــاى العالج و یا 

کهولت سن به آخر خط رسیده اند.
افرادى که امروز براى منجمد شدن داوطلب مى شوند به این 
واقعیت آگاه هستند که در حال حاضر روشى براى بازگشت 
آنها به حیات وجود ندارد بلکه فقط امیدوارند که شاید روزى 
علم به اندازه اى پیشــرفت کند که بتواند آنها را دوباره به 
زندگى بازگرداند. در حال حاضر بیش از 120 نفر در بانک 
انجماد بنیاد آلکور منجمد شده اند و 1005 نفر دیگر نیز در 

فهرست انجماد و مرگ موقت هستند.
به گزارش «ریپلى»، از افراد مشهورى که به سرمازیستى تن 
داده اند مى توان به «تد ویلیامز» قهرمان مشهور بیس بال 
اشاره کرد و سه دانشمند دانشــگاه آکسفورد نیز به تازگى 

درخواست انجماد خود را به بنیاد آلکور ارائه کرده اند.

مردم شهرستان بنت در سیستان و بلوچستان درحالى 
که براى عبور از گرماى حاد این روزها باید از وســایل 
سرمایشى استفاده کنند، توان پرداخت قبوض نجومى 

برق را ندارند.
شهر بنت در استان سیســتان و بلوچستان یکى از گرم 
ترین و محروم ترین نقاط ایران است که تنها در یک یا 
دوماه سال به وسایل سرمایشى نیاز ندارد. در روزهاى 
اخیر اما مردم این منطقه با مشــاهده قبوض برق خود، 
حیرت زده شــده اند چراکه با توجه به شرایط اقتصادى 
کشور باالخص شهرســتان هاى جنوب شرق کشور، 
توان مالى پرداخت مبالغ مندرج در قبوض خود را ندارند 
زیرا این مبالغ گاهى از مجمــوع درآمد آنها در یک ماه 

بیشتر است. 
اکنون اداره برق با صدور اخطار قطع برق در صورت عدم 
دریافت مطالبات خود، نگرانى جدیدى را به دغدغه هاى 

اهالى شهر بنت اضافه کرده است.

 پرویز کدخدایى، عضو شوراى شهر بنت ضمن تشریح 
اوضاع اقلیمى بنت گفت: در بنت و جنوب بلوچســتان 
ما فقط یک ماه زمســتان داریم و باید ماه هاى بهمن 
تا فروردین هم براى برآورد هزینه هاى برق تابســتانه 
محسوب شــوند، در شــرایطى که گرانى کمر مردم را 
خم کرده اســت و افزایش هزینه هاى برق، حامل هاى 
انرژى در شهرهاى گرمســیرى ازجمله بنت که گاهى 
دما به بــاالى 50 درجه مى رســد، معقوالنه و منطقى 

به نظر نمى رسد.
عضو شوراى شهر بنت گفت: منبع درآمد اغلب این افراد 
یارانه است و درصورت قطع برق اهالى، مشکالت جدى 

براى آنها به بار مى آید. 
وى افزود: بخاطر طبیعت جنوب کشــور باالخص در 
بخش بنت شهرستان نیکشــهر، گرماى طاقت فرسا 
به گونه اى است که حتى در بهمن ماه هم مردم از وسایل 

سرمایشى استفاده مى کنند.

در پى زمین لرزه 5/9 ریشــترى پیش از ظهر روز یک 
شنبه و وقوع ده ها پس لرزه شایعه اى بى اساس مبنى بر 
احتمال رخ داد زلزله اى به بزرگى 8/9 ریشتر در فضاهاى 
مجازى گناوه باعث شد تا مردم این شهرستان یک شنبه 

شب را با ترس و نگرانى در بى خوابى سپرى کنند.
همچنین ادامه پس لرزه ها نیز بر تردید و نگرانى مردم از 
احتمال صحت این شایعه مجازى افزوده بود زیرا در این 
شایعه اشاره شده بود که طبق اخبار دریافتى، بزرگ ترین 
زلزله خلیج فارس با 8/9  ریشتر در ساعت 4 و 15 دقیقه 

بامداد دوشنبه شهرستان گناوه را خواهد لرزاند.
درپى پخش این شایعه،ستادمدیریت بحران شهرستان 
گناوه با انتشار اطالعیه اى از مردم این منطقه خواست 
ضمن حفظ آرامــش و رعایت نکات ایمنــى در مقابل 
زلزله، به انتشــار پیام هایى که هیچگونه منبع و اساس 
درســتى ندارند، توجه نکنند. در این اطالعیه از کاربران 
فضاى مجازى خواســته شد تا این شــایعه و شایعات 
دیگر در ارتباط با زلزله را دست به دست نکنند و انتشار 

ندهند.

باور مى کنید مردم ساکن اســتان تهران، پایتخت ایران 
به  دلیل فشارهاى تورم و رشــد هزینه ها کمتر پول خرج 
ظاهرشان مى کنند و ســهم پوشاك از سبدهزینه هایشان 

کمتر شده است؟ 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى از کاهش ســهم هزینه 
پوشاك و کفش در بین خانوارهاى شهرى و افزایش آن در 
سبد هزینه خانوارهاى روستایى در سال  98 خبر داده است 
و مى گوید: مردم برخى استان ها نظیر آذربایجان غربى و 
خراسان شمالى دو برابر بیشــتر از میانگین کشورى براى 

خرید کفش و لباس هزینه مى کنند. 
نتیجه گزارش یک نهاد دولتى وابسته به وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى نشان مى دهد متوسط هزینه پوشاك و کفش 

خانوارهاى شــهرى و روستایى در کشــور طى سال هاى 
98-1390 روندى افزایشى را تجربه کرده و مردم برخى 
استان هاى ایران حتى از میانگین کشورى بیشتر پول خرج 

لباس و کفش شان مى کنند.
بررسى ســهم هزینه پوشــاك و کفش از هزینه کل یک 
خانوار شهرى در استان هاى مختلف در سال  1398 نشان 
مى دهد استان هاى خراسان شمالى، کردستان و کهگیلویه 
و بویراحمد باالترین ســهم و استان هاى تهران، بوشهر و 
خوزستان کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند. به بیان 
دیگر شهرنشینان سه اســتان خراسان شمالى، کردستان 
و کهگیلویه و بویراحمد بیشــتر خرج لباس و کفش شان 

مى کنند و به جاى آن تهرانى ها کمتر لباس مى خرند. 
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آسیب 39 هزار نفر
 بر اثر نزاع 

مدیرکل پزشـکى قانونى اسـتان اصفهان گفت: 39 
هـزار و 208 اصفهانى بر اثر آسـیب ناشـى از نزاع به 
مراکز پزشکى قانونى استان اصفهان مراجعه کرده اند. 
على سـلیمانى پور با اشـاره به آمار سـال 99 پزشکى 
قانونى اسـتان اصفهان اظهار داشت: از این تعداد 13 
هزار و 820 نفر زن و 25 هزار و و 388 نفر مرد بوده اند.

زوج و فرد لغو نشده 
رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان گفت: هیچ گونه 
تصمیمى از سوى ستاد مقابله با کروناى استان مبنى 
بر لغو طرح زوج و فرد در اصفهان گرفته نشده است. 
سـرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: در حال 
حاضر دوربین هاى طرح زوج و فرد ترافیک در هسته 
مرکزى کالنشـهر اصفهان فعـال بـوده و ترددهاى 

غیرمجاز توسط این دوربین ها جریمه مى شوند.

اتمام مرحله نخست 
سمپاشى درختان 

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهـان گفت: عملیـات سمپاشـى شـبانه درختان 
در شـهر اصفهـان در دو مرحلـه انجـام مى شـود که 
مرحله نخست آن با استفاده از دستگاه هاى سمپاش 
«توربوالینر» تا پایـان فروردین مـاه 1400 به اتمام 
مى رسـد. فـروغ مرتضایى نـژاد خاطرنشـان کـرد: 
سمپاشى درختان بعد از ساعت 11 شب انجام مى شود 
تا از میزان تردد شهروندان در شهر کاسته شود؛ البته 
در زمان انجام عملیات سمپاشـى پیمانکار در مناطق 
موظف به اسـتفاده از خودروى راهنما به فاصله 300 
مترى تانکـر حامـل دسـتگاه توربوالینر اسـت تا به 
عابران پیاده، مغازه ها و به رانندگان خودروهاى پارك 
شده در حاشیه معابر اطالع رسانى الزم را انجام دهد.

کشف تریاك از کابین راننده
بیش از 180 کیلوگرم تریاك کـه به طور حرفه اى در 
کابین یک کامیون کشنده جاسـاز شده بود، در نایین 
کشف شد. فرمانده انتظامى شهرسـتان نایین گفت: 
ماموران پاسـگاه چوپانان هنگام کنترل خودرو هاى 
عبـورى از محـور چوپانان-ناییـن به یـک کامیون 
کشـنده دانگ فنگ مشکوك شـدند و آن را متوقف 
کردند. سـرگرد هادى کیان مهر افزود: در بازرسى از 
این خـودرو 182 کیلو و 140 گرم تریـاك که به طور 

حرفه اى در کابین راننده جاساز شده بود کشف شد.

عملیات گودبردارى 
نصب دو عـدد کنتـور حجمـى الکترومغناطیس و 
شـیرآالت باگودبردارى و سـاخت حوضچـه ها دو 
روستاى قمبوان و على آباد جنبزه در دستور کار قرار 
گرفت. به گزارش روابط عمومـى آبفا دهاقان، این 
دو حوضچه درکنار مخازن آب شرب این دو روستا 
احداث شـده اسـت . با نصـب کنتورهـاى حجمى 
الکترو مغناطیسـى بر روى خروجى مخازن این دو 
روستا اندازه گیرى دقیق آبدهى تولیدى و محاسبه 
میزان واقعى و ظاهرى هـدر رفت آب اندازه گیرى 

مى شود.

مرئی سازي و تعویض 
شیرآالت

عملیـات مرئی سـازي، عالمـت گـذاري و تعویض 
شـیرآالت آب توسـط واحد بهره برداري آبفا برخوار 
انجام شد. به گزارش واحد روابط عمومی آبفا برخوار، 
با هدف اجراي مانور شیرآالت منطقه ، اکیپ مربوط 
پس از اطـالع از وجود یک عـدد والو کامال بسـته و 
خراب به قطر 100 میلیمتر در یکی از محله هایی که 
از افت فشـار ابراز نارضایتی داشتند، نسبت به کشف 
وتعویـض سـریع آن اقدام نمودنـد . ایـن عملیات به 
منظور تسـریع در روند کار و کاهش حوادث احتمالی 
انجام شد و فاز دوم آن« با هدف به روز رسانی مجدد 

والوها و مدیریت امداد به زودي انجام مى شود.

خبر

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان ترویج 
سنت کمک به همدیگر در این ایام دشوار را یادآور شد و 
از مردم، خیرین و همه گروههایى که مى توانند به نوعى 
یارى رسان نیازمندان باشند خواست تا همچنان در تهیه 
و رساندن کمکهاى مؤمنانه به نیازمندان و آسیب دیدگان 

این بیمارى بشتابند.
آیت ا... ســید یوســف طباطبائى نژاد در دیدار اعضاى 
مجمع رهــروان امر به معروف و نهى از منکر اســتان 
اصفهان گفت: در کنار هم بودن براى مبارزه با فســاد 
و برطرف نمودن مشــکالت مردم یک اصل ضرورى 

است.

نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان افزود: باید ضمن 
تبیین بیشتر احکام، با تذکر از حرمت شکنى و روزه خوارى 
در مالعام توسط معدود افراد جامعه جلوگیرى کرد چرا که 

قاطبه مردم حرمت این ماه را نگه مى دارند.
وى پیگیرى رعایت دســتورات بهداشتى و انجام دقیق 
آن در این شــرایط با توجه به گسترش شیوع دوباره این 
ویروس، مهم دانست و افزود: با توجه به فشار مضاعف 
بر کادر درمان، جهت سالمتى بیشتر جامعه و کمک به 
این عزیزان،رعایت دستور العملهاى بهداشتى و جدیت 
در عمل کردن به این دستور العملها و توصیه یکدیگر به 

رعایت آنها ضرورى است.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از پنج برابر 
شدن مرگ و میر ناشى از کرونا در این استان خبر داد و 
گفت: تعداد موارد فوتى کرونا روز دوشنبه به 46 نفر رسید 

درحالیکه در یک ماه گذشته 9 نفر بود.
آرش نجیمى افزود: آمار مرگ و میر ناشــى از کرونا در 
استان اصفهان با افزایش ناگهانى مواجه شد و از 30 نفر 
در روز یکشنبه به 46 نفر رســید و در یک روز 50 درصد 

افزایش یافت.
وى با بیان اینکه از 46 مورد فوت شده در استان اصفهان 
در شبانه روز منتهى به روز دوشنبه 26 مورد ابتالى قطعى 
به کرونا بود، اظهار داشــت: تعداد موارد بسترى بیماران 

داراى عالئم کرونا در بیمارســتان هاى اســتان نیز در 
روزهاى اخیر افزایش چشمگیرى یافته و به مرز آستانه 

تحمل بخش درمان نزدیک شده است.
نجیمى با اشاره به اینکه درزمان حاضر 2398 بیمار داراى 
عالئم کرونا در بیمارستان هاى استان اصفهان بسترى 
هستند درحالیکه این شاخص در یک ماه گذشته یعنى 
30 اسفند 485 نفر بود، خاطرنشان کرد: این شاخص در 
آبان سال گذشته که با موج سوم کرونا مواجه بودیم به 

2128 نفر رسید.
وى تعداد بیمــاران بدحال کرونایى بســترى در بخش 

مراقبت هاى ویژه را 6 برابر دانست.

فوتى هاى کرونا، یک روزه
 50 درصد بیشتر شد

مردم یارى رسان نیازمندان و 
آسیب دیدگان از کرونا باشند

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان درباره بارش 
باران ِگل روز یک شنبه در کالنشهر اصفهان  گفت: سه 
منشــأ گرد و غبار از درون و برون استان و خارج از کشور 
استان اصفهان را احاطه کرده است که با وزش باد آسمان 

استان را درمى نوردد.
منصور شیشه فروش در گفتگو با «مهر» اظهار داشت: گرد 
و خاکى که منشأ درون استانى دارد به علت خشکسالى، 
کم آبى، نبود کشت و کشاورزى و خشکى رودخانه زاینده 
رود بوجود آمده اســت که در فروردین ماه ســال جارى 
شــاهد بودیم با وزش باد از اراضى خشک کشاورزى و 

بستر رودخانه خاك خیزش مى کرد. 
مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان افزود: 
کویرى هاى استان که در اســتان هاى مجاور مانند قم، 
سمنان، یزد و خراســان جنوبى امتداد یافته است منشأ 
بیرون استانى گرد و غبار اصفهان بوده و ضرورى است 
استان هاى همسایه نیز براى اجراى طرح هاى مقابله با 

بیابانزایى و گسترش کویر اقدام کنند.
شیشــه فروش ابراز داشت: سومین منشــأ گرد و خاك 
اصفهان، بیرون کشور از عربستان و عراق است که گاهى 
به علت کم بارشــى و وزش تندباد ریزگردها به مناطق 

مرکزى مى رسد. اواخر اسفند سال گذشته هواى اصفهان 
به دلیل ریزگردهاى با منشأ عربستان دو روز در وضعیت 

ناسالم براى گروه هاى حساس ناسالم بود.
وى علت خیزش تــوده گردوخاك و بــارش باران ِگل 
یکشنبه در کالنشهر اصفهان را فعال شدن کانون هاى 
گردوغبار داخلى اصفهان اعالم کــرد و گفت: گذر موج 
ناپایدار موقت از جنوب استان سبب بارش رگبار بهارى 
همراه با تندباد بود که تا مناطق مرکزى ادامه داشت و با 
توجه به اینکه مدتى باران نباریده، زمین خشک است و 
9 ماه آبى در بستر رودخانه زاینده رود جارى نبوده و مزارع 
کشت نشدند وزش باد لحظه اى سبب خیزش گرد و غبار 

مى شود.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان خاطرنشان 
کرد: دستکم در 40 روز گذشته در شهر اصفهان بارندگى 
نشــده در حالى که دماى هوا نســبت به مدت مشــابه 
ســال هاى پیش تا 2 درجه گرم تر شده اســت و گرما، 
تبخیر باال و نبود بارش شرایط مستعدى را براى فعالیت 

کانون هاى گرد و غبار داخلى فراهم کرده است.
شیشه فروش افزود: بر اثر تندبادهاى عصر یک شنبه در 
جنوب و مرکز استان 10 اصله درخت، چهار داربست، سه 

تابلو و سقف دو گلخانه در شهرهاى اصفهان، فالورجان 
و شهرضا شکسته شد ولى خسارت جانى به افراد گزارش 

نشده است.
وى با اشاره به اینکه بارندگى مؤثرى از پاییز سال گذشته 
تاکنون در استان رخ نداده است، اظهار داشت: کم بارشى، 
باال بودن دما نســبت به نرمال، افزایــش میزان تبخیر 
سطحى، کاهش پوشش برف نسبت به بلند مدت، کاهش 
رطوبت خاك سبب خشکى ســال زراعى کنونى شده و 
فعالیت سامانه هاى جوى به دلیل شکل گیرى الگوهاى 
نامناسب جوى، افزایش الیه هاى میانى جو و نبود تغذیه 

رطوبتى کافى کاهش یافته است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهــان ابراز 
داشت: فروردین ماه به علت استقرار سیستم هاى جوى 
فاقد رطوبت پدیده غالب جوى استان وزش باد به نسبت 
شدید و شدید همراه با گرد و خاك بود که خساراتى وارد 
کرد اما خروجى و تحلیل الگوهاى هواشناســى نشان 
مى دهد که اردیبهشت 1400 با توجه به کاهش ارتفاع 
در الیه میانى جو شرایط براى گذر امواج ناپایدار فراهم 
شــود و بارش هاى رگبارى و بهبود نسبى شرایط بارش 

پیش بینى شده است.

علت بارش باران  ِگل در شهر اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى: اصفهان در احاطه ریزگردهاى داخلى و خارجى است

به نظر مى رسد اختالف عقیده میان دستگاه بهداشتى و 
پزشکى مملکت با دیگر مسئوالن اجرایى درباره چند و 
چون وضعیت فعلى کرونا درکشور به استان اصفهان هم 
کشــیده اســت. این موضوع از دل دو گفتگوى دو مقام 
درگیر با این ماجرا در دو روز گذشته کامًال مشخص است.
در حالى که انتشــار خبرهاى نگران کننــده از تکمیل 
ظرفیت بیمارســتان ها در غرب اصفهــان و اختصاص 
تخت هاى بیمارستانى در ورزشگاه ها به بیماران مبتال 
به کرونا ادامه دارد، ظهر دیروز (دوشنبه) آرش نجیمى، 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در گفتگو با 

خبرگزارى «ایرنا» این موضوع را تأیید کرد.

نجیمى به «ایرنا» گفت که همه بیمارستان هاى استان 
اصفهان درگیــر بیمارى کووید 19 شــده اند و ظرفیت 
بسیارى از آنها در آستانه تکمیل شــدن است و به دلیل 
تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان شهر داران از ورزشگاهى 
با ظرفیت 20 تخت به منظور بسترى کردن بیماران نیز 

استفاده شد.  
این در حالى است که یک روز پیش تر حجت ا... غالمى، 
معاون استاندار و سخنگوى ستاد مقابله با کروناى استان 
اصفهان این موضوع را تکذیب کرده بود. غالمى بعد از 
ظهر روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزارى «مهر» اعالم 
کرد اســتفاده از ظرفیت ورزشگاه ها براى بسترى کردن 
بیماران مبتال به کرونا در غــرب اصفهان صحت ندارد 

چرا که هنوز ظرفیت بیمارستان هاى استان تکمیل نشده 
است و هنوز به حدى نرسیده ایم که بخواهیم از ظرفیت 
ورزشگاه ها براى بسترى بیماران در استان استفاده کنیم.

این البته تنها تناقض در ســخنان ایــن دو مقام دولتى 
نیست چنانکه آرش نجیمى در گفتگویش با خبرگزارى 
دولت «ایرنا» با بیان اینکه میزان رعایت شیوه نامه هاى 
بهداشتى در استان اصفهان کمتر از 60 درصد است، گفته 
محدودیت هاى کرونایى در شرایط قرمز استان در حدى 
که انتظار داریم، نیست اما غالمى این آمار را  75 درصد 
دانسته و تصریح کرده است چنانچه کنترل محدودیت ها 
به همین روند ادامه داشــته باشــد به 95 درصد رعایت 

پروتکل ها طى دو هفته آینده خواهیم رسید.

بسترى در ورزشگاه ها، آرى یا نه؟!

از سال پیش تا امروز که کرونا تا مى توانسته در شهرهاى 
مختلف استان اصفهان تاخته اســت، کم بوده خبرهایى 
که نشانه هاى امید بخشــى را در خودش داشته باشد. اما 

این بدان معنا نیست که همه چیز رو به تیرگى است بلکه 
گاهى خبرهایى هم منتشر مى شــود که امید را همچنان 

زنده نگه مى دارد.
دیروز همزمان دو خبر از دو بیمار کرونایى در منطقه داران 
منتشر شد که همین خوف و رجا را نشان مى داد. در یکى 
از این  خبرها گفته شــد که به تازگى  تست کروناى نوزاد 
27 روزه فریدنى مثبت شده است و این نوزاد نخستین ماه 
زندگى خود را با بى قرارى التهابات ویروس کرونا سپرى 
مى کند و از ســوى دیگر خبر ترخیص بیمار کرونایى 95 
ساله از بیمارستانى در فریدونشهر به همان نسبت که خبر 
اول انسان را اندوهگین مى کند، موجى از امید مى آفریند.

 این پیرزن کهنســال از اهالى یکى از روســتاهاى این 

شهرســتان بوده و از  ده روز پیــش از ترخیصش با حال 
عمومى بسیار نامساعد در بیمارســتان بسترى شده بود 
اما بعد از گذراندن دوره درمان و بهبودى از بیمارســتان 

مرخص شد.

کرونا، نوزاد 27 روزه، پیرزن 95 ساله

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از فعالیت موج ناپایدار جدید از روز چهارشنبه خبر داد 
و گفت: بارش هاى موثر در استان تا پیش از هفته دوم 

اردیبهشت رخ نخواهد داد.
مژگان امیر امجدى با بیان اینکه جوى به نسبت پایدار 
در سطح اســتان حاکم اســت، اظهار داشت: آسمان 
بسیارى از مناطق نیمه ابرى پیش بینى مى شود و وزش 
باد به نسبت شــدید پدیده غالب است. وى افزود: روز 

چهارشنبه با گذر متناوب امواج ناپایدار رگبارهاى بهارى 
و رعد و برق در سطح استان دور از انتظار نیست و شدت 
فعالیت این سامانه بارشى ضعیف و پراکنده خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: بارش هاى مؤثر در استان تا پیش از 

هفته دوم اردیبهشت رخ نخواهد داد.
امیر امجدى گفــت: دماى هوا بین یــک تا 2 درجه 

سانتیگراد افزایش مى یابد.

بارش هاى مؤثردر اصفهان از هفته دوم اردیبهشت

مسئول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان گفت: 39 هزار دوز واکسن 
آسترازنکا به اصفهان تحویل داده شده و کارآزمایى 
فاز سه واکسن سوبرانا در اصفهان در حال شروع است 
و قرار است ســه هزار و 500 داوطلب اصفهانى این 

واکسن را بزنند.
رضا فدایــى  اظهار کرد: در حــال برنامه ریزى براى 

تقسیم واکسن بین گروه هاى هدف هستیم.
وى ادامــه داد: تاکنون واکســن هاى آســترازنکا، 
اسپوتنیک، ســینوفارم و بهارات وارد اصفهان شده 
اســت، این برندها طى دو ماه به دســت ما رسیده و 
خصوصیات و ســازندگان آن تفاوت دارد، باید بدانیم 
انتخاب هاى زیادى وجود نــدارد و باید طبق آنچه در 

دسترس است واکسیناسیون را انجام دهیم.

39 هزار دوز واکسن آسترازنکا تحویل شد

مانى مهدوى

آرمان کیانى

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشــاغل شــهرى شــهردارى اصفهان از پیشرفت 
60 درصدى پروژه احداث مجتمــع صنفى پرندگان 
ذبحى خبر داد و گفت: این پروژه تیرماه ســال جارى 

بهره بردارى مى شود.
محمد مجیرى اظهار کــرد: در ســال جارى اجراى 
پروژه هاى شــاخص زیادى در این سازمان آغاز شده 
و تعدادى در مرحله برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار 

است.
وى افزود: یکى از موارد مورد تاکید کارگروه سالمت 
و امنیت غذایى استاندارى، انتقال واحدهاى پرندگان 
ذبحى به نقطه اى مناسب در شهر بود، از این رو احداث 
مجتمع صنفى پرندگان ذبحى اصفهان در دستور کار 

قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 

مشاغل شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: مجتمع 
صنفى پرنــدگان ذبحى با در نظرگیــرى یک غرفه 
کشتارگاه احداث خواهد شــد تا 20 غرفه واحد صنفى 
پرنده فروشى ســطح شــهر به این محل انتقال یابد 
و واحدهاى صنفــى مربوطــه در خیابان هاى عطار 
نیشابورى، مسجد سید و حکیم نظامى همچنین میدان 

امام على (ع) ساماندهى شود.
وى با بیان این که زمینى به مســاحت 900 مترمربع 
با همکارى شهردارى منطقه 10 در مجاورت بزرگراه 
شهید اردستانى تملک شــده تا در آن مجتمع صنفى 
پرندگان ذبحى اصفهان احداث شود، اظهار کرد: مقرر 
شده در این مجتمع صنفى دامپزشک مستقر شده و بر 

سالم و بهداشتى بودن طیور ذبحى نظارت کند.
مجیرى گفت: این پروژه با قوت در حال اجرا است و تا 

تیرماه امسال به بهره بردارى مى رسد.

پیشرفت 60 درصدى احداث مجتمع صنفى
 پرندگان ذبحى 

معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه اگر نرخ خرید تضمینى 
گندم عادالنه نباشــد، احتمال قاچاق آن وجود دارد، 
گفت: با توجه به حساسیت موضوع و استراتژیک بودن 
محصول گندم، صحبت هایى بــراى تغییر و اصالح 
قیمت خرید تضمینى گندم وجود دارد، اما هنوز قیمتى 

اعالم نشده است.
رئیس اتاق بازرگانى ایران در همین هفته اعالم کرد: 

اگر نرخ خرید تضمینى گندم تغییر نکند، احتمال شکل 
گیرى بازار ســیاه و قاچاق وجود خواهد داشت و دچار 

کمبود گندم مى شویم!
اصغر رســتمى تاکید کرد: در حال حاضر باید سعى در 
حفظ و ذخیره این محصول اســتراتژیک در اســتان 

داشته باشیم.
وى با اشاره به اینکه استان اصفهان در سال زراعى یاد 
شده با کمبود بارش و افت شدید منابع آبى روبرو است، 
تاکید کرد: زمانى که منابع آبى کم شــود، سطح زیر 
کشت محصوالت کشاورزى نیز کاهش خواهد یافت.

وى با بیان اینکه در پى کاهش بارش ها، زاینده رود از 

پاییز سال گذشته تاکنون باز نشده است، توضیح داد: 
گندم و جو از جمله محصوالت کشــت پاییزه هستند 
و با توجه به اینکه ســطح قابل توجهى از این کشت، 
در حوضه آبریــز زاینده رود اســت، تولید نیز کاهش 

پیدا مى کند.
معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان به کاهش سطح زیرکشت گندم و جو 
در اســتان و حوضه زاینده رود اشاره کرد و گفت: سال 
گذشته حدود 30 هزار هکتار سطح 
زیرکشت گندم و جو پاییزه نسبت به 

سال زراعى 99-98 کاهش یافت.
وى با تاکید بر اینکه کاهش سطح 
زیرکشــت باعث کاهــش تولید 
مى شــود، تاکید کرد: متاســفانه 
وضعیت بارش هــا در مناطق دیم 
زار و سایر کشــت هاى آبى استان 
مناسب نیست و اگر مدیریت درستى 
در کشت ها نداشــته باشیم، شاهد 

کاهش تولید خواهیم بود.
رســتمى با بیان اینکه حدود 60 هزار هکتار گندم آبى 
و دیم و همچنین 54 هزار هکتار جو در استان کشت 
شده است، از کشاورزان استان خواست با توجه به اینکه 
با منابع آبى در اختیار، گندم و جو موجود را حفظ کرده 
تا کاهش عملکرد دو محصول صرفا به سطحى که در 

حوضه زاینده رود کشت نشده برگردد.
وى گفت: با توجه به اینکه حدود 18 هزار هکتار گندم 
اســتان در مناطق دیم اســت، امیدواریم بارش هاى 
اردیبهشت ماه در مناطق غربى استان مناسب باشد تا 

برداشت مناسبى از این اراضى داشته باشیم.

توصیه سازمان جهاد کشاورزى اصفهان به ذخیره گندم 
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پیتر اوتول، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که در سال 2013 درگذشت، درمیان بازیگرانى که بیشترین تعداد نامزدى اسکار را دارند و 
هیچ گاه برنده نشدند، رکورددار است. این بازیگر ایرلندى-انگلیسى در دوران حیاتش هشت بار نامزد دریافت اسکار شد اما هیچ وقت 

برنده نشد. تنها یکبار در سال 2003 به او اسکار افتخارى اهدا کردند.
گلن کلوز و ریچارد برتون فقید دو بازیگر دیگرى هســتند که با هفت نامزدى پس از پیتر اوتول بیشــترین تعداد نامزدى اسکار را 

داشته اند اما هیچ وقت شاهد موفقیت را در آغوش نکشیدند.
ریچارد برتون و پیتر اوتول هردو سال هاست که در گذشته اند اما گلن کلوز هنوز زنده است و امسال هم براى فیلم «مرثیه هیل بیلى» 

نامزد دریافت اسکار شده.

«پیتر اوتول»، ناکام ترین نامزد اسکار

محمدرضا داودنژاد بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون، به گفته خودش نمى خواهد 
به هر قیمتى باشد و به هر چیزى تن دهد.بعد از مدت ها که گفت وگویى از او دیده 
نمى شد، کم پیدا شده و به تازگى هم جراحى کرده است؛ خبرگزارى «تسنیم»  به 

سراغ او رفت. بخش هایى از گفتگو با او را مرور مى کنیم.
 آقاى داودنژاد؛ یک مدتى مریض احوال شــدید و خبر 

جراحى و بیمارستان شما منتشر شد...
آسیب دیدگى شــدید زانوهایم باعث شــد جراحى کنم و پروتز بگذارم. باألخره 

یادگارى هاى جنگ است دیگر... 
یادگارى هاى کدام عملیات؟

عملیات هاى مختلف؛ هرکدام براى یک جا است. فاو، مجنون و...
اما هیچ کجا درباره اش حرف نزدید؟

کل جبهه ام فى ســبیل ا... بوده؛ دنبال جانبازى بروم و یــا کارت ایثارگرى بگیرم 
هیچ چیز در این زمینه ندارم. جنگ که تمام شد گفتم خداحافظ. من براى این جنگ 

رفتم چون دلم حکم داد که بروم.  
این روزها چه چیزهایى در ســینما و تلویزیون شــما را 

ناراحت مى کند؟
نبودِن کار خوب. معموًال وقتى همه چیز سر جاى خودش نباشد هیچ چیز بازدهى 
ندارد. نه بیمه ام و نه دستمزد مشخصى دارم! یعنى در اکثر اوقات بین دو کار 6 ماه تا 
یک سال بیکارم. از کجا باید زندگى ام را بگذرانم و معیشت و اجاره و مایحتاج یک 
خانواده را تأمین کنم؟ این نکته باعث مى شود ما هیچ وقت با آن آسودگى خیالى که 
بازیگران خارج از ایران زندگى مى کنند زندگى نکنیم. من هیچ وقت ذهنم راحت 
نیست و به صورت مدام نگران آینده ام؛ در صورتى که نباید این قدر نگران باشم و 
اتفاقاً باید در کارم غرق باشم و با نقشــم زندگى کنم و نهایتاً کار خوبى را به یادگار 
بگذارم. نگرانى هاى مختلف، نه تنها من را بلکه اکثر بازیگران را اذیت مى کند. من 
خیلى قدیمى ام؛ وقتى 16 ســاله بودم در همان دهه 1350 کمک کارگردان فیلم 
"شاهرگ" بودم. از آن موقع تا االن در سینما، تلویزیون و تئاتر، هیچ گونه آسودگى 
خیالى ندارم. این بچه هایى که عشق این را دارند بازیگر بشوند، باید این ها را بدانند. 
قدیمى اى که منم این وضعیت را دارم، هیچ وقت نمى توانم بگویم وســیله اى را 

قسطى بخرم چون درآمد ماهیانه اى ندارم. 
اما بازیگرانى هم دســتمزدهاى آنچنانى مى گیرند و یا 
در اینستاگرام و تلویزیون و خیلى جاهاى دیگر کارهاى 

تبلیغى مى کنند...
این دستمزدهاى آنچنانى، مستلزم یکسرى چیزهایى است که باید به آن تن بدهى 
که من ندادم. من نمى توانم، چون تربیت نشدم براى این کارها. بحث مسئله آگهى 
تبلیغ کردن و کار تبلیغاتى نیست. امکان دارد کار تبلیغاتى خوبى به من هم بخورد، 
در آن بازى کنم. من تربیت شده 60 سال پیش هستم؛ ما راحت دروغ نمى گوییم و 
نمى توانم بگویم و از طرفى دیگر به طور ذاتى خیلى از کارها را نمى توانم بکنم. االن 
این را مى دانم، ممکن است به سراغ کارهاى جنگى بروم، وضعیتم تغییر کند. اما 
براى این چیزها جنگ نرفتم؛ سه سال لبنان، داوطلب مردمى سازمان الفتح بودم. 
ما را شناختند و گفتند ایران بیایید جنگ شده و نیرو نیاز داریم. مى گفتند ما در جبهه 

کسى را نداریم که به اندازه شما دوره دیده باشند. ما آمدیم ایران از آن اول در خط 
مقدم و تا آخر همان جا ماندیم. هیچ وقت به این فکر نکرده بودم اگر این طور بشود 
آن طورى مى شود. براى تیر و تخته جبهه نرفتیم، براى دل مان رفتیم. نمى توانستیم 
فکر این را بکنیم در ازاى این صدمات یک چیزى را دریافت کنیم و حتى فکر آن 

را نکردیم و نمى کنیم. 
در این وضعیتى که خیلى ها دارند تــن مى دهند و به هر 

قیمتى کار مى کنند حتى برخى از پیشکسوتان...
مسئله آن تربیت است. اشاره کردم باید به برخى از کارها تن داد که من نمى توانم. 
یعنى اصًال تصور هم نمى توانم بکنم که این کارها را انجام بدهم. واقعیت این است 
براى پول هیچ وقت کار نکردم. هنوز هم قرارداد مى بندم تا به حال بازارى برخورد 
نکردم که چانه بزنم. وقتى قصه اى را دوست داشته باشم مسئله ام دیگر آن قصه 

است. 
یک زمانى محمدرضا داودنــژاد بازیگر معرفى مى کرد و 
برخى مى گفتند این ها مافیا هســتند؛ همان طور که امروز 
هم این نام را بر روى عده اى دیگر مى گذارند. البته امروز 
بسیارى از بازیگران مى گویند که نقش ها در میهمانى ها 
تقسیم مى شــود و یا پول مى گیرند فالن بازیگر در فالن 

فیلم و سریال باشد؛ شما بگویید ماجرا چیست؟
من ممکن اســت در جریان ارتباطاتى که دارم، تئاتر و کارهایــى که مى کنم با 
بچه هایى روبرو شوم که واقعاً استعداد دارند، ممکن است آن فرد مستعد را به برادرم 
و یا به کارگردانانى که مى دانم دلى کار مى کنند، معرفى کنم؛ اما اینکه در ازایش این 
را بگیرم، هیچ وقت نه من و نه علیرضا برادرم این شکلى نبوده ایم و فکرش هم به 

ذهن مان خطور نکرده است. 
کدام از کارهایى که در آن ایفاى نقش کرده اید را بیشتر از 

همه دوست دارید؟
"خلع ســالح". دلم براى همان دوران که "خلع سالح" ساخته مى شد واقعًا تنگ 
شده است. البته در میان کارهاى تلویزیونى هم کار با محمدحسین لطیفى را دوست 

داشتم و آن کار "نردبام آسمان".
چرا در نســل جدید بازیگرى فضایى ایجاد شد که به آن 
سلبریتى مى گویند. درباره هرچیزى اظهارنظر مى کنند و 

شأن و جایگاه هنرى را بعضاً پایین مى آورند...
من اصًال پیج هایى که مى گویند نمــى روم. چون آنى که در واقعیت باید باشــد 

نیســت؛ ترجیح مى دهم در وادى اش نروم. هیچ چیز ســر 
جایش نیســت؛ وقتى آقایى که راننده آژانس است 

بازیگر مى شــود و ادعاى باالیى هم دارد. چهار 
ســؤال هنرى مى پرسیم ســردرگم مى شود و 
نمى داند چه پاسخى بدهد، چه انتظارى مى توان 
داشت. در ادعاهاى برخى از این ها مى مانم؛ هنوز 
راننده نشــده اند اما از رانندگى شوماخر هم ایراد

 مى گیرند.
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محمدرضا داودنژاد:

راننده که بازیگر شود، سلبریتى 
هم مدعى مى شود

بازیگر فیلم التارى گفت: خبر منتشــر شــده در قبال 
درگیرى شدید ریه هاى من به کرونا و توقف یک پروژه 
سینمایى صرفا یک شیطنت تبلیغاتى براى دیده شدن 

بیشتر آن اثر بود.
علیرضا استادى پیرامون آخرین وضعیت جسمانى خود 
گفت: خوشبختانه پس از ابتال به بیمارى کرونا تالش 
پزشکان و دعاى خیر مردم عزیز کشورم باعث شد تا به 
سرعت بر بیمارى فائق شوم، در حال حاضر مرخص شده 

و در خانه دوران نقاهت خود را سپرى مى کنم.
وى درباره شدت بیمارى کروناى خود اضافه کرد: درصد 
کمى از ریه هایم به بیمارى کرونا مبتال شده بود و همین 

باعث شد تا بتوانم سریع بیمارى را پشت سر بگذارم.
بازیگر فیلم ســینمایى التارى درباره بازگشت خود به 
عرصه بازیگرى افزود: فعال طبق تشــخیص پزشکان 

باید دوران نقاهت و قرنطینه پس از بیمارى را پشــت 
ســر بگذارم، باید منتظر بمانم تا بیمارى به طور کامل 

از بدنم بیرون برود تا بعــد از آن بتوانم جلوى 
دوربین بروم. 

وى درباره خبر منتشر شده پیرامون اوضاع 
وخیم بیمارى خود اضافه کرد: متاسفانه در 
قبال خبر بیمارى من توسط یکى از رسانه ها 

بزرگنمایى شد، من سر هیچ پروژه اى نبودم که 
بخواهم از عوامل کرونا گرفته باشم و یا اینکه پروژه 

به علت بیمارى من متوقف شود، آن فیلمى که در خبر 
آمده بود نزدیک به یکســال پیش فیلمبردارى اش به 
اتمام رسیده است و این خبر منتشر شده در قبال درگیرى 
شدید ریه هاى من به کرونا و توقف آن پروژه صرفا یک 

شیطنت تبلیغاتى براى دیده شدن بیشتر آن اثر بود.

ى که مى گویند نمــى روم. چون آنى که در واقعیت باید باشــد 
مى دهم در وادى اش نروم. هیچ چیز ســر 

قتى آقایى که راننده آژانس است 
و ادعاىباالیى هم دارد. چهار
ى پرسیم ســردرگم مى شود و 
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استادى: خبر درگیرى شدید ریه هایم 
شیطنت بود

 مهران مهام تهیه کننده «خانه به دوش» «ساخت 
ادامه «خانه به دوش» یا «زیر آســمان شــهر» 
منتفى اســت. مهران مهام تهیه کننده «خانه به 
دوش» درباره دالیل ســاخته نشدن فصل دوم 

این سریال گفت:
ســاخت ادامه «خانه به دوش» یا «زیر آسمان 
شــهر» منتفى اســت. چون واقعاً خیلى از آن ها 
قابل اجرا نیست. اوًال سن و سال ها عوض شده 
و از طرفى آدم ها هم عوض شــده اند. در بخشى 
هم گرفتاریم طرحى مثــل «خانه به دوش» و یا 
کارى مثل «بزنگاه» با توجه به سیاست هاى جدید 
صداوسیما، رد مى شود. هزینه ها هم باال رفته و 
همان دوســتانى که در آن کارها حضور داشتند 
امروز ســتاره اند و نمى توانیم آن گذشته را به هر 

طریقى تکرار کنیم.
وى گفت: اولین چیزى که امروز مورد توجه است 
بحث قرارداد و دســتمزد مطرح مى شــود. یک 
زمانى سریال «نرگس» را ســاختیم که خیابان 
خلوت مى کرد؛ این ســریال با دقیقه اى 75 هزار 
تومان ساخته مى شد. اگر قرار باشد همان سریال 
ساخته شــود دقیقه اى 14 میلیون در تلویزیون 
و در نمایش خانگى قیمت دقیقــه اى آن به 30 
میلیون مى رسد. توقع ها و انتظارات، امروز از این 
دوستان به مراتب باالتر است. به طور مثال رضا 
عطاران مى خواهد بعد از مدت ها ســریال براى 
نمایش خانگى بسازد، نگرانى دارد چون مخاطب 
کار او را با «خانه به دوش»، «متهم گریخت» و 

خیلى از کارهاى گذشته اش مقایسه مى کند.

چرا «خانه به  دوش2» ساخته نشد؟!

«رابرت دنیــرو بــراى کنارآمدن با ســبک زندگى الکچرى 
همسر سابقش که عالقه وحشــتناکى به برند استال مکارتنى 
و انگشــترهاى با نگین الماس به قیمت یک میلیون دالر دارد 

درگیر است.»
اینها ادعایى اســت که وکیل رابرت دنیرو در دادگاه روز جمعه 
مطرح کرد.پرونده  این زوج سابق بر سر مسائل مالى و مبلغى که 

دنیرو باید به هایتاور بپردازد، ادامه دارد.
از ســوى دیگر رابرت دنیرو دوباره گرفتار پرداخت مالیات شده 
است و قرار است دستمزد دو فیلم جدیدش را تمام کمال بابت 
مالیات بپردازد. روز جمعه وکیل رابــرت دنیرو به قاضى دادگاه 
در منطقه منهتن نیویورك گفت:« آقاى دنیرو 77 ساله است و 
باوجودى که عاشق حرفه خود است نباید او را در این فضا مجبور 
به کار کرد چون او حاال مجبور به کار مى شــود. چه زمانى این 
شرایط تمام مى شود؟ کى او فرصت مى یابد هر پروژه اى که به او 
پیشنهاد مى شود نپذیرد و شش روز هفته و دوازده ساعت در روز 
کار نکند تا بتواند هماهنگ با حرص و ولع خانم هایتور براى برند 
استال مکارتنى باشد؟  اشاره وکیل رابرت دنیرو به همسر سابق او 
خانم گریس هایتاور است که مى گویند سبک زندگى الکچرى 
دارد. این زوج بر ســر حضانت فرزند خردسال خود نیز اختالف 
دارند. در ادامه وکیل ستاره «گاو خشمگین» و «ایرلندى» گفت: 
اگر او همین فردا مریض شود، این جشن و سرور به پایان خواهد 
رسید. وکیل هایتاور هم مدعى است که از زمان به جریان افتادن 
پرونده طالق در سال 2018، از میزان پولى که رابرت دنیرو براى 
هایتاور مى فرستد ناعادالنه کاسته شد. از جمله پولى که براى 
کارت هاى اعتبارى خانم پرداخت مى شده که از 375 هزار دالر 
در ماه به 100 هزار دالر در ماه ژانویه رسیده است. وکیل دنیرو 
مدعى است که خانم هایتاور در سال هاى اخیر زندگى مشترك 
بشدت ولخرج بوده مثال ژانویه سال 2019 یک میلیون و 670 

هزار دالر خرج کرده .
وکیل دنیرو در ادامه گفت که او درگیر پرداخت مالیات سنگین 

است وباید دستمزد دو فیلم بعدى را براى مالیات بپردازد.
دنیرو براى ســال 2015 باید 6/4  میلیون دالر مالیات پرداخت 
مى کرد.او چندى پیش گفته بود که همه گیرى ویروس کرونا 

اوضاع مالى این ستاره قدیمى را بهم زده است.

اَبر ستاره سینما 
بى پول شده است!

«تنها» عنوان یکى از تازه ترین آثار منتشر شده در بازار موسیقى 
اســت که به خوانندگى بهرام حصیرى هنرمند پیشکســوت 

موسیقى کشورمان و همراهى بهنام خدارحمى منتشر شد.
آلبوم «تنها» شامل قطعاتى اســت که طى سال هاى متمادى 
براى این خواننده ساخته و ضبط شده بود. ضمن اینکه تمامى 
قطعات این آلبوم را بهنام خدارحمى ساخته و ترانه هاى آن نیز 

توسط شایا گراوند سروده شده است.
از بهرام حصیرى پیش از این آلبوم هاى مختلفى در همکارى با 
بزرگان عرصه موسیقى همچون اسدا... ملک، فرهنگ شریف، 
محمدعلى شیرازى، احمدعلى راغب، اکبر آزاد، تورج نگهبان، 
همایون خرم، مشفق کاشــانى، محمود شاهرخى منتشر شده 
است.اخیراً نیز تک قطعه اى به نام «سهم من» از آلبوم «تنها» 
با صداى این هنرمند منتشر شــده و در دسترس عالقه مندان 

قرار گرفته بود.

آلبوم جدید بهرام حصیرى 
منتشر شد

کاظم نوربخش بازیگرى که با نقش «سلمان» 
در«نون. خ» مشهور شــد، عکسى را از پشت 
صحنه فیلم جدید خود به همــراه هومن حاج 

عبدالهى منتشر کرد.
فیلم ســینمایى لب خــط بــه کارگردانى و 
نویسندگى على جبارزاده و تهیه کنندگى على 
عبدالعلى زاده فیلم جدیدى است که ساخت آن 
از سال گذشته آغاز شد. على جبارزاده کارگردان 

فیلم آقاى سانســور در فیلم جدید خود موضوعى اجتماعى با رگه هاى طنز را توسط بازیگران مطرح و 
پیشکسوت در کنار بازیگران طنز همچون نیما شعبان نژاد، هومن حاجى عبدالهى و کاظم نوربخش روایت 
مى کند. فیلم لب خط در مورد زندگى فردى با بازى نیما شعبان نژاد است که در جنوب تهران،«لب خط» 

زندگى مى کند و از قدرت فوق العاده ذهنى(سندروم هایپرتیمزیا ) برخوردار است..
بازیگران فیلم لب خط عبارتند از: نیما شعبان نژاد، هومن حاجى عبدالهى، محمدرضا داوودنژاد، سعید 
امیرسلیمانى، صفر کشکولى، جمشید هاشم پور، نسیم ادبى، روشنک گرامى، رضا داوودنژاد، الله صبورى 
و... فیلم سینمایى لب خط از معدود فیلم هاى طنزى است که بازیگران اکشن و پیشکسوتى همچون 

جمشید هاشم پور و صفر کشکولى در آن نقش آفرینى مى کنند.

فیلم مشترك سلمان «نون.خ» و رحمت «پایتخت»

آلفرد مولینا به طرفداران فیلم جدید مردعنکبوتى به نام «راهى به خانه نیست» که در تاریخ 
17 دسامبر اکران مى شود، جزئیات جدیدى از نقشش ارائه کرد.

این بازیگر تایید مى کند که بعد از گمانه زنى هــاى فراوان، به این مجموعه 
سینمایى باز مى گردد و نقش اوتو اختاپوس معروف به دکتر اختاپوس را دوباره 
بازى خواهد کرد. او این نقش را در سال 2004 و در فیلم « مرد عنکبوتى 2 » 
به کارگردانى سم ریمى بازى کرده بود؛ اما این بار براى حفظ ظاهرى که او در 

سال 2004 داشت، از تکنولوزى De Age استفاده خواهد شد.
این بازیگر 67 ساله در مورد بازگشتش به این نقش گفته است: بسیار جالب بود 
که بعد از 17 سال براى بازى مجدد یک نقش بازگردم در حالى که اکنون پیر 
شده ام و پشتى خمیده دارم! به همین دلیل از جان واتس در مورد این انتخاب 
پرسیدم. او هم به من گفت که رابرت جونیور و ساموئل جکسون را دیده ام یا نه؟ 
اشاره واتس به تغییر سن رابرت جونیور در فیلم «کاپیتان آمریکا» در سال 2016 

و تغییر سن جکسون در فیلم «کاپیتان مارول» سال 2019 بود.
مولینا همچنین در ادامه صحبت هایش به فیلم «مرد ایرلندى» مارتین اسکورسیزى 
اشاره کرد که رابرت دنیرو و جو پشى با اســتفاده از تکنولوژى کاهش سن را تجربه 
کردند. او گفت: آن ها دنیرو را جوان تر کردند، اما در زمان جدال ها او هنوز هم پیر به نظر 
مى رسید و به همین خاطر در مورد نقش آفرینى خودم هم نگرانم. من فیزیکى که 17 

سال پیش داشتم را االن ندارم.

«دکتر اختاپوس» در جدیدترین نسخه
 «مرد عنکبوتى»
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مدیریت، تالش، انگیزه مضاعف بازیکنان و تاکتیک پذیرى همراه 
با تکنیک فردى از شاخصه هاى مهم و اساسى موفقیت تیم فوتبال 

سپاهان در فصل جارى لیگ برتر فوتبال کشور است.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در فصل جارى لیگ برتر با رویکرد جدید 
و مربى بومى خود محرم نویدکیا کاپیتان و اســطوره ســال هاى نه 
چندان دور خود توانست تا پایان هفته بیستم نتایج درخشانى را بگیرد 
و با 41 امتیاز همراه تیم پرسپولیس و تفاضل گل کمتر در رده دوم این 

رقابت ها قرار گیرد.
سپاهانى که در فصل جارى، ســال 1400 را با صدرنشینى آغاز کرد 
کمتر حاشــیه اى را در چند ســال اخیر در فوتبال لیگ برتر داشت 
و توانســت با هدایت و حمایت خوب مجموعه ســپاهان و تالش 
بازیکنانش موفق عمل کند و به گفته کارشناســان امر در تاکتیک و 

نظم تیمى عملکرد خوبى را داشته باشد.
سجاد شهباززاده بازیکن ســپاهان نیز تا قبل از آغاز هفته 21 لیگ 
برتر فوتبال با 16 گل و اختالف 6 گل با گادوین منشــا بازیکن گل 
گهرســیرجان در صدر گلزنان این رقابت ها قرار دارد و آقاى گلى را 

براى سپاهان در فصل جارى نوید مى دهد.
همچنین محمدرضا حسینى و سروش رفیعى به ترتیب با پنج و  چهار 
پاس بیشــترین پاســور را در این رقابت ها به نام خود ثبت کردند و  

سپاهان با 35 گل زده بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد.
این تیم در فصل بیستم تا کنون 12 بازى را پیروز شده و در پنج بازى 

به تساوى رسیده و ســه دیدار را واگذار کرده که توانسته 

نسبت به سایر تیم ها نتایج خوبى را به دست آورد.
با این حال تیم سپاهان در هفته 20 این رقابت ها با وجود شایستگى 
هایى که داشت در ورزشگاه نقش جهان مقابل نفت مسجد سلیمان به 
تساوى بدون گل دست یافت تا هفته 21 را در دوم اردیبهشت مقابل 
نســاجى مازندران به عنوان مهمان حضور یابد و براى هدف خود و 

موفقیت در لیگ برتر که همان قهرمانى است تالش کند.
از نــکات حائز اهمیت ســپاهان، ســرمربى این تیم اســت که در
نشست هاى خبرى به این موضوع اشــاره دارد که براى هر بازى با 

توجه به استراتژى و برنامه تیمى خود به میدان خواهیم رفت.
نویدکیا در آخرین نشست خبرى خود خاطرنشان کرد: طبیعى است که 
هرچه رو به پایان فصل مى رویم امتیاز گرفتن نیز سخت تر مى شود و 
ما باید در استفاده و ایجاد موقعیت روى دروازه حریف و دقت در زدن 

ضربات آخر بیشتر کار کنیم تا به هدف خود برسیم.
وى با بیان اینکه خوب بازى کردن به تنهایى کافى نیســت، گفت: 
انتظاراتم از تیم بیشتر شده و بازیکنانم به این موضوع واقف هستند و 

باید تالش بیشترى کرد تا در ادامه راه موفق باشیم.
حال باید دید طالیى پوشــان دوم اردیبهشت ماه با کادر فنى قوى و 
بازیکنان حرفه اى و تاکتیک پذیر خود مقابل نساجى مازندران چگونه 
عمل مى کنند، نســاجى که هم کنون با 16 امتیــاز در رده پانزدهم 
لیگ 16 تیمــى ایران قــرار دارد، نکته مهم این اســت که نویدکیا 
هیچ تیمى را آســان نمى گیرد و به همه تیم ها نگاه یکسان و قابل 

احترامى دارد.

راهبرد موفق فوتبال سپاهان در لیگراهبرد موفق فوتبال سپاهان در لیگ

این روزها کار به جایى رسیده که علیرضا بیرانوند 
حتى دروازه بان ذخیره آنتورپ هم نیست.

علیرضا بیرانوند اگرچه یکى دو هفته قبل و بعد از 
بازگشت از اردوى تیم ملى از شرایطش در آنتورپ 
اعالم رضایت کرده بود اما واقعیت ماجرا، داستان 

دیگرى است.
بیرانونــد کــه بعــد از مصدومیــت ژان بوته 

به دروازه بــان اول این تیم تبدیل شــده بود 
نتوانست از فرصت به دست آمده استفاده کند 
و تیم بلژیکى با خرید دى وولف براى او یک 

رقیب دیگر هم نسبت به اول فصل تراشید.
این روزها کار به جایى رسیده که بیرانوند 
حتى دروازه بان ذخیره آنتورپ هم نیست. 
بیرو در شش بازى قبلى آنتورپ حتى روى 
نیمکت این تیم هم جایى نداشته تا عمًال 

به سکونشین این تیم تبدیل شود.
دى وولف دروازه بانى کــه نیم فصل 

خریدارى شــد فعًال به دروازه بان اول 
آنتورپ تبدیل شده اســت اما به نظر 
مى رســد بوتز به زودى جایگاهش را 
پس بگیرد. با این شــرایط بیرانوند 
در سخت ترین شــرایط خود بعد از 
حضور در آنتورپ مواجه شده است. 
دروازه بانى که حتى تحمل نیمکت 
نشــینى در اروپا را هم نداشت این 
روزها سکونشین شده و در صورتى 
که این وضعیت ادامه داشــته باشد 
او در انتهاى فصــل از آنتورپ جدا 

خواهد شد.
او پیــش از ایــن و در زمانى که 
نیمکت نشین بوته شده بود اعالم 
کرده بود براى حضــور ثابت در 
دروازه این تیم خواهد جنگید اما 
زمانى که احساس کند تالشش 
بى فایده خواهد بــود از آنتورپ 
جدا خواهد شــد. باید منتظر ماند 
و دید بیرو در نهایت چه تصمیم در 

خصوص آینده اش خواهد گرفت.

وضعیت بیرانوند 

بحرانى شد

با پایان لیگ 99 والیبــال برخى از تیم هاى مدعى در حال تکمیل لیســت بازیکنان و 
اعضاى کادر فنى خود براى حضورى قدرتمند در فصل پیش رو هســتند و در این بین 
یکى از تیم هایى که به شدت در بازار نقل و انتقاالت فعالیت داشته، تیم سپاهان اصفهان 
است که موفق شدند با جذب امیر غفور و عقد قرارداد سه ساله با این پشت خط زن ملى 
پوش، در قامت یک مدعى ظاهر شوند، اما گویا این پایانى بر خرید هاى پر سر و صداى 
زردپوشان نیست چرا که فرهاد قائمى، ستاره چپ دست و دریافت کننده گنبدى والیبال 
ایران که در سال 1400 تصمیم گرفت با انصراف از اردوى تیم ملى به استراحت بپردازد 
و قید حضور در المپیک را زد، در ادامه خریدهاى بزرگ و پرسروصداى سپاهان به جمع 

طالیى پوشان پیوست.
این بازیکن باتجربه که در نیم فصل لیگ سال 99 از الریان قطر به لیگ ایران بازگشت و 

در ترکیب هراز آمل به میدان رفت، براى فصل جدید به سپاهان ملحق شد.
قائمى که سابقه بازى در لیگ ترکیه را هم داراست و عناوین قهرمانى زیادى را در لیگ 
برتر ایران تجربه کرده، بعد از مسعود غالمى، امیر غفور و سامان فائزى، چهارمین خرید 

بزرگ سپاهان براى فصل جدید لیگ برتر والیبال به حساب مى آید.

فرهاد قائمى هم به سپاهان پیوست

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ توضیحاتى را در خصوص بازى حذفى سپاهان، ارائه کرد.
سهیل مهدى در مورد محل برگزارى بازى خوشه طالیى و ســپاهان در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى و اینکه 
آیا ورزشگاه خانگى خوشه طالیى در ســاوه شرایط اســتاندارد را براى برگزارى این دیدار دارد، اظهار کرد: قرار است 
امکاناتى در آنجا فراهم شود که دوستان در حال انجام این کار هستند. همکاران ما قرار است بازدیدى را انجام بدهند 
و تمام موارد را بررسى کنند. به طور کلى مهمترین مسئله بحث نور ورزشگاه است چون بازى زیر نور برگزار مى شود. 
بقیه موارد مانند زمین نیز توسط نماینده سازمان لیگ بازدید مى شود و بعد از گزارش همکاران تصمیم گیرى مى کنیم. 

هنوز چیزى را قطعى نکرده ایم.

خوشه طالیى 
هنوز میزبان 

نیست!

4 بازیکن اســتقالل در لیگ قهرمانان آســیا دو گل براى تیمشــان به ثمر 
رسانده اند.

استقالل بعد از برد دلچســب 5 بر 2 مقابل االهلى عربستان در دومین بازى 
آسیایى مقابل الشرطه عراق هم با 3 گل به برترى رسید و توانست با اقتدار در 

صدرجدول گروه سوم رقابت ها قرار بگیرد.
به ثمر رساندن 8 گل در دو مســابقه براى آبى هاى پایتخت یک اتفاق فوق 
العاده محسوب مى شــود. نکته قابل توجه اما درباره این 8 گل این است که 
توسط 4 بازیکن خاص به ثمر رسیده تا اســتقالل 4 ستاره دو گله تا اینجاى 

رقابت هاى آسیایى داشته باشد.

در دو مسابقه اســتقالل مقابل االهلى و الشرطه مهدى قائدى، شیخ دیاباته، 
محمد نادرى و فرشید اسماعیلى هرکدام دو گل به ثمر رساندند تا بار گلزنى 
تیمشان را به دوش بکشند. البته که این نفرات با زدن ضربه نهایى زحمات هم 
تیمى هایشان را به ثمر نشاندند اما به هر حال آبى هاى فوتبال ایران حاال 4 
بازیکن دوگله دارند که احتمال اضافه شدن بر تعداد گل هایشان نیز وجود دارد.
بى تردید دیاباته و قائدى با توجه به انگیزه اى که براى رسیدن به عنوان آقاى 
گلى لیگ قهرمانان آسیا دارند، در آینده نیز با انرژى زیاد براى این امر تالش 
خواهند کرد و باید دید در آینده به تعداد گلزنان استقالل اضافه خواهد شد یا 

خیر.

استقالل، 
معدن

 دو گله هاى 
دوست داشتنى

آرش رضاوند که در نخستین بازى خود در رقابت هاى ACL نیمکت نشــین بود، حاال به یکى از ارکان اصلى 
پیروزى هاى استقالل تبدیل شده است. بى تردید نمى توان از نقش ویژه و تأثیرگذار آرش رضاوند در دو دیدار 

تیم فرهاد مجیدى مقابل االهلى و الشرطه گذشت.
رضاوند که بازى مقابل االهلى را به عنوان یک نیمکت نشین آغاز کرد، در بین دو نیمه و زمانى که بازى با تساوى 
یک – یک در جریان بود، به جاى سعید مهرى پاى به زمین مسابقه گذاشت و لحظاتى بعد از سوت شروع 
نیمه دوم، حمالت پردامنه استقالل به روى دروازه حریف عربستانى شکل گرفت که اتفاقا منجر 

به گل دوم نیز شد.
پس از ورود رضاوند به زمین بود که استقالل 4 گل به االهلى زد و در بازى بامداد دوشنبه 
نیز رضاوند نقش بسیار تأثیرگذارى در پیروزى مقابل الشرطه داشت. رضاوند در این 
بازى یک پاس گل بسیار زیبا به فرشید اسماعیلى داد که این بازیکن گل دوم را به ثمر 
رساند و به نوعى تیر خالص بر پیکر حریف عراقى روى پاس رضاوند به دست آمد.
هافبک مشگین شهرى استقالل مى توانســت مزد بازى زیباش را با یک گل 
بگیرد. او در دقیقه 75 روى پاس خوب مهرى در مصافى تک به تک با گلر حریف 
قرار کرد و با وجود فریب احمد بسیل سنگربان الشرطه، در اوج بدشانسى توپش 

به تیرك برخورد کرد و راهى به درون چهارچوب دروازه پیدا نکرد.
رضاوند در پایان این دیدار به عنوان بهترین بازیکن میدان نیز انتخاب شد تا در 
شب خوبى که پشت سر گذاشت، یک نمره قبولى بزرگ کسب کرده و مجیدى را 

به دیدارهاى بعدى تیمش مقابل الدحیل، امیدوار سازد.

رضاوند، معمار استقاللى ها در آسیا
د آرش رضاوند که در نخستین بازى خود
پیروزى هاى استقالل تبدیل شده است.
تیم فرهاد مجیدى مقابلاالهلى و الشرطه
رضاوند که بازى مقابل االهلى را به عنوان
–ییک– یک در جریان بود، به جاىس

نینینینینینیینینینینینینینیممه دوم، حمالت پردامنه
به گل دوم نیز شد.

پساز ورود رضاون
نیز رضاوند نقش
بازى یک پاس
ن رساند و به
هافبک م
بگیرد. او
قرار کرد
به تیرك
د رضاوند
شب خوبى
به دیدارهاى بعدى تیمش مقابل

رضاوند، مع
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

شــماره  راى  بــر  برا  1399 /09 /03  -139960302012000625 شــماره: 
139960302012000564 هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى عمران حسینى فرزند محمدتقى بشماره شناسنامه 1704 
صادره از فریدن در یک باب واحد پرورش بوقلمون به مساحت 13. 15166 مترمربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 1 فرعى از 48 اصلى واقع در روستاى چهل خانه خریدارى از مالک 
رسمى آقاى محمدتقى حسینى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1400/01/31 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/15 م الف: 1124223 موسى 
الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/1/145 
فقدان سند مالکیت

خانم میترا نظام احــدى از ورثه مرحوم احمد نظــام با ارائه گواهى حصر وراثت شــماره 
9900741 مورخ 1399/10/12 شعبه اول شوراى حل اختالف زواره وفرم 19 مالیاتى شماره 
2290مورخ 1399/11/16 اداره دارائى زواره باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء مشهود رسما گواهى شده و مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالك 
شماره 259 فرعى از 16 اصلى گرمســیر بخش هفده ثبت اصفهان در صفحه 304دفتر 9 
امالك بنام آقاى احمد نظام فرزند هدایت اله ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
نامه شماره 1399009005264035 - 1399/09/05 شعبه اجراى احکام مدنى بخش زواره 
سهم االرث احتمالى آقاى کیوان نظام فرزند احمد در قبال مبلغ سى میلیارد ریال بازداشت و 
همچنین به موجب نامه شماره 139905802138000183  - 1399/09/25 واحد اجراى 
اسناد رســمى زواره در قبال مبلغ  469/198/265 ریال على الحساب ویکصد گرم طالى 
ساخته بابت مهریه خانم طاهره بنى هاشمى (ضمنا نسبت به مازاد سهم االرث احتمالى اقاى 

کیوان نظام مى باشد) بازداشت گردیده و به حکایت دفتر امالك معامله اى انجام نگردیده 
در اثر نامعلوم مفقود شده است نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق

ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام 
معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکرشده ) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تســلیم خواهد شــد .م الف: 1124745 خیراهللا عصارى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

زواره/1/147
فقدان سند مالکیت

آقاى ناصر دهقانــى وکالتا به موجب وکالتنامــه شــماره 39107 - 1400/01/07 دفتر 
49 زواره از طرف وراث مرحوم اســماعیل عامرى شهرابى باســتناد دوبرگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء مشهود رســما گواهى شده و مدعى اســت که سند مالکیت دو 

سهم مشاع از هفتصدوبیست سهم ششــدانگ قنات شــهراب پالك 181 اصلى سفلى 
بخش هفــده ثبت اصفهــان که در صفحــه 309 دفتــر 25 آب بنام اســماعیل عامرى 
شهرابى فرزند على ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و به موجب اســناد انتقال شماره 
1340/02/26-148و231- 1341/03/05 و268-1342/05/17 دفتــر 84 تمامــت 
یک ونیم ســهم از مالکیت خویش را بغیر انتقال نموده و به حکایــت دفتر امالك معامله 
دیگرى انجام نگردیده در اثر ســهل انگارى مفقود شــده اســت نظر باینکه درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معاملــه ( غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده ) 
نسبت به آن با وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا مدت 
10 روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و

سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . م الف: 1124752 

خیر اله عصارى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زواره/1/148 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: هر چه 
شیوه نامه هاى بهداشتى بیشــتر و بهتر رعایت شود تعداد 

بیماران کرونایى کاهش مى یابد.
بابک عشــرتى با بیان اینکه ترکیه و عــراق تعداد ابتالى 
بیشــترى در مقایســه با ایران دارند، افزود: این اتفاق در 
کشــورهاى اروپایى نیز افتاده است و کشورهایى که شیوه 
نامه هاى بهداشــتى را بهتر رعایــت مى کنند همه گیرى 
کمترى دارند، اما کشورهایى مانند هند که دستورالعمل هاى 
بهداشتى در آنها کمتر رعایت مى شود، همه گیرى بیشترى 

است.
عشــرتى گفت: فروردین سال گذشــته مردم درك خطر 

بیشترى از کرونا داشتند و بر این اساس موج اول به سرعت 
فروکش کرد، اما اکنون به دلیل طوالنى شدن بحران مردم 
درك خطر کمترى دارند. وى با بیان اینکه کاهش موج کرونا 
به رفتار ما بستگى دارد، افزود: واکسیناسیون تازه آغاز شده 

است و مردم باید شیوه نامه هاى بهداشتى را رعایت کنند.
این اپیدمیولوژیست گفت: تا زمانى که جمعیت آسیب پذیر در 
کشور وجود داشته باشد انتقال بیمارى وجود دارد و تا زمانى 
که پوشش واکسیناسیون با سرعت مناسب نداشته باشیم 
گرفتار کرونا هستیم. عشرتى افزود: سرعت موج هاى کرونا 
تابع جهش هاى این ویروس اســت و ویروس انگلیسى در 

سرعت همه گیرى موج اخیر نقش داشت.

مرکز کنترل و پیشگیرى از بیماریها در آمریکا با اشاره 
به دســتورالعمل پاکســازى و ضد عفونــى کردن هر 
روزه وســایل و ســطوح در مطلبى تازه منتشر کرد: در 
بیشتر محیط ها و شــرایطى که قرار گرفتن در معرض 
کروناویروس قطعى نیست،  تمیز کردن با آب و صابون 
به جاى استفاده از اسپرى هاى ضد عفونى کننده کافى 

است.
بنابر اعالم این مرکز، تمیز کــردن معمول که حداقل 
یک بار در روز با صابون یا مواد شوینده انجام مى شود، 
مى تواند به طور قابــل توجهى میزان ویــروس را در 
ســطوح کاهش دهد. همچنین ضد عفونى کردن فقط 

در مدارس و منازلى که مورد مشکوك یا تایید شده ابتال 
به کووید-19 طى 24 ساعت گذشته وجود داشته است،  

توصیه مى شود.
این دستورالعمل مکمل توصیه هاى اخیر کارشناسان 
بهداشت و متخصصان پزشکى است که توصیه کرده اند 
احتمال انتقال یا آلوده شدن با ویروس تنفسى از طریق 
ســطوح در مقایســه با تماس مســتقیم با فرد آلوده و 

ترشحات تنفسى یا انتقال از طریق هوا پایین است.
پیش از این نیز کارشناسان این مرکز تایید کرده بودند که 
انتقال بیمارى کووید-19 از طریق سطوح بسیار کمتر 

از میزانى است که اوایل آغاز همه گیرى تصور مى شد.

انتقال کرونا در چه صورت 
قطع مى شود

دستورالعمل جدید درباره 
ضدعفونى کردن سطوح 

چاقى دامنگیر 
  ایرنا| مـدرس و مربى فدراسـیون بدنسـازى 
گفت: چاقى بى رویه و اضافه وزن معضلى اسـت که 
این روزها بر اثر کم تحرکى ناشى از شرایط کرونایى 
دامنگیـر افـراد مختلف جامعه شـده اسـت. فرشـته 
امیرتیمـورى افـزود: درحالى کـه ورزش موجب باال 
رفتن ایمنى بدن و از ابتال به کرونا جلوگیرى مى کند، 
بى تحرکى افراد باعث اضافه وزن فراگیر شـده و در 

یک سال گذشته به دغدغه بزرگى تبدیل شده است.

مدیران اردکان واکسن نزده اند
  فارس| سرپرست شـهردارى اردکان گفت: 
بحث تزریق واکسـن کرونا سـهمیه نیروهـاى واحد 
خدمات شهرى به مدیران، از جمله خبرهایى است که 
در فضاى مجازى منتشر شد که واقعیت ندارد. احمد 
شـفیع زاده افزود: در مجموع 45 دوز واکسن سهمیه 
اعالم شـد که 35 نفر از واحد خدمات شـهرى شامل 
پاکبانان و رانندگان خودروهاى ویژه حمل زباله از آن 
استفاده کردند که با فشار مسوول واحد مربوطه انجام 
شـد و بیشـتر آنها در سـه روز مراجعه نکردند و ترس 
را عامـل آن دانسـتند. وى اضافه کرد: بـا هماهنگى 
واحد خدمـات شـهرى در مـورد واکسـن باقیمانده، 
کارکنـان تعمیرگاه، آهنگرى و بازرسـان سـاختمان 
و چنـد واحـد پرخطـر ادارى جایگزیـن آن شـدند. 
این مسـئول اظهارکرد: تنها مسوول خدمات شهرى 
براى اعتماد سـازى پاکبانان اقدام به ترزیق واکسن 

کرد.

روى موج کووید-19

در حالى که تلفات کرونا در سراسر جهان از سه میلیون تن 
فراتر رفته است و روزانه هم به تعداد مبتالیان و جانباختگان 
اضافه مى شود، برخى کشورهاى شرق آسیا از جمله چین 
در این مسیر به پیروزى دست یافته و برخى هم مانند ژاپن و 
کره جنوبى وضعیت به مراتب بهترى نسبت به دیگران دارند.

گزارش ها نشان مى دهد که شمار ابتال و مرگ و میر ناشى 
از این بیمارى مهلک در کشورهاى چین، کره جنوبى و ژاپن 
رو به کاهش است و اقدامات این کشورها توانسته تا حدى از 

شیوع کرونا جلوگیرى کند.
 چین

اگرچه ویروس کرونا نخســتین بار در شهر ووهان واقع در 
استان هوبى در مرکز چین شناســایى شد اما این کشور به 
سرعت توانست جلو شیوع این ویروس را بگیرد و غیر از چند 
ماه نخســت که موارد کمى در این کشور شایع شد، سراسر 
چین از کرونا پاك شد. قرنطینه برخى شهرها از جمله ووهان 
و استان هوبى براى حدود دو ماه، رعایت فاصله اجتماعى و 
استفاده از ماسک، تعطیلى مدارس و مراکز دولتى به صورت 
محدود، بســتن مرزها و در نهایت همراهى خوب مردم با 
سیاســت هاى دولت از جمله عوامل موثر در کنترل شیوع 

این ویروس بود.
اگرچه مرزها تا حدى باز هستند و مسافرت هاى بین المللى 
به طور جدى محدود شــده اند دولت چین توانسته است به 
سرعت از ابتال به بیمارى همه گیر جلوگیرى کند و در نتیجه 

توانست وقت خود را براى تولید واکسن بگذارد. 
ژاپن

نمودار شیوع کرونا در ژاپن هم فراز و فرود زیادى را نشان 
مى دهد. اخیرا و بتازگى تعداد کل مبتالیان به ویروس کرونا 

در ژاپن به حدود پنج هزار نفر در روز رسیده است که براى 
چندمین روز متوالى از چهار هزار تــن عبور کرده و از زمان 
برداشــته شــدن وضعیت اضطرارى در اواخر ماه مارس، 
به باالترین تعداد آلودگى در سراســر کشور رسیده است. 
واکسیناســیون کادر درمانى که در اولویت قرار داشتند، در 
ماه فوریه آغاز شد اما روند پیشرفت آن آهسته بوده است. در 

حالى که تخمین زده مى شود حدود 4 میلیون و 800 هزار 
نفر از کادر درمانى واجد شرایط دریافت واکسن هستند اما 
تاکنون، تنها 14 درصد دو نوبت واکسیناســیون را زده اند. 
واکسیناسیون ســالمندان در ژاپن هم روز دوشنبه گذشته 

آغاز شد.
وزارت بهداشت این کشور مى گوید پیش بینى مى کند که 

تا نیمه اول ماه مه، دوزهاى کافــى جهت تزریق دو نوبت 
واکسن تمام واجدین شرایط تحویل داده شود.

قرار است فایزر طبق قراردادى که با دولت ژاپن دارد، دوزهاى 
کافى براى واکسینه کردن 72 میلیون نفر را تحویل ژاپن دهد. 
عالوه بر فایزر، ژاپن توافق نامه هایى با شرکت هاى آسترازنکا 
و مدرنا نیز براى دریافت دوزهاى کافى براى پوشش 126 

میلیون نفر جمعیت این کشور امضا کرده است.
کره جنوبى

 اما وضعیت کره جنوبى به عنوان یکى دیگر از کشورهاى 
موفق در مبارزه با شیوع کرونا به مراتب بهتر از ژاپن است. 
در این کشور تا کنون حدود 114 هزار تن مبتال شده و 1800 

تن هم جان خود را از دست داده اند.
با تالش هاى دولت این کشور، شمار مبتالیان به کرونا در 
کره جنوبى روزانه به حدود 500 تا 600 نفر محدود شده است 
اما عفونت هاى پراکنده همچنان در سراســر کشور ظاهر 
مى شــود و تالش هاى ضد کرونا در برابر موج چهارم این 

بیمارى همه گیر را پیچیده کرده است.
مقامــات بهداشــتى از افزایش عفونت هــاى گروهى در 
مکان هاى عمومى از جمله اماکن ورزشــى، کلیســاها، 
رســتوران ها، محــل کار و مــدارس، به دلیــل افزایش 

فعالیت هاى خارج از منزل در فصل بهار هشدار داده اند.
هفته گذشــته، مقامات این کشــور ضمــن تصمیم براى 
ممنوعیت فعالیت مراکز تفریحى در منطقه بزرگ سئول و 
بندر بوسان در جنوب شرقى، تصمیم گرفتند که براى کنترل 
ویروس، ســطح فعلى قوانین فاصله اجتماعى را تا 20 روز 

دیگر حفظ کند.
واکسیناســیون عمومى کرونا با اســتفاده از واکسن فایزر 
آمریکایى از دهه اول اســفند در کره جنوبى آغاز شد. وزیر 
بهداشت این کشــور اعالم کرده اســت دولت قصد دارد 
واکسن هاى مورد نیاز را از ارائه دهندگان مختلف از جمله 
شرکت هاى «فایزر»، «مدرنا»، «آسترازنکا» و «جانسون اند 
جانسون» خریدارى کند. از زمان آغاز واکسیناسیون در کره 
جنوبى تا کنون یک میلیون و 512 هزار تن واکسینه شده اند.  

کرونا در شرق آسیا به زانو درآمده است

آگهى تغییرات 
شــرکت نایلون چاپ نگین شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1707 و 
شناســه ملــى 10260338511 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : غالمرضا هادى سیچانى به کدملى 
1282696815 به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیــره و محمدباقر هادى 
ســیچانى به کدملى1282696661 به 
سمت رئیس هیات مدیره و سعید هادى 
ســیچانى به کدملى 1292882077به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه 
امضاء اعضاى هیأت مدیره و با مهر شرکت 
معتبر اســت مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1124239)

آگهى تغییرات 
شــرکت نایلون چاپ نگین شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1707 و 
شناســه ملــى 10260338511 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/11/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمرضا هادى 
ســیچانى به کدملى 1282696815 و 
محمدباقــر هادى ســیچانى به کدملى 
1282696661و سعید هادى سیچانى 
بــه کدملــى 1292882077 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. محبوبه هادى 
پور به کدملــى 1283543974 و آصفه 
میرزا باقریان حســین آبادى به کدملى 
1282728091 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1124248)

آگهى تغییرات 
شــرکت آرش کوشاى ســهند شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60436 
و شناســه ملــى 14007563892 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1400/01/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : حســن ترکیان به کدملى 
1283226057 و امیر تاج الدین خوزانى 
بــه کدملــى 1289201803 و زینب 
ســادات مرتضویان دهکردى به کدملى 
1290875421 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد. علیرضا محمدى فارســانى 
به کدملــى 1292783842 و مصطفى 
ســالمتیان به کدملى 4623244326 
بترتیب بسمت بازرســان على البدل و 
اصلى شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1124297)

آگهى تغییرات 
شــرکت آتش مهار چهار ستون سهامى 
خاص به شماره ثبت 57886 و شناسه ملى 
14006584139 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/01/17 و 
طبق اختیــارات حاصله تفویض شــده از 
مجمع عمومى فوق العاده 15 /01 /1400 
سرمایه شــرکت از محل واریز نقدى (به 
استناد گواهى شماره 53/6990/18 مورخ 
1400/01/16 بانک تجارت شعبه شهرك 
صنعتى جى) و باال بردن مبلغ اسمى از مبلغ 
مبلــغ بــه  ریــال   10  000  000

افزایــش  ریــال   4  009  000000
یافت و ماده 5 اساســنامه بدین شــرح 
اصالح شــد : ســرمایه شــرکت مبلغ

 000000 009 4 ریال نقدى است که به 
100 سهم 000090 40 ریالى بانام عادى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1124443)

تاسیس شرکت سهامى خاص نساجى کوروش مدرن سپاهان درتاریخ 1400/01/26 به شماره ثبت 
67495 به شناسه ملى 14009950908 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع پارچه و پلى استر ، واردات انواع ماشین 
آالت نساجى و تکمیل پارچه ، واردات مواد و الیاف نساجى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از 
خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه 
کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى 
دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى 
صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله عسگریه ، خیابان فرسان شمالى ، بن بست نسیم[24] ، پالك- 60 ، طبقه اول کدپستى 
8199665736 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 8 مورخ 1400/01/22 نزد بانک سپه شعبه کهندژ با کد 510 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم ریحانه نجارزادگان به شماره 
ملى 1281827606 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد افیونى به شماره 
ملى 1286905680 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 1 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال آقاى حسین افیونى به شماره ملى 1287382381 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد رزاززاده به 
شماره ملى 1287373151 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مجید رزاززاده به شماره ملى 
1293349178 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1124441)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى پارس کنترل سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 34143 و شناســه ملى 10860425860 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى آذرین حســاب حسابداران رسمى به شناسه ملى 10100602370 به ســمت بازرس اصلى ومحسن طاوسى به شماره ملى 
1270819038 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1124233)

آگهى تغییرات 
شرکت نایلون چاپ نگین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1707 و شناسه ملى 10260338511 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 851000000ریال به 35000000000ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح 
شد :ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 35000000000ریال نقدى است که به 000 35سهم با نام عادى000000 1ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1124250)

آگهى تغییرات 
شرکت آرش کوشاى سهند شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 60436 و شناسه ملى 14007563892 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر تاج 
الدین خوزانى به کدملى 1289201803 به سمت مدیرعامل و حسن ترکیان به کدملى 1283226057 به سمت رئیس هیات مدیره و زینب سادات مرتضویان دهکردى به کدملى 1290875421 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 

هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1124296)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى فرا طرح نوین مهرگان پیشتاز سهامى خاص به شماره ثبت 33285 و شناسه ملى 10260538041 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/12/01 موسسه حسابرسى آذرین حساب (حسابداران رسمى) به شناسه ملى 10100602370 به سمت بازرس اصلى و خانم سمیرا طاهرى به شماره ملى 1270803158 

به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1124277)
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هنگامى که سطح کلســترول خون و یا ترى گلیسیرید 
بیش از حد باال مى رود، خطر ابتال به حمله قلبى، سکته 
مغــزى، بیمارى هاى عــروق محیطــى و ... به میزان 

چشمگیرى افزایش مى یابد.
کلسترول براى ساخت و نگه داشتن قسمت هاى اصلى 
ســلول ها مانند غشاى ســلول و همچنین ساخت چند 
هورمون اساسى از جمله استروژن، پروژسترون، ویتامین 
دى و استروئید ها بســیار مهم است. ترى گلیسیرید نیز 
بخش اعظمى از انرژى مورد نیاز براى عملکرد بافت هاى 
بدن را تامین مى کنند؛ بنابراین شما نمى توانید بدون هیچ 

یک از این چربى ها زندگى کنید.
اما هنگامى که سطح کلسترول خون و یا ترى گلیسیرید 
بیش از حد باال مى رود، خطر ابتال به حمله قلبى، سکته 
مغــزى، بیمارى هاى عــروق محیطــى و ... به میزان 

چشمگیرى افزایش مى یابد.
به همین دلیل باید نگران میــزان این دو چربى در بدن 

باشید:
دو منبع براى کلسترول و ترى گلیســیرید وجود دارد: 
منابع غذایى و منابع درون زا (که در بدن تولید مى شوند). 
چربى هاى موجود در رژیــم غذایى از طریق روده جذب 
مى شوند و سپس از طریق جریان خون به کبد مى روند و 
پردازش مى شوند. یکى از کار هاى اصلى کبد این است 
که مطمئن شــود تمام بافت هاى بدن شما کلسترول و 
ترى گلیسیرید مورد نیاز خود را دریافت کرده اند. به طور 
کلى، حدودا هشت ســاعت بعد از غذا، کبد کلسترول و 
ترى گلیســیرید هاى غذایى را از جریان خون مى گیرد. 
در مواقعى که چربى هاى رژیمى موجود نیست، کبد شما 
کلسترول و ترى گلیسیرید تولید مى کند. در واقع حدود 

75 درصد کلسترول بدن شما توسط کبد تولید مى شود.
سپس کبد کلســترول و ترى گلیســیرید را به همراه 
پروتئین هــاى خاص در بســته هاى ریزشــکل به نام 
لیپوپروتئین ها قرار مى دهد کــه به گردش خون منتقل 
مى شوند. کلســترول و ترى گلیسیرید از لیپوپروتئین ها 
خارج مى شــوند و در هر کجــا که مورد نیاز باشــد، به 
سلول هاى بدن تحویل داده مى شوند. در این میان، ترى 

گلیســیرید اضافى – یعنى آن هایى که بالفاصله براى 
سوخت و انرژى الزم نیستند - براى استفاده هاى بعدى 

در سلول هاى چربى ذخیره مى شوند.
براى بررسى میزان کلسترول، پزشک شما آزمایش خون 
تحت عنوان پروفایل لیپید را ترتیب مى دهد. این تست 
کلسترول ال دى ال و اچ دى ال به همراه ترى گلیسیرید 
را بررسى مى کند. قبل از این آزمایش، پزشک به احتمال 
زیاد از شما مى خواهد که حداقل 8 تا 12 ساعت از خوردن 

و آشامیدن مایعات خوددارى کنید.
انجمن قلب آمریــکا تصریح مى کند که ســطح ترى 
گلیسیرید ناشتا در هر فرد باید کمتر از 150 میلى گرم در 
دسى لیتر و یا در حالت غیر ناشــتا در یک فرد سالم باید 

کمتر از 200 میلى گرم در دسى لیتر باشد.
اگر در شــما اختالل لیپیدى یا دیس لیپیدمى تشخیص 
داده شــده اســت، این یعنى سطح کلســترول بد شما 
یا لیپوپروتئیــن با چگالى پاییــن و در اصطالح LDL و 
همچنین ترى گلیسیرید شــما بیش از حد مجاز است. 
همانطور که گفته شد، مقادیر باالى این دو چربى خطر 

ابتال به بیمارى هاى قلبى را باال مى برد.
براى درك اینکه اختالل لیپیدى چیســت، باید در مورد 
کلسترول بدانید. دو شکل کلسترول موجود در بدن شما 
یعنى لیپوپروتئین با چگالى کم و لیپوپروتئین با چگالى 
باال یا HDL وجود دارد. ال دى ال یا همان کلســترول 
بد از طریق غذا هاى سرشــار از کلسترول مانند گوشت 
قرمز یا لبنیات جذب مى شود. این چرب ى با سایر چربى ها 
و مواد موجود در خون شــما ترکیب شده و باعث انسداد 
در شریان ها مى گردد. انسداد در شریان ها، جریان خون 
را کاهش داده و باعث بروز حمله قلبى یا ســکته مغزى 

مى شود.
در مقابل ال دى ال، اچ دى ال، تاثیرات محافظتى بر قلب 
شما دارد. اچ دى ال کلسترول مضر را از شریان ها منتقل 

کرده و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را دور مى کند.
در مقابل این دو نوع کلسترول، ترى گلیسیرید ها هستند. 
بدن شــما کالرى اضافى موجود در بدن را که سوزانده 

نشده، تبدیل به چربى مى کند.

بسیارى از افراد عادت دارند که براى رفع تشنگى در وعده افطارى بالفاصله 
یکى دو لیوان آب یا نوشیدنى کامال یخ بنوشند. بهتر است بدانید که نوشیدن 
آب یخ در وعده افطار مى تواند با وارد کردن شوك حرارتى به سیستم گوارش 
باعث ایجاد مشکالتى مانند گرفتگى هاى عضالنى در ناحیه شکم، ایجاد 

حس دل درد یا حتى ایجاد ریفالکس شود.
از طرف دیگر، بعضى از تحقیقات نشان داده اند که اگر فردى به میگرن یا 
سردرد مزمن مبتال باشد و وعده افطارش را با نوشیدن یک لیوان آب یخ آغاز 
کند، حتما با تشدید سردرد مواجه خواهد شد. نکته دیگر این که نوشیدن آب 
یخ در وعده افطار مى تواند باعث ایجاد اختالل در هضم و جذب مواد غذایى 
شود و درنتیجه مشــکالت ثانویه اى مانند دل درد، نفخ و ریفالکس را به  
همراه بیاورد. بد نیست بدانید زمانى که دستگاه گوارشى براى 
مدت زمان طوالنى مانند ساعات روزه دارى خالى مى ماند 
باید براى عملکرد بهتر خودش حتما یک خوراکى نسبتا 
گرم و رقیق را دریافت کند. با این حساب، اگر شما 
به عنوان اولین خوراکى وعده افطارى از مقدارى 
آب یا نوشیدنى یخ استفاده کنید حتما باعث ایجاد 

مشکالت گوارشى فراوانى خواهید شد.
این درحالى است که شیر ولرم، آب نسبتا گرم، 
چاى کم رنگ گرم یا حتى یک نوع ســوپ 
گرم کامال رقیق همگى مى توانند یکى 
از بهترین گزینه هاى خوراکى 
براى شــروع افطار باشند. به 
عبارت ساده تر، زمانى که شما 
یک نوشیدنى یا خوراکى رقیق 
گرم را براى شروع افطار در نظر 
مى گیرید، سیســتم گوارشى 
به آرامى بــراى دریافت مواد 
غذایى آماده مى شود و مى تواند 
بهترین عملکردش را داشــته 

باشد.

یک پزشک کره اى به نام «چو یونگچون» در 30 سال گذشته تحقیقاتى را 
در مورد فواید درمانى کف زدن انجام داده است.

کف زدن یک فرآیند شیمیایى است که اعضاى بدن، به ویژه روده را از طریق 
رگ هاى خونى که در کف دست و انتهاى انگشتان جمع مى شوند، تحریک 
مى کند. اگر محکم و جدى کف بزنیم، تأثیر کف زدن از سر تا پا گسترش 
خواهد یافت، به گونه اى که احساس مى کنیم در حال انجام ورزش و ماساژ 

دادن تمام مناطق بدن هستیم.
7 روش درمانى کف زدن

■  اولین نوع کف زدن با همه انگشتان و با کل کف دست؛ این روش براى 
بهبود گردش خون و درمان درد عصب بسیار مفید است.

■  دومین راه کف زدن فقط با نوك انگشتان است. این روش براى کسانى 
که از ضعف بینایى، خونریزى مکرر از بینى و رینیت آلرژیک رنج مى برند 

مفید است.
■  سوم، کف زدن با کف دستان درحالى که انگشتان دست صاف و دور از هم 
هستند؛ این روش باعث افزایش عملکرد اندام ها، به ویژه روده ها مى شود.

■ چهارم کف زدن با مشت؛ به گونه اى که دو دست خود را مشت مى کنید 
و پشت انگشتان را به هم مى زنید. ممکن است در ابتدا احساس درد کنید، 
به خصوص در استخوان هاى انگشت و مفاصل، اما بعد از مدتى احساس 
آرامش مى کنید و درد از بین مى رود. این کف زدن براى جلوگیرى و درمان 

انواع سردرد ها و درد هاى ناحیه شانه موثر است.
■  پنجمین روش، کف زدن فقط با انگشــتان دســت است. این روش بر 
تحریک انگشتان تمرکز داشته و در پیشگیرى و درمان بیمارى هاى قلب 

و برونش مؤثر است. 
■ ششمین روش کف زدن با زدن کف دست به پشت دست دیگر است که 
باعث تقویت نواحى میانى و ستون فقرات مى شود، آن ها را تقویت مى کند 

و به رفع درد از آن ها کمک مى کند.
■ هفتم کف زدن در پشت گردن، یعنى دست هاى خود را به پشت سر دراز 
کرده و کف بزنیدد. این روش خستگى در ناحیه شانه را برطرف و به کاهش 

چربى دست نیز کمک مى کند.

محققانى از دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و دانشگاه آزاد واحد 
علوم و تحقیقات تهران دست به انجام پژوهشى زده اند که در آن 
تأثیر مصرف نان حاوى دانه کتان (یا بــزرك) بر بهبود وضعیت 

چربى خون مورد ارزیابى علمى واقع شده است.
این مطالعه با مشارکت 48 بیمار مبتالبه چربى باال به مدت شش 
هفته انجام شد. بیماران به صورت تصادفى به دو گروه مداخله و 
کنترل تقسیم شــدند. گروه مداخله دو عدد نان حاوى 20 درصد 
دانه کتان و گروه کنترل دو عدد نان ساده به صورت روزانه مصرف 
کردند. سپس سطوح چربى خون و فشارخون و همچنین برخى 

شاخص هاى دیگر داوطلبان مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت.
نتایج این بررسى ها نشــان داد که مصرف نان محتوى دانه هاى 

کتان، به شکلى قابل توجه سطح کلســترول، ترى گلیسیرید و 
فشــارخون افراد را کاهش مى دهد. همچنین مصرف این ماده 
غذایى باعث مى شود که سطوح ماده مفیدى به نام آپلین در خون 

افراد افزایش یابد.
دراین باره، محمدحسن انتظارى، محقق دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان مى گوید: «با استناد به یافته هاى مطالعه ما، مصرف نان 
دانه کتان منجر به کاهش ترى گلیسیرید، کلسترول، فشارخون 
سیستول و دیاســتول و همچنین افزایش سطح آپلین مى شود. 
بنابراین مى توان نتیجه گیرى کرد که چنانچه دوز مصرفى و شرایط 
نگهدارى آرد کتان رعایت شود، مى توان از آن در تهیه نان براى 

اصالح وضعیت افراد مبتالبه چربى خون استفاده کرد».

عالئم اولیه بیماریهاى قلبى شامل احساس گیجى، خستگى، تنگى 
نفس، عرق سرد و سردرد است. کارشناســان توصیه مى کنند در 
صورت بروز این عالئم ضرورى است به پزشک مراجعه کنید چرا که 
مى تواند نشانه هاى هشدار بیمارى قلبى باشد. رژیم غذایى سرشار از 
چربى، مواد قندى، نمک و کلسترول باال در کنار بى تحرکى، استرس 
کنترل نشده و عصبانیت، خطر بروز بیمارى قلبى را افزایش مى دهد.

از جمله توصیه هاى مفید براى سالمت قلب مى توان به این موارد 
اشاره کرد:

 رژیم غذایى سالم
رعایت سه وعده غذایى ســالم در طول روز اهمیت دارد که شامل 
مصرف میزان بیشترى از میوه هاى تازه و سبزیجات است. همچنین 

الزم است سیر و زنجبیل در رژیم غذایى گنجانده شود.
تحرك کافى                 

پیاده روى، ورزشى عالى اســت و یک روش درمانى نیز به حساب 

مى آید. پیاده روى سریع هنگام صبح براى مدت 30-45 دقیقه براى 
قلب بسیار مفید است.

 بودن در طبیعت
با تنفس در طبیعت بدن میزان کافى از اکسیژن را دریافت مى کند. 
عالوه بر این، درختان و پوشش گیاهى با جذب آالینده هاى هوازى، 
بدن را از تاثیرات آلودگى ها دور ســاخته و سالمت ریه ها را حفظ 

مى کند.
 چکاپ مرتب 

در صورت ابتال به دیابت، فشار خون و کلســترول باال معاینات به 
موقع و مراجعه به پزشک بیشتر اهمیت پیدا مى کند. همچنین درمان 
استرس توصیه مى شود زیرا واکنشهاى بیوشیمى به استرس موجب 
افزایش فشار خون و باال رفتن ضربان قلب مى شود که در صورت 
عدم کنترل استرس و گرفتار شدن در چرخه استرس با پیامدهایى 

براى سالمتى همراه است.

کلسترول و 
ترى گلیسیرید 

چه فرقى باهم دارند؟ عالئم اولیه 
بیمارى هاى قلبى را بشناسید 

پزشکان همیشه نوشــیدن آب به میزان کافى در طول روز را توصیه مى کنند، بنابراین 
برخى افراد همواره با خود بطرى آب حمل مى کنند تا مواقع نیاز از آن بنوشــند و گلوى 
خود را تازه کنند؛ اما قرار دادن لیــوان آب کنار رختخواب هدف مــورد نظر را محقق 

نمى کند و حتى آسیب زاست.
خطر آلودگى

رایج ترین خطر قرار دادن لیوان آب در کنار تخت، احتمال آلودگى آب است؛ زیرا فرصت 
بسیار خوبى براى نفوذ باکترى ها به این لیوان توسط حشرات وجود دارد همچنین ممکن 

است گرد و غبار هم وارد آن شود.
تغییر طعم آب

آب معموًال حاوى کلر است که احتمال ابتال به عفونت را کاهش مى دهد، اما ماندن یک 
لیوان آب در کنار تخت در طول ساعت هاى طوالنى خواب منجر به تبخیر کلر و تغییر 

طعم آب مى شود؛ بنابراین پس از ریختن آب در لیوان بالفاصله آن را بنوشید.
خطر آتش سوزى

خطر قرار دادن یک لیوان آب در کنار تخت را نمى توان از لحاظ احتمال آتش ســوزى 

دســت کم گرفت؛ به ویژه آنکه در زندگى ما تعداد زیادى لوازم و دســتگاه هاى برقى 
وجود دارد که ممکن اســت قطره اى از این آب روى آن ها ریخته و باعث آتش سوزى 

شود.

انتقال میکروب ها
ممکن اســت میکروب ها به راحتى از طریق فــرد به آب منتقل شــوند؛ به گونه اى 
که نوشــیدن جرعه اى از آن آب هنگام شــب و تکــرار آن در صبح احتمــال انتقال 
میکروب از دهــان فردى کــه آب را نوشــیده اســت بــه لیــوان و آب را افزایش

 مى دهد.
آب اسیدى

گذاشتن یک لیوان آب در کنار تخت بدون پوشــاندن درب آن به معناى اضافه کردن 
مقدارى دى اکسید کربن به آب و اسیدیته شدن آن است؛ شاید این موضوع خطر زیادى 

براى سالمتى نداشته باشد، اما طعم و بوى آن را عوض مى کند. 
مشکل خوابیدن

بسیارى از توصیه هاى متخصصان بهداشــت در مورد لزوم پرهیز از نوشیدن آب زیاد 
کمى قبل از خواب به دلیل افزایش نیاز به رفتن به دستشویى آگاه هستیم، بنابراین قرار 
دادن یک لیوان آب کنار رختخواب هنگام خواب گزینه مناسبى نیست و مى تواند خواب 

آرام را از ما بگیرد.

خطرات قرار دادن لیوان آب کنار رختخواب هنگام خواب

ش و ماساژ 

ش براى 

ى کسانى 
مى برند 

دور از هم 
ى شود.

مى کنید 
،،،،،،د،دد،د،دد،ید،د،د رد کن

 احساس 
 و درمان 

 روش بر 
اى قلب 

 است که 
 مىکند 

ت سر دراز 
ه کاهش

مضرات نوشیدن آب یخ 
در وعده افطارى

وقتى کف مى زنید 
چه اتفاقى 

براى بدن شما مى افتد؟

با این نان، چربى خون را کنترل کنید

یک متخصص دندانپزشکى درباره رعایت بهداشت و دندان توضیحاتى داد.
مصطفى محاورى متخصص دندانپزشکى کودکان با حضور در برنامه کودك 
مادر تندرستى اظهار کرد: بهداشت دهان و دندان باید از دورانى که مادر باردار 
است رعایت شود، اگر مادر دندان سالم داشته باشد احتمال اینکه کودك هم 

دندان سالم داشته باشد زیاد است.
او با اشاره به اینکه پوسیدگى دندان بیمارى عفونى است افزود: میکروب و 
عفونت از طریق ارتباط نزدیک بین دهان مادر و کودك به کودك منتقل 
مى شود بنابراین اولین میکروب هاى پوسیدگى زا در دهان کودك نهادینه 
مى شود. محاورى با اشاره به اینکه بهداشت و مراقبت از دندان کودك تنها 
متوجه مادر نمى شود بلکه باید این مسئولیت از جانب پدر هم مورد پذیرش 
قرار بگیرد افزود: دندان کودکان زیر 2 سال را باید پدر و مادر با هم مسواك 
بزنند و محیطى شاد را براى کودك ایجاد کنند تا مسواك زدن براى کودك 

امرى پذیرفته شده باشد.
متخصص دندانپزشکى کودکان با اشاره به اینکه مسواك زدن براى کودکان 
نباید موضوعى اذیت کننده باشد افزود: براى کودکان زیر یک سال باید از 
مسواك انگشتى استفاده کرد و آرام آرام اقدام به مسواك زدن دندان کرد، 
بعد از یک سالگى مسواك انگشتى ارزشى ندارد و باید از یک سالگى به بعد از 

مسواك دستى استفاده کرد.
او عنوان کرد: اگر به موقع و با مالطفت مسواك زدن دندان کودك را شروع 
کنیم کودك این موضوع را مى پذیرد لذا مســواك زدن با آب خالى کافى 
است، تا 3 سالگى طبق استاندارد هاى جوامع پزشکى نیازى به استفاده از 
خمیر دندان براى کودکان نیست، زیرا مواد اضافه خمیر دندان براى کودکان 

زیر سه سال مضر است.
محاورى اضافه کرد: واقعیت این است که پوسیدگى ها در جامعه ما ژنتیکى 
نیست بلکه علت اصلى پوسیدگى تغذیه است اگر اصول تغذیه رعایت نشود، 
مسواك زدن فایده اى ندارد، باید از 6 الى 7 ماهگى مسواك زدن کودکان 
را آغاز کنیم و حدود یک ســالگى حتماً باید براى ویزیت به دندانپزشــک 

مراجعه کرد. 
او گفت: باید دندان هاى شیرى کودکان را تا 12 سالگى حفظ کنیم، زیرا اگر 
بهداشت را رعایت کنیم مى توانیم دندان سالمى داشته باشیم، اگر نوزاد بعد از 
یک سالگى هیچ دندانى در نیاورد باید براى بررسى علل عدم رویش دندان 

به دندانپزشک متخصص اطفال مراجعه کرد.
متخصص دندانپزشکى کودکان تصریح کرد: اگر بیمارى خاصى در نوزاد 
وجود نداشته باشد یک کودك سه ساله مى بایست، 20 دندان شیرى در دهان 
خود داشته باشد، در حالت طبیعى این 20 دندان شیرى درآمده تا 3 سالگى در 
داخل دهان قرار دارند و از سن 6 سالگى به تدریج مى افتند تا اینکه در سن 12 

سالگى 20 دندان دائمى جایگزین آن 20 دندان شیرى مى شوند.

بهداشت دهان و دندان باید از 
چه دورانى رعایت شود؟



نوبت دوم آگهى مزایده اجاره

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهاناداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهاى بالاستفاده خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به شرح ذیل واگذار نماید.

تاریخ نام مزایده
انتشار

تاریخ دریافت 
اسناد

بازدید از 
سامانه از تاریخ

پایان زمان ارسال 
پیشنهاد قیمت

تاریخ 
بازگشائى

شماره مزایده در 
سامانه

واگذارى اجاره 4 کارگاه آموزشى 
1400/01/301400/01/301400/01/301400/02/091400/02/115000003343000001صنایع دستى در مرکز زینبیه

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى زبان 
1400/01/301400/01/301400/01/301400/02/091400/02/115000003343000001تخصصى در مرکز شهید رجایى

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى طراحى 
1400/01/301400/01/301400/01/301400/02/091400/02/115000003343000001دوخت در مرکز تیران و کرون

واگذارى اجاره فضاى بالاستفاده در 
1400/01/301400/01/301400/01/301400/02/091400/02/115000003343000001اداره کل نبش خیابان کارگر

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى 
مدیریت صنایع در مرکز شماره 4 

اصفهان
1400/01/301400/01/301400/01/301400/02/091400/02/115000003343000001

در صورتى که شرکت کنندگان داراى صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند و یا مدارك خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد 
در صورت برنده شدن حذف خواهند شد.

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین 

شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده قابل مشاهده بررسى و انتخاب مى باشد.

3- کلیه مزایده گران قبل از شرکت در مزایده نسبت به انجام تأیید صالحیت آموزشى و دریافت فرم شماره 3 از اداره آموزش اداره کل آموزش فنى و حرفه اى 
استان اصفهان اقدام نمایند، در زمان انعقاد قرارداد در صورت عدم ارائه تأیید صالحیت آموزشى سپرده شرکت در مزایده واریزى به حساب سپرده اداره کل 

آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان به نفع دولت ضبط خواهد گردید و قابل استرداد نمى باشد. 
4- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه 

تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است. 

م.الف: 1124857

نوبت دوم   آگهى مزایده

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجانحسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعدادى از پالك زمین هاى مسکونى خود را طبق مشخصات اعالم شده 
در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

شماره شماره مجوز شورانوبت آگهىردیف
کاربرى- موقعیت مساحتپالك

زمین
قیمت پایه هر 

قیمت پایه کل (ریال)مترمربع

مسکونى- شهرك 88951210/ش/99نوبت دوم1
13/000/0002/730/000/000ایثارگران

مسکونى- شهرك 88980195/ش/99نوبت دوم2
14/000/0002/730/000/000ایثارگران

مسکونى- شهرك 88982199/5/ش/99نوبت دوم3
14/000/0002/793/000/000ایثارگران

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مــورخ 1400/02/11 مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 

52432323- 031 تماس حاصل فرمایند.
م.الف:1122698

گروهى خدا را به امید بخشش پرستش کردند، که این پرستش 
بازرگانان است و گروهى او را از روى ترس عبادت کردند که 
این عبادت بردگان است و گروهى خدا را از روى سپاسگزارى 

پرستیدند و این پرستش آزادگان است.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هفتم ماه مبارك رمضان:
اللهّم اعنّى فیِه علــى ِصیاِمِه وقیاِمِه وَجنّبنى فیِه مــن َهَفواتِِه وآثاِمِه 

واْرُزْقنى فیِه ِذْکَرَك بِدواِمِه بتوفیقَِک یا هادَى الُمِضلّین.
خدایا یارى کن مرا در این روز بر روزه گرفتن وعبـادت و برکنارم دار 
در آن از بیهودگى وگناهان و روزیم کن در آن یادت را براى همیشه به 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىتوفیق خودت اى راهنماى گمراهان.

کارشناس اداره مشتریان سیار مخابرات اصفهان ابعاد مختلف سرویس 
رومینگ همراه اول را تشریح کرد.

شهین بهرامى در برنامه رادیویى چتر ارتباط، با اشاره به تعریف سرویس 

رومینگ بین الملل در اپراتور همراه اول، گفت: امکان استفاده از تلفن 
همراه براى ارســال یا دریافت صوت، دیتا و پیامک هنگام مسافرت به 
خارج از محدوده جغرافیایى تحت پوشــش شبکه اپراتور کشور مبدا، با 
استفاده از شبکه هاى تلفن همراه کشور مقصد را سرویس رومینگ بین 
الملل مى گویند. وى افزود: در صورت فعال بودن این سرویس روى خط، 
اگر مشترکین این خط را از کشور خارج کنند و به آنتن هاى کشورهاى 

بین المللى وصل شوند؛نرخ مکالمات طبق توافق هاى صورت گرفته 
بر اساس تعرفه هاى بین الملل محاسبه خواهد شد؛لذا درصورت خارج 
شدن از کشور و فعال نبودن این سرویس، استفاده از خط همراه و سرویس 
رومینگ امکان پذیر نخواهد بود. بهرامى ادامه داد: مشترکین مى توانند 
براى فعالسازى یا غیرفعالســازى رومینگ همراه اول با شماره گیرى 
کد دستورى: ستاره 10 ستاره 29 مربع، ارسال پیامک 29 به سرشماره 

پیامکى 10 و شماره گیرى کد دســتورى: ستاره یک ستاره شش مربع 
نسبت به انجام این عملیات اقدام نمایند.

کارشناس اداره مشتریان ســیار مخابرات منطقه اصفهان ضمن تذکر 
نســبت به تماس خطوط بین الملل با خطوط مشــترکین، بیان کرد: 
مشــترکین عزیز باید دقت کنند که در صورت مشاهده تماس از دست 
رفته، از مبدا شماره هاى بین الملل از برقرارى تماس مجدد با این خطوط 

خوددارى کنند.
گفتنى است سامانه تلفنى3636 برنامه رادیویى چتر ارتباط خط ارتباطى 
بین مشــترکین و مخابرات منطقه اصفهان مى باشــد و مشــترکین 
مى توانند به صورت شبانه روزى نظرات،پیشــنهادات و سواالت خود 
را درســه بخش:تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت از طریق این سامانه 

مطرح نمایند.

بعد از تولید ضخیم ترین تختال با ضخامت 300 میلى متر 
توسط شرکت فوالد مبارکه که براى اولین بار در کشور 
و منطقه انجام شــد، این بار نوبت به تولید عریض ترین 

تختال در کشور با عرض 2000 میلى متر رسید. 
تولید این نوع از تختال در حالى محقق شد که تا پیش از 
این صنایع بزرگى همچون نفت، گاز و کشتى سازى و... 
براى تامین این نوع از تختال، مجبور به انجام واردات از 
دیگر کشــورها بودند. بنابراین باید گفت که تامین نیاز 
صنایع داخلى و از جمله مهم کشور توسط شرکت فوالد 
مبارکه در جهت تحقق شعار «تولید، پشتیبانى ها و مانع 
زدایى ها» در حال انجام اســت تا گامى بزرگ در جهت 
رشد صنعت و اقتصاد کشور برداشته شده و باعث افزایش 
درآمد ارزى براى کشورمان در شرایط تحریمى و جنگ 

اقتصادى گردد.
معاون بهره بردارى شــرکت فوالد مبارکه در خصوص 
تولیــد عریض ترین تختال کشــور توســط شــرکت 
فوالد مبارکــه گفت: تختال با عــرض 2000 میلى متر 
عریض ترین تختالى است که تاکنون در کشور تولید شده 
و از گریدهاى فوق کم کربن و میکرو آلیاژى اســت که 
هم به مصرف صنایع داخلى کشور مى رسد و هم اینکه 
مى توان براى صادرات آن برنامه ریزى انجام داد و جنبه 

ارز آورى دارد.
عباس اکبرى محمدى افزود: در واقع تولید این محصول 
نیاز صنایع داخلى کشور همچون لوله سازى، نفت و گاز 

و پتروشیمى را تامین کرده و آنها را از واردات براى تامین 
ورق هاى تولیدى از این نوع تختال بى نیاز مى کند.

وى درباره اینکه تولید این محصــول تا چه میزان در 
شــرکت فوالد مبارکه انجام خواهد شد نیز اظهار کرد: 
تولید این نوع از تختال بر اساس میزان سفارش هایى 
که دریافت مى شــود، صورت خواهد گرفت. در واقع 
هر اندازه صنایع کشــور از جمله صنایــع نفت و گاز و 
پتروشیمى و لوله سازى به این نوع از تختال نیاز داشته 
باشند، شرکت فوالد مبارکه توان تولید و ارائه آن را به 
مصرف کنندگان دارد، اما عمــده تولید این محصول 
براى صادرات بوده و مى تواند ارزآورى مناســبى براى 
کشور داشته باشــد. لذا با قرارگرفتن کشور در شرایط 
تحریم و اینکــه در جنگ اقتصادى به ســر مى بریم 
اینگونه محصوالت در تامین ارز مورد نیاز کشور نقش 
راهگشایى خواهد داشــت که البته این موضوع نیز با 
توجه به میزان سفارشى که مى توان از بازارهاى خارجى 

جذب کرد؛ محقق خواهد شد.
اکبرى محمدى در خصــوص اینکه آیــا تختال تولید 
شده توان رقابت با نمونه مشابه خارجى خود را دارد و بر 
اساس استانداردهاى بین المللى تولید شده نیز گفت: این 
محصول تولید شده براى صادرات به بازارهاى خارجى 
نیز بوده اســت، که این بازارها کیفیت در اولویت براى 
آنهاست و کیفیت تولید قابل رقابت با مشابه محصوالت 

خارجى است.

ساخت تختال عرض 2 متر، محصولى 100 درصد ایرانى با کیفیتى مشابه محصوالت خارجى

تکمیل سبد محصوالت صادراتى فوالد مبارکه

سرویس رومینگ بین الملل
 همراه اول چیست؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: میزان 
هدررفت شبکه  آب این استان در سال هاى اخیر با انجام 
اقدامات مناسب روند نزولى داشته و اکنون به 16 درصد 

رسیده است.
هاشــم امینى دلیل این کاهش را عیب یابى، اصالح و 
نوسازى شبکه هاى آبرسانى و همکارى مردم برشمرد و 

افزود: پیش تر این رقم 34 درصد بود.
وى اضافه کرد: امروز میزان هدررفت شــبکه  آب استان 
کمترین مقدار در کشــور را به خود اختصاص داد و  این 
رقم با ادامه طرح هاى مرتبط با نوســازى شبکه  کاهش 

خواهد یافت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان خاطرنشان 

کرد: نصب و راه اندازى ســامانه هاى هوشمند تِله مترى 
و تلِه کنترل و سامانه پایش فشار شبکه با هدف کاهش 
هرچه بیشتر هدررفت آب در ســال هاى گذشته بخوبى 

انجام گرفت.
امینى با بیان اینکه تامین پایدار آب آشامیدنى مشترکان 
شهرى و روستایى با حداکثر کیفیت همچون سال هاى 
قبل امسال در دستور کار است تصریح کرد: در سال 1400 
و براى تحقق شعار تولید، پشتیبانى ها و مانع زدایى ها، تمام 

تالش ها در جهت ارتقا و توسعه خدمات آبفا خواهد بود.
وى اظهارداشــت: از ســال 92 تاکنون بیش از 3724 
کیلومتر لوله گذارى آب و فاضالب در این استان  انجام 

شده است.

میزان هدررفت شبکه  آب اصفهان به 16 درصد رسید

رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان از تعامل و همکارى بیش از پیش میان 
کانون وکالى دادگسترى و شهردارى اصفهان خبرداد.

لیال رئیسى در دیدار با شهردار اصفهان، با اشاره به ظرفیت هاى موجود در کانون وکال 
و شهردارى اصفهان براى ارتقاء سطح تعامل و همکارى میان طرفین، اظهار داشت: 
کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان آماده است تا در زمینه ى رفع مشکالت 
حقوقى شهردارى اصفهان، مشاوره هاى مفید حقوقى را به این شهردارى ارائه دهد.

وى افزود: تجارب مدیریتى مختلف نشان داده اســت که همه ساله، بخش قابل 
توجهى از وقت شهرداران و دیگر مدیران ادوار مختلف در شهردارى اصفهان، صرف 
دفاع در محاکم قضایى در پرونده هاى مطروحه از ســوى 
شکات عمومى و خصوصى شــده و به همین دلیل، کانون 
وکالى دادگســترى اصفهان با دارا بودن ظرفیت علمى و 
تجربى واالى وکالى برجسته و شهیر اصفهانى مى تواند در 
راستاى گره گشایى از این پرونده ها، خدمات شایان توجهى 

را به شهردارى اصفهان ارائه نماید.
شهردار اصفهان نیز با تاکید بر اهمیت رسیدگى به مشکالت 
کانون وکالى دادگســترى اصفهان اظهار داشــت: کانون 
وکالى دادگسترى همانند شهردارى، یک موسسه غیردولتى 
عمومى با کارکردهاى حاکمیتى است که در نبود حمایت هاى 
مالى و سازمان یافته مناسب، تاکنون به خوبى توانسته است 

نقش خود را در راستاى وظایف ذاتى خویش ایفا نماید.
قدرت ا... نوروزى با اشــاره به وجود زمینه هــاى تعامل و 
همکارى مشــترك میان کانــون وکالى دادگســترى و 
شــهردارى، افزود: وجود بخش هاى حقوقــى مختلفى در شــهردارى اصفهان 
و نیز ماموریت ها و مســئولیت هاى مشــترك در زمینه آگاهى بخشــى حقوقى 
به شــهروندان، راه را براى تعامالت هر چه بیشــتر میان این دو مجموعه فراهم

 خواهد کرد.

همکارى میان کانون وکال و شهردارى اصفهان بخشى از خط لوله انتقال نفت خام مارون به اصفهان با دستگاه پیشرفته GPR اسکن شد.
رئیس واحد مهندسى حفاظت از خوردگى شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، با اشاره به حادثه 
رانش زمین و در پى آن شکستگى بخشى از خط لوله انتقال نفت خام مارونـ  اصفهان در محدوده کیلومتر 229 گفت: 
با استفاده از دستگاه اسکنر GPR که به همت یکى از شرکت هاى دانش بنیان کشور با بهره گیرى از تکنولوژى روز 
دنیا به کار گرفته شده بیشتر موارد نزدیکى سنگ هاى بزرگ به خط لوله تشــخیص داده شده و پیش از وقوع حادثه 

ایمن مى شود.
رحمت ا... مصباح افزود: براى راستى آزمایى میزان دقت این دستگاه چند نقطه از خط لوله در کیلومتر 218 تا 230 در 
محدوده رانشى سرخون استان چهارمحال و بختیارى مورد اسکن قرار گرفت که وجود سنگ در اطراف لوله را تشخیص 

داد و پس از حفارى، سنگ هاى اطراف لوله مشاهده و با همکارى واحد هاى ترابرى و تعمیرات خط ایمن سازى شد.
وى گفت: به دلیل حساسیت موضوع در مناطقى که رانش زمین احتمال آسیب رساندن به خط لوله را دارد، اسکن خط 

لوله آغاز شد و 13 کیلومتر از خط لوله مسیر مورد نظر را مورد پایش و ایمن سازى مى کنیم.

اسکن خط لوله انتقال نفت 
خام مارون به اصفهان 


