
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

دو شنبه 15  دى  ماه 1399 / 4  ژانویه   2021 / 20  جمادى االول 1442
سال هفدهم /شماره 3945 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

وسواسى ها در روزهاى کرونایى چه کار کنند؟گازگرفتگى 6 نفر در درچه«گیسو» دنباله «عاشقانه» نیستناچیز بودن فعالیت ایران در بازار جهانى ماسک ذوب آهن و تراکتور هر 2 ریشه دارند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سه سوته 
ریزش موهایتان
 را قطع کنید

هشدار «زرد» هواشناسى اصفهان
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حال داوطلبان تزریق 
واکسن ایرانى خوب است

86 درصد از سد زاینده رود 
خالى است

نقش بى بدیل
 استاد پرورش در تربیت 

جوانان انقالبى
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مرگ هاى کرونایى 
در 11 شهرستان 

صفر شد

امروزه بسیارى از مردم و به ویژه مردان از ریزش 
موى سر خود گالیه دارند. دارو هاى شیمیایى زیادى 
وجود دارد که افراد با مراجعه به پزشک از آنها براى 

جلوگیرى از روند ریزش موى سر خود استفاده 
مى کنند؛ با این حال، راهکار هاى ساده تر و ارزان...

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از به صفر 
رسیدن آمار مرگ و میر ناشى از کرونا در 11 شهرستان 
این اســتان در هفته دوم دى خبر داد و گفت: اصفهان 
نیز در مقایســه با ســایر شهرســتان ها کمترین آمار 
فوتى را داشــت. آرش نجیمى افزود: بررسى آمار همه  
گیرى کووید 19 گویاى بهبود وضعیت استان است به 
طورى که در هفته دوم دى ماه  از چهارم تا دهم در 11 
شهرستان آمار مرگ و میر ناشى از کرونا به صفر رسید 
و در میان سایر شهرســتان ها (به جز کاشان و آران و 
بیدگل) اصفهان با وجودى که بیشترین جمعیت را دارد 

اما کمترین آمار مرگ و میر را داشت...
4

اوج آلودگى هوا تا ظهر امروز است و با یک وقفه نیم روزى تا پایان هفته ادامه دارد

بازیگر سریال «آرایشگاه زیبا»:

 بازى در برخى فیلم ها 
براى من زشت است

پیروز قربانى:

عیبى ندارد به من فحش بدهید
پیروز قربانى بار دیگــر همان جمله اى را تکرار کــرد که هواداران 
استقالل از آن متنفرند و پرسپولیس را شایسته موفقیت  هایى که 
به دست آورده، دانست. پیروز قربانى، مدافع میانى سابق استقالل 
پیش تر نیز با موضع گیرى هاى خود هواداران استقالل را برآشفته 
کرده بود و اظهارات او پس از تساوى سایپا و صنعت نفت بار دیگر 

با خشم برخى از اعضاى جامعه...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
اعالم کرد

یک ماه تا تشکیل 
«شهردارى بافت 

تاریخى»

با تصویب شوراى شهر اصفهان و ارائه 6 سناریو 
محقق خواهد شد

آمار باالى ابطال پروانه هاى صنفى در تداوم کرونا
3

تعطیالت نیم فصلتعطیالت نیم فصل
 با نظر دراگان با نظر دراگان

آســمان بلند فرهنگ و هنر ایــران زمین پیوســته پرســتاره بوده و 
فروغ فرهنگ فرزانگى ایرانیان همواره دل و دیده جهانیان را روشنى بخشیده 
است. جوهر این فرهنگ ایمان اســت و جان مایه آن عشق و این است راز 

ماندگارى و جاودانگى اسالم ناب محمدى(ص).
ضمن تبریک انتصاب شما در منصب جدید، از درگاه ایزدمنان مزید توفیقات 
براى خدمتى سرشار از شور و نشــاط و مملو از توکل الهى در جهت رشد و 

شکوفایى آن مجموعه فرهنگى و هنرى را مسئلت مى نماییم.

جناب آقاى مجتبى شاهمرادى
ریاست محترم حوزه هنرى اصفهان

روزنامه نصف جهان، ایرج ناظمى

سازمان حمل ونقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان باستناد مصوبه هیئت مدیره 
در نظر دارد جهت  بهبود وتوســعه خدمات حمل ونقل در شهرستان فالورجان دو دستگاه 
مینى بوس خود رااز طریق مزایده با مبلغ پایه کارشناسى به مدت یکسال به متقاضیان واجد 
شرایط اجاره دهد.لذا از متقاضیان واجد شرایط وداراى تجربه کافى دعوت مى شوداز تاریخ 
نشر آگهی تا پایان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخه 99/11/1 جهت دریافت اسناد مزایده 
به  این سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل 

نمایند،سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ات مختار است. 
نشانی: اصفهان – فالورجان-بلوار بسیج-خیابان شهداى نیکان تلفن: 031-37423147 

WWW.falavarbus.ir :دورنگار: 37431023-031                سایت اینترنتی

آگهی مزایده 

سازمان حمل ونقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجانسازمان حمل ونقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان

چاپ اول

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : نگهداشت و تعمیرات تأسیسات تهویه مطبوع منطقه اصفهان 

مبلغ برآورد مناقصه : 35/226/485/910 ریال 
1- محل و مکان اجراي کار:  منطقه اصفهان واقع در اصفهان اتوبان آزادگان ضلع 
غربی پاالیشــگاه و مراکز انتقال نفت واقع در منطقه گندمکار واقع در استان 
چهارمحال و بختیاري -  دهدز ، ایذه ، باغملک ، رامهرمز ، امیدیه واقع در استان 
خوزستان و کلیه ایستگاههاي مخابرات تابعه – مهمانسراي مرداویج – منازل 

سازمانی شهرك منتظري و ویالهاي چادگان واقع در استان اصفهان
2- مدت اجراي کار:  دو سال  شمسی

3- نام دستگاه نظارت:  واحد ساختمان و تأسیسات 
4- قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

5- روش ارزیابی مالی : براساس" دســتورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت 
متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 20-2/452 مورخ 99/7/6 وزارت 

نفت
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 1/770/000/000 ریال 
بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،
ح ، خ ماده 4 آیین نامــه تضمین معامالت دولتی به شــماره 5069/123402 
مــورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیــران یا تضمین وجه نقد  میبایســت به 
شماره شــبا 090100004101046871202845 بانک مرکزي واریز گردد ضمناً  

تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد . 
- درج کد اقتصادي و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی(الزامى) در پیشنهاد 

قیمت مندرج در سامانه ستاد. 
- ارائه گواهینامه تعیین صالحیت معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 

رشته تأسیسات الزامی میباشد .

- ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی ( از اداره کار) الزامی می باشد . 
زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه: شــرکت کنندگان مهلت دارند  
تا ساعت 14:30 روز شــنبه مورخ 99/10/27  و با مراجعه به  سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت( ستاد) به نشانی  www.setadiran.ir نسبت به خرید 
اســناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام 

نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از 
سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهی امضاء الکترونیکی  اقدام 
نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس 

حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تکمیل و بارگزاري پیشــنهادات در ســامانه :شرکت کنندگان 
می بایست تا ساعت 14:30 شنبه مورخ 99/11/11 نسبت به تکمیل اسناد مربوطه 
و بارگزاري در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و تحویل اصل پاکت 
الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار) الك و مهر شده به دفتر کمیسیون 

مناقصات در مهلت مذکور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهاي واصله در ساعت  09:30 روز شنبه 
مورخ 99/11/18 در محل کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد 
قرنی- نرسیده به خیابان سپنــد- پالك 188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) بازگشایی و خوانده خواهد شد. 
جهت کســب اطالعات بیشــتر درخصوص موضوع کار مناقصــه با تلفن

  33960076-031 و33960193-031  تماس حاصل فرمائید .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي (شماره مناقصه 2099001105000126 )
 نوبت اول

روابط عمومى
                        www.shana.ir                       www.setadiran.ir                    www.ioptc.org     

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا وکالى قانونى سهامداران شرکت آذرخش خودرو مبین (سهامى خاص)دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده که در روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 ساعت 10 صبح در محل قانونى شرکت برگزار خواهد شد حضور یابند .

دستورجلسه:
- انتخاب(تغییر) اعضاى هیئت مدیره و تعیین سمت آنها

-انتخاب بازرسین یا بازرس جدید و تعیین حق الزحمه بازرس
- تعیین حق امضا شرکت

- شور و اتخاذ تصمیم در مورد موضوعاتى که در مورد صالحیت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده میباشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت آذرخش خودرو مبین (سهامى خاص)شماره ثبت 56770 و شناسه ملى 14006086523

هیئت مدیره شرکت آذرخش خودرو مبین

شهردارى سین در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 407613 مورخ 99/06/31 سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان بر اساس طرح توسعه و 
بهبود شبکه حمل و نقل درون شهرى به مبلغ 8/672/000/000 ریال (هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال) جهت پروژه تهیه و اجراى روکش 
و لکه گیرى آسفالت معابر شهر سین از محل اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى و منابع داخلى شهردارى براساس فهرست بهاى پایه راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1399 که بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح مى باشــد از طریق مناقصه و با شرایط پیوست به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت 
کنندگان در مناقصه جهت اخذ اوراق مناقصه حداکثر تا تاریخ 99/11/01 به شهردارى سین مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 99/11/02 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند.
تلفن تماس: 45834517- 031 

www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهردارى

آگهى مناقصه نوبت اول

محمد طرمه فروشان طهرانى- شهردار سین

چاپ اول

م.الف:1072104
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رو نمایى از رو نمایى از 300300 دستگاه تاکسى نوسازى شده در اصفهان دستگاه تاکسى نوسازى شده در اصفهان
در آیینى با حضور شهردار اصفهان صورت گرفتدر آیینى با حضور شهردار اصفهان صورت گرفت
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اتاق بازرگانى تهران جزئیاتى از وضعیت تجارت ماســک 
ایران در هشت ماهه ابتدایى سال جارى ارائه کرده که نشان 

از حضور بسیار کمرنگ کشور در این بازار گسترده دارد.
هرچند در هفته هاى نخست شــیوع کرونا، کمبود اقالم 
بهداشتى در ایران احساس شــد اما در ماه هاى بعد اعالم 
شد که در صورت تأمین شدن نیاز داخلى، امکان صادرات 
برخى از این محصوالت از جمله ماســک هاى سه الیه 

وجود خواهد داشت.
با وجود صدور این مجوز اما آمارها نشان مى دهد که ایران 
در این بازار بســیار گســترده حضور فعالى نداشته است. 
آمارهاى اتاق بازرگانى تهران نشــان مى دهد که در سال 

2020، ارزش بازار جهانى ماسک صورت به بیش از 140 
میلیارد دالر رسیده اســت اما مبادالت ایران در این حوزه 

بسیار محدود است.
ایران در هشت ماهه ابتدایى سال 1399، حدوداً 9/2 ُتن 
ماسک به ارزش تقریبى 206 هزار دالر به 9 کشور صادر 
کــرده و در مقابل حدود 132 تن ماســک با ارزش 15/5 

میلیون دالر از چهار کشور وارد کرده است.
در میان مقاصد اصلى صادرات ایران، دو کشــور عمان و 
افغانستان با واردات 62 درصد از کل صادرات کشور، رتبه 
نخست را در اختیار دارند و در مقابل حدود 98 درصد از کل 

واردات ماسک ایران از چین صورت گرفته است.

عضو کمیته علمى ستاد ملى مقابله با کرونا، در خصوص 
آخرین وضعیت عمومى ســه داوطلــب اولین مطالعه 
انسانى فاز یک واکسن ایرانى کرونا گفت: حال عمومى 
آنان خوب اســت و همه چیز با رونــد مطلوبى پیش 

مى رود. 
پیام طبرســى اظهار کرد: مرحله بعدى تزریق واکسن 
ایرانى کرونــا روى چهار داوطلب انجام خواهد شــد. 
وى در پاســخ به این ســئوال که چه زمانى واکسن به 
چهار داوطلب بعدى تزریق مى شود، گفت: اگر وزارت 
بهداشت روند فعلى را تأیید کند، تزریق مرحله دوم این 

هفته انجام مى شود.

طبرسى افزود: هفت روز از اولین تزریق واکسن کرونا 
به داوطلبان باید بگذارد تا چهــار داوطلب بعدى وارد 
این طرح شوند و در هر مرحله وزارت بهداشت به دقت 
بررسى هاى الزم را انجام مى دهد و سپس مجوز مرحله 
بعدى را صادر مى کند. وى تعداد نفــرات مرحله اول 
تست انسانى نخستین واکســن ایرانى کرونا را 56 نفر 
اعالم کرد و گفت: از این تعداد 14 نفر واکسن نما و بقیه 
واکســن را دریافت مى کنند و تا پایان طرح مشخص 
نیست چه کسى واکسن و چه کسى واکسن نما مى زند.

وى بیان کرد: حدود دو ماه طول مى کشــد تا تزریق 
واکسن ایرانى روى این تعداد داوطلب انجام شود.

ناچیز بودن فعالیت ایران 
در بازار جهانى ماسک

حال داوطلبان تزریق واکسن 
ایرانى خوب است

مجبوریم ...
وزیر نفت در نشســت مشترك    انتخاب|
وزراى نیرو، نفت و کشــور گفت: یکى از علل 
افزایش مصرف گاز خانگى باز کردن پنجره ها 
با این تصور اســت که کرونا خارج مى شــود. 
بیژن نامدار زنگنه گفــت: اگر مصرف برق کم 
شــود مصرف مازوت هم کاهش مى یابد. وى 
افزود: ما به هیچ وجه مایل نیستیم که مازوت 
مصرف شــود اما چاره اى نداریم و گازوئیل در 
حداکثر ممکن تحویل مى شــود و بیش از این 

امکان ندارد.

مردم بادمجان هم 
نمى توانند بخرند!

  ایسنا| رئیس اتحادیه فروشــندگان 
گوشــت دامى، ماهى، مــرغ و تخم مرغ اهواز 
گفته: در این شرایط اقتصادى، مردم بادمجان 
هم نمى توانند بخرند چه برسد به تخم مرغ! به 
گفته سید اصغر حسینى بهارانچى اگر بگوییم 
که تخم مرغ در بازار نیســت، یک دروغ است؛ 
تخم مرغ در بازار به وفور یافت مى شود اما قیمت 
آن واقعًا باالســت. دلیل خاصى براى افزایش 

قیمت تخم مرغ وجود ندارد.

چرا باور نمى کنید؟!
  باشگاه خبرنگاران جوان| علیرضا 
رئیسى، سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا در 
واکنش به برخى هجمه ها علیه ساخت واکسن 
کرونا در ایــران اظهار کرد: به مــا اگر بگویند 
یک ایرانى رئیس ناسا شــده یا یک ایرانى در 
آلمان یک فنــاورى اختراع کرده اســت، باور 
مى کنیم اما اگر این فنــاورى در ایران اختراع 
شود، بسیارى باور نمى کنند این در حالى است 
که واکسن سازى در انستیتو پاستور ایران صد 

سال قدمت دارد.

نگوییم چیزکیک!
  ایسنا| گروه واژه گزینى فرهنگستان 
زبان و ادب فارسى در توضیحى از نحوه ساخت 
واژه «کیک» و واژه هاى مرتبط با آن مى گوید. 
در این مطلب از جمله آمده: فرهنگستان زبان 
 cup cake, fairy cake, و ادب فارسى براى
 mug کیــک فنجانى» و براى» ،patty cake

 ،sponge cake کیک لیوانى» و براى» ،cake

 ،cheesecake کیک اســفنجى» و بــراى»
«کیک پنیر» را برابر نهاده اســت. (قابل توجه 
فرنگى مآبان: پس اینقدر نگوییم و ننویســیم 

«چیزکیک»!)

عراق حامى مالى ایران شد!
با رایزنى هــاى صورت گرفته    ایسنا|
از سوى فدراسیون دوچرخه سوارى با شرکت 
VIB عراق، مقرر شد این شرکت تا پایان سال 

2021 اسپانسر تیم ملى دوچرخه سوارى بانوان 
شود. قرار اســت این شــرکت عراقى تمامى 
هزینه هاى مربــوط به تجهیــزات دوچرخه 
وهزینه هاى کلى مســابقات بین المللى را بر 
عهده بگیرد. فدراســیون دوچرخه سوارى هم 
متعهد شد که آرم این شــرکت عراقى را روى 

پیراهن تیم ملى بانوان درج کند. 

نحوه واریز سود
  خبر فورى| مســئول مرکــز تماس 
ذینفعان بازار سرمایه گفت: سود سهام عدالت 
افراد تا پایان سال به حساب سهامداران عدالت 
واریز خواهد شد. مژگان صفرى مقدم ادامه داد: 
سهامداران مستقیم به ازاى تک تک سهم هاى 
حاضر در پرتفویشان سود دریافت مى کنند، اما 
سهامداران غیرمستقیم، هرگاه مجمع پرداخت 
سود شرکت سرمایه گذارى استانى آنها برگزار 
شــود، پس از آن ســود به حسابشــان واریز 

مى شود.

اولویت واکسیناسیون 
رئیس جمهور گفت: دولــت امیدوار    ایسنا|
است با اقدامات انجام شده، در کنار پیگیرى مجدانه 
براى تولید داخلى واکسن، در هفته  هاى آینده با خرید 
واکسن از شــرکت هاى مختلف و انتقال آن به داخل 
کشور، واکسیناسیون بر اساس اولویت  بندى و جدول 
آماده شــده از جامعه هدف در کشــور با اولویت کادر 

درمانى و سالمندان آغاز شود.

چقدر در منطقه 
هزینه کرده ایم؟

  بهار| سردار محمدرضا نقدى، معاون هماهنگ 
کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمى با تأکید بر اینکه 
آمریکا براى نجات صهیونیست و اهداف استکبارى 
خود داعش را ایجاد کرد، یادآور شــد: آنها در 30 سال 
گذشــته 7000 میلیارد دالر در منطقه هزینه کردند 
در حالى که جمهورى اســالمى ایــران در این مدت 
17 میلیــارد دالر براى همه فعالیــت هایش از جمله 
دیپلماســى، کار فرهنگى و دفاعى در منطقه هزینه 

کرده است.

یک خانواده سلطنتى! 
  روزنامه توسعه ایرانى| اقتصاد ایران 
همچنان درگیر سالطین است؛ سلطان سکه، سلطان 
ارز، سلطان قیر و حاال سلطان نهاده هاى دامى یا غذاى 
مرغ. خبرها حاکى از آن است که سلطان خوراك مرغ 
هم دستگیر شده است. هرچند که گمانه هاى مردم در 
فضاى مجازى در این مورد،  خانواده معروفى است که 
گفته مى شود سال هاست انحصار این بازار را در دست 
دارند اما این خبر هنوز از سمت نهادهاى متولى تأیید 

نشده است. 

روبوسى احمدى نژاد 
با معتادان!

محمود احمدى نژاد    روزنامه آفتاب یزد|
از آن دست سیاستمدارانى است که ضمن آنکه لذت 
مى برد در کانون توجه باشد براى آنکه در انتخابات آتى 
هم دیده شود، برنامه ریزى هایى کرده است. این بار 
نیز ویدیویى از او در فضاى مجازى منتشر شده است 
که نشان مى دهد احمدى نژاد به بوستان شوش تهران 
رفته تا با برخى از مردم حاضر در آنجا صحبت کند. الزم 
به ذکر است که از بوستان شوش به عنوان محلى که 
معتادان در آنجا جمع مى شوند، یاد مى شود. بدتر آنکه 
در این روزهاى کرونایى او افراد حاضر را بغل مى کند 

و آنها را مى بوسد! 

چقدر روى نفت حساب کنیم؟
  ایسنا| براساس تصمیم اعضاى کمیسیون 
تلفیق مجلس، فروش روزانه نفت در سال آینده 1/5 
میلیون بشکه نفت پیش بینى شــد؛ موضوعى که نه 
تنها دور از ذهن نیســت بلکه طبق اعالم سخنگوى 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هــاى نفتى این عدد 
قطعًا محقق مى شود و باید نســبت به وضعیت بازار 
نفت ایران امیدوار بود. آنچــه دولت در الیحه بودجه 
براى فروش روزانه نفت پیش بینى کرده بود حدود 2/3 
میلیون بشکه با قیمت 40 دالر بود. آنچه در کمیسیون 
تلفیق مورد بحث و بررســى قرار گرفت، این بود که 
سقف فروش 2/3 میلیون بشــکه غیر واقعى بوده و 

تحقق پذیر نیست. 

استاِن داراى چاق ترین 
دانش آموزان 

  ایسنا| معاون تربیت بدنى و سالمت آموزش 
و پرورش گیالن گفت: گزارش هاى سامانه سناد حاکى 
از این  است که دانش آموزان گیالنى رتبه اول چاقى 
را در کشــور دارند. امیر ســراجى افزود: گزارش هاى 
ثبت شده در سامانه سناد حاکى از این بود که میانگین 
کشــورى چاقى دانش آموزان 10/25 درصد است اما 
میانگین چاقى دانش آموزان گیالنى 18/9 درصد بود 

که متأسفانه رتبه اول را در کشور دارد.

خبرخوان

بر اساس اخبار غیررسمى و شــنیده ها، برخى حامیان 
ســعید جلیلى در تالش هستند تا مســیر ورود وى به 
انتخابات میان دوره اى مجلس را هموار کنند. این اقدام 
جلیلى قطعًا تأثیر بســزایى در هر دو انتخابات پیش رو 
خواهد داشــت. ورود وى به مجلس، آن هم در آستانه 
انتخابات ریاست جمهورى بدون شک براى نشستن بر 
یک کرسى عادى پارلمان و واگذارى پاستور به دیگرى 
نیست. بدیهى اســت که ورود جلیلى به مجلس معانى 

مهمى دارد.
اول از همه اینکه آیا سعید جلیلى این ریسک را مى پذیرد 
که به مجلس بیاید و رئیس هم نشود؟ به هرحال با توجه 
به ســوابق کاندیداتورى قالیباف در انتخابات ریاست 
جمهورى ادوار قبل این گمانه محتمل اســت که وى 
کاندیدا شــده و رئیس جمهور هم نشود. در این صورت 
تکلیف جلیلى که به امید گرفتن جاى او به مجلس رفته و 
خود را از حضور در رقابت هاى انتخابات 28 خرداد 1400 

محروم کرده است چه خواهد بود؟
نکته دوم اینکه انتخابات ریاســت جمهورى 1400 چه 
تأثیرى بر رئیس شدن و نشــدن قالیباف در انتخابات 
هیئت رئیسه هفتم خرداد دارد؟ به هرحال سئوال جدى 
این اســت که وکالى ملت چرا باید ســکان این نهاد 
قانونگذار را به دست کسى بدهند که در حال رقابت در 
عرصه دیگرى است و احتمال دارد ظرف 20 روز بعد به 
آرزوى دیرین خود یعنى رئیس جمهور شــدن برسد؟ 
حال اگــر وکالى ملت این مســئله را در نظر گرفته به 
قالیباف رأى ندهند –جداى از اینکه چه کســى رئیس 
مجلس بشــود– و او در انتخابات ریاست جمهورى نیز 
رأى نیاورد؛ جایگاه سیاسى او چقدر تنزل خواهد یافت؟ 
و آیا محمدباقر قالیباف خود را براى چنین وضعیتى نیز 

آماده ساخته است؟
نکته سوم اینکه، فرض کنیم سعید جلیلى در انتخابات 
میان دوره اى وارد مجلس شــده و قالیباف نیز تصمیم 
بگیرد به هواى رئیس جمهور شدن، کاندیداى ریاست 
مجلس نباشــد. رقابت جلیلى در انتخابات سال سوم با 

چهره هایى مثل زاکانى و میرسلیم که از مدعیان کرسى 
ریاست بوده و پیش تر نیز در این رابطه با قالیباف رقابت 
کرده اند؛ چطور پیش خواهد رفت؟ آیا ممکن است جلیلى 
بخاطر رئیس مجلس شــدن از خیر انتخابات ریاست 
جمهورى بگذرد و در بهارستان نیز از زاکانى یا دیگرى 

شکست بخورد؟
به این ترتیب ورود جلیلى بــه انتخابات میان دوره اى و 
بعد هم انتخابات هیئت رئیسه مجلس گزاره پرریسکى 
است که نه تنها آینده سیاسى او بلکه، آینده قالیباف را نیز 

تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

سرنوشت سیاسى قالیباف در دست رقیب با نفوذش قرار گرفته است

معادالتى که سعید جلیلى به هم مى ریزد 

سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا گفت: میانگین 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى در سطح کشور به بیش 
از 86 درصد رسیده و اکنون تنها چهار شهر آمل، رامسر، 
سارى و ســوادکوه شــمالى در وضعیت قرمز هستند. 
علیرضا رئیسى افزود: آخرین آمارها نشان مى دهد که 
عالوه بر این چهار شهر، 43 شهر در وضعیت نارنجى و 

401 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
وى با بیان اینکه از 43 شهر نارنجى 18 شهر مربوط به 
استان مازندران است، ادامه داد: دلیل آن این است که 
مازندران تنها استانى است که شاهد خیز سوم ویروس 
کرونا بوده است و سایر استان ها خیز سوم را پشت سر 

گذاشته اند.
وى افزود: در صورتى که پروتکل ها در شهرهاى بابل، 
تنکابن، جویبار، چالوس، فریدونکنار، قائم شهر، میانرود 
و نکا رعایت نشود این شهرها نیز ممکن است وضعیت 

قرمز پیدا کنند. 
سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا با بیان اینکه دو 
هفته هیچ شهر قرمزى نداشتیم، توضیح داد که  تا روز 6 
دى ماه سال جارى شهر قرمز در کشور نداشتیم، اما 10 
دى ماه سال جارى وضعیت چهار شهر یاد شده در استان 
مازندران قرمز شد و هم اکنون هیچ مسافرى هم حق 

ندارد به این چهار شهر سفر کند. 
رئیسى همچنین به ویروس انگلیسى اشاره کرد و افزود: 
هرچند که ویروس جهشى کرونا انگلیسى به کشورهاى 
همسایه ترکیه، پاکستان و عمان وارد شده ولى دیر یا 

زود این ویروس وارد کشور ما نیز خواهد شد.

مازندران، همچنان 
روى خط قرمز 

عیسى کالنترى، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست  
درباره آلودگى هواى شهرهاى پرجمعیت و صنعتى معتقد 
است بخشــى از آلودگى هوا به دلیل اســتفاده صنایع از 
سوخت مازوت اســت. او مى گوید صنایع در این زمینه 
از مجــوز برخوردارند. کالنتــرى در گفتگوى اخیرش با 
«روزنامه همدلى» هم بر این عقیده خود پاى فشرده است: 
■در زمستان باید به نیروگاه ها گاز بدهند. اگر گاز نباشد 
باید گازوئیل بدهند و اگر آن هم نباشد از مازوت استفاده 
مى کنند. چون مى گویند که ما باید براى مردم برق تولید 
کنیم. بى خطرترین سوخت گاز است. در زمستان مصرف 
خانوارها زیاد مى شود و گاز کافى نیست. البته من این را 
خیلى باور ندارم. از طرف دیگر پاالیشگاه هاى ما مازوت 
تولید مى کنند. آنطورى که گزارش ها به من رسیده است، 
پاالیشگاه هاى ما باالى 25درصد مازوت تولید مى کنند. 
روزى 400 یا 500 هزار بشکه مازوت تولید مى شود. این 
مازوت تولیدى یا باید صادر یا باید مصرف شود، چون اگر 
انبارها پر شود یا باید پاالیشگاه تعطیل شود یا باید آن را 
مثًال در بیابانى یا جایى بریزند چون نمى توانند پاالیشگاه 
را تعطیل کنند؛ چون مردم بنزین مى خواهند. مازوت باید 
جایى مصرف شود که آن را به صنایع سنگین مى دهند و 
این آالیندگى ها را ایجاد مى کنــد. این کار خالف قانون 
هواى پاك اســت. ولى با توجه بــه محدودیت هایى که 

در صنعت نفت و برق وجود دارد، به ما فشــار آمده است 
که مدیران ما جلوى ســوزاندن مازوت را در نیروگاه ها و 
کارخانجات نگیرند. اما وقتى جلوى سوزاندن آن را نگیرند، 
باالى 20یا 30هزار ppm سولفور دارد که به شدت هواى 

کالنشهرها را آلوده مى کند. 
■یکسال است در حال مکاتبه با وزارت نفت و نیرو هستیم 
که مازوت را تصفیه کنند. اما آنها کار تصفیه را انجام ندادند. 
مى گویند که میلیون ها دالر سرمایه گذارى مى خواهد که با 

توجه به شرایط تحریم کار دشوارى است.
■معاون دادستان کل کشور به استان ها بخشنامه کرده 
است که شــما براى ســوزاندن نفت کوره در نیروگاه ها 
و صنایع مانع نشوید. یعنى کســى که باید قانون هواى 
پاك را اجرا کند، از نظر امنیتى به این نتیجه رسیده است 
که باید این مازوت سوزانده شود. این یک معضل جدى 
براى همه است. االن وضعیت اصفهان بدتر از همه است. 
حاال در اراك و شــازند جلوى آن را گرفتند. جالب است 
که در ستاد کرونا آقاى رئیس جمهورى و آقاى دادستان 
کل کشور گفتند که باید قانون هواى پاك اجرا شود، ولى 
معاون دادستان کل بخشــنامه کرده که شما مانع نشوید 
که نیروگاه ها مازوت مصرف کنند. یک مســئله پیچیده 
است که یا باید پاالیشگاه و نیروگاه تعطیل شود، یا مازوت 

سوزانده نشود.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست  از تبعات استفاده از مازوت 
بر کیفیت هوا مى گوید

وضعیت اصفهان بدتر از همه است... ســردار على اکبر پوریانى از فرماندهان سپاه پاسداران 
در دفاع مقدس و فرمانده اسبق نیروى انتظامى استان 
کرمان است. او از سال هاى پیش از انقالب دوست شهید 
حاج قاسم ســلیمانى بود که این دوستى تا آخرین روز 
حیات سردار شهید ادامه یافت. آنچه مى خوانید، بخشى 
از اظهارات این سردار دفاع مقدس در گفتگوى وى با 

روزنامه «ایران» است. 
■شخصى به نام «على آلفونه» در وزارت امور خارجه 
آمریکا مسئول میز ســپاه قدس و مسئول میز شخص 
حاج قاسم سلیمانى بود. این فرد دقیق ترین مطالعات و 
بررسى ها را درباره حاج قاسم داشت. حاج قاسم مى گفت 
از میان آمریکایى ها، دو نفــر بهترین اطالعات درباره 
شخصیت و شیوه کار او دارند که یکى همین على آلفونه 
بود. نفر دیگر ژنرال «دیویــد پترائوس» بود. مى گفت 
سایر فرماندهان آمریکایى دانش کمى دارند و چندین 
مرتبه بعــد از پترائوس قرار مى گیرند. ایــن دو را افراد 
باهوش و با اطالعات دقیق مى دانست. پترائوس هم از 
سردار تمجید کرد. یا على آلفونه در مصاحبه هاى خود 
گفت که یکى از رازهاى موفقیت سردار سلیمانى، مثًال 
درعراق، این بود که خود او از یک بافت و از یک محیط 

سنتى برخاسته بود و به همین دلیل به خوبى مى دانست 
چطور با عشایر کشــورهاى دیگر از جمله عراق ارتباط 

برقرار کند. 
■یکى از ویژگى هاى برجســته حاج قاسم این بود که 
رمان هاى نویسندگان برجسته هر کشور یا منطقه اى را 
مطالعه مى کرد. مثًال پیش از عزیمت به روسیه و مالقات 
با «پوتین»، کتاب «جنگ و صلح» لئو تولســتوى را 
خواند تا بتواند با پوتین درباره جنگ سوریه صحبت کند 
یا بداند که بعدها چطور با فرماندهان روسى در سوریه 
کار کند. حاج قاســم، پوتین را فرد فوق العاده باهوشى 
مى دانست. اواخر مى گفت که مشغول مطالعه «صدسال 
تنهایى» گابریل گارسیا مارکز هستم و مى گفت که چه 
کتاب خوبى است و من مطالعه آن را دیر شروع کردم. 
رمان هاى نویسندگان برجســته کشورها را هم به این 
دلیل انتخاب مى کرد که شناخت و گزارش هاى دقیقى 

از بطن و تاریخ آن جامعه ارائه مى کردند. 
■مطالعات دیگرى هم درباره کشورها داشت. به عنوان 
مثال روى زبان آن کشورها کار مى کرد و یاد مى گرفت. 
زبان عربى را به صورت کامل مى دانســت و مطلقًا به 

مترجم نیازى نداشت. 

سردار سلیمانى قبل از دیدار با «پوتین» 
کدام رمان معروف را خواند؟ 

«کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالى با دیدار از قبر پدر 
و پدربزرگش که در واقع تابوت هایى شیشه اى هستند 
سال نو میالدى را آغاز کرد. کیم جوان همراه با مقامات 
ارشد کشور در قصر کومسوسان در پیونگ یانگ به جنازه 

پدر و پدربزرگش اداى احترام کرد.
«کیم جونــگ ایل»، پدر رهبر کنونى کره شــمالى در 
سال 2011 در اثر ســکته قلبى درگذشت و جنازه او به 
کمک متخصصان روسى مومیایى شد. در کنار تابوت 
او نیز تابوت «کیم ایل سونگ»، بنیانگذار کره شمالى 
قرار دارد که به شیوه مشــابهى مومیایى شده است. در 
داخل این تابوت هاى شیشــه اى از نورپردازى خاصى 
براى روشــن نشــان دادن چهره رهبران ســابق کره 
شمالى اســتفاده شــده و تیمى از کارشناسان روسى 
براى حفاظت از اجســاد مومیایى شده در محل حضور 
دارند. محل نگهدارى جنازه رهبران سابق کره شمالى 
به شکل یک موزه بوده و گردشگران خارجى مى توانند 
دو بار در هفته، روزهاى پنج شــنبه و یک شــنبه از آن 
دیدن کنند هر چند باید مقررات سختى در زمینه لباس 
پوشیدن را رعایت کرده و در برابر جنازه هاى مومیایى 

شده تعظیم کنند.

 دیدار «اون» با پدر و پدربزرگ 
مومیایى شده اش!
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همچنان چتر آلودگى باز است 
رئیس شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان گفـت: از آن 
جایى که اولویت اول استان سـالمت مردم است باید 
جلـوى بارگذارى هاى اضافـى مربوط بـه آالیندگى 
هواى شـهر گرفته شـود. علیرضا نصـر اصفهانى در 
جلسـه علنى شـوراى شـهر اصفهان افزود: بـا توجه 
بـه اینکـه در هفته هـاى اخیـر اصفهـان به یکـى از 
آلوده ترین استان هاى کشور بوده است ، تنها شهرى 
بود که مسـئوالن چاره اى جز تعطیلى نداشـتند. وى 
اضافـه کرد: برغـم تالش هـاى متعدد مسـئوالن در 
خصوص کنترل آلودگى اما همچنـان چتر آلودگى بر 

سر اصفهان باز است.

بادمجان هاى تریاکى!
بیـش از 139 کیلوگـرم تریـاك جاسـازى شـده در 
کارتن هاى بادمجـان در نایین کشـف شـد. فرمانده 
انتظامى شهرسـتان نایین گفـت: مامـوران انتظامى 
مسـتقر در ایسـتگاه بازرسـى شـهید شـرافت ایـن 
شهرسـتان حین کنترل خودرو هاى عبـورى به یک 
کامیون بنز مشـکوك و آن را متوقف کردند. سـرگرد 
هادى کیان مهـر افزود: ایـن خودرو حامـل محموله 
قانونى بادمجان بود که در بازرسـى از آن 139 کیلو و 
780 گرم تریاك که زیر کارتن هاى بادمجان جاسـاز 
شـده بود کشـف شـد. وى گفت: یک نفر دسـتگیر و 

تحویل مراجع قضایى شد.

گازگرفتگى 6 نفر در درچه
سـخنگوى مرکز اورژانس اسـتان اصفهـان از حادثه 
مسمومیت با مونوکسـید کربن شش نفر در درچه خبر 
داد. عباس عابدى اظهار کرد: حادثه مسمومیت با گاز 
مونوکسیدکربن به علت استفاده از پیک نیک براى گرم 
کردن در درچـه رخ داد و افرادى که دچار مسـمومیت 
شده بودند به درمانگاه شـهداى درچه مراجعه کردند. 
وى افزود: ایـن حادثه که باعث مسـمومیت پنج زن و 
یک کودك شد در ساعت 4 و 53 دقیقه روز یکشنبه به 

مرکز اورژانس استان گزارش شد.

بناهاى تاریخى باز شد
بنا هـاى تاریخـى و جاذبه هـاى گردشـگرى اسـتان 
اصفهان بازگشـایى شـد. مدیـرکل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى اسـتان با اشاره به تعطیلى 
بیش از 500 بنـاى تاریخـى و جاذبه گردشـگرى  بر 
اسـاس مصوبات سـتاد مبارزه با بیمارى کرونا گفت: 
با توجه به  تبدیل وضعیت اسـتان اصفهان از قرمز به 
نارنجى و سپس زرد ، همه بنا هاى تاریخى و جاذبه هاى 
گردشـگرى زیـر نظر ایـن اداره کل بازگشـایى شـد. 
فریدون اللهیارى افزود: بازدید از بنا هاى داراى فضاى 
سرپوشیده، با رعایت تعداد محدود گردشگران در این 

بنا ها انجام مى شود.

برگزارى جلسه کمیته مشترك 
ایمنى و بهداشت حرفه اى

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهـان، چهارمین جلسـه کمیته مشـترك ایمنى و 
بهداشـت حرفه اى اداره کل زندان هاى استان، بنیاد 
تعاون زندانیان و معاونت مرکز بهداشت استان در زندان 
گلپایگان برگزار شد. در این جلسه، از واحد دامپرورى، 
استخر پرورش ماهى و کارگاه فیلترسازى بنیاد تعاون 
و سپس کارگاه آسیاب پالسـتیک بازدید به عمل آمد. 
سپس جلسه اى در دفتر رئیس زندان گلپایگان برگزار 
و نواقص ایمنى و بهداشتى موجود مطرح و مقرر گردید 
اقدامات اصالحى توسط کارشناسان ایمنى و بهداشت 

بنیاد تعاون صورت پذیرد.

استقرار آزمایشگاه سیار 
به گـزارش روابط عمومى آبفـا نجف آباد، با اسـتقرار 
آزمایشـگاه سـیار کنترل کیفیـت آب در شـهر دهق 
و نمونـه بـردارى از نقاط مختلف شـبکه آبرسـانى و 
آزمایش برخط و لحظه اى پارامترهاى کیفى آب ، گام 
موثر دیگرى در راستاى خدمت رسانى و اعتماد زایى 

شرکت در بین مردم برداشته شد.

خبر

رئیس اداره پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: آلودگى 
هوا تا پایان هفته مهمان اصفهــان خواهد بود و براى روز 

دوشنبه (امروز) تشدید این پدیده را خواهیم داشت.
فاطمه زهرا سیدان با اشاره به بررسى نقشه هاى هواشناسى 
استان اصفهان طى دو روز آینده اظهار داشت: بررسى این 
نقشه ها بیانگر تداوم الگوهاى جوى پایدار در استان در این 
بازه زمانى اســت. وى افزود: همچنین طى چند روز آینده 
نفوذ توده سرد و پرفشارى را در اســتان داریم که در این 
شرایط افزایش غلظت آالینده هاى جوى را خواهیم داشت.

رئیس پیش بینى هواى اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
برخى ســاعات شــاهد کاهش دید افقى به دلیل انباشت 

آالینده ها خواهیم بود، اضافه کــرد: این وضعیت تا پایان 
هفته در استان ادامه خواهد داشت.

وى با بیان اینکه از اواسط روز دوشنبه (امروز) با گذر امواج 
ناپایدار از مناطق شمالى کشــور تا حدودى کاهش حجم 
آالینده ها را شاهد خواهیم بود، اظهار داشت: این شرایط 
تا صبح سه شنبه ادامه دارد و مجدداً شاهد افزایش غلظت 

آالینده ها خواهیم بود.
سیدان با بیان اینکه هشدار زرد هواشناسى براى افزایش 
حجم آالینده هاى جوى تا پایان هفته صادر شــده است، 
ادامه داد: در این بازه زمانى سامانه جوى فعال پیش بینى 

نشده است.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
گفت: بازگشایى زاینده رود رابطه مستقیم با میزان بارش ها 
دارد، اگر میــزان بارش ها مطلوب باشــد آن زمان براى 

بازگشایى زاینده رود تصمیم گیرى مى شود.
حسن ساسانى با اشاره به میزان بارش ها در استان اصفهان 
اظهار داشت: از اول مهر تاکنون در ایستگاه شاخص حوضه 
زاینده رود، کوهرنگ 416 میلى متر بارندگى شده که سال 

گذشته در چنین روزى  341 میلى متر بارندگى داشته ایم.
وى با بیان اینکه حجم مخزن سد زاینده رود در حال حاضر 
180 میلیون مترمکعب است، افزود: میزان ذخیره آب در 
مخزن سد زاینده رود فقط 14 درصد است و ورودى به سد 

زاینده رود امروز 15 مترمکعب بر ثانیه و خروجى از سد 13.5 
متر مکعب بر ثانیه است.

ساسانى ادامه داد: بارش هایى که اتفاق افتاد سبب شد که 
ورودى به سد زاینده رود بیشتر از خروجى باشد، اما حجم 
قابل توجهى را اضافه نکرده است به دلیل اینکه بارش ها 
بیشتر به صورت برف بوده و در گام اول تغذیه آب زیرزمینى 

را انجام مى دهد و بعدها به روان آب تبدیل مى شود.
وى با اشاره به زمان بازگشایى ســد زاینده رود بیان کرد: 
بازگشــایى ســد زاینده رود منوط به بارش باران است، 
در ماه هاى گذشــته پیش بینى شــده بود که در دى ماه 

بارش هاى خوبى خواهیم داشت که تحقق پیدا نکرد.

86 درصد از سد زاینده رود 
خالى است

هشدار «زرد» هواشناسى 
اصفهان

طرح پیشنهادى 10 نفر از اعضاى شوراى شهر اصفهان 
درخصوص «ایجاد شهردارى بافت تاریخى» در یکصد 
و پنجاه و چهارمین جلســه علنى این شــورا مطرح و 

تصویب شد.
مهدى مزروعى، سخنگوى شــوراى شهر اصفهان در 
جلسه دیروز (یکشنبه) شــورا با تشریح نظر کمیسیون 
تلفیق شوراى شــهر در خصوص این طرح پیشنهادى 
گفت:  شــهردارى اصفهان موظف است تفاهم نامه اى 
در همکارى با ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى و سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى 
وزارت کشــور در خصوص احیاى بافت تاریخى شهر 
با هــدف مرمت و احیــاى بافت تاریخــى و فرهنگى 
مصوبه ســال 98 که حاکى از ایجاد ســاختار مناسب 
ادارى در شــهردارى هاى داراى بافت تاریخى است را 

تنظیم کند.
ایــن تفاهم نامه تنظیمــى باید پس از بررســى طرح 
پیش بینى شده در کمیته اى حداکثر ظرف مدت یک ماه 

و تا قبل از تصویب بودجه 1400، در جهت عملى کردن 
تکالیف مندرج در طرح، مورد بررسى الزم قرار گرفته و 
با در نظر گرفتن پیشنهادات کمیسیون تلفیق، آن را در 
قالب الیحه اى به صحن علنى شوراى شهر ارسال کند. 
براساس نظر کمیسیون تلفیق، چند سناریو براى تشکیل 
شهردارى بافت تاریخى مدنظر اعضاى شوراست که باید 

تصمیم نهایى از میان آن اتخاذ شود:
1) ایجاد منطقه بافت تاریخى.

2 تبدیل یکى از مناطق موجــود به عنوان منطقه بافت 
تاریخى.

3) تبدیل سازمان نوسازى و بهسازى به متولى منطقه 
تاریخى.

4) ضمیمه کردن نواحى بافت تاریخى به یکى از مناطق.
5) ایجاد ناحیه بافت تاریخى در مناطق شهردارى هایى 

که داراى مناطق بافت تاریخى هستند.
6) ایجاد مدیریت کل ویژه بافت تاریخى در زیرمجموعه 

معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان.

علیرضا نصراصفهانى، رئیس شوراى شهر نیز در توضیح 
این طرح، اظهار کرد:

این طرح در کمیســیون عمران، معمارى و شهرسازى 
پس از جلســات متعدد آماده شــد و 10 نفر از اعضاى 
شورا آن را امضا کردند؛ سپس بررسى مربوط به آن در 
کمیسیون هاى اقتصادى، حقوقى و گردشگرى و عمران، 
معمارى و شهرسازى انجام شــد و در نهایت به جلسه 
تلفیق ارسال شد که همه اعضاى شوراى شهر بر اجراى 
این امر اتفاق نظر داشتند اما باید نحوه تحقق آن مبتنى 
بر قوانین و مقررات موجود باشد بنابراین شش راهى که 
مى توان بافت تاریخى اصفهان را به طور ســاختارمند 
صیانت کرد، احصا شــده و باید هرچه سریع تر جلسات 
بررسى این شش سناریو برگزار و نظر نهایى به صحن 

شوراى شهر ارسال شود. 
این طرح با رأى اعضاى شوراى شهر به تصویب رسید تا 
پس از بررسى نهایى در قالب الیحه از سوى شهردارى 

به شوراى شهر براى تصویب نهایى ارسال شود.

با تصویب شوراى شهر اصفهان و ارائه 6 سناریو محقق خواهد شد

یک ماه تا تشکیل 
«شهردارى بافت تاریخى»

دانش تخصصى صفر تا صد طراحى، ساخت و راه اندازى کوره بلند مطابق با دانش روز 
با همت بلند متخصصان مادر صنعت فوالد ایران حاصل شده است.

معاون بهره بردارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان، در آیین آغاز فرایند دمش 
هواى گرم به کوره بلند شماره یک این شرکت گفت: این کوره نخستین کوره بلند 
ذوب آهن اصفهان با ظرفیت هزار مترمکعب و ظرفیت اسمى 800 هزار تن در سال 

است که مى تواند بهره ورى در ذوب آهن را افزایش دهد.
مهرداد توالئیان افزود: برنامه پیش بینى شــده سال 1400 کوره شماره یک، تولید 
ساالنه 600 هزار تن چدن است که این مقدار به ظرفیت کوره هاى دو و سه اضافه 

خواهد شد.
وى گفت:  با تغییراتى که در فرایند بازســازى و نوسازى کوره داده ایم کیفیت تولید 

افزایش خواهد یافت.

اولین دوره اختتامیه آموزش تربیت مربى خانواده با 
حضور حجت االسالم روســتا آزاد معاون فرهنگى 
و تبلیغى دفتر تبیلغات اســالمى حوزه علمیه قم و 
مسئولین سیاســى ادارى شهرستان شاهین شهر و 

میمه برگزار شد.
حجت االسالم قاسم هاشــمى، امام جمعه شاهین 
شهر در این مراسم انجام چنین دوره هاى مهمى را 
در تاثیر گذارى مثبت جامعه کنونى ضرورى خواند و 
گفت: از مجموع پرونده هایى که عزیزان ما در مرکز 
مشاوره نماد مهر بدست گرفتند، 158 پرونده ارجاع 
شده از دادگسترى است که 75 طالق در مقابل ثبت 

100ازدواج خیلى نگران کننده است.

وى گفــت: اصــال فرض کنیــم 10 درصــد این 
پرونده ها هم فیــک ، 20درصد صورى ، 55 درصد 
دیگر خیلى زیاد است که  اجراى طالق از این زمان 
بدون اذن مشاورین مذهبى و دینى ما جارى نشده 
اســت. از این 158 پرونده ارجاعى به دادگســترى 
طرف هــاى 142 خانواده به مشــاوران ما مراجعه 
کردند که براى 122 نفر نظر به جدایى داده شد، شش 
نفر ارجاع به زوج درمانى و چهار خانواده برگشــت 
به زندگى بصورت مشــروط و 10 خانــواده صلح و 
ســازش قطعى داشــتند که خروجى این آمار، 20 
خانواده است که مراجعه داشتند و از طالق منصرف 

شده اند.

نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به آمار باالى 
ابطال پروانه هاى صنفى با تداوم کرونا گفت: در حال 
حاضر هــر واحد صنفى با ضرر و زیان مواجه اســت، 
مگر اینکه مغازه دار جنســى را که خریدارى مى کند، 
همانند دسته خوراکى ها روزانه تقاضا براى آن وجود 

داشته باشد.
هوشــنگ شیشــه بران در خصوص وضعیت کسب 
و کار اصناف اصفهان به خصــوص در دوران کرونا، 
اظهار کرد: متاســفانه امروز قیمت هــا در بازارهاى 
مختلف همچون لوازم خانگى، خودرو، مواد خوراکى، 
فلزات گرانبها، پوشاك و ... در حال افزایش است، در 
حالیکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. 
وى افزود: در حال حاضر به غیر از مشــاغل خدماتى، 

تعمیراتى و ...، میزان خرید و فروش بقیه مشــاغل به 
یک دهم رسیده است.

نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشــاره به شرایط 
اقتصادى موجود و رکود حاکم بر بازار، اظهار کرد: در 
حال حاضر به دلیل شرایط بد اقتصادى ناشى از شیوع 
کرونا، آمار ابطال پروانه هاى صنفى در اتحادیه ها رو 

به افزایش است.
وى با بیان اینکه هر واحد صنفى با ضرر و زیان مواجه 
است مگر اینکه مغازه دار جنسى که خریدارى مى کند، 
همانند دسته خوراکى ها روزانه تقاضا براى آن وجود 
داشته باشد، تاکید کرد: البته رکود در واحدهاى صنفى 
فروش مواد غذایى نیز اثرگذار بوده و قدرت خرید مردم 

بسیار کاهش یافته است.

عملیات بهسازى و ســاماندهى گذر بوعلى محله 
گارماسه با حضور شهردار و ریاست شوراى اسالمى 

شهر فالورجان آغاز شد.
شــهردار فالورجان در این خصوص اظهار داشت: 
پروژه بهســازى و ســاماندهى گذر بوعلى محله 
گارماسه در راســتاى اصالح هندســى و رفع گره 
ترافیکى و تسهیل در عبور و مرور محلى در دستور 

کار قرار گرفت. 
جواد نصرى در ادامه یاد آور شــد: با توجه به اینکه 
عملیات لوله گــذارى مادى هاى محله گارماســه 
که در راستاى دفع آبهاى ســطحى از دو سال قبل 

تاکنون انجام گرفته، این مهم نقش انکار ناپذیرى 
در تعریض گذر مذکور داشته است و مدیریت شهرى 
طرح بهسازى و ساماندهى رادر قالب پروژه عمرانى، 

اجرایى نمود.
شهردار فالورجان گفت: پروژه بهسازى و ساماندهى 
گذر بوعلى محله گارماســه با هدف اجراى عملیات 
جدول گذارى، پیاده رو سازى، احداث میدان و حفظ 
فضاى سبز موجود شروع شــده و امید آن داریم با 
تالش بى وقفه واحدهاى مربوط در حوزه مدیریت 
شهرى و صبر و شکیبایى شــهروندان در آینده اى 

نزدیک به بهره بردارى برسد.

رئیس مخابرات شهرستان اردستان گفت: با تالش 
شــبانه روزى تالشــگران مخابراتى، دانشگاه آزاد 
زواره واحد خوراسگان به شبکه فیبر نورى مخابرات 

متصل شد.
حمیدرضا ترکیان با اشــاره به شــرایط بوجود آمده 
ناشى از ویروس کرونا و احساس نیاز به توسعه شبکه 
در راســتاى افزایش کیفیت و کمیــت پهناى باند 
اینترنت،اظهار کرد: با توجه به برگزارى کالس ها به 

صورت غیرحضورى و  درخواست دانشگاه آزاد زواره 
، خوشــبختانه طى کمتر از یک ماه عملیات اجرایى 
اتصال این دانشــگاه به شــبکه فیبر نورى به اتمام 
رسید و در حال حاضر با توجه به بستر ایجاد شده، این 
دانشــگاه امکان برگزارى کالس هاى غیرحضورى 

خود را با باالترین کیفیت خواهد داشت.
وى افزود : این طرح با 3.5 کیلومتر فیبرکشــى و با 

اعتبارى بالغ بر 3 میلیارد ریال انجام شده است.

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان از به 
صفر رســیدن آمار مرگ و میر ناشى از کرونا در 11 
شهرستان این استان در هفته دوم دى خبر داد و گفت: 
اصفهان نیز در مقایسه با سایر شهرستان ها کمترین 

آمار فوتى را داشت.
آرش نجیمى افزود: بررسى آمار همه  گیرى کووید 
19 گویاى بهبود وضعیت استان است بطورى که در 
هفته دوم دى ماه از چهارم تا دهم در 11 شهرستان 
آمار مرگ و میر ناشى از کرونا به صفر رسید و در میان 
سایر شهرستان ها (بجز کاشــان و آران و بیدگل) 
اصفهان با وجودى که بیشــترین جمعیت را دارد اما 

کمترین آمار مرگ و میر را داشت.
وى با بیان اینکه در این مدت کمترین میزان بسترى 
در هر 100 هزار نفر مربوط به شهرستان هاى خور و 
بیابانک (صفر)، تیران و کرون و نجف آباد بود، اظهار 
داشت: بیشترین میزان بســترى مربوط به دهاقان، 

نطنز و بویین میاندشت بود.

نجیمــى اوج مراجعــات مردم بــراى نمونه گیرى 
کرونــا در اســتان اصفهــان از ابتــداى همــه 
گیــرى کوویــد 19 تاکنــون را در بــازه زمانــى 
پانزدهم تــا بیســت و یکم آبــان امســال با 18 
هــزار و 114 مــورد اعــالم و تصریح کــرد: این 
تعداد در زمان حاضر به کمتر از پنج هزار نفر رسیده 

است.
وى همچنین بیشترین میزان بسترى بیماران داراى 
عالئم کرونا در اســتان اصفهان از اســفند پارسال 
تا کنون را مربوط به پانزدهم تا بیســت و یکم آبان 
امسال با 2285 بسترى، خواند و اضافه کرد: در زمان 
حاضر تعداد بسترى ها به حدود 500 نفر رسیده است.

نجیمى بیشــترین میزان فوت مثبــت کرونا را نیز 
در هشــتم تا چهاردهم آبان امســال اعالم کرد و 
اظهار داشــت: در آن تاریخ 232 نفر جــان خود را 
از دســت دادند که اکنون روزانه  به کمتر از 15 نفر 

رسیده است.

شــهردار اصفهان ظهر دیروز در آئین افتتــاح و آغاز به 
کارگیرى ماشین آالت جدید عمرانى و خدماتى شهردارى 
و نوسازى ناوگان تاکســیرانى شهر اصفهان اظهار کرد: 
شهردارى اصفهان پیشتاز نوســازى و بازسازى ناوگان 
اتوبوسرانى در کشور است و اجراى خط تراموا در شهر را 

در دستور کار خود قرار داده است.
قدرت ا... نوروزى افزود: براى راه اندازى خط دوم مترو در 
دو سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم 
و غیر مســتقیم هزینه شــده تا اقدامى زیرساختى براى 

کاهش آلودگى هوا و ترافیک انجام شود. 
شهردار اصفهان تاکید کرد: مردانى در اصفهان در تمام 

صحنه هاى خدمات عمومى و تصمیم گیرى در شوراى 
شهر با دو دست شمشیر مى زنند و مى جنگند؛ البته عده اى 
مى خواهند تا یک دســت آنها کنار گذاشته شود و روال 

عادى باشد، اما این اتفاق نخواهد افتاد.
وى با تاکید بر تداوم خدمات شهردارى در شهر گفت: بر 
اساس ارزیابى هاى سه سال گذشته، اگر هر روز این دوره 
مدیریت شهرى با روزهاى دوره قبل مقایسه شود، نشان 
مى دهد چه خدماتى به شهر و شهروندان ارائه شده است؛ 
به عنوان مثال اگر عزم جدى شهردارى نبود تا سال آینده 

هم محل نمایشگاه جدید تپه اى از خاك بود.
وى با بیان اینکه نوسازى یک هزار دستگاه تاکسى شهر 

در دستور کار قرار گرفته و امروز(دیروز) از 300 دستگاه 
تاکسى نوسازى شده رونمایى شد، ادامه داد: براى کاهش 
عمر تاکسى هاى شهر از 10 سال، راهکارى جز نوسازى 
و بازسازى وجود نداشت، از این رو در یک فرصت کوتاه 

عمر ناوگان را به 9 سال کاهش دادیم.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه نوســازى 300 دستگاه 
تاکسى یک ســال از عمر این ناوگان را مى کاهد، گفت: 
تاکسى هاى شهر 9 ساله شدند و قرار است تا پایان سال 
با نوسازى 700 تاکســى دیگر عمر این ناوگان به هفت 
سال کاهش برسد؛ بنابراین در یک دوره چهار ساله عمر 

10 ساله تاکسى هاى شهر به 7 سال تغییر پیدا مى کند.

رونمایى از 300 دستگاه تاکسى نوسازى شده در اصفهان

صفر تا صد کوره بلند در دست متخصصان ذوب آهن

ثبت 100 ازدواج در مقابل 75 طالق 
در شاهین شهر

آمار باالى ابطال پروانه هاى صنفى در تداوم کرونا

آغاز ساماندهى گذر بوعلى محله گارماسه

 اتصال دانشگاه آزاد زواره به شبکه فیبر نورى

مرگ هاى کرونایى در 11 شهرستان صفر شد
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منوچهر هادى که چند ماهى از پایان ســریال قبلى او «دل» 
مى گذرد قرار است به زودى با عاشقانه دیگرى به شبکه نمایش 
خانگى بازگردد. این پروژه جدید ســریال گیســو است که در 
حقیقت فصل دوم سریال عاشقانه، یکى از آثار قبلى هادى است.

با پایان فیلمبردارى سریال گیســو طى روزهاى گذشته این 
سریال پربازیگر براى پخش در شبکه نمایش خانگى در زمستان 

99 آماده مى شود.
سریال پرحاشیه  «دل» که با انتقادات زیادى هم رو به رو شد 
هنوز در شبکه  نمایش خانگى در حال پخش بود که منوچهر 

هادى از آغاز ساخت سریال گیسو یا همان عاشقانه 2 خبر داد.
پس از پایان فصل اول سریال عاشقانه، ساخته قبلى منوچهر 
هادى در سال 95 که با استقبال مخاطبان رو به رو شد، عوامل 
آن اعالم کردند قصد ســاخت فصل دوم این سریال را دارند، 
تصمیمى که از قبل برنامه ریزى شده نبود و به دلیل استقبال 
مخاطبان از فصل اول رخ داد. آماده نبودن فیلمنامه و دریافت 
مجوزها و حضور بازیگران در پروژه هاى دیگر این تصمیم را 
ممکن نساخت تا مرداد ماه سال جارى که باالخره فیلمبردارى 

سریال گیسو با تهیه کنندگى هومن کبیرى آغاز شد.
در این میان مهناز افشار که از بازیگران اصلى فصل اول سریال 
عاشــقانه بود به اجبار از فصل دوم خط خورد و هانیه توسلى 
جایگزین او شد. اما مهناز افشار تنها بازیگر فصل اول سریال 
عاشقانه نیست که در فصل دوم آن غایب است. پانته  آ بهرام، 
فرزاد فرزین، بهاره کیان  افشار، حمیدرضا پگاه و سارا رسول زاده 
هم در سریال گیسو حضور ندارند. مرداد ماه سال جارى بود که 
فرزاد فرزین در مصاحبه اى با برنامه کافه آپارات از تصمیم خود 

براى انصراف از سریال عاشقانه 2 خبر داد.
فرزین گفت نگران تکرارى شدن نقش خود در سریال عاشقانه 
به خاطر شباهت آن به «بهرام» سریال «مانکن» بود و وقتى 
این نگرانى را با کارگردان کار در میان گذاشت منوچهر هادى 
به او گفت نقش را تغییر مى دهند و فرزین را راضى به بســتن 
قرارداد کرد اما وقتى فیلمنامه تغییر کرد فرزین در نهایت تصمیم 
به انصراف از سریال گیسو گرفت. او در حال حاضر سریال ملکه 

گدایان را براى شبکه نمایش خانگى آماده پخش دارد.
 یک نکته جالب توجه دیگر حضور یک بازیگر زن ایتالیایى به نام 

جولیا پانلى در این سریال است. محمدرضا گلزار، هومن سیدى، 
ساره بیات، مسعود رایگان، بهاره رهنما و حسین یارى برخى از 

دیگر بازیگران سریال عاشقانه 2 هستند.
هومن سیدى که پخش اثر جدید او، سریال قورباغه از شبکه 
نمایش خانگى آغاز شده است، پیش تر اعالم کرده بود دیگر 
قصد بازى در هیچ فیلم و ســریالى در شبکه نمایش خانگى را 
ندارد. با این حال او با نقش پیمان در سریال گیسو بار دیگر به 
شبکه نمایش خانگى بازخواهد گشت. از طرفى گفته مى شود 
محمدرضا گلزار عالوه بر بازى در این سریال خوانندگى تیتراژ 

آن را هم برعهده داشته است.
سریال گیسو درامى معمایى با رویکردهاى اجتماعى منجمله 
پولشویى است و گفته شده داستانى جدید و کامًال مجزا از فصل 
اول خود دارد، بنابراین براى دنبال کردن داستان آن لزومى به 

تماشاى فصل قبلى سریال عاشقانه نیست.
تاریخ دقیق پخش ســریال گیســو مشــخص نیست اما 
ســازندگان آن پیش تر از آغاز پخش سریال از دى ماه سال 

جارى خبر داده بودند.

فیلم ســینمایى "قاتل و وحشــى" به کارگردانى حمید نعمت ا... که 
فیلمبردارى آن سال گذشته به پایان رسید، سرانجام قبل فرم حضور در 

سى و نهمین جشنواره فیلم فجر را پر کرد.
تازه ترین فیلم نعمت ا... در حالى متقاضى سى و نهمین جشنواره فجر 
شده است که سال گذشــته به دلیل مشکالت میان ســرمایه گذار و 

کارگردان نتوانست فرم جشنواره را پر کند.
"قاتل و وحشــى" یکى از کنجکاوى برانگیزتریــن و متفاوت ترین 
فیلم هاى حمید نعمت ا... است و در آن لیال حاتمى، امین حیایى، شهرام 
حقیقت دوست و ستاره اســکندرى ایفاى نقش کرده اند. گفته مى شود 
لیال حاتمى در این فیلم یکى از نقش هاى متفاوت خود را ایفا کرده است.

فیلم جنجالى لیال حاتمى
 راهى فجر شد

تهیه کننده سریال «جشن سربرون» درباره این سریال گفت: مدتى است 
در جاده امام زاده داود مشغول تصویربردارى هستیم و بازیگرى جدیدى 

هم به گروه اضافه نشده است.
حسن نجاریان  ادامه داد: منتظر هستیم تا برف سنگینى در این منطقه 
ببارد و بتوانیم ســکانس هاى مورد نظرمان را مقابــل دوربین ببریم. 
این تهیه کننده افزود: حســین محجوب، الله اسکندرى، نادر فالح از 

بازیگرانى هستند که در این سکانس ها بازى مى کنند. 
«جشن ســربرون» مجموعه اى 30 قســمتى به تهیه کنندگى حسن 
نجاریان و کارگردانى مجتبى راعى است. این مجموعه به سفارش سیما 

فیلم تولید مى شود و به روایت دوران قبل از مشروطه مى پردازد.
در خالصه داستان «جشن سربرون» آمده است: «بهادر»، کدخداى ایل 
پوسان با کدخداى طایفه همسایه «سرخو»، رقابت و مخالفتى دیرینه دارد. 
مدتى است آتش کینه ها خاموش شده است تا اینکه سرخو با اعتماد به نفس 
به خواستگارى دخترى زیبا و کم سن و سال بهادر جهان پسند مى آید. غافل 
از اینکه قرار است مدتى بعد جهان پسند به عقد پسرعمویش درآید. بهادر 
قاطعانه با این وصلت مخالفت مى کند. زخم هاى کهنه سرباز مى کنند. هر 
دو طایفه از کدخداى خود حمایت مى کنند. درگیرى ابعاد بزرگترى مى یابد 

و بهادر تالش بزرگى را آغاز مى کند.

«جشن سربرون»
منتظر بارش برف سنگین

رضا خضرایى، گوینده پیشکسوت رادیو که با بازگشت «قصه ظهر جمعه»، 
گویندگى این برنامه قدیمى را بر عهده گرفته است، مى گوید تعامل با مخاطب 
از مهمترین اصول گویندگى در رادیو است، اما متاسفانه برخى از برنامه ها 
این تعامل را درست برقرار نکرده و مطلب جدیدى به مخاطب خود اضافه 

نمى کنند.
رادیو ایران از  پنجم دى ماه «قصه ظهر جمعــه» را مجددا تولید و پخش 
کرده است. «قصه ظهر جمعه» از برنامه هاى شاخص رادیو ایران است که 
سال هاست ظهرهاى جمعه پخش مى شود. با توجه به توقفى که در تولید 
این برنامه صورت گرفته بود، اکنون دوره جدید این برنامه در گروه فرهنگ و 

ادب تولید و پخش مى شود.
رضا خضرایى که گویندگى این برنامه را در دور جدید عهده دار شده است، 
درباره تاریخچه «قصه ظهر جمعه» گفت: دو هفته است که گوینده برنامه 
«ظهر جمعه» هســتم. این برنامه، قدیمى ترین برنامه در رادیو است. در 
اردیبهشت سال 1319 که رادیو تاسیس شد، برنامه «قصه ظهر جمعه» حدود 
یک ماه بعد شروع به پخش کرد و همچنان روزهاى جمعه پخش مى شود. 
اولین کسى که این برنامه را راه اندازى کرد و گوینده آن بود، آقاى فضل ا... 
مهتدى صبحى بود و تا جایى که من مى دانم ایشان حدود 25 سال در این 
برنامه گویندگى کردند. بعد از ایشان، زنده یاد حمید عاملى مدتى این برنامه 
را اجرا مى کردند. خانم مریم نشیبى هم در این برنامه گویندگى کردند و بعد 
هم آقاى محمدرضا سرشار که به عنوان رضا رهگذر هم شناخته مى شوند 
حدود 24 ســال این برنامه را اجرا کردند. مدتى هم آقاى مدرس، گوینده 
برنامه «قصه ظهر جمعه» بودند. در یکى دو سال اخیر برنامه هاى «قصه 
ظهر جمعه» تکرارى پخش مى شد تا اینکه با توجه به سابقه من در رادیو، 

گویندگى این برنامه به من پیشنهاد شد.
خضرایى که بیش از 40 سال سابقه گویندگى دارد، درباره ورودش به رادیو 
و نیز همکارى با سرى جدید «قصه ظهر جمعه» یادآور شد: من از فروردین 
سال 1352 در رادیو مشغول به کار هستم و با توجه به سابقه اى که داشتم 
براى همکارى با رادیو ایران با من صحبت شد و من یکى دو مورد قصه را 
گویندگى کردم که مورد پسند قرار گرفت و قرار شد من برنامه «قصه ظهر 
جمعه» را روایت کنم. برنامه «قصه ظهر جمعه» هر هفته جمعه ها ساعت 

13:30 از رادیو ایران پخش مى شود.

تاریخ یک برنامه 80 ساله 
ورق خورد

آنچه درباره سریال در آستانه پخش منوچهر هادى مى دانیم

«گیسو» دنباله «عاشقانه» نیست

پرى امیرحمزه گفت: بدون شــک همه مى دانیم که به دلیل 
شیوع بیمارى کرونا نه تنها من بلکه بسیارى از بازیگران از این 
عرصه دور شده اند، البته شخصاً پیش از کرونا هم کم کار بودم 
زیرا پیشنهاداتى که داشتم اکثراً بى کیفیت و تکرارى بود و من 

نمى خواهم در نقشهایى این چنین ظاهر شوم. 
این بازیگر قدیمى با اشــاره به وضعیت بد معیشت بازیگران 
پیشکسوت به دلیل شیوع بیمارى کرونا اضافه کرد: بازیگران 
پیشکسوت در زمان عادى و قبل از کرونا هم دستمزد چندانى 
دریافت نمى کردند و اکثرا در شرایط سخت زندگى مى کردند 
اما کرونا باعث شــد تا آنها بیش از پیش خانه نشین و افسرده 
شوند، اکثر عوامل سینما و تولیدات تصویرى بیکار شده اند و 

این اتفاق دردناکى است.
بازیگر سریال «کاراگاه شمســى» در مورد کم کارى خود در 
سالهاى گذشته اظهار کرد: پیشــنهادات زیادى طى سالهاى 
گذشته داشــتم اما نقش ها به شکلى نبودند که خودم دوست 
داشته باشم در آنها به ایفاى نقش بپردازم، بازیگرى هم نیستم 
که الکى به پیشــنهادات نه بگویم اما به واقع بازى در برخى 

فیلم ها براى من زشت است. 
بازیگر سریال «آرایشگاه زیبا» فیلمنامه 

را مهمترین عامــل پذیرش نقش 
دانست و افزود: به طور معمول 

وقتى به من بــراى بازى 
زنگ مى زننــد در ابتدا 
بــراى رعایــت احترام 
فیلمنامه را درخواســت 
مـــى کنــــم و آن را 

مى خوانم، اما متأسفانه 

طى ماه ها و سالهاى گذشته فیلمنامه هایى پیشنهاد شده که 
بازى نکردن در آنها خیلى بهتر از ایفاى نقش است. 

امیرحمزه با اشاره به لطف همیشگى مردم به خود خاطرنشان 
کرد: مردم مرتب از من مى پرسند که چرا بازى نمى کنم ولى 
باور کنید نمى دانــم چه بگویم، 
گاهى بهانه مى آورم و مى گویم 
در حال استراحت هستم، من 
مجبورم بــه مردم اینگونه 
بگویم زیرا مــردم نباید 
از این اتفاقات ســینما 
و بازیگــرى با خبر 
شــوند، آنها کلى 
خاطــره خــوب 
بازیگرانشان دارند 
که نمــى خواهند 

خراب شود.

اولین قســمت از فصل نهم شــام ایرانى با حضور بازیگران سرشناس 
تلویزیون به زودى به نمایش خانگى مى آید.

در نهمین فصل از مسابقه شام ایرانى بازیگران طناز و سرشناس سینما 
و تلویزیون حضور دارند و این فصل از شام ایرانى به زودى آماده نمایش 

مى شود.
صفحه رسمى مسابقه شــام ایرانى با انتشار عکســى نوشت: ُقمپز َدر 
نمى کنیم.....لُُغز هم نمى خونیم... به ضرس قاطع این فصل بسیار خنده 
دار خواهد بود... بعدا توش اِن ُقلت هم نمیاریم... اینا چارتاشون بلدن، یه 

جورى که وسط آمپاس، آچمز شید...
بهنام تشــکر، هومن برق نورد، نصرا... رادش، شهاب عباسى میزبانان 
سرى جدید شــام ایرانى هستند.  برنامه شــام ایرانى تابحال با حضور 
هنرمندان زیادى مقابل دوربین رفته است و در فصل هاى قبل میزبان 
بازیگران زن و مرد ســینماى ایران بوده و لحظات شاد و تلخى را رقم 

زده است.
هر فصل از مسابقه شام ایرانى در چهار شب برگزار میشود و چهار هنرمند 
در این شــب ها به رقابت با یکدیگر مى پردازند و برنده این مسابقه با 

امتیازاتى که دوستانش به او داده اند در شب آخر مشخص خواهد شد.
سعید ابوطالب کارگردان مسابقه شام ایرانى است که این روزها پخش 
رئالیتى شوى شب هاى مافیا را هم در شبکه نمایش خانگى دارد و این 

مسابقه ساختارى متفاوت با شام ایرانى دارد.

فصل نهم «شام ایرانى» 
به زودى مى آید

محمد فیلى را همه مى شناسند؛ از ســریال "روزى روزگارى" 
تا "مختارنامه" مردم با او خاطره دارند. اما بعد از 50 ســال کار 
فرهنگى، تکلیف خانه اش روشن نیست. اما حتى در این شرایط 
هم محمد فیلى سر صحنه فیلمبردارى سریال رمضانى شبکه 

5 سیما است. 
محمد فیلى بازیگر ســریال هاى مانــدگارى همچون «روزى 

روزگارى»، «مختارنامه»، «عملیات 125»، «جالل الدین»، 
«هشت و نیم دقیقه» و «هاتف» این روزها حال و احوال 

خوبى ندارد؛ نمى داند تکلیف خانه اش چه مى شود و 
اثاثیه اش را در پارکینگ منزل یکى از دوستانش 
گذاشته است. از این دادگاه و به آن دادگاه اما هیچ 

نتیجه اى نمى گیرد. 
ویدئویى در فضاى مجازى منتشر شده که او 

درخواست و تقاضاى دیدار با رئیس 

قوه قضائیه را دارد که بلکه او بتواند نه تنها مشکل او بلکه مشکل 
اساسى موجر و مستأجرهایى که این مشکالت برایشان بوجود 

مى آید را برطرف کند. 
محمد فیلى درباره ماجراى آوارگى اش مى گوید: شش هفت سال 
در آپارتمانى سکونت داشتم، آنقدر صاحب خانه ام  خوب بود که به 
فکر جایى دیگر نبودم. بدون دغدغه و احساس اینکه مستأجرم، 
در این خانه زندگى مى کردم. تا اینکه ســال گذشــته در گرانى 
که براى مسکن اتفاق افتاد و مشکل عمِل قلب صاحب خانه ام، 
ایشان وسوسه شــدند که این خانه را بفروشــند. اما 20 روز بعد 
از این که، خانه به فروش رسید متوجه شــدند 300 میلیون زیر 
قیمــت فروخته اند؛ بعد از عمل جراحى شــان 
هم فرزندان شان گفتند چرا این کار را 
کرده اند؟ نهایتاً به این نتیجه رسیدند 
که معامله را فسخ کنند اما شخصى 
که این خانه را خریــده بود زیربار 
نمى رفت و کار به دادگاه و شکایت 
کشــید. اینجا من ماندم وسط و دو 
صاحب خانه که کدام یک ودیعه 

مرا پرداخت مى کنند. 
در حالى که صاحب خانه اول در 
قرارداد آورده بود صاحب خانه 
جدید بایــد ایــن ودیعه را 
بپردازند. اما شواهد نشان 
مى داد که دستم به 
جایى نمى رسد. 

اینجا ماندم با صاحب خانه اى که مى گوید باید ضرر و زیان بپردازم 
و یا اجرت المثل بدهم.

من مى گفتم چرا باید ضرر و زیان بدهم، من که طبِق قواعدش 
پیش رفته ام. او هم زیر بار نرفت و به قول خودش، این ودیعه را به 
صندوق شوراى حل اختالف واریز کرده است. اما واقعاً این رفتارها 
حق من نیست؛ در حالى این اتفاقات مى افتد که من سر صحنه 

فیلمبردارى کار جدید آقاى بهروز افخمى ام. 
او درباره این که چطور شد کارش به انتقال اثاثیه خانه به پارکینگ 
منزل همکارش رســید مى گوید: گرگان بودم سر فیلمبردارى 
سریال "رعد و برق" ویژه ماه رمضان تلویزیون، چهار ماه پیش 
بود، نگهبان ساختمان با من تماس گرفت که گروهى همراه با 
افســر نیروى انتظامى آمده اند قفل خانه ات را باز کنند. من از او 
خواستم گوشى تلفن را به افسر نیروى انتظامى بدهد؛ وقتى خودم 
را معرفى کردم او برخورد خوبى داشت و گفت عواقب این کار را به 
جان مى خرم و دست به قفل شما نمى زنم.  با خودم گفتم این افسر 
انسانیت به خرج داد اما معلوم نیست افسر بعدى و چه اتفاقاتى پیش 
رویم است. وسایلم را کنار خیابان نگذارند و یا ثبت و ضبط نشود. 
هفته بعد براى مرخصى ماهانه از گرگان به تهران آمدم، یکى از 
دوستانم به نام آقاى آتش زمزم که از همکاران و کارگردانان سینما 
را دیدم، ایشان به من قول دادند خانه اى را براى من مهیا کنند. اما 
به دلیل اینکه نتوانستم ودیعه ام را بگیرم این خانه هم فراهم نشد. 
به این فکر افتادیم که حداقل اثاثیه ام را به پارکینگ منزل ایشان 
آوردم. البته یک مقدارى از این وسایل را که احساس کردم اضافى 
است فروختم. همسرم در همان بلبشو، رفتند منزل بچه ها و خودم 

هم برمى گردم به منزل فرزندانم مى روم.

محمد فیلى بازیگر ســریال هاى مانــدگارى همچون «روزى
5روزگارى»، «مختارنامه»، «عملیات 125»، «جالل الدین»، 

«هشت و نیم دقیقه» و «هاتف» این روزها حال و احوال 
خوبى ندارد؛ نمى داند تکلیف خانه اش چه مى شود و 

اثاثیه اش را در پارکینگ منزل یکى از دوستانش 
گذاشته است. از این دادگاه و به آن دادگاه اما هیچ 

نتیجه اى نمى گیرد. 
ویدئویى در فضاى مجازى منتشر شده که او 

با رئیس  درخواست و تقاضاى دیدار

0از این که، خانه به فروش رسید متوجه شــدند 300 میلیون
قیمــت فروخته اند؛ بعد از عمل جراحى شـ
هم فرزندان شان گفتند چرا اینک
کرده اند؟ نهایتاً به این نتیجه رس
که معامله را فسخ کنند اما شخ
که این خانه را خریــده بود ز
نمى رفت و کار به دادگاه و شک
کشــید. اینجا من ماندم وسط
صاحب خانه که کدام یک و

مرا پرداخت مى کنند. 
در حالىکه صاحبخانه او
قرارداد آورده بود صاحب
جدید بایــد ایــن ودی
بپردازند. اما شواهدن
مى داد که دست
جایى نمى ر

آلبوم "مى دانم که مى آیى" به آهنگسازى امیرحسین سام و خوانندگى 
ساالر عقیلى روز یکشنبه 14 دى  از سوى نشر و پخش جوان منتشر شد.
تصانیف این اثر که حدود 19 سال پیش ضبط شده  روى اشعار محمدرضا 

شفیعى کدکنى، احمد شاملو و امیرحسین سام ساخته شده اند.
امیرحسین سام آهنگساز، نوازنده  ســه تار و طبیب درباره  انتشاِر این اثر 
گفت: "نزدیک دو  دهه از ضبط این آلبوم کــه حاصل تمرین  و تجربه  
روزگار جوانى  ام با ساالر عقیلى اســت مى گذرد، اما  پاره اى از اشعار آن 
شــباهتى غریب با این روزها دارد! امیدوارم آثار دیگرى نیز که در آن 

سال ها با آقاى عقیلى ضبط کردیم مجال انتشار بیاید."
آلبوم هاى "ماوراءالنهر" (بداهه نوازى در راست  پنجگاه)، "زرد، سرخ، 
ارغوانى" و "آواز  سکوت"، و مجموعه شــعر "حیرانى شبانه" از آثار 

پیشین امیرحسین سام است.

آلبوم جدید ساالر عقیلى
و منتشر شد م و بو ى ب

ى نقش بپردازم، بازیگرى هم نیستم
ت نه بگویم اما به واقع بازى در برخى 

ست. 
ه زیبا» فیلمنامه 

رش نقش 
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خراب

به گزارش هالیوود ریپورتر،  شهاب حسینى بازیگر فیلم «فروشنده»  قرار 
است نقش على جوان فیزیکدان و مخترع ایرانى-آمریکایى را در فیلم 

جدید کوروش آهارى بازى کند.
کوروش آهارى که فیلمنامه نویس و کارگردان این پروژه است به تازگى 
با شهاب حســینى در فیلم «شب» همکارى داشــته است. على جوان 
فیزیکدان و مخترع ایرانى است که نخستین لیزر گازى جهان را در سال 
1959 اختراع کرده اســت. حقوق پخش جهانى زندگى على جوان به 
صورت انحصارى به آهارى، حسینى و الکس بروتو در کمپانى «پل مدیا» 
تعلق دارد. از على جوان که سال 2016 از دنیا رفت دو دختر به نام هاى میا 
و لیال به جا مانده است. این دو دختر نیز در کار تولید فیلم مشارکت دارند.

شهاب حســینى در کنار بازى در فیلم «فروشنده» براى حضور در فیلم 
«جدایى» دیگر ساخته فرهادى نیز شناخته مى شود. حسینى براى بازى 
در فیلم «فروشنده» جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن را دریافت کرده 

است.

شهاب حسینى
 فیزیکدان مى شود

بازیگر سریال «آرایشگاه زیبا»:

 بازى در برخى فیلم ها براى 
من زشت است

ماجراى آوارگى بازیگر 
سریال «مختارنامه» 
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تقابل دوباره رکوردداران ال کالسیکو با پرسپولیس
قاتل پرسپولیس در لیست مازاد 

ســازمان لیگ به دنبال برپایى تعطیالت نیم فصل لیگ برتر در 
نوروز است تا مسابقات کمتر دچار وقفه شود. 

در عید نوروز مسابقات لیگ برتر به خاطر بازیهاى تیم ملى لیگ 
برتر دچار وقفه مى شود و حاال سازمان لیگ مى خواهد با یک تیر 
دو نشان بزند. به همین بهانه از تیم ها نظر خواهى کرده تا تعطیالت 
نیم فصل را در عید در تقویم بگنجاند. در صورت این اتفاق تیم ها 
باید چند بازى از دور برگشت را هم انجام دهند. سرمربى تیم ملى 

هم با این موضوع موافق اســت و مى گوید در این صورت تیم ها 
یک بار به تعطیالت خواهند رفت و از حیث آماده سازى دچار چالش 
نخواهند شد. در صورتى که با این پیشــنهاد از سوى باشگاه ها 
موافقت نشود تیم ها یک بار به خاطر نیم فصل به تعطیالت خواهند 

رفت و یکبار به خاطر بازى هاى تیم ملى در نوروز سال 1400. 
تیم ملى در اولین بازى پیش رو 5 فروردین در اســتادیوم آزادى 
تهران میزبان هنگ کنگ است. تیم ملى تا پیش از این بازى دیگر 

اردویى و بازى دوستانه اى نخواهد داشــت. اما سازمان لیگ در 
تالش است دست کم 10 روز پیش ازاین بازى لیگ برتر را تعطیل 
تا اسکوچیچ فرصت کافى براى ایجاد هماهنگى و هارمونى الزم 
بین اعضاى تیم ملى را داشته باشــد. البته گفته مى شود بازیکن 
جدیدى در لیست اسکوچیچ قرار نخواهد گرفت و تیم ملى با تلفیق 
دو لیستى که قبال به اردوى تیم ملى دعوت شده بودند مهیاى بازى 

با هنگ کنگ مى شود.

میالد جهانى گلزن تیم ذوب آهن در مقابل پرسپولیس، روز 
عجیب و سختى را در ورزشــگاه آزادى تا سوت پایان بازى 

پشت سر گذاشت.
سبزپوشان اصفهانى که سال گذشــته یکى از پرمهره ترین 
تیم هاى لیگ برتــر بودند، در پنجره تابســتانى یکى یکى 
ستاره هایشان را از دست دادند تا بازیکنان تازه وارد از جمله 

میالد جهانى فشار زیادى روى شانه هایشان احساس کنند.
دیدار ذوب آهن و پرسپولیس انگار براى میالد جهانى همان 
مســابقه اى بود که باید در تقابل با احســان پهلوان یکى از 
مهره هاى کلیدى سبزپوشــان طى ســال هاى اخیر، ثابت 
مى کرد خرید ارزشــمندى بود و توانسته جاى او را در سمت 
چپ خط هجومى این تیم به خوبى پر کند. این کار را اگرچه 
هزینه زیادى براى او داشت و میالد جهانى تا پایان عمر باید با 
سه دندان مصنوعى زندگى کند، اما ماموریتش به نحو احسن 
انجام داد و در شرایطى که دهانش پر از خون بود، در استادیوم 

آزادى و در میان بهت پرسپولیسى  ها جشن شادى برپا کرد.
. این بازیکن در طول 90 دقیقــه و به خصوص در نیمه دوم 
سمت راست خط دفاعى پرســپولیس را آزار داد و درنهایت 

موفق شد ضربه نهایى را به این تیم در دقیقه آخر بازى بزند.
میالد جهانى حرف هایش در مورد این تساوى ارزشمند در 
اســتادیوم آزادى را اینطور آغاز کرد:« بازى پرفشارى بود. 
شرایط بدى در جدول داشتیم و البته هنوز هم داریم. باید سه 
امتیاز را مى گرفتیم و دور از دسترس مان هم نبود. دقیقه 90 
که گل زدیم دو موقعیت دیگر داشتیم؛ در یک موقعیت 4 به 
2 مى توانستیم گل بزنیم که نشد و یک موقعیت هم به سمت 
دروازه شوت زدیم که آن هم وارد دروازه نشد.  ولى در مجموع 

چیزى که کادر فنى آنالیز کرده بود و به ما تذکر داده بود، رخ 
داد و با همان چیزى که به ما گفته شد، گل زدیم.

ســواالت مان از وینگر چپ تیم فوتبال ذوب آهن را با دلیل 
دهان خونى او آغاز کردیم و او در مورد آن توضیح داد:« نیمه 
دوم بود. پنج شش دقیقه از نیمه گذشته بود که دست کنعانى 
زادگان به صورتم خورد و سه تا از دندان هایم شکست. البته از 
دستش ناراحت نیستم و این اتفاقات در فوتبال طبیعى است. 

شکستن فک و گونه در فوتبال طبیعى است.
او سپس در واکنش به این ســوال که آیا شرایط ادامه بازى 
را داشــته، عنوان کرد:« اول اینکه از کادر پزشکى ممنونم، 
که شرایط را فراهم کرد بمانم و بازى کنم. من به خاطر تیم 
فوتبال ذوب آهن و سرمربى تیم آقاى رضایى در زمین ماندم. 
کادر پزشکى تالش کرد جلوى خونریزى را بگیرد و حتى از 
یک گاز مخصوص استفاده کرد، ولى آخر هم جلوى خون بند 
نیامد. آقاى حیدرى به من گفت و من براى مداوا رفتم، ولى 
خون بند نمى آمد. دیگه نمى توانســتم بیایم بیرون. یک بر 
صفر هم عقب بودیم و پرسپولیس حمله مى کرد. نمى توانستم 
دســت آقا رحمان را خالى بگذارم. در فیلــم هم وجود دارد؛ 
داشتم خفه مى شــدم ولى دندان هایم را به زمین انداختم و 

به بازى برگشتم.
جهانى البته اگرچه مى گوید از دست کنعانى زادگان ناراحت 
نیست ولى معتقد است او باید به دلیل خطایى که انجام داده 
از زمین مسابقه اخراج مى شد:« آقاى حیدرى شرایط من را 
دید ولى کارت زرد نشان داد. به نظرم اخراج داشت. همانطور 
که گفتم برخوردها در فوتبال طبیعى است ولى وقتى سه تا از 
دندان ها شکسته مى شود، اتفاقى غیرطبیعى است و به نظرم 

خیلى راحت مى توانست او را اخراج کند.
شــماره 11 تیم فوتبال ذوب آهن با اشــاره به توصیه ها و 
تذکرهاى بیژن حیدرى داور مســابقه به گلزنى اش که در 
روزى سخت و دشوار به دست آمد، اشاره کرد و افزود:« آقاى 
حیدرى به من گفت بیرون برو. سعى کردیم خونریزى اش بند 
بیاید و کادر پزشکى خیلى تالش کرد ولى نشد. مثل اینکه 
خواســت خدا این بود که این همه کتک بخوریم و یک گل 

بزنم، تا تمام این ها فراموش شود ولى مى توانستیم ببریم.
سوال بعدى از میالد جهانى در رابطه با درگیرى انتهاى بازى و 
دلیل آن بود و درباره وقت کشى حامد لک که آن را دلیل اصلى 
این درگیرى مى داند، توضیح داد:« در فوتبال دنیا هیچ کس 
خودش را اینطور نمى اندازد. بازیکن ما سرش ضربه خورده 
بود، ولى ما به بازى ادامه دادیم. فکر نمى کنم درست باشد که 
تیمت یک بر صفر جلو باشد و خودت را از دقیقه 70 بیندازى. 
البته حامد دوست صمیمى من اســت. در صحنه درگیرى، 
اتفاق خاصى نیفتاد و حســینى فقط بدن حامد را لمس کرد، 
که او خودش را زمین انداخت. عبدا... حســینى هم ناراحت 
شد. طبیعى هم بود که آنها مى خواستند بازى را بخوابانند. ما 
داشتیم فشار مى آوردیم و طبیعى بود. خدا را شکر که بعد از 

این درگیرى گل را زدیم.
او در توضیــح ضربه خوب و دقیقش کــه روى پاس زیباى 
ایوان مارکووویچ ثبت شــد، بیــان کرد:  جایــى که ایوان 
اســتارت زد، دیدم دفاع آنها نیســت و جلوتر اســت. فکر 
مى کنم بازیکنان پرسپولیس ما را دســت کم گرفته بودند 
و مى خواستند به ما دو گل قبل از بازى سپاهان و استقالل 
بزنند و براى این دو بازى روحیه بگیرند. پاس که به سمت من 

مى آمد، حامد که خودش را پرت کرد، دیدم یک طرفش خالى 
است و توپ را به همانجا زدم.

شــرایط براى ذوب آهن علیرغم متوقف کردن ســه تیم 
بزرگ استقالل، گل گهر و پرســپولیس خوب نیست و آنها 
با کسب 6 امتیاز رتبه پانزدهم  جدول رده بندى را در اختیار

 دارند.
میالد جهانى شرایط کنون سبزپوشان را حاصل چند موضوع 
مختلف مى داند و در این مورد اینطــور صحبت مى کند:« 
بخشــى از نتایجى بدى که ما تا پایان این هفته گرفته ایم 
به عملکرد داوران بازمى گردد که بــه خصوص در دو هفته 
ابتدایى ضربه مهلکى به تیم ما وارد شد. ضمن اینکه اگرچه 
آقا رحمان مربى بزرگى است و همه دوستش داریم، ولى ما 
نفرات جدیدى در تیم هستیم که براى هماهنگى نیاز به زمان 
داریم تا سیســتم جا بیفتد. تیم ما اینجاى جدول نباید باشد. 
تیم ما باید در میان 5 تیم باالى جدول قرار بگیرد. باید به این 
نکته هم اشاره کنیم که بازیکنان زیادى از تیم جدا شده اند 
و بازیکنان جدیدى وارد شــده اند. ضمن اینکه ما چند بازى 
مثل شهرخودرو را هم به دلیل ابتال بازیکنان کلیدى تیم به 
ویروس کرونا از دست دادیم. بازى هاى سختى را هم پشت 
سر گذاشته ایم؛ مقابل تیم هاى باالى جدول بازى داشتیم 
و  هفته هفته بهتر مى شویم. ان شــاا... بازى با تراکتور در 

اصفهان را با قدرت بازى مى کنیم.
بخش پایانى صحبت هاى میالد جهانى در رابطه با شرایط 
سالمتى اش پس از برخورد شدید با کنعانى زادگان بود و او در 
این مورد گفت:« خب باید به زودى جراحى کنم و جاى سه 

دندانى که شکسته شده را ایمپلنت کنم.

محرم نویدکیا رکورددار بیشترین تعداد بازى در تقابل با پرسپولیس است و محمود 
کریمى هم تنها بازیکنى به شمار مى رود که در این مصاف حساس موفق به ثبت 

هت تریک شده است.
محرم نویدکیا و محمود کریمى دو ســتاره ســپاهان در دهه هشــتاد بودند که 
طالیى پوشان اصفهانى روزهاى درخشانى را تجربه مى کردند و این دو بازیکن 
سال هاى زیادى مقابل پرسپولیس بازى کردند و حاال در قامت مربى پاى به آزادى 
مى گذارند. محرم نویدکیا با 24 بار حضور در دیدار با پرسپولیس از این حیث رکوردار 

محسوب مى شود و توانسته در این 24 بازى دو گل نیز به ثمر برساند.
رکوردار دیگر این بازى حســاس در فوتبال ایران محمود کریمى است که 4 گل 

مقابل پرسپولیس به ثمر رسانده؛ شاید به یادماندنى ترین گل هاى او همان سه گلى 
باشد که در ورزشگاه آزادى در نیمه نهایى جام حذفى وارد دروازه سرخپوشان کرد، 
تا نام خودش را به عنوان تنها هت تریک کننده تاریخ تقابل دو تیم ثبت کرده باشد.
کریمى در ابتداى فصل با اصرار محرم نویدکیا به کادر فنى ســپاهان اضافه شد 
و حاال باید دید این دو که پیش از این به عنوان بازیکن مقابل پرســپولیس بازى 

کردند، در کسوت مربیگرى چه خواهند کرد.
البته کریمى پیش تر در کنار مربیانى نظیر امیرقلعه نویى و زالتکو کرانچار به عنوان 
مربى در کنار سپاهان بوده است و حاال روز سه شنبه 16 دى ماه بار دیگر این بار در 

کنار محرم پا به آزادى خواهد گذاشت.

باشگاه اولسان هیونداى کره جنوبى تمایلى به تمدید قرارداد با مهاجم 
برزیلى اش ندارد.

در شرایطى که جونیور نگرئو با آمارى استثنایى توانست به دو کسب نایب 
قهرمانى جى لیگ و یک قهرمانى آسیا براى تیم اولسان کمک کند اما این 

باشگاه عالقه اى ندارد که قرارداد وى را افزایش دهد.
او مذاکراتى را با این باشگاه کره اى داشته که نتیجه بخش نبوده و احتماال 
منجر به جدایى این بازیکن ختم خواهد شد. از النصر عربستان به عنوان 
مشترى جدى نگرئو نام برده مى شود؛ بازیکنى که در فینال آسیا دو گل به 

پرسپولیس زد.
این مهاجم 34 ساله در 123 بازى با پیراهن اولسان 84 گل به ثمر رسانده 
و آمار فوق العاده اى را دارد.  نگرئو این فصل در 27 بازى جى لیگ، موفق 

به زدن 26 گل شد که آمارى بى نظیر به حساب مى آید.

تعطیالت نیم فصل با نظر دراگان

پیشپیش
 به سوى  به سوى 
ایمپلنت!ایمپلنت!

 وفا هخامنش مدافع بلندقامت تراکتورسازى تبریز پیش از  دیدار با ذوب آهن گفت: 
ذوب آهن یک تیم بزرگ و ریشه دار در ایران است البته دو سال است که نتایج خوبى 
نگرفته ولى این موضوع چیزى از ارزش هاى ذوب آهن کم نمى کند . تیمى است 
که سازماندهى خیلى خوبى دارد و رزومه اش خیلى خوب است و این موضوع باعث 

مى شود هیچ موقع به عنوان تیم ضعیفى شــناخته نشود حتى اگر نتیجه نگیرد . 
نمى توان این تیم را دست کم گرفت چون در خانه خودشان بازى مى کنند و 

این موضوع باعث مى شود تیم خطرناك تر هم باشند و چند بازى قبلى آنها را 
که دیده ایم  تیم خیلى خوبى هستند و بازى هاى با کیفیتى انجام دادند ولى 
نتایج آن طور که باید رقم نخورده است .با تمام قوا به اصفهان مى رویم 
تا بتوانیم نتیجه کامل را بگیریم و یک بازى خیلى خوب انجام دهیم و 
این روند رو به رشد را ادامه دهیم و بتوانیم با بازى هاى خوب مان نتایج 

خیلى خوب هم کسب کنیم تا در جدول شرایط خودمان را بهتر کنیم.
او در خصوص اینکه در اصفهان مقابل تیم سابقش قرارمیگیرد ادامه داد : آنقدر در 
این چند ســال تیم عوض کردم که همه تیم ها تیم سابق من هستند (مى خندد ) 
به شخصه  تیم ذوب آهن را دوست دارم و کادر مدیریتى خیلى خوبى باال سر  تیم 
هستند و همیشه از ثبات خوبى برخوردار است تیم ذوب آهن هم مثل تیم تراکتور 

ریشه دار است و این تیم همیشه دوست داشتنى است .
این بازیکن در خصوص اینکه تراکتور چند ذوب آهنى سابق دارد گفت  : 
اکبر ایمانى ، حمید بوحمدان و هادى محمدى بازیکنانى بودند که قبال 
در تیم ذوب آهن بازى کردند و انشــاا...که این شــناخت قبلى باعث 
شود این موضوع نقطه قوت ما شود تا بتوانیم نتیجه خوبى را در آنجا 

کسب کنیم.

ذوب آهن و تراکتور هر 2 ریشه دارند

پیروز قربانى:

عیبى ندارد به من فحش بدهید
پیروز قربانى بار دیگر همان جمله اى را تکرار کرد که هواداران اســتقالل از آن متنفرند و 

پرسپولیس را شایسته موفقیت  هایى که به دست آورده، دانست.
پیروز قربانى مدافع میانى سابق اســتقالل پیش تر نیز با موضع گیرى هاى خود هواداران 
استقالل را برآشفته کرده بود و اظهارات او پس از تساوى سایپا و صنعت نفت بار دیگر با خشم 

برخى از اعضاى جامعه هوادارى باشگاه استقالل مواجه شده است.
در واقع پیروز قربانى مانند چند پیشکســوت دیگر باشــگاه نظیر رجبى معتقد اســت که 
موفقیت هاى تیم رقیب به دلیل کار فنى بهتر آنها در زمین بوده است و حمایت هایى که گاها 
برخى پیشکسوتان، مربیان و بازیکنان حال حاضر استقالل هم حرفش را مى زنند، در قهرمانى 

سرخپوشان و 2 فینال آسیایى بى تاثیر بوده است.
قربانى بار دیگر در گفتگویى رادیویى بر مواضع خود تاکید کرده و پرسپولیس را فنى ترین تیم 
فوتبال ایران ارزیابى کرده است. او در این مصاحبه در واکنش به این موضوع که عکس هاى 
او  در صفحات مجازى در حال منتشر شدن است و به او فحاشى مى شود و در پاسخ به این 
سوال که آیا نفرتى میان هواداران دو تیم وجود دارد، بیان کرد: حاال امیدوارم عکس خوب 
استفاده کنند (با خنده). متاسفانه جوى که االن در جامعه مى بینیم، این نفرت را بیان مى کند. 
نفرتى که کورکورانه است و یکى از دالیل عدم پیشرفت جوامع به شمار مى رود. در واقع اگر 
دوستان مطالعه کنند، یکى از دالیل عدم پیشرفت جوامع تعصب بیش از حد است. متاسفانه 
هر کسى برخالف تعصب هاى احمقانه اى که در جامعه رواج دارد، حرفى بزند، مورد حمالت و 

توهین هاى زیادى قرار مى گیرد.
پیروز قربانى که در روزهاى گذشــته و پس از اظهاراتش پس از دیدار سایپا و صنعت نفت 
آبادان، آماج حمالت جدید و زیادى در فضاى مجازى قرار گرفته، حرف هایش را از سر گرفت 
و عنوان کرد:« البته دوستان خودشان را اذیت نکنند. من هیچ صفحه اى در فضاى مجازى 
ندارم. طبیعتا اینقدر هم وقت ندارم و اینقدر وقتم کم ارزش نشده که بنشینم و هر کامنت و 
توهینى را بخوانم. در این مواقع از تکنیک دایورت اســتفاده مى کنم، ولى حرفم را مى زنم. 
البته حرفى که حس مى کنم بر اساس منطق باشد و نمى توانم شبیه آن احمق هایى باشم 

که دوستان مدنظر دارند.
او سپس در واکنش به این موضوع که هواداران استقالل دوست ندارند او از تیم رقیب شان 
تعریف کند و در پاسخ به این سوال که فحش خوردن را به عنوان پیشکسوت استقالل حق 
خودش مى داند یا خیر، توضیح داد: « من اصال با این واژه پیشکسوت مشکل دارم. اگر مشکل 
دارید اصال به من نگویید، پیشکسوت استقالل. اگر قرار باشد من به خاطر اینکه پیشکسوت 
استقالل هستم، احمق باشم و هر چه مى شود به نفع استقالل حرف بزنم، اصال نمى خواهم 
این پیشکسوتى را. من زمانى عضو باشگاه استقالل بودم و همه زندگى ام، چه مادى و چه 
معنوى از باشگاه استقالل است. افتخار هم مى کنم به آن دوران ولى به خاطر اینکه من آن 
دوران در استقالل بوده ام و حاال هر چه مى شود از استقالل تعریف کنم، اصال چنین آدمى 
نیستم. دوستانى البته هستند که چنین کارى مى  کنند و هر روز محبوب تر مى شوند. ولى من 

اصال زندگى ام براساس فضاى مجازى نیست. من عقل ومنطق دارم.
قربانى ادامه داد: « من در خانه چیزى به نام آئینه دارم. دوست دارم وقتى در آئینه نگاه مى کنم، 
به خودم نگویم، چه آدم احمقى. حداقل جلوى خودم سرم باال باشد و حرف هایم براساس 

منطق باشد. حرف هایى هم که زده ام، منطقى بوده است.
مدافع سابق استقالل و مربى فعلى تیم سایپا در ادامه باز هم از پرسپولیس و عملکرد این تیم 
در سال هاى گذشته تمجید کرد و افزود: « باز هم مى گویم، تیمى که در چهار سال اخیر ، 4 
بار قهرمان شده باشد و دو بار به فینال آسیا راه یافته باشد، نه پرسپولیس که هر تیمى باشد، از 

دوستان دوست دارند، لحاظ فنى چیزى داشته و باید به آنها احترام گذاشت. حاال اگر 
من چیزى بگویم که باب میل آنها است، من چنین آدمى 

نیستم. پیشکسوتان دیگرى هستند که عاشق فالوورند 
و موج سوارى مى کنند ولى من چنین آدمى نیستم و 

براساس عقل و منطق حرف مى زنم.»
مربى سایپا ســپس در واکنش به این ســوال که با 

این اظهارات ممکن است آماج حمالت 
بیشــترى هم قرار بگیرد، بیان 

کرد: « برایــم اهمیتى ندارد. 
من واقعیت را مــى گویم.  
شــما تا زمانى که انتقاد 
نکنید، پیشرفت حاصل 
نمى شود. سواد جامعه 
ما در فوتبال و خیلى از 
زمینه ها پایین است و 
شما االن وضع جامعه ما 
را مى بینید. اما من حرفى 

که به نظرم درست بیاید را 
مى زنم و از هیچ کسى هم 

واهمه ندارم.

دندان هایش شکست 
ولى سد پرسپولیس را 

در هم شکست

4 4ل هاى گذشته تمجید کرد و افزود: « باز هم مى گویم، تیمى که در چهار سال اخیر ،
مان شده باشد و دو بار به فینال آسیا راه یافته باشد، نه پرسپولیس که هر تیمى باشد، از 

دوستاندوست دارند، فنىچیزى داشته و باید به آنها احترام گذاشت. حاال اگر
زى بگویم که باب میل آنها است، من چنین آدمى 

. پیشکسوتان دیگرى هستند که عاشق فالوورند 
 سوارى مى کنند ولى من چنین آدمى نیستم و 

س عقل و منطق حرف مى زنم.»
سایپا ســپس در واکنش به این ســوال که با 

هارات ممکن است آماج حمالت 
بگیرد، بیان ترى هم قرار
« برایــم اهمیتى ندارد. 
مــى گویم.   قعیت را
 تا زمانى که انتقاد 
 پیشرفت حاصل
شود. سواد جامعه 
خیلى از وتبال و
 ها پایین است و

الن وضع جامعه ما 
ینید. اما من حرفى 

ظرم درست بیاید را 
و از هیچ کسى هم م

 ندارم.
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهى: 139903902003000140 تاریخ آگهى: 1399/10/13 شــماره پرونده: 
139704002003005712 آگهى مزایده پرونده به شــماره بایگانى: 9707951- شش 
دانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى به شماره یک فرعى از 14934 اصلى واقع در بخش پنج 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان اســتان اصفهان به نشانى اصفهان، خیابان الله 
جنوبى، کوچه گود ضرابى، بن بست پونه (شماره 51) پالك 31 با کدپستى 8198835761 
با مالکیت مهدى عمونبى فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 3633 تاریخ تولد 1357/06/28 
صادره از بوئین و میاندشت داراى شــماره ملى 6219298179 به عنوان مالک ششدانگ 
عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلى به شماره چاپى 481112 سرى د سال 91 که 
در صفحه 270 دفتر امالك جلد 93 ذیل شماره 177356 ثبت گردیده است. که به موجب 
سند نکاحیه شماره 1385/03/18- 1164 تنظیمى در دفترخانه ازدواج شماره 115 اصفهان 
در قبال طلب خانم لیال یزدانى و نیم عشــر اجرائى متعلقه بازداشت گردیده است. حدود و 
مشخصات پالك ثبتى عبارتند از دیواریست شــماال به طول (9/75) نه متر و هفتاد و پنج 
سانتیمتر به باقیمانده چهارده هزار و نهصد و سى و چهار اصلى شرقا: در چهار قسمت اول 
دیوار به دیوار (به صورت شکسته) به طول (3/92) سه متر و نود و دو سانتیمتر به خانه هاى 
احداث شده باقیمانده چهارده هزار و نهصد و سى و چهار اصلى دوم دیوار به دیوار (به صورت 
شکسته) بطول (4/90) چهار متر و نود سانتیمتر به خانه هاى احداث شده باقیمانده چهارده 
هزار و نهصد و سى و چهار اصلى سوم دیوار به دیوار (به صورت شکسته) به طول (2/15) دو 
متر و پانزده سانتیمتر به خانه هاى احداث شده باقیمانده چهارده هزار و نهصد و سى و چهار 
اصلى چهارم دیوار به دیوار (به صورت شکسته) بطول (4/00) چهار متر به خانه هاى احداث 
شده باقیمانده چهارده هزار و نهصد و ســى و چهار اصلى جنوبا: دیوار به دیوار (به صورت 
شکسته) به طول (5/50) پنج متر و پنجاه ســانتیمتر به خانه شماره هفت فرعى از چهارده 
هزار و نهصد و سى اصلى غربا: در سه قسمت اول درب و دیوار بطول (3/30) سه متر و سى 

سانتیمتر به خانه شماره هفت فرعى از چهارده هزار و نهصد و سى اصلى دوم درب و دیوار 
بطول (3/65) سه متر و شصت و پنج ســانتیمتر به کوچه سوم دیوار به دیوار بطول (7/15) 
هفت متر و پانزده سانتیمتر به خانه چهارده هزار و نهصد و سى اصلى. مساحت شش دانگ 
پالك ثبتى به میزان مساحت صدو بیست و سه متر مربع و نه صدم مترمربع مى باشد. که 
طبق نظر کارشناس رسمى مورخ 99/08/24 شش دانگ ملک با شماره پالك فوق الذکر 
به صورت یک باب منزل مسکونى با اســکلت دیوار باربر، سقف تیرآهن و آجر زبره، داراى 
یک خواب، آشپزخانه و ســالن پذیرایى مى باشد، کف ها سرامیک، دیوارها سرامیک و گچ 
سفید، درب و پنجره هاى خارجى فلزى، درب هاى داخلى چوب، کابینت زمینى آلومینیوم، 
اپن آشپزخانه سنگ، کف حیاط موزائیک، نماى ساختمان سنگ سفید، سیستم سرمایش 
کولر آبى و گرمایش آب گرمکن و بخارى با انشعابات آب، برق، گاز، فاقد پارکینگ مسقف و 
همچنین داراى زیرزمین با مساحت تقریبى 16 مترمربع و داراى قدمت حدود پنجاه سال مى 
باشد. شش دانگ پالك به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون ریال ارزیابى گردیده است. 
از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ یکم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و نه در اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان جى خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه 
مهریه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ 
پایه شش میلیارد و دویست میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. این آگهى یک مرتبه در روزنامه نصف جهان در  تاریخ 
99/10/15 چاپ و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز 
وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابدارى اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف 

مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز 
ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1071399 زهرا 

یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/10/132 
 مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139903902003000141 تاریخ آگهى: 1399/10/13 شــماره پرونده: 
139704002003005277 آگهى مزایده پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9707410- نیم 
دانگ مشــاع از یکدانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان پالك شماره 4982 فرعى از 
13900 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ششــدانگ به مســاحت 308/2 مترمربع به 
آدرس: اصفهان خیابان رباط اول جنب داروخانه شریف کوچه داروخانه شریف کوچه داود 
پالك 8 بشماره چاپى 148075 سرى الف سال 91 به شماره ثبت 62235 در صفحه 360 
جلد 301 ثبت و صادر شده است. با حدود و مشخصات: شماال: درب و دیوار بطول (9/85) نه 
متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به کوچه بن بست شرقا: دیوار بدیوار بطول (30/10) سى متر و 
ده سانتیمتر به خانه جزو پالك 13900 باقیمانده جنوبا: دیوار بدیوار بطول (10/85) ده متر 
و هشتاد و پنج سانتیمتر به خانه جزئ پالك باقیمانده مرقوم غربا: در پنج قسمت اول دیوار 
بدیوار بطول (1/30) یک متر و سى سانتیمتر به جزئ پالك باقیمانده دوم درب و دیوار بطول 
(1/00) یک متر به کوچه بن بست (بطور شکسته) سوم درب و دیوار بطول (2/70) دو متر 
و هفتاد سانتیمتر به کوچه بن بست (بطور شکسته) چهارم درب و دیوار بطول (0/90) نود 
سانتیمتر به کوچه بن بست (بطور شکسته) پنجم دیوار بدیوار بطول (24/35) بیست و چهار 
متر و سى و پنج سانتیمتر به خانه جزئ پالك باقیمانده که طبق نظر کارشناس رسمى محل 
مورد نظر منزل مسکونى دو طبقه و یک منهاى شصت در طبقه همکف و پارکینگ ها مى 
باشــد و هر طبقه دو واحد و جمع کل واحدها 5 واحد که البته سند تفکیک شده ندارند. نوع 
استفاده مسکونى- قدمت حدود 15 سال ساخت- فاقد اسانسور- مساحت عرصه 308/2 

مترمربع و مساحت اعیانى حدود 598 مترمربع شامل انبارى و پارکینگ و مسکونى مى باشد 
و همچنین داراى گواهى پایان ساخت مى باشد. داراى انشعابات آب و برق و گاز و سیستم 
گرمایش بخارى و سیستم خنک کننده کولر مى باشد ملکى آقاى مهدى سطوت که در قبال 
قسمتى از طلب خانم منصوره ترقیان خوابجانى بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 
4546 مورخ 1389/12/26 دفترخانه ازدواج شماره 105 اصفهان توقیف گردیده از ساعت 
9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 99/11/1 در شــعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در اصفهان  خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اجراى اسناد رسمى اصفهان از 
طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ 2/016/500/000 ریال (دو میلیارد و شانزده 
میلیون و پانصد هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته میشود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهیهاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهیهاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/10/15 درج و منتشر 
میگردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده را در صورت 
اطمینان از برگزارى مزایده پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى 
و کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد 
از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1071450 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/10/133 

آگهى تغییرات 
شــرکت رهاب صنعت پارتاك شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1926 
و شناســه ملى 14007571521 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/09/08 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : حمید 
رضا جوانى کدملــى 1293115320 
و جــواد جوانــى جــاوان کدملــى 
1271099586 و صالــح ریاحى بنى 
کدملى4610071045 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. مهرداد خسروى مهر 
کدملــى1270202162و محمدبزاز 
کدملى 1757280820 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشــارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى خمینى شهر (1070923)

آگهى تغییرات 
شرکت رهاب صنعت پارتاك شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 1926 
و شناســه ملى 14007571521 
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/09/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حمید رضا جوانى به شماره 
ملى 1293115320 بعنوان رئیس 
هیات مدیره و صالــح ریاحى بنى به 
شماره ملى 4610071045 بعنوان 
مدیرعامل و جواد جوانى به شــماره 
ملى 1271099586 جاوان بعنوان 
نائب رئیس هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
هیئت مدیره و با مهر شــرکت معتبر 
است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 
غیرتجارى خمینى شهر (1070925)

آگهى تغییرات 
شرکت شکوفا مهر گستر ایرانیان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1825 و 
شناســه ملــى 14007651514 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/09/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدسلطانى 
بــه شــماره ملــى 1292972777 و 
آزاده مشــبکى اصفهانى به شماره ملى 
1270749821 و ملیحــه مقدســى 
به شــماره ملــى 1080068759 به 
ســمت اعضاء اصلــى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند 
. محمددادخواه تیرانى به شــماره ملى 
5499438511 بــه ســمت بازرس 
اصلى و قاســم منتظرالمهدى به شماره 
ملى 1090394527 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدنــد روزنامه نصــف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1070938)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص رعد آســاى مسیحا درتاریخ 1399/10/04 به شــماره ثبت 2367 به شناسه ملى 
14009674842 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :احداث شبکه هاى برق هوائى و زمینى و روشنائى معابر و اتصال زمین و تجهیزات 
هوائى و زمینى، خرید و فروش اجناس برقى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها جهت شرکت، شرکت در 
نمایشگاه ها و غرفه آرائى، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى 
و خارجى، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى 
به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله ارغوان ، کوچه ارغوان 5 ، خیابان 
هدایت ، پالك 0 ، طبقه سوم ، واحد شرقى کدپستى 8418134906 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 40 مورخ 1399/09/16 نزد بانک صادرات 
شعبه خمینى شهر با کد 1900040 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سمیه صیفورى آرپناهى 
به شماره ملى 1130351475 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم رقیه صیفورى آرپناهى 
به شماره ملى 1130381900 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى صیفورى به 
شماره ملى 4670077104 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم جمیله کریمى آرپناهى به شماره ملى 1960566121 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى موسى کریمى آرپناهى به شماره ملى 1960647271 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1070933)

آگهى تغییرات 
شــرکت برق ابزار دقیق دارا سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 59650 و شناســه ملى 
14007257003 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/16 
موارد زیر بموضوع شرکت الحاق گردید : ثبت 
موضوع فعالیت ذیل بمنزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد : تاسیسات مکانیک و برقى : 
در صورت لزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1070932)

فقدان مدارك
سند کمپانى یک دستگاه موتور سیکلت 
سیستم احســان تیپ CC  200 مدل 
1395 بنزینــى بــه شــماره موتور 
0196N2N943950 و شــماره تنه
N2N***200K9516567به شماره 
پالك 632/48351 ایــران متعلق به 
باقر لعلى دســتجردى به شماره ملى 
1290966923 فرزند رمضان مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

نقش بى بدیل استاد پرورش در تربیت جوانان انقالبى

مرحوم استاد سیدعلى اکبر پرورش از پیشگامان نهضت انقالب اسالمى که به تعبیر 
رهبر معظم انقالب «یاور صدیق انقالب» نامیده شد، یکى از چهره  هاى برجسته اى 
است که به لحاظ اُسوه بودنش ایجاب مى  کند یاد و نام او همیشه زنده باشد تا شیوه رفتار 
و ســلوك او در تعلیم و تربیت و در اخالص و عرفان و همچنین در مبارزه با طاغوت 
و خدمت به نظام اســالمى الگویى براى جوانان و یاران مخلص و پاکباخته انقالب 

اسالمى باشد. 
نقش اصلى و محورى استاد پرورش در عرصه تعلیم و تربیت بود که موفق شد نسلى از 
جوانان متخلّق و مهذب و انقالبى را تحویل نظام اسالمى دهد به طورى که بسیارى 
از آنان به درجه رفیع شهادت رسیدند و برخى هم که مانده اند با همان شاکله اى که در 
پرتو تعلیمات استاد پرورش پیدا کرده اند، از خادمان مخلص انقالب و از خدمتگزاران 

صالح و مؤثر در بخش  هاى گوناگون هستند.
سخن در فضائل و مکارم مرحوم استاد پرورش به قدرى زیاد است که به سختى مى  توان 
در یک مقاله به محامد او پرداخت و این حقیر پس از درگذشــت ایشان در روز جمعه 
ششم دى ماه ســال 1392 که اولین مقاله را در بزرگداشت آن مرحوم نوشتم با اقبال 
گسترده عالقه مندان شائق شدم تا 30 شماره به شرح خاطرات آن مرد الهى بپردازم 
که بحمدا... مورد عنایت رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفت و یکى از مشوقین اصلى 
تداوم این نوشــتارها در بزرگداشت مرحوم استاد پرورش ایشــان بودند و هم اکنون 
نیز این مجموعه به صورت کتابى تحت عنوان «خاطراتى از اســتاد پرورش» منتشر 

شده است. 
متن پیامى که رهبر معظم انقالب اسالمى حضرت آیت ا... خامنه  اى (مدظله) در پى 
ارتحال مرحوم استاد پرورش منتشر کردند بسیار حائز اهمیت و داراى تعابیر بلندى در 
توصیف ایشان است که در فرازى از آن آمده است: «با تأسف و تأثر، خبر درگذشت یاور 
صدیق انقالب، مرحوم آقاى ســیدعلى اکبر پرورش رحمت ا... علیه را دریافت کردم، 
چهره محترم و اثرگــذارى که بخش اعظم عمر با برکت خود را در خدمت اســالم و 
ارزش  هاى متعالى دین گذرانید و لهجه صادق و دل با اخالص و خلق نیک را به ترویج 
و تحکیم انقالب و نظام اسالمى گماشت، تالش هاى مبارزاتى در دوران طاغوت را به 
خدمات ارزنده و مسئولیت  هاى سنگین خود در قوه مجریه و قوه مقننه و شوراى عالى 
دفاع در دوران جمهورى اسالمى پیوند داد و با همه توان به کشور و ملت خود خدمت 

کرد و سالمت و راحت خود را بر سِر انجام وظیفه نهاد.»
مالحظه مى فرمایید که این همه تعابیر با ارزش و زیبایى که رهبرى معظم در توصیف 
ایشان به کار برده اند بى نظیر و یا حداقل کم نظیر است و نشان مى  دهد که ابعاد وجودى 

این شخصیت همچنان قابل پردازش است و براى همیشه مى  تواند الگوى بسیار خوبى 
براى رهروان حقیقت و دوستداران انقالب اسالمى باشد. 

اســتاد پرورش در قبل از انقالب یک دبیر آموزش و پرورش بود ولى کالس درس او 
عمًال پهنه اصفهان و یا سخنان او در سطح کشور طنین انداز بود. او با بهره عمیقى که از 
معارف اسالمى و با بیان بسیار اثرگذارى که داشت مورد توجه محافل دینى و مذهبى در 
سطح کشور بود و پیوسته براى ایراد سخنرانى به شهرهاى مختلف ایران دعوت مى  شد 
و هر کس یک بار سخنرانى او را گوش مى  داد، شیفته بیان او مى  شد و با دلباختگى به 

سخنانش گوش فرا مى  داد. 
بنده که در آن زمان یک نوجوانى بودم پیوســته مترصد بودم که هر کجاى اصفهان 
ایشان سخنرانى مى  کند پاى صحبت دلنشــین و مسیحایى او حاضر شوم و نوارهاى 
صوتى ایشــان را تهیه مى  کردم و باید عــرض کنم که در تمام جلســات، معارف و 
سخن  هاى نو و جدیدى مى  شنیدم گویا اندوخته هاى علمى ایشان تمامى ندارد! البته 
بعدها که به ایشان نزدیک تر شدم سِرّ آن را پرســیدم و ایشان گفت که من براى هر 
سخنرانى در حدود یکصد ساعت مطالعه مى  کنم! عالوه بر اینها بنده حدود 30 تفسیر 
قرآن را مطالعه کرده ام که یک دوره اش تفسیر بیست جلدى المیزان مرحوم عالمه 

طباطبایى (رض) است. 
ایشان براى هر ســخنرانى مطالعه جداگانه هم داشــت و لذا اینطور نبود که پیوسته 
در مجالس متعدد در حال ســخنرانى باشــد بلکه در پذیرش دعوت  ها فاصله زمانى 
سخنرانى  ها را لحاظ مى  کرد و بعضى جلســات هفتگى و یا ماهانه و یا بعضى هم در 
مناسبت  هاى مذهبى بود که چندین شب متوالى را هم در برمى  گرفت، اما در تمامى 
این جلسات، همیشه مخاطبین ایشان صدها جوانى بودند که تشنه معارف ناب اسالمى 
بودند و بیان ایشان آنقدر آنان را «َمسِت فیض» مى  کرد که از ابتدا تا انتهاى سخن را که 

شاید یک تا دو ساعت به طول مى  انجامید، نوش جان مى  کردند.
اخالص، تواضع و فروتنى مرحوم استاد پرورش در شــاگردانش بسیار اثرگذار بود به 
طورى که همه آنها را در کنار کسب معارف اسالمى به تهذیب و خودسازى وا داشته بود. 
شهید جالل افشار یکى از فرماندهان سپاه اصفهان که در عملیات رمضان به شهادت 
رسید در وصیتنامه اش نوشته است: «استادم پرورش! شما با اخالص تان مرا سوزاندید.» 
ببینید چقدر اثر این اخالص، عمیق بوده اســت که این شهید بزرگوار این جمله را در 
وصیتنامه اش آورده و این سوختگى همان عرفان و عشق به حضرت حق است که در 
جان آنان شعله ور شده بود و آنان را تا مرز شهادت پیش برد. بسیارى از شهداى مدفون 
در گلستان شهداى اصفهان هر یک کم و بیش از معارف استاد پرورش در آن سال  ها 

بهره مند بودند و هر یک خاطراتى دارند. 
شهید مطیع برایم نقل کرد که شهید هدایت که هر دو محصل دبیرستانى بودند، وقتى 
خانواده اش با رفتن او به جبهه به خاطر کم ســن و سال بودنش مخالفت مى  کنند، او 
مى  گوید من بدون اجازه شما نمى  روم ولى این را هم بدانید من اگر اینجا بمانم هم دیگر 

زنده نمى  مانم و دارم مى  سوزم! 

عرفانى که استاد پرورش در جوان  ها ایجاد مى  کرد اینطور بود که عشق به شهادت را در 
آنها شعله ور مى  کرد ولذا بسیارى از شاگردان ایشان در مقطع جنگ وارد جبهه شدند و 

بعضاً جزو سرداران و فرماندهان گردیدند. 
بعد از ارتحال مرحوم استاد پرورش، روزى خدمت حضرت آیت ا... مهدوى کنى بودم 
که ایشان از درگذشت استاد پرورش بسیار متأثر بود و فرمودند: «من به شخصیِت آقاى 

پرورش غبطه مى  خورم و دوست داشتم جاى ایشان بودم!» 
بنده از این سخن بسیار تعجب کردم و علت آن را جویا شدم، ایشان فرمودند: «آقاى 
پرورش فردى "متعهد انقالبى" و "متدین سیاســتمدار" بود ولیکن من از این جهت 
به ایشان غبطه مى  خورم که مى  بینم ایشان موفق شده است عده زیادى از جوانان را 
تربیت کند!» بنده عرض کردم حضرتعالى هم توفیق خوبى در این زمینه داشته اید و با 
تأسیس دانشگاه امام صادق علیه السالم بسیارى از جوانان کشور را پیوسته متدین و با 
اخالق و دانش و متعهد پرورش مى  دهید که آنگاه حضرت آیت ا... مهدوى کنى سخن 
مرا قطع کرد و گفت: «اما کار آقاى پرورش باالتر اســت و شاگردان ایشان سرداران 
عرصه جهاد و شهادت هستند و من وقتى در تلویزیون دیدم که شخصى مانند آقاى 
سردار رحیم صفوى مى  گوید: من شاگرد اســتاد پرورش هستم، به شخصیت استاد 

پرورش غبطه خوردم!» 
حضرت آیت ا... جوادى آملى (دامت برکاته) نیز در دیدار خانواده مرحوم استاد پرورش 
با ایشــان در توصیف وى فرمودند: «حیات و ممات براى امثال آقاى پرورش یکسان 

است!  چرا که فرموده اند "العلماء باقون ما بقى الدهر".» 
ایشان گفتند: «اســتاد پرورش در اثر ارتباط با علما و بزرگان، معارف قرآن و عترت را 
دریافت کرد، ابتدا آنها را باور کرد و سپس به آنها متخلق شد و نهایت پس از عمل به این 

معارف، آنها را به دیگران منتقل کرد.» 
ایشان همچنین افزودند: «او از جمله کسانى نبود که بنشیند و به بقیه بگوید شما بروید، 
بلکه مى  گفت این راه را من رفتم و شما هم بیایید، وى خود رهرو خوبى بود و دیگران را 

نیز با خود راه مى  برد و چنین کسى مى  تواند در نقش یک رهبر و قائد باشد.»
اما یکى از وجوه شخصیت استاد پرورش، تسلط او بر شعر و ادبیات بود، او حافظه اى 
قوى داشت به طورى که هزاران بیت شعر حفظ بود، او تقریباً حافظ قرآن و نهج البالغه 
هم بود، اما شماره تلفن  ها را سخت حفظ مى  شد ولى مى  گفت احادیث را هم که دو یا 
سه بار بخوانم حفظ مى  شوم و حافظه او عمًال سرشار از حکمت  ها و معارف بود و هرجا 

سخن مى  گشود بیانش پر بهره بود. 
در این سال  هاى آخر حس و حال استاد پرورش عرفانى تر از همیشه شده بود، او که غالب 
شعرهاى مثنوى مولوى را هم در حافظه داشت، مى  گفت: به نظرم در تمام شعرهاى 

مثنوى این یک بیت از همه زیباتر است که به پروردگار مى  گوید: 
روزها گر رفت گو رو باك نیست/ تو بمان اى آنکه چون تو پاك نیست 

انتخاب این شــعر از بین همه ابیات مولوى مى  رساند که گوینده این سخن در حس و 
حال رفتن از این جهان است و از اینکه عمر روزهاى او به پایان رسیده، باکى ندارد و  

دلخوشــى اش را اینطور بیان مى  کند که تو بمان اى آنکه چون تو پاك نیست. تبیین 
عوالم معنوى او برایم ممکن نیست اّما همینقدر مى  دانم که فانى شده بود و مى  گفت 

دیگر پرورشى نمانده! 
از طرفى در این سال هاى آخر آنقدر «روح انتظار» در او نهادینه شده بود که روزى به 
من گفت: آیا شما تا کنون از من در این مباحث ادعایى شنیده اى؟!  عرض کردم خیر، 
سپس ادامه داد و تأکید کرد که من تاکنون اصًال اهل ادعا در این مباحث نبوده ام ولى 
اآلن مى  خواهم یک چیزى را به شما بگویم و آن این است که «خدا شاهد است آنقدر 

بوى آمدن حضرت را استشمام مى کنم که یعقوب بوى پیراهن یوسف را!»
به هر حال سیر زندگانى اســتاد پرورش همه اش درس آموز است و امیدوارم خداى 
متعال ایشــان را با اجداد طاهرینش محشــور فرماید و ما را هم در ادامــه راه آنان 

موفق بدارد.

  مرتضى نجفى قدسى |
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5 نشانه براى اینکه خونتان اکسیژن کافى ندارد
بدن براى زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارد و این وظیفه خون است که اکسیژن را به تمام اندام هاى حیاتى بدن، سلول ها و بافت ها منتقل کند. وقتى خون ما اکسیژن کافى نداشته باشد، درواقع دچار اختاللى هستیم که هیپوکسمیا نام دارد. در این گزارش 

با 5 نشانه هشداردهنده هیپوکسمیا یا کاهش سطح اکسیژن خون آشنا مى شویم.

یک عالمت شایع کاهش سطح اکسیژن خون، ضعف یا سرگیجه است. بیشتر افراد سرگیجه را براى لحظه اى کوتاه تجربه کرده اند. با این 
حال، افرادى که اکسیژن کافى در خون ندارند، معموًال متوجه مى شــوند که این اتفاق به طور روزانه، طى تغییر نور یا فعالیت شدید رخ 
مى دهد. عضله مى تواند مدت محدودى سوخت را بدون اکسیژن بسوزاند، اما این روند به طور نامحدود دوام ندارد؛ بنابراین کاهش سطح 
اکسیژن به صورت مزمن، باعث ضعف عضالنى مى شود که این ضعف عضله معموال به تنهایى رخ نمى دهد و با تنگى نفس همراه است.

از آنجا که خون، اکسیژن را به همه جاى بدن شما مى رساند، ضعف یا سرگیجه سریع نشانه این است که خون اکسیژن کافى به تمام 
نقاط بدن نمى رساند.

خستگى مزمن نشانه اصلى عدم دریافت اکسیژن مورد نیاز بدن از طریق خون است. 
احساس خستگى انواع مختلفى دارد، اما خستگى همراه با هیپوکسمیا 

مزمن و بى پایان است. برخى افراد معموًال احساس مى کنند 
که در نیمه روز دیگر توان ندارند و به نظر مى رسد خواب 

بیشتر هم کمکى به آن ها نمى کند. سریع تر از دیگران 
یا مداوم خسته شدن، عالمت کاهش سطح اکسیژن 

خون است.

تند شدن ضربان قلب نشــان مى دهد که قلب شما به سختى 
کار مى کند تا اکسیژن را به تمام قسمت هاى بدن برساند، زیرا 
مقدار آن کافى نیست. اگر قبًال هرگز عالئم اضطراب 
را تجربه نکرده اید و بدون نشــانه هاى دیگر 
اضطراب ضربان قلب شــما تند مى شود، 
ممکن اســت دچار هیپوکسمیا شده 

باشید.

البته که کمبود اکسیژن به این معناست که شما در تنفس دچار مشکل هستید. هنگامى که 
در تنفس و دریافت اکسیژن مشکل دارید، خون هم اکسیژن کافى ندارد. افرادى که دچار 

کمبود اکسیژن خون هستند معموال تنگى نفس را گزارش مى کنند، صرف نظر 
از اینکه فعالیت سنگین انجام داده باشند یا نه.

سردرد به تنهایى نشــانه نگران کننده کمبود 
اکسیژن در خون نیست، اما همراه با گیجى، 

سرگیجه و عدم هماهنگى، مى تواند نشانه 
کاهش سطح اکسیژن باشد. وقتى خون 
فاقد اکســیژن کافى اســت، تمرکز و 
هماهنگى بدن دشــوار است و منجر به 

سردرد و گیجى مى شود.
ضعف یا سرگیجه 11
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متخصص گوش، حلق و بینى با تاکید براینکه شــایع ترین دلیل التهاب گوش 
میانى، عفونت است گفت: براى پیشگیرى از این بیمارى، دورى از افراد بیمار و 

هواى سرد توصیه مى شود.

محمد اجل لوئیان گفت: التهاب گوش دالیل زیادى دارد. شایع ترین دلیل التهاب 
گوش، عفونت است که معموال در کودکان شایع است و با ایجاد عفونتى در بدن 
منجر به عفونى شدن گوش میانى در آنها مى شود اگرچه ممکن است الله گوش 

هم التهاب پیدا کند.
وى درباره نشانه التهاب گوش اظهار داشت: التهاب گوش در کودکانى که قادر 
به صحبت کردن نیستند با گریه و بى قرارى و گاهى دست بردن به سمت گوش 
همراه است. کودکان بزرگتر از درد و ُپرى گوش و بى قرارى 
شکایت دارند ولى کودکان در ســن مدرسه اظهار مى کنند 
که درد گوش داشــته و در گوششان احســاس ُپرى دارند. 
انسان هاى بزرگ هم احساس ُپرى و درد در گوش و کاهش 

شنوایى دارند.
اجل لوئیان در ادامه با اشاره به اینکه خارش گوش معموال در 
کسانى مشاهده مى شود که در گوش خارجى خارش دارند 
گفت: با تکان دادن الله گوش و اســتفاده از گوش پاك کن 
گوش میانى تحریک شــده و التهاب به وجود مى آید اگرچه 
قارچ و عفونت الله گوش هم مى تواننــد به تنهایى التهاب 
گوش میانى را ایجادکنند. ولى خــارش گوش به تنهایى به 
معنى التهاب نیست. خارش گوش مى تواند به دلیل حساسیت 

به وجود آید.
متخصص گوش، گلــو و بینى توصیه کرد: کــودکان را در 
مواجهه با سرما و ویروس هاى ناشى از عطسه و سرفه دیگران 
قرار ندهیم و در بزرگترهــا هم باید از مواجهه با ویروس ها، افراد بیمار و ســرما 
خوددارى کنند.این عفونت ها معموال از راه تنفس وارد بدن مى شود که عمده راه 

ورود آنها حلق و بینى است.

ترشیجات هم مانند سایر مواد غذایى داراى خواص مفید هستند، مصرف این خوراکى به 
مقدار بسیار کم در کاهش چربى خون موثر است.

ترشــى ها یک خوراکى پر طرفدار در میان مردم هســتند و امروزه به طور گســترده در 
ساندویچ هاى مختلف و کنار غذا مورد استفاده قرار مى گیرند. با این حال، عالوه بر طعم بى 
نظیر ترشى ها، این خوراکى داراى خواص متعددى براى بدن است. ترشى ها از سبزیجات 
مختلف درست مى شوند. مصرف یک خیارشور متوسط به اندازه یک چهارم فنجان نیاز بدن 

به سبزیجات در طول روز را تامین مى کند.
تحقیقات نشان داده است نوشــیدن عصاره ترشى مى تواند درد ناشى از گرفتگى عضالت 
در آقایان را تسکین دهد. گرچه شاید این نوشیدنى دلچسب نباشد اما شواهد نشان مى دهد 

نوشیدن یک سوم فنجان عصاره ترشى در تسکین درد عضالنى موثر است. (امروزه عصاره 
ترشى در کشور هاى مختلف به صورت بسته بندى شده به فروش مى رسد).

ترشــى ها داراى خواص آنتى اکسیدانى هســتند. در حالى که پخت و پز مى تواند خواص 
ســبزیجات را از بین ببرد اما در فرآیند درست شدن ترشــى، خواص این گیاهان و آنتى 
اکسیدان هاى آن ها حفظ مى شود. عصاره ترشى مى تواند با رادیکال هاى آزاد بدن مبارزه 

کند و به دلیل دارا بودن ویتامین هاى E و C باعث تقویت سیستم ایمنى بدن شود.
یک مطالعه که در سال 2014 انجام شد، نشان مى دهد ترشى ژاپنى به میزان قابل توجهى 
داراى پروبیوتیک (باکترى  هاى مفید) اســت که مى تواند با ســرطان طحال در موش ها 

مبارزه کند.
محققان مى گویند احتماًال بتوان در آینده با کمک ترشى به روشى طبیعى و کم هزینه براى 

درمان برخى سرطان ها دست یافت.
تحقیقات دانشمندان در سال 2005 نشــان مى دهد مصرف مواد غذایى تخمیر شده مانند 
ترشى در کنار غذا مى تواند مانع از افزایش قند خون شود. دلیل این امر وجود سرکه در ترشى 
است. از این رو افرادى که از بیمارى دیابت رنج مى برند، مى توانند از غذا هاى تخمیر شده و 

ترشى براى کنترل قند خونشان در رژیم غذایى استفاده کنند.
مصرف ترشى ها یکى از روش هاى طبیعى بوده که از زمان هاى قدیم براى درمان بیمارى 
سندرم پا هاى بیقرار از آن استفاده مى شده است. محققان هنوز به دلیل این امر پى نبرده اند 
اما احتماًال وجود ترکیبات الکترولیت موجود در ترشى نقش مهمى در تسکین این سندرم 

ایفا مى کند.
متخصصان تغذیه تاکید دارند اگرچه ترشى یکى از خوراکى هاى بسیار مفید براى بدن است 
اما افراد نباید در مصرف آن زیاده روى کننــد. تحقیقات ارتباط میان زیاده روى در مصرف 
ترشى و بیمارى هاى مانند چاقى، ام اس، پارکینسون و مشکالت گوارشى و ذهنى را تایید 

کرده است.

امروزه بسیارى از مردم و به ویژه مردان 
از ریزش موى ســر خود گالیــه دارند. 
دارو هاى شیمیایى زیادى وجود دارد که 

افراد با مراجعه به پزشــک از آن ها براى 
جلوگیرى از روند ریزش موى سر خود استفاده 

مى کنند. با این حال، راهکار هاى ساده تر و ارزان 
قیمتى وجود دارد کــه مى تواند به انــدازه دارو هاى 

شــیمیایى موثر بوده و عوارض جانبى آن هــا را نیز به همراه 
نداشته باشد. استفاده از آب پیاز یکى از این موارد است.

 B و خانواده ویتامین هاى C بر اساس مرکز اطالعات غذایى آمریکا، آب پیاز داراى ویتامین
است همچنین سولفور، آهن، کلسیم، پتاسیم، منگنز، فسفر و منیزیم به وفور در این گیاه 

دیده مى شود. آنتى اکسیدان هاى قوى مانند ترکیب هاى فنولیک و آنتوسیانین از دیگر 
مواد موجود در پیاز است.

تحقیقات نشان داده است مصرف آب پیاز براى درمان ریزش مو بسیار مفید است. 
آب پیاز باعث مرطوب شدن پوست ســر، تقویت فولیکول، جلوگیرى از عفونت، 

تسکین التهاب، جلوگیرى از سفیدى مو و افزایش خون رسانى به سطح پوست 
سر و ریشه هاى مو مى شود. دانشمندان مى گویند آنتى اکسیدان هاى موجود در 

آب پیاز باعث تسکین التهابات پوستى مى شود. یکى از دالیل اصلى ریزش 
مو، خشکى موى سر به دلیل التهابات پوستى است. درمان این التهابات 

مى تواند روند خشکى پوست و ریزش موى سر را متوقف کند.
پیاز همچنین داراى آنتى اکسیدانى به نام کاتالز است که فقدان آن در 
بدن مى تواند منجر به سفید شدن موى سر شود. بدون وجود این آنتى 

اکسیدان مو ضعیف شده و دچار تغییر رنگ مى شود.
یکى از دالیل اصلى ریزش مو، آلوده شدن پوست سر به بیمارى هاى 
قارچى، باکتریایى  یا ویروسى است؛ همین موضوع مى تواند باعث 

تضعیف مو و ریزش آن شــود. بــا این حال، آب پیــاز داراى خواص 
ضدباکتریایى و ضدقارچى است که مى تواند موى سر را از عوامل بیمارى 

زا محافظت کند.

المتکاهش سطح اکسیژن  ن
خوناست.

همراه 

B خانواده ویتامین هاى B و CمینC
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سه سوته ریزش 
موهایتان را قطع کنید

خواص درمانى بى نظیر ترشى

شــیوع ویروس کرونا باعث ایجاد اضطراب در بسیارى از افراد 
مى شود و این مختص افراد مبتالبه وســواس نیست ولى این 
افراد ممکن اســت، واکنش شــدیدتر و یا اضطراب بیش ترى 

داشته باشند.
بنابر توصیه هاى وزارت بهداشت، اگر مبتال به وسواس» هستیم، 

بدانیم:
ما تنها نیستیم. طبیعى است که همه میزانى از اضطراب را داشته 
باشــیم. به خودمان بگوییم «من ممکن است اضطراب زیادى 

داشته باشــم و در این شرایط طبیعى اســت.» یا «واقعا شرایط 
سختى براى همه ماست».

توجه کنیم، چه چیزى شروع کننده «تمیز کردن و شستن» است؟
توجه کنیم، آیا شست و شو را براى رعایت توصیه هاى پیشگیرانه 

انجام مى دهیم با براى رهایى از افکار مزاحم و اضطراب؟
رفتارهاى بهداشتى توضیه شده را انجام دهیم نه بیشتر نه کمتر.

سعى کنیم به افکار وسواسى توجه نکنیم، وقتى به توصیه هاى 
بهداشتى عمل کردیم باخود بگوییم «کافى است»

اگر فکرهایى داریم مانند «آیا درســت انجام دادم؟ مدت شستن 
دستم کافى بود؟» سعى کنیم آنها راکنار بگذاریم.

اخبار را تنها یک بار در روز و از منابع معتبر پیگیرى کنیم.
از جستجوى مکرر اخبار و خواندن مطلب در مورد ویروس کرونا 

خوددارى کنیم.
میزان خطر ویروس کرونا را بیش از آنچه هست تخمین نزنیم.

هرچند ابتال به ویروس کرونا نگران کننده است، اما تعداد زیادى 
از افراد مبتال عالیم خفیف و متوسط دارند.

سعى کنیم روى موضوع کرونا و نگرانى هاى آن کمتر تمرکز کرده 
و خودمان را با کارهاى دیگر سرگرم کنیم.

به «اکنون» و «اینجا» تمرکز کنیــم. «حال حاضر» و «اینجا» 
همه چیز براى من مناسب است.

دایم فکر نکنیم چه اتفاقى در آینده خواهد افتاد.
عدم قطعیت را بپذیریم. اضطراب ریشه در عدم تحمل ابهام دارد. 
ما ویروس را نمى بینیم و نمى توانیم مطمئن باشیم همه چیز امن 

است، ما همه چیز را نمى توانیم کنترل کنیم.

س

شــیوع ویروس
مى شود و این م
افراد ممکن اســ

داشته باشند.
بنابر توصیه هاى

بدانیم:
یتیمتیم. ط ییی نیسنیس ههههتنهاتنها ماما
خخخود ب به بباششــیـیمم.

وسواسى ها در روزهاى 
کرونایى چه کار کنند؟

قند مى تواند از باال رفتن میزان "قند خون" جلوگیرى کند اگر بر این باورید که مصرف "تــوت" یا خرما به جاى 
شیرینى هاى این مواد را جذب کرده و "انرژى" موجود در که با آب جوش یا چاى داغ تماس پیــدا مى کند بدن تمام قند خرما، تــوت و به طور کلى هر"مــواد قندى "هنگامى سخت در اشتباهید.

رسانده و سبب باال بردن قند خون و در مواد قند به سالمت "دندان ها" آسیب آنها را با مواد شیرین مصرف کنند اما این نوشیدنى هاى بسیار رایجى هستند که افراد عادت دارند گفتنى اســت چاى و "قهــوه "در تمام کشــورهاى دنیا آنها جذب بدن نمى شود.
کنار چاى بهترین گزینه به جاى قند، خرما و گفتنى است مصرف "میوه هاى خشک" در نهایت "دیابت" مى شود.

"توت" است.

چرا نباید 
توت و خرما را 
با چاى بخوریم؟!

ش

درتمام کشــورهاى دنیا 
ند که افراد عادت دارند 

د اما این 
 آسیب 
ون و در 

خشک" در 
قند، خرما و 

با چاى بخوریم

از علت تا درمان  التهاب گوش میانى
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1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى  به شرح جدول زیر را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.                

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهانشرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى 
همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) دو مرحله اى

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/10/15

 2-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/10/13  

مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
99/10/24چهار شنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/11/04شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
99/11/05یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نوبت اول

شماره سامانه تدارکات شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکى دولت

1
عملیات طراحى، ساخت، نصب، راه اندازي و 

بهره بردارى پکیج تصفیه  آب  پنج روستاى چادگان 
(EPC) به روش

99-4-188/22099001434000046

با به روزترین اخبارهمراه شماییم
www.nesfejahan.net

@nesfejahannewspaper 

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهانروابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهی(تجدید) مناقصه عمومی یک مرحله اي 
شماره  990/1011  

(شماره هاى 2099001188000040، 2099001188000041 و 2099001188000042 در سامانه ستاد)

نوبت دوم

شماره 
مبلغ تضمین شرکتگروه بندىموضوع مناقصهمناقصه

 در مناقصه (ریال)
شرایط و  الزامات 
ورود به مناقصه

990/1011

احداث بانکهاى خازنى
20 کیلوولت در پستهاى 
63/20 کیلوولت بابوکان، 

شهید اشرفى، بعثت، زرین 
شهر، اجالس سران و دامنه در 

3 گروه

گروه1: پستهاي بابوکان و بعثت
(شماره 2099001188000040 در 

سامانه ستاد)
416,511,000  

دارا بودن گواهینامه 
صالحیت پیمانکاري با 

حداقل رتبه 5 نیرو 
از سازمان برنامه و بودجه 

کشور 

گروه2: پستهاي شهید اشرفى  و زرین شهر
(شماره 2099001188000041 در 

سامانه ستاد)
389,333,000  

گروه3: پستهاي اجالس سران و دامنه
(شماره 2099001188000042 در 

سامانه ستاد)
380,539,000  

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298 نزد 
بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان

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

صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/10/13 لغایت ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/10/18

جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز یک شنبه مورخ 
1399/10/21 ساعت 09:00 صبح واقع در پست 63/20 کیلوولت اجالس ســران، به آدرس: اصفهان، انتهاى خیابان آبشار سوم، 
کیلومتر 6 جاده اصفهان-زیار برگزار می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. الزم به ذکر است، 
بازدید از پست 63/20 کیلوولت اجالس سران، آغاز و حتى االمکان از پست هاى 63/20 شهید اشرفى و بعثت نیز بازدید به عمل 
مى آید.(حضور نمایندگان شرکت هایى که در جلسه هاى بازدید مورخ 1399/09/09 و 1399/09/30 حضور داشته اند، اختیارى 

مى باشد)
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1399/10/29 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی(پاکت الف) آن در موعد 

مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/10/30، سالن کمیسیون معامالت ساختمان 

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

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

م الف: 1070836

روز 13 دى ماه هم زمان با ســالروز شهادت سپهبد 
شهید قاسم ســلیمانى، با حضور مدیرعامل وتنى 
چند از مســئولین شــرکت پاالیش نفت اصفهان، 
آیین رونمایى از تابلوى بلوار «شــهید سپهبد قاسم 
سلیمانى» و مزین شدن بلوار اصلى شهرك شهید 
محمد منتظرى به نــام آن شــهید واالمقام اجرا 

شد.
برگزارى نمایشگاه ویژه سردار دل ها، تهیه و تدوین 
نماهنگ و اجراى گروه ســرود ویژه این شــهید 
واالمقام در محل شرکت پاالیش نفت اصفهان از 

دیگر برنامه هاى این روز بود.
به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار دل ها 
شهید حاج قاسم سلیمانى (ره)، مسابقه «یادداشت 
یا دل نوشــته» با محوریت ســردار دل ها، پرچم 

مقاومت و صلح منطقه اى براى همکاران و خانواده 
ایشان برگزار شد. زمان مهلت پاسخ به این مسابقه 
فرهنگى 30 دى ماه سال جارى اعالم شده است و 
در پایان به 20 نفر از بهترین پاسخ ها و به قیدقرعه 

جوایزى اهداء خواهد شد.
در این روز به مناسبت سالگرد شهادت سردار قاسم 
سلیمانى، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
نیز پیامى صادر کرد. در بخش از این پیام آمده است:

تمام این سرزمین ســرافراز، تمام خاك این وطن، 
شقایق زار است. بدون شک سردار سلیمانى نمونه 
بارز تربیت شــدگان مکتب علــوى و امام خمینى 
(ره) و مقام معظم رهبرى اســت. همه عمرش در 
راه مجاهدت گذشــت و تا آخرین لحظه در جبهه 
مقاومت دالورانه مبارزه کرد و شهادت که باالترین 

اجر و پاداش این مردان است، نصیبش شد. سالگرد 
شــهادتش مبارك! رد پاى رفتن ســردار دل ها و 
شهیدان عزیز این مرزوبوم تا ابد بر شانه هاى زمانه 
باقى اســت؛ آن ها همیشه هســتند و جاده اى که 
فراروى ما گســتردند، تکلیف تمام لحظه هایمان 
را روشــن کرده اســت. باید این خاك فرا رفته تا 
آسمان را که میراث خون  شهیدان بى باك است، با 
دست هاى خداخواهى و با باور بى تردید، در آغوش 
بگیریم و پاســدار این مرز روبه خدا باشیم. با خون 
پاك مطهر آن شهید سرفراز و یاران شهیدش عهد 
مى بندیم که درس ایثار رشادت، عزت، اخالص را از 
طریق پاسداشت یاد و سیره آن بزرگ مرد فراگیریم 
و هرکدام رهرو راه پرافتخار او باشــیم. یادشان تا 

ابد ماندگار.

رونمایى از بلوار شهید قاسم سلیمانى 
در شهرك شهید محمد منتظرى 


