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ارتباط آلودگى هوا با افزایش ریسک نابینایىذخیره خون در اصفهان  به 4 روز رسیدزنان سوداگر سیمرغپرواز جنگنده F -35 در آسمان ایران تکذیب شد فوران آتشفشان داوران علیه امیرخان! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

علل افزایش 
آمبولى ریه در 

ایران 

10  اتهام اول در استان اصفهان
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یارانه 250 هزار تومانى 
شامل چه کسانى مى شود؟

ارسال اولین محموله 
واکسن روسى 
در هفته جارى

اصفهان، پایتخت تولید 
نان سنتى کشور

5

اکوپارك
 53 هکتارى
 در اصفهان

 احداث مى شود

پزشکان معالج مهرداد میناوند در توضیح علت فوت 
او عنوان کردند که او دچار آمبولى شده وجانش را از 

دست داده است. آمبولى همان مسدود شدن 
شریان هاست. لخته شدن خون باعث انسداد رگ ها 

مى شود. گاهى در قلب و ریه و گاهى در شریان هاى...

مدیر عامــل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى اصفهان گفت:  اکوپارك 53 هکتارى 

تا پایان سال 99 در اصفهان احداث مى شود.
فروغ مرتضایى نــژاد اظهــار کرد: اکــو پارك 
(پارك هاى اکولوژیک) سیستم هاى پیشرفته اى 

را براى محیط آرام و پایدار فراهم مى کند.
وى با بیان اینکه در اکو پارك فعالیت هاى تفریحى 
با مسائل زیست محیطى توأم اســت و اقدامات 
جامع، یکپارچه و منسجمى مى تواند براى توازن و 

تعادل بین عناصر ...
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آغاز جشنواره فیلم فجر اصفهان از روز چهارشنبهآغاز جشنواره فیلم فجر اصفهان از روز چهارشنبه
1616 فیلم در صف اکران قرار گرفت فیلم در صف اکران قرار گرفت

8

در نشست خبرى مقامات ارشد قضایى استان اعالم شد

ناگفته هاى شقایق دهقان از نقش 
متفاوتش در «نون. خ»

تلفات سنگین اولین برد ذوب آهن
 در لیگ بیستم

ذوبى ها در دیدار هفته چهاردهم مقابل همشهرى شان، سپاهان 
اصفهان باید در غیاب دو بازیکن کلیدى و ســرمربى خود به 
میدان بروند. در حالى اولین برد ذوب آهن در لیگ بیســتم با 
برترى 3 بر 2 مقابل نساجى در ورزشگاه شهید وطنى قائمشهر 

به دست آمد، که بى حاشیه و جنجال هم...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بررسى راه اندازى 
خط پروازى 
اصفهان -آتن

نگران تأمین آب شرب هستیم، اما وضعیت را مدیریت مى کنیم
معاون آبفا اصفهان:

3

طارمى وحشت به جان طارمى وحشت به جان 
همه انداخته است

4

تأثیرخانواده در«نون. خ» 
باالست 

ت
 از

گ ها 
اى...

شهردارى عسگران به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجراى 
عملیات آسفالت و لکه گیرى و بهبود عبور و مرور معابر شهر عسگران از طریق برگزارى 
مناقصه عمومى با اعتبــارى بالغ بر 11/000/000/000 ریال اقــدام نماید. لذا متقاضیان و 
پیمانکاران واجد شرایط مى توانند جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه 
مورخ 99/11/12 تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 99/11/23 به دبیرخانه شهردارى 
عسگران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42752061- 031 تماس 

حاصل فرمایند.
1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

2- پرداخت هزینه درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- سایر شرایط مناقصه در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

آگهى مناقصه عمومى

داود گودرزى- شهردار عسگران

چاپ اول

م.الف:1087089

 شهردارى باغبادران به استناد مجوزهاى شماره 272 و 188 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 3 قطعه 
زمین با کاربرى تجارى و مسکونى واقع در طرح تفکیکى کوه آب و طرح تفکیکى 413 پالك در شهر باغبادران با قیمت 
کارشناسى به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسنادو مدارك شرکت در مزایده از روز دوشنبه 
مورخ 99/11/06 لغایت روز پنجشنبه مورخ 99/11/23 به واحد امور قراردادهاى شهردارى واقع در ساختمان مرکزى 

شهردارى مراجعه نمایند.                                     

آگهى مزایده نوبت اول

حجت ا... امینى باغبادرانى -شهردارباغبادران

 چاپ دوم

   م.الف:1083827 

تلفات
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12 بهمن، سالروز ورود تاریخى امام خمینى(ره) به میهن و آغاز دهه فجر گرامى باد



0202جهان نماجهان نما 3966یک شنبه  12 بهمن  ماه   1399 سال هفدهم

قائم مقام شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى کشور برنامه 
هاى ویژه یوم ا... 12 بهمن را اعالم کرد. 

نصرت ا... لطفى گفت: از جملــه برنامه هاى 12 بهمن ماه 
امســال، رژه موتورى، گلباران مســیر حرکت امام(ره) از 
فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا(سالم ا... علیها)، برگزارى 
مراسم ویژه در جوار مضجع شریف امام بزرگوار در آستان 
مقدس آن عزیز سفر کرده و آیین ویژه اى در بهشت زهرا 
(سالم ا... علیها) در محل جلوس و ســخنرانى تاریخى و 
فراموش نشــدنى رهبر کبیر انقالب اسالمى و شستشوى 
ضریح مطهر امام راحل(ره) با گالب ناب کاشــان، به صدا 
درآمدن ناقوس کلیساها و بوق کشتى ها و قطارها و پخش 

قرآن از مأذنه هاى مساجد، است.
 لطفى افزود: برنامه دیگرى کــه در روز 12 بهمن برگزار 
مى شود، آیین ویژه گلباران بیت شریف امام خمینى(قدس 
ا... نفسه الزکیه) در خاستگاه انقالب اسالمى، شهر مقدس 
قم اســت. بیت شــریف و تاریخى که نطق امام (ره) علیه 
دستگاه ستم شاهى، هدایت انقالب، دستگیرى و تبعید رهبر 
انقالب اسالمى توسط رژیم مزدور و دست نشانده شیطان 

بزرگ آمریکا از همین محل صورت گرفته است.
این مقام مســئول گفت: از جمله برنامه هاى فراگیر دیگر 
در روز 12 بهمن ماه، نواخته شــدن زنگ انقالب در تمامى 

واحدهاى آموزشى است.

یک مقام آگاه ورود جنگنده F- 35 به آســمان ایران را رد 
کرد. نیمه شب جمعه شنیده شدن صداى آژیر خطر در یکى 
از مناطق غرب تهران و همزمان، پرواز مشکوك یک فروند 
هواپیماى مســافربرى متعلق به خطوط هوایى ترکیه، در 
فضاى عمومى خبرساز شد. این اتفاق نادر گمانه زنى هاى 
زیادى را در فضاى مجازى در پى داشــت ازجمله احتمال 
حمالت ســایبرى، احتمال حمله نظامــى، وقوع انفجار و 
آتش سوزى در فرودگاه امام(ره) و برخى نقاط تهران و البته 

ورود جنگنده F-35 رژیم صهیونیستى به آسمان ایران.
دقایقى پس از این ماجرا، حمید گــودرزى، معاون امنیتى 
اســتاندار تهران صداى مشــکوك را به دلیل اختالل در 

سیســتم صوتى و هشــدار یکى از مراکز مستقر در غرب 
تهران عنوان و تأکید کرد که این مسئله هیچ جنبه امنیتى 

نداشته است. 
روابط عمومى فرودگاه امام خمینى(ره) نیز در اطالعیه اى 
عنوان کرد که تغییر مســیر پرواز هواپیماى ترکیش ایر به 
دلیل شــرایط بد جوى در فرودگاه بوده که خلبان تصمیم 

مى گیرد به جاى فرود در این فرودگاه به باکو برود. 
در همین رابطه، یک مقام آگاه در نیروهاى مسلح نیز شایعه 
ورود جنگنده هاى اسرائیلى در آسمان کشور را تکذیب کرد و 
گفت این ماجرا هیچ ارتباطى با تهدیدات هوایى که منجر به 
فعال شدن سیستم پدافند هوایى کشور بشود نداشته است.

برنامه هاى یوم ا... 12بهمن 
اعالم شد

پرواز جنگنده F -35 در 
آسمان ایران تکذیب شد

خواننده «خلبانان، ملوانان» 
درگذشت

  ایران آرت| جمشید نجفى، خواننده ترانه 
«خلبانان، ملوانان...» جان به جان آفرین تسلیم 
کرد. او پنج شنبه شــب در اثر تصادف رانندگى 
حین عبور از خیابان در شــهر رى مصدوم و به 
بیمارستان منتقل شده و صبح جمعه دهم بهمن 
در گذشــت. نجفى متولد تهران به تاریخ 1329 
بود و اصالتى آذرى داشت. او فعالیت هنرى خود 
را پیش از انقالب آغاز کــرد اما آثار ماندگار او به 
بعد از انقالب بر مى گردد کــه مى توان به ترانه 
«خلبانان، ملوانان» ساخته بابک رادمنش اشاره 
کرد که در سال 1360 در دوران جنگ تحمیلى 

تولید شد. /4429

«خورشید»، شانس اصلى
  مهر| گرچــه نماینده هــاى امســال 
خاورمیانه و شمال آفریقا براى بخش بین المللى 
اسکار ســر و صداى زیادى ایجاد نکرده اند، اما 
در میان 10 فیلم برتر این بخش عناوینى جاى 
دارند که مى توانند از مدعیان حضور در فهرست 
کوتاه اسکار بین المللى باشند. از نگاه گزارشگر 
«ورایتى»، ســرآمد این فیلم ها «خورشید» از 
مجید مجیدى، کارگردان کهنه کار ایرانى است 
که ســال 1997 با «بچه هاى آسمان» نامزدى 

اسکار خارجى زبان را کسب کرد. /4430

نخواندم اما ماندم
  روزنامه همدلى| دهمیــن روز از 
بهمن ماه سال 1312 در تهران به دنیا آمد. اکبر 
گلپایگانى برخالف بسیارى از هم نسالن و حتى 
خوانندگان پس از خود راهى غرب نشد، بیش از 
چهار دهه خاموشــى تحمیلى نامش در لیست 
ممنوع شــدگان جا خوش کرد. او مى گوید: 42 
سال نخواندم، هر کسى جاى من بود، مملکت و 
همه چیز را مى گذاشت و مى رفت، چون مى بیند 
هنرمندانى در خارج از کشــور مشغول هستند و 
کســى هم به آنها امر و نهى نمى کند، ولى من 
42 ســال تحمل کردم؛ کارى که از مادرخانمم 
یاد گرفتم تا چگونه به خانواده، دوستان و مردمم 

عشق بورزم./4431

انصاریان خبر ندارد
  برترین ها| داماد خانواده انصاریان عنوان 
کرد: شرایط على انصاریان پایدار و تنفسش با دستگاه 
ونتیالتور انجام مى شود. على از فوت مهرداد میناوند 
خبر ندارد و طبق توصیه دکتر به هیچ وجه نباید از 
این موضوع مطلع شــود و تنها چیزى که از مردم 
مى خواهیم کم کردن حواشى و دعا براى على و تمام 

بیماران کرونایى است./4425

استخدام طالب 
وزیــر آمــوزش و    خبرگزارى حوزه|
پرورش در دیدار بــا آیــت ا... طباطبایى نژاد، 
نماینده ولى فقیه در اصفهــان اعالم کرد: این 
امکان فراهم شده تا براى بهره گیرى از ظرفیت 
حوزه هاى علمیه بــرادران و خواهران، طالب 
بتوانند در هشت رشته آزمون استخدامى شرکت 
کنند و پس از شرکت در دوره یکساله، در آموزش 

و پرورش به کارگیرى شوند./4432

توزیع متادون منتفى شد
معــاون    باشگاه خبرنگاران جوان|
کاهش تقاضا و توسعه مشارکت هاى مردمى ستاد 
مبارزه با موادمخدر گفت: موضوع توزیع متادون 
در داروخانه ها و خروج آن از کلینیک هاى درمان 
اعتیاد منتفى شده است. امیرحسین یاورى اظهار 
کرد: جلوگیرى از نشــت متادون، جزو وظایف 
وزارت بهداشت اســت. وى بیان کرد: سازمان 
غذا و دارو سامانه تى تک را راه اندازى کرد و قرار 
شد از طریق این سامانه مصرف متادون را کنترل 

کند./4433

دیدار قالیباف با «پوتین»؟
  دیده بان ایران| یک کانال تلگرامى اصولگرا 
نزدیک به جبهه پایدارى خبر داده اســت که برخى 
شنیده ها حاکى از این است که سفر محمدباقر قالیباف 
به روســیه به علت وقت مالقات نــدادن «والدمیر 
پوتین» هنوز قطعى نشــده است. گفتنى است شرط 
پوتین، رئیس جمهور روسیه براى چنین دیدارهایى 
این است که باید دیدار کننده 15 روز در قرنطینه بماند. 
به همین دلیل پیشنهاد داده شده که قالیباف در تهران 
و در فرودگاه روســیه آزمایش کرونا بدهد که آنها نیز 

این موضوع را پذیرفته اند.

شاید بودجه را 
سه دوازدهم کردند

سخنگوى هیئت رئیسه مجلس شوراى    ایرنا|
اسالمى درباره اینکه اگر کلیات بودجه 1400 در صحن 
علنى مجلس رد شود، شیوه بررسى چگونه خواهد بود، 
گفت: در این صورت الیحه بودجه براى بررســى به 
دولت بازگردانده مى شــود و دولت دو هفته فرصت 
دارد الیحه را بازنگرى کرده و در صورت ارســال به 
مجلس، الیحه بودجه به جاى بررسى در کمیسیون 
تلفیق در صحن مجلس مورد رســیدگى قرار خواهد 
گرفت. محمد حســین فرهنگى گفت: اگر مجلس با 
کلیات موافقت نکرد و با توجــه به اینکه فرصتى نیز 
باقى نیست، راهکار فقط این است که الیحه بودجه 
به صورت سه دوازدهم تصویب شود. البته اگر دولت 
الیحه اى ارائه کرد محدود به ســه دوازدهم نخواهد 

شد./4434

پسر سفیر سابق دستگیر شد
  باشگاه خبرنگاران جوان| روزنامه «ال 
موندو» چاپ اسپانیا از دستگیرى «ساشا سبحانى» از 
چهره هاى فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و 
پولشویى توسط اینترپل خبر داد. به گفته این روزنامه، 
احتمال استرداد ساشا ســبحانى به ایران وجود دارد. 
ساشا سبحانى، پسر احمد ســبحانى یکى از سفراى 
ســابق ایران در آمریکاى التین در سال هاى اخیر 
با انتشــار تصاویر الکچرى  خود از آســیا تا اروپا، در 

فهرست شاخ هاى اینستاگرام قرار گرفته است.

جنجال جدید! 
  نامه نیوز| محمود احمدى  نژاد در مصاحبه 
با شبکه آمریکایى «فاکس نیوز» از ارسال نامه به «جو 
بایدن»، رئیس جمهور آمریکا، در هفته اخیر خبر داد. 
احمدى نژاد به این شــبکه گفت: «پس از اینکه جو 
بایدن در انتخابات پیروز شد به او نامه اى نوشتم. در 
آن نامه شرایط جهان را شرح دادم و از ایشان خواستم 
که قاطع بایستند و سیاست ها را بخاطر صلح و عدالت 

تغییر دهند.»

مخالفت با معیشت
  عصر ایران| محمدجــواد آذرى جهرمــى 
در یادداشــتى که در روزنامه«ایران» منتشر شد به 
ضرورت افزایــش پهن باند براى توســعه اقتصادى 
پرداخت. وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات تأکید کرد: 
«در دنیاى امروز همانطور که ســواد براى نوشــتن 
ضرورى اســت؛ پهن باند هم براى رشــد اقتصادى 
پیش نیاز است! کسى که با پهن باند مخالفت مى کند؛ 
در حقیقت در حال مخالفت با رشد اقتصادى و معیشت 

مردم است.»/4435

شهرهاى نگران کننده
  ایرنا| سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: 
موارد بسترى و سرپایى کرونا در برخى استان ها شیب 
صعودى پیدا کرده است. علیرضا رئیسى گفت: یکى 
از استان هایى که به شدت عالیم نگران کننده دارد 
استان هرمزگان است. قشم، بندرلنگه و جاسک باید 
بیشتر مراقبت کنند. روند بیمارى در این شهرها رو به 
افزایش است. اســتان یزد به صورت مالیم در مورد 
موارد بسترى رو به افزایش است. در خراسان شمالى 

هم همینطور کرونا خیز برداشته است.

خبرخوان

  گلریز برهمند / روزیاتو|
در چهار سال گذشــته از اقامتگاه خصوصى ماراالگوى 
«دونالد ترامپ» در شهر پالم بیچ فلوریدا اغلب به عنوان 
«کاخ سفید زمستانى» یاد مى شد. حاال اما این اقامتگاه 
فقط خانه اوســت. دونالد ترامپ به دنبــال اتمام دوران 
ریاست جمهورى اش راهى این اقامتگاه پرزرق و برق شد. 
عمارت مجلل ماراالگو با آن تاالرهایى که استادانه تزیین 
شده اند طى سالیان میزبان اشخاص عالیرتبه زیادى بوده 
اســت. ماراالگو در حقیقت براى تحت تأثیــر قرار دادن 

ساخته شده است.
باشگاه ماراالگو یک ملک 8000 مترمربعى با 128 اتاق 
اســت. وارث یک شــرکت مواد غذایى آمریکایى به نام 
Post Cereal آن را در سال 1927 بنا کرد. این ملک در 
عرض جزیره پالم بیچ امتداد دارد، از یک سر آن در دریاى 

آتالنتیک تا سر دیگرش در آبراه درون کرانه اى آمریکا.
ترامپ این ملک و همه اســباب و اثاثیه آنتیک آن را در 
سال 1985 به قیمت هشت میلیون دالر خریدارى کرد. 
در دوران ریاســت جمهورى ترامپ این ملک، تفریحگاه 
خانواده ترامپ بود و در عین حال، درِ  آن به روى افرادى 
که با پرداخت هزینه به عضویت باشگاه آن درمى آمدند، 

باز بود.
در دهه 1990 هزینه عضویت در باشگاه ماراالگو 50 هزار 
دالر بود که بعد از رئیس جمهور شدن ترامپ به 200 هزار 
دالر افزایــش یافت. اعضاى باشــگاه ماراالگو باید یک 
هزینه سالیانه 14 هزار دالرى هم پرداخت کنند، به عالوه 

هزینه حداقلى صرف غذا به مبلغ 2000 دالر.
اعضاى باشگاه مى توانند از استخرها، سواحل، تاالرهاى 
غذاخورى و اتاق هاى خصوصى آن اســتفاده کنند. آنها 
مى توانند این باشگاه را براى برگزارى مراسم هایى مثل 

عروسى و خیریه اجاره کنند.
ترامپ در این ملک میزبان مراســم انتخاباتى و تبلیغاتى 
زیادى هم شــده است. کســانى که به باشــگاه راه پیدا 
مى کنند، به ایوان پــر نقش و نگارى مى رســند که به 
ساختمان اصلى ملک منتهى مى شود. تزیینات پرزرق و 
برق داخل ساختمان که یادآور قصرهاى اروپایى است با 
مبلمان آنتیک گرانقیمتى همراه است. اتاق پذیرایى اصلى 
باشگاه ســقفى بلند و طراحى هاى زر اندود بر روى همه 

دیوارها دارد.

ترامپ در این اقامتگاه میزبان رهبران دنیا هم بوده است 
از جمله «شى جین پینگ»، رئیس جمهور چین و «شینزو 
آبه» نخست وزیر سابق ژاپن. ترامپ در زمان بازدید شى 
جین پینگ از عمارت ماراالگو از فضاى داخلى مجلل آن 
کمال استفاده را برده بود. دسته هاى گل مانند همیشه در 
همه جا به چشم مى خوردند. طبق گزارشات این گل ها 
براى دولت آمریکا 6000 دالر هزینه برداشت، به عالوه  
هزینه کل این دیــدار که در مجموع بیشــتر از 35 هزار 

دالر بود.
در ســال 2018 ترامپ در تاالر سلطنتى ماراالگو میزبان 
هیئت نمایندگان رئیس جمهور چین هم شــد. هیچ یک 
از جزئیات این میزبانى نامناسب نبود و غذاهاى آن توسط 
تیمى از آشپزهاى حرفه اى آماده شــد. البته در ماراالگو 
وضع همیشه هم اینگونه نیســت. در سال 2018 یکى از 

مشتریان باشگاه مارالگو در آنجا با قاشق هاى پالستیکى 
براى سرو خاویار مواجه شده بود.

به دلیل مســطح بودن زمین این ملک و دسترسى آن به 
فضاى باز، ترامــپ مى تواند با هلیکوپتر شــخصى اش
 به آنجا رفت و آمد داشــته باشــد و اگر ســواحل متعدد 
باشگاه براى مهمانان کافى نباشد آنها مى توانند در کنار 

استخرهاى مختلف ملک استراحت کنند.
عمارت ماراالگو را مترادف با سبک زندگى مجلل ترامپ 
مى دانند. این ملک عالوه بر آنکه محیطى اجتماعى براى 
افراد تراز اول جامعه محســوب مى شــود، خود به پشت 
صحنه برخى از اخبار اخیر آمریکا بدل شده است. در یک 
مورد در سال 2019 یک زن تاجر چینى به ورود بى اجازه 
به عمارت ماراالگو به همراه گوشى موبایل و دستگاه هاى 
الکترونیک محکوم شــد. گفته مى شد این زن جاسوس 

دولت چین بوده و بعد از گذران هشــت ماه حبس دستور 
اخراج او از آمریکا صادر شد.

به دنبال خروج ترامپ ها از کاخ ســفید در مــاه ژانویه، 
این خانواده از قرار معلوم بــراى ادامه زندگى به ماراالگو 
بازگشته اند. گزارشــات اخیر از انجام ســاخت و ساز در 
بخش هاى مسکونى در آخرین ماه هاى ریاست جمهورى 
ترامپ حکایت دارد. منابع نزدیک به رئیس جمهور سابق 
در ماه دسامبر گفته بودند اقامتگاه شخصى 186 متر مربعى 
او در ماراالگو گسترش خواهد یافت و تزییناتى در آن انجام 
خواهد شد. «مالنیا ترامپ» هم به تازگى از یکى از مدارس 
منطقه با شهریه ساالنه 35 هزار دالر بازدید کرده بود که 
از قرار معلوم براى پسر 14 ساله شان «بارون» بود؛ با این 
حال، همسایگان ترامپ از این اتفاق خوشحال نیستند و 
حتى سعى کردند او را از سکونت در ماراالگو منصرف کنند. 

گشتى در خانه جدید «دونالد ترامپ» 

یکى از برنامه هاى سرگرم کننده در این دوران کرونایى، 
مسابقه «شب هاى مافیا»ســت که هر هفته در شبکه 
نمایش خانگى بیننده هاى فراوانى را به خود جذب مى کند. 
این مســابقه که در نوع خود بسیار جذاب و هیجان انگیز 
است، یک ایراد آشکار دارد؛ اینکه انگار زبان فارسى بین 
شهروندان و مافیا هیچ اهمیتى ندارد؛ شاید هم مافیا آن را 

در شب کشته باشد! 
از همان ابتــدا بازیکنان شــروع مى کنند بــه تارگت 
زدن(اتهام، هدف گرفتن، آماج) به یکدیگر! اگر هم در این 
میان عده اى معناى این واژه انگلیسى را ندانند و با روال 

مسابقه شهروند و مافیا هم آشنا نباشند، تقصیر خودشان 
است که زبان بلد نیستند! جالب اینکه سمانه پاکدل با این 
واژه، یک ترکیب هم ساخته است و آن را تکرار مى کند. 
این ترکیب «تارگت ُکش» است که در دفاع از کسى که 

خیلى زیاد هدف حمله قرار گرفته، به کار مى رود! 
یکى دیگر از واژه هایى که مثل نقل و نبات هنگام مسابقه 
شنیده مى شــود، واژه َفْکت(حقیقت) است! «الیک» و 
«دیس الیک» هم که دیگر کاربردشان طبیعى شده و 
منِع استفاده ندارد! «شور شد» یکى دیگر از این ترکیبات 
فارسى- انگلیسى است که وقتى آن را در قسمت اخیر از 
زبان مجید واشقانى شنیدیم، اول فکر کردیم منظورش 
این است که آش این مسابقه شور شد(!) ولى بعد فهمیدیم 
منظورش این است که ما مطمئن (sure) شدیم بهنام 

تشکر مافیاست! 
کاور کردن(پوشش، پنهان کردن)، پوش کردن(بیرون 
کــردن)، ســیو دادن(نجــات دادن)»، اَکت(عمــل)، 
نکست(بعدى) و... از دیگر واژه هاى انگلیسى شنیده شده 

در این مسابقه است که کاربردشان هیچ ضرورتى ندارد.
ســئوال اینجاســت که وقتى براى همه ایــن واژه ها، 
برابرهاى فارســى داریم، چه ضرورتى دارد که از زبان 

انگلیسى وام بگیریم؟ 

«مافیا» علیه زبان فارسى!

دیدارى که تاریخى خواهد شد

یارانه 250 هزار تومانى 
شامل چه کسانى مى شود؟

  مهرداد خدیر / عصر ایران|
خبرگزارى فرانسه از سفر سه روزه پاپ فرانسیس، رهبر 
کاتولیک هاى جهان به عراق در 15 اسفند امسال خبر 
داده است . اهمیت این سفر تنها به سبب آن نیست که 
نخستین سفر یک پاپ به عراق با جمعیت قابل توجه 
شیعه به حســاب مى آید بلکه از این رو نیز اهمیت دارد 
که دیدار با آیت ا... سیســتانى هم در آن در نظر گرفته 

شده است.
شاید گفته شود مگر رهبران سیاسى اینقدر با هم دیدار 
و گفتگو نمى کنند؟ وقتى وزیران خارجه ایران و آمریکا 
براى توافق هســته اى در خیابان هاى ژنو قدم زدند و 
محمدجواد ظریف به تازگى گفت با «صدام حسین» هم 
مذاکره کرده و تهران این روزها میزبان هیئتى از طالبان 
افغانستان اســت این گونه دیدارها را هم مى توان در 

راستاى دیگر مالقات هاى سیاسى دانست.
داستان دیدار رهبران مذهبى در این سطح اما متفاوت 
اســت. چرایى آن هم بخاطر این اســت که در رقابت 

مذاهب و ادیان به رغم اشــتراکات، اختالفات جدى 
وجود دارد. 

دیدار یک روحانى شــیعه با پاپ البته سابقه دارد. کما 
اینکه هم خاتمى با پــاپ ژان پل دوم مالقات و گفتگو 
کرده بود و هم حسن روحانى چهار سال قبل با همین 
پاپ دیدار و آلبوم نفیسى از آثار محمود فرشچیان به او 
اهدا کرد. هدیه پاپ اما نماد «مارتین مقدس» بود که 
نشانه «محافظت از آســیب دیدگان» است. همچنین 
باید دید پاپ فرانسیس به آیت ا... سیستانى چه هدیه اى 
خواهد داد و از مرجع عالى شیعه نیز متقابًال چه خواهد 

گرفت؟
هر چند که مى توان پیش بینى کرد که رهبر کلیساى پر 
زرق و برق کاتولیک ها که خود زندگى ساده را ترجیح 
مى دهد و بسیارى از تشریفات را حذف کرده تحت تأثیر 
بى آالیشــى مطلق زندگى مردى قرار مى گیرد که در 
خانه اى 70 مترى زندگى مى کند و بر مناسبات قدرت 

تأثیر دارد بى آنکه نسبتى با قدرت داشته باشد./4427

سخنگوى کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
جزئیاتى از افزایش یارانه نقدى بیش از 40 میلیون ایرانى 

تا سقف 250 هزار تومان را تشریح کرد.
على بابایى گفــت: با اصالحاتى که در حــوزه پرداخت 
یارانه ها از سوى کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده انجام 
شــده و با ادغام یارانه هایى که در حــال حاضر پرداخت 
مى شود، منابعى نیز به ســرجمع یارانه ها، اضافه شده تا 
از این طریق به رقم پرداخت هاى نقدى نیز افزوده شود.   
وى با اشــاره به تصویب پیشنهادى در کمیسیون تلفیق 
بودجه مبنى بر ادغام یارانه هــاى پرداختى در قالب یک 
یارانه مشــخص، گفت: براســاس این مصوبه، طورى 
برنامه ریزى شده که با ادغام یارانه هاى پرداختى، تقریبًا 

به ازاى هر فرِد مشمول، بین 200 تا 250 هزار تومان یارانه 
در ماه پرداخت شــود که به عنوان مثال یک خانواده سه 

نفره، حدود 750 هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد.
وى همچنین شــمول جمعیتى دریافت یارانه نقدى در 
روش جدید را بیــش از پنج دهک جامعــه و باالى 45 
میلیون نفر دانست و افزود: این اقدام تا حدودى مى تواند 

هزینه هاى خانوار هاى کم درآمد را جبران کند.
ســخنگوى کمیســیون اجتماعى مجلــس در پایان 
خاطرنشان کرد: این پیشــنهاد فعًال در کمیسیون تلفیق 
بودجه سال  آینده تصویب شده و در صورت تصویب نهایى 
در جلسه علنى و تأیید شوراى نگهبان، از ابتداى سال آینده 

اجرا خواهد شد./4428

«بیل گیتس» به دنبال مسدود کردن نور خورشید است!
دانشگاه هاروارد به زودى مى تواند آزمایش مسدود کردن 
بخشى از نور خورشید با یک بالن بزرگ را در ماه ژوئن آغاز 

کند و «بیل گیتس» از این ایده حمایت کرده است.
دانشمندان دانشگاه هاروارد با این آزمایش بنیادى در نظر 
دارند که قادر به کاهش اثرات گرم شدن کره زمین است و 
بیل گیتس، بنیانگذار شرکت «مایکروسافت» از این ایده 

با پول خود پشتیبانى مى کند. 
این آزمایش شامل به پرواز درآوردن یک بالن در آسمان 
سوئد است تا محققان مشاهده کنند که آیا مى تواند بخشى 
از نور خورشید را در مســیر خود به سمت زمین با این امید 
که راهى جدید براى مبارزه با تغییرات آب و هوایى جهانى 

ایجاد کند، مسدود کند.
برخى نگران هستند که این نوع اقدامات ممکن است جامعه 
جهانى را تشویق کند که به جاى درمان علت که وابستگى 
جهانى به سوخت فسیلى است، به صورت مقطعى عالئم 
تغییر آب و هوا را کاهش دهند و گرماى اضافى در اتمسفر 
را حفظ کنند. بــه عبارت دیگر، این کار بــه جاى درمان 
یک زخم جدى، شبیه به چسباندن یک چسب زخم روى 

آن است.
نگرانى دیگر در مورد این پروژه تأثیرات احتمالى آن روى 
رشد گیاهان با تغییر در میزان تابش نور خورشید به زمین 
است. هزینه این آزمایش تقریباً 20 میلیون دالر خواهد بود.



استاناستان 03033966 سال  هفدهمیک شنبه  12 بهمن  ماه   1399

12 بهمن با 12 پروژه 
در منطقه 12

شـهردار اصفهان گفـت: در ادامـه اجـراى برنامه «هر 
یک شنبه، یک افتتاح»، روز یکشـنبه( امروز)12 پروژه 
خدماتـى، عمرانـى و فرهنگـى در منطقه 12 بـه بهره 
بردارى خواهد رسید. قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: این 
پروژه هاى خدماتـى، عمرانى و فرهنگـى منطقه 12 با 
هزینه اى بالغ بر یک هزار و 330 میلیـارد ریال افتتاح و 

کلنگزنى مى شود.

ساخت بزرگ ترین هنرستان 
جامع کشور 

تفاهمنامه احداث ساخت بزرگترین هنرستان جامع کشور 
در کاشان با خیر مدرسه ساز منعقد شد. محمد کتابچى 
مدیر عامل خیران مدرسه ساز کاشان گفت : این هنرستان 
که داراى تمام رشـته هاى مـورد نیاز روز و در دو رشـته 
پسرانه و دخترانه است، در مساحت 100 هزار متر مربع و 
زیربناى بیش از 40 هزار متر مربع در منطقه ابتداى جاده 

قمصر احداث مى شود.

انتصاب امین در 25 موقوفه 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهان گفت: در 
25 موقوفه در استان اصفهان نصب امین صورت گرفته 
و این امر همچنان در دسـتور کار است. حجت االسالم 
محمدحسـین بلک با توضیح اینکه 10 مـورد دیگر نیز 
پیشنهاد نصب  امین داشته ایم، ادامه داد: به زودى احکام 
این افراد امین صادر خواهد شـد، تسـهیل مسیر نصب 
امین باید دنبال شود چرا که در برخى موارد شاهد بودیم 

که افرادى به دلیل اطاله زمان بررسى انصراف داده اند.

تقدیر وزیر تعاون از 
ذوب آهن

محمد شـریعتمدارى وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعى 
طى پى نوشتى خطاب به محمد رضوانى فر، مدیرعامل 
شـرکت سـرمایه گذارى تامیـن اجتماعى ( شسـتا ) از 
عملکرد ذوب آهن اصفهان در تملک معدن زغال سنگ 
سـواد کوه قدردانى کرد و آن را کارى در خور ستایش و 
شایسته تقدیر دانست. در جلسه اخیر هیأت مدیره ذوب 
آهن اصفهان با اهداى لوح تقدیر از سوى منصور یزدى 
زاده مدیرعامـل و على احمدیان رئیس هیـات مدیره از 
محمد جعفر صالحى معاون خرید به نمایندگى از گروه 
همکارانى که در اقدام مذکور، عملکرد موفقى داشـتند، 

تقدیر شد.

سمپاشی در آبفا منطقه 2
در 9 ماه سـال 99 سم پاشـی تعداد 50هزار و 500 فقره 
منهـول فاضالب در سـطح منطقـه 2 باهـدف امحاى 
سوسک ها و حشرات موذي و همچنین افزایش سطح 

بهداشت عمومی شهروندان ، به پایان رسید.

دیدار فرماندار با مدیر مخابرات 
على اکبر مرتضایـى، فرماندار ویژه کاشـان با حضور در 
سـتاد مخابرات منطقه اصفهان با مدیـر این مجموعه 
دیدار و گفتگو کرد. اسـماعیل قربانـى، مدیر  مخابرات 
منطقه اصفهـان در این دیدار نیـاز روز افـزون مردم به 
خدمات و سـرویس هاى مخابراتـى را دلیلى بر اهمیت 
حوزه هاى متولى این سـرویس ها دانست و همراهى و 
مساعدت حوزه هاى حاکمیتى را جهت توسعه و بهبود 

این خدمات خواستار شد.

کنترل کیفیت آب 
6685 تست کنترل کیفیت آب شرب توسط واحد کنترل 
کیفى بهره بردارى آبفا منطقه4 در 9 ماهه سـال جارى 
انجام شـد. در این عملیات انـدازه گیرى آب شـرب به 
صورت کلرباقى مانده ، کـدورت ، Ec ، pH و دما روزانه 
مورد تست قرارمى گیرد.شایان ذکر است اقدامات انجام 
شده به منظورسالم وبهداشـتى بودن آب شرب صورت 
مـى گیرد.گفتنـى اسـت مـوارد تسـت آب، افزایـش 

200درصدى نسبت به مشابه سال قبل داشته است.

خبر

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: به 
دنبال آخرین بررســى صورت گرفته و اعالم رنگ بندى 
شهرستان هاى استان اصفهان 18 شهرستان در وضعیت آبى 
کرونا قرار دارند. آرش نجیمى اظهار داشت: در حال حاضر 
استان اصفهان داراى شش شهرستان با وضعیت زرد و 18 
شهرستان با وضعیت آبى است. وى افزود: بر اساس اعالم 
وزارت بهداشت استان اصفهان هیچ شهرستانى با وضعیت 
نارنجى و قرمز را ندارد. سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شهرستان هاى اصفهان، 
شهرضا، ســمیرم، تیران و کرون، فالوجان و گلپایگان در 
وضعیت زرد کرونا قرار دارند، ابراز داشت: خطر شیوع کرونا 

در این شهرستان ها به میزان متوسط اعالم شده است. وى 
شهرستان هاى کاشان، فریدونشهر، اردستان، خمینى شهر، 
آران و بیدگل، نطنز، نائین، خوانسار، چادگان، شاهین شهر 
و میمه، برخوار، دهاقان، فریدن، نجف آباد، بویین میاندشت، 
خور و بیابانک، لنجان و مبارکه را نیز در وضعیت آبى کرونا 
اعالم کرد و گفت: شیوع کرونا در این مناطق کم خطر است.
نجیمى تصریح کرد: البته شهروندان باید توجه داشته باشند 
که روند شیوع کرونا در استان اصفهان از ثبات خارج شده و 
رو به افزایش است و باید نســبت به رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى و رعایت فاصله گذارى اجتماعى توجه داشته 

باشند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان گفت: با انتخاب 
پژوهشــکده غالت، شهر اصفهان 10 ســال متوالى به 
عنوان پایتخت تولید نان ســنتى در کشور معرفى شده 

است.
محسن ضیائى افزود: به روز بودن نانوایان در استفاده از 
فناورى هاى روز دنیا در تولید نان و آموزش مستمر نانوایان 
و همچنین فعال شدن سامانه آرد سبوس دار هفت درصد 
به عنوان تنها استان فعال در این زمینه و همچنین بهینه 
سازى و تجهیز نانوانایى ها از مهمترین عوامل دستیابى به 

افتخار ملى در حوزه تولید نان سنتى است.
وى گفت: اصفهان از سال 1380 تاکنون پایلوت طرح بین 

المللى قلب سالم در کشور معرفى شده و اکنون این طرح 
با مشارکت اداره کل غله و مرکز بهداشت استان اصفهان 
در دست اجراست که خروجى این طرح تولید غذاى سالم 
براى جامعه سالم است که با اســتفاده از آرد سبوس دار

 7 درصد نان سالم و با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان 
قرار مى گیرد.

ضیائى به روز بودن کارخانجات آردســازى اســتان با 
بهره گیرى از دســتگاه هاى به روز دنیــا را در تولید نان 
باکیفیت موثر دانست و گفت: در آخرین نظرسنجى مرکز 
پژوهشکده غله کشور، اصفهان جزو سه استان پیشتاز در 

زمینه تولید نان باکیفیت جایگاه خود را حفظ کرده است.

اصفهان، پایتخت تولید 
نان سنتى کشور

18شهر اصفهان 
دروضعیت آبى است

نمایندگان «کارگروه ویژه تســهیل مشــکالت 
منطقه ســرخون وزارت نفت» از منطقه سرخون 

استان چهارمحال و بختیارى بازدید کردند.
در پى حادثه رانش زمین و شکســتگى خط لوله 
انتقال نفت خام مارون به اصفهــان در محدوده 
کیلومتر 229 و آلودگى بخشى از منطقه باالدستى 
شهر ســرخون، پس از پاکســازى محیط زیست 
و انتقال خاك هاى آلوده، به دســتور وزیر نفت و 
در راستاى عمل به مســئولیت هاى اجتماعى و 
با هدف حمایت از مردم محــروم بخش میانکوه 
و شهر ســرخون کمیته اى با مشارکت مسئولین 

شرکت هاى نفتى مرتبط با موضوع تشکیل شد.
بر این اســاس تعدادى از اعضاى ایــن کمیته و 
برخى مسئولین شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه اصفهان طى بازدید میدانى از منطقه 
ســرخون با اهالى محروم این شهر و روستاهاى 
اطراف به گفتگــو پرداختند و از نزدیک در جریان 

مشکالت عمومى قرار گرفتند.
زیبا اسماعیلى، مشــاور مدیرعامل شرکت ملى 
پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران در حوزه 
مســئولیت هاى اجتماعى در حاشیه این بازدید با 
بیان اینکه با بســیارى از اهالى سرخون صحبت 
کردیم  گفت: بر اساس شناسایى نیازهاى اولیه و 
اولویت بندى هایى که صورت مى گیرد مصوبه اى 
در کمیته مذکور به تصویب مى رســد که بتوانیم 
جبران بخشى از آسیب هاى ناشى از این اتفاق را 

براى مردم منطقه داشته باشیم.
اعضاى اعزامى این کارگروه طى جلسه اى با مدیر 
و مسئولین شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه اصفهان که در محل مرکز انتقال نفت شهید 
جبار زارع گندمکار برگزار شد، در جریان مالحظات 
مربوط به این خط لوله استراتژیک و پیشنهادات 
قابل اجــرا با محوریت خدمــات عام المنفعه قرار 

گرفتند.

سخنگوى ســازمان انتقال خون اصفهان گفت: 
میزان ذخیره خون و فرآورده هاى خونى در پایگاه ها 
و مراکز انتقال خون استان هم اینک به چهار روز 
رسیده است. لطفعلى جعفرى افزود: میزان ذخیره 
خون در شرایط مطلوب باید بیش از هفت روز باشد 
ولى در حدود 2 ماه پیش  در استان اصفهان حتى به 
یک روز هم رسید. وى گفت: این در حالیست که 
روزانه 450 واحد خون و فرآورده هاى خونى براى 
بیماران خــاص و مراکز درمانى اســتان اصفهان 

نیاز است.

مدیر عامــل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى اصفهان گفت:  اکوپارك 53 هکتارى تا 

پایان سال 99 در اصفهان احداث مى شود.
فــروغ مرتضایى نــژاد اظهــار کرد: اکــو پارك 
(پارك هاى اکولوژیک) سیستم هاى پیشرفته اى 

را براى محیط آرام و پایدار فراهم مى کند.
وى با بیان اینکه در اکو پارك فعالیت هاى تفریحى 
با مســائل زیست محیطى توأم اســت و اقدامات 
جامع، یکپارچه و منســجمى مى تواند براى توازن 
و تعادل بین عناصر تشکیل دهنده و پارك برقرار 
باشــد، افزود: براى اکو پارك باید گونه هاى بومى 
منطقه، مقاوم و ســازگار با شــرایط اقلیمى را در 
طراحى و کاشت در نظر گرفت؛ همچنین از منابع 
آب خاکسترى و پساب تصفیه شده یا از روش هاى 

آبیارى نوین و تحت فشار استفاده کرد.
مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 

اصفهان ادامه داد: در اکو پارك باید انرژى الکتریکى 
از طریق سلول هایى خورشــیدى تأمین شود و در 

طراحى مبلمان آن از مواد بازیافتى استفاده شود.
وى با بیان اینکه در اکوپارك ها سیستم جمع آورى 
آب هاى سطحى فراهم مى شود و تمهیداتى جهت 
مشــارکت شــهروندان در نگهدارى از فضاهاى 
عمومى ایجاد مى شــود، افزود: با توجه به عرصه 
مجاور شهر اصفهان در ســمت شمال غربى، 53 
هکتار زمین از منابع طبیعى براى اجراى اکو پارك 
واگذار شــده که طرح ویژه آن نیز به منابع طبیعى 

ارائه شده است.
وى ادامه داد: در جلساتى با معاونت غذایى اصفهان 
طرح توسعه اکوپارك از 53 هکت ار به 170 هکتار 
مطرح شده است که امیدواریم بتوانیم با همکارى 
تمام بخش ها و دســتگاه هاى اجرایى استان این 

مهم را محقق کنیم.

معــاون بهره بــردارى شــرکت آب و فاضالب 
اصفهان با بیان اینکه وضعیت شــدت و کاهش 
شــیوع ویروس کرونــا در میــزان مصرف آب 
تاثیرگذار اســت، گفت: تا زمانى که سامانه دوم 
آبرسانى اصفهان بزرگ وارد مدار نشود، در تامین 
آب شرب اصفهانى ها به خصوص در پیک مصرف 
و ایام گرم سال دچار مشکل هستیم، با این وجود 
راهى به جز مدیریت مصرف، توزیع و فشــار آب 

نخواهیم داشت.
ناصر اکبرى اظهار کرد: طى 10 ســال گذشته در 
بحث بارش ها و ذخیره ســد زاینده رود تجاربى 
داریم که در شــرایط کنونى با مدیریت و برنامه 
ریزى شــرکت آب منطقه اى و آب و فاضالب، 
جارى شدن رودخانه منتفى شد، مگر اینکه ذخیره 
سد به ظرفیت اســتاندارد و اطمینان جهت تامین 

آب شرب برسد.
وى با توجه به اعالم هواشناسى، بارش هاى خوب 
و نرمالى در اواخر بهمن و اســفند پیش بینى شده 

است، افزود: با توجه به اینکه تا اواخر اردیبهشت 
ماه فصل بارندگى است، میزان بارش ها اثرقابل 

توجهى بر ذخیره سد خواهد گذاشت.
وى تصریح کرد: باید توجه داشــت تا زمانى که 
ســامانه دوم آبرســانى اصفهان بزرگ وارد مدار 
نشود، در تامین آب شرب اصفهانى ها به خصوص 
در پیک مصرف و ایام گرم ســال دچار مشــکل 
هستیم، با این وجود راهى به جز مدیریت مصرف، 

توزیع و فشار آب نخواهیم داشت.
اکبرى با پیش بینى افزایش مصرف آب شــرب و 
بخش خانگى در دو ماه پایانى ســال، اظهار کرد: 
سال گذشــته با توجه به شیوع ویروس کرونا بین 
20 تا 25 درصد شاهد افزایش مصرف آب بودیم، 
البته با فرهنگ سازى و ایجاد شرایط ایمن در برابر 
بیمارى کووید 19، اکنون نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل در بهمن  ماه حدود 15 درصد افزایش 
مصرف آب داریم، از سوى دیگر از نیمه بهمن ماه 

خانه تکانى ها شروع مى شود.

وبینار تخصصى با موضوع فرصت هاى سرمایه گذارى و تجارى در یونان درحوزه گردشگرى 
و صنایع دســتى به همت واحد امور بازاریابى و روابط بین الملل و با حضور هیئت رئیسه 

کمیسیون گردشگرى و برند اتاق بازرگانى اصفهان شد.
در این نشست، مجید موافق قدیرى، عضو هیئت مدیره و دبیر اتاق مشترك ایران و یونان 
گفت: راه اندازى خط هوایى مستقیم تهران -آتن در دستور کار اتاق مشترك بازرگانى ایران و 
اصفهان قرار دارد. وى با تاکید بر این نکته که در حال حاضر تمرکز کشور بر روى صادرات غیر 
نفتى است و صنعت گردشگرى مى تواند به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد افزود: ازآنجاییکه 
هزینه هاى سفر در کشور یونان پایین است این کشور مى تواند جایگزین کشور ترکیه  به 

عنوان مقصد گردشگرى ایرانیان شود.
در ادامه این نشست پیشنهاداتى براى معرفى بیشتر اصفهان در راستاى جذب گردشگر، 
راه اندازى خط پروازى مستقیم اصفهان -آتن ، استقرار پایگا هاى صادراتى و تجارى براى 
برقرارى ارتباط با بازارهاى بین المللى، تسهیل صدور ویزا، تبادالت محصوالت هنرى و 

فرهنگى مورد بررسى قرار گرفت.
در پایان نیز مقرر شد پیگیرى هاى الزم براى برگزارى نمایشگاه مجازى در حوزه گردشگرى 

و صادرات صنایع دستى  با محوریت اتاق بازرگانى اصفهان، انجام شود.

مهندس همایون حائرى معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژى به همراه خانم محمودى 
نماینده مردم شهرضا در مجلس شوراى اسالمى از پست 63/230/20 کیلوولت در حال 

احداث مهیار بازدید کردند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى  در جریان این بازدید گفت: ایستگاه 230 به 63 به 20 
کیلوولت مهیار با هدف افزایش پایداري شبکه، بهبود ولتاژ،تامین برق قابل اطمینان 
براى بار منطقه و متقاضیان جدید شهرك صنعتى رازى با صرف هزینه اى بالغ بر 1000 

میلیارد ریال در حال احداث مى باشد.
 رسول موسى رضایى افزود: این ایستگاه در شهرك رازى مهیار با  مساحت (90 هزار 
متر مربع) داراى دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 230 به 63 کیلوولت وظرفیت نامی 
320 مگاولت آمپر و دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 63 به 20 کیلوولت به ظرفیت80 

مگاولت آمپر در حال احداث مى باشد.
شایان ذکر است پیمانکار پروژه مذکور شرکت پارسیان و مشاور آن شرکت مشاور نیرو 
بوده و در حال حاضر با 70 درصد پیشرفت از لحاظ فیزیکى و تامین تجهیزات در حال 
احداث است و ابراز امیدوارى میگردد در نیمه اول سال 1400 و قبل از پیک بار شبکه 

وارد مدار شود.

در نشست خبرى مقامات ارشد قضایى استان اعالم شدبازدید میدانى از منطقه سرخون 

10 اتهام اول در استان اصفهان

ذخیره خون در اصفهان به 4 روز رسید

اکوپارك 53 هکتارى در اصفهان احداث مى شود

نگران تأمین آب شرب هستیم، اما وضعیت را 
مدیریت مى کنیم

بررسى راه اندازى خط پروازى 
 اصفهان - آتن

بازدید از
 پست 230 کیلوولت مهیار

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
در جریان اعتراضات آبان 98 تعداد قابل توجهى از افراد 
که تحریک شده و ارتباطاتى با بیرون از کشور داشتند؛ 
شناسایى و دستگیر شده اند، گفت: برخى افراد حتى در 
پشت صحنه بودند که پرونده هاى آنها تشکیل شده و در 

حال بررسى است.
محمدرضا حبیبى در نشســت خبرى، اظهار کرد: دهه 
فجر امسال تفاوت اساسى با سال هاى قبل دارد، اگرچه 
هر سال دشمنان با اقداماتى باعث مى شوند، توجه مردم 
به نظام جمهورى اسالمى بیشتر شــود، امسال جشن 

مضاعفى داریم و آن اضمحالل سران کاخ سفید است.
حبیبى با اشــاره به اینکه درصد باالیــى از پرونده هاى 
زندانیان به صورت الکترونیک دادرسى مى شود، افزود: 
کاهش اطاله دادرسى یکى از محورهاى مورد تاکید قوه 
قضائیه است که البته اتفاقات خوبى افتاده، اما الزاماتى 
نیز دارد، ازجمله تعیین تکلیف پرونده هاى معوقه که در 
اصفهان فقط در مقطع تجدیدنظر در طول یک سال و نیم 
گذشته، 10 هزار پرونده تعیین تکلیف شده که امیدواریم 

تا پایان این ماه به کمتر از 6 هزار پرونده برسد.
وى با اشاره به اینکه قوه قضائیه تعارف را کنار گذاشته و با 
منتصبین در هر بخش برخورد و به صورت شفاف به مردم 
اطالع رســانى مى کند، توضیح داد: این موضوع نباید 

بهانه اى براى افزایش فضاى تهمت و افترا شود.
حبیبى حمایت جدى از فعاالن اقتصادى در عین مبارزه با 
فساد را یکى از محورهاى سند تحول قوه قضائیه برشمرد 
و گفت: امسال به بیش از 1500 مورد فضاهایى که تغییر 
کاربرى داشتند ثبت کردیم که به ویژه در بستر رودخانه 
زاینده رود رسیدگى شد و به متخلفان هشدار مى دهیم 

که طبق قانون براى رفع تصرف غیر قانونى اقدام کنند 
و اگر عمل نشود به آنها اخطار داده شده و در صورت بى 

توجهى، قطعا با قوه قهریه برخورد خواهد شد.
حبیبى در مورد پرونده معترضان آبان 98 گفت: نکته اى 
که باید به آن توجه کنیم تفاوت بین معترض با کســى 
است که مى خواهد سوءاستفاده کند. در حوادث آبان که 
از افزایش قیمت بنزین  در سال 98 شروع شد، دو گروه 
معترضان مردمى و سواستفاده کنندگان و اغتشاشگران 

داشتیم.
وى تاکید کرد: بارها اعالم کردیم افزایش قیمت بنزین 
اقدام نسنجیده اى بود و با وجود تذکرات در شوراى تامین 
اســتان، مورد توجه قرار نگرفت. این اقدام باید در بستر 
مناسب و با فاصله زمانى و بررسى بیشتر انجام مى شد، 
اما بى توجهى به این مسایل باعث اعتراضات به حق شد.
رئیس کل دادگسترى استان با اشاره به اینکه در جریان 
این اعتراضات، ضد انقالب ســوار بر موج شده و سعى 
کردند از اعتراضات مردمى سوءاستفاده کنند، گفت: در 
جریان این وقایع تعداد قابل توجهى از افراد شناســایى 
و دستگیر شدند که تحریک شــده و ارتباطاتى با بیرون 
از کشور داشتند و شروع به تخریب و از بین بردن اموال 

عمومى کردند.
وى بار دیگر با تاکید براینکه معترضان آبان 98 دســته 
بندى شدند، بدون اشاره به تعداد این افراد، تصریح کرد: 
در بین این افراد برخى مصدومان بى گناه بودند که تحت 
پوشش بنیاد شــهید قرار گرفتند، اما برخى حتى پشت 
صحنه بودند که پرونده هاى آنها نیز تشــکیل شده و در 

حال بررسى است.
رییس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به اینکه 

پرونده اى که در مورد فوالد مبارکه تشــکیل شــده در 
حوزه اصفهان نیست و اطالعاتى از جزییات آن نداریم، 
گفت: آنچه مسلم است در مجموعه هاى این چنینى اگر 
مشکلى وجود دارد و خالف و فسادى صورت گرفته باید 
ورود و برخورد شود، بدون اینکه کوچکترین خدشه اى 

به تولید وارد شود.
■■■

دادستان عمومى و انقالب اصفهان هم در این نشست با 
اشاره به این که 400 پرونده اقتصادى درانتظار رسیدگى 
است، از ورود 276 هزار و 478 پرونده به دادگسترى استان 
در 10 ماه امسال خبر داد و گفت: خروجى پرونده ها طى 

این مدت 281 هزار و 219 پرونده بوده است.
على اصفهانى با بیان اینکه درخصوص مقابله با قاچاق 3 
باند بزرگ قاچاق متالشى شد، گفت: در راستاى حمایت 
قضایى از واحدهاى تولیدى اقدامات زیادى انجام شده 
است، به طورى که بیش از 44 مصوبه تصویب و پیگیرى 

شده است.
وى خاطر نشــان کرد: 10 اتهام اول در استان، سرقت 
مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادى، ضرب و جرح 
عمدى، تهدید، کالهبردارى، تخریب، افترا، انتشار تهمت 
و افترا و نسبت هاى توهین آمیز، تحصیل مال از طریق 

نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات بوده است.
 اصفهانى با اشــاره به پلمب مخازن سوخت مازوت در 
نیروگاه شهید منتظرى و اصفهان در سال هاى گذشته، 
تصریح کرد: اخیرا که اعالم شــد ممکن اســت دوباره 
نیروگاه ها از مازوت اســتفاده کنند، مجــددا بازدیدى 
انجام دادیم، اما پلمب هاى سال 93 هنوز برداشته نشده

 بود.
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شقایق دهقان، بازیگر کمدى ســینما و تلویزیون درباره همکارى مجدد با «ســعید آقاخانى» در سریال 
«نون.خ» اضافه کرد: من پیش از این در سریال «دزد و پلیس» با سعید آقاخانى همکارى داشته ام. عالوه بر 
آن در زن بابا هم با وى همکارى داشتم و «نون.خ» سومین تجربه مشترك من با آقاخانى است، در قبال آثار 
آقاخانى با وجود کمدى بودن هر سه اثر لحن کارها با هم متفاوت بوده است. البته در این میان «دزد و پلیس» 
دلچسب ترین اثرى بوده که بازى در آن را تجربه کردم زیرا کاراکترم در آنجا واقعا بازیگرى طلب مى کرد. 
بازیگر فیلم ســینمایى «ناگهان درخت» درباره اهمیت پرداختن به اقوام و فرهنگ هاى مختلف در آثار 
افزود: اگر بتوان سوءتفاهم ها را در ســاخت آثار قومى و بومى برداریم این آثار روند رو به جلویى خواهند 
داشت، سعید آقاخانى از یک سو و محسن تنابنده از سوى دیگر توانستند به این توانایى برسند که بتوانند 
به جنسى از شوخى و کمدى در آثارشان دست یابند که آزار دهنده نباشد و گویش استفاده شده در سریال 

براى مخاطبان برخورنده نباشد.
وى در همین راستا ادامه داد: ما فقط تهرانى نیستیم که بخواهیم تمام آثارمان پیرامون این شهر ساخته شود، 
اتفاقا به شدت از ساخت آثارى با محوریت اقوام استقبال مى کنم، ما کشورى با تنوع گویش، قومیت و اقلیم 

هستیم و نمى توان صرفا آثارى ساخت که همه با گویش تهرانى با هم صحبت کنند. 
بازیگر ســریال «نون.خ» تاثیر خانواده در این اثر را باال دانســت و تاکید کرد: اهمیت خانواده در سریال 
«نون.خ» بسیار زیاد است، شــخصا فکر مى کنم که موضوعیت خانواده بســیار جاى داستان پردازى و 
نگارش دارد، به نظر من فرهنگ سازى در قبال خانواده یکى از وظایف آثار تلویزیونى است که در «نون.خ» 

به خوبى شاهد آن هستیم. 
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره کاراکتر جدى خود در سریال «نون.خ» ادامه داد: من آن چیزى را بازى 
مى کنم که در فیلمنامه نوشته شده اســت، حال من مى توانم بازى در اثر را قبول کنم یا خیر. در سریال 
«نون.خ» که یک کمدى موقعیت است، کاراکترها تا حدى شــیرین و جذاب هستند که من ترجیح دادم 
نقشى را بازى کنم که در راستاى داستان حرکت مى کند، به شخصه آنچه براى من اهمیت دارد کلیت اثر 

است و دوست دارم مخاطب با یک کلیت خوب روبه رو شود. /4426

 امسال، در سى ونهمین جشنواره فیلم فجر، با وجود کاهش آثار بخش مسابقه، بازیگران سرشناسى در فیلم هاى 
مختلف، براى کسب سیمرغ بلورین، با هم رقابت مى کنند. هدیه تهرانى، الناز شاکردوست، باران کوثرى، بهرام 
رادان، هوتن شکیبا، حامد بهداد، پارسا پیروزفر، محسن تنابنده، رضا عطاران و ... تنها بخشى از بازیگران چهره اى 
هستند که از امروز در جشنواره روى پرده سینماها دیده خواهند شد.  نگاهى انداخته ایم به فهرست بازیگران زن 

سرشناسى که در جشنواره 39 حضور دارند. 
الناز شاکردوست

الناز شاکردوســت، بعد از بازى در فیلم «خفه گى» به کارگردانى فریدون جیرانى، مسیر بازیگرى اش تغییر کرد. 
تغییرى که خودخواسته بود و سعى کرد حضور در فیلم هاى متفاوت را تجربه کند. شاکردوست، امسال با فیلم هاى 
«ابلق» و «تى تى» در سى ونهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. این دومین همکارى او با نرگس آبیار محسوب 
مى شود. این بازیگر، در سى وهفتمین جشنواره فیلم فجر موفق شد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را 

براى بازى در فیلم «شبى که ماه کامل شد» به کارگردانى آبیار، دریافت کند.
باران کوثرى

باران کوثرى، امسال با فیلم هاى «بدون همه چیز» و «گیج گاه»، در سى ونهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. او 
سال گذشته هم فیلم «عامه پسند» را در جشنواره داشت و براى نقش مکمل زن، نامزد دریافت جایزه شد. کوثرى 
تا به حال دو بار موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شده است؛ یک بار در بیست وپنجمین 
جشنواره فیلم فجر براى بازى در فیلم هاى «خون بازى» و روز سوم» و بار دیگر در سى وسومین دوره جشنواره، 

براى بازى در فیلم «کوچه  بى نام».
هدیه تهرانى

هدیه  تهرانى، در ســى وهفتمین جشــنواره فجر، با دو فیلم «روزهاى نارنجى» و «مسخره باز» حضور داشت و 
امسال هم با فیلم «بدون همه چیز» به کارگردانى محســن قرایى در این دوره از جشنواره حاضر است. تهرانى، 
کســب دو جایزه بهترین بازیگر زن را از جشــنواره فجر در کارنامه دارد؛ او براى بــازى در فیلم هاى «قرمز» و 

«چهارشنبه سورى»، سیمرغ بلورین را به خانه برده است. 
سحر دولتشاهى

سحر دولتشاهى، امسال، با فیلم «خط فرضى» به کارگردانى فرنوش صمدى در سى ونهمین جشنواره فیلم فجر 
حضور دارد. او پیش از این در سى وششمین جشــنواره فیلم فجر براى بازى در فیلم هاى «چهار راه استانبول» و 
«عرق سرد»، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرد. دولتشاهى همچنین در سى وسومین 
جشنواره فیلم فجر هم براى بازى در فیلم «عصر یخبندان»، ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را 

دریافت کرده بود. 
هدى زین العابدین

هدى زین العابدین، امسال با حضور در اولین ساخته ارسالن امیرى با نام «زاالوا»، در سى ونهمین جشنواره فیلم 
فجر حضور خواهد داشت. بازى این بازیگر در سى وششمین جشنواره فیلم فجر مورد توجه هیات داوران قرار گرفت 

و او براى حضور در «عرق سرد»، نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.

زنان سوداگر سیمرغ
آغاز رقابت 5 هنرپیشه معروف زن از امروز براى رسیدن به قله جوایز سینماى ایران

«جورج کلونى» بازیگر معروف هالیوود، در مصاحبه اى از تصادفش در سال 2018 و بدترین لحظه زندگى 
روى زمین افتاده تمام چیزى که آن لحظه فکر کردم این بود که آیا او مرده است؟ بعد مردم را در حال عکس هسلو گفت: من صداى تصادف را شنیدم. صداى برخورد فلز به فلز را. موتورم را رها کردم و دیدم که کلونى گرانت هسلو، دوست و شریک تجارى جورج کلونى هم در این حادثه حضور داشت.این ستاره سینما مى گوید تصادفش با موتورسیکلت در ســال 2018، بدترین لحظه زندگى اش بوده است. خود گفت.

که هیچکس براى تماس گرفتن با اورژانس و کمک کردن به من عجله و تالش نکرد. براى مردم، بدترین کلونى نیز به مواردى مشابه اشاره کرد و گفت: من آدم بدبینى نیستم، اما همیشه آن لحظه را به یاد دارم؛ چرا گرفتن دیدم که مرا عصبانى کرد.
است. او پس از تصادفش قسم خورد که موتورسوارى را کنار بگذارد.کلونى در سال 2020 تحت عمل جراحى گردن قرار گرفت که احتماالً  مربوط به همان تصادف اتومبیل بوده لحظه زندگى من سرگرم کننده بود!

شبکه نمایش نسخه اصالح رنگ شده فیلم سینمایى «مادر» به کارگردانى و نویسندگى زنده یاد على حاتمى را در جدول 
پخش این شبکه جانمایى کرده است. این فیلم چهارشنبه  15 بهمن ماه  ساعت 19 از این شبکه پخش خواهد شد. شبکه 
نمایش به مناسبت آغاز دهه فجر در بخش صحنه گران به مرور آثار سینماى انقالب اسالمى در این ایام مى پردازد و در 

بخش ژانر منتخب هفتگى خود فیلم هایى با مضمون سالمندان را به روى آنتن مى برد.
فیلم هاى ساعت 13 شبکه نمایش در طول ایام ا... دهه فجر با حال و هواى انقالب اسالمى و منعطف با این ایام از روز 
یک شنبه  12 تا 17 بهمن ماه پخش خواهند شد که این فیلم ها عبارتند از: دژ سوق، زمانى براى ماندن، بن ساى، روزنامه 

دیوارى، دیوارهاى یخى و تاراج.
در بخش ژانر منتخب شبکه نمایش فیلم هاى سینمایى با مضمون سالمندان از شنبه تا جمعه به ترتیب فیلم هاى: رانندگى 
براى خانم دیزى، باغبان، خانواده بى نظیر، پیرمرد غرغرو ، مادر(به مناسبت روز مادر)، عشق و خواستگارى ساعت 19 

پخش مى شوند.
این شبکه در بخش صحنه گران به مرور آثار سینماى انقالب اسالمى مى پردازد، فیلم هاى شیالت(با بازى درخشان و 
بیاد ماندنى داوود رشیدى)، خبر چین، روز سوم، تبعیدى ها، میهمانى خصوصى، دیده بان و  ماجراى نیمروز از جمله آثارى 

هستند که با آغاز دهه فجر تا جمعه ساعت 21 پخش خواهند شد.

مهران مدیرى هفته پیــش میزبان مســعود فروتن مجرى، 

کارگردان و بازیگر در برنامه «دورهمى» بود.

فروتن درباره درباره ازدواجش گفت: 25 ساله بودم،در تلویزیون 

تبریز کار مى کردم.نیاز به یک گوینده داشتیم و دختر جوانى براى 

تست آمد و از او تست گرفته شد. بعد از مدتى باهم ازدواج کردیم 

و حاصل آن یک دختر است که دخترم پزشک است. 

ند سال ما از هم جدا شدیم. البته اگر عقل حاال 
وى افزود: بعد از چ

را داشتم و اتفاقات بعدى را پیش بینى مى کردم فکر نمى کردم 

باید جدا شوم. با اولین تنش ها فکر کردم مگر چند سال زندگى 

حمل کنم. اما بعد فهمیدم که بایستى تا گرد 
مى کنیم که باید ت

زیر پا رد شود اما من جا خالى دادم و جدا شدیم.
باد از 

ى
رام
ى
زن

رد.
ى
ب

ن را 

 امسال، در سى ونهمین
مختلف، براى کسبس
رادان، هوتن شکیبا، ح
هستند که از امروز در
سرشناسى که در جشن
الناز شاکردوس
الناز شاکردوســت، بع
تغییرى که خودخواست
«ابلق» و «تى تى» در
مى شود. این بازیگر، د
براى بازى در فیلم «ش
باران کوثرى
باران کوثرى، امسالب
سال گذشته هم فیلم
تا به حال دو بار موفق
جشنواره فیلم فجر بر
براى بازى در فیلم «ک
هدیه تهرانى

هدیه  تهرانى، در ســى
امسال هم با فیلم «بد
کســب دو جایزه بهتر
«چهارشنبه سورى»،

سحر دولتشاه
سحر دولتشاهى، امس
حضور دارد. او پیش از
«عرق سرد»، سیمرغ
جشنواره فیلم فجر هم

دریافت کرده بود. 
هدى زین العا
هدى زین العابدین، ام
فجر حضور خواهد داش
و او براى حضور در «ع

زنان س
  یاسمن طلوعى / خبرآنالین|

ناگفته هاى شقایق دهقان از نقش متفاوتش در «نون. خ»

تأثیر خانواده در«نون. خ» باالست 

پخش نسخه اصالح رنگ  شده «مادر» از تلویزیون
پشیمانى فروتن از طالق

تصادف «جورج کلونى»، مردم را سرگرم کرد!

تهیه کننده «از سرنوشت» درباره برنامه ریزى براى کلید خوردن و پخش فصل جدید این 
سریال « بیان کرد که در نیمه اول اسفند تولید آغاز مى شود و برنامه ریزى این است که 

پاییز سال 1400 به پخش برسد.
اکبر تحویلیان بیان کرد: در فصل چهارم سریال «از سرنوشت» به ادامه زندگى سهراب 

و هاشم مى پردازیم و حدود 2 سال از قصه فصل قبل مى گذرد.
وى درباره حضور بازیگران جدید بیان کرد: حدود شش نفر بازیگر جدید به این فصل از 
سریال اضافه مى شوند که هنوز در حال رایزنى هستیم و اسامى قطعى نشده اند. بخشى 

هم بازیگران قبلى سریال هستند که در این فصل هم در کار حضور دارند.
تهیه کننده «از سرنوشت» در زمان تصویربردارى و پخش عنوان کرد: برنامه ریزى ما 

این است که نیمه اول اسفندماه ضبط سرى جدید را شروع کنیم که حدود پنج ماه طول 
مى کشد و امیدواریم مثل امسال که پاییز روى آنتن رفت، فصل جدید را هم در پاییز سال 

1400 به پخش برسانیم. 
تحویلیان درباره قصه هاى فصل جدید سریال نیز گفت: آنچه که در حال حاضر دغدغه 
جوانان ماســت محورهاى اصلى ســریال قرار مى گیرد؛ به کارگیرى جوانان، اعتماد به 
آنها و نحوه تعامل با این قشــر و همچنین خودباورى جوانــان از محورهاى این فصل 
از ســریال اســت. زندگى و پیچ و خم هاى آن از دیگر موضوعاتى است که در سریال 
به آن پرداخته مى شــود مخصوصًا که در چند سال گذشــته کمتر به زندگى هاى نوپا و 
دغدغه هایى که جوانان در زندگى دارند پرداخته شــده است و در این سریال سراغ آنها

 مى رویم.

قصه فصل جدید 
«از سرنوشت» 
درباره چیست؟

  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر |
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جواد محمدى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در گفت و گو با «فارس» در مورد مسائل مختلف این 
تیم صحبت کرد. بخش هایى از این گفتگو را مى خوانید.

تیم ذوب آهن در یک بازى سخت، روى چمن مصنوعى 10 نفره شد 
و با وجود اخراج ســرمربى در نهایت توانست اولین 3 امتیاز فصل را 
مقابل نساجى مازندران کسب کند. با توجه به مصوبه اى که مدتى قبل 
از سوى هیأت مدیره ذوب آهن صادر شد و اکنون که تیم به پیروزى 

رسیده آیا حمایت از سرمربى تیم ادامه خواهد داشت؟ 
ما همیشه حمایتمان پشت سر تیم بوده، چه از طرف باشگاه و چه از طرف مجموعه ذوب آهن. شاید 
خیلى ها انتظار داشتند ما زودتر از این دست به تصمیمات خاص بزنیم ولى با صبر و حوصله اى که 
همه به خرج دادیم، فشار به وجود آمده را تحمل کردیم. تالشمان این بود که کمترین فشار و آسیب 

به تیم وارد شود تا بازیکنان بتوانند با تمرکز و تالش بهترین نتیجه ها را بگیرند. 
بسیارى منتظر بودند که مصوبه هیأت مدیره بعد از بازى مقابل نفت 
مسجد سلیمان با توجه به اینکه تیم نتوانست امتیازات الزم را کسب 
کند اجرایى شود اما این اتفاق نیفتاد و حرف و حدیث ها قوت بیشترى 

گرفتند.
اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم تیم ما برنده بازى با نفت مسجد سلیمان بود اما همان اشتباهات 
مهلک داورى که گفتم مانع این اتفاق شد. پس از آن نشستیم و بررسى کردیم و همه موارد را مورد 
بررسى قرار دادیم، همانطور که همیشه از تیم حمایت کردیم در این مقطع هم همین کار را انجام 
دادیم. نتیجه این حمایت همدلى و پشتیبانى از تیم هم مشخص شد و توانستیم در بازى سخت 

مقابل نساجى موفق باشیم و 3 امتیاز را بگیریم.
به این ترتیب از این پس صحبت از مصوبه و ... نخواهد بود؟ 

قطعاً با پیروزى هایى که تیم در آینده کسب مى کند، هم تیم ثبات خیلى بیشتر و بهترى پیدا مى کند 
و هم اینکه در جدول جایگاهمان ارتقا پیدا مى کند و با قدرت به کارمان ادامه مى دهیم.

با این حساب تا آخر فصل خبرى از جابجایى روى نیمکت نخواهد بود.
وقتى مجموعه اى موفق شــود و نتیجه بگیرد چه دلیلــى دارد تغییرات انجام شــود؟ ما قالب 

بدشانسى ها را هم با حمایت پشت سر گذاشتیم و این براى همه روشن است.
ممکن است که تغییر و تحوالتى در سطح مدیریت باشگاه ذوب آهن 

صورت بگیرد؟
در جلسات هیأت مدیره در خصوص مسائل مختلف بحث و تبادل نظر مى شود. اینکه تغییراتى 
در سطح مدیریت انجام شود یا نه به شــرایط حاکم بر مجموعه بر مى گردد. مدیریت مجموعه 
تصمیم گیرى مى کند که تغییرى حاصل شود یا نه، ما هم تا لحظه اى که مسئولیتى را بر عهده داریم 

با قدرت و قوت کارمان را انجام مى دهیم و قطعاً خدا هم کمک مى کند که موفقیت حاصل شود.
شما براى فعالیت در باشگاه ذوب آهن حکم مأموریتى داشتید که به 

پایان رسیده بود. آیا این حکم تمدید و مشکل برطرف شده است؟
قطعاً اگر این مسئله برطرف نمى شد تغییر و تحول صورت مى گرفت.

یعنى در باشگاه ذوب آهن ماندگار شدید.
قسمت باشد من خدمتگزار و سرباز مجموعه هستم.

در فضاى مجازى شایعاتى در خصوص رفتن یزدى زاده (مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن) و ایجاد تغییر و تحوالت در سطح کارخانه و به دنبال 

آن در باشگاه مطرح شد.
از این موضوع بى اطالع هستم.

موضوع حضور سعید آذرى در تمرین ذوب آهن بررسى مى شود؟
این مساله روند خودش را طى مى کند. باید ببینیم موضوع چه بوده است.

آیا با خود سعید آذرى در این مورد صحبت کرده اید؟
نه، اصًال صحبتى نداشتم.

براى نقل و انتقاالت زمستانى از سرمربى لیست گرفته اید؟
یکسرى صحبت هایى داشتیم. مشغول انجام رایزنى هاى الزم هستیم که انشاا... در پست هاى 

مورد نیاز تیم تقویت شود و این کار را حتماً انجام مى دهیم.
آیا برنامه اى براى رفع محرومیت رحمــان رضایى و حضور او روى 

نیمکت در بازى با سپاهان دارید؟
در حال پیگیرى هستیم تا ببینیم تصمیم گیرندگان و ارکان قضایى فدراسیون فوتبال چه تصمیمى 
مى گیرند. بحث اخراج کنار زمین قانون است و محرومیت و پروسه خاص خودش را دارد. پیگیر 
این مساله هستیم که اگر مشــکل و موردى هم بوده برطرف شود تا دردسرى براى مجموعه به 

وجود نیاید.

محمدى: با آذرى صحبتى نداشتم

 براى تقویت ذوب آهن با رضایى 
صحبت کردیم

در روزى که شــاگردان رحمان رضایى در قائمشهر 
جشــن اولین پیروزى خود در لیگ بیســتم را به پا 
کردند، دو بازیکن استقالل نمایش درخشانى داشتند.
در مهیج ترین دیدار روز نخست هفته سیزدهم لیگ 
برتر فوتبال ایران در فصل بیستم، دو تیم بحران زده 
نساجى و ذوب آهن به مصاف یکدیگر رفتند؛ دیدارى 
که تا دقیقه 5 دو گل داشت و سهم هر تیم یک گل 
بود. گل اول براى ذوب آهن به ثمر رسید که در ثانیه 
15 و روى پاس زیباى على دشــتى، وینگر ســابق 
اســتقالل به دارکو بیدوف، دروازه ناجى خیلى زود 
فرو ریخت تا سومین گل ســریع تاریخ لیگ برتر به 
ثمر برسد. یک استقاللى دیگر، یعنى محمد مهدى 
نظرى در دقیقه 4 جبــران گل بیدوف را کرد و روى 

سانتر حسن نجفى بازى را به تساوى کشاند.
این پایان کار دو تیم در نیمه نخست نبود و در دقیقه 
27، عبدا... حسینى گل دوم ذوبى ها را به ثمر رساند؛ 
این گل هم به مانند گل اولى که دارکو بیدوف وارد 
دروازه نســاجى کرد، روى پاس على دشتى به ثمر 
رسید تا بازیکن فصل گذشته استقالل که روزهاى 
خوبى را در این تیم نگذراند، ســومین پاس گل خود 
در فصل جدید را ثبت کند و به جمع مدعیان عنوان 

برترین پاسور لیگ اضافه شود.
در ادامه بازى و در شرایطى که دیدار دو تیم با نتیجه 2 
بر 2 دنبال مى شد، بازهم یک استقاللى ناجى رحمان 
رضایى شد و فرشاد محمدى  مهر دفاع راست سابق 
آبى ها که او هم به مانند دشتى روزهاى خوبى را در 
جمع آبى پوشان پشت ســر نگذاشت، با سانتر دقیق 
و تماشــایى خود توپ را در موقعیتى عالى به میالد 
جهانى رساند و هافبک خالق ذوبى ها نیز با ضربه اى 
والى دروازه نساجى را فرو ریخت تا این چنین اولین برد 
ذوب آهن به لطف درخشش دو بازیکن سابق استقالل 
و البته گزینه احتمالى آبى هــا براى خرید بازار نقل و 

انتقاالت زمستانه به دست آید.

استقاللى هاى مغضوب 
ناجى ذوب آهن شدند

ســرمربى ذوب آهن مى گوید تیم او در بازى مقابل 
نساجى به حدى خوب بوده که او فراموش کرده است 

تیمش 10 نفره است.
سرمربى ذوب آهن که پس از اخراج حقدوست نسبت 
به تصمیم داور بازى معترض بود و این دیدار نزدیک 
به 5 دقیقه دچار وقفه شد، در این خصوص مى گوید: 
من درباره بازى روى صحنه اخراج خودم حتما حرف 
هایى براى گفتن دارم. اگر چه به نظر من داور بجز آن 

صحنه، قضاوت خوبى داشت. 
زمانى که به رحمان رضایى مى گوئیم به نظر مى رسد 
مجتبى حقدوست به دلیل فحاشى به آرمان قاسمى 
مدافع نساجى از زمین مسابقه اخراج شده است، مى 
گوید: اگر قرار باشــد بازیکنان به دلیل فحاشى و بد 
و بیراه گفتن کارت قرمز بگیرند، در هر بازى باید 10 
بازیکن اخراج شود. به هر حال این اتفاق در زمین رخ 
مى دهد و فوتبال یک بازى مردانه است و در آن نقل و 

نبات پخش نمى کنند. 
او صحبــت هایش را اینگونــه ادامــه داد: به دلیل 
برخوردهاى فیزیکى که در درون زمین رخ مى دهد، نه 
تنها در ایران بلکه در تمام دنیا بازیکنان فوتبال ممکن 
است الفاظ زشتى نسبت به همدیگر به کار ببرند. البته 
من این کار را تأیید نمى کنم اما فکر مى کنم اخراج 
یک بازیکن آن هم در شــرایط این بازى مهم، زیاده 

روى بود.
رضایى در ادامه صحبت هایــش مى گوید: زمانیکه 
داور به من کارت قرمز نشان داد، از او سوال پرسیدم از 
بین تمام کسانى که وارد زمین شدند، چطور فقط من 
را دیده است و این براى من خیلى عجیب بود که من 

را اخراج کرد. 

ذوبى ها در دیدار هفته چهاردهم مقابل همشهرى شان، سپاهان اصفهان باید در غیاب دو بازیکن 
کلیدى و سرمربى خود به میدان بروند.

در حالى اولین برد ذوب آهن در لیگ بیستم با برترى 3 بر 2 مقابل نساجى در ورزشگاه شهید وطنى 
قائمشهر به دست آمد، که بى حاشیه و جنجال هم نبود؛ چرا که در درگیرى بازیکنان دو تیم در پایان 
نیمه نخست، مجتبى حق دوست هافبک خالق و سرعتى ذوبى ها با کارت قرمز داور مواجه شد و 
به واسطه اخراج او نیز، رحمان رضایى سرمربى ذوب آهن هم از کوره در رفت و اعتراضات تندى را 

علیه محمدرضا اکبریان داور مسابقه مطرح کرد تا او هم از کنار خط اخراج شود.
فرشــاد محمدى مهر هم در دقیقه 64 با کارت زردى که از اکبریان داور مســابقه دریافت کرد، 
چهارمین اخطار فصل خود را گرفت و از دیدار آینده تیمش محروم شــد تا ذوبى ها در غیاب دو 
مهره کلیدى ترکیب شــان و البته نبود رحمان رضایى، آماده صف آرایى در دربى اصفهان مقابل 
سپاهان شوند و با گذراندن دوئل دشوار و البته پرتلفات و حادثه 
نساجى، خود را مهیاى میزبانى از تیم همشهرى خود در هفته 

چهاردهم نمایند.

رضایى: به فحش باشد 
هر بازى10  اخراج دارد

تلفات سنگین اولین برد ذوب آهن
 در لیگ بیستم

باالخره صداى داوران هم در آمد. داورانى که اشتباهات سربه 
فلک کشیده آنها در لیگ بیستم فوتبال ایران صداى اعتراض 
بازیکنان، مربیان، مدیران و هواداران را در آورده است تا جایى 
که بعضًا این داوران خطاکار مجبور به عذرخواهى از تیم هایى 
شده اند که به اشتباه علیه آنها سوت زده اند و یا در نهایت عذاب 

وجدان گرفته و کًال داورى را کنار گذاشته اند.
اما حاال نوبت به داوران رسیده که با اعتراض به تیغ تیز اتهامى 
که امیر قلعه نویى زیر گردنشــان نهاده خواســتار محرومیت 

پرافتخارترین مربى لیگ برتر شوند.
پس از اینکه ژنرال به ســیم آخــر زد و روى آنتن زنده مدعى 
شــد اشــتباهات داورى علیه تیم هاى او اتفاقى نیست و «به 
واسطه «عناد» با او به صورت ســریالى در آمده، باالخره خون 
داوران متهم شده از سوى ژنرال هم به جوش آمد و اولتیماتوم 
داده اند که اگر قلعه نویى تا یک شنبه محروم نشود دیگر براى 

هیچ دیدارى سوت نخواهند زد.
بر هیچکس پوشیده نیســت که این اولین بار نیست که قلعه 
نویى با به میان کشــیدن «دشــمنى» برخى با خــود، آنها را 
باعث و بانى امتیازاتى که از دست مى دهد معرفى مى کند و با 
شیوه اى که او در پیش گرفته مى توان به جرأت هم گفت آخرین 
بار هم نخواهد بود، اما شاید اگر پیش تر پاسخى درخور به این 

قبیل سخنان امیرخان داده مى شد کار به اینجا نمى کشید.
همان دو سال پیش که با «قلدر» خطاب کردن یکى از بهترین 
داوران ایران، ادعاهاى جنجالى اش را شروع کرد و مدتى بعد 
هم با نام بردن از سه داور دیگر به غیر از فغانى، خاطرنشان کرد 
«این 4 داور خاطرات بد زندگى من هستند و از آنها نمى گذرم» 
اگر همان زمان دپارتمان داورى به جاى اینکه داوران محکوم 

شده از سوى این سرمربى را مجبور به سکوت کند، به آنها اجازه 
مى داد از خودشــان دفاع کنند و  از قلعه نویى هم مى خواست 
مدارك و مستنداتش را ارائه دهد، مشخص مى شد حق با چه 

کسى است.
شــاید هم آنها حق را به این ســرمربى مى دادنــد که اجازه 
دادند هر چه دلش مــى خواهد بگوید و تا امــروز پیش رود و 
بارها و بارها تکرار کنــد که چندین جام را به واســطه همین 
دشــمنى ها و ناعدالتى ها از دست داده است. اشتباهات متعدد 
داورى که همه تیم ها بابت امتیاز از دست دادن بخاطر آنها گله 
دارند اما ژنرال مدعى است که بیشتر از همه در حق تیم هایى 
که او سکاندارشان مى شود در این زمینه جفا شده آن هم فقط و 

فقط بخاطر حضور او در رأس هدایت آن تیم ها!
و  اینقدر بر این موضوع پافشــارى کرد تا کار به جایى رســید 
که حاال داوران متهم شده از ســوى او تصمیم گرفتند پیش از 
آنکه از ســوى دپارتمان داورى ممنوع المصاحبه شوند براى 
احقاق حق خود در برابر این اتهامــات، اولتیماتوم دهند که یا 
امیرخان باید محروم شود بابت حرف هایش، یا اینکه آنها خود 
را از قضاوت محروم مى کنند؛ مرگ یک بار، شــیون هم یک 
بار. اگر این اولتیماتوم کارساز شــود، باالخره یا از دست هاى 
پشــت پرده اى که «10 ســال» در حق ژنرال ظلم کرده اند 
پرده بردارى مى شود یا چاره اى براى امیر قلعه نویى نمى ماند 

جز اینکه دست از مظلوم نمایى بردارد.

پس از انتقادات فراوان از داورى هاى پراشتباه در لیگ بیستم؛

فوران آتشفشان داوران علیه امیرخان!
مرضیه غفاریان

مهره کلیدى ترکیب شــان و البته نبود رحمان رضایى، آماده صف آرایى در دربى اصفهان مقابل 
سپاهان شوند و با گذراندن دوئل دشوار و البته پرتلفات و حادثه 
نساجى، خود را مهیاى میزبانى از تیم همشهرى خود در هفته 

چهاردهم نمایند.

امیر قلعه نویى با پیروزى مقابل سایپا به یک رکورد تاریخى در رقابت هاى لیگ برتر ایران دست یافت.
هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ برتر براى سیرجانى ها شیرین به پایان رسید و آنها موفق شدند پس 
از 4 هفته ناکامى مقابل حریفان، باالخره رنگ پیروزى را به چشم ببینند و با کسب 18 امتیاز به رده 

پنجم جدول رده بندى رسید.
با این پیروزى که گل گهر به دست آورد، امیر قلعه نویى به یک رکورد ویژه دست یافت. ژنرال براى 

هفدهمین بار در تقابل هایش برابر خودروسازان به پیروزى دست یافت و به یک آمار ویژه رسید.
پیروزى قلعه نویى مقابل سایپا، بیشترین تعداد بردى است که یک مربى مقابل یک تیم در تاریخ لیگ 

برتر کسب کرده است.

رکورد تاریخى دیگر براى قلعه نویى

مهاجم ایرانى زنیت در تابستان پیش رو به دنبال جدایى است.
سایت « Euro-football» روسیه خبر داد ســردار آزمون مهاجم ملى پوش ایرانى و عضو 

باشگاه زنیت سن پترزبورگ روسیه در تابستان پیش رو ابراز تمایل کرده تا این تیم را ترك کند.
آزمون به دنبال پیشرفت است به همین خاطر تصمیم دارد به لیگ بهترى برود تا آینده فوتبالى اش 

را بسازد. او در شرایط کنونى پیشنهاداتى دریافت کرده است.
بحث انتقال آزمون از هفته اخیر مطرح شده و رســانه هاى روسیه از احتمال جدایى این بازیکن 

ایرانى از زنیت در تابستان پیش رو خبر دادند.

اعالم آمادگى آزمون براى جدایى از زنیت

رســانه معتبر پرتغالى پس از گلزنى طارمى مقابل گیل ویسنته در جام حذفى به درخشش خیره 
کننده این بازیکن ایرانى در مسابقات خارج از خانه پرداخت.

بامداد دیروز در چارچوب یک چهارم نهایى جام حذفى پرتغال، پورتو مقابل گیل ویسنته به برترى 
2 بر صفر رسید. مهدى طارمى از ابتدا در ترکیب قرار داشت و توانست گل دوم تیمش را در دقیقه 

88 با یک ضربه چیپ عالى به ثبت رساند.
ستاره ایرانى در هر مسابقه که در زمین حضور داشته توانسته 
براى پورتو گلزنى کند و یک آمار خیره کننده را از خود به 

نمایش گذارد.
مهدى طارمى در لیگ پرتغال 7 گل و در جام حذفى 
این کشور 4 گل تاکنون به ثبت رسانده است. این 
بازیکن اکنون به مهره اصلى کونسیسائو 
بدل شــده و درخششــى بى نظیر در 
پرتغال به ثبت رســانده اســت. 
ستاره ایرانى در سال 2020 
توانست به آقاى گل پرتغال 
بدل شود. او در ماه دسامبر 
جایزه بهتریــن مهاجم را 
دریافت کرد و در تیــم منتخب ماه 

ژانویه از سوى گل پوینت نیز جاى گرفت.
رسانه رکورد پرتغال در گزارشى به تمجید از ستاره ایرانى 
پورتو پرداخت و به علت تداوم گلزنى طارمى در خصوص 
او نوشت: مهدى دور از خانه ترس به جان ها انداخته است. 
طارمى در مسابقات خارج از خانه آمار فوق العاده اى به ثبت 
رسانده و توانسته در 5 بازى اخیر خارج از خانه پورتو، 7 گل به 

ثبت رساند.

طارمى وحشت به جان همه انداخته است

88 با یک ضربه چیپ عالى به ثبت رساند.
ستاره ایرانى در هر مسابقه که در زمین
براى پورتو گلزنى کند و یک آمار خ

نمایش گذارد.
مهدى طارمى در لیگ پرتغال
4این کشور 4 گل تاکنون به
بازیکن اکنون به مه
بدلشــده و د
ث پرتغال به
ستاره

توانس
بدل
جای
دریافت کرد و
ژانویه از سوى گل پوینت نیز جاى گ
رسانه رکورد پرتغال در گزارشى به
پورتو پرداخت و به علت تداوم گلزن
او نوشت: مهدى دور از خانه ترس به
طارمى در مسابقات خارج از خانه آما
5 بازى اخیر خارج 5رسانده و توانسته در

ثبت رساند.
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سفیر جمهورى اسالمى ایران در فدراسیون روسیه با بیان 
اینکه قرارداد خرید و همچنین تولید مشــترك واکسن 
روسى «اسپوتنیک وى» بین تهران و مسکو امضا شد، 
اعالم کرد که اولین محموله این واکسن تا 16 بهمن به 

ایران ارسال خواهد شد.
کاظم جاللى تصریح کرد: به دنبال ثبت واکسن روسى 
«اسپوتنیک وى» در ایران که محمد جواد ظریف وزیر 
خارجه جمهورى اسالمى ایران در مسکو خبر آن را اعالم 
کرد، قرارداد خرید و تولید مشترك آن بین ایران و روسیه 
دیروز جمعه به امضا رسید و براساس توافق صورت گرفته 
 (RDIF) با رییس صندوق سرمایه گذارى مستقیم روسیه

مقرر شد اولین محموله واکســن تا 16 بهمن و در ایام 
پیروزى انقالب اسالمى به ایران ارسال شود.

وى افزود: محموله دوم تا آخر بهمن و محموله سوم هم 
تا دهم اسفند ارسال مى شود و همین روال هر دو هفته و 
یک ماه بین ما و روسیه براى ارسال محموله هاى واکسن 

به داخل ایران ادامه خواهد یافت.
جاللى خاطر نشان کرد : با توجه به اینکه ظرفیت واکسن 
سازى ایران هم باالست طرف روس و ما توافق کردیم 
که این واکسن در داخل ایران نیز به شکل مشترك تولید 
شود. در همین راســتا هیاتى از ایران به مسکو خواهند 

رفت.

سخنگوى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى از 
کاهش میزان رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در کشور 

خبر داد.
ســیما ســادات الرى روز شــنبه درباره میزان رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در کشــور بیان کرد: از اول بهمن 
تا هشتم بهمن ماه، میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
در کشور کاهش یافته و به 80.74 درصد رسیده در حالیکه 

این میزان تا اول بهمن ماه 83.88 درصد بود.
معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى گفت: 
بیشترین میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى در کشور 
مربوط به اســتان هاى چهارمحال و بختیارى، مرکزى و 

هرمزگان و همچنین کمترین میــزان رعایت مربوط به 
استان هاى تهران، خوزستان، سیســتان و بلوچستان و 
مازندران اســت. الرى ادامه داد: بیشترین میزان رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى در اماکن عمومى در حال حاضر 
مربوط بــه ادارات و کمتریــن میزان مربــوط به دفاتر 

پیشخوان و سامانه هاى مسافربرى برون شهرى است.
سخنگوى وزارت بهداشــت اظهار کرد: از اول تا هشتم 
بهمن ماه، بیشــترین موارد اخطار و معرفــى به مراجع 
قضایى در زمینه رعایت پروتکل هاى بهداشتى در اماکن 
عمومى مربوط به نانوایى ها و سپس رستوران ها و بانک ها 

بوده است.

ارسال اولین محموله واکسن 
روسى در هفته جارى

کاهش میزان رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى 

در لبه پرتگاه 
  انتخاب| رئیس شـوراى عالى نظام پزشـکى 
نسـبت به بروز موج چهارم کرونا در کشور هشدار داد. 
مصطفى معین با عنوان این مطلب که کادر پزشـکى 
در معرض آسـیب پذیرى بیشـترى قـرار دارد و نباید 
سرمایه هاى ملى را از دست بدهیم، گفت: کشور در لبه 
پرتگاه موج چهارم کرونا قرار دارد و اگر وارد این پیک 
شویم به طور حتم با افزایش میزان مرگ و میر مواجه 
خواهیم شد. وى افزود: بازگشایى مدارس و برداشتن 
محدودیت ها کشور را با پیک چهارم مواجه خواهد کرد، 
لذا واردات فورى واکسن استاندارد از ضروریات است. 
معین تاکید کرد: کادر درمان، سالمندان و افرادى که 
بیمارى هاى زمینه اى دارند، در اولویت دریافت واکسن 

کرونا قرار دارند.

ردیابى بستنى هاى کرونایى
  رکنا| شرکت سازنده بستنى هاى آلوده به کرونا 
توسط مسئولین پلمب شد.مقامات شرق چین توانستند 
تمامى جعبه هاى بستنى که به کرونا آلوده شده بودند را 
ردیابى کنند. به گفته مقامات، تعداد این جعبه ها که به 
فروش رفته 390 جعبه است که توانستند کارتن هاى 
بسـتنى را جمع کنند و به فروشندگان در سایر شهرها 
هم این موضوع اطالع داده شده است. در جریان کشف 
جعبه ها شرکت سازنده این بسـتنى پلمپ شد و تمام 
کارگران شرکت هم بعد از آزمایش کرونا به قرنطینه 
رفتند این در حالى است که تاکنون موردى از ابتال به 

کرونا بر اثر خوردن بستنى گزارش نشده است.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت برنا بتن نوین آزما با مسئولیت محدود به شماره ثبت 63593 و شناســه ملى 14008800240 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : 
ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: انجام و ارائه خدمات فنى آزمایشگاهى بتن، جوش و ژئوتکنیک 
، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط. - ماده 12 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : هیأت مدیره شرکت مرکب 
از 2 الى 5 نفر مى باشدکه در مجمع عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب مى شوند. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1085776)

آگهى تغییرات 
شرکت پارس آرین جى سهامى خاص به شماره ثبت 33153 و شناسه ملى 10260536760 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/10/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى عباس بدیعى گورتى به شماره ملى 1291484477 ، آقاى جعفر بدیعى به شماره ملى 
1291738703 و آقاى قاسمعلى بدیعى به شماره ملى 1291728694 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقاى 
محمدعلى قاسمى گورتى به شماره ملى 1291716017 بسمت بازرس اصلى و آقاى حامد فارسى به شماره ملى 1292143770 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1085739)

آگهى تغییرات 
شرکت نقش آفرینان مهراد فردا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61913 و شناسه ملى 14008142191 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/10/02 به استناد نامه شماره 13/99/15476 مورخ 1399/11/4 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سید حسام محمودیه به کدملى 1290719276 بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و سید على اصغر محمودیه به کدملى 4431424474 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و فهیمه پارسایى به کدملى 0068470290 بسمت عضو هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسى کاربرد تحقیق به شناسه 
ملى 10260103000 و ساناز حدادى به کدملى 1292620412 بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 
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 (1084769)

آگهى تغییرات 
شرکت برنا بتن نوین آزما با مسئولیت محدود به شماره ثبت 63593 و شناســه ملى 14008800240 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/10/09 آقاى علیرضا حسن نژاد به کدملى 1270437003 بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا سجادیه به کدملى 
1271726513 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى بهروز ستارى خوراسگانى به کد ملى 1270927469 بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
(خارج از شرکا) و آقاى محمدحسن نادرى فر به کد ملى 1911292943 بعنوان عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) براى مدت نامحدود انتخاب و کلیه 
اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق مالى شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمى (از جمله افتتاح یا بستن حساب و برداشت از حساب) و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1085777)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آریا کود اسپادان درتاریخ 1399/11/05 به شــماره ثبت 66797 به شناسه ملى 
14009752054 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید و توزیع و پخش انواع نهاده ها و محصوالت کشاورزى اعم از کودهاى آلى و 
شیمیایى و زیستى و سموم کشاورزى و انواع بذر و تجهیزات و ماشین آالت در حوزه کشاورزى و دام و طیور 
و آبزیان و گیاهان دارویى و گیاهان زینتى، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، گشایش اعتبارات 
و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى 
و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و 
اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ فردوس ، کوچه 
اسالمى[15] ، کوچه شهید فتحى ، پالك- 10 ، طبقه همکف کدپستى 8177716361 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 2548 مورخ 1399/10/30 
نزد بانک کشاورزى شعبه دانشجو با کد 2548 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سمیه قدیرى 
به شماره ملى 1100328637 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال آقاى حبیب اله قدیرى قهدریجانى به شماره ملى 1111120676 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى حامد کریمى به شماره ملى 1270249754 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا آقائى قهدریجانى به شماره ملى 1111058768 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم عذرا شفیعى قهدریجانى به شماره ملى 1111131201 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1085730)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود هوران هومان آرویج درتاریخ 1399/11/07 به شماره ثبت 66826 به 
شناسه ملى 14009759329 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشــد : خریدو فروش کاال و لوازم خانگى ،آهن آالت ، مصالح ســاختمانى ،محصوالت 
کشاورزى و دامپرورى ، فرش و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى 
اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ 
وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق 
اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش مرکزى ، شهر خورزوق، محله خورزوق ، بلوار 
قائم مقام فراهانى ، خیابان شهید پارسى ، پالك 114 ، طبقه همکف کدپستى 8345133751 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقاى محمد اسماعیلى به شماره ملى 1286086221 دارنده 3000000000 ریال سهم الشرکه 
خانم الهام اورنگى به شماره ملى 5110734781 دارنده 2000000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقاى محمد اسماعیلى به شماره ملى 1286086221 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود خانم الهام اورنگى به شماره ملى 5110734781 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1086122)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود تارا سپاهان جم درتاریخ 1399/11/07 به شماره ثبت 66832 به شناسه 
ملى 14009760631 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزلــه اخذ مجوز و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشــد : خریدو فروش کاال و لوازم خانگى ،آهن آالت،مصالح ســاختمانى ، کشاورزى و 
دامپرورى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشــور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى 
انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت 
از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و 
اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سیچان ، کوچه شهید مهدى 
کشــاورز[29] ، خیابان حکیم نظامى ، پالك 576 ، طبقه همکف کدپستى 8173869411 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 2,000,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا خانم زینب اسماعیل زاده قهدریجانى به شماره ملى 1100498435 دارنده 1000000000 
ریال سهم الشرکه خانم فریبا رهنما به شماره ملى 1110755694 دارنده 1000000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زینب اسماعیل زاده قهدریجانى به شماره ملى 1100498435 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فریبا رهنما به شماره ملى 1110755694 و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1086115)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا فراز آژند شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 65199 و شناسه ملى 14009315127 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محل شرکت به اصفهان . شهرستان اصفهان . بخش مرکزى . شهر اصفهان . محله سروستان . کوچه صفا . کوچه شهید مجید طرفه نژاد . پالك 28 طبقه همکف به کد پستى 8199933865 

منتقل گردید و ماده اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1085746)

آگهى تغییرات 
شرکت پایشگران صنعت بسپار اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 57258 و شناسه ملى 14006285242 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت در واحد اصفهان به نشانى استان استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ زیار ، کوچه اعظم [115-12] ، بلوار کشاورز ، پالك 0 ، ساختمان دى ، طبقه دوم ، واحد 18 و کدپستى 

8177798556 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1085787)

آگهى تغییرات 
شرکت پارس آرین جى سهامى خاص به شماره ثبت 33153 و شناسه ملى 10260536760 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/24 آقاى عباس بدیعى گورتى به شماره ملى 1291484477 بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، آقاى جعفر بدیعى به شماره ملى 1291738703 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقاى قاسمعلى بدیعى به شماره ملى 1291728694 بسمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1085753)

آگهى تغییرات 
شرکت آراد بتن موج نو سهامى خاص به شماره ثبت 64215 و شناسه ملى 14009027557 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/25 آقاى شهرام بقائى نائینى به شماره ملى 3341171290 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، آقاى حسین شیرزادى گارماسه به شماره ملى 1100220534 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، آقاى میثم مجیرى به شماره ملى 1292453321 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا نایب رئیس هیات مدیره و سهامدار (آرمان شعبانى) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1086137)   

چرا کرونا دارو ندارد؟

عضو کمیته علمى کشورى کرونا به بیان توضیحاتى در این 
خصوص که چرا ساخت واکسن کرونا آسان تر از تولید دارو 

براى این بیمارى است، پرداخت.
علیرضا ناجى در پاسخ به این ســوال که چرا کرونا داروى 
قطعى  ندارد اما واکسن دارد؟ گفت: از آنجایى که ویروس در 
درون سلول ها تکثیر پیدا مى کند، چنانچه داروى شیمیایى 

وجود داشته باشد و داراى ترکیبى باشد که در محیط کشت 
سلولى جلوى تکثیر سلول را بگیرد، ممکن است در محیط 
آزمایشگاهى از تکثیر ویروس جلوگیرى کند اما به عنوان 
دارو براى بدن مناسب نباشد، چرا که احتمال دارد توکسیک 

و سمى باشد و باعث شود بدن از بین برود.
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسى آزمایشگاه مسیح 

دانشــورى ضمن اشــاره به اینکه پیدا کردن هدف ها در 
ساخت دارو  بسیار مهم است و اینکه چه هدفى را استفاده 
کنیم که اختصاصا روى ویروس اثر گذار باشــد و تاثیرى 
روى بدن نداشته باشد، از اهمیت ویژه اى برخوردار است، 
اظهار کرد: ممکن است روى یک قسمت از سیستم ایمنى 
کار شود ولى اقدامى که انجام مى شود بر روى کل سیستم 

ایمنى تاثیر بگذارد و به همین دلیل تولید دارو به خصوص 
در مورد ویروس ها نسبتاً سخت تر از ساخت واکسن است و 
از این رو مقدار دارو هاى ضدویروسى که داریم بسیار کمتر 
از باکترى ها است، چون ماهیت آن ها تنگاتنگ از ژنتیک 
کارخانه سلولى بدن انسان استفاده مى کنند و هدف هاى 

داروى ما کمتر است.
استاد ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
توضیح داد: در مورد کرونا هم این اتفاق افتاده است و تنها 
دارویى که گفته مى شود به مقدار زیادى ویروس را کاهش 
مى دهد، همان دارویى است که رییس جمهور سابق آمریکا 
هم از آن اســتفاده کرد و  البته چنانچه این دارو در زمان 
مناسب به بیمار داده شــود، تاثیرگذار است، چرا که زمان 

اثردهى دارو مهم است.
عضو کمیته علمى کشورى کرونا بیان کرد: در کووید دو 
فاز بیمارى وجود دارد که یک مرحله ویروســى است و در 
هفته اول بیمارى رخ مى  دهد و فاز بعدى التهابى اســت و 
در هفته هاى بعد آغاز مى شــود؛ در فاز هاى التهابى دیگر 
ویروس وجود ندارد و در این مرحلــه از بیمارى ویروس 
اثر خود را گذاشته است و به همین دلیل سیستم ایمنى به 
صورت لجام گسیخته نسبت به بدن واکنش نشان مى دهد 

بنابراین  باید در این فاز سیستم ایمنى کنترل شود.
وى افزود: براى همین دارو هایى همچون کورتون و ... براى 
بیماران مبتال به کرونا تجویز مى شود و تاثیرگذار است و به 
بیماران بدحال که در بیمارستان بسترى شدند، از این جنبه 
کمک مى کند. البته در کنار این دارو هاى ضدویروسى نظیر 
رمدیسیویر و ...  هم استفاده مى شــوند و بیشتر مربوط به 
فاز ویروسى بیمارى اســت و به همین دلیل باید در زمان 
مناســب مصرف شــوند و اگر در هفته هاى بعد استفاده 
شــوند، تاثیر چندانى ندارند و به طور کلــى دارویى براى 
کووید به صورت اختصاصى نداریم که بخواهد معجزه اى 
کند و مثل سایر دارو هاى آنتى بیوتیک ها باشد که باعث 

درمان شود.

ســازمان بین المللى کار وابســته به سازمان ملل 
متحد در گــزارش جدید خود اعــالم کرد پاندمى 
کرونا اقتصاد جهانى را به لرزه درآورده و چهار  برابر 
بیشــتر از بحران مالى بزرگ 2009 بیکارى ایجاد 

کرده است.
این نهاد ســازمان ملل در گزارش خود اعالم کرد: 
در سال 2020 بازار کار جهان به طور بى سابقه اى از 
بحران کرونا آسیب دید و 8.8 درصد از کل نیروى 
کار جهان (در مقایسه با سه ماهه چهارم 2019) از 

دست رفت.
با احتســاب ســاعات کار کاهش یافته و روزهاى 
تعطیل اجبارى به علت کرونا، این میزان معادل از 
دست رفتن بیش از 250 میلیون شغل دائم مى باشد.

تعداد مشاغل از دســت رفته در سال 2020 رکورد 
بى سابقه اى زد و 114 میلیون نفر بیکار شدند که در 

این میان زنان و جوانان بیش از همه آسیب دیدند.
ســازمان ملل در این گزارش نوشت: بحران کرونا 
بدترین و شدیدترین بحرانى است که بشریت بعد 
از ناامیدى بزرگ اقتصادى در دهه 1930، گرفتار 

آن شده است.

255 میلیون شغل 
تمام وقت از بین رفت
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آگهى مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه )
شماره آگهى : 139903902133000017 شــماره پرونده: 139904002004000011 
آگهى مزایده پرونده اجرائى شماره 139904002004000011  (شماره بایگانى 9900044 
تمامت ششدانگ پالك ثبتى  ششصد و سى فرعى از پنج باقیمانده مفروز و مجزى شده از 
دو قطعه 4 نجف آباد بخش 11  ثبت اصفهان به مساحت دویست و چهل متر مربع بانضمام 
کلیه توابع ولواحق عرفیه و شــرعیه   به آدرس : نجف آباد امیر آباد خیابان مطهرى شمالى 
خیابان غفارى کوى شهید کبیرى پالك 3 کد پستى 8513997711 که سند مالکیت آن در 
صفحات 389 و 173 دفاتر جلد 666 و 607 ذیل شماره 150937 و 139235 شماره چاپى 
734283 و 734282 بالسویه به نام آقاى اکبر شاه بندرى فرزند عباسعلى و خانم سمیه شاه 
بندرى فرزند جعفر قلى  ثبت و صادر شده اســت  به شماًال : درب و دیوار به طول ده متر  به 
کوچه شرقًا : دیوار به دیوار اول به طول بیست و چهار متر و پنجاه سانتیمتر به شماره پالك 
ششصد و شصت و چهار فرعى جنوبًا : دیوار به دیوار  به طول ده متر به شماره ششصد و سى 
و یک فرعى  غربًا : درب و دیواربه طول بیست و چهار متر و پنجاه سانتى متر به کوچه  است 
که طبق نظر کارشناس رسمى  دادگسترى محل داراى مساحت  سندى  دویست و چهل متر 
مربع ساختمان دو طبقه نوساز با اسکلت با اسکلت بتن و نماى سنگ و آجر ، فاقد آسانسور 
، دستگاه پله کف سنگ و بدنه سرامیک ، نرده هاى استیل ، داراى دوربین و دزد گیر شامل 
همکف سالن و سه اتاق سرامیک بدنه و کاغذ دیوارى ، سقف کناف کارى ، کمدهاى داخل 
اتاق هایگالس ، سرویس بهداشــتى و حمام تمام سرامیک آشپزخانه اپن تمام سرامیک با 
کابینت هایگالس و هود ، دربهاى چوبى و پنجره ها دو جداره میباشــد. طبقه اول مشابه 
همکف با کف سرامیک ، بدنه گچ سفید بدون کاغذ دیوارى و داراى تراس تمام سرامیک ، 
همچنین داراى یک زیر زمین حدود 60 متر مربعى با یک سالن کوچک و بدنه تا یک متر 

سرامیک و بدنه گچ است . سیستم گرمایشى پکیج و رادیاتور ، سرمایش کولر آبى و انشعابات 
شامل دو انشعابات برق دو انشــعابات گاز و یک انشعاب آب است . طبق سند رهنى شماره 
28095-98/07/18 تنظیمى در دفتر اسناد رســمى شماره 261 اصفهان در رهن شرکت 
برگ سیب سبز قرار دارد و طبق اعالم وکیل بستانکار ملک مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد 
از ساعت 9 صبح تا 12 روز شــنبه  مورخ 99/11/25 در محل اجراى  ثبت اسناد و امالك 
شهرستان  نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى سوم  به مزایده گذارده مى شود .  مزایده 
از مبلغ پایه  بیست و هفت میلیارد و پانصد میلیون  ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس 
رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق  ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد . ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد مورخ 99/11/12 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
ده درصد پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك بابت 
پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.  1085079/م 

الف – اکرم محمود صالحى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد /11/127 

درد کبد در قسمت باالیى شــکم، در سمت راست بدن احساس 
مى شود. این درد مى تواند نشــانه یک بیمارى جدى باشد، به 
همین دلیل مراجعه به پزشک ضرورى است. یک کبد سالم به 
بدن کمک مى کند تا با عفونت ها مبارزه کــرده و خون را تمیز 

کند. 
همچنین در متابولیســم نقش ایفا کرده و خود را هنگام آسیب 
ترمیم سازد. اگر کبد قادر به انجام درست کار خود نباشد، مى تواند 
یک وضعیت مهلک ایجاد کند. درد کبد به دالیل مختلف بوجود 
مى آید و مهم است بدانیم چه چیزى باعث درد مى شود تا آن را 

درمان و از آسیب کبد جلوگیرى کنیم.
 درد کبد، خسته کننده، غیر اختصاصى و شدید است. هم چنین 
مى تواند منجر به کمر درد شــود. درد کبد گاهــى اوقات با درد 
سمت راست شانه، شکم یا کلیه اشتباه گرفته مى شود. بسیارى 
از بیمارى هاى کبد و دیگر بیمارى اندام ها مى تواند موجب درد 
کبد شوند. حتى برخى از آنها مى توانند منجر به آسیب کبد شوند. 
عدم درمان بیمارى هاى کبد موجب توقف کار این عضو حیاتى 

بدن مى شود.
بیمارى کبد به شــرایطى که موجب التهاب کبد یا آســیب آن 
مى شود اشاره دارد و ممکن اســت بر عملکرد کبد تاثیر بگذارد. 

درد کبد اغلب نشانه بیمارى کبد است. عالیم بیمارى 
کبد، اغلب تا زمانى که بیمارى پیشرفت نکند، ظاهر 
نمى شوند، بنابراین مهم است که از درد کبد و عالیم 
آن آگاه باشــید ، زیرا مى تواند منجر به اختالل کبد 

شود.
نشانه ها و عالئم بیمارى کبد عبارتند از: درد شدید، 
به خصوص در شــکم، تب، ادرار تیــره، مدفوع

 بى رنگ و خونین و یــا مدفوع تیره رنگ، تهوع و 
استفراغ، کاهش وزن، پوست مایل به زرد، حساسیت 

شدید هنگام لمس شکم، تورم شــکم و یا پاها و مچ پا، 
خارش پوست، خستگى مزمن و از دست دادن اشتها.

 بیش از 100 نوع بیمارى کبد مى تواند منجر به درد کبد 
شود. موارد زیر نمونه هایى از این بیمارى ها مى باشد:

کالنژیت یا التهاب سیستم مجارى صفراوى به دلیل 
عفونت باکتریایى. هپاتیت که به معناى التهاب کبد 
مى باشد و شــایع ترین علت آن ویروس است. آبسه 
کبد که یک کیسه پر از مایع آلوده یا چرك است که 
در کبد شکل مى گیرد.  سیروز گه جاى زخم برگشت 

ناپذیر کبد است. 

درد کبد را جدى بگیرید

نتایج یک مطالعه نشان مى دهد آلودگى هوا با افزایش خطر کاهش بینایى پیشرونده و برگشت ناپذیر 
موسوم به «دژنراسیون ماکوال مرتبط با سن» ارتباط دارد.

محققان دانشگاه کالج لندن دریافتند افراد ساکن در آلوده ترین مناطق حداقل 
8 درصد بیشتر مبتال به دژنراسیون ماکوال مرتبط با سن مى شوند. «پال فاستر»، 

سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «ما خطر دیگر سالمتى ناشى از آلودگى هوا را شناسایى 
کرده ایم. یافته هاى ما نشان مى دهد که زندگى در مناطقى با هواى آلوده، به ویژه ذرات ریز ناشى از 

اگزوز اتومبیل ها، مى تواند در بیمارى چشم نقش داشته باشد.»
وى در ادامه مى افزاید: «به نظر مى رسد حتى قرار گرفتن در معرض آلودگى تقریبًا 

کم نیز خطر دژنراسیون ماکوال مرتبط با سن را تحت تأثیر قرار مى دهد و این نشان مى دهد که
به همراه دارد.» آلودگى هوا یک عامل خطر قابل اصالح است که ریسک بیمارى چشمى را براى تعداد کثیرى از افراد 

با درآمد باال اســت. پیش بینى مى شــود که تعداد دژنراســیون ماکوال مهمترین علت نابینایى برگشــت ناپذیر در بین افراد باالى 50 سال در کشورهاى 
مبتالیان تا سال 2040 به 300 میلیون نفر برسد. فاکتورهاى پرخطر شناخته شده شامل افزایش سن، سیگار کشیدن و ژنتیک است.

آلودگى هوا در مشکالت مغزى مانند بیمارى آلزایمر، بیمارى پارکینسون و سکته مغزى نقش دارد، درحالیکه مطالعه سال 2019 توسط همان تیم تحقیقاتى نشان داد که آلودگى هوا 
با افزایش خطر آب سیاه چشم نیز مرتبط است. قرار گرفتن در معرض ذرات معلق یکى از قوى ترین عوامل پیش بینى کننده مرگ و میر در بین آالینده هاى هوا است.

ارتباط آلودگى هوا با افزایش 
ریسک نابینایى

اپذیر 

سایى 
ناشى از 

د که
دارد.» کثیرى از افراد بههمراه

چرا رنگ دندان 
تغییر مى کند؟

صرف قهوه، چاى، دخانیات، افزایش ســن، از دســت رفتن بافت عصبى 
دندان از جمله دالیل تغییر رنگ دندان است که باید توسط دندان پزشک 
مورد بررسى قرار گیرد. یکسرى عوامل خارجى است که روى دندان تاثیر 
مى گذارد مانند مواد رنگى که فرد مصرف مى کند؛ که براى برطرف کردن 
تغییر رنگ باید از جرم گیرى یا بروســاژ اســتفاده کنیم.تغییر رنگ دیگر، 
موادى به بافت داخلى دنــدان نفوذ مى کند و موجــب تغییر رنگ دندان 
مى شــود. این حالت با جرم گیرى بهبود نمى یابد و باید از موادى استفاده 
کنیم که به داخل دندان نفوذ کند و باعث سفید کردن دندان شود که به آن 

بلیچینگ مى گویند و مردم عامه به آن سفید کردن دندان مى گویند.
یک نوع از آن ها عوامل خارجى اســت، نوع دیگر آن ها داروهایى اســت 
که در کودکى مصرف مى شــود و علت بعدى این است که با افزایش سن 
رنگ دندان زردتر مى شود. این ها مواردى است که مى توان با بلیچینگ 

برطرف کرد. 
خمیردندان هایى هستند که داخل آن ها ترکیبات سفید کننده  وجود دارد. 
از همان موادى که دندان پزشــکان اســتفاده مى کنند. منتهى با غلظت 
پایین تر. الك ها و برچســب هایى که براى ســفید کــردن دندان تهیه 
شده است روى ســطح دندان اثر منفى ندارد. درباره ماندگارى اش تردید 
وجود دارد  ممکن اســت ســفید بکند؛ اما خیلى زود رنگ دندان به حالت 

قبلى اش برگردد.

پزشکان معالج مهرداد میناوند در توضیح علت فوت عنوان کردند که او دچار آمبولى 
شده وجانش را از دست داده است.

آمبولى همان مسدود شدن شریان هاست. لخته شدن خون باعث انسداد رگ ها 
مى شود. گاهى در قلب و ریه و گاهى در شریان هاى دیگر حتى پا. این لخته شدن 

خون مى تواند باعث مرگ یک فرد شود. 
دکتر محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص آى.سى.یو در بیمارستان مسیح دانشورى 
دراین باره مى گوید: آمبولى پدیده جدیدى در دنیا نیســت. بیمارانى که در بخش 
مراقبت هاى ویژه (آى.سى.یو) بسترى مى شوند به دلیل نداشتن تحرك حتى با 
داروى ضد انعقاد نیز در معرض آمبولى قرار مى گیرنــد. با توجه به عفونت هاى 
مختلف (ویروسى و باکترى) شانس آمبولى در بیماران آى.سى.یو افزایش مى یابد.
وى با اشاره به این که اختالالت خونى در بیمارى هاى عفونى، افزود: این اختالالت 
در بیمارى هاى عفونى ویروســى به وجود مى آید. درباره کووید-19 اختالالت 
آمبولى و بدتر از آن خونریزى به دلیل کاهش پالکت خون اتفاق مى افتد. در این 

شرایط این اتفاقات بدتر شده است.
دکتر محمدرضا هاشمیان درباره نحوه تشخیص آمبولى تاکید کرد: از طریق برخى 
فاکتورهاى کلینیکى مانند افزایش تنفس و ضربات قلب، افت اکسیژن رسانى خون 
انجام مى شود. اما تشخیص قطعى آن با تست هاى مکمل انجام مى شود. در مورد 
مهرداد میناوند تشخیص آمبولى از طریق کلینیکى انجام شد. با توجه به این که 
ریه و قلب پایدار بود و ناگهان ناپایدار شد، آمبولى ریوى تشخیص داده شد. با این 
همین تشخیص بالینى علت و سبب مرگ، مشکل تنفسى ناشى از کرونا اعالم شد.

فوق تخصص آى.سى.یو در بیمارستان مسیح دانشورى در پاسخ به این سوال که 
چرا آمار آمبولى ها افزایش یافته است؟ گفت: یکى از علت آن افزایش تعداد عمل 
جراحى پیشرفته است. سال هاى گذشته بسیارى از جراحى ها انجام نمى شد اما به 
دلیل پیشرفت و به روز شدن تکنیک هاى جراحى، تعداد جراحى ها بیشتر شده و به 

همین دلیل تعداد آمبولى ها نیز افزایش یافته است.
دکتر محمدرضا هاشمیان تاکید کرد: موضوعى که به عنوان دبیر انجمن تسریع 
بهبودى پس از جراحى مى توانم بگوییم این است که در دنیا اعالم شده که بیماران 
پس از عمل جراحى باید سریع تر راه بروند. ما این که بیشتر در تخت استراحت داشته 
باشند را قبول نداریم. هرچقدر بیماران بیشتر در تخت اقامت داشته باشند شانس 
افزایش آمبولى در آنها افزایش مى یابد. عوارض بیشتر در کووید-19 به دلیل آن 
است که عالوه بر مشــکالت کرونا، بیماران روى تخت بیشتر مى مانند. بیماران 
مبتال به کرونا وابسته به اکسیژن شــده و تحرك کمترى دارند و این کم تحرکى 

احتمال آمبولى را افزایش مى دهد.

علل افزایش آمبولى ریه در ایران 

پزشکانمعالج مهرداد میناوند درتوضیح علت فوت عنوانکردند که اودچار آمبولى

ن یر ر ىری بو یش ز ل

گاهى اوقــات ما در چارچــوب این تفکر قــرار مى گیریم که 
در گذشــته همه چیز خیلى بهتر و آســانتر بود، اما این یکى از 
ترفند هاى مغز براى ماست، خصوصاً وقتى احساس ضعف یا 
فشــار بیش از حد داریم. با این حال، در عمل این امر به ندرت 
اتفاق مى افتد که در گذشته همه چیز از نظر عینى بهتر بوده باشد. 
روانشناسان با اشــاره به این الگوى غلط تفکر درباره گذشته 
صورتى مى گویند که این یک ســوگیرى شناختى است که به 

خوبى مطالعه شده است.
این اتفاق به این دلیل رخ مى دهد که وقتى ما به گذشــته فکر 
مى کنیم، به احتمال زیاد به طور انتزاعى بــه افراد، رویدادها، 
مکان ها و چیز هاى دیگر فکر مى کنیم؛ طبق روانشناسى امروز 
وقتى ما به صورت انتزاعى فکر مى کنیم، به طور کلى روى کلیات 
مثبت و نه جزئیات اساسى که بعضى اوقات تاریک است، تمرکز 

خواهیم کرد.
به عنوان مثال، اگر تعطیالتى را که با خانواده در پنج سال پیش 
گذرانده اید را مرور کنید، احتماال مکالمات ســرگرم کننده و 
غذاى خوبى که خورده اید را به یاد مى آورید و اینکه مبل راحتى 
که پنج روز متوالى روى آن خوابیده اید چقدر ناراحت کننده بود و 

استرسى که در آن ایام داشته اید را به یاد نمى آورید.
به عبارت دیگر، جزئیات منفى رویداد هاى گذشــته با گذشت 
زمان از حافظه ما محو مى شوند در حالى که جنبه هاى مثبت آن 
باقى مانده است. البته این اتفاق خوشایندى است، زیرا در حال 
حاضر ما را در یک وضعیت ذهنى مثبت نگه مى دارد. اگر مغز ما به 
این شکل عمل نکند، احتمال کمترى وجود دارد که سال بعد نیز 
تعطیالت را به این نحو سپرى کنیم یا فعالیت هاى دیگرى را که 

براى سالمت روان ما مهم است انجام دهیم.
در حقیقت، افرادى که بیشتر از تجربه مثبت به یادآورى تجربیات 
منفى مى پردازند، بیشتر دچار اختالالت خلقى مانند افسردگى 
مى شوند. این امر تاکید مى کند که نگاه مثبت به گذشته صورتى 
یک سوگیرى شناختى است، اما مانند بسیارى از سوگیرى هاى 

شناختى، هدف مهمى را دنبال مى کند.
همیشه خوب اســت که با حس بدبینى با احساس نوستالژى 
مقابله کنید، زیرا تحقیقات روانشناسى به طور کلى نشان مى دهد 

که بهترین روز هاى ما در آینده خواهد بود نه در گذشته.
یک مطالعه، منحنى خوش بینى افراد را در طول زمان ارزیابى 
کرده اســت. محققان دریافتند که افراد در دهه بیست زندگى 
خود خوشبینى کمترى دارند، سپس به تدریج در 34 سالگى این 
روحیه  افزایش مى یابد تا اینکه در دهه 50 به اوج خود مى رسد 

و پس از آن کمرنگ مى شود.

به عبارت دیگر، شــواهد خوبى وجود دارد که مى گوید بهترین 
روز ها در آینده اســت. حتى اگر اینگونه هم نباشد، بسیار مهم 
اســت که احتمال آن را بدهیم. انسان باید از نگاه حسرت آلود 
به گذشته پرهیز کند و آن را دســتاویزى براى احساس عدم 

خوشبختى خود در حال حاضر قرار ندهد.

چرا غالباً گذشته از حال بهتر
احساس خواب آلودگى بعد از غذا یک تجربه معمول است، خصوصاً بعد از ناهار هنگامى که  به نظر مى رسد؟

یک روز طوالنى پیش رو دارید و باید تمرکز کنید.
دلیل خواب آلودگى بعد از غذا مى تواند بسیار ساده باشــد، اگر به طور معمول در طول روز 
کمى خواب آلودگى احساس مى کنید و این حالت بعد از غذا تشدید مى شود، اولین کارى که 
باید انجام دهید این است که نگاهى به عادات خواب خود بیندازید. مشکالت شما ممکن 
است ناشى از نداشــتن خواب کافى،  خواب بى کیفیت شــبانه و داشتن یک برنامه خواب 

نامنظم است.
کربوهیدرات ها به شــما انرژى مى دهند، اما زیاد غذا خوردن آن ها مى تواند ســبب بروز 
بسیارى از مشکالت بهداشتى شود و یکى از این مواد احساس خواب آلودگى بعد از غذاست.
کربوهیدرات ها به بدن کمک مى کنند تا سطح باالترى از سروتونین تولید کند. از یک طرف، 
سروتونین مى تواند باعث تقویت تفکر مثبت و تنظیم خلق و خو شود. از طرف دیگر، چرخه 
خواب را متعادل مى کند، بنابراین زیاد غذا خوردن باعث خواب آلودگى مى شود. هرچند همه 
کربوهیدرات ها باعث خواب آلودگى مى شوند، اما موارد تصفیه شده مثل نان سفید معموًال 

بدترین تاثیر را دارند.
تریپتوفان نوعى اســید آمینه است 

کــه در انواع خاصــى از غذا هاى 
غنى از پروتئین یافت مى شــود. 
این آمینواسید تولید سروتونین را 

هم تســهیل مى کند، به همین 
دلیل بعد از خوردن آن احتماًال 
خواب آلودگى بعــد از غذا را 

تجربه مى کنید. تعدیل مصرف این مواد غذایى باید تا حدى از شدت اثرات آن بکاهد.
ورزش ممکن است هنگام انجام، خسته کننده باشد، اما ورزش منظم باعث قوى تر شدن 
شما مى شود و به شما امکان مى دهد سطح انرژى باالترى داشته باشید. تحرك کم مى تواند 
دلیل خواب آلودگى بعد از غذا باشد. اگر سبک زندگى کم تحرکى دارید، سعى کنید حداقل 

150 دقیقه ورزش در هفته بگنجانید.
افزایش ناگهانى قند خون بعد از وعده هاى غذایــى بزرگ دیگر دلیل خواب آلودگى بعد از 
غذا است. این افزایش سطح گلوکز به این معنى است که انرژى شما کمى بعد کم مى شود. 
وقتى این وعده هاى غذایى سنگین شامل کربوهیدرات یا پروتئین تریپتوفان باشند، این 

تاثیر دو برابر خواهد بود.
بسیارى از مواد غذایى ناخواسته باعث افزایش خواب آلودگى مى شوند. برخى از این مواد 

غذایى عبارتند از گیالس، مغزیات و کیوى.
هرچند نادر است، اما گاهى اوقات خواب آلودگى بعد از غذا مى تواند نشانه اى از یک بیمارى 
باشد. برخى از اختالالت و بیمارى هاى مسبب خواب آلودگى بعد از غذا عبارتند از کم خونى، 
بیمارى ســلیاك، دیابت، عدم تحمل غذا یا آلرژى غذایى، آپنه خواب، کم کارى تیروئید. 
از راه هاى جلوگیرى براى خواب آلودگى بعد از غــذا مى توان به وعده هاى 

 ، چک کو آب کافى،  پیاده روى کوتاه  بعد از غذا،  
جوییدن آدامــس،  پرهیز از  
غذا هاى ناســالم به در 
معرض نور طبیعى 
قرار گرفتن اشاره 

کرد.

دلیل خواب آلودگى بعد از غذا خوردن 
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گرامیداشت « فجر فاطمى» 
با  بیش از 130 عنوان برنامه

معاونت فرهنگى و سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان با 
برگزارى بیش از 130 عنوان برنامه به اســتقبال گرامیداشــت دهه فجر انقالب 

اسالمى مى روند.
دبیر اجرایی ســتاد ویژه برنامه هاي دهه فجر شهردارى اصفهان با اعالم این خبر 
اظهار داشت: شهردارى اصفهان نهادى است که مخاطبان آن همه شهروندان با 
تمام سالیق و عالیق هستند که در واقع گستره بزرگى از ذى نفعان را شامل مى شود 
لذا مى توان گفت شهردارى بیشترین مخاطب را در میان تمام نهادها و دستگاه ها 

دارد که بر همین اساس، رکن اصلى 
برگــزارى برنامه هــاى گوناگون در 
مناســبت هاى فرهنگى و اجتماعى 
همچون دهه فجر و سایر مناسبت ها 
بوده که پشــتیبانى و بسترســازى 
برگزارى هر رویدادى در سطح شهر 

بر عهده شهردارى است.
امیرحسین ستوده فر با اشاره به وظیفه 
این نهاد مبنى بر خدمات رســانى به 
شــهروندان در حوزه هاى فرهنگى، 
اجتماعى، عمرانى و خدمات شهرى 
افزود: برنامه ریزى براى گرامیداشت 
دهه فجــر از دو ماه گذشــته آغاز و 
جلسه اى با حضور نمایندگان شوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى، سازمان 
زیباسازى، اداره ارتباطات و معاونت 
خدمات شهرى شهردارى و همچنین 
معاونان فرهنگى مناطق در معاونت 
فرهنگى شهردارى اصفهان تشکیل 

شد.
وى با اشــاره به آذین بندى شهر در 
دهه فجر به صورت ویــژه ادامه داد: 
شعار و پوســترهاى برنامه هاى دهه 
فجر طراحى و آماده شده و فضاسازى 

تبلیغاتى و اطالع رسانى گسترده اى از ســوى اداره ارتباطات در سطح شهر انجام 
خواهد شد.

رییس هماهنگى امور مناطــق معاونت فرهنگى شــهردارى اصفهان از تدارك 
برگزارى بیش از 130عنوان برنامه با 500 اجــرا در دهه فجر خبر داد و گفت: این 
برنامه هاى فرهنگى، اجتماعى، هنرى و ورزشــى از 12 تا 22 بهمن ماه از سوى 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى و ادارات فرهنگى اجتماعى مناطق 15گانه 

شهردارى در شهر اصفهان برگزار مى شود.
وى تصریح کرد: به دلیل تقارن دهه فجر انقالب اسالمى و میالد حضرت زهرا(س)، 
تالش کردیم رویکرد برنامه ها نشــاط آفرین باشــد و با توزیعى عادالنه در تمام 
مناطق 15گانه و محالت شهر اصفهان و حتى حاشیه شهر با رعایت شیوه نامه هاى 

بهداشتى و  مدنظر قراردادن سالمت شهروندان به اجراى برنامه ها بپردازیم.
ستوده فر "فجر فاطمى" و "ایران قوى" را از جمله شــعارهاى ویژه برنامه هاى 
دهه فجر امسال دانســت و بیان کرد: شــهردارى اصفهان در دهه فجر هر سال 
عالوه بر اجراى برنامه هاى گوناگون، 
فضاســازى میدان امام خمینى(ره) و 
تولید محصوالت فرهنگى و توزیع آنها 
در راهپیمایى 22 بهمن را نیز بر عهده 
دارد که امســال نیز به شیوه دیگرى 

انجام مى شود.
وى با اشــاره به برگزارى نمایش واره 
"شب هاى روشن" ادامه داد: در این 
ویژه برنامه یک خیابان یا میدان اصلى 
در هر منطقه شــهر اصفهان انتخاب 
شــده و به  صورت متفاوت و خالقانه 
آذین بنــدى و چراغانى مى شــود و 
رویدادهاى فرهنگى و هنرى شامل 
سرود، پرفورمنس و خلق اثر از سوى 
هنرمندان هنرهاى تجســمى در این 
مکان ها اتفــاق مى افتد که با نمایش 
نور، صدا و تصویر همراه اســت و به 
شکلى برگزار مى شود که شهروندان و 
خانواده ها در حال گذر و بدون تجمع از 

آنها استفاده کرده و لذت خواهند برد.
رییــس هماهنگــى امــور مناطق 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان گفت: برنامه هاى 
هنرى، مســابقات ورزشى، برگزارى 
جشن به مناســبت میالد حضرت زهرا(س) و روز مادر، مســابقات کتابخوانى و 
برنامه هاى ویژه نوجوانان و بانوان از دیگر برنامه هاى دهه فجر است که  امیدوارم در 
جشن پیروزى انقالب اسالمى لحظات خوشى براى تمام شهروندان فراهم کنیم تا 

اندکى از اثرات روحى شیوع بیمارى کرونا کاسته شود.
گفتنى است؛ عالقه مندان براى دریافت جدول برنامه هاى دهه فجر مى توانند به 

سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان دیروز 
در نشست خبرى تشریح برنامه هاى یازدهمین جشنواره 
فیلم فجر در اصفهان، ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و 
دومین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى ایران گفت: انقالب 
اسالمى ما برگرفته از مکتب امام خمینى (ره) و این مکتب 
نیز نشأت گرفته از مکتب اهل بیت (ع) و به خصوص امام 

حسین (ع) است. 
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلى معتمدى تأکید کرد: 
خوشبختانه امروز توسعه ها و پیشــرفت ها در تمام ابعاد 
حاصل شده و نام ایران اســالمى را در جهان به خوبى و 

نیکى مطرح کرده است.
وى با تشــکر از تمام کسانى که کوشــیدند یازدهمین 
جشــنواره  فیلم فجر اصفهان همزمان با ســى و نهمین 
جشنواره فیلم فجر تهران برگزار شود، بیان کرد: جشنواره 
فیلم فجر اصفهان از چهارشنبه 15 بهمن ماه همزمان با 
والدت حضرت زهرا (س) آغاز مى شود و تا 22 بهمن نیز 

ادامه خواهد داشت.
حجت االسالم معتمدى افزود: در این جشنواره 16 فیلم 
بخش مسابقه سوداى سیمرغ در سالن اصلى و بین المللى 
پردیس سینمایى سیتى سنتر و پردیس سینمایى ساحل به 

نمایش در مى آید.
دبیر یازدهمین جشنواره فیلم فجر با اشاره به اینکه اکران 
فیلم ها از ساعت 13 تا 19 خواهد بود، تصریح کرد: در این 
جشنواره آنچه براى ما اهمیت دارد ابتدا سالمت مردم و 
رعایت دستور العمل هاى بهداشتى  است به همین دلیل 
ســینماهاى جشــنواره تنها با ظرفیت 30 درصد اکران 

خواهند داشت تا از تجمع جلوگیرى شود.
حجت االسالم معتمدى در ادامه در ارتباط با چگونگى تهیه 
بلیت جشنواره فیلم فجر توضیح داد: فرایند تهیه بلیت مى 

تواند روزنه اى  براى شیوع ویروس کرونا باشد و به این دلیل 
بلیت هاى جشــنواره به صورت اینترنتى از طریق سامانه 
«سمفا» به فروش مى رســد و هر فرد با یک کد ملى مى 

تواند چهار بلیت تهیه کند.
وى خاطر نشان کرد: دو ســالن به عموم مردم اختصاص 
داده شده و یک سانس به هنرمندان و  اصحاب فرهنگ 
و هنر اختصاص داده شــده است و در این تک سانس نیز 
در خدمت مسئوالنى که عالقه مند به تماشاى فیلم هاى 
جشنواره هســتند خواهیم بود. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان در ارتباط با هزینه بلیت فیلم هاى 

جشنواره فجر اظهار کرد: تمام تالشمان این بود که نرخ آن 
پایین تر از قیمت رسمى سینماها باشد و در نهایت به قیمت 
هر بلیت 18 هزار تومان رسیدیم که با احتساب 9 درصد 
افزایش کمى بیشتر خواهد شد. حجت االسالم والمسلمین 
معتمدى یکى از ویژگى هاى یازدهمین جشنواره فیلم فجر 
را مردمى بودن آن دانست و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى و به تبع آن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان به دنبال آن هســتند که سیاستگذارى، 
برنامه ریزى و حمایت را برعهده بگیرند به همین دلیل و 
همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا، تالش کردیم بخش 

خصوصى برگزار کننده  این جشنواره باشد تا از خالقیت و 
توانمندى این بخش استفاده شــود.  وى در همین راستا 
افزود: حمایت ما از این جشنواره همه جانبه است و 9 کمیته 
بر اساس وظایفى که براى آنها تعریف شده است مسئولیت 

برگزارى آن را برعهده خواهند داشت.
دبیر یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان افزود: ظرفیتى 
که امروز مؤسســات و مراکز آموزشــى در استان دارند 
ظرفیت بسیار باالیى است که ما در حوزه سینما 52 سالن 

و 13 هزار صندلى داریم که ظرفیت بسیار خوبى است.
حجت االسالم والمسلمین معتمدى با اشاره به محدودیت 

هاى سینماها در دوران کرونا خاطرنشان کرد: به دنبال آن 
هستیم که ردیف سینماها را از سه به دو انتقال بدهیم تا در 

شرایط نارنجى نیز بتوانند اکران داشته باشند. 
■■■

در ادامه این نشســت معاون هنرى و سینمایى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان و قائم مقام دبیر 
یازدهمین جشنواره فیلم فجر در استان اصفهان با اشاره به 
اهمیت برگزارى جشنواره فیلم فجر در اصفهان گفت: این 
جشنواره فرصت مغتنمى براى تعامل و تبادل بین اصحاب 
فرهنگ و هنر اســت و فضایى رقابتى براى سینماگران 
ایجاد مى کند تا نقاط قوت و ضعف را بشناسند و ظرفیت 

خود را به کشور معرفى کنند. 
محمدحسین محمدى فشارکى افزایش نشاط، الگوسازى و 
ایجاد حلقه اتصال بین سینماى ایران و اصفهان را از  دیگر 
دستاوردهاى برگزارى جشــنواره فیلم فجر در اصفهان 
دانست و گفت: مردم یکسال اســت درگیر بحران کرونا 
هستند و امیدواریم بتوانیم فضاى نشاط را به جامعه انتقال 
بدهیم و جشــنواره را به فرصت خوبى براى رویدادهاى 

بعدى فرهنگى و هنرى در سطح اصفهان تبدیل کنیم.
■■■

همچنین در ادامه این نشســت مدیر اجرایى یازدهمین 
جشنواره فیلم فجر اصفهان گفت: بخش جنبى جشنواره 
که ســال هاى گذشــته شــاهد برگــزارى آن بودیم و 
فیلم هاى بلند سینماگران استان اصفهان در آن اکران مى 
شد امسال به دلیل محدودیت ها برگزار نمى شود و حضور 
کارگردانان و عوامل فیلم هاى حاضر در جشنواره نیز میسر 
نیست.  رضا دهقانى در ادامه نام 16 فیلمى که قرار است 
در یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان  اکران شود به 

این شرح اعالم کرد:
1-ابلق، کارگردان: نرگس آبیار، تهیه کننده: محمدحسین 

قاسمى
2- بِى همه چیز، کارگردان: محسن قرایى، تهیه کننده: 

جواد نوروزبیگى
3- تک تیرانداز، کارگردان: على غفــارى ، تهیه کننده: 

ابراهیم اصغرى
4- تى تى، کارگردان: آیدا پناهنده، تهیه کننده: آیدا پناهنده

5- خط فرضى، کارگردان: فرنوش صمدى، تهیه  کننده: 
على مصفا

6- ُرمانتیســم عماد و طوبا، کارگردان: کاوه صباغ زاده، 
تهیه کننده: مهدى صباغ زاده

7- روزى روزگارى، آبادان، کارگردان: حمیدرضا آذرنگ، 
تهیه کنندگان: على اوجى و عبدا... اسکندرى

8- روشن، کارگردان: ســیدروح ا... حجازى، تهیه کننده: 
سیدروح ا... حجازى

9- زاالوا، کارگردان: ارسالن امیرى، تهیه کنندگان: سمیرا 
برادرى و روح ا... برادرى

10- ستاره بازى، کارگردان: هاتف علیمردانى، تهیه کننده: 
على سرتیپى

11- شیشــلیک، کارگردان: محمدحســین مهدویان، 
تهیه کننده: محمدرضا منصورى

12- گیج گاه، کارگــردان: عادل تبریــزى، تهیه کننده: 
میرولى ا... مدنى

13- مامان، کارگردان: آرش انیســى، تهیه کننده: مجید 
برزگر

14- مصلحت، کارگردان: حســین دارابى، تهیه کننده: 
محمدرضا شفاه

15- منصور، کارگردان: ســیاوش سرمدى، تهیه کننده: 
جلیل شعبانى

16- یــدو، کارگردان: مهــدى جعفــرى، تهیه کننده: 
محمدرضا مصباح

16 فیلم در صف اکران قرار گرفت

آغاز جشنواره فیلم فجر اصفهان از روز چهارشنبه 
محیا حمزه


