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ماجراى عصبانیت 
سردار سلیمانى از ظریف

کرونا فعًال 
تمام شدنى نیست

روند کاهشى 
قیمت مرغ 

در استان اصفهان
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آلودگى 
هواى اصفهان
 به اوج مى رسد

هویج یکى از صیفى  هاى بسیار مغذى و پرخاصیت 
است که باید در روزهاى سرد پاییزى و زمستانى بیشتر 
مصرف شود. اما مصرف هویج در این پاییز و زمستان 

کرونایى براى حفظ سالمت بدن اهمیت بیشترى دارد 
و سبب تقویت سیستم ایمنى، پیشگیرى از...

کارشــناس اداره پیش بینى هواشناســى گفت: 
ســکون جوى تا دوشــنبه هفته آینده در استان 
اصفهان ادامه خواهد داشت و روزهاى پنج شنبه 
و جمعــه هفته جارى آلودگى هواى کالنشــهر 

اصفهان به اوج مى رسد.
ابراهیم هنرمند با اشاره به استمرار سکون جوى 
در سطح استان اصفهان، اظهار کرد: با توجه به 
پایدارى نســبى جو در مناطق مرکزى و صنعتى 
به ویژه کالنشهر اصفهان شرایط براى انباشت 
آالینده هاى جوى فراهم است و سه شنبه (امروز) 

4نیز شاخص کیفیت هوا در ...

صنایع اصفهان از مازوت استفاده مى کنند؟صنایع اصفهان از مازوت استفاده مى کنند؟
ضد و نقیض گویى درباره یکى از منشأهاى آلودگى هوا که امان همه را بریده استضد و نقیض گویى درباره یکى از منشأهاى آلودگى هوا که امان همه را بریده است

3

کرونا آستانه تحمل و قدرت تاب آورى مردم را کم کرده است

علیرضا جاویدنیا:  خنداندن 
مشکل شده است!

6
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

میزان ایمنى 
واکسن کرونا 

تا چه زمانى است؟

افزایش مراجعات به مراکز معاینه فنى اصفهان
با توجه به نظارت پلیس و اعمال جریمه رخ داده است
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نیز شاخص

مرزبان: قولم مرزبان: قولم 
براى پیاده روى براى پیاده روى 

کرى خواندن نبود!کرى خواندن نبود!

شرکت فرهنگى ورزشى فوالد مبارکه سپاهان

آگهى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکارآگهى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکار
 عملیات تعمیر،الیروبى وغالف گذارى چاه عمیق آب ورزشگاه نقش جهان

شرکت فرهنگى ورزشى فوالد مبارکه ســپاهان در نظر دارد مناقصه مذکور را بر اساس آیین نامه مالى و معامالتى از طریق فراخوان عمومى به 
شرکتها، مؤسسات معتبر و با تجربه واگذار نماید.

1- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت فرهنگى ورزشى فوالد مبارکه سپاهان به شناسه ملى 10860002124 به آدرس اصفهان- خیابان آتشگاه– جنب 
کوه آتشگاه – مجموعه فرهنگى تفریحى باغ فردوس 78473-81877 تلفن هاى تماس :5- 37660491 - 031 و دورنگار 031-37660311

2- موضوع مناقصه : دمونتاژ تجهیزات چاه، حفارى ،الیروبى و شستشوى شیمیایى چاه، نصب جداره فلزى به عمق 220متر، ، گراول و بتن ریزى، 
مونتاژ مجدد، تعویض کابل شناور و تأمین آب مصرفى غیرشرب ورزشگاه نقش جهان به میزان روزانه 200 متر مکعب .

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار معادل 10٪ مبلغ پیشنهادى مناقصه به صورت یکى 
از موارد ذیل مى باشد.:

1-3–  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي بانک ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی که داراي مجوز فعالیت از طرف بانک مرکزي 
جمهوري اسالمی ایران هستند با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید براى یک ماه دیگر درداخل پاکت الف.

2-3–  واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره  5636083528 نزد  بانک تجارت شعبه جلفا اصفهان کد شعبه 6060  به نام شرکت فرهنگى ورزشى 
فوالدمبارکه سپاهان.

4- مدت و محل اجرا: مدت اجراى موضوع مناقصه از روز شنبــه 99/11/04  لغایت روز یکشنبه 1399/11/19 به مدت پانزده روز شمسى، محل 
اجرا اصفهان- بولوار فرزانگان – جنب شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان – ورزشگاه نقش جهان مى باشد. 

5- زمان فروش اسناد مناقصه و بازدیداز محل پیمان : چهارشنبه 99/10/17 الى چهارشنبه 99/10/24 با معرفى نامه کتبى همراه با مهرشرکت، در 
صورت نیاز با مدیرفنى ورزشگاه آقاى مهندس پورحقیقى به شماره 09330771886 هماهنگى گردد.  

6- فروش اسنادمناقصه : اشخاص حقیقى و حقوقى براى خرید اسناد مناقصه، بایستى مبلغ 3،000،000ریال  ( سه میلیون ریال ) به حساب سپرده 
شماره  5636083528 نزد  بانک تجارت شعبه جلفا اصفهان کد شعبه 6060  به نام شرکت فرهنگى ورزشى فوالدمبارکه سپاهان واریز و اصل فیش 

را به دبیرخانه باشگاه ارائه و اسنادمناقصه را دریافت نمایند.
7- آدرس دریافت اسناد : اصفهان- خیابان آتشگاه– جنب کوه آتشگاه – مجموعه فرهنگى تفریحى باغ فردوس – دبیرخانه مرکزى باشگاه. 

8- شرایط شرکت کنندگان درفرایندارجاع کار: داشتن شخصیت حقیقى و حقوقى ، توان مالى و حداقل سابقه در حفر چاه عمیق و نصب جداره 
چاه و مونتاژ تجهیزات داخل چاه.

9- نحوه ارائه پاکت ها براى شرکت کنندگان در مناقصه: 
پاکت الف: حاوى ضمانت نامه بانکى و یا فیش واریز نقدى تضمین شرکت در مناقصه   

پاکت ب: حاوى مدارك فنى، فرم پیشنهاد قیمت و آنالیز دقیق هزینه ها مى باشد، آگهى تاسیس ، روزنامه رسمى آخرین تغییرات،گواهى ارزش 
افزوده ، گواهى کداقتصادى ، اساسنامه شرکت، پرینت گردش حساب بانکى شش ماه آخر، اسناد مناقصه مهر و امضاءشده، داشتن پروانه کار، 
داشتن حداقل پایه پنج در رشته کاوش هاى زمینى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى ،پروانه صالحیت حفارى با وسایل موتورى از وزارت نیرو و 

پنج مورد گواهى حسن انجام کار مى باشد. 
پاکت ج: حاوى فرم پیشنهاد قیمت مى باشد.

10-  پیشنهاد دهندگان باید کلیه مدارك و مستندات ذکرشده را در داخل پاکت الف، پاکت ب و ج گذاشته والك و مهر شده تحویل دبیرخانه نمایند.
11- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تاپایان وقت ادارى ساعت14 روز شنبه مورخ 99/10/27 مى باشد.

12- آدرس محل تسلیم پیشنهادها: اصفهان- خیابان آتشگاه– جنب بناى تاریخى آتشگاه – مجموعه فرهنگى تفریحى باغ فردوس  با معرفینامه 
کتبى و مهرشرکت مربوطه به حراست باشگاه.

13- زمان بازگشایى پاکتها : بازگشایى پاکتها  در روز یکشنبه مورخ 99/10/28 ساعت 11 صبح در محل دفتر کمیسیون معامالت باشگاه مى باشد، 
به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط،  مبهم، ناقص، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در بند11 آگهى مناقصه واصل شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
14 - سپرده در مناقصه برنده و نفر دوم در صورتیکه حاضر به انجام معامله نشوند بنفع باشگاه سپاهان ضبط خواهد شد.

15- هزینه چاپ آگهى مناقصه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
 16- درج این آگهى هیچگونه تعهدى براى دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمى نمایدو باشگاه سپاهان در رد یاقبول هریک از پیشنهادها مختار است.

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

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

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.                

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/10/16

 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

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

نوبت دوم

4
مشکلشدهاست!لمشکلشدهاست!مشکل شده است!

تر 
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سپاهان -پرسپولیس، امروز در ورزشگاه آزادى

جنگ و هیجان در تهران
تک دیــدار معوقه هفته هفتــم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال، جام 
خلیج فارس، امروز سه شــنبه 16 دى ماه برگزار مى شود و بر همین 
اساس تیم فوتبال سپاهان اصفهان باید از ساعت 16 و 30 دقیقه در 

ورزشگاه آزادى به مصاف پرسپولیس برود.
سپاهان در دومین بازى با تیم هاى مدعى قهرمانى، باید...
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در حال حاضر به طور متوســط نیمى از ســوخت مورد 
نیاز نیروگاه هاى کشور با ســوخت مایع و نیمى دیگر با 
گاز طبیعى تأمین مى شــود؛ این مقدار در روزهایى که 
مصرف گاز طبیعى در بخش خانگى بیشتر اوج مى گیرد، 
به حدود 60 درصد سوخت مایع و 40 درصد گاز طبیعى 

نیز مى رسد.
از یک سو مســئله آلودگى هوا در زمســتان امسال در 
بسیارى از کالنشهرها به مرز بحران رسیده و مسئوالن 
ذیربط یکــى از راهکارهاى کاهــش آلودگى را حذف 
سوخت مازوت از ســبد ســوخت صنایع و نیروگاه ها 
مى دانند و از سوى دیگر در محدودیت تأمین گاز، استفاده 

از گازوئیل و مازوت به عنوان سوخت جایگزین در دستور 
کار نیروگاه ها قرار گرفته است.

در روزهاى اخیر، دو نیروگاه کشور با پلمب مخازن مازوت 
خود مواجه شــده اند و این اقدام نهادهاى ذیربط، فشار 
مضاعفى را به صنعت برق کشور وارد کرده، چرا که تأمین 
گاز نیروگاه ها با محدودیت شدید همراه است که ممکن 

است در روزهاى آینده چالش آفرین شود.
احتمال این وجود دارد که براى قطع نشــدن جریان گاز 
بخش خانگى و جریان برق کشور، بعد از سال ها نیازمند 
واردات گازطبیعى شــویم و یا در زمســتان شاهد بروز 

قطعى هاى پراکنده و حتى گسترده برق باشیم.

سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا گفت: احتمال اینکه 
واکسن فایزر را وارد کشور کنیم بسیار کم است، زیرا شرایط 
نگهدارى دشــوارى دارد و باید حداقل 21 میلیون نفر را در 

کشور واکسینه کنیم.
علیرضا رئیسى، در نشست خبرى که در استودیو سالمت 
وزارت بهداشت برگزار شــد با بیان اینکه راه هاى مختلفى 
براى خرید واکســن در حال انجام بوده که مهمترین راه، 
صندوق کوواکس است، یادآور شد: در صندوق کوواکس 70 
کشور ثروتمند دنیا دور هم جمع شده اند و به سازمان بهداشت 
جهانى تعهد داده اند که در دسترسى و در توزیع واکسن عدالت 
ایجاد شود. این کشورها واکسن را از تولیدکنندگان مورد تأیید 

سازمان بهداشت جهانى دریافت کرده و درصدى از سهم 
تولید را وارد این صندوق مى کنند تا بتوانند در سایر کشورها 

به صورت عادالنه توزیع کنند.
معاون وزیر بهداشــت در ادامه به موضوع واردات واکسن 
فایزر اشــاره کرد و گفت: احتمال اینکه فایزر را وارد کشور 
کنیم بسیار کم است، زیرا شرایط نگهدارى دشوارى دارد و 
وابستگى زیادى به کشورهایى دارد که اصًال به ما واکسن 
نمى دهند. رئیسى درباره واکســن چینى کرونا توضیح داد: 
واکسن سینوفارم در چین مربوط به یک شرکت دولتى است 
که فاز سوم را هم گذرانده است؛ قرار نیست سینوواك چینى 

خریدارى شود./4156

باید در انتظار قطع برق 
باشیم؟

احتمال واردات واکسن «فایزر» 
کم است

1000 یوروى ناقابل!
   روزنامه دنیاى اقتصاد | واکسن کرونا 
به بازار سیاه دارو در ایران و معروف ترین بازار آن 
یعنى «ناصرخســرو» تهران نیز رسیده است ولى 
مشخص نیست که این واکسن واقعى است یا نه، 
باید مشترى اعتماد کند و 1000 یورو براى واکسن 
روســى پرداخت کند. داروفروشــان ناصرخسرو 
مى گوینــد: «از ده روز دیگر واکســن چینى هم 

مى آید.» /4163

بیشترین متقاضیان
 بیمه بیکارى 

   تســنیم | یافته هاى جدیدترین پژوهش 
تأمین اجتماعى نشان مى دهد که جمعیت نیروى 
کارى که تحت تأثیر شیوع کروناویروس در سه 
ماه اسفند ســال 98 تا اردیبهشت 99 بیکار شده 
بودند  اکثراً مردان در گروه ســنى 30 تا 40 سال 
بودند. این جمعیت در پنج استان تهران، فارس، 
اصفهان، خراسان رضوى و آذربایجان شرقى و 
در ده کالنشهر تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، 
تبریز، کرج، یزد، اهواز، رشــت و کرمان پراکنده 

شده اند.

رکورد «بهت قول مى دم» 
   برترین ها | اجراى آهنگ «بهت قول مى دم» 
در شــبکه یوتیوب تا کنون بیــش از صد میلیون 
بار تماشا شده اســت و از این نظر مى توان عنوان 
پربازدیدترین ویدیوى ایرانــى را براى آن در نظر 
گرفت. بازدید باالى ویدیوى محسن یگانه نشان 
از مخاطبان جهانى این نماهنگ دارد. حدود 247 
هزار کامنت از نقاط مختلف جهان در صفحه این 
آهنگ ارسال شده است که از اجراى زیباى محسن 

یگانه تمجید کرده اند./4164

پرفالوورترین
 صفحه مجازى 

   بهــار | «کریســتیانو رونالــدو»، یکــى از 
پرطرفدارترین بازیکنان فوتبال در جهان  و صاحب 
پرفالوورترین و پرطرفدارترین صفحه در شــبکه 
مجازى اینستاگرام اســت که پیش از این با 249 
میلیون فالوور رکورد دنبال کنندگان اینســتاگرام 
را زده بود. این فوتبالیســت پرآوازه اخیراً با جذب 
250 میلیون دنبال کننده براى صفحه خود رکورد 
جدیدى براى پرفالوورترین صفحه در این شبکه 

مجازى را ثبت کرد.

بیکارى حقوقدان ها
   آنا | رئیس دانشــکده حقوق و علوم سیاسى 
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گفت: ظرفیت 
کانون وکالى کشور به هیچ وجه متناسب با تعداد 
زیاد فارغ التحصیالن حقوق و نیاز موجود در جامعه 
نیست و افزایش بیکارى فارغ التحصیالن حقوق 
مشهود است. اصغر عربیان گفت: به دلیل مسائل 
فرهنگى در کشور ما مراجعه به وکال در پرونده ها 
زیاد نیست و در بسیارى از دعاوى که نیاز به وکیل 
وجود دارد طرفین پرونده خود دعــوا را پیگیرى 

مى کنند. /4165

آغاز مبارزه با 
قاچاق سیگار

   مهر | یک مقام مســئول در ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال با اشــاره به اجراى طرح آزمایشى 
مقابله با عرضه ســیگار قاچاق در شهر تهران 
گفت: تاکنون بیش از هشت میلیون نخ سیگار 
قاچاق کشــف و جمع آورى شــده است. یاسر 
ســوادکوهى با اشــاره به اینکه طرح آزمایشى 
مقابله با عرضه سیگار قاچاق در حال اجراست، 
گفت: این طرح ابتدا در شــهر تهــران اجرایى 
مى شود و سپس به سراسر کشــور تعمیم پیدا 

مى کند./4166

یگان مستقر در سوریه نداریم
   اعتماد آنالین | ســردار ســیدمحمد حجازى، 
جانشین فرمانده نیروى قدس ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمى، در سالروز شهادت شــهید قاسم سلیمانى، در 
مصاحبه با شبکه خبرى «المیادین» گفت: صهیونیست ها 
مى گویند نیروهاى ایران در ســوریه مســتقر هستند 
درحالى که ایران هیچگاه نیرو یا یگان مستقر در سوریه 
نداشته و بیشــتر نیروها در حالت هاى مستشارى آنجا 
بوده اند. ایــران پایگاه یا پادگانى در ســوریه ندارد. آنها 
به خوبى مى دانند که اگر نیرویى از ایران را به شــهادت 

برسانند، حتماً با پاسخ مواجه مى شوند./4159

127نفر شهید اعالم شدند
   باشــگاه خبرنگاران جوان | رئیس سازمان 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران درباره شــهداى سقوط 
هواپیماى اوکراینى توضیحاتى داد. ســعید اوحدى در 
جمع خبرنگاران گفت: از 148 مســافر، تعدادى مسافر 
خارجى بودند. تا به امروز اسامى 127 نفر از این عزیزان به 
عنوان شهید توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت 

شده است./4160

افزایش بى سابقه بودجه 
وزارت خارجه

   مهــر | دفتر مطالعات سیاسى مرکز پژوهش هاى 
مجلس در گزارشى به ارزیابى بودجه وزارت امورخارجه 
پرداخت. در این گزارش آمده است: بودجه وزارت امور 
خارجه حدود 76 درصد رشد داشته که هیچگاه مسبوق 
به سابقه نبوده اســت. بودجه این نهاد در سنوات قبل 
به طور معمول تا 20 درصد رشد را تجربه مى کرده است 
و تنها در قانون بودجه سال 1398، افزایش 43 درصدى 
را به ثبت رســاند. ازاین رو، الیحه بودجه سال 1400 از 
حیث افزایش بودجه وزارت امور خارجه شاهد یک رکورد 

بى سابقه است./4161

افزایش قیمت دوباره شوینده ها
   روزنامه همدلــى | در کنار باال رفتن قیمت 
مرغ، تخم مرغ و روغن مایع، حاال این شوینده ها و مواد 
ضدعفونى هستند که دچار همه گیرى گرانى شده اند. بعد 
از افزایش رسمى قیمت شــوینده ها در دومین ماه پاییز 
امسال، حاال چند روزى مى شود که دوباره فعاالن بازار از 
گرانى 60 تا 70 درصدى قیمت شوینده ها خبر مى دهند. 
تولیدکنندگان مى گویند افزایش قیمت ارز و مواد اولیه 
پتروشیمى علت این گرانى بوده؛ از طرف دیگر مسئوالن 

دولتى هم این افزایش را غیرقانونى مى دانند./4162

ناخرسندیم
   ایسنا | سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت خارجه 
در مورد غیبت افغانستان در نشست اخیر مجمع عمومى 
سازمان ملل و رأى ممتنع عراق به مصوبه بازگشت تحریم 
هاى سازمان ملل که در مورد ایران در این مجموعه به رأى 
گذاشته شده بود و مباحثى که در این زمینه در فضاى رسانه 
اى کشور مطرح شده است، گفت: ما ناخرسندى خود را 
نسبت به این موضوع اعالم کردیم و نخست وزیر عراق 
اعالم کرده است که در حال پیگیرى این موضوع  هستند. 
ما فکر مى کنیم که کشورهاى همسایه مى دانند که یک 
جانبه گرى و سلطه گرى آمریکا تا چه میزان مى تواند تأثیر 

منفى در منطقه داشته باشد./4167

تکذیب ادعاى کالنترى
   تســنیم | معاون قضایى دادستان کل در حقوق 
عامه در واکنش به ادعاى رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست مبنى بر بخشنامه ناظر بر بالمانع بودن استفاده 
از ســوخت مازوت در نیروگاه ها از جانب دادستانى کل 
کشور، تأکید کرد: بخشــنامه اى در این زمینه از سوى 
معاونت حقوق عامه دادستانى کل صادر نشده است. رضا 
خشنودى افزود: همچنین برخالف برخى مطالب خالف 
واقع، از نظر دادستانى کل کشور منعى براى بازدید عوامل 
سازمان حفاظت محیط زیست از نیروگاه ها به منظور رصد 

میزان و نوع سوخت مورد استفاده در آنها، وجود ندارد.

خبرخوان

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهورى اسالمى 
ایران در ویژه برنامه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانى 
با عنوان «مرد میدان» که از شــبکه 3 سیما پخش شد، 
ناگفته هایى از رابطه اش با شهید سردار سلیمانى را بازگو 

کرد. بخشى از اظهارات او را مى خوانید:
  من با حاج قاســم قبل از وزارت خیلى رفیق بودم، لذا 
بعد از اینکه وزیر شدم نیاز دیدیم که همه کارهایمان را در 

حوزه منطقه اى باهم هماهنگ کنیم.
  بعضى ها به من مى گویند حاج قاســم نظرش راجع به 
برجام چه بود؟ من مى گویم نمى دانم. چون هیچگاه راجع 
به برجام با من صحبت نکرد. ما هروقت باهم مى نشستیم 
راجع به منطقه صحبت مى کردیم، نمى خواهم بگویم حاج 
قاسم طرفدار برجام و یا مخالف برجام بود، نمى دانم واقعاً.

  من و حاج قاســم الزامًا دیدگاه هاى یکسان نداشتیم 
ولى با یکدیگر گفتگو مى کردیم و در پس این گفتگوها 
در نهایت به این توافق مى رسیدیم که مى خواهیم چکار 
کنیم. مثًال طرح چهار ماده اى در مورد یمن بدهیم یا طرح 
چهار ماده اى در مورد سوریه. ممکن بود که اولش چهار 
ماده دیگر در نظر من بود و چهار ماده دیگر در نظر ایشان 
ولى با هم صحبت مى کردیم که به یک چیز مشــترك 
برســیم و در اکثر موارد به توافق مى رسیدیم. اگر هم به 
توافق نمى رسیدیم باالخره رهبرى بودند، شوراى عالى 
امنیت ملى بود و مى توانســتیم بحث کنیــم و به نتیجه 
برسیم. اما این بحث ها جز یک مورد که حاج قاسم از من 
عصبانى شد بقیه اش دوســتانه بود. در مورد آن موضوع 
نیز در دبیرخانه بودیم که دیدم حاج قاسم خیلى عصبانى 

است. باالى سرش رفتم و او را بوسیدم و به او گفتم ما با 
هم رفیقیم و اینجا بحث مى کنیم. این مربوط به دوره اى 
بود که وضع سوریه خیلى بد شده بود.  من و ایشان دو نظر 
متفاوت داشتیم، در مورد اینکه چگونه ادامه دهیم و من 
فقط آن موضوع احساسى اش یادم مانده و اصل موضوع 

یادم نمانده.
  هیچ جلســه اى را تمام نمى کردیم، مگر اینکه واقعًا 
همدیگر را در آغوش مى کشیدیم و خداحافظى مى کردیم. 
من همیشه نگران حاج قاســم بودم مخصوصًا وقتى که 
سفر مى رفت اگر قابل بودم َفاَهللاُّ  َخْیٌر َحاِفظاً.. در گوششان 

مى خواندم.
  هیچ دو نفرى نیســتند که در مورد همه مسائل یک 
دیدگاه داشته باشند. من حتى با همکاران خودم هم بحث 
مى کنم، برخى وقت ها داد و بیداد مى کنیم، چون قاعده 
ما این است که همه چیز را بعد از همفکرى اجرا مى کنیم 
و اینطور نیســت که من چون وزیر خارجه هستم دستور 

مى دهم، خیر؛ بحث مى کنیم.
  ما با حاج  قاسم در دو حوزه مختلف کار مى کردیم، حاج 
قاسم وظیفه اش میدان بود و براى او موفقیت در میدان 
مهم بود. من وظیفه دیگرى داشــتم و اینکه موفقیت در 
میدان را با موفقیت در صحنه بین المللى همســو کنیم 
گاهى اوقات نمى شــد و باید کلنجار مى رفتیم؛ ولى فکر 
نمى کنم هیچوقت این کلنجار رفتن در بحث تأثیرى در 
عالقه گذاشته باشد، خانواده من مى دانستند که چقدر حاج 
قاسم را دوست دارم و خانواده حاج قاسم هم مى دانستند 

که چقدر ایشان به من لطف داشتند.

وزیر امورخارجه در یک برنامه تلویزیونى توضیح داد

ماجراى عصبانیت سردار سلیمانى از ظریف

امارات هم به دنبال جلوگیرى از تشدید تنش رفته است. 
یک رسانه عربى مدعى شــد امارات متحده عربى در 
روزهاى گذشته در پیام هایى خطاب به ایران تأکید کرده 

در اقدامات علیه ایران همکارى نداشته است.
«العربى الجدیــد» به نقل از برخــى منابع اعالم کرد 
که امارات در چند روز اخیــر تماس هاى محرمانه اى 
با ایران داشــته و تأکید کرده اســت که این کشور در 
هیچ یک از اتفاقــات اخیر ایران از جمله ترور شــهید 
محسن فخرى زاده، دانشمند هســته اى ایرانى دست 

نداشته است.
منابع مذکور گفته اند که حاکمان دوبى بســیار نگران 

حمالت انتقامى ایران هســتند، حتى اگر این حمالت 
سطحى باشد زیرا اقتصاد دوبى کامًال وابسته به امنیت 
این شهر است و هرگونه عملیاتى، اقتصاد این منطقه را 
که بر پایه تجارت و گردشگرى است نابود خواهد کرد. 
این پیام ها در حالى از سوى امارات ارسال شده است که 
در تنش هاى ســال هاى اخیر، امارات از جمله متهمان 
اقدامات علیه ایران بوده اســت و در ماجراهایى مثل 
پرواز پهپاد آمریکایى در حریم هوایى ایران یا حتى ترور 
سردار سلیمانى در خاك عراق، برخى منابع این کشور 
را از جمله گزینه هــاى احتمالى همکارى در این زمینه 

دانسته بودند.

پیام محرمانه امارات به ایران
اگر این روزها سروگوشى در بازار کود آب دهیم متوجه 
خواهیم شــد اکثر کودهایى که شامل یارانه نیستند به 
دلیل وجود آهک، گچ و دیگر مواد افزودنى براى خاك 
خطرناك هستند و استفاده از آن براى هیچ زمین زراعى 
و باغى صالح نیست. قیمت کود این روزها سر به فلک 
مى گذارد و کشاورز ساده دل روستایى که قدرت خرید 
چندانى ندارد شاید به راحتى فریب دالالن فرصت طلب 
را بخورد و با خرید کودهاى تقلبــى دار و ندارش را که 

شاید زمینى بیش نیست به باد فنا دهد.
کودهاى ســالم و تقلبى از نظر ظاهــرى هیچ تفاوتى 
ندارند؛ اما از لحاظ قیمت چرا؛ 300 هزار تومان تفاوت 
قیمت این دو است که براى کشاورز رقم قابل توجهى 

محسوب مى شــود، پس به راحتى فریب خورده و پیه 
ســفت شــدن زمین و از بین رفتن محصوالتش را به 

تن مى مالد.
این کودها ترکیباتى ساده مانند گچ و خاك یا ترکیباتى 
شیمیایى مانند سرب و کالنیوم دارند که مى تواند براى 
خاك و محیط  زیست و همچنین محصوالت کشاورزى 
و در نهایت میلیون هــا مصرف کننده خطرناك و حتى 
مرگ آور هم باشــد. تولید کودهاى تقلبــى هم قطعًا 
پنهانى و به شکل زیرزمینى مثًال در یک خانه باغ یا سوله 
متروکه اتفاق مى افتد. به این صورت که کمى خاك، 
گچ، رنگ و... را در یک دستگاه میکسر مخلوط کرده و 

تبدیل به کود تقلبى مى کنند./4157

تقلب به کود هم رسید!

با توجه به اجراى مصوبه هاى ســتاد اقتصادى دولت و 
ســتاد ملى مقابله با کرونا و بخشنامه بانک مرکزى در 
سال جارى، بانک آینده به منظور همکارى و هماهنگى 
الزم براى تسریع در اعطاى این تسهیالت، تعداد بیش 
از 3980 تسهیالت کمک ودیعه مسکن، پرداخت کرد.

این بانک تــا تاریخ 29 آذر مــاه تعــداد 8845 فقره 
تسهیالت به ارزش بیش از 2420 میلیارد ریال معرفى 

شده فعال به بانک را در دستور کار خود دارد.

گفتنى است از تعداد 8845 فقره تسهیالت معرفى شده 
به بانک آینده، تعداد بیش از 3982 فقره، تسهیالت خود 
را دریافت کردند که ارزش کل پرداختى این تسهیالت، 

حدود مبلغ 10098 میلیارد ریال است.
پرونده هاى ســایر متقاضیان معرفى شده به بانک نیز 
در اسرع وقت در حال بررسى است که پس از تکمیل و 
مطابقت با ضوابط بانک مرکزى تسهیالت حمایتى آنها 

نیز پرداخت مى شود.

پرداخت 3980 فقره تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
توسط بانک آینده

فایلى صوتى از مکالمه رئیس جمهورى آمریکا با یک 
مقام ارشد ایالت جورجیا منتشر شده است که در جریان 
آن «دونالد ترامپ» خواستار کشف بیش از 11 هزار رأى 

به سود خود مى شود.
خبرگزارى «آسوشیتدپرس» به این فایل صوتى که در 
ابتدا روز یک شنبه از سوى روزنامه «واشنگتن پست» 

منتشر شد دسترسى پیدا کرده است. در این فایل صوتى 
صداى رئیس جمهورى کنونى ایاالت متحده شــنیده 
مى شود که با تکرار ادعاهاى خود مبنى بر وقوع «تقلب» 
در جریان رأى گیرى از «برد رفنســپرگر»، 
وزیر امور داخلى ایالت جورجیا مى خواهد تا 

11 هزار و 780 رأى با نام او «پیدا» کند.
فایل صوتى از مکالمه رئیس جمهورى کنونى 
آمریکا با مسئول برگزارى انتخابات در ایالت 
جورجیا در حالى منتشر مى شود که کنگره 
ایاالت متحده قرار اســت روز چهارشــنبه 
جلسه اى براى تأیید نتیجه انتخابات ریاست 
جمهورى تشــکیل دهد. شمارى از اعضاى 
جمهوریخواه کنگره از جمله بیش از ده سناتور این حزب 
اعالم کرده اند که در جلســه روز چهارشنبه به نتیجه 

انتخابات اعتراض خواهند کرد.

افشاى مکالمه «ترامپ» با مقام ایالتى جورجیا
خبرنــگار خبرگــزارى «ایلنا» در این روزهاى ســرد 
زمستان، سرى به خیابان هاى تهران زده و با کودکان 
زباله گرد که به نوشته این خبرنگار، «سیزده یا نهایت 
چهارده ساله» هســتند به گفتگو پرداخته است. یکى 
از این کودکان، «محمد» اســت؛ چهارده ساله؛ بچه 
هرات که یکســال و نیم در تهران زباله گردى مى کند. 
این خبرنگار نوشته: «محمد فقط یک پیراهن نازك و 
جلیقه اى بدون آستین بر تن دارد و گویا این لباس، تنها 

لباسى است که از دار دنیا دارد...»
اینها حرف هاى ایــن کودك زباله 

گرد است: 
«کار ما از ساعت 4 بعد از ظهر شروع 
مى شود و تا ساعت 2 نصفه شب کار 
مى کنیم. آخر شب، ماشین دنبالمان 
مى آید و نان خشک ها و زباله هاى 
خشــک را مى بریم؛ آنجا کار ســوا 
کردن زباله ها انجام مى شــود؛ هر 
روز ساعت 4 عصر، خود پیمانکار ما 
را مى آورد و آخر شب بازمى گرداند. 
گونى هــا را کــه پر مى کنیــم، در 

خرابه اى پشت پارك مى گذاریم تا آخر شب همه را بار 
ماشین پیمانکار کنیم.»

محمــد مى گوید که حقوقشــان را ماهانــه پیمانکار 
شــهردارى مى دهد؛ ماهى دو میلیون تا دو میلیون و 
500 هزار تومان براى شش روز کار در هفته. او مى گوید 
قرارداد هم داریم و ناگهان یک کارت ویزیت کوچک که 
در اثر تماس با دست هاى سیاه و پر از زباله، کامًال سیاه 
شده، از جیب بیرون مى آورد؛ پشت این کارت، پیمانکار 
با دست خط خودش نوشته «کار تفکیک زباله از 30 آذر 
تا 30 دى ماه» و پایین تر اسم خودش را نوشته و امضا 

کرده. محمد همین کاغذ را که فقط مشخص مى کند 
کارفرما یک ماه در قبال کار کردن او مســئولیت دارد، 

قرارداد مى داند.
محمد مى گوید: پیمانکار یک اتاق در یک خانه کلنگى 
برایشــان پیدا کرده که در هر اتاق، چهار کودك زباله 
گرد شب ها مى خوابند. کرایه هر اتاق، ماهى 200 هزار 
تومان است که پیمانکار از حقوقشان کم مى کند. این 
خانه حمام ندارد و این کــودکان نمى توانند بعد از چند 

ساعت کار سخت و آلوده، تنى به آب بزنند.

محمد مى گویــد: مخالفتى با کار ما نیســت؛ پیمانکار 
همه کارها را کرده است و دیگر، کسى کارى به کار ما 
ندارد؛ پیمانکار درآمد باالیى دارد؛ هر پیمانکار شاید صد 
زباله گرد دارد؛ بخشى از درآمد را به شهردارى مى دهد؛ 
بخش ناچیزى را حقوق زباله گردها مى دهد و ماهى خدا 

تومان برایش باقى مى ماند.
محمد سواد ندارد؛ حتى در حد خواندن و نوشتن؛ او حتى 
پشت کارتى را که به اسم قرارداد به او داده اند، نمى تواند 
بخواند؛ او در پاسخ به اینکه بزرگ ترین آرزویت چیست؛ 

مى گوید: «هرچه خدا بدهد...»/4158

دنیاى محدود یک کودك زباله گرد
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فک  پالك
 1300 خودروى دودزا 

رییس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان از 
اعمال قانون و فک پالك بیش از 25 هزار خودروى 
دودزا و فاقـد معاینه فنـى از ابتداى دى مـاه تاکنون 
در اصفهان خبر داد. سـرهنگ  محمدرضا محمدى، 
اظهار کرد: ُمسکن موقت اما تاثیرگذار براى کاهش 
آلودگى هواى این روزهاى کالن شهر اصفهان، فک 
پالك خودروهاى دودزا و فاقد معاینه فنى اسـت که 
در دستور کار پلیس قرار دارد. وى به فک پالك بیش 
از 1300 خـودروى دودزا در اصفهان اشـاره و تاکید 
کرد: خودروهـاى دودزا فـک پالك و بـه تعمیرگاه 

اعزام مى شوند.

نقد آنالین فصل هفتم 
سینما گپ

تحلیل و نقد آنالین فیلم هاى برگزیده سینماى جهان 
با موضوع کودك در قالب فصل هفتم ”سینماگپ“، 
چهارشنبه هاى هرهفته برگزار مى شود. تحلیل و نقد 
آنالین فیلم هاى برگزیده سینماى جهان با موضوع 
کودك با حضور کارشناسان سـینما و روانشناسان از 
سوى دفتر تخصصى سـینما و خانه کودك از مراکز 
وابسـته به سـازمان فرهنگـى، اجتماعى و ورزشـى 
شـهردارى اصفهـان برنامـه ریزى شـده کـه اولین 
برنامه آن 10 دى مـاه با نقـد فیلم ”مـرى پاپینز باز 
مـى گـردد“ برگـزار شـد. دومیـن برنامـه از فصـل 
هفتم سـینما گپ به فیلم سـینمایى ”آن چه میسـى 
میدانسـت“ اختصاص یافتـه که روز چهارشـنبه 17 
دى ماه ساعت 18 و 30 دقیقه به صورت آنالین نقد 

و بررسى مى شود.

ارتقاى  تجهیزات 
مخابراتى 

به منظور ارائه خدمـات مخابراتى بـا کیفیت باالتر، 
کابل هاى مسى و هوایى فرسوده درروستاهاى توابع 
شهرستان اصفهان،جمع آورى شد. قاسم محمدى، 
رئیـس اداره تابعـه ایـن مجموعه از جمـع آورى 16 
هزار متر کابل مسى و هوایى فرسـوده مخابراتى در 
روستاهاى سـیریان، گنج آباد، رنگینده ، کمال بیک، 
هالرته و  پاجیک آباد خبـر داد و گفت: با اجراى  این 
طرح ، مشـکل مربـوط به کنـدى سـرعت اینترنت، 
قطعى هاى مکرر در بخش هاى کوهپایه ، بن رود ، 

جلگه و جرقویه سفلى برطرف گردید. 

ایجاد 20 کیلومتر 
مسیر دوچرخه سوارى 

محمد شـرفا، مدیر منطقـه 13 شـهردارى اصفهان 
از ایجـاد 20 کیلومتـر مسـیر دوچرخه سـوارى در 
این منطقـه خبـر داد  این مسـیر ایمن کـه از میدان 
سهروردي تا خیابان هاي سهروردي، جانبازان و بانو 
علویه همایونی، میـدان 9 دي و خیابان کشـاورزي 
ادامه دارد، لوپی است که 20 کیلومتر را کامل می کند 
و مردم می توانند یک فضـاي امنی را براي دوچرخه 
سواري در منطقه 13 داشته باشـند. 10 کیلومتر این 
مسیر اجرا خواهد شد، در سـال آینده نیز 10 کیلومتر 

دیگر تکمیل می شود.

واگذاري انشعاب 
آب و فاضالب 

به گـزارش روابط عمومـی آبفا منطقـه 2، درآذر ماه 
سـال جارى، این امـور اقدام بـه واگـذاري 55 آحاد 
انشـعاب فاضالب به مشـترکین متقاضی نمود. این 
اقدام در راسـتاي ار تقاء سطح بهداشـتی ، اجتماعی 
منطقه صورت گرفت. شایان ذکر است از این تعداد 9 
انشعاب با قطر 100 و7 هفت انشعاب با قطر 125 به 
مشـترکین واگذار گردید. همچنین در اقدامى دیگر، 
تعداد 15 انشـعاب آب و 50 آحاد پس از بازدید هاي 
بعمل آمده به مشـترکین منطقه واگذار شـده اسـت 
که از این تعداد 8 انشـعاب با قطر 0,5 و4 انشـعاب با 
قطر 0,75 و تعداد 3 انشـعاب با قطر1 به مشـترکین 

واگذار شد. 

خبر

کارشناس مسوول دفتر آســیب هاى اجتماعى اداره کل 
بهزیســتى اصفهان گفت: شــیوع ویروس کرونا بطرز 
چشمگیرى به آمار خشونت هاى رفتارى در بین خانواده هاى 

این استان افزوده است.
افسانه میرزاییان افزود: حدود 20 هزار تماس با خط 123 
اورژانس اجتماعى استان در 9 ماهه امسال گرفته شده که 
بیشترین موضوعات این تماس ها مربوط به خشونت شامل 
کودك آزارى و همسرآزارى بوده است. این در حالیست که 
در کل سال 98 حدود 11 هزار تماس با خط اورژانس برقرار 
شــده بود بنابراین تنها در 9 ماهه امسال 9 هزار تماس به 

تعداد تماس هاى سال گذشته افزوده شد.

وى با بیان اینکه حدود 60 درصد از تماس گیرندگان زن و 
بقیه مرد بودند گفت: شیوع بیمارى کووید 19 نقش بسزایى 
در باال بردن سطح خشونت خانگى و اختالفات خانوادگى در 
استان داشته است. وى تاکید کرد: رعایت قرنطینه و در خانه 
ماندن صاحبان بسیارى از مشاغل آزاد و ناتوانى در برآوردن 
نیازهاى خانواده، موجب بروز مشکالت رفتارى بسیارى در 
آنها شده و ارتباطات خانوادگى را به خشونت کشانده است.

میرزاییان یادآور شــد: در مجموع، فشارهاى اقتصادى و 
اجتماعى ناشى از شــیوع ویروس کرونا، آستانه تحمل و 
قدرت تــاب آورى مردم را کاهش و خشــونت را افزایش 

داده است.

مرغ در بازار مصرف اصفهــان از تولیدکنندگان برتر این 
محصول با نــرخ هرکیلوگرم 20 هــزار و 500 تومان به 

مشترى عرضه مى شود.
دبیر انجمن صنفى کشــتارگاه هاى طیور استان اصفهان 
گفت: اکنون مرغ درب کشتارگاه مرغ با نرخ هر کیلوگرم 19 
هزارو 300 تومان و در واحد عرضه با نرخ هر کیلوگرم 20 

هزارو 500 به مشترى عرضه مى شود.
محمدرضا رســتمیان افزود: با رفع مشکالت در عرضه 
نهاده ها، مرغداران هم اســتقبال خوبى در جوجه ریزى 
کردند و اکنون حجم مناســبى از مرغ در مرغدارى هاى 
استان تولید مى شود. وى گفت: در دو ماه گذشته با کاهش 

تامین نهاده هاى طیور قیمت مرغ در بازار با افزایش قابل 
توجهى روبرو شــد و اکنون با رفع این مشکل به فراوانى 
نهاده هاى طیور بین مرغداران توزیع مى شود و مرغداران 

هم با استقبال جوجه ریزى کردند.
دبیر انجمن صنفى کشــتارگاه هاى طیور استان اصفهان 
افزود: اکنون قیمت مرغ با اختالف قابل توجهى درمقایسه 
با دو ماه گذشته در بازار مصرف عرضه مى شود تا مشتریان 

مصرف این محصول را در سبد غذایى خود قرار دهند.
محمدرضا رســتمیان، ظرفیــت تولید روزانــه مرغ در 
مرغدارى هاى این استان را بین 400 تا 700 تن بیان کرد و 

گفت: 18 کشتارگاه صنعتى در استان فعال است.

روند کاهشى قیمت مرغ 
در استان اصفهان

افزایش خشونت 
در خانواده هاى اصفهانى 

وبینار بررسى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى 
یونان با حضور مجیدموافــق قدیرى، عضو هیئت 
مدیره و دبیــرکل اتاق مشــترك بازرگانى ایران و 

یونان برگزارشد. 
در ایــن وبینار که به همــت مرکز بازاریابــى و امور 
بین الملل اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شــد با بیان 
اینکه مهــم ترین منابع طبیعى یونان شــامل زغال 
سنگ، سنگ آهن، سرب، روى، نیکل، منگنز، طال، 
سنگ مرمر و نمک مى باشــد، عنوان شد: تولیدات 
کشاورزى این کشور نیز شامل گندم، ذرت، جو، نیشکر، 
گوجه فرنگى، تنباکو، سیب زمینى و زیتون بوده و جزء 

سه کشور برتر تولیدکننده روغن زیتون در دنیا است.

موافق قدیرى افزود: یونان در تولید پسته و زعفران 
مهم ترین رقیب ایران است و در این حوزه بازار رو 

به توسعه اى دارد. 
همچنین این کشــور در زمینه تولیــد مواد غذایى 
ارگانیک پیشرو بوده و در بسته بندى نیز بسیار خبره 
است. بســیارى از واحدهاى تولیدى این کشور، به 
دلیل بحران اقتصادى چندســال گذشته تعطیل و 
نیمه تعطیل مى باشــند که اصفهان مــى تواند  به 
یونان در این زمینه کمک کند. با توجه به اینکه نرخ 
دستمزد و هزینه تولید در یونان پایین بوده، مى توان 
مواد غذایى را با رعایت استانداردهاى اتحادیه اروپا 

در بازار این کشور تولید کرد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از ابتالى 
181 بیمار مبتال به کرونا طى 24 ساعت منتهى به روز 
دوشنبه در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان خبر داد. آرش نجیمى اظهار کرد: در این بازه 
زمانى تعداد کل موارد نمونه گیرى شده ویروس کرونا 
در استان یک هزار و 312 نفر بودند که 181 بیمار جدید 
مبتال به کرونا در استان اصفهان به جز شهرستان هاى 

کاشان و آران و بیدگل شناسایى شدند.
وى افزود: از این تعداد بیمــار جدید مبتال به کروناى 
شناسایى شده 78 نفر در مراکز درمانى تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بسترى شدند همچنین 

در این بازه زمانى 55 بیمار بهبود یافته از مراکز درمانى 
ترخیص شدند. سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان، با بیان اینکه در حال حاضر 460 بیمار مبتال 
به کرونا در مراکز درمانى استان اصفهان به جز کاشان 
و آران و بیدگل بسترى هســتند، تصریح کرد: از این 
تعداد 104 بیمار در بخش مراقبت هاى ویژه نگهدارى 

مى شوند.
وى آمار مرگ و میر بیماران مشکوك به کرونا طى 24 
ساعت منتهى به روز دوشنبه در استان اصفهان را 9 
نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد شش نفر فوت شده 

مثبت کرونا بوده اند.

 مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اصفهان گفت: 
آمبوالنس هاى اورژانس به دلیل افزایش آلودگى هوا و 
امدادرسانى به موارد اضطرارى و فورى در چهار میدان 

اصلى کالنشهر اصفهان مستقر شدند.
غفور راستین افزود: پنج دستگاه آمبوالنس در میدان 
هاى انقالب، بزرگمهــر، آزادى (دروازه شــیراز) و 
احمدآباد اصفهان با توجه به تشدید انباشت آالینده ها 
در این مناطق مستقر و آماده خدمت رسانى به موارد 

اورژانسى هستند.
وى اظهار داشت: بطور معمول در روزهایى که شاخص 
کیفى هوا در وضعیت آلوده و ناسالم قرار داشته باشد 
پنج تا 10 درصد به موارد اورژانس براى بیمارى هاى 

قلبى عروقى، ریوى و داخلى اضافه مى شود.
راستین از مردم استان اصفهان خواست تا در روزهاى 
آلوده تا حد امکان از خانه خارج نشوند و به توصیه هاى 

بهداشتى عمل کنند.

مدیرعامل و جمعى از معاونان و مدیران شــرکت 
فوالد مبارکه، ضمن دیدار با نمایندة مردم شهرستان 
لنجان در مجلس شوراى اسالمى، فرماندار و جمعى 
از مدیران اجرایى این شهرســتان، بر تعامل هرچه 
بیشتر میان شهرستان لنجان و صنعت تأکید کردند.

دراین دیدار، حسین رجائى نمایندة مردم شهرستان 
لنجان در مجلس شــوراى اســالمى، ضمن ابراز 
خرســندى از حضور مدیرعامل فــوالد مبارکه و 
هیئــت همراه در شهرســتان لنجان گفــت: نگاه 
شهرستان به فوالد مبارکه فرامنطقه اى و ملى است؛ 
همچنان که آثار   ُپرخیر  و  برکت  این شرکت و سایر   

زیرمجموعه هاى آن  نیز    متوجه تمامى کشور است. 
ازاین رو مانند گذشــته، در حد تــوان از این صنعت 

معظم حمایت خواهیم کرد.
در این جلسه، حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد 
مبارکه نیز ضمن قدردانى از تعامالت شهرســتان 
لنجان با این شــرکت تصریح کــرد: فوالد مبارکه 
هم راستا با مســئولیت هاى اجتماعى خود، بر این 
باور است که رشد و توسعۀ مناطق هم جوار شرکت 
به معنى واقعى گام برداشتن در مسیر توسعۀ پایدار 
است؛ بنابراین از این پس نیز در همین مسیر حرکت 

خواهیم کرد.

کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى گفت: سکون 
جوى تا دوشنبه هفته آینده در استان اصفهان ادامه 
خواهد داشت و روزهاى پنجشنبه و جمعه هفته جارى 

آلودگى هواى کالنشهر اصفهان به اوج مى رسد.
ابراهیم هنرمند ، با اشــاره به استمرار سکون جوى 
در ســطح اســتان اصفهان، اظهار کرد: با توجه به 
پایدارى نسبى جو در مناطق مرکزى و صنعتى به ویژه 
کالن شهر اصفهان شرایط براى انباشت آالینده هاى 
جوى فراهم است و سه شــنبه (امروز) نیز شاخص 
کیفیت هوا در وضعیت ناسالم براى گروه هاى حساس 

و در برخى ساعات ناســالم براى عموم شهروندان 
پیش بینى مى شود.

وى افزود: با گذر موج ناپایدار،آلودگى هوا از شامگاه 
چهارشنبه شدت مى یابد به طورى که روز پنجشنبه و 
صبح جمعه آلودگى هوا به ویژه در کالنشهر اصفهان 
به اوج مى رسد؛ همچنین الگوهاى هواشناسى نشان 
مى دهد تا روز دوشنبه 22 دى ماه موج ناپایدار حتى 
در مرزهاى غربى استان نیز فعال نخواهد بود و دست 
کم تا جمعه هفته جــارى احتمال بارش باران وجود 

ندارد.

ضد و نقیض گویى درباره یکى از منشأهاى آلودگى هوا که امان همه رابریده استبررسى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى  یونان 

صنایع اصفهان از مازوت 
استفاده مى کنند؟

6 فوتى و 181 ابتالى جدید به کرونا  در اصفهان

استقرار آمبوالنس هاى اورژانس در 4 میدان 

افزایش مراجعات به مراکز معاینه فنى اصفهان

تأکید بر تعامل مسئوالن لنجان و مدیریت فوالد مبارکه  

آلودگى هواى اصفهان به اوج مى رسد

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
بیشترین آمار مراجعه به مراکز معاینه فنى در سال جارى، 

اردیبهشت ماه به ثبت رسیده است.
مســعود بنده خدا اظهار کرد: در حال حاضر ســه مرکز 
معاینه فنى جى، ارغوانیه و شــفق به سامانه نوبت دهى 
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مجهز است تا شهروندان با مراجعه به آن و وارد کردن 
شماره پالك خودرو، مشخصات اولیه و پرداخت آنالین 
هزینه، کوتاه ترین زمان در مراکز معاینه فنى را انتخاب و 
با کمترین اتالف وقت نوبت معاینه فنى را دریافت کنند.
وى با بیان اینکه در اصفهان نوبــت دهى معاینه فنى 
تلفنى انجام نمى شود، گفت: با توجه به نظارت پلیس و 

اعمال جریمه توسط دوربین ها، میزان مراجعه به مراکز 
معاینه فنى افزایش یافته و بنا بر اعالم پلیس، رانندگان 
20 هزار خودروى دودزا و فاقد معاینه فنى خودرو در 10 

روز اخیر در اصفهان اعمال قانون شده اند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: 
در گذشته به دلیل اعمال نشدن قانون شهروندان اغلب 
پیش از سفر اقدام به دریافت معاینه فنى مى کردند، اما در 
حال حاضر با توجه به اعمال قانون توسط دوربین هاى 
سطح شهر و توجه بیشتر مردم به دریافت معاینه فنى، 
مراکز ارائه دهنده این گواهى هر روز از ترافیک روانى 

برخوردار هستند.
وى گفت: بین 20 تا 25 درصد از خودروهایى که براى 
انجام معاینه فنى اقدام مى کنند در اولین مرحله مردود 
و طبق آئین نامه هیأت دولت تــا 15 روز پس از تاریخ 
مراجعه مى توانند براى بــار دوم به همان مرکز مراجعه 

کنند.

بحث استفاده کردن یا نکردن از سوخت مازوت در صنایع 
و به خصوص در نیروگاه هاى برق در کشــور باال گرفته 
است. سردتر شــدن هوا، باال رفتن مصرف گاز خانگى 
که مسئوالن معتقدند بى سابقه است و به تبع آن کاهش 
ارسال سوخت به نیروگاه هاى برق، کشور را بر سر یک دو 
راهى قرار داده است: باید تن به خاموشى ناشى از کمبود 
تولید برق داد یا با آلودگى شدید هوا ناشى از به کار بردن 

سوخت مازوت کنار آمد؟
در اصفهان هم این بحث ها در جریان است. مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان اصفهان مصرف گاز در این استان را 
باال مى داند و با کاستن از حجم گاز ارسالى به نیروگاه ها،
 اولویــت را بــه مصــارف خانگــى داده و از آن طرف 
نیروگاه ها مى گویند اســتفاده از مازوت به دلیل آالینده 
بودن آن ممنوع است و نمى توانند از این سوخت استفاده 
کنند. در این میان روز گذشــته اظهار نظر یک نماینده 

مجلس، همه معادالت را به هم ریخت.

قطعاً مازوت مصرف مى کنند!
حســین محمد صالحى دارانى، عضو کمیسیون شوراها 
و امور داخلى مجلس شوراى اســالمى مى گوید: طبق 
شواهد و بررسى نمایندگان، استفاده از سوخت مازوت در 
نیروگاه هاى اصفهان قطعى است و نمایندگان باید ورود 
جدى کنند تا جلوى استفاده از سوخت مازوت گرفته شود. 
وى گفته استفاده از سوخت مازوت قطعاً آلودگى را تشدید 
مى کند و حتى اگر نیروگاه ها تعطیل شوند بهتر از این است 

که آلودگى هوا تشدید شود.
به اعتقاد نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در 
مجلس، هنوز مشخص نیســت از چه زمانى استفاده از 
سوخت مازوت آغاز شده و هرچه ســریع تر باید متوقف

 شود.

تکذیب مى کنیم
این در حالى است که مدیر روابط عمومى نیروگاه شهید 
منتظرى اصفهان معتقد است موضوع استفاده از مازوت 
در نیروگاه ها در استان اصفهان صحت ندارد زیرا در هیچ 
یک از نیروگاه هاى این اســتان که شامل نیروگاه شهید 
منتظرى و اسالم آباد درچه است، اجازه اى براى استفاده 
از مازوت وجود نداشته و سوخت هر دو نیروگاه گاز است. 
مجید خدامى اظهار کرد: حدود 7 سال است که شیرهاى 
ورودى مازوت این نیروگاه پلمب شده و این مجموعه از 
هیچ سوخت مازوتى استفاده نکرده و در روزهاى گذشته 
نیز مسئوالن استاندارى اصفهان، اداره کل محیط زیست 
و مراجع قضائى از این نیروگاه بازدید کرده و پلمب بودن 
شیرهاى مازوت به تأیید آنها رسید. مدیر روابط عمومى 
نیروگاه شهید منتظرى گفت: فقط مقام قضائى مى تواند 
دستور فک پلمب را بدهد و مسئوالن نیروگاه نمى توانند 

شخصاً تصمیمى در این رابطه اتخاذ کنند.

استاندارى هم تکذیب کرد اما...
در همین حال معاون اســتاندار اصفهان هم تاکید کرده 
که هیچ گونه مصرف مازوت در صنایع اســتان اصفهان 
نداشــته ایم و نیروگاه ها نیز در این زمینه تاکنون از این 

سوخت استفاده نکرده اند.
حجت ا... غالمى با بیان اینکــه تاکنون در برابر مصرف 
مازوت در استان اصفهان مقاومت شده است، ادامه داد: 
احتمال دارد در روزهاى آینده چنانچه تأمین گاز با مشکل 
روبه رو شود به سمت مصرف مازوت برویم. او البته در این 
مورد به کارخانجات سیمان در شرق اصفهان اشاره کرده 
و با توضیح این که جهت وزش باد از سمت غرب به شرق 
است و آلودگى به سمت کالنشهر اصفهان نخواهد آمد، 
به احتمال مصرف سوخت مازوت توسط این کارخانجات 

پرداخته است.

این در حالى اســت که مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان خبر داده است سه کارخانه سیمان خارج از شهر 

اصفهان مى توانند از سوخت مایع استفاده کنند.

 مجوز سیمانى ها صادر شده است
در این باره ســیدمصطفى علوى اظهار کرد: شرکت گاز 
وظیفه دارد، زمانى که تحویل گاز به صنایع قطع شــد، از 
شرکت پخش بخواهد که سوخت جایگزین در اختیارشان 
قرار دهد. وى با بیان اینکه نامه استفاده از سوخت جایگزین 
در سه کارخانه سیمان را خطاب به شرکت پخش خواهم 
نوشت، افزود: شــرکت پخش فراورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان نیز این سوخت را جهت ذخیره سازى تحویل سه 
کارخانه سیمان خواهد داد، اما نحوه مصرف این سوخت باید 

با هماهنگى محیط زیست باشد.
وى تاکید کرد: با توجه به وضعیت آلودگى هوا، ما مجاز به 
مصرف سوخت جایگزین در کالنشهر اصفهان نیستیم و اگر 
گاز صنعتى به دلیل اولویت تامین گاز بخش خانگى قطع 
شده است، فعال از سوخت دوم استفاده نخواهیم کرد، چراکه 
اولویت موضوع سالمتى مردم است و فعالیت این صنایع به 

دلیل نداشتن گاز متوقف مى شود.
علوى ادامه داد: البته شرکت گاز به کارخانجاتى که قطع 
گاز موجب صدمه به آنها مى شود، در حد گرم نگه داشتن 
کوره هایشــان گاز تحویل مى دهد، اما آنها امکان تولید 
ندارند. وى یادآور شــد: در حال حاضر تنها ســه کارخانه 
سیمان خاکسترى و همچنین سیمان سفید بنوید در نایین 
و کارخانه سیمان اردســتان با هماهنگى محیط زیست 

مى توانند از سوخت جایگزین استفاده کنند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان درباره استفاده 
نیروگاه ها از سوخت مازوت نیز اظهار کرد: در بازدید اخیر 
دادستان اصفهان از نیروگاه هاى اصفهان مشخص شد که 
مطلقا هیچ کدام از آنها از سوخت مازوت استفاده نمى کنند.

مانى مهدوى
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مهران مدیــرى در آخریــن برنامه از فصــل چهارم 
«دورهمى»، میزبان احسان علیخانى مى شود.

در حالى که مهران مدیرى از پخش قسمت هاى پایانى 
فصل چهارم «دورهمى» طى هفته هاى آینده و آغاز 
ضبط فصل پنجم این برنامه تلویزیونى با شــیو ه ایى 
متفاوت خبر داده، براى پایان بنــدى فصل چهارم از 

مهمان ویژه اى دعوت کرده است.
احســان علیخانى چهارشــنبه هفته گذشته روبروى 

مهران مدیرى نشست و گفت و گویش در «دورهمى» 
ضبط شد. برنامه ایى که به احتمال زیاد آخرین قسمت 
فصل چهارم «دورهمى» خواهد بود تا مطابق رســم 
این برنامه، هر فصل با حضور یک چهره سرشــناس 

تلویزیونى به پایان برسد. 
مهران مدیرى تاکنون دو بار مهمان برنامه هاى احسان 
علیخانى بوده، اما علیخانى تاکنــون در «دورهمى» 

با  مدیرى نداشته است.گفتگویــى 

فیلم سینمایى اتومبیل اولین فیلم بلند سینمایى على 
میرى رامشه کارگردان جوان ســینماى ایران است 
که در روزهاى کرونایى در لوکیشــن هاى مختلفى 
در تهران و شهرســتان ها مقابل دوربین است. فیلم 
ســینمایى اتومبیل با حضور شمارى از سلبریتى هاى 
سینما و تلویزیون همراه شده و به نظر مى رسد یکى 
از فیلم هاى پر مخاطب در زمان اکران باشــد. هنوز 
جزییاتى از اکران و پایان مراحل ســاخت این فیلم، 
اطالعى ارائه نشــده اســت اما در این فیلم سینمایى 
اتومبیل شاهد نقش آفرینى اکبر عبدى، هنرمند طنز 
پیشکسوت سینما و تئاتر کشور در کنار سحر قریشى 

هستیم.
اکبر عبدى قبال هم با سحر قریشى در فیلم رسوایى 
2 هم بازى شــده بود. البته فیلم ایکس الرج نیز کار 
دیگرى بود که عمو اکبر سینماى ایران با بهاره رهنما 

و سحر قریشى هم بازى شد.
ارسالن قاســمى، علیرام نورایى، شهرزاد کمال زاده 
از جمله بازیگرانى هســتند کــه در اتومبیل حضور 
دارند. تهیه کنندگى فیلم اتومبیــل را على عبدالعلى 

زاده بر عهده داشــته و ســناریو آن را ســید مهدى 
ســجادپور نگاشته اســت. فیلم ســینمایى اتومبیل 
خود را براى حضور در جشــنواره فیلم فجر 99 آماده 

مى کند. 
حضور مهدى کوشکى، هنرپیشه سینما و تئاتر در این 
فیلم نیز از جمله مسائل حاشــیه اى فیلم خواهد بود. 
مهدى کوشــکى، چند ماه پیش از یک سال زندگى 

مشترك با ریحانه پارسا، از وى جدا شد.
نیمــا شــاهرخ شــاهى، آزیتــا ترکاشــوند و امیر 
غفار منش نیز اخیــرا به جمع هنرپیشــه هاى فیلم 
اتومبیل پیوســته اند. در توضیح فیلم آمده که : همه 
چیز همیشه اون طورى که فکر میکنى پیش نمیره . . .
تا کنون 50 درصد مراحل فیلمبردارى انجام شده است 

و بازیگر خردسالش نیز سانیا حیدرى است.
بازى متفاوت اکبر عبدى و ســحر قریشى و مهدى 
کوشکى در فیلم اتومبیل در کنار ارسالن قاسمى و آزیتا 
ترکاشوند، احتماال مملو از دیالوگ هاى خاص باشد که 
براى کشاندن مخاطب به ســینما یا مشاهده آنالین 
آن، کافى باشد. هنوز تیزرى از این فیلم منتشر نشده

 است. 

محسن چاوشــى خواننده موســیقى پاپ که آلبوم هاى او 
همواره پرفروش شده اســت، این بار در زمینه پیش فروش 

کتاب موفق به ثبت یک رکورد جالب شد.
محســن چاوشــى خواننده موســیقى پــاپ در تازه ترین 
فعالیت هاى هنریش کتاب شــعر منتشــر مى کند. پیش 
فروش این کتاب که ”این عشق هیوالیى“ نام دارد، با بیش 
از 10 هزار تیراژ، با استقبال فراوان مخاطبان این خواننده و 
آهنگساز مواجه شــد. به تازگى پیش فروش چاپ اول تمام 

شده است.
جالب اینجاست که چاوشــى پیش از این در فروش آلبوم 
موسیقى رکوردها را ازآن خود کرده بود و حاال نام او در صنعت 
نشر بر سرزبان ها افتاده است. اولین کتاب شعر این هنرمند 
شامل 31 شعر در قالب غزل است که به صورت پیش فروش 

و ارسال اینترنتى در اختیار مخاطبان قرار مى گیرد.
 

سریال «دادستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى احتماًال از 12 بهمن ماه از 
شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

اول مرداد ماه 99 بود که سریال «دادستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى و 
تهیه کنندگى محمد خزاعى که به سفارش مرکز سیمافیلم ساخته شده است، 
کلید خورد و پس از ســه ماه تصویربردارى در تهران و ضبط سکانس هاى 

خارج از کشور در استانبول ترکیه اواخر مهرماه به پایان رسید.
عدالت خواهى، نفوذ و مفاسد اقتصادى محور اصلى موضوعات این سریال که 
در 17 قسمت آماده پخش مى شود، است و قرار است در قصه هاى فرعى این 
مجموعه نیز به موضوعات مهم تاریخ معاصر مانند حمله داعش به مجلس 

پرداخته شود.
در حالى که این سریال این روزها مراحل فنى خود را سپرى مى کند، یکى از 
رسانه ها از پخش این مجموعه در اواسط بهمن ماه خبر داد و گفت این سریال 
قرار است از شبکه سه سیما روى آنتن برود. حال جدیدترین خبرهاى ما حاکى 
از آن است که این مجموعه از 12 بهمن ماه همزمان با آغاز دهه فجر روانه 

آنتن شبکه سه سیما خواهد شد تا دست این شبکه براى این ایام خالى نباشد.
در این سریال که پربازیگرترین سریال مسعود ده نمکى به شمار مى رود، 20 

بازیگر حرفه اى سینما و تلویزیون و 100 بازیگر تئاتر ایفاى نقش مى کنند.
فیلمنامه این ســریال که فضایى پلیســى و معمایى دارد، بر اساس طرحى 
از مسعود  ده نمکى به سرپرستى مســعود ده نمکى و تیم نویسندگان کریم 

خودسیانى و پدرام کریمى به نگارش درآمده است.
محمد کاسبى، سیدجواد هاشمى، هومن برق نورد، برزو ارجمند، على سلیمانى، 
بهنوش بختیارى، سحر قریشــى، علیرضا اســتادى، کاوه سماك باشى، 
اصغر نقى زاده، هلیا امامى، رضا توکلــى، محمود مقامى، نگار فروزنده، نیما 
شاهرخ شاهى، مجید شهریارى، شیوا خســرومهر، فریبا ترکاشوند، فرج ا...
گل ســفیدى، ابراهیم کوهخایى، حمید متقى، مختار ثائقى، مریم وانشانى، 
یاســمن ترابى، مجید قادرى و… ازجمله بازیگران ســریال «دادستان» 

هستند.
در خالصه داستان این سریال آمده اســت: «دادستان» یک سریال تخیلى 

است و مربوط به هیچ دولتى نمى شود!» /4168

جرمــى کالرکســون، مجــرى 60 ســاله  ”گرنــد تــور“
 (The Grand Tour) و ”تخت گاز“ (Top Gear) فاش کرد 
که در ایام کریســمس با ویروس کرونا جنگیده و این ترس و 
وحشت به سراغش آمده که نکند در تنهایى و بى کسى بمیرد. 
این مجرى بریتانیایى مى گوید خوشبختانه حالش بهبود پیدا 

کرده، اما در مقاله اى از دوران نگران کننده  امروز گفته است.
کالرکسون توضیح مى دهد که چهار روز پیش از کریسمس 
احساس ناخوش ــى کرده و پس از گوگل کردن عالئم ابتال به 
ویروس، آزمایش کرونا داده و به او هشدار داده اند که ممکن 

است کارش به بیمارستان بکشد.
او در مقاله اى براى ”تایمز“ مى نویســد: ”پیام پزشک بسیار 
روشن بود؛ 5 تا 14 روز احساس ناخوشى خواهم کرد و بعد یا 
حالم بهتر شده یا باید به بیمارستان بروم. سپس از آنجا که 60 
ساله ام و چاق، و از آنجا که نیم میلیون نخ سیگار کشیده ام و دو 
بار به ذات الریه مبتال شده ام، احتماًال خواهم مرد، در تنهایى، 

درون یک چادر پالستیکى.“
کالرکســون در ادامه عالئم ابتالیش به ویروس کرونا را به 
اشتراك مى گذارد و توضیح مى دهد: با یک کتاب و یک بسته 
کلم  به تخت رفتم و منتظر ماندم تا اجل معلق از در وارد شود. 

راستش را بخواهید  خیلى ترسناك بود.
کالرکسون هفته  گذشته گفته بود که اپیزود ویژه ى ”گرند تور“ 
که به تازگى از آمازون منتشر شده به دلیل مشکالت ناشى از 
ویروس کرونا کوتاه تر شده اســت. در این اپیزود ویژه او مانند 
همیشه با ”جیمز مى“ و ”ریچارد هموند“ به ماجراجویى هایش 

ادامه داده است.

سریال جدید مسعود ده نمکى از دهه فجر به تلویزیون مى آید

«دادستان»، از 12 بهمن 

است. مهمان ویژه اى دعوت کرده
احســان علیخانى چهارشــنبه هفته گذشته روبروى 

در «دورهمى» علیخانى بوده، اما علیخانى تاکنــون
با  مدیرى نداشته است.گفتگویــى 

آخرین مهمان فصل چهارم «دورهمى» 

 «اتومبیل» با حضور سحر قریشى و عمو اکبر

رکوردشکنى محسن چاوشى در بازار کتاب

رضا فیاضى که چندى پیش در فیلم تئاتر «من دونالد ترامپ نیستم» بازى 
کرده بود، از طراحى و ساخت یک عروسک جنوبى با نام «جمال جمالو» و 
ساخت برنامه اى با عنوان «جمال جمالو و یک گپ خوشمزه» خبر مى دهد.

او که مدتى در جزیره کیش ساکن شده بود، توضیح مى دهد: عروسک «جمال 
جمالو» در قالب یک مصاحبه گر با فعاالن حوزه هاى فرهنگى هنرى مربوط 
به کودکان گفتگو مى کند. چهره هایى مانند مریم سعادت، مجید قناد، داود 
کیانیان، منوچهر اکبرلو، محمد اعلمى، جواد انصافى و ... که همه آنان در حوزه 
تئاتر کودك و عروسکى و همینطور برنامه هاى تلویزیونى مربوط به کودکان 
فعال هستند، در گفتگو با «جمال جمالو»، تاریخچه اى از فعالیت هاى حرفه اى 

خود را تشریح مى کنند.
فیاضى اضافه مى کند: در واقع این عروسک از طریق گفتگو با این چهره ها 
وارد زندگى حرفه اى آنان مى شود و به نوعى تاریخچه شفاهى فعالیت آنان 
نیز ثبت و ضبط مى شــود. این چهره هاى فرهنگى توضیحاتى درباره ورود 
خود به این حوزه ارایه مى دهند. بخش هایى از زندگى آنان را مى بینیم و براى 

هر یک از آنها بحر طویلى سروده شده است.  همراه با اینها شعر و موسیقى 
هم داریم تا برنامه هم مناسب گروه ســنى بزرگسال باشد و هم کودکان از 
آن بهره مند شوند. چراکه این برنامه ها همانطور که درباره زندگى حرفه اى 
این چهره هاست، جنبه ســرگرمى و تفریحى هم دارد تا صرفا یک برنامه 

خشک نباشد.
او که این گفتگوها را در تهران انجام داده است،  متذکر مى شود: در این برنامه 
بخش هاى پنهان زندگى این چهره ها را مى بینیم. به عنوان نمونه بیشــتر 
مردم جواد انصافى را با نقش «عبدلى» مى شناســند درحالیکه او تجربیات 
بسیار متنوعى در حوزه نمایش هاى ایرانى و سیاه بازى دارد و در این زمینه 
پژوهش هاى زیادى هم انجام داده است. ما هم در برنامه خود به این وجه از 
شخصیت او مى پردازیم و جالب است که با همان لباس شخصیت «سیاه»  

در برنامه حضور دارد.
فیاضى درباره چگونگى پخش این برنامه ها نیز مى گوید: به احتمال قوى این 
برنامه ها در فضاى مجازى پخش خواهد شد و امیدوارم پخش خوبى داشته 

باشد چون به نظرم اتفاق خوبى در ساخت آن افتاده است./4169

کیمیا اکرمى بازیگر نقش محبوبه ســریال روزهاى ابدى شبکه اول سیما 
است که از 8 دى هر شب ساعت 22 و 15 دقیقه روى آنتن شبکه اول سیما 
مى رود. محبوبه ســریال روزهاى ابدى، یکى از افرادى است که در جریان 
اشغال سفارت آمریکا در آبان ماه سال 1358، از فعاالن بازخوانى اسناد بدست 
آمده از النه جاسوسى آمریکا نمایش داده مى شود و در کنار بازیگرانى چون 

حمید گودرزى و جلیل فرجاد، نقش آفرینى مى کند.
کیمیا اکرمى، متولد ســال 1370 در تهران است. مجرد است و مدرس زبان 
انگلیسى بوده و به تدریس IELTS مشغول اســت. رشته کارشناسى ارشد 

روانشناسى بالینى را اخیرا پشت سر گذاشته و یک برادر دارد که سالها خارج 
از کشور بوده است.

کیمیا اکرمى پیش از نقش آفرینى در سریال روزهاى ابدى به کارگردانى جواد 
شمقدرى، سابقه بازیگرى سینما و تلویزیون نداشته البته چند بارى در تئاتر، 

روى صحنه رفته است.
در نخستین سکانس هاى قسمت اول سریال روزهاى ابدى، کیمیا اکرمى در 
کنار جلیل فرجاد که در نقش یک روحانى حضور دارد، وارد منطقه کوهستانى 
شده و اسلحه هایى جابجا مى کند. . . . کیمیا اکرمى در سریال روزهاى ابدى، 

هم بازى بازیگران ایرانى و خارجى مثل کلودیا ریدل مى شود./4170

علیرضا جاویدنیا از هنرمندان «صبح جمعه با شما» 
و «جمعه ایرانى» مدتى است که از رادیو 

دور است و این روزهاى کرونایى را 
به دلیل مشــکالت قلبى در منزل 
مى گذراند. او درباره ســاخت 
برنامه هاى طنز در این شرایط، 
معتقد است که خنداندن مردم 

کمى مشکل شده است.
جاویدنیا با بیان اینکه مدت 
زیادى اســت که با برنامه 
«صبــح جمعه با شــما» 
همکارى نــدارد، درباره 
علت ایــن دورى، توضیح 

داد: به دلیل مشکالت قلبى و 

همچنین مشکالت دیگر خیلى وقت است که با 
برنامه صبح جمعه همکارى ندارم اما در شب یلدا 

بنا بر دستور  معاونت صدا، تک برنامه اى داشتیم.
وى ادامه داد: به دلیل مشــکالت قلبى که در سال 
97 برایم پیش آمد تقریبا سر کار نرفتم. یک 
مدت رفتم ولى باز دوباره مشکالت دیگرى 
داشتم. من هم مثل مردم در خانه هستم 
و پروتکل هــا را رعایت مى کنم. فعال کار 
خاصى ندارم و اگر پیش آمده، در همین 
برنامه اخیرى که حضور داشتم از مردم 
درخواســت کردم که مراعات کنند و 
خســتگى را از دوش تیم پزشکى و 
پرستاران عزیزمان کم کنند اما براى 
خودم متاسفم که نتوانستم مثمر ثمر 

باشم.

این هنرمند در پاســخ به این پرســش که آیا با بهتر شدن 
وضعیت کرونا براى ادامه کار بــه رادیو بازمى گردد؟ توضیح 
داد: طبیعتا بله؛ وقتى مشکالتى نباشد کار حرفه اى ام را انجام 
مى دهم. اما به هر حال به دلیل کرونا و شرایط بیمارى که دارم 
بر لبه تیغ هستم. به همین دلیل مسئوالن نسبت به من لطف 
داشتند و به من گفتند که در منزل بمانم. این لطف بزرگى است 
و من هم رعایت مى کنم. یک مقدار تصمیم خودم بود، کمى هم 
مدیران به دلیل مشکالتى که داشتم این استثنا را بر من قائل 

شدند تا مدتى همکارى نداشته باشم.
وى با اشاره به وظیفه هنرمندان در قبال شاد کردن مردم در  
شــرایط کرونا توضیح داد: در این شرایط کار هنرمندان این 
اســت که مردم را نگه دارند اما مردم خسته هستند و با دو تا 
لطیفه و نمایش، خستگى از تن مردم بیرون بردن کمى مشکل 
است؛ اما خب گروه برنامه ســاز صبح جمعه کار خودشان را 

مى کنند و امیدواریم مورد قبول باشد و همه مورد قبول باشیم.

علیرضا جاویدنیا:  خنداندن مشکل شده است!

مجرى مشهور «تخت گاز» 
مرگ را از سر گذراند

«جمال جمالو» در راه است

کمى بیشتر درباره  بازیگر نقش «محبوبه» سریال «روزهاى ابدى»

ت مهم تاریخ معاصر مانند حمله داعش به مجلس 

ن روزها مراحل فنى خود را سپرى مىکند، یکى از 
موعه در اواسط بهمن ماه خبر داد و گفت این سریال 
ا روى آنتن برود. حال جدیدترین خبرهاى ما حاکى 
2عه از 12 بهمن ماه همزمان با آغاز دهه فجر روانه 

شاهرخ شاهى، مجید شهریارى، شیوا خســرومهر، فری
گل ســفیدى، ابراهیم کوهخایى، حمید متقى، مختار ثا
مجید قادرى و… ازجمله بازیگران س یاســمن ترابى،

هستند.
در خالصه داستان این سریال آمده اســت: «دادستان»

استو مربوط به هیچ دولتى نمى شود!» /4168

 از هنرمندان «صبح جمعه با شما» 
» مدتى است که از رادیو 

روزهاى کرونایى را 
الت قلبىدر منزل 
رباره ســاخت 
در این شرایط، 
نداندن مردم 

ه است.
 اینکه مدت 
ه با برنامه 
ا شــما» 
د، درباره 
ى، توضیح 

کالت قلبى و 

همچنین مشکالت دیگر خیلى وقت
برنامه صبح جمعه همکارى ندارم اما
بنا بر دستور  معاونت صدا، تک برنامه اى
وى ادامه داد: به دلیل مشــکالت قلبى
97 برایمپیشآمد تقریبا سر کا
مدت رفتم ولى باز دوبارهمشک
من هم مثل مردم در داشتم.
و پروتکل هــا را رعایت مىک
و اگر پیش آمد خاصى ندارم
برنامه اخیرى که حضور داش
درخواســت کردم که مر
خســتگى را از دوش تی
پرستاران عزیزمان کم ک
خودم متاسفم که نتوانس

باشم.

علیرضا جا

  على زمانى / روز یاتو |

  على زمانى / روز یاتو |

  سیپده شریعت رضوى / خبرگزارى صبا |

  سهیال شهبازى / خبرگزارى ایسنا |

  ندا آل سید طیب / خبرگزارى ایسنا|

اى او 
روش 

ترین 
پیش 
 بیش 
نده و 
 تمام 

 آلبوم 
صنعت 
نرمند 
روش 
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تک دیدار معوقه هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، 
جام خلیج فارس، امروز سه شنبه 16 دى ماه برگزار مى شود 
و بر همین اساس تیم فوتبال سپاهان اصفهان باید از ساعت 
16 و 30 دقیقه در ورزشــگاه آزادى به مصاف پرسپولیس 

برود.
سپاهان در دومین بازى با تیم هاى مدعى قهرمانى، باید به 
مصاف پرسپولیس برود. دوئلى حساس و 6 امتیازى که با 
توجه به فاصله 4 امتیازى 2 تیم از حساسیت باالیى برخوردار 
بوده و نتیجه آن عالوه بر پرسپولیس و سپاهان براى سایر 
مدعیان قهرمانى از جمله استقالل، گل گهر، صنعت نفت، 

تراکتور و فوالد هم از اهمیت باالیى برخوردار است.
سپاهان در حالى آماده تقابل با پرسپولیس مى شود که از 8 
بازى گذشته 4 برد و 2 تساوى و 2 شکست به دست آورده 
و با 14 امتیاز در رده چهارم جدول جاى دارد. در آن ســو، 
پرسپولیس با 2 تا 3 بازى کمتر نسبت به سایر مدعیان 2 برد 
و 4 تساوى به دست آورده و با اندوختن 10 امتیاز در جایگاه 

نهم جدول رده بندى قرار گرفته است.
ال کالسیکوى معروف فوتبال ایران همیشه از حساس ترین 
دیدارهاى لیگ محسوب مى شود که در چند فصل اخیر و 
هم زمان با اوج گیرى دوباره 2 تیــم و رقابت پایاپاى آنها 
بر سر عنوان قهرمانى به اوج حساســیت بازگشته است. 
سپاهان و پرســپولیس در 2 فصل گذشته رقابت جذابى با 
هم داشته اند و در خالل تقابل هاى 2 تیم حوادث عجیب 
و غریب و تلخى نیز رخ داده و حواشى زیادى نیز به وجود 
آمده است. عجیب ترین اتفاق در خالل رقابت هاى سپاهان 
و پرســپولیس در 2 فصل اخیر، به آخرین بازى 2 تیم در 
نیم فصل دوم فصل گذشــته بازمى گردد که هر 2 تیم با 4 
امتیاز اختالف در کورس قهرمانى قرار داشــتند اما پس از 
اینکه یک روز پیش از این مســابقه حضور تماشاگران در  
ورزشگاه نقش جهان ممنوع اعالم شد، سپاهان در روز بازى 
در زمین حاضر نشد و کمیته انضباطى نتیجه بازى را 3 بر 
صفر به سود پرسپولیس اعالم کرد. حاضر نشدن سپاهان در 
زمین بازى تبعات زیادى براى این تیم داشت و زردپوشان 
اصفهانى دوئل قهرمانى را به رقیــب دیرینه خود واگذار 
کردند و سهمیه آســیایى را نیز به دست نیاوردند و آخرین 

ترکش آن بازى هم جدایى امیر قلعه نویى از سپاهان بود.
حواشى به وجود آمده در بازى آخر 2 تیم و حضور محرم 

نویدکیا در رأس کادرفنى ســپاهان، در کنار شرایط فعلى 
پرسپولیس و شکست سرخ پوشان در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا و واکنش هواداران سپاهان به این اتفاق باعث شده تا 
هفتاد و چهارمین ال کالســیکوى ایران حساسیت باالیى 
پیدا کند. از طرف دیگر پرســپولیس و ســپاهان در فصل 
جارى نیز از مدعیان اصلى قهرمانى محسوب شده و رقابت 
نزدیکى دارند و همین نزدیکى امتیازات و جایگاه 2 تیم در 
جدول در کنار فاصله  نزدیک امتیازى با سایر مدعیان باعث 
شده تا نتیجه دیدار پرسپولیس و سپاهان از اهمیت ویژه اى 
برخوردار شده و قابلیت تبدیل شدن به یکى از جذاب ترین 

بازى هاى نیم فصل نخست را داشته باشد.
سپاهان در فصل جارى از شرایط بســیار خوبى برخوردار 
است. سپاهان در این فصل روان تر از قبل بازى کرده و از 
تنوع تاکتیکى بیشترى برخوردار است. حضور شهباززاده 
و حســینى آماده در 2 جناح ســپاهان، در کنــار رفیعى، 
اسماعیلى فر و کى روش استنلى، سپاهان را در حمله تبدیل 
به تیمى کامًال خطرناك و زهرآلود کرده اســت. مشــکل 
سپاهان در این بخش را مى توان زود اغنا شدن مهاجمان 
این تیم پس از گلزنى دانست. در خط دفاعى نیز زردپوشان 
اصفهانى با حضور نیازمند، نورافکن، مهدى زاده و منصورى 

در شرایط کامًال مطلوبى قرار دارند.
ســپاهان مقابل پرســپولیس کار ســختى پیش رو دارد. 
شــاگردان نویدکیا اگرچــه طى هفته هاى گذشــته جزو 
مطمئن ترین تیم هاى حاضــر در لیگ بوده و از هماهنگى 
بسیار باالیى برخوردار هستند، اما در این دیدار باید به مصاف 
تیمى بروند که از نظر ساختار دفاعى بدون نقص عمل کرده 
و در طول چند فصل گذشته بهترین خط دفاعى لیگ را در 
اختیار داشته است و مدافعان آن، از هماهنگى بسیار باالیى 
بهره مى برند. با این حال پرســپولیس روز سه شنبه سعید 
آقایى را در اختیار ندارد و در پســت دفاع چپ نیز با کمبود 
بازیکن مواجه است و همین نکته مى تواند خبر خوبى براى 

زردپوشان به شمار آید.
از طرف دیگر پرسپولیسى ها بعد از شکست در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا از نظر روحى و روانى در شرایط سختى قرار 
گرفته اند؛ همچنین شــاگردان گل محمدى 
در 2 هفته گذشــته تنها 2 امتیاز به 
دست آورده اند و همین امر باعث 

شده تا تحت فشار زیادى باشــند. پرسپولیسى ها در تمام 
خطوط از بازیکنان با کیفیتى بهره مى برند و در جناح چپ با 
حضور پهلوان و امیرى بیشترین قدرت را دارند. با این حال 
پرســپولیس بعد از بازى هاى لیگ قهرمانان بازیکنان با 
کیفیت زیادى از دست داده و جدایى رسن باعث شده که این 
تیم از نظر تاکتیکى با مشکل مواجه شود. پرسپولیس در فاز 
هجومى قدرت سابق را ندارد و با جدایى علیپور و محرومیت 
آل کثیر، در خط حمله با افت محسوسى نسبت به فصل قبل 

مواجه شده است.
سپاهانى ها در این دیدار به دنبال آن هستند تا با استفاده از 
خأل هافبک بازیساز در میانه میدان پرسپولیس، به وسیله 
هافبک هاى پرتعداد خود میانه میدان را تصاحب کرده و از 
غیبت آقایى در دفاع چپ نهایت بهره را بگیرند و با استفاده 
از قدرت تهاجمى بازیکنان کنارى خــود و توانایى باالى 
سرزنى استنلى، خیلى زود گلزنى کرده و فشار روانى را روى 

تیم یحیى افزایش دهند.
در آن سو پرسپولیســى ها نیز به دنبال آن خواهند بود تا با 
استفاده از فضاى خالى پشــت مدافعان سپاهان و ضعف 
آنها در عمق خط دفاع، در کنار ســرعت و تکنیک باالى 
بازیکنان شان به گل برسند و در واقع مى توان گفت نتیجه 
این دیدار را، پیروز دوئل بین زوج هاى منصورى-حسینى با 
پهلوان-امیرى و زوج هاى نورافکن-شهباززاده با شیرى-

نعمتى، مشخص خواهد کرد.
هر 2 تیم به طور قطع روى اســتفاده از ضربات آزاد برنامه 
داشته و جنگ آنها در میانه میدان نیز جالب توجه خواهد بود؛ 
جایى که رفیعى،کریمى و اسماعیلى فر باید مقابل سرلک و 

نوراللهى قرار بگیرند.
برگ برنده سپاهان در این دیدار را مى توان افت مهاجمان 
پرسپولیس و قدرت گرفتن خط دفاعى زردپوشان دانست. 
آنچه که مشخص است هر 2 تیم کار سختى براى رسیدن 
به گل در پیش داشته و هر تیمى که بتواند از کوچک ترین 
فرصت ها بهره بیشــترى بگیرد، پیروز میدان خواهد بود. 
نیاز هر 2 تیم به کســب امتیاز کامل این دیــدار در کنار 
حضور 2 مربى باهوش در رأس کادر فنــى آنها و انگیزه 
باالى بازیکنانشان، نویددهنده یک بازى جذاب و دیدنى 
خواهد بود و باید دید تفکرات کــدام مربى مى تواند پیروز 

میدان شود.

کردند و سهمیه آســیایى را نیز به دست نیاوردند و آخرین 
ترکش آن بازى هم جدایى امیر قلعه نویى از سپاهان بود.
2حواشى به وجود آمده در بازى آخر 2 تیمو حضور محرم

گرفته اند؛ همچنین
2 هفته 2در
دست آو

 یحیى گل محمدى بعد از دریافت گل مســاوى 
از ذوب آهــن در دقیقه 90 گفتــه: «روى یک 
غافلگیرى گل خوردیــم. » خب تیم هاى خوب 
تیم هایى هستند که کمتر غافلگیر شوند، اما انصافا 
این گل ذوب آهن یکــى از غیرغافلگیرکننده ترین 
گل هاى تاریخ فوتبال ایران بود. تیم اصفهانى قشنگ 
45دقیقه از چپ و راست توپ آورد و بسیار بدشانس 
بود که قبل و بعد از گل مساوى به گل هاى دیگر دست 
پیدا نکرد. تیم مقابل در زمین هر کارى 
دلش مى خواست صورت مى داد، بعد 
آقا یحیى گفته غافلگیر شدیم. انگار 
مثال 90 دقیقه پرسپولیس کوبیده و 
روى نخستین حمله ناگهانى حریف 
دروازه اش باز شده اســت. کال عمر ما 
تمام مى شود، اما حسرت شنیدن یک جمله از 
گل محمدى بر دل مان مى ماند: «ما امروز بد بودیم. » 

به خدا اگر بگویى، اتفاقى نمى افتد./4172

 هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس، امروز سه شنبه 16 دى ماه با برگزارى 2 دیدار 
ادامه مى یابد که در یکى از این رقابت ها، ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم تراکتور 

تبریز خواهد بود.
لیگ بیستم شرایط آشفته اى پیدا کرده و برنامه ریزى 
عجیب و غریب ســازمان لیگ باعث آشــفتگى و 
بى نظمى بسیارى در رقابت هاى فصل جارى شده 
است؛ به شکلى که هنوز رقابت هاى هفته  نهم به طور 
کامل برگزار نشده است اما هفته دهم به طور رسمى 
آغاز شده و ذوب آهن باید در دومین روز از هفته دهم 
مقابل تراکتور به میدان برود؛ دیدارى سخت و جذاب 
که نتیجه آن عالوه بر 2 تیم برگزارکننده، براى سایر 
مدعیان از جمله فوالد، سپاهان، پرسپولیس، پیکان، 
گل گهر و حتى اســتقالل و صنعت  نفت از اهمیت 
ویژه اى برخــوردار بوده و مى توانــد دوئل قهرمانى 

نیم فصل نخست را وارد فاز تازه اى کند.
گاندوهاى اصفهانى در حالى آماده این دیدار مى شوند 
که در 8 هفته گذشــته بردى به دست نیاورده و با 2 
شکست و 6 تســاوى 6 امتیازى بوده و رده پانزدهم 
جدول جاى دارند. ذوبى ها طى هفته هاى گذشــته 
عملکرد خوبى مقابل مدعیان قهرمانى داشــتند و 
توانستند تیم هاى اســتقالل، پرسپولیس و گل گهر 

را متوقف کنند.
در آن سو، تراکتورســازى که در 9 هفته گذشته 3 
برد، 4 تساوى و 2 شکست به دســت آورده و با 13 
امتیاز در رده ششــم جدول جــاى دارد، در 2 هفته 
گذشته تنها یک امتیاز به دســت آورده و براى باقى 
ماندن در کورس مدعیان چاره اى جز پیروزى مقابل 

ذوب آهن ندارد.
تقابل ذوب آهن و تراکتور ملقب به گرگ هاى تبریزى 
قابلیت تبدیل شدن به یکى از جذاب ترین دیدارهاى 
هفته دهم را دارد. حضور تعدادى از بازیکنان سابق 
ذوب آهن در تراکتور از جمله هادى محمدى، میالد 
فخرالدینى، حمید بوحمدان و وفا هخامنش در کنار 
نیاز هر 2 تیم به 3 امتیاز بازى، ایــن دیدار را به اوج 
حساسیت رسانده و تبدیل به دوئلى تمام عیار کرده 
اســت. ذوب آهن در فصل جارى با وجود بازى هاى 
خوبى که به نمایش مى گذارد، نتایج خوبى به دست 

نیاورده و هنوز در حسرت برد مى سوزد. تیم رحمان 
رضایى خوب بازى مى کند و خوب هم گل مى زند، 
بارزترین ویژگى ذوب آهِن رضایى، سخت کوشى و 
جنگندگى بازیکنان این تیم است که منجر به تالش 
آنها تا واپسین دقایق بازى مى شــود اما ذوب آهن 
هنوز نتوانسته بردى به دست آورد و دلیل اصلى این 
اتفاق را باید در ضعف ساختار دفاعى این تیم در کنار 

بدشانسى هاى عجیب و غریب ذوبى ها دانست.
ذوب آهن در ســاختار دفاعى با مشکل مواجه است؛ 
سبزپوشان اصفهانى اگرچه در خط دفاعى با حضور 
شــهاب گردان، وحید محمدزاده، مهرداد قنبرى و 
فرشاد محمدى مهر بازیکنان خوبى در اختیار دارند 
اما با این حال مدافعان و دروازه بان این تیم هنوز به 
هماهنگى کامل نرسیده اند و برخى اوقات اشتباهات 
مرگبارى مرتکب مى شــوند؛ نقطه ضعفى که اگر 
برطرف شود، شــرایط ذوب آهن بهبود چشم گیرى 
خواهد داشــت.  ذوب آهن در کمربند میانى وضعیت 
خوبى دارد، بازگشت به موقع حدادى فر و مارکوویچ 
در کنار حضور بازیکنانى مثل جهانى، دشتى و مومنى 
دست رحمان رضایى را براى تغییرات مدنظرش باز 
گذاشته است. در فاز هجومى هم شرایط ذوبى ها خوب 
بوده و حضور دارکو بیدوف و ابوالفضل عکاشه خیال 
رحمان رضایى را از خط حمله راحت کرده است. با این 
حال ذوبى ها در خط حمله نرخ بهره ورى پایینى دارند؛ 
سبزپوشان اصفهانى اگرچه در پارامترهاى هجومى 
و خلق موقعیت عملکرد نســبتًا خوبى داشته اند اما 

نمى توانند از موقعیت هاى ایجاد شده به درستى بهره 
بگیرند و همین اتفاق کار این تیم را سخت کرده است.
رحمان رضایى و تیمش مقابل تراکتور کار ســختى 
پیش رو دارند. ذوبى ها کــه در 8 هفته ابتدایى جزء 
ناکامان بزرگ لیگ بوده و فشارها براى نتیجه گیرى 
روى آنها زیاد است، در این هفته باید مقابل تیمى به 
میدان بروند که در فاز هجومى بسیار قدرتمند بوده و 
از هافبک ها و مهاجمان بسیار خوبى برخوردار است. 
حضور بازیکنانى مانند حاج صفى، بوحمدان، تیکدرى 
و عباس زاده در کمربند میانى و خط حمله تراکتور، 
شرایط خوبى براى این تیم در فاز هجومى به وجود 
آورده و قطعاً شب سختى را براى ذوبى ها رقم مى زند.
تراکتور تیم قدرتمند و جنگنده اى اســت که فوتبال 
هجومى را به نمایش مى گذارد و از انسجام تاکتیکى 
و نظم تیمى قابل قبولى برخوردار است. پاشنه آشیل 
ذوب آهن در بازى فردا بدون شک خط دفاعى این تیم 
است؛ تراکتور در خط دفاعى خود دروازه بان و مدافعان 
خوبى در اختیار دارد با این حال بازیکنان این تیم در 
فاز دفاعى هنوز به هماهنگى الزم نرسیده اند و همین 
نکته مى تواند خبر خوبى براى مهاجمان ذوب آهن 

به شمار آید.
دیدار تیم هاى ذوب آهن و تراکتورسازى با توجه به 
انگیزه باال، سبک بازى و بازیکنان حاضر در 2 تیم، 
قابلیت تبدیل شدن به یک رقابت جذاب و پر افت و 
خیز را دارد. باید منتظر ماند و دید تفکرات کدام مربى 

پیروز میدان خواهد بود.

مربى ســپاهان مى گوید تیمش براى دیدار با پرسپولیس آماده است و 
احساس خوبى براى تقابل با این تیم دارند.

علیرضا مرزبان، مربى ســپاهان در نشست خبرى پیش از دیدار تیمش 
مقابل پرسپولیس اظهار کرد: ما منتظر بازى خیلى خوب از دو تیم خیلى 
خوب ایران هستیم. سپاهان و پرسپولیس تیم هایى هستند که در گذشته 
هم بازى هاى خوبى داشــتند و امیدواریم یک بازى تماشاگرپسند را با 
توجه به شرایط هر دو تیم ارائه کنیم چرا که نیاز به پیروزى از سوى هر 

دو تیم احساس مى شود. 
مرزبان درباره وضعیت مهدى کیانى و شرایط او براى حضور در تمرینات 
گفت: مهدى کیانى که کاپیتان تیم ما هم هست، در تمرین اعالم کرد که 
مشکل همسترینگ دارد که این موضوع به گذشته باز مى گردد. االن او 
تحت مراقبت است و با فیزیوتراپ هاى ما کار مى کند. او سالیان سال در 

فوتبال ما بوده و امیدواریم شرایط خوبى را به دست آورد. 
او درباره اینکه آیا نویدکیا به توصیه هاى فنــى او عمل مى کند، گفت: 
نویدکیا فوتبالیست باکالسى بوده و فوتبال اروپا را مى شناسد. او یک درك 
حرفه اى از فوتبال دارد و مى داند چه چیزى مى خواهد و انتقال این مسئله 
و درخواست هایش نسبت به این مسئله به ما مى گوید و ما اجرا مى کنیم. 

رابطه ما، رابطه سرمربى و مربى است. محرم به عنوان 
کسى است که حرف اول را مى زند اما در کنار آن رابطه 

انسانى خیلى خوبى وجود دارد که با هم داشتیم و داریم 
و درك مشترکى نسبت به هم داریم و مسائل را خیلى 

خوب مى شناسیم. از این موضوع خوشحال هستم.
مربى سپاهان درباره اینکه آیا ادعا کرده در صورت قهرمانى 
سپاهان، از تهران تا اصفهان پیاده روى مى کند، گفت: این 
موضوع به سالیان گذشته و زمان حضورم در سپاهان مربوط 

مى شود که دو تماشاگر ما در اتوبان منتهى به فوالدشهر تصادف 
کردند و جان خود را از دســت دادند. من گفتــم اگر تیم قهرمان 
شود از فوالدشــهر به اصفهان باز مى گردم که حدودا شش هفت 
ساعت مى شود. من امسال این قول را دادم که با توجه به رقباى 
قدرتمندمان که یکى از آن ها هم خود پرســپولیس اســت، اگر 
قهرمان شویم قول دادم که پیاده از تهران تا اصفهان مى روم. چند 
نفر هم همراه پیدا کردم. این موضوع کرى خواندن نیست بلکه 
یک بحث انسانى است و باید به آرمان هاى یک تیم وفادار بمانیم. 

اگر این مسئله اتفاق بیفتد، به قولم عمل خواهم کرد. /4171
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مرزبان: قولم براى پیاده روى کرى خواندن نبود!

ذوب آهن-تراکتور، امروز در فوالدشهر

گرگ ها در النه گاندوها

در لیست این فصل پرسپولیس سه بازیکن سابقه 
حضور در سپاهان را در کارنامه دارند که از این جمع 
البته سعید آقایى به دلیل محرومیت غایب این جدال 

خواهد بود.
 ســپاهان بعد از حواشــى آخرین تقابلــى که با 
پرسپولیس به سرانجام نرسید، اکنون با انگیزه اى 
باال در استادیوم آزادى حاضر خواهد شد و باید دید 
بعد از ماجراى استادیوم نقش جهان و تقابلى که بین 
دو تیم شکل نگرفت و سه امتیازى که پرسپولیس 
رسید، حاصل تالش دو تیم با چه نتیجه اى همراه 

خواهد بود.
در لیســت این فصل پرســپولیس ســعید آقایى، 
سیدجالل حسینى و میالد سرلک سابقه حضور در 
سپاهان را در کارنامه دارند و برابر تیم سابق خود به 
میدان مى روند. سعید آقایى مدافع چپ پرسپولیس 
اما این بازى را به دلیل محرومیت از دست داده تا این 
جدال تنها براى میالد ســرلک، هافبک اصفهانى 

سرخپوشان از باالترین اهمیت برخوردار باشد.
ســرلک که خیلى زود توانســته خود را در ترکیب 
پرسپولیس جا بیندازد و در رقابت با احمد نوراللهى و 
کمال کامیابى نیا شانس خوبى براى نمایش موفق 
در ترکیب این تیم به دست بیاورد، اکنون برابر تیم 

سابق خود قرار خواهد گرفت.
هافبک دفاعى این فصل پرسپولیس سابقه حضورى 
5 ساله در سپاهان را در کارنامه دارد و 73 بازى در 
لیگ برتر در ترکیب این تیم را نیز پشت سر گذاشته 
است که طى این مدت 2 گل براى طالیى پوشان به 
ثمر رسانده است. سرلک بعد از پنج فصل حضور در 
سپاهان راهى نساجى و در ادامه شهرخودرو شد و بعد 
از آن در لیگ بیستم پیراهن شماره 10 پرسپولیس را 
از آن خود کرده است و اکنون بعد از نیمکت نشینى 
در دیدار قبلى، با انگیزه زیادى آماده این تقابل شده 
تا توانایى خود را به اصفهانى ها و نیمکت حریف به 

نمایش بگذارد.

3 منهاى یک 
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سپاهان-پرسپولیس، امروز در ورزشگاه آزادى

جنگ و هیجان در تهران
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

شــماره  راى  بــر  برا  1399 /09 /03  -139960302012000624 شــماره: 
139960302012000595 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا حیدرى فرزند تقى بشــماره شناسنامه 16 صادره از 
فریدن  در ششدانگ یک باب مرغدارى (واحد پرورش جوجه گوشتى) به مساحت 5051 
مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع در اراضى مزروعى دامنه 
خریدارى از مالک رسمى آقاى حسین شرفى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/16 م الف:  1063795 

موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/9/157

حصروراثت 
 آقاى مرتضى خزائیلى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 620 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901592 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رجبعلى خزائیلى نجف آبادى  بشناسنامه  353 در تاریخ 99/8/18 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مصطفى خزائیلى 
نجف آبادى  ش ش 111  ، 2. اشــرف خزائیلى نجف آبــادى ش ش 26468 ، 3. مرتضى 
خزائیلى نجف آبادى ش ش 620 ، 4. زهرا خزائیلى نجف آبادى ش ش 535 ، 5. حســین 
خزائیلى نجف آبادى ش ش 761 ،  6. فاطمه خزائیلى نجف آبادى  ش ش 727(فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 1071709/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/10/134  

وضعیت زرد و نارنجى کرونایى آتش زیر خاکســترى 
است که اگر خوب دیده و مهار نشود شعله هاى قرمزش 
زبانه خواهد کشید و بار دیگر روزانه بیش از 400 نفر را 

به کام مرگ خواهد کشاند.
در روزهایى که تب و تاب، استرس و اضطراب ناشى از 
انتشار ویروس کرونا در اغلب نقاط کشور کاهش یافته 
و بسیارى شهرها از وضعیت قرمز خارج و زرد و نارنجى 
بر مناطق مختلف حاکم شــده معنى آن از سرگیرى 
عادى زندگى و برپایى آیین هاى مختلف و شــلوغى 

بازار نیست.
فراموش نکنیم براى رســیدن بــه دو وضعیت زرد و 

نارنجى روزانــه چند هم وطن با زندگــى وداع کردن 
و هــرروز برآمار مبتالیــان بیش از روز قبــل افزوده 
مى شــد و این تاوان ســنگینى بود کــه همه ملت 
ایران از عادى انگارى کرونا در روزهاى پایانى آبان و 

آذرماه دادند.
این روزها که بسیارى از شــهرهایى که در حالت فوق 
حاد قرمز قرار داشتند و اکنون با اعمال محدودیت ها و 
تعطیلى ادارات و بازار به وضعیت زرد رسیده اند به جاى 
آنکه تالش کنیم وضعیت زرد را به سفید تبدیل کنیم با 
عادى انگارى خود به استقبال روزهاى سخت و دردناك 

قرمز نرویم./4173

وزیر بهداشــت با بیان اینکه ویروس کرونا مطلقا قابل 
پیش بینى نیست، گفت: کرونا فعال تمام شدنى نیست.

سعید نمکى اظهار کرد: هرکس آگهى ختم این ویروس 
را چاپ کرده باشد یکى از اشتباهات استراتژیک زندگى 

خود را انجام داده است.
وى با بیان اینکه آمار مرگ و میر کرونا اکنون به آستانه 
100 نفر رسیده است، گفت: من به عنوان وزیر که نزدیک 
به 11 ماه است هر لحظه و هر روز با آمار سر و کار دارم 
اصًال نمى توانم پیش بینى کنم که این تعداد، حتى فردا 

هم به همین میزان باقى بماند.
دکتر نمکى به رفتار ویروس کرونا اشاره و بیان کرد: بحث 

موتاسیون بسیار جدى است و در آینده، جهش در درون 
مرزهاى ما به دلیل تنــوع قومى و ژنتیکى که داریم هم 
محتمل است و چه بسا از برخى مناطق دیگر دنیا به سبب 

همین تنوع، محتمل تر هم باشد.
وزیر بهداشت در ادامه به واکسن کرونا و مصونیتى که بعد 
از تزریق ایجاد مى شــود، اشاره و خاطر نشان کرد: نمى 
توانیم با قاطعیت در این خصوص صحبت کنیم، واکسن 
آنفوالنزا 32 درصد و در بهترین شرایط 40 درصد ایمنى 
ایجاد مى کند، یعنى امکان ندارد هیچ کشــورى بگوید 
چون شخصى واکســن کرونا تزریق کرده پس مصون 

است. /4176

کرونا 
آتش زیر خاکستر

کرونا 
فعالً تمام شدنى نیست

علت قرمز بودن مازندران
بنا بر اعالم سخنگوى سـتاد مقابله با    ایسنا|
کرونا یکى از علل افزایش کرونا در مازندران این بوده 
که فصل چیدن محصـوالت کیوى و پرتقـال در این 
استان است و اکنون شهرهاى کوچک و روستاها بیشتر 
درگیر شـده اند، اکنون دربیمارسـتان هاى این استان 

1220بیمار مبتال به کرونا بسترى هستند./4175

کروناى خطرناك 
  برترین ها| با اسـتناد به توییـت ماریا دیپتى 
گورداسانى، اسـتاد دانشـگاه اپیدمیولوژى لندن، نوع 
جهش یافته کووید -19براى گروه سنى از صفر تا 19 
سالگى خطرناك است. گورداسـانى اظهار داشت که 
احتماال عالیم این ویروس براى این گروه سنى بیشتر 
خواهد بود. وى این نتایج را نگران کننده نامید و اعالم 
کرد که باید از همین حاال براى مقابله با آن آماده شد. 

فاصله گذارى روى کاغذ 
  ایسنا| معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم 
پزشکى جندى شـاپور اهواز با اشاره به فعالیت مجدد 
تاالرها در شرایط شیوع کرونا، گفت: روى کاغذ گفته 
مى شـود که باید فاصله گذارى در تاالرهاى پذیرایى 
رعایت شود اما در کدام مراسم عروسى فاصله گذارى 
رعایت شـده اسـت؟ در مراسـم عروسـى، مهمانان 
ماسک نمى زنند و در فاصله نزدیک به هم مى ایستند و 
در کنار یکدیگر، مواد غذایى مصرف مى کنند./4174

روى موج کووید-19

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مهندسین مشاور آب پویان زاینده رود درتاریخ 1399/10/08 به شماره ثبت 2307 به شناسه ملى 14009684828 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام و اجرا، نظارت، مشاوره، نصب و راه اندازى کلیه پروژه ها ، مشاوره و طراحى مربوط به 
امور مهندسى رودخانه، کنترل سیالب، تعیین حدود حریم و بستر و ساماندهى منابع آبى، نظارت و کنترل امور مهندسى رودخانه از جمله ساماندهى، رپرگذارى ، ساخت سیستم 
ها و تصفیه خانه هاى آب و فاضالب ، سدها و بندها، تونل هاى انحراف آب ، مخازن آب و شبکه هاى آب و فاضالب ، آبرسانى و کانالهاى انتقال آب ، سازه هاى دریائى و ساحلى 
و خطوط انتقال تاسیسات مکانیکى و هیدرومکانیکى ، تهیه و نصب تاسیسات و تجهیزات برق و آب و فاضالب و سیستمهاى ارتباطى ، هرگونه فعالیت فنى و مهندسى در زمینه 
تخصص صنایع آبیارى و کشاورزى و امور مرتبط با آن ، طراحى و اجراى پروژه هاى آب شامل سد سازى ، تونل سازى ، پل سازى ،انتقال خطوط (آب ، برق ، گاز). طراحى و لوله 
کشى آب و فاضالب ، پیمانکارى، مشاوره و طراحى در زمینه مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبى، سازه هاى هیدورلیکى و تونل هاى آب، مخازن آب و شبکه  هاى 
توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب هاى بزرگ، خطوط انتقال آب،ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، 
کانال هاى انتقال آب و شبکه هاى آبیارى وزهکشى، سازه هاى دریایى و ساحلى، احداث حوضچه ها و استخرهاى پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانى(سیویل) تصفیه 
خانه هاى آب و فاضالب ، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى 
دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، شرکت در نمایشگاههاى بین الملل تخصصى و غیر تخصصى داخل و 
خارج کشور ، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور ، انعقاد قراردادهاى همکارى و مشارکت با شرکت هاى داخلى و خارجى 
در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر ابریشم، محله شهرك قدس ، خیابان قدس ، کوچه فاطمیه 
1 ، پالك 0 ، طبقه دوم کدپستى 8178914678 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 260 / 235 مورخ 1399/09/24 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى اصفهان با کد 
260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى امیر کیوان نصر اصفهانى به شماره ملى 1270724576 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرجان 
دهقانى چم پیرى به شماره ملى 1270846973 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرابیگم قاسمى اشکفتکى به شماره ملى 4622079135 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
هیات مدیره منفرداً و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقاً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
هر یک از اعضاى هیات مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فریبا پناه پورى به شماره ملى 1200074246 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى علیرضا مرتضى زاده به شماره ملى 1285950771 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1070982)

آگهى تغییرات 
شرکت شکوفا مهر گســتر ایرانیان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
1825 و شناسه ملى 14007651514 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1399/09/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمدســلطانى به شماره 
ملــى 1292972777 بــه ســمت 
رئیس هیات مدیره و ملیحه مقدســى 
به شــماره ملى 1080068759 به 
ســمت نایب رئیس هیــات مدیره 
و آزاده مشــبکى اصفهانى به شماره 
ملى 1270749821 به ســمت مدیر 
عامل و عضو هیــات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و 
برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و 
نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر میباشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1070947)

آگهى تغییرات 
شرکت نصر خدمات جى سهامى خاص 
به شــماره ثبت 28700 و شناسه ملى 
10260493850 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - خانم مریم نیرومند به شماره 
ملــى 1285972406 ، خانــم فاطمه 
موسوى به شماره ملى 1129765865 
و آقاى ســید احمد موســوى به شماره 
ملى 1284920445 بســمت اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - آقاى امیر نیک طبع 
به کد ملى 1287116426 و آقاى حسن 
قجاوند کد ملى 1753661536 به ترتیب 
بسمت بازرس اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1070975)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى پیشگامان بهین صنعت 
نوین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
19849 و شناسه ملى 10260407338 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/03/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
بنا به اختیار حاصله تفویض شده از مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 10 / 03 / 1399 
در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
و با رعایت تشــریفات مقرر اساسنامه و 
الیحــه اصالحى قانون تجارت ســرمایه 
شرکت از محل واریز نقدى و باال بردن مبلغ 
اسمى سهام از مبلغ 200000000 ریال 
به مبلــغ 5000000000 ریال افزایش 
یافت. که آورده نقدى تمامــا طى گواهى 
شــماره 3236/1 مورخ 1399/03/13 
بانک صادرات شــعبه حکیم شفاهى واریز 
وماده 5 اساسنامه شرکت به شرح مذکور 
اصالح مى گردد. ســرمایه شــرکت مبلغ 
5000000000 ریال منقســم به 1000 
ســهم 5000000 ریالى با نام که تماماً 
پرداخت شده مى باشــد افزایش یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1071639)

آگهى تغییرات 
شرکت نصر خدمات جى سهامى خاص 
به شــماره ثبت 28700 و شناسه ملى 
10260493850 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/09/16 
خانــم مریــم نیرومند به شــماره ملى 
1285972406 بســمت رئیس هیات 
مدیره ، خانم فاطمه موســوى به شماره 
ملى 1129765865 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره و آقاى ســید احمد موسوى 
به شماره ملى 1284920445 بسمت 
مدیرعامل براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
منفرداً با مهر شرکت معتبر است . و سایر 
اوراق ادارى و عادى شــرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1070974)

تاسیس 
شرکت ســهامى خاص نوید درمان پویا درتاریخ 1399/10/09 به شــماره ثبت 66532 به شناسه ملى 
14009686152 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :خدمات پزشکى از قبیل تاسیس موسسات بهداشتى درمانى ، بیمارستان ، زایشگاه ، 
آزمایشگاه البراتوار و داروسازى ، داروخانه ، حجامت ، مدیریت و اداره مراکز بهداشتى و درمانى ، تامین نیروى 
انسانى موقت جهت مراکز صنعتى ، ادارى ، بهداشتى و درمانى ، تامین وسیله ایاب و ذهاب درون شهرى شرکت 
ها و ادارات و شرکت در مناقصات و مزایدات ارگانهاى دولتى و بخش خصوصى و خرید و فروش و واردات و 
صادرات تجهیزات پزشکى و دندانپزشکى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله بهار آزادى ، خیابان دانشگاه ، بلوار کارگر ، پالك 49 ، مجتمع بام صفه ، طبقه اول ، واحد 1 
کدپستى 8173939843 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 99/6900/19 مورخ 1399/09/17 نزد بانک تجارت شعبه هزار جریب با کد 6900 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم محبوبه انجم شعاع به شماره ملى 0047575360 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمود الوندى منش به شماره ملى 4072123226 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقاى حسین ضیائى به شــماره ملى 5419605295 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم فرزانه حقیقى به شماره ملى 5419707772 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم شهره خدارحمى قهنویه به شماره ملى 5419708541 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل آقاى محمود الوندى منش و رئیس 
هیات مدیره خانم فرزانه حقیقى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم فاطمه مسیحى به شماره ملى 1861253559 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم 
ندا جعفرى دیزیچه به شماره ملى 5419835479 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1070973)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى پیشگامان بهین صنعت نوین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 19849 و شناسه ملى 10260407338 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرزانه محالى اردستانى به کدملى 1189369982 و محمد مهدى محمدى قهساره به کدملى 1293259373 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1071637)

آگهى تغییرات 
شرکت پندار شیمى پارس سهامى خاص به شماره ثبت 60555 و شناسه ملى 14007609289 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 16000000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: 
سرمایه شرکت مبلغ 16000000000 ریال نقدى است منقسم به 1600000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1071530)

حــدود 4 دهه از عمــر دکتر طلعــت مختــارى آزاد در 
آزمایشگاه هاى ویروس شناسى ســپرى شده است. بى 
اغراق جمعیت زیادى از اپیدمیولوژیســت هاى به کرسى 
رســیده و فارغ التحصیالنى که به تازگى پا به آزمایشگاه 
گذاشته اند شاگردان کالس هاى درس مستقیم و آموزش 
غیر مستقیم او بوده اند. 40 سال ســابقه سرو کار داشتن 
با انــواع ویروس ها از مختارى آزاد اســتادى با اظهارات 
محتاطانه ساخته است. مســئول بخش ویروس شناسى 
دانشگاه تهران مى گوید پاندمى کرونا همچنان با ابهامات 
زیادى روبه رو است و هنوز مشخص نیست واکسن هاى 

ساخته شده تا چه مدت در بدن ایمنى ایجاد مى کنند.
 با توجه به ناشــناخته بودن مکانیزم 
عمل وانتقال سریع و نوع ژنوم ویروس 
کرونا باید نگاه ویژه اى به واکسن آن 

داشته باشیم؟
همین طور است. واکســن تمام بیمارى هاى ویروسى از 
ویروس تضعیف شده آن بیمارى ســاخته مى شوند. این 
واکسن ها به محض ورود به بدن باعث تحریک سیستم 
ایمنى مى شوند و چون ساختارى از ویروس هاى ضعیف 
شده را دارند بعد از مدتى پادتن مقابله با آن بیمارى در بدن 
ســاخته شــده و در بدن باقى مى ماند. اما درباره ویروس 
کووید 19 و مــدت زمان باقى ماندن پادتــن آن در بدن 

نمى توان اظهار نظر دقیقى داشت.
اساس این ابهام از کدام ویژگى این 

بیمارى ناشى مى شود؟
از مکانیزم عمل خود این ویروس. برخى از افراد در طول 
چند ماه دو بار به این بیمارى مبتال شده اند. یعنى شواهد و 
عالئم نشانگر این موضوع هستند که ممکن است پادتن 
این بیمارى در بدن طیف اندك یا وسیعى از مبتالیان به 
صورت ناپایدار فعال شود و رفته رفته دوباره ضعیف شود 

یا به طور کلى از بین برود.به این شکل فرد دوباره مستعد 
پذیرش این ویروس مى شود و دوباره بعد از مدتى ممکن 

است شاهد بروز عالئم خفیفى از کرونا باشد.
در مورد آنفلوآنزا مى دانیم به واســطه 
جهش و تغییر پایدار و مداوم ویروس 
نیاز به شــارژ دریافت واکسن داریم. 
ممکن است سرنوشت کرونا ویروس 

جدید نیز مشابه آنفلوآنزا باشد؟

باید محتاطانه اظهار نظر کنیم. بســیارى از مواردى که 
به نظر مى رســید در مورد این بیمارى قطعیت دارند پس 
از مدت زمان اندکى از نظر علمى رد شدند.کووید 19 یک 
بیمارى ویروســى تنفسى است. همیشــه باید این را در 
نظر داشته باشــیم که کنترل بیمارى هاى تنفسى در یک 
جامعه بسیار سخت و پیچیده است. چیزى که ما مى دانیم 
این است که واکسن ها از ویروس همان بیمارى ساخته 
مى شود. وقتى عملکرد یک ویروس هنوز براى دانشمندان 

اپیدمیولوژیست ناشــناخته است به این سرعت نمى توان 
به طور روشن و شــفاف درباره عملکرد موفق یا ناموفق 

واکسن آن نظر داد.
دلیل این که یک بیمارى بعد از پاندمى 
شدن ناگهان ناپدید مى شود چیست. 
چرا در برخى از بیمارى هایى که پیش 
از این شاهد شیوع و مرگ و میر و تلفات 
گسترده در آن بودیم اکنون مدتهاست 

که دیگر نگرانى وجــود ندارد؟ به هر 
حال منشــأ آنها هم ویروس ها بودند 
و واکسن شــان هم از همان ویروس 
تضعیف شــده ســاخته مى شد. چرا 
تنها پس از یک بــار تزریق برخى از 
واکســن ها  بدن مان براى همیشه در 

مقابل آن بیمارى ایمن مى شود ؟
براى روشن تر شدن موضوع، یک بیمارى را مثال مى زنم. 
به احتمال زیاد شــما تا به حال دو نوبت واکسن بیمارى 
ســرخک را دریافت کرده اید. این بیمــارى هم یک نوع 
عفونت سیستم تنفسى اســت که یک ویروس آن را در 
بدن ایجاد مى کند. همان طور کــه مى دانید عالئم اولیه 
آن نیز مانند اغلب بیمارى هاى ویروسى شامل تب و سرفه 
و آبریزش بینى مى شود. اما این بیمارى واگیردار و ابعاد و 
عالئم آن به طور کامل شــناخته شد. ویروس آن جهشى 
پیدا نکرد و عالئم آن ثابت ماند. بعد از مدتى از شیوع این 
بیمارى دانشمندان رشته ویروس شناسى واکسنى ساختند 
که دردو نوبت تزریق مى شــود و پس از آن بدن نسبت به 
این بیمارى با احتمال بسیار باالیى ایمنى همیشگى پیدا 
مى کند. اما همانطور که گفتم ویروس کرونا و تغییرات و 
جهش هاى احتمالى آن همچنان ناشناخته است و به همین 
دلیل نمى توان به طور صد درصد در مورد مدت زمان تاثیر 

واکسن آن صحبت کرد.
خانم دکتر با وجــود ابهامات درباره 
میزان ایجاد ایمنى این واکســن ها 

تزریق آن را توصیه مى کنید؟
افراد زیادى تا به حال به کرونا مبتال شده اند. برخى از آنها 
هنوز پادتــن فعالى در بدن دارند. این تعــداد از مبتالیان 
نیازى به تزریق زودهنگام این واکسن ندارند و بدن شان 

نسبت به این ویروس همچنان مقاوم است.

میزان ایمنى واکسن کرونا تا چه زمانى است؟
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بعد از 0بعد از 30 سالگى...
کم اهمیت جلوه دادن وضعیت سالمت بعد از سن 30 سالگى 
مى تواند خطر ابتال به بسیارى از مشــکالت بهداشتى را از 
ســنین 40 ســالگى به بعد افزایش دهد. در اینجا بزرگترین 
اشتباهات بهداشــتى بعد از سن 30 ســالگى بیشتر معرفى 

شده است:
چشم پوشى از سوخت و ساز بدن: به نظر مى رسد 
با باالرفتن سن، سوخت و ساز بدن کاهش مى یابد و آنهم به 
دالیل مختلف از جمله ژنتیک، هورمون ها، رژیم غذایى، و ... 
در این میان چربى بدن بعد از ســن 30 سالگى رو به افزایش 
مى رود به خصوص چربى اطراف شــکم و کمر. با این حال 
انجام تمرینات قدرتى عالوه بــر حفظ توده عضالنى، منجر 
به افزایش متابولیسم بدن مى شود. پرهیز از غذاهاى فراورى 

شده و اتکا بر رژیم هاى مبتنى بر پروتئین هاى بدون چربى، 
امگا 3 موجود در ماهى و آجیــل و همچنین تمرکز بر میزان 
زیادى از میوه ها و ســبزیجات، بر افزایش متابولیســم بدن 

تاثیر دارد.
عدم غربالگرى هاى به موقع: غربالگرى مشــکالت 
سالمتى بعد از سنین 30 سالگى ضرورى است از جمله فشار 
خون باال و کلسترول باال. در حالت ایده آل زنان باید غربالگرى 
را از سن 20 سالگى به بعد شروع کنند. برنامه غربالگرى پانل 
چربى شــامل کلســترول تام، ال دى ال، اچ دى ال و ترى 
گلیسیرید ضرورى است. اگر همه چیز نرمال باشد، شما نیازى 
به تکرار این تست ها تا 5 ســال ندارید، در غیر این صورت با 
مشورت پزشک یک برنامه درمانى شامل رژیم غذایى، ورزش، 

کاهش وزن و در پاره اى موارد دارویى ضرورى است.
پرهیز از سالمت پوست: آکنه بزرگساالن یک مشکل 
بهداشتى مخصوص زنان باالى 30 ســال است و از طریق 
استرس، رژیم غذایى و عوامل هورمونى خود را نشان مى دهد. 
بزرگ ترین اشــتباهات زنان براى درمان آکنه در این سنین، 
متوسل شــدن به مواد شیمیایى طراحى شــده براى پوست 
نوجوانان است. البته استفاده از کرم هاى ضد آفتاب را نیز نباید 
فراموش کرد. آسیب هاى خورشید از 30 سالگى به بعد باعث 

افزایش چین و چروکهاى پوستى مى شود. 
عــدم اهمیــت بــه تــوده عضالنــى: اگرچه 
ورزش هاى هــوازى و انجام آنها براى حفظ ســالمت قلب 
و عروق بســیار مهم اســت و خطر ابتال به انواع سرطان ها 

و آلزایمــر را کاهش مى دهد اما انجــام ورزش هاى قدرتى 
براى حفــظ توده عضالنــى را در این میان نمــى توان کم 
اهمیت دانســت. از ســن 30 ســالگى توده عضالنى بدن 
به انــدازه 5 درصد کاهش مــى یابد. بــراى کمک به حفظ 
ماهیچه هاى قــوى در این ســنین ترکیــب فعالیت هاى 
هوازى و آموزش قدرت ضرورى اســت و باعث بازسازى و 

تقویت بافت عضالنى مى شود.
سیگار کشیدن: سیگار بر همه جنبه هاى سالمتى تاثیرات 
منفى دارد. مطالعاتى که نتایج آنها در مجله النست و در سال 
2012 به چاپ رسید، نشان داد که ترك سیگار در زنان قبل از 
سن 40 سالگى، خطر مرگ و میر ناشى از بیمارى هاى مرتبط 

با دخانیات را تا 90 درصد کاهش مى دهد. 

با نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال یکى از اقدامات 
بسیارى از افراد رســیدگى به دندانها و جرم گیرى آنها 
مى باشد.از نظر آنها تغییر رنگ دندان باعث زیباتر جلوه 
دادن در دید و بازدیدهاى نوروزى مى شود. اما آیا چنین 

باورى صحیح است؟
در هنگام جرمگیرى، رســوبات رنگى و امالح ته نشین 
شده روى دندان ها را برداشته مى شود و در نتیجه رنگ 
داخلى دندان تغییر نخواهد کرد و نباید انتظار سفیدى و 

درخشندگى داشته باشید.
جرم رسوبى اســت که روى دندان ها و لثه تشکیل مى 
شــود و نه تنها باعث ایجاد بوى بد دهان مى شود بلکه 
رنگ و سالمت دندان ها را نیز تحت تاثیر قرار مى دهد و 
مى تواند به پوسیدگى آنها و بروز بیمارى هاى لثه منجر 
شود. مصرف زیاد چاى و قهوه و همچنین کشیدن سیگار 
باعث تشــکیل شــدن زودتر جرم بر روى دندانها مى 
شــود.جرم گیرى دندان یکى از راههاى حفظ سالمت 
دندانها است . اما نباید براى سفید شدن دندان ها هر ماه 
جرم گیرى انجام شــود، این کار در کمتر از 6 ماه باعث 

حساسیت و آسیب رساندن به دندان ها مى شود.
از مشکالت و عوارض جرم گیرى نکردن به موقع دندان ها 
، بوى بد دهان و خونریزى است که باید این موضوع را جدى 
بگیریم.رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان باعث ایجاد 
جرم دندانى و بیمارى هاى دهان مى شود و مشکالت زیادى 

به دنبال دارد.
اگر جرم دندان برطرف نشــود، به مــرور به بافت هاى 
عمقى لثه نفوذ کرده و در نهایــت منجر به تحلیل لثه و 
از بین رفتن زیبایى دندان ها مى شود، در محیط دهان، 
میکروارگانیسم هاى مختلفى وجود دارد که پس از صرف 
هر وعده غذایى، همراه مواد قندى روى ســطح دندان 
تجمع مى کنند و باعث تشــکیل الیه اى چسبنده و بى 
رنگ به نام «پالك میکروبى» مى شود که به راحتى و با 

استفاده از مسواك و نخ دندان برداشته مى شود.
در صورتى که پالك میکروبى بــه مدت طوالنى روى 
سطح دندان باقى بماند، تبدیل به الیه اى سخت به نام 
جرم دندانى تبدیل مى شــود. در صورت عدم پیگیرى و 
درمان، لثه و استخوان اطراف دندان تحلیل مى رود و در 

نهایت باعث لقى و از دست رفتن دندان مى شود.
خیلى اوقات مى شــنویم که فرد مى گوید دندانم سالم 
بود، ولى لق شــد و افتاد که این موضوع مربوط به بافت 
نگهدارنده اطراف دندان مى شــود که جرم، آن را از بین 
برده است. بنابراین بهتر است افراد با مشاهده عالیمى 
مانند التهاب و خونریزى لثه، به دندانپزشک مراجعه کنند.

الیه جرم دندانى، دندان را از تحریک هاى سرما و گرما 
حفظ مى کند. با برداشتن جرم ها، دندان در معرض سرما 
و گرما قرار مى گیرد و به طور موقت دچار حساسیت دندان 
مى شود. این حساسیت گذراست و پس از مدت کوتاهى از 
بین مى رود، استفاده از خمیردندان ضدحساسیت مى تواند 

به رفع سریع تر حساسیت پس از جرم گیرى کمک کند.
بعد از جرم گیرى، دهان و دندان ها را با آب نمک ولرم و 
رقیق(یک لیوان آب ولرم و یک چهارم قاشق چایخورى 
نمک) حداقل دو تا ســه بار در طول روز شستشو دهید. 
استفاده از نخ دندان حداقل یک بار در روز الزامى است.  
اولین مســواك بعد از درمان با مالیمت زده شود. زمان 

مسواك زدن صحیح حداقل 2 الى 4 دقیقه مى باشد.

جرم گیرى باعث درخشندگى 
دندان ها مى شود؟

هویج یکى از صیفى  هاى بسیار مغذى و پرخاصیت است 
که باید در روزهاى سرد پاییزى و زمستانى بیشتر مصرف 
شــود. اما مصرف هویج در این پاییز و زمستان کرونایى 
براى حفظ ســالمت بدن اهمیت بیشترى دارد و سبب 
تقویت سیستم ایمنى، پیشگیرى از نوسانات قند خون، 
حفظ نرمى و انعطاف پوست و محافظت از کبد مى شود.

محققان معتقدند، از جمله آنتى  اکسیدان  هاى ارزشمند 
براى تقویت سیستم دفاعى بدن مى توان به ویتامینهاى 
A و C اشــاره کرد. به گفته آنها این ویتامینها مى توانند 
از طریــق مبارزه با رادیــکال  هــاى آزاد در بدن باعث 
پیشگیرى از سلولهاى ایمنى شوند و قدرت دفاعى بدن 

را باالتر ببرند.
 بر اساس تحقیقات انجام گرفته ، هویج عالوه بر داشتن 
ویتامینهاى A و C، منبع خوبى بــراى دریافت ویتامین 

هــم   B6 ،محســوب مى  شــود. از این رو
مصرف هویج باز هم 

براى تقویت سیستم  
دفاعى بــدن اهمیت 

زیادى دارد. 
عــالوه بــر آن 
ت  تحقیقــا

ن  نشا
داده اســت که مصرف روزانه هویج مى تواند شــدیداً 

باعث تنظیم قند خون یا پیشگیرى از افزایش و نوسانات 
قند خون در بدن شــود و به عالوه، مصرف منظم هویج 
مى تواند تا حد قابل قبولى احتمال ابتــال به دیابت نوع 

2 را کاهش دهد.
هویج مقادیر قابل توجهى از ویتامیــن C و A را در خود 
جاى داده است. از این  رو مصرف روزانه هویج یا آب هویج 
در روزهاى سرد پاییزى که پوست در معرض خشکى هوا 
قرار دارد، به همه توصیه مى شود و مصرف روزانه هویج 
در روزهاى سرد سال مى تواند به تولید کالژن در پوست 

کمک کند و باعث حفظ نرمى و انعطاف پوست شود.
به عالوه، ویتامین C موجود در هویج به عنوان یک آنتى 
 اکسیدان قوى براى محافظت از پوست در برابر آسیبهاى 

ناشى از رادیکال  هاى آزاد عمل مى کند.
همچنین تحقیقات ثابت کرده انــد که مصرف منظم و 
روزانه هویج در مواردى که کبد فرد به دلیل مشــکالت 
تغذیه اى یا کم   تحرکى با خطر چرب شدن مواجه است، 
مى تواند التهابات کبدى را کاهــش دهد و باعث بهبود 

شرایط کبد چرب شود.
محافظت هرچه بیشتر از کبد در روزهایى که بیشتر مردم 
جهان با کم تحرکى و رژیم  هاى غذایى سرشار از چربى و 
شیرینى مواجه هستند، از اهمیت بسیار 

باالیى برخوردار است.

ننن
منبع خوبى بــراى دریافتویتامین ، و

هــم B6،محســوب مى  شــود. از این رو
هویج باز هم  مصرف
تقویت سیستم براى

دفاعى بــدن اهمیت 
زیادى دارد.

عــالوه بــر آن 
ت  تحقیقــا

اف پوستشو ىو
ویتامینC موجود در هویج به عنوان یک Cبببهه عه عالوه،

 اکسیدان قوى براى محافظت از پوست در برابر آسیب
ناشى از رادیکال  هاى آزاد عمل مى کند.

همچنین تحقیقات ثابت کرده انــد که مصرف منظ
روزانه هویج در مواردى که کبد فرد به دلیل مشــکال

تغذیه اى یا کم   تحرکى با خطر چرب شدن مواجه است
مى تواند التهابات کبدى را کاهــش دهد و باعث بهبو

شرایط کبد چرب شود.
محافظت هرچه بیشتر از کبد در روزهایى که بیشتر مردم
جهان با کم تحرکى و رژیم  هاى غذایى سرشار از چربى و
شیرینى مواجه هستند، از اهمیت بسیار

باالیى برخوردار است.

خاصیت ضد کرونایى هویج

نتایج یک مطالعه نشان داده است که در افراد 
در معرض خطر ژنتیکى زوال عقل زودهنگام، 
حس بى عالقگى و بى تفاوتى پیش بینى کننده 
احتمال ابتال به این بیمارى از سال ها قبل است. 
هدف قرار دادن عالئم اولیــه بى تفاوتى و بى 
عالقگى ممکن است یکى از راه هاى تأخیر در 
بروز این نوع زوال عقل یا ُکند کردن پیشرفت 

آن باشد.
معموالً عالئم زوال عقل زودهنگام در افراد بین 
سنین 45 تا 64 سال تشخیص داده مى شود. 
در این حالت، لوب هاى پیشانى و گیجگاهى مغز 
تحت تاثیر قرار مى گیرد. این نوع زوال عقل 
معموالً ژنتیکى است و حدود 10 تا 30 درصد 
تمامى افراد مبتال به این نوع زوال عقل داراى 

سابقه خانوادگى هستند.
افراد مبتال به این بیمارى ممکن است انگیزه، 
ابتکار عمل و عالیق خود را از دست بدهند و این 
تصور اشتباه ایجاد شود که آنها دچار افسردگى 

شده اند.
«مارا مالپتى»، سرپرســت تیــم تحقیق از 
دانشگاه کمبریج بریتانیا، در این باره مى گوید: 
«حس بى عالقگى و بى تفاوتى سال ها قبل از 
تشخیص زوال عقل زودهنگام بروز مى کند. در 
صورت تشخیص زودهنگام این عالمت، روند 
درمان این عالئم و تاخیر یا پیشگیرى از زوال 

عقل بهتر خواهد بود.»
محققان در بررســى هاى خود متوجه شدند 
میزان بــى عالقگى و بى تفاوتى در شــرکت 
کنندگان داراى ژن هاى پرریسک در ابتداى 
مطالعه مى تواند خطر زوال شناختى را در طول 

2 سال آینده پیش بینى کند.

عالمتى که سال ها قبل از 
سایر نشانه هاى 

زوال عقل بروز مى کند

افراد در استکه نتایجیکمطالعهنشانداده

ى لبروز ل زو

نشستن طوالنى خطرناك است و پر از عوارض پس باید از همین 
لحظه این عادت مضر براى بدن را ترك کنید تا تاثیرات مثبت آن 

روى جسم و روان خود را ببینید.
دانشمندان به این نتیجه رســیدند که نباید بیش از حد بنشینید. در 
آخرین مطالعات و تحقیق ها در مورد این مبحث تیمى از کانادا ارتباط 
بین نشستن و بیمارى هاى که در پى آن ایجاد مى شود و در بعضى 

مواقع موجب مرگ افراد مى شود را پیدا کردند. 
آنها به این نتیجه رسیدند که اگر یک فرد بیش از حد بنشیند،  طى 
چند ســال مبتال به بیمارى هاى قلبى مى شود. به همین ترتیب، 
موقعى که شما بر روى مبل مى نشینید و ســاعت ها به تماشاى 
تلویزیون مــى پردازید، باعث بــروز بیمارى هــاى قلبى در بدن 

مى شود.
در مطالعات بیشتر دانشــمندان به این نتیجه رسیدند ژن هایى که 
در بدن مربوط به گلوکز، چربى و قند خون مى باشند طى نشستن 
بیش از حد و طوالنى در بدن منجر به دیابت، بیمارى هاى قلبى ، 

فشارخون باال ، سرطان و چاقى خواهند شد.
تحقیقات ثابت کرده اســت که اگر شما بجاى نشستن بیش از حد 
و طوالنى، بایســتید باعث ایجاد وضعیت جسمى مناسبى در شما 
مى شود.که در اینصورت شما فورا به حس و حال خوبى دست پیدا 
مى کنید و همچنین کمر دردى که شــما در پى نشستن طوالنى 

احساس مى کردید با ایستادن کاهش مى یابد.
اگر شــما در طول روز بیش از حد بنشــینید، حتمًا اضافه وزن پیدا 
خواهید کرد، چرا که هیچ تحرکى ندارید ولى اگر بدوید یا راه بروید 
و یا بطور کل تحرك جسمانى داشته باشید، حتما به چربى سوزى 

بدن خود کمک کرده اید.
مطالعات نشــان داده اند اگر شما بایســتید راحت تر مى توانید 

تمرکز کنید.

مى شود.
مطالعات بیشتر دانشــمندان به ایننتیجه رسیدند ژن هایىکه  در
در بدن مربوط به گلوکز، چربى و قند خون مى باشند طى نشستن 
حد و طوالنى در بدن منجر به دیابت، بیمارى هاى قلبى ،  بیش از

فشارخون باال ، سرطان و چاقى خواهند شد.
تحقیقات ثابت کرده اســت که اگر شما بجاى نشستن بیش از حد 
و طوالنى، بایســتید باعث ایجاد وضعیت جسمى مناسبى در شما 
مى شود.که در اینصورت شما فورا به حس و حال خوبى دست پیدا 
پىنشستنطوالنى مى کنید و همچنینکمر دردىکه شــما در

احساس مى کردید با ایستادن کاهش مى یابد.
اگر شــما در طول روز بیش از حد بنشــینید، حتمًا اضافه وزن پیدا 
خواهید کرد، چرا که هیچ تحرکى ندارید ولى اگر بدوید یا راه بروید 
و یا بطور کل تحرك جسمانى داشته باشید، حتما به چربى سوزى 

بدن خود کمک کرده اید.
مطالعات نشــان داده اند اگر شما بایســتید راحت تر مى توانید 

تمرکز کنید.

براى بهبود سردرد بهتر اســت از مصرف زیاد نوشــیدنى ها و موادغذایى حاوى کافئین 
خوددارى کرد.

نوشیدنى ها و موادغذایى کافئین دار سردرد را تشدید مى کند و بهتر است به جاى آن از 
دمنوش ها استفاده کرد، البته دمنوش ها هم باید با تجویز پزشک مصرف شود زیرا زیاده 
روى در مصرف دمنوش باعث تشدید سردرد مى شود و افرادى که بدون تجویز پزشک 

دمنوش مصرف مى کنند باید میزان مصرف آن ها متعادل باشد.
سینوزیت یکى از علل شایع ســردرد در افراد و به ویژه در کودکان است که براى کاهش 
این نوع سردرد باید سیســتم ایمنى بدن را با مصرف ویتامین D و منیزیم باال ببریم تا از 
این نوع سردرد پیشگیرى کنیم.سردردهاى ناشى از اضطراب و افسردگى که در کودکان 
بروز مى کند، اغلب به علــت دخالت دادن کودکان در کار بزرگ ســاالن اتفاق مى افتد

 که براى جلوگیرى از این نوع سردرد نباید خانواده ها بدون تجویز پزشک قرص به کودك 
بدهند.

نوشیدنى هاى تشدید کننده سردرد 

شکالت ها خوراکى هاى سالمى هستند که باعث بهبود خلق و خو 
شــده و بر فعالیت قلب اثر مفیدى دارند، اما نه همه شیرینى هایى 
که تحــت عنوان شــکالت عرضه مى شــوند، برخــى از آن ها 
چنین فوایدى ندارند. شــکالت هایى وجود دارد که بسیار ناسالم 

است.
هنگامى که به جاى کره کاکائو به شکالت جایگزین روغنى اضافه 
شــود، به یک بمب شــیمیایى تبدیل مى شــود. این جایگزین کره 
کاکائو معموًال روغن پالم (نخل) اســت که در بــدن به میزان کمى 
جذب مى شــود. اســتفاده از چنین روغنى مى تواند منجــر به ایجاد 
بیمارى هاى قلبى- عروقى، تصلب شرایین و ایجاد لخته هاى خون در 

بدن شود.
همچنین شــکالت هاى حاوى روغن پالم باعث افزایش کلسترول بد و 
رسوب نمکى در بدن مى شوند. قبل از خرید شکالت، باید ترکیبات آن ها را 
با دقت بخوانید و سعى کنید شکالت هایى را خریدارى کنید که در ترکیبات 

آن ها مواد طبیعى به کار رفته باشد.
شکالت هاى تلخ را انتخاب کنید، زیرا آن ها قند کمتر و مواد مغذى بیشترى 

دارند.
به گفته متخصصان مقدار توصیه شده مصرف شکالت براى یک فرد بالغ سه 

یا چهار بسته شکالت در ماه یا 10 گرم شکالت در هر روز است.

شستشو دهید.
وز الزامى است.  
 زده شود. زمان 

قهمى باشد.

ى ب کنندگان داراىژن هاى پرریسک در
مطالعه مى تواند خطر زوال شناختى را در طول 

2 سال آینده پیش بینى کند.
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خدا با خلق پدیده هــا در برابر عقــل ها جلوه کرد و از مشــاهده 
چشم ها برتر و واالتر اســت و حرکت و سکون در او راه ندارد، 
زیرا او خــود حرکــت و ســکون را آفرید، چگونه ممکن اســت 
آنچه خود آفریده در او اثر بگذارد؟ یا خود از پدیده هاى خویش 
اثر پذیرد؟ اگر چنین شود، ذاتش چون دیگر پدیده ها تغییر مى کند 

و اصل وجودش تجزیه مى پذیرد و دیگر ازلى نمى تواند باشد.
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اداره اوقاف و امور خ یریه شهرستان برخوار

آگهى مزایده نوبت اول
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار در نظر دارد تعداد یکباب منزل مسکونى واقع در شهر کربکند از 

رقبات موقوفه حلیمه معینى را از طریق مزایده به مدت یکسال به شرح ذیل به اجاره واگذار نماید.
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 45820080- 45820081 تماس حاصل فرمائید.

م.الف:1073012

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)
شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى محترم 

اسالمى شهر در نظر دارد عملیات ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به 
معاونت فنى و عمرانى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 99/11/04 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادها مختار است.

م.الف:1072692 

چاپ اول

اعتبار (ریال)موضوعردیف

25/676/000/000عملیات ساخت غرفه پیش ساخته فروش فالفل1

20/000/000/000عملیات محوطه سازى حاشیه پارك مینو و جاده سالمت2 www.nesfejahan.netwww.nesfejahan.net

مسابقه دو صحرانوردى قهرمانى و انتخابى استان اصفهان به میزبانى شاهین شهر 
برگزار شد و برترین دونده هاى صحرانورد استان اصفهان معرفى شدند.

رئیس هیأت دو و میدانى اســتان اصفهــان از برگزارى مســابقه دو صحرانوردى 
قهرمانى و انتخابى اســتان اصفهان به میزبانى شــاهین شــهر خبــر داد و گفت: 
مســابقه دو صحرانوردى قهرمانى و انتخابى اســتان اصفهان با اســتقبال خوبى 
با حضور 116 ورزشــکار در دو بخش آقایان و بانوان و در رده هاى سنى نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن در مســیر خاکى بسیار خوبى در حاشیه شــاهین شهر برگزار 

شد.
محمدرضا برکت میزبانى شاهین شهر را بسیار خوب عنوان کرد و گفت: براى برگزارى 
این مســابقه زمان زیادى براى هماهنگى ها نداشتیم و در فاصله زمانى بسیار کمى 
که پس از اعالم فدراسیون براى مسابقات قهرمانى کشور ماده صحرانوردى وجود 
داشــت، هماهنگى هاى الزم با رئیس هیأت دو ومیدانى شاهین شهر براى میزبانى 

مسابقات استان اصفهان انجام شد و با هماهنگى هاى بسیار خوب رئیس هیأت دو 
و میدانى شاهین شهر با اداره ورزش و جوانان شاهین شهر و میمه و دیگر دستگاه ها 
از جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمى، شوراى اسالمى شهر، پلیس راهور، نیروى 
انتظامى، بسیج ورزشکاران، اورژانس و ... شاهین شهر شاهد یک میزبانى بسیار خوب 

در این مسابقات بودیم.
برکت ضمن تقدیر از زحمات همه کادر اجرایــى، داوران، مربیان هیأت دو و میدانى 
استان اصفهان و گروه ورزشى دنیاى دونده ها براى برگزارى و حمایت از این رویداد 
گفت: این مسابقات با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى و اخذ مجوزهاى الزم صبح 
(آقایان) و بعد از ظهر (بانوان) روز جمعه 12 دى 99 برگزار شد که نفرات برتر رده هاى 
ســنى مختلف در صورت برگزارى مسابقات صحرانوردى کشــورى در قالب تیم 
صحرانوردى استان اصفهان شــرکت خواهند کرد که امیدواریم بتوانند نتایج قابل 

قبولى کسب کنند.  

برترین هاى صحرانوردى استان اصفهان معرفى شدند

■ رده سنى بزرگساالن ........................................................  
- بانوان ( 10 کیلومتر) :  مقام اول: فاطمه میریان، مقام 

دوم: یگانه پرویزى، مقام سوم: عاطفه عظیمى
- آقایان ( 10 کیلومتر): مقام اول: بهروز مصطفوى، مقام 

دوم: مهران سرافراز، مقام سوم: امین بابلى

■ رده سنى جوانان ...............................................................
- بانوان ( 6 کیلومتر) :  مقــام اول: نیلوفر رضایى، مقام 

دوم: مژده نجفى، مقام سوم: عارفه حسینى 
- آقایــان ( 8 کیلومتر): مقام اول: ســید محمدهادى 
موسوى، مقام دوم: مهدى ســلیمى پور، مقام سوم: 

امیرحسین سعیدى

■ رده سنى نوجوانان............................................................
- بانوان ( 4 کیلومتر) : مقام اول: نرگس نیک روش، مقام 

دوم: راضیه هاشمى، مقام سوم: ماریا نصیرى
- آقایان ( 6 کیلومتر): مقام اول:  محمدیاسر سجاد، مقام 
دوم: حسین بهرامى، مقام سوم: محمدرضا حق شناس

نتایج کسب شده 
در رقابت هاى صحرانوردى 

استان اصفهان


