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نحوه تمیز کردن 
کارت اعتبارى

 از ویروس کرونا

850 هزار تُن شیر خشک بالتکلیف!
3

3

2
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یارانه 91هزار تومانى
 منتفى شد؟

ترخیص معلم دزفولى از 
بیمارستان سوانح سوختگى

آغاز پایش فرونشست 
زمین در اصفهان

5

تعیین تکلیف 
ساختمان هاى 

نیمه ساز 
شهر اصفهان

اگر روزانه سطوح بسیار لمس شده مانند تلفن و 
پیشخوان خود را تمیز مى کنید، ممکن است بخواهید 
کارت هاى اعتبارى را نیز به این فهرست اضافه کنید. 
در حالى که در دستورالعمل هاى سى دى سى به طور 

خاص به ضدعفونى و تمیز کردن کارت هاى اعتبارى...

مدیر کل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى 
شــهردارى اصفهان گفت: یکى از دغدغه هاى 
شهروندان، ســاختمان هاى نیمه ساز یا مخروبه 
رها شده در سطح شهر اســت که تعیین تکلیف 
آنها به منظور حفظ سیما و منظر شهر در دستور 

کار این مدیریت قرار گرفته است.
حسن محمدحســینى اظهار کرد: در خصوص 
زمین یــا بناى مخروبــه اى که نقــض کننده 
بهداشــت، پاکیزگى و موازین شــهر اســت، 

شهردارى مى تواند با طى...

4

شمارهشماره
  88 محبوب محبوب
 هم رفت هم رفت

داغى دوبارهداغى دوباره
 بر پیکر فوتبال ایران بر پیکر فوتبال ایران

5

دردسر اضافه تولید3 برابرى شیر در اصفهان خودش را نشان داد

دیرباز: تفکر 
شهید عبدالرسول زرین
 را زنده کردیم 

کاپیتان در آستانه جدایى از سپاهان قبول، اما؛

مهدى کیانى کجاست؟
مهدى کیانى کجاست؟ این روزها هیچ خبرى از او نیست جز اینکه هر 
روز نام تیمى به عنوان مقصد بعدى او مطرح مى شود؛ کیانى اینجا، 
کیانى آنجا، کیانى هر جا اال جایى که باید باشــد. این هافبک 
34 ســاله مگر با ســپاهان قرارداد ندارد؟ چرا در تمرینات 

طالیى پوشان شرکت نمى کند؟...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افزایش مبتالیان 
به کرونا در کاشان 
نگران کننده است

ایران قدمت 100 ساله در تولید واکسن دارد
6

این مسائل براى موشکاین مسائل براى موشک
 بى اهمیت است

شرکت توکابتن (سهامى خاص) در نظر دارد یک دستگاه بلدوزر D8K مدل 
1976 به شماره ســریال 1708 یو66 خود را به فروش برساند. متقاضیان 
محترم مى توانند در تاریخ یک شنبه 1399/11/19 از ساعت 8 صبح لغایت 
13 بعدازظهر جهت بازدید و همچنین دریافت مدارك شرکت در مزایده به 
آدرس: اصفهان،کرسگان- کوچه مالصدرا-گاراژ استاد مرتضى محمدى 
مراجعه نمایند.ضمنًا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 09133079150 

آقاى محمدکردنژاد تماس حاصل فرمائید.

آگهى مزایده عمومى

شرکت توکا بتن (سهامى خاص) 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد  عملیات بارگیرى 
حمل و تخلیه مقدار13500 تن انواع نهاده هاى کشاورزى از مبداء انبارهاى سازمانى استان اصفهان به اقصى نقاط 
کشــور را  از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت(ستاد)واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از «دریافت اسناد مناقصه تا  ارائه پیشنهاد 
« از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2099001553000004 پنجشنبه مورخ 99/11/16 ساعت 

9صبح 
2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس:اصفهان شهرك امیریه 

روبروى خیابان پنجم
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت انجام مى گیرد.
4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روزپنجشنبه مورخ99/11/16 لغایت ساعت 18 روزسه شنبه 

مورخ99/11/21
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز شنبه  99/12/2                                       
 *الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته 

باشند.                            
 6- تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز یکشنبه مورخ 99/12/3 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.                 
7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 993,406,835ریال مى باشد که به دوصورت ضمانتنامه 
بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شــباى IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق 
دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   936263500100000000000000000061  قابل ارائه   مى باشد.                                                          
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمزایده  (الف) عالوه 
بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز 
شنبه 99/12/2 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود.     
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى 
شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه :  41934-021 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت 

استان اصفهان به شماره 09132074427)

آگهى مناقصه عمومى 
یک مرحله اى -   نوبت اول

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

فروش یک قطعه از امالك شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

4

نشهید عبدالرسولزرین و شهید عبدالرسولزرینر
کردیم را زنده کردیم  زنده کرا دیا ک زنده مرا ر

کاپیتان د

مه
مهدى کیانى کج
روز نام تیمى
کیانى آنج
34 سـ
طال

5

یادى از حضور على انص گ ف

هید 
کنید. 
طور

بارى...

کسن دارد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

آگهى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود در 99-4-262
1,523,000,000جارىقطرهاى 250 ، 400  و 850 میلیمتر  جهت منطقه فوالدشهر  

285,000,000جارىخرید پله روکشدارمنهول فاضالبى 99-4-263

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/12/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/12/3

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  قراردادها داخلی 388  بازرگانى 360 )
نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/11/16

نوبت اول
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غالمرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
در مجلس پیشــین، در رابطه با اقــدام مجلس براى رد 
کلیات بودجه گفت:رد کردن پیشنهاد کمیسیون تلفیق 
یعنى نماینــدگان باید بدانند که بــه الیحه دولت رأى 
ندادند بلکه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق رأى منفى دادند 
و حاال دولت باید الیحه بدهد و به عقیده من بى تدبیرى 
آشکارى در این رفت و برگشت بین کمیسیون تلفیق و 
صحن و تصمیم به ارجاع آن به دولــت صورت گرفته 

است.
تاجگردون تأکید کرد: امروز اگر دولت هزار و یک عیب 
هم داشته باشــد بخاطر کار مجلس زبانش دراز است و 

مى گوید، مردم مــى خواهم کارى کنــم ولى مجلس 
نمى گــذارد. به عقیده مــن مجلس در ایــن رفتارها و 
کارشکنى ها اشتباه بزرگى کرد چون این رفتار سر جمع 

مردم را ناامید مى کند و دلسرد خواهد کرد.
نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: نوع مدیریت مجلس 
یازدهم و دهم تفاوتى از زمین تا آسمان دارد ولى به هر 
حال این افراد منتخبین مردم هســتند و ارزیابى توانایى 
آنها کار من نیســت. اگــر توان مجلس ضعیف باشــد 
مى توان با مدیریتى خوب آن را قوى تر کرد ولى این نوع 
مدیریت حتى تخصص حداقلى مجلس را هم ضعیف تر 

نشان مى دهد.

حجت االســالم و المسلمین حســن روحانى در جلسه 
هیئت دولت با اشــاره به فرایند بررســى الیحه بودجه 
در مجلس و رد گزارش کمیســیون تلفیق گفت: توقع 
ما این بود کــه این بودجــه روند خود را طــى کند به 
تصویب برســد و مردم از مقررات این بودجه بهره مند

 شوند. 
رئیس دولت تدبیر وامید گفت: ممکن اســت بودجه اى

که ما تهیه مى کنیم در جاهایى نقص داشــته باشــد. 
اما متأســفانه اهدافى که در بودجه داشتیم مورد توجه 

نمایندگان در کمیسیون تلفیق قرار نگرفت.
روحانى افزود: مــا نگران بودیم. نگرانى من بیشــتر از 

این بود و مى ترســیدم- که همان هم به سرم آمد- من 
مى ترسیدم که مصوبات کمیسیون تلفیق را صدا و سیما 
مرتب تبلیغ کند و به مردم بگوید، بــازار را خراب کند، 
اقتصاد را خراب کند و آخر هم آن مصوبه تصویب نشود 

و همین هم شد.
وى ادامه داد: کمیسیون تلفیق مصوبه اى را درست کرد 
که خود مجلس رد کرد. مصوبه کمیســیون تلفیق اگر 
در دولت مى آمــد، دولت هــم آن را رد مى کرد. مصوبه 
کمیســیون تلفیق ارتباطى به الیحه دولت ندارند زمین 
تا آســمان فرق مى کند. همه را به هم ریختند هرچه ما 

نوشتیم، چیز دیگرى نوشتند.

کنایه به مدیریت قالیباف 
بر مجلس

روحانى: از چیزى که 
مى ترسیدم سرم آمد

مجوز 
استخدام 30هزار نفر 

  برترین ها | وزیــر آمــوزش و پرورش 
از صدور مجوز اســتخدام 30 هزار نفر دیگر از 
مشموالن قانون تبدیل وضعیت استخدامى خبر 
داد. محسن حاجى میرزایى در پیامى توییترى 
نوشــت:  به میمنت میالد خجســته حضرت 
صدیقه طاهره(س)، مجوز اســتخدام 30 هزار 
نفر دیگر از مشــموالن قانون تبدیل وضعیت 
استخدامى دریافت شــد. وى افزود: به زودى 
تعداد دیگرى از مشموالن به ترتیب امتیازات 
فضلى انتخاب و براى طى کردن دوره یکساله 

به دانشگاه فرهنگیان معرفى خواهند شد.

بیمارى شیر ایرانى
رئیــس دامپزشــکى تهران با    فارس|
اعالم خبر منفى بودن تست کروناى هیرمان 
تنها شیر ایرانى، گفت: این گونه حیات وحش به 
بیمارى ویروسى هرپس  گربه سانان مبتال شده 
است. هیرمان، تنها شــیر ایرانى هفته گذشته 
به بیمارى تنفسى دچار شده و براى درمان به 

بیمارستان دامپزشکى منتقل شده بود.

و باالخره پایتخت
«نــگارش    روزنامه هفت صبح | 
فیلمنامه ادامه «پایتخــت6» روزهاى آخر را 
ســپرى مى کند و به زودى محسن تنابنده آن 
را نهایى مى کند. ســیروس مقدم همزمان با 
پیش تولید ســریال نمایش خانگى «جزیره» 
تصمیم دارد طى هفته آینده «پایتخت» را کلید 
بزند. شبکه یک تصمیم دارد ابتدا خالصه اى 90 
دقیقه اى از «پایتخت6» را به احتمال زیاد 28 
اسفند پخش کند و قسمت شانزدهم 29 اسفند 
پخش مى شود و قسمت دوم و پایانى «پایتخت 
6» شــب عید نوروز روى آنتن مى رود و از اول 
فروردین سریال «نون خ3» در کنداکتور قرار 

مى گیرد.

جاى تأسف دارد
لطیفى،  محمدحسین    اعتمادآنالین|
کارگردان ســینما و تلویزیون و مجرى برنامه 
«هفت» درباره توقیف فیلم «قاتل و وحشى» 
حمید نعمت ا... به دلیل دیده شدن گوش لیال 
حاتمى در آن گفت: واقعًا متأسفم براى کسانى 
که چنین کارى مى کنند. یک فیلمساز فیلمى 
به این خوبى مى سازد و بخاطر یک گوش فیلم 
را توقیف مى کنند که به نظرم اصًال گوش هم 
نیســت و اگر اجازه مى دادند متوجه مى شدند 
که بازیگر این فیلم هیچ گونــه حس زنانه اى 
نمى دهد.  اساسًا آن حس و موارد خاص را باید 
فهم کنیم و اجازه ندهیم بحث هاى آیین نامه اى 
مثل الله گوش، چهار ســانت مو و... به سینما 

لطمه بزند. 

موضع جدید نظام پزشکى 
  برترین ها | حســین کرمانپور مدیرکل 
روابط عمومى و امور بین الملل ســازمان نظام 
پزشــکى ایران در توییتى نوشت: خبرنگارى 
پرســید، واکســن اســپوتنیک وى، مى زنى؟ 
گفتــم: اطالعات علمى منتشــر شــود، بله! 
اکنون نشــریه پژوهشــى لنســت مقاله اى 
منتشر کرده که این واکسن بیش از 91 درصد 
اثربخشى دارد. روزهاى امیدوارکننده تر در راه 

است. 

کاهش  قیمت لپ تاپ 
  ایسنا| رئیس اتحادیه صنف فناوران 
رایانه تهــران از افت 20 درصــدى قیمت لپ 
تاپ، تبلت و قطعات خبر داد. محمدرضا فرجى 
اظهار کرد: اخیراً نرخ ارز دوباره رو به باال بوده 
و احتماًال قیمت ها در بازار لپ تاپ پیش از این 

کاهش پیدا نمى کند.

روایتى از نامه رهبرى 
به قالیباف 

  ایسنا| اســحاق جهانگیرى در حاشیه  جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره رد کلیات بودجه 
گفت: وقتى کلیات بودجه رد مى شود معنایش این است 
که نتوانستند خوب مدیریت کنند که رد شده است. وى 
افزود: ششم بهمن  ســاعت 10 و 30 دقیقه صبح یک 
نامه نوشتم به رهبرى و مسائل بودجه را به ایشان گفتم 
و دو ساعت و نیم بعد، به ما زنگ زدند از دفتر که پاسخ را 
آقا داده اند، که خطاب به آقاى قالیباف بود که به مسائل 
توجه شــود. معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: اگر 
اینها بعد از همان نامه یک جلسه با دولت گذاشته بودند 

مسائل حل مى شد.

به واکسن ایرانى اعتماد دارم
  فارس| آیت ا... سید محمدعلى موسوى جزایرى، 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالى درباره حواشى اخیر 
خرید واکسن کرونا، اظهار کرد: من به واکسن کروناى 
ایرانى خودمان اعتماد دارم و صبر مى کنم تا در دسترس 
قرار گیرد و آن را تزریق کنم. زعیم حوزه هاى علمیه اهواز 
افزود: البته نسبت به دیگران جسارت نمى کنم اما بیشتر 

به ملت خودمان اعتماد دارم.

فحش
فقط براى رئیس جمهور است!

ا  ایسنا| رئیس جمهور در اظهاراتى کنایه آمیز 
به مخالفان دولت گفت: برخى از اینکه «ترامپ» رفته 
ناراحت شــدند؛ البته علنى نمى گویند ولى در جلسات 
خصوصى شــان مى گوینــد. اصًال تحریــم را درنظر 
نمى گیرند! وقتى چیزى گران مى شود، یک فحش به 
آمریکا نمى دهند؛ تازه بعضى هایشــان هم خیلى ضد 
آمریکایى هستند! چون فحش فقط مخصوص دولت 

است و شخص رئیس جمهور!

ممنون رد کردید!
  ایسنا| رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشــیه 
جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت:  بودجه 
یک کار کارشناسى است که باید متخصصین بنشینند و 
بررسى کنند و هیچ احتیاجى نیست قبل از تصمیم گیرى 
آنقدر تهمت بزنند. واعظى تأکید کرد: به هر حال آنچه 
اتفاق افتاد، باید از مجلس شوراى اسالمى تشکر کنیم. 
به دلیل اینکه کمیسیون تلفیق شاکله بودجه را بر هم 

زده بود.

هنوز مذاکره نکرده ایم
ســخنگوى وزارت خارجه آمریکا گفت از    بهار |
زمان روى کار آمدن دولت بایدن تاکنون با مقامات ایران 
مذاکره نداشته ایم. «ند پرایس» درباره راهبرد آمریکا 
در قبال برجام اظهار کرد: در وهله نخســت ما با شرکا 
و متحدانمان از نزدیک در این زمینه رایزنى و مشورت 
خواهیم کرد. همچنین با اعضاى کنگره در این زمینه 

مشورت خواهیم داشت.

من همینطور نگرانم!
  مهر | وزیر آموزش و پرورش در برنامه «به وقت 
ایران»، اظهار کرد: تقریبًا تمام ساعات نگران هستم و 
پیگیرى مى کنم که همه دانش آموزان تحصیل کنند. 
محسن حاجى میرزایى گفت: به معلمان گفتیم که مهم 
نیست دانش آموزان از چه وسیله اى آموزش مى بینند اما 
باید با آنها در تماس باشید و آموزش آنها را کنترل کنید.

سرطان اصلى اقتصاد
حســین راغفر، کارشــناس اقتصادى و    بهار |
عضو هیئت علمى دانشــگاه الزهرا(س) مى گوید: بعد 
از جنگ که بانک خصوصى نداشــتیم و از سال 79 که 
سه بانک خصوصى ایجاد شدند از دهه 80 پیامدهاى 
خصوصى سازى ها و گســترش بانک هاى خصوصى 
شاهدیم که ســرطان اصلى اقتصاد کشور نظام بانکى 

کشور است.

خبرخوان

اگرچه پاندمى کرونا باعث شــده است که برخى اعمال 
جراحى غیرضــرورى به تأخیــر بیافتد، امــا کماکان 
آمار جراحــى بینى در ایــران به نســبت جمعیت آن، 
باالســت. بر اســاس آمارها، همچنان ایران در ردیف 
کشــورهایى با بیشــترین عمــل زیبایى بینــى قرار 

دارد.
بابک معتقدى، عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایى 
نیز به تب باالى جراحى بینى در ایران اشــاره مى کند و 
مى گوید: ایران یکى از کشور هایى است که آمار جراحى 
بینى در آن سرانه باالیى نسبت به جمعیت دارد. همچنین 
شــهریار لقمانى، فوق تخصص جراحى پالســتیک و 
زیبایى تأکید دارد که حتى کرونا هم تب جراحى بینى در 
ایران را سرد نکرده است. او یادآور مى شود: شیوع کرونا 
نتوانست آمار جراحى هاى زیبایى بینى را چندان کاهش 
دهد. اکنون جراحى بینى در کشور ما به یک رفتار مورد 

قبول و هنجار تبدیل شده اســت که مرز و محدودیت 
جنسیتى، اقتصادى و سنى ندارد. زنان و مردان در شرایط 
اقتصادى مختلف و ســنین مختلــف، متقاضى انجام 

جراحى زیبایى هستند.
 عوامل متعددى باعث شــده اســت که جراحى بینى 
در ایران، بســیار پرطرفدار باشــد. آمار دقیقى از تعداد 
عمل هاى جراحى بینى در ایران وجود ندارد. بر اساس 
برخى آمارها، ســاالنه حداقل 25 هزار جراحى زیبایى 
بینى در کشور انجام مى شود. برخى آمارهاى تأیید نشده 
هم از انجام ساالنه 80 هزار جراحى زیبایى بینى در ایران 

خبر مى دهند.
جراحى بینى در ایران به عنــوان محبوب ترین جراحى 
زیبایى در کشور شناخته مى شود. گفته مى شود که ایران 
در بین 10 کشور نخســت جهان از نظر تعداد جراحى 

بینى قرار دارد.

مدیر ســالمت و امداد حوزه هــاى علمیه در خصوص 
مصاحبه فردى که با لباس روحانیــت براى انتخابات 
ریاســت فدراســیون فوتبال اعالم آمادگــى کرده، 

توضیحاتى ارائه کرد.
حجت االسالم پناهى با اشاره به حاشیه چند روز گذشته 
گفت: مصاحبه این فرد چند روز پیش در فضاى مجازى 
بازتاب هاى مختلفى داشت که این مسئله براى ما نیز 

جاى سئوال داشت.
وى افزود: پس از پیگیرى هاى به عمل آمده و رایزنى با 

مسئوالن بخش هاى مختلف حوزه و فدراسیون فوتبال 
مشخص شد که این فرد پرونده فعال تحصیلى در حوزه 
ندارد و از جایى که اساســًا چنین مسئله اى براى ما نیز 
مهم بود پیگیرى هایى از مسئوالن فدراسیون فوتبال 
انجام شــد. در نتیجه این پیگیرى از حجت االســالم 
علیپور رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال مشخص 
شد که نامبرده اصًال ثبت نامى در محل فدراسیون هم 
انجام نداده است و صرفاً با یک مصاحبه در نزدیکى درب 
فدراســیون محل را ترك کرده اســت. وى گفت: این 

مسئله هیچ ارتباطى به حوزه علمیه ندارد.

کلیات الیحه بودجه در حالى از سوى نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى رد شد که کمیسیون تلفیق، مصوبات 
پر سر و صدایى هم از افزایش وام ازدواج، دو برابر شدن 
یارانه ها در ســال آینده، حــذف دالر 4200 تومانى و 

افزایش حقوق سربازان و... را در آن گنجانده بود.
با توجه به منتفى شدن مصوبات مذکور و بازگشت الیحه 
بودجه به دولت، این سئوال مطرح است که در صورت 
ارائه مجدد الیحه بودجه به مجلس، کمیسیون تلفیق 

مصوبات خود را مجدداً تصویب خواهد کرد یا نه؟
حجت االســالم والمســلمین میرتــاج الدینى نایب 
رئیس کمیســیون تلفیق در پاسخ به ســئوالى مبنى بر 

اینکه کمیســیون تلفیق بودجه در صورت ارائه الیحه 
جدید از سوى دولت، باز هم بر مصوبات خود همچون 
افزایش وام ازدواج، حذف نــرخ ارز ترجیحى، دو برابر 
شدن یارانه ها و... پافشارى خواهد کرد یا نه، گفت: به 
نظر مى رسد همه مصوبات کمیســیون تلفیق مجدداً 
تصویب نخواهد شــد و برخى از آنها ممکن است تغییر 
کند کما اینکه برخــى از مصوبات کمیســیون با رأى 
ناپلئونى تصویب شده بودند. در همین خصوص ممکن 
است مصوبه دوبرابر شــدن یارانه ها و حذف ارز 4200 
تومانــى مجدداً از ســوى کمیســیون تلفیق تصویب

نشود.

مســعود فراســتى در برنامــه «هفت» بــه تندى از 
«شیشلیک» محمدحسین مهدویان، انتقاد کرد و گفت 
تماشاگرانى که به این فیلم مى خندند، وضعشان خیلى 

خراب است.
فراســتى که پــس از دیدن «شیشــلیک» ســاخته 
محمدحسین مهدویان در جشــنواره فجر، برافروخته 
سالن را ترك کرده و قول داده بود به زودى این فیلم را به 
نقد خواهد کشید،) در برنامه سینمایى «هفت»، به تندى 

از این فیلم و کارگردانش، انتقاد کرد. 
او گفت: «این فیلم به حدى توهین آمیز اســت که فقط 
ضد کارگر و کار نیست بلکه ضد انسان است و برخالف 

ظاهر انتقادى فیلم، طرفدار وضع موجود و لمپن بورژواها 
و دالالن است. من با اجازه دوستان مى خواهم بگویم 
کســانى که به این فیلم مى خندند، بایــد فکرى براى 
خودشان کنند چون وضعشان خیلى خراب است! فقط 
شکم سیران مى توانند به این فیلم بخندند، شکم سیرانى 

که با پول داللى و کثیف مى توانند سرپا باشند.
این منتقد ادامه داد: «مــن از همان فیلم اول مهدویان 
گفتم این جوان، سینما را بلد نیســت و ادا در مى آورد؛ 
مطلقًا نه دنیایــى دارد، نه تعهدى به ســوژه هایى که 
انتخاب مى کند. تعهد یعنى اینکه کارگردان با ســوژه 

مدنظر در فیلم، مسئله داشته باشد.»

از پاپ فرانسیس خواسته شــده که کمتر پاستا مصرف 
کند و رژیم غذایى بگیرد تا کمر درد قدیمى و مزمنش 
درمان شــود. پزشــکان به پاپ 84 ســاله که عاشق 
پاستاست گفته اند که باید دســتکم 8 کیلوگرم از وزن 
خود را بکاهد تا فشار کمترى به ســیاتیکش وارد شود 
و در صورتى که ایــن کار را نکند باید روى پشــت او 
جراحى صورت گیرد. گفته شــده که پاپ فرانسیس به 
دلیل درد برخى از مراســم در واتیکان را از دست داده 
و احتمال لغو ســفر ماه مــارس او به عــراق نیز وجود

 دارد. 
منابع خبرى در ُرم گفته اند که به پاپ فرانسیس توصیه 
شــده تا کاســه کوچکى برنج و مقادیر زیــادى میوه، 
سبزیجات، روغن زیتون و ماهى براى وعده هاى اصلى 
غذایى بخورد. او همچنین باید مصرف پاستا و پیتزاى 
خود را کاهش دهد و به طور کلى از خوردن کیک امتناع 
ورزد. این اولین بارى نیست که در مورد مقدار مصرف 
پاستا به پاپ فرانسیس هشدار داده مى شود، بعد از آنکه 
قبًال به وى گفته شــده بود نباید هفته اى بیش از دو بار 
این غذاى کربوهیدراتى خوشمزه را بخورد زیرا به وضوح 

مى شد اثرات چاقى را در پاپ دید.
 به گفته برخى منابع خبرى، افزایــش وزن پاپ در اثر 
مصرف اســپاگتى و کمبود تحرك بوده است. کمر درد 
نیز بر این مشکالت افزوده و گاهى اوقات قدرت حرکت 
کردن را از او مى گیرد، که یک مورد آن در سال 2007 

خبرساز شد.

ادعاى معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس 
جمهور دربــاره لغو ناگهانى برنامــه تلویزیونى اش پس 
از معطلى زیاد با واکنش دســت اندرکاران برنامه مذکور 

مواجه شد.
ماجرا از توییت معصومه ابتکار آغاز شد که گویا براى انجام 
گفتگو به برنامه تلویزیونى «سالم صبح بخیر» دعوت شده 
بود، برنامه اى صبحگاهى که از شبکه 3 سیما پخش مى 

شود. ابتکار در توییتى نوشت: 
«شــبکه هاى ملى ســیما مدتهاســت که عنایتى به 
فعالیت هاى ما در زمینه زنان ندارند. امروز جهت گزارش 
کار به مناسبت روز زن به برنامه صبح شبکه 3 دعوت شده 
بودم که بعد از 45 دقیقه معطلى هنگام ورود به اســتودیو 
گفتند برنامه ندارید... برخوردهاى جناحى و ناراحتى از رأى 

مردم در سال هاى 92 و 96 ادامه دارد.»
این ادعاى معصومه ابتکار واکنش دو تن از مجریان برنامه 
«سالم صبح بخیر» را به دنبال داشت. محمدرضا باقرى، 

مجرى این برنامه در توییتر خود نوشت:
«خانم ابتکار! شــما طبق پروتکل هاى تمام برنامه هاى 
زنده 30 تا 45 دقیقه پیش از برنامه در محل استودیو حاضر 
شــدید، در رفتارى غیر حرفه اى به عوامل برنامه گفتید 
منافق و نحس، استودیو را ترك کردید، بعد تهدید کردید. 
حاال با فرار رو به جلو روایت دروغ مى گویید توهین و تهدید 

اهالى رسانه خجالت آور است»
زهره سادات هاشــمى دیگر مجرى برنامه «سالم صبح 
بخیر» نیز با انتشار ویدیویى روایت تازه اى از اتفاقات رخ 

داده را مطرح کرد.
هاشمى در این ویدیو توضیح مى دهد که چند دقیقه پیش از 
حضور معصومه ابتکار در جلوى دوربین برنامه، همراه وى با 
فریاد به معطل شدن آنها اعتراض مى کند و ابتکار نیز اعالم 
مى کند که دیگر در آنجا نخواهد ماند. به همین دلیل عوامل 
برنامه تصمیم به پخش آیتم دیگرى مى گیرند. اما وقتى 
هاشمى به ابتکار یادآورى مى کند که حضورش در برنامه 
از قبل به بینندگان اعالم شده بود، ابتکار ناگهان و بدون 

هماهنگى وارد استودیو مى شود. اما چون بخش دیگرى از 
برنامه در حال پخش بود این مسئله بار دیگر باعث رنجش 
ابتکار مى شود، به همین دلیل استودیو را ترك مى کند و 

همراه وى نیز الفاظ زشتى را به زبان مى آورد.
هاشمى در ویدیوى خود بى صبرى ابتکار را یادآور مى شود 
و خطاب به او مى گوید طبق قواعد حرفه اى تلویزیون هر 
مهمانى از رئیس جمهور گرفته تا نانوا باید 30 تا 45 دقیقه 
پیش از آغاز برنامه در استودیوى پخش برنامه حاضر شود.

اما ماجرا به همینجا ختم نشد و روابط عمومى معاونت امور 
زنان و خانواده رئیس جمهورى در اطالعیه  اى در خصوص 
لغو برنامه معصومه ابتکار در شبکه 3 توضیحاتى ارائه کرد.

این نهاد در اطالعیه خود مدعى شده زمان آغاز گفتگوى 
معصومه ابتکار در برنامه «سالم صبح بخیر» زودتر اعالم 

شده بود و وقتى از زمان اعالم شــده مى گذرد و خبرى 
از برنامه وى نمى شــود، ابتکار تصمیم به ترك استودیو 
مى گیرد اما یکى از عوامل برنامه مى گوید حضور وى از 
قبل در برنامه اعالم شده به همین دلیل ابتکار مى پذیرد که 
بماند و به سمت استودیوى پخش مى رود اما به او اعالم 
مى شود که در حال حاضر فرد دیگرى در جلوى دوربین 

برنامه در حال صحبت است. 
روابط عمومى معاونت زنان همچنین مدعى شــد فایلى 
صوتى به دست آنها رسیده که یک شب قبل مدیر شبکه 
3 نسبت به حضور ابتکار به مسئول برنامه اعالم نگرانى 

کرده بود.
با این حال عوامل برنامه «سالم صبح بخیر» به روزنامه 
«جوان» گفته اند مســئولین دولتى و وزراى کابینه بار ها 

مهمان این برنامه بوده  اند و بنابراین حاشــیه پیش آمده 
ارتباطى به رأى مردم به روحانــى ندارد. پس از معصومه 
ابتکار، وزیر مســکن مهمان برنامه بوده که بدون هیچ 
مشکلى در برنامه حضور یافته است و ابتکار البته هنگام 
ترك برنامه، وزیر را دیده و از او خواسته در برنامه شرکت 

نکند!
روزنامه« جوان» دو نکته دیگر نیز به نقل از عوامل برنامه 
در رابطه با اتفاق رخ داده عنوان کرده اســت؛ اول اینکه 
دعوت از ابتکار براى این برنامه به درخواست خود دولت 
بود؛ دوم اینکه چندى قبل هم ابتکار به این برنامه دعوت 
شده بود، اما به دلیل آنکه نیم ساعت زمان داشته و معتقد 
بوده باید یک ساعت به او وقت بدهند، برنامه را شب قبل 

از ضبط لغو کرده است.

اصل و فرع جنجال معصومه ابتکار در تلویزیون

کاندیداى  روحانى ریاست فدراسیون فوتبال کیست؟کرونا هم حریف بینى نشد!

یارانه 91 هزار تومانى منتفى شد؟

حمله تند مسعود فراستى به محمدحسین مهدویان  

پاستا و پیتزا بالى جان پاپ شده! 

  محسن صفرى / خبرگزارى حوزه |

  حسین على پناهى / روزیاتو |
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سنگ درشت را تأمین مى کنیم
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللى ایران کانمین 
برگزار شــد. در جریان برگزارى این نمایشگاه، رزم 
حســینى وزیر صمت در بازدیــد از غرفه ذوب آهن 
اصفهان گفت: طى بازدیدى که از این کارخانه مادر 
صنعتى داشتم از نزدیک چالش هاى آن به ویژه براى 
تامین مواد اولیه را مشاهده کردم. وى افزود: از طریق 
معاونت معدنى پیگیر تامین سنگ درشت دانه مورد 

نیاز ذوب آهن هستیم.

توسعه شبکه آب 
عملیات توســعه شــبکه آب خیابان گلستان 10 
شــهرك زاینده رود به طول 95 متر انجام شد. این 
عملیات در راســتاى توسعه شــبکه آب محله ها و 
شهرك هاى حاشــیه اى شــرق اصفهان، با لوله 
قطر 110 میلى متر توسط پیمانکار و با نظارت اداره 
توسعه و بهره بردارى آب آبفا منطقه یک در مدت 5 

روز صورت گرفت./4479

اجراي خط لوله فاضالب 
در ماه گذشته 34 فقره حق انشعاب آب و 25 فقره حق 
انشعاب فاضالب به مشترکین آبفا منطقه یک اصفهان 
واگذار شده است. همچنین در طى این دوره، تعداد 16 
فقره انشعاب آب و 15 فقره انشــعاب فاضالب توسط 
پیمانکار و با نظارت دستگاه نظارت در سطح این منطقه 
نصب گردیده است. الزم به توضیح است 389 متر خط 
لوله فاضالب توســط پیمانکاران و با نظارت امور آبفا 

منطقه یک نصب شده است./4480

تفکر بسیجى راهگشاست
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جلسه گردهمایى 
فرماندهان پایگاه هاى بسیج ادارات استان گفت: در 
طول سال هاى بعد از انقالب، بسیج و تفکر بسیجى 
در هر جایى راهگشــا بوده و عامل اصلى پیروزى ما 
در میدان هاى مختلف، حکمفرما بودن همین تفکر 
است. اســماعیل قربانى در این جلسه که به مناسبت 
بزرگداشــت دهه مبارك فجر به میزبانى مخابرات 
اســتان برگزار شــد اظهار کرد : همانگونه که رهبر 
عزیزمان فرمودند بصیــرت، اخالص و عمل بهنگام 
سه شاخصه اصلى هر بسیجى اســت که باید در هر 
جایى که هست با اتکا بر این ســه عامل، به خدمت 
صادقانه براى اسالم و نظام اسالمى مشغول باشد و به 

رسالت بسیجى بودن خود عمل کند. 

برپایى نمایشگاه تمبر 
نمایشگاه تمبر یادبود دهه  فجر انقالب اسالمى در گالرى 
سعدى حوزه هنرى اصفهان برپاســت. این نمایشگاه 
شامل آثار منتخب کارگاه یک روزه  طراحى تمبر سالگرد 
پیروزى انقالب است که در روز سه شنبه 30 دى ماه 99 
در خانه هنرمندان اصفهان با حضور بیش از بیست نفر از 

طراحان گرافیست برگزار شد.

عایق بندى بام 
قائم مقام کمیته امداد اصفهان با اشاره به اجراى طرح 
بهسازى و عایق بندى بام منازل مسکونى خانوار هاى 
تحت حمایت به ویژه در مناطق سردسیر استان گفت: 
تاکنون بام 224 خانه مددجویى با هزینه بیش از یک 
میلیارد و 93 میلیون تومان تعمیر و عایق بندى شده 
است. عباســعلى زارعان افزود: کمیته امداد اصفهان 
در این زمینه بیش از یک میلیارد و 93 میلیون تومان 

هزینه کرده است.

بازیکده جهش افتتاح شد
بازیکده جهــش، پاتوق مــادر و کــودك ایمان با 
حضور رئیس دفتر صندوق کودکان ســازمان ملل 
متحد(یونیســف) در ایران در منطقه 12 شهردارى 
اصفهان افتتاح شــد. این بازیکده با اعتبارى بالغ بر 
300 میلیــون تومان و در زمینى به مســاحت 500 
مترمربع در محله کمتر برخوردار محمودآباد اصفهان 

به بهره بردارى رسید./4478

خبر

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: از ابتداى سال 
جارى تاکنون حدود 120 هزار تن آسفالت در سطح شهر اجرا 
شده که تا پایان سال به حدود 250 هزارتن مى رسد. ایرج 
مظفر اظهار کرد: در شهردارى براى آسفالت معابر در چند 

جبهه برنامه ریزى و بودجه بندى شده است.
وى با بیان اینکه تابستان فصل مناسب براى اجراى عملیات 
آسفالت معابر اســت، از این رو اینگونه فعالیت ها در فصل 
زمســتان با توجه به شــرایط آب و هوایى کمتر مى شود، 
افزود: تابستان سال جارى در بخش روکش معابر فرعى و 
اصلى حدود 70 درصد بودجه معادل حدود 80 میلیارد تومان 
اجرا شده و پس از مناسب شدن هوا بار دیگر فعالیت را آغاز 

خواهیم کرد. معاون عمران شهرى شهردار اصفهان ادامه 
داد: فعالیت ها در چهار بخش آســفالت تراشى، لکه گیرى، 
درزگیرى و آسفالت معابر فرعى و اصلى با استفاده از پتانسیل 

سازمان عمران و کارخانه هاى آسفالت انجام مى شود.
وى گفت: عالوه بر پروژه هاى در دستور کار براى روکش و 
لکه گیرى معابر، آسفالت خیابان سازى هاى جدید نیز از دیگر 

اقدامات عمرانى شهر به شمار مى آید.
مظفر با اشاره به سیاست شــهردارى در اجراى پروژه هاى 
آسفالت معابر، گفت: با توجه به افزایش قیمت قیر سیاست 
شهردارى اصفهان تعمیرات، لکه گیرى و پرهیز از روکش 

مجدد است. 

مدیر کل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
اصفهــان گفــت: یکــى از دغدغه هاى شــهروندان، 
ساختمان هاى نیمه ساز یا مخروبه رها شده در سطح شهر 
است که تعیین تکلیف آنها به منظور حفظ سیما و منظر شهر 

در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.
حسن محمدحسینى اظهار کرد: در خصوص زمین یا بناى 
مخروبه اى که نقض کننده بهداشت، پاکیزگى و موازین 
شهر است، شــهردارى مى تواند با طى یک فرآیند و دادن 
فرصت زمانى به مالک یا مالکان، آنهــا را موظف کند بر 
اساس نظر شهردارى و کارشناسان مراحل تعیین تکلیف و 
تغییر وضعیت ساختمان هاى نیمه ساخت رها شده را انجام 

دهند، در غیر این صورت شهردارى مى تواند در این فرآیند 
مداخله کند و ساختمان ها را از فضاى قبل خارج کند.

مدیر کل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
اصفهان گفت: ساختمان هاى نیمه کاره رها شده در شهر 
مشکالت مختلفى براى شهر و شهروندان ایجاد مى کنند 
که یکى از خطرات نهفته، احتمال ریزش ناگهانى سازه هاى 
ساختمان هاى نیمه کاره در اثر فرســودگى یا استحکام 
نداشتن است هم چنین تبدیل ساختمان هاى نیمه ساخت 
رها شده به محلى براى بیتوته افراد معتاد و کارتن خواب 
نکته دیگرى اســت که مى تواند امنیت مردم را به خطر 

انداخته و باعث دغدغه خاطر شهروندان شود.

تعیین تکلیف ساختمان هاى 
نیمه ساز شهر اصفهان

اجراى 120 هزار تن آسفالت 
در شهر اصفهان

همزمان با فرا رسیدن دهه مبارك فجر، بیش از 340 
طرح با سرمایه گذاري بالغ بر 278 هزار میلیارد ریال 
تا پایان سال جاري در شــهرك ها و نواحی صنعتی 

سراسر کشور به بهره  برداري  می رسد.
بیشترین حجم ســرمایه  گذاري بالغ بر 158 هزار 
میلیارد ریال مربوط به استان خوزستان و پس از آن 
استان هاي خراسان رضوي با سرمایه گذاري افزون 
بر 30 هزار میلیارد ریال و اصفهان با سرمایه گذاري 

بیش از 16 هزار میلیارد ریال است.
از ایــن تعداد طرح هــا، 3 طرح با ســرمایه  گذاري 
مشــترك داخلی بالغ بر 49 هزار میلیــارد ریال و 
خارجی افزون بر 635 میلیون دالر، 21 میلیون یورو 
و یک میلیون یوان و میزان اشــتغالزایی 7930 نفر 
با مشارکت ســرمایه  گذاران خارجی در استان هاي 
اصفهان، خراســان رضــوي و خوزســتان افتتاح 

می شود.

طرح هاى قابل افتتاح در شهرك ها و نواحی صنعتی

ســه نمایشــگاه تخصصى در حوزه صنایــع غذایى، 
نوشیدنى ها و تجهیزات هتل و رستوران تا 18 بهمن ماه 
در محل دائمــى برگزارى نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان واقع در کمربندى شرق، روبروى منطقه 
روشن دشت در حال برگزارى است. هفدهمین نمایشگاه 
تخصصى صنایع غذایى، دومین نمایشگاه تخصصى 
نوشــیدنى هاى ســرد و گرم و چهارمین نمایشــگاه 

تخصصــى تجهیزات هتل، رســتوران، فســت فود و 
کافى شــاپ به صورت همزمان از روز گذشــته آغاز 
شــده و تا هجدهم همین ماه برپا خواهند بود. این سه 
نمایشگاه حدود 120 شرکت را گرد هم جمع کرده اند تا 
توانمندى هاى خود را در حوزه هاى مختلف در معرض 
بازدید متخصصان، کارشناســان و فعاالن حوزه هاى 

مرتبط با عناوین نمایشگاهى قرار دهند./4475

برگزارى 3 نمایشگاه تا شنبه

کارآفرین کاشانى با ابتکار و نوآورى، در منطقه کم آب 
کاشان، با تهیه نهال آناناس در حال راه اندازى واحد 

تولید این محصول است.

مهدى وجگانى کارآفرین کاشانى که از سال 1390 با 
راه اندازى واحد گلخانه اى 100 مترى آغاز به کار کرد، 
امروز در این منطقه بــه یک کارآفرین موفق تبدیل 
شده است. وى نه تنها با راه اندازى این گلخانه درآمد 
مطلوبى کســب کرده، که براى تعدادى نیز اشتغال 

ایجاد کرده است.
این گلخانه دار موفق براى نخستین بار در کشور با 
تهیه نهال آناناس، راه انــدازى واحد تولید آناناس را 
در دســتور کار قرار داده، در حال حاضر تولید آماى 
لیس، انواع ختمى و بن ساى زیتون را هم به صورت 

انحصارى تولید کرده است./4476

راه اندازى واحد تولید آناناس در کاشان

چهار تیم تخصصى براى پایش فرونشست زمین در 
مناطق مختلف استان اصفهان مستقر شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
براى پایش دقیق تر از 30 دستگاه GPS در مناطق 

مختلف استان استفاده مى شود.
منصور شیشــه فروش، برخوار، مهیار، دامنه، داران، 
اصفهان، گلپایگان وکاشان را بیشترین دشت هاى 
متأثراز پدیده فرونشســت زمین در استان اصفهان 

بیان کرد.
وى، اجراى 8700 هکتار طرح نوین آبیارى، تجهیز و 
نوسازى 410 هکتار زمین کشاورزى و توسعه کشت 
گلخانه ها و اجراى 15 طرح آبخیزدارى را از طرح هاى 
اجراى شده در دوسال اخیر براى مصرف بهینه آب و 

کاهش فرونشست زمین اعالم کرد.
در استان اصفهان 35 محدوده مطالعاتى وجود دارد 

که 27 منطقه آن ممنوعه استحصال آب است.

آغاز پایش فرونشست زمین در اصفهان

مســئول روابط عمومى موسسه خیریه محمدحسین 
رضوى گفت: در تاریخ 16 بهمن (امروز) مصادف با روز 
جهانى سرطان با هماهنگى با شهردارى اصفهان سى 
و سه پل با نورپردازى به رنگ نارنجى که نماد بیمارى 
سرطان است درمى آید تا به آگاهى رسانى درباره بیمارى 
سرطان کمک شود و افراد مبتال بدانند که این بیمارى 
قابل کنترل است. الناز اسالمى اظهار کرد: چندین سال 
است که پل هاى معروف را در استان هاى مختلف در 

روز جهانى سرطان به رنگ نارنجى درمى آورند.
وى با تاکید بر اینکه امسال به دلیل شیوع کرونا ویروس 
برنامه هایى که ســال هاى قبل بوده برگزار نمى شود، 
تصریح کرد: امسال به دلیل بیمارى کووید 19 برنامه 
حضورى اجرا نمى شــود و تنها نورپردازى پل ها را در 
برنامه خود داریم، چرا که بیماران مبتال به ســرطان 
سیستم ایمنى ضعیفى دارند و ممکن است به بیمارى 

کرونا مبتال شوند.

سى و سه پل نارنجى مى شود

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با اشاره به دپو شدن باالى 8500 تن شیرخشک 
در اصفهان، گفت: باید این میزان شیر خشک صادر شود، 
اما مسئوالن ستاد تنظیم بازار نگرانند اگر شیرخشک صادر 
شود کارخانجات تولید شیرخشک در رقابت با صنایع لبنى 

پیشتاز شوند.
حسین ایراندوست در گفت وگو با «ایسنا» در خصوص دپوى 
شیر خشک در اصفهان، اظهار کرد: اصفهان از نظر تولید شیر 
رتبه نخست کشور را دارد و حداقل سه برابر نیاز استان، شیر 

تولید مى کنیم.
وى افزود: با توجه به تولید باالى شیر و همچنین مصرف 
پایین این محصول و به طور کلى لبنیات در این فصل، تولید 
افزایش مى یابد، به همین دلیل بازار کشش جذب این میزان 
شیر را ندارد، که به دلیل اینکه شیر قابل نگهدارى نیست، 

شیر را خشک مى کنند.
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان افزود: بعد از خشک کردن، بازار باید کششى براى 
جذب شیرخشک داشته باشــد، چراکه در عمل نقدینگى 

دامدار و کارخانه دار جاى دیگرى ذخیره و دپو شده است، به 
همین دلیل امروز در اصفهان باالى 8500 تن شیر خشک 

دپو شده است.
وى گفت: با وجود حجم باالى دپو شیرخشک در اصفهان، 
نه تنها بازار کشش جذب این محصول را ندارد، بلکه مجوز 
صادرات شیر خشک هم نداریم، اما در تالش براى دریافت 

مجوز صادرات شیر خشک هستیم.
ایراندوســت گفت: با توجه به اینکه شیرخشک و به نوعى 
نقدینگى دامدار و کارخانجات در قالب این محصول دپو شده 
است، کارخانجات در عمل، از خرید شیر از دامدار جلوگیرى 
مى کننــد، در این فضا دامدار و تولیدکننده هر دو آســیب 
مى بینند، بنابراین به دنبال دریافت مجوز صادرات از وزارت 
صمت هستیم. وى درباره دالیل مخالفت با صادرات شیر 
خشک، توضیح داد: وزارت صمت نگران است با صادرات 
شیرخشک، کارخانجات این محصول، شیر بیشترى جذب 
کنند که در این شرایط ســهم صنایع لبنى از شیر کاهش 

مى یابد و دوباره شاهد گرانى لبنبات خواهیم شد.
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان 

اصفهان در خصوص صادرات شیر به دیگر کشورها، اظهار 
کرد: بازار هدف شیر خشک تولیدى اصفهان روسیه، عراق، 
افغانستان، ســوریه و ... است، مشــکلى بابت کیفیت این 
محصول وجود ندارد، اما مسئوالن ستاد تنظیم بازار نگرانند 
اگر شیرخشک صادر شود کارخانجات تولید شیرخشک در 

رقابت با صنایع لبنى پیشتاز شوند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر شیرخشــک زیادى جذب 
بازار مصرف نمى شود، گفت: اکنون میزان تولید بیش از نیاز 
داخل است و اگر نتوانیم شیرخشک دپو شده را صادر کنیم، 
کارخانجات نمى توانند شیرخام را خریدارى کنند، در این 
شرایط شیرخام روى دست گاودار باقى مى ماند که در این 
پروسه دامدار در تامین علوفه خود دچار مشکل مى شود و در 
نهایت با ایجاد اشکال در چرخه تولید، با افزایش قیمت شیر 

و لبنیات مواجه مى شویم.
ایراندوست تصریح کرد: اگر مجوز صادر شیر خشک صادر 
نشــود، کارخانجات تولیدى محصول خود را از وارد بازار 
قاچاق مى کنند و در عمل این شــیر از مسیر قاچاق صادر 

مى شود و کشور ارزآورى قانونى نخواهد داشت.

دردسر اضافه تولید 3 برابرى شیر در اصفهان خودش را نشان داد

850 هزار تن شیر خشک بالتکلیف!

رئیس دانشــگاه علوم پزشکى کاشــان ضمن ابراز 
نگرانى از افزایش مبتالیان به ویروس کرونا گفت: 
متأسفانه از شــنبه هفته جارى میزان افراد بسترى 
در بیمارستان شهید بهشتى کاشــان به شدت باال 

رفته است.
ســیدعلیرضا مروجــى ضمــن ابــراز نگرانى از 
عادى انگارى شهروندان نســبت به ویروس کرونا 

اظهار داشت: متأسفانه این موضوع عامل شده است تا 
آمار مبتالیان و آمار بسترى ها در شهرستان کاشان از 

ابتداى هفته جارى افزایش داشته باشد.
وى با بیان اینکه یک متخصص عفونى بیمارستان 
شهید بهشتى این شهرســتان از وضعیت آبى این 
منطقه اظهار تعجب و ســردرگمى کرده است، ابراز 
داشــت: این متخصص عفونى بیمارســتان شهید 
بهشتى کاشان در این اظهارات اعالم کرده است که 

اکثر بیماران نیز بدحال هستند.
وى گفت: متأســفانه اگر وضعیت بــه روال فعلى 
پیشــروى کند به زودى مجبور مى شــویم بخش 
جدیدى را به بیماران کرونایــى اختصاص دهیم و 
بر همین اساس این متخصص بیمارى هاى عفونى 
بیمارستان شهید بهشتى کاشان وضعیت فعلى منطقه 

کاشان را نگران کننده توصیف کرد.

افزایش مبتالیان به کرونا در کاشان نگران کننده است

رئیس بیمارســتان ســوانح ســوختگى امام موسى 
کاظم(ع) اصفهان گفت: معلــم دزفولى که در حادثه 
آتش سوزى کانکس مدرسه دچار سوختگى شده بود از 

بیمارستان ترخیص شد.
ســعید کریمى با اشــاره به آخرین وضعیت «حسین 
رضایــى میرقائد» معلم دزفولى که در آتش ســوزى 
کانکس معلمان در دزفول استان خوزستان دچار آتش 
سوزى شده بود، اظهار داشت: این بیمار دچار 95 درصد 
سوختگى بود که خوشبختانه سوختگى وى عمقى نبود.

وى با بیان اینکه اعمال جراحى بر روى این بیمار انجام 

نشد، ابراز داشت: طى 10 روز بسترى در بیمارستان امام 
موسى کاظم (ع) اصفهان بوده و اکنون بهبود یافت.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگى امام موسى کاظم (ع) 
اصفهان با بیان اینکه این معلم از بیمارستان ترخیص 
شده است، ادامه داد: البته این بیمار همچنان در منزلى 
در اصفهان است و توسط کادر پرستارى تحت درمان 

است.
وى با بیان اینکه هزینه هاى درمان این بیمار توســط 
خانواده پرداخت شده اســت، اضافه کرد: خوشبختانه 

حال این معلم مساعد است.

ترخیص معلم دزفولى از بیمارستان سوانح سوختگى 

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: متأسفانه 
ترافیک ما در بعدازظهر خصوصاً ساعت 16 تا 21 کامًال 

مانند شــرایط عادى است که این 
حجم از تردد در شرایط کرونا دور از 
انتظار است که نباید میزان رفت و 
آمد در شهر در چنین شرایطى قطعًا 
نباید این چنین باشد و به تبع این 
حجم تردد ترافیک در کالنشــهر 

اصفهان بسیار سنگین است.
ســرهنگ محمدرضــا محمدى 
اظهــار کرد: طــرح زوج و فرد در 
دو شــیفت صبح و بعد از ظهر در 

ساعات 9 تا 14 و 16 تا 21 برابر روال قبلى برقرار است.
وى در خصوص منع تردد شــبانه، افــزود: منع تردد 

شبانه همچنان در شهرهاى زرد باالى 200 هزار نفر 
جمعیت وجود دارد، همچنین بین شــهرهاى استان 

منع ترددى نداریم اما تردد از شهرهاى زرد به نارنجى 
ممنوع است.

ترافیک کامالً مانند شرایط عادى است معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان گفت: مجوز و تاییدیه ساخت 10 هتل ایمن در 

این استان صادر شده و این روند همچنان ادامه دارد.
سید حسن قاضى عسگر افزود: این استان داراى بیشترین 
مجموعه گردشگرى و بویژه بوم گردى در کشور است و 
تا کنون سرمایه گذارى براى راه اندازى حدود 300 واحد 
بوم گردى در اصفهان انجام شده و این جریان همچنان 

ادامه دارد.
وى اضافه کرد: مثلث طالیى گردشگرى بین اصفهان، 
فارس و یزد تشکیل شــده و به دنبال این هستیم که با 

تکمیل شیوه نامه ها، کار را شروع کنیم.
قاضى عسگر خاطرنشــان کرد: در صورتیکه وضعیت 
به همین ترتیــب پیش برود مى توانیم گردشــگرى را 
پیش از عید شــروع کنیم و وضعیت نــه چندان خوب 
حوزه گردشگرى اســتان را اصالح کنیم و به حالت اول 
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صدور مجوز ساخت
 10 هتل ایمن در اصفهان
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الهام پاوه نژاد بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر همزمان با روز زن 
و مادر از تجربه هاى شخصى خود صحبت و ابراز تاسف کرد 
که در جامعه ما بیشتر آثار هنرى بویژه آثار تصویرى مشکالت 

و معضالت زنان باالى 40 سال را نادیده مى انگارند.
او که یک دختر نوجوان دارد، در آغاز درباره تجربه شخصى 
خودش گفت: هم نشــینى مادرى در کنار کار هنرى بسیار 
ســخت اســت و اگر بخواهى در هر دو جبهه بجنگى، قطعا 
نمى توانى در هر دو به یک اندازه موفق باشــى و حتما یکى 
بر دیگرى مى چربد. او در عین حال ادامه داد: البته مى توان 
هر دو را در کنار هم مدیریت کرد ولى این موضوع به حمایت 
خانواده و شخصى خانم هنرمند بسیار وابسته است. به 
طورى که گاه یک بانوى هنرمند شرایط عجیب و 

پیچیده نگهدارى از فرزند خود را دارد.
پاوه نژاد تاکید کرد: در هــر حال فرزند یک 
زن هنرمند قطعــا در مقاطعى کمبود مادر 
را احســاس مى کند. بــا اینکه هر دو 
مادربزرگ هاى فرزند من تمام قد 
در کنارم بودند، ولــى دختر من 
در مقاطعى کمبــود مرا حس 
مى کرد، همچنانکــه من نیز 
اضطــراب و نگرانى هاى خود 

را درباره او داشتم.
او در پاسخ به این پرسش که آثار 
هنرى ما تا چه حد تصویرى واقعى از زن 
امروز جامعه ایران ارایه مى دهند، گفت: بسیار 
کم! چون در این زمینه دستمان باز نیست. عالوه 
بر این زنان باالى 45 ســال در فیلمنامه هاى ما 
عموما نقش پیش برنده اى در روال کار ندارند. 
آنان اغلب به عنوان مادر انتخاب مى شوند و 
فرزندان نقش هاى محورى را بر عهده دارند.

پاوه نژاد یادآورى کرد: مگر چند فیلم مانند 
” بانوى اردیبهشــت“ داریم که دغدغه ها 

و مشــکالت زنان میانســال را نمایش دهد. عموما در آثار 
تصویرى ما به مشکالت زنان باالى 35 سال کمتر پرداخته 
مى شــود و فقط نقش مادرى شــان پر رنگ مى شود، در 
حالیکه این گروه ســنى از زنان هزار و یک بحران عاطفى، 
مالى، اجتماعى و ... دارد که بنا به دالیل متعدد هرگز به آن 

توجه نمى شود.
او با تایید اینکه بخشى از این بى اعتنایى به ریسک ناپذیرى 
سرمایه گذاران سینمایى بازمى گردد، اضافه کرد: آنان براى 
حفظ گیشه ترجیح مى دهند به کلیشه هاى رایج دختر پسرى 
بپردازند و سینماگران مستقلى که خارج از کلیشه ها کار کنند، 

بسیار کم شمار هستند.
او با تشریح یکى از تجربه هاى شــخصى خودش در فیلم 
”زندگى با چشمان بسته“ کار رســول صدرعاملى یادآورى 
کرد: نقش من به دلیل ویژگى هاى خود دچار ممیزى شد و 
من به آقاى صدرعاملى گفتم به عنوان فیلمسازى که مدعى 
سینماى اجتماعى و خانوادگى هستید، جاى مشکالت زنان 
در سینماى شما خالى است و ایشان هم گفت ”ان شاا... فیلم 
بعدى“ ولى مگر ما چند تهیه کننده داریم که ریســک پذیر

 باشند.
او یادآورى کرد: در سال هاى جوانى ما وقتى فیلم ”دو زن“ 
به نمایش درآمد، خیلى حاشیه ساز شــد و عده زیادى آن را 
مردستیز دانســتند، در حالیکه در اطراف خودم چند نمونه از 
زنانى را مى دیدم که سرنوشــتى همچون کارکتر این فیلم 
داشتند. بخشى از این انگ ها از سوى همان جریان فرهنگى 
رخ مى دهد که تمایلى به ساخته شدن فیلم هاى زنانه ندارد.

او با اشاره به یک معضل فرهنگى دیگر درباره زنان توضیح 
داد: این روزها مساله ســن زنان در فضاى مجازى به یک 
اسلحه علیه آنان تبدیل شــده. به طورى که زنان باالى 40 
سال را پیرزن مى دانند و این لفظ پیرزن را با نگاهى توهین 
آمیز مطرح مى کنند، در حالیکه پیرزن یعنى مادربزرگهاى ما 
که زنانى باتجربه و دانا هستند و متاسفانه همان فرهنگ زن 
ستیزى که مدام با عدد و رقم سر و کار دارد، در اینجا هم خود 

را نشان مى دهد. 

یکى از فیلم هایى که در جشنواره امسال فجر روى پرده 
رفته، «تک تیرانداز» اســت که در آن کامبیز دیرباز 

در نقش شهید عبدالرسول زرین ظاهر شده است.
 وى در نشست پرسش و پاســخ این فیلم که با 
حضور برخى عوامل آن تشــکیل شــد درباره 
ایفاى ایــن نقش گفت: بابــت این که چنین 
نقشى به من رسید و آن را بازى کردم بسیار 
خوشحال هستم. در این بیست سالى که من 
کار بازیگرى انجــام مى دهم، این دومین 

نقش واقعى من بود.
این بازیگر گفت: به این نتیجه رســیدیم 
که ما نباید نعل به نعل وقایع را بازســازى 
کنیم، بلکه ما تفکر این شــهید بزرگوار را 
زنده کردیم و خوشحالم که روح این عزیز 

را بر شانه دارم.
دیرباز درباره لهجه اش در فیلم توضیح داد: 
عبدالرسول زرین در گچساران به دنیا آمده و 
بعد از فوت مادر و پــدرش همراه با دایى خود به 
اصفهان مى رود و سى و اندى سال در آن جا زندگى 
مى کند. چند دیالوگ از عبدالرسول زرین موجود است 
که مجموع آن ها به 10 دقیقه نمى رســد و منبع خیلى 
خوبى براى ما نبود. باتوجه به این مسائل لهجه مرجع را لهجه 
پسرشان و گردان امام حسین(ع) که براى ایشان و همرزمانشان بوده 

مالك قرار داده ایم.
بازیگر فیلم «تک تیرانداز» افزود: منبع زیادى از این شهید براى من وجود 
نداشت و تنها صوت هاى کمى در اختیارم بود. پسر شهید براى درآمدن 

این شخصیت کمک بسیارى به من کرد.

یکى از فیلــم هایى که امســال در جشــنواره فجــر حرف و 
حدیث هاى زیادى را باعث شد، «شیشلیک» اثر محمدحسین 
مهدویان است. شیشلیک مورد توجه ترین فیلم روز اول جشنواره 
فیلم فجر بود. پژمان جمشــیدى یکى از بازیگران این فیلم در 
گف تگو با «جام جم» به تجربه اش از بازى در شیشــلیک اشاره 

کرده که بخشى از اظهارات او را مى خوانید. 
■ دورادور با آقاى مهدویان آشنا بودم. از نزدیک با هم آشنایى یا 
دوستى نداشتیم و آشنایى مان در این حد بود که در جشنواره هاى 
مختلف چند بار ســالم و علیک کرده بودیم تا این که پیشنهاد 
بازى در فیلم شیشــلیک به من داده شــد. براى من همکارى 
با ایشــان افتخار بود. چون در هر جشــنواره اى هر فیلمى که از 
ایشــان مى دیدم دوست داشــتم. به خصوص فیلم «ایستاده در 
غبار» را که هنوز که هنوز است دوســت دارم و از طرفداران پر 
و پا قرص آن هســتم. همچنین قبال از طریق هادى حجازى فر 
و جواد عزتى تعریف کارگردانى ایشــان را خیلى شنیده بودم و 
دوستان همیشــه مى گفتند کار کردن با محمدحسین مهدویان 
بسیار لذتبخش است. او نبوغى دارد که بسیار به نفع بازیگر است. 
از این نظر که به نوعى مونتاژ شــده فیلم را کارگردانى مى کند و 
کمترین فشــار را روى بازیگر مى آورد. این نکته، حسن بزرگى 
براى یک کارگردان محســوب مى شــود. این که از اول تا آخر 
بداند چه مى خواهد و پالن هایــى را فیلمبردارى کند که مى داند 
در مونتاژ از آنها استفاده مى شــود و در واقع تکلیف بازیگر را از 
همان ابتداى کار روشن مى کند. باالخره پس از خواندن فیلمنامه، 
چندبار جلســه گذاشــتیم و با هم گپ زدیم و بــه توافق نهایى 

رسیدیم.
■ شیشلیک، کمدى بسیار تلخى اســت. شاید بتوان گفت یک 

کمدى سیاه جســورانه. ما در بازى اصال کمدى بازى نکردیم و 
موقعیت ها به قــدرى تلخ بود که به بامزگى مى زد. به شــخصه 
نمى توانم این فیلم را صرفــا در جرگه فیلم هــاى کمدى قرار 
بدهم. چون در کنــار موقعیت هاى طنزى که بــراى کاراکترها 
به وجود مى آمد، غمى بزرگ روى لحظه لحظه فیلم ســنگینى 

مى کند.
■ راجع به شیشــلیک باید بگویم این فیلم هــم مثل هر فیلم 
دیگرى نقش اصلى و مکمل دارد کــه آقاى رضا عطاران نقش 
اصلى فیلم و من نقش مکمل را به عهده دارم. به نوعى ما در این 

فیلم با هم همبازى بودیم و ایــن همبازى بودن صرفا به معناى 
زوج بودن نیست. من عاشق رضا عطاران هستم و بازى در کنار 
ایشان تجربه بسیار لذتبخش و فوق العاده اى بود. ایشان نه تنها 
بازیگر خیلى خوبى هستند، بلکه انســانى بسیار شریف و کامل 
هم هستند و کنار ایشــان کار کردن براى من افتخار بود. البته 
صادقانه بگویم بازى کنار هر کــدام از بازیگران این فیلم برایم 
افتخار بود. جمشــید هاشم پورعزیز که تاج ســر ما بودند و ژاله 
صامتى، مه لقا باقرى، عباس جمشیدى فر، وحید رهبانى و همگى 

دوستان نیز.

انتقاد الهام پاوه نژاد از حذف زنان باالى 40 سال در سینما

 با نگاه توهین آمیز مى گویند پیرزن!
الهام پاوه نژاد بازیگر سینما، تلویزیون
و مادر از تجربه هاى شخصى خود ص
که در جامعه ما بیشتر آثار هنرى بویژ
معضالت زنان باالى 40 سال را نا 0و
او که یک دختر نوجوان دارد، در آغ
خودش گفت: هم نشــینى مادرى
ســخت اســت و اگر بخواهى در ه
نمى توانى در هر دو به یک اندازه مو
در عین حال بر دیگرىمى چربد. او
هر دو را در کنار هم مدیریت کرد ولى
خانواده و شخصى خانم هنرمن
که گاه یک بانوى طورى
پیچیده نگهدارى از فرز
پاوه نژاد تاکید کرد:
زن هنرمند قطعــ
را احســاس م
مادربزرگ
در کنارم
در مقا
مى کر
اضطــ
را دربار
او در پاس
هنرى ما تا چه
امروز جامعه ایران ارا
کم! چون در این زمینه د
5بر این زنان باالى 45 س
عموما نقش پیش برند
آنان اغلب به عنوان
فرزندان نقش هاىم
پاوه نژاد یادآورى

” بانوى اردیبهشــ

 با نگاه توهین آمیز

یکى از فیلم هایى
رفته، «تکت
در نقش شه
 وى در نش
ب حضور
ایفاى

نقشى
خوش
کار

نقش
این
که
کنی
زند
را بر
دیربا
عبدالر
بعد از فو

اصفهان مى
مى کند. چند
که مجموع آن ه
خوبى براى ما نبود. با
پسرشان و گردان امام حسین

مالك قرار داده ایم.
بازیگر فیلم «تک تیرانداز» افزود
نداشت و تنها صوت هاى کمى
این شخصیت کمک بسیارى به

مبازى بودن صرفا به معناى 
طاران هستم و بازى در کنار 
لعاده اى بود. ایشان نه تنها 
شریف و کامل ــانى بسیار

ن براى من افتخار بود. البته 
 از بازیگران این فیلم برایم 
که تاج ســر ما بودند و ژاله 
ى فر، وحید رهبانى و همگى 

دیرباز: تفکر 
شهید عبدالرسول زرین را 

زنده کردیم 

ســیدجواد هاشــمى از دوســتى دیرینه خــود با علــى انصاریان 
گفت.

این بازیگر  به دوستى 25 ساله خود با این بازیکن فوتبال اشاره کرد و 
یادآور شد: دوستى ما ابتدا از فوتبال شکل گرفت. بازى خیرخواهانه 
هنرمندان و تیم پرسپولیس براى حمایت از زلزله زدگان رودبار بود 
که على انصاریان کنار ما بازى کرد؛ آن دوره، شــاید فصل جدیدى 
از زندگى او براى ورود به دنیاى هنر بود و از آنجا در کنار هنرمندان 

قرار گرفت. ما در آن بازى 9 بر صفر از پرسپولیس شکست خوردیم. 
شــاید از همان جا بارقه هاى عالقه به هنر در على انصاریان شکل 

گرفت و ادامه پیدا کرد.
وى ادامه داد: کاش هرگز «شام ایرانى» نبود که ما دیدار اخیر هنرى 
مان را آنجا داشته باشیم. درست است که خاطره اى به جا ماند اما االن 
حال و روز ما خوب نیست. با هم لبنان رفتیم و چند روزى آنجا بودیم 

و خاطرات خیلى خوبى با هم داشتیم. 
این بازیگر با اشاره به حضور على انصاریان در «شام ایرانى»  یادآور 

شد: در «شــام ایرانى» افرادى که قرار بود جدى باشند تا طنِز حامد 
آهنگى درست دربیاید، من و على بودیم اما على اصال نمى توانست 
خود را از کمــدى ذاتى و وجودى اش رها کند و بــه همین دلیل در 
لحظاتى طاقــت نمى آورد. به ویــژه در خانه خودش کــه قرار بود 
آشــپزى کند اما همه چیز را از رســتوران تهیه کرد. اینها چیزهایى 
بود که تعادل برنامه را به هم مــى ریخت و همین هم کمدى ایجاد 
مى کرد. انتظار ما اصًال این نبود و شکل گرفت و برنامه هم جذاب تر

 شد.

یادى از حضور على انصاریان در «شام ایرانى» 

بازیگران بسیارى هستند که شــهامت حضور در هر نقش و هر ژانرى را 
ندارند. دشوار اســت تجزیه و تحلیل کاراکتر در فضاهاى متنوع ژانرى و 
ترسیم الگوى فیزیکى و شیمیایى منطبق با فیلمنامه و همسو کردن بیان و 
بدن و لحن با مختصات کاراکترى که خلق مى شود. این که فقط به خودت 

و چند نقطه بارِز غریزى تکیه کنى، نتیجه اى جز تکرار نخواهد داشت.
هوتن شکیبا، تســلط عجیبى بر الزامات و ابزارهاى بازیگرى دارد و این 
احاطه را مى توان در فیلم «ابلق» نرگس آبیــار به وضوح دید. حضورى 
خیره کننده و متمایز از نقش هایى که پیش از این بازیگران دیگرى به ایفاى 
مشابه آن از منظر شناسنامه پرداخته اند. نقش هایى که به شدت استعداد 
تبدیل شدن به کاریکاتورهایى آنتى سمپات و پس زننده را دارند، اما این جا 
همه چیز از ریتم و لحن و حس مهندسى شده و سپس با عبور از فیلتر ذهنى 

بازیگر زالل شده و تصویرى دل نشین را ارائه کرده است.
نقش آفرینى هاى او در سریال «لیسانسه ها» و فیلم «شبى که ماه کامل 
شد» که سیمرغ را براى او به ارمغان آورد و حضورش در صحنه تئاتر، اثبات 
مى کند که شکیبا نقش را جلوتر از خود مى بیند، یعنى این که اولویتش نیاز 
نقش است، نه این که نقش را زیر سایه خود ببیند. از همین رو هیچ کدام از 
نقش آفرینى هاى موفق او شباهتى به هم ندارد و هر کدام حس و گرافیک 

خاص خودش را دارد. 
کاراکتر على در «ابلق» یک عرض اندام هنرمندانه است که به غایت درست 

و باورپذیر از آب درآمده است. نگاه کنید به شکل راه رفتن و لحن منحصر 
به فرد على که با حجم  و ظرافت آگاهانه اى دیالوگ مى گوید و پاساژهاى 
حسى به موقعى دارد و از طرفى مکث ها و بازى هاى هوشمندانه با چشم و 

اجزاء صورت شکیبا که یک تنه او را از دیگران متمایز مى کند.
هوتن شکیبا با این نقش، خط و نشــان محسوس و محکمى براى دیگر 
بازیگران سى و نهمین جشنواره فیلم فجر کشید و نشان داد که مى توان 
به عنوان یکى از قدرتمندترین بازیگران حال حاضر سینما، روى هوش و 

توانایى و فهم باالى او حساب کرد و با خیال راحت نقش ها را به او سپرد.

با ادامه تصویربردارى «بچه مهندس 4» به کارگردانى احمد کاورى در 
تهران، یک بازیگر جدید نیز به این پروژه اضافه شد.

سعید سعدى تهیه کننده سریال « بچه مهندس 4 » ضمن اعالم خبرى 
درباره روند تولید پروژه گفت: تاکنون حدود 55 درصد از تصویربردارى 
به پایان رسیده و گروه در تالش هستند که سریال هر چه زودتر براى 

پخش از کنداکتور سیما آماده شود.
وى همچنین افزود: گروه در حال حاضر در لوکیشــن فرودگاه سپهر 
مشغول تصویربردارى هستند و کورش سلیمانى نیز به جمع بازیگران 

سریال اضافه شده است.
 ثریا قاســمى ، فرهاد قائمیان، محمدرضا رهبرى، مهشــید جوادى 
، عبدالرضا اکبرى، ســهند جاهدى، عباس جمشــیدى فر، سیاوش 
چراغى پور، شــیوا خســرومهر، عزت ا... مهرآوران، شهین تسلیمى، 
محمدرضا هدایتى، امید روحانى بازیگرانى هستند که تا به امروز مقابل 
دوربین سریال جدید احمد کاورى رفته اند. قرار است در روزهاى پیش 

رو بازیگران دیگرى نیز به این پروژه اضافه شوند.

هوتن شکیبا در «ابلق»؛ خیره کننده و باورپذیر

کورش سلیمانى هم «بچه مهندس» شد

پژمان جمشیدى از تجربه بازى اش در فیلم «شیشلیک» مى گوید

با رضا عطاران همبازى بودم، زوج نبودیم

  ندا آل سید طیب / خبرگزارى ایسنا |

  میثم محمدى / خبرآنالین |

  سهیال شهبازى / خبرگزارى ایسنا |
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مهدى کیانى کجاست؟ این روزها هیچ خبرى از او نیست جز اینکه هر روز نام تیمى به عنوان مقصد بعدى او مطرح مى شود؛ کیانى اینجا، کیانى آنجا، کیانى هر جا اال جایى که 
باید باشد. این هافبک 34 ساله مگر با سپاهان قرارداد ندارد؟ چرا در تمرینات طالیى پوشان شرکت نمى کند؟

ابتدا علت غیبت کاپیتان سابق سپاهان مشکل همسترینگ او عنوان شد اما بعد مشخص شد که این مصدومیت بهانه اى بیش نبوده و کیانى تصمیم قاطع خود را براى جدایى 
از جمع شاگردان نویدکیا گرفته حاال به چه علت مشخص نیست، چرا که تاکنون هیچکدام از طرفین ماجرا در برابر گمانه زنى هاى مطرح شده در مورد آینده همکارى با 

هم موضع خاصى نگرفته اند.
شاید دوباره اصفهان براى این بازیکن مثل سه سال پیش و روزهاى ابتدایى حضورش در این شهر مانند «زندان» شده و یا اینکه کاپیتان سابق طالیى پوشان 
فیلش یاد هندوستان کرده و قصد دارد به تیم گل گهرسرجان برود تا باز هم کاپیتان امیر قلعه نویى شود، یا اینکه نیمکت نشینى در سپاهان باب میلش نبوده و 
مى خواهد به تیمى بپیوندد که فیکس بازى کند. شاید هم مثل زمان جدایى اش از تراکتور نیاز به برنامه اى داشته باشد که طى پنج شش ساعت درباره دالیل 
تصمیمى که گرفته صحبت کند، با همه اینها علت عزم او بر قطع همکارى با سپاهان هرچه که هست دلیل نمى شود که او سر تمرینات حاضر نشود، اصًال در 
فوتبال حرفه اى اینکه بازیکنى هر وقت اوضاع بر وفق مرادش نبود ساکش را روى کولش بیاندازد و راه خروج از باشگاه را در پیش بگیرد، محلى از 
اعراب ندارد، اما متأسفانه این مسئله در فوتبال ما باب شده و بین فوتبالیست هاى حرفه اى(!) کشورمان جا افتاده و در این میان بیش از همه 
مقصر مسئوالن باشگاه هایى هستند که با وجود اینکه مى دانند بازیکنى در تعهد تیم دیگرى است اما سازجدایى کوك کرده، فرصت را 
غنیمت مى شمارند و براى او فرش قرمز پهن مى کنند، غافل از آنکه این فوتبالیست هیچ بعید نیست روزى همین رویه را در قبال آنها در 
پیش گیرد. این دور باطل در لیگ حرفه اى(!) ایران همچنان ادامه دارد و مهدى کیانى اولین آنها نبوده و آخرین هم نخواهد بود. بازیکن 
با تجربه و با اخالقى که کمتر کسى فکر مى کرد با سابقه حضور 10 ساله در یک تیم، او هم به جرگه فوتبالیست هایى بپیوندد که به 

راحتى قواعد فوتبال حرفه اى را زیر پا مى گذارند.

ی و ز برى یچ ینروز ج ى ی ى ه
4باید باشد. این هافبک 34 ساله مگر با سپاهان قرارداد ند
ابتدا علت غیبت کاپیتان سابقسپاهان مشکلهمستر
از جمع شاگردان نویدکیا گرفته حاال به چه علت

هم موضع خاصى نگرفته اند.
شایددوباره اصفهان براى این بازیکنم
فیلش یاد هندوستان کرده و قصد دارد
مىخواهد به تیمى بپیوندد که فیکس
تصمیمى که گرفته صحبت کند، با هم
فوتبال حرفهاى اینکه بازیک
اعراب ندارد، اما متأس
مقصر مسئوالن
غنیمت مى شم
ای پیش گیرد.
با تجربه و
راحتى

کاپیتان در آستانه جدایى از 
سپاهان قبول، اما؛

مهدى کیانى 
کجاست؟

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفت: امیدوارم کمیته داوران با 
ما مهربان تر باشد و تمرکزشان را بیشــتر کنند، مثل ما که قرار است 

تمرکزمان را بیشتر کنیم.
مجتبى فریدونى در خصوص جدایى بازیکنان ذوب آهن در ابتداى فصل 
جارى لیگ برتر، اظهار داشت:  بخش اعظم و تاثیرگذارى از بازیکنان 
ما رفتند. یک بخش به خاطر بحث قراردادى بود. دانیال اسماعیلى فر و 
احسان پهلوان قراردادشان آپشن دار بود، باید در نیم فصل قبل مذاکرات 
انجام و قبل از به پایان رسیدن تمدید مى شد که این اتفاق نیفتاد و رفتند. 

این دو بازیکن بحث قراردادى داشتند. 
وى ادامه داد: براى بقیه بحث هزینه مطرح بود. وقتى نرخ ارز جهش پیدا 
کرد، بازیکنان معادل سازى مى کردند مى گفتند شما به فالن بازیکن 
خارجى دالر دادید، آن موقع دالر 4هزار تومان بوده االن 24هزار تومان 

است. ما هم قیمت مان فالن قدر بوده که االن آنقدر مى شود. این موضوع 
هزینه سنگینى را به باشــگاه تحمیل مى کرد که ما توانش را نداشتیم. 

ممکن است بقیه باشگاه ها هم توانش را نداشته باشند.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: ممنوعیت ورود بازیکن خارجى 
هم که با آن مخالفم تاثیرگذار شد. بازار رقابتى تر شد و رقیب نداشت. همه 
دستمزدهایشان را بر مبناى ارز و دالر تعدیل کردند که بودجه سنگینى 
را تحمیل مى کرد. من از سال گذشته تا شهریور امسال بودم و بعد از آن 

االن دوباره برگشتم.
فریدونى در خصوص رویکرد به همکارى بــا رحمان رضایى و اینکه 
آیا اولتیماتوم باشــگاه همچنان تا پایان نیم فصل پا برجاست، عنوان 
کرد: وقتى که دوستان در هیات مدیره این تصمیم را گرفتند، من نبودم 
ولى به هرحال شرطى که هیات مدیره گذاشته بود محقق نشد. رحمان 
رضایى هم کماکان بر سر کار است و توجیهات خاص خودش را دارد. 
مى شود گفت آن مصوبه دیگر موضوعیت ندارد و اگر تصمیمى بگیریم 
تصمیم جدید اســت. وى در گفت وگو با رادیو ورزش تصریح کرد: به 
اذعان اکثر کارشناسان، ذوب آهن فوتبال خوب و زیبایى بازى مى کند اما 

نتیجه نمى گیرد. بخشى از دالیل نتیجه نگرفتن که همه اذعان داشتند 
مربوط به مسائل داورى بوده، یک بخش هم مربوط به خودمان است 
که تمرکز الزم در تیم نبود. تغییراتى ایجاد شده که آن تمرکز ان شاءا... 
وجود داشته باشد و بتوانیم نتایج بهترى بگیریم. ان شاءا... کمیته داوران 
هم با ما مهربان تر باشد و تمرکزشان را بیشتر کنند. مثل ما که قرار است 

تمرکزمان را بیشتر کنیم.

امیدوارم کمیته داوران با ما 
مهربان تر باشد 

با اعالم یک روزنامه عربستانى، فدراسیون فوتبال این کشور قصد 
دارد میزبان بعضى از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «الریاضیه» عربستان در شماره 
اخیر خود خبر داد فدراســیون فوتبال این کشور تمایل به میزبانى 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را دارد. قرار است بعد از هماهنگى هاى 
الزم و بررســى شرایط، پاســخ نهایى تا اواســط ماه فوریه براى 

کنفدراسیون آسیا ارسال شود.
کنفدراسیون فوتبال آســیا قصد دارد لیگ قهرمانان 2021 آسیا 
را براى هر گروه به صورت متمرکز در یکى از کشــورهاى همان 
گروه برگزار کند. هر کشور مجاز اســت براى دو گروه درخواست 

میزبانى بدهد.
عربستان در حالى قصد دارد براى لیگ قهرمانان درخواست میزبانى 
بدهد که سه نماینده مستقیم و یک نماینده در مرحله پلى آف دارد. 
درست همانند ایران که استقالل، پرسپولیس و تراکتور را به عنوان 
سهمیه مستقیم و فوالد خوزستان را به عنوان سهمیه غیر مستقیم 

در پلى آف دارد.
در صورتى که نمایندگان عربستان و ایران از مرحله پلى آف راهى 
مرحله گروهى شــوند، تیم هاى این دو کشــور در سه گروه با هم 
بازى خواهند داشت و فقط تیم الهالل است که در گروه نخست با 

نمایندگان ایران روبرو نمى شود.
تقابل استقالل با االهلى در مرحله گروهى قطعى است و تراکتور با 
الوحده و فوالد با النصر نیز حریف هم خواهند شد (به شرط صعود 
فوالد و الوحده) به این ترتیب اگر عربستان قصد میزبانى در لیگ 
قهرمانان را داشته باشد، چالشى براى حضور تیم هاى ایرانى در این 
کشور خواهد داشــت. از چند فصل پیش، عربستان به بهانه هاى 
سیاسى و فشار بر کنفدراسیون فوتبال آسیا، بازى تیم هاى این کشور 

با ایران را به زمین بى طرف کشاند.
در این چند سال، نمایندگان ایران با هزینه هاى زیاد در کشورهاى 

دیگر با تیم هاى سعودى بازى کرده اند.

سعودى ها 
میزبان لیگ قهرمانان آسیا؟!

آرزو داشــت قبل از مادرش بمیرد و خدا خواسته اش را برآورده کرد. 
على انصاریان مدافع پیشین سرخابى ها و تیم ملى فوتبال ایران پس 
از دو هفته مبارزه با کووید19 در اثر تشدید درگیرى ریه اش به دلیل 
ویروس کرونا نتوانســت مقاومت خود را ادامه دهد و باالخره تسلیم 
این ویروس مرگبار شــد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. درگذشت 
على انصاریان در حالى اتفاق مى افتد که فضاى جامعه فوتبال تحت 
تأثیر مرگ نابهنگام مهرداد میناوند بر اثر کرونا قرار داشــت و حاال 
پیشکسوت شماره 8 محبوب پرسپولیســى ها هم از جمع ستارگان 

فوتبال ایران جدا مى شود.

داغى دوباره بر پیکر فوتبال ایران

شماره 8 محبوب هم رفت

 تیم هاى فوتبال ذوب آهن و سپاهان در یکى از حساس ترین دیدارهاى 
هفته چهاردم لیگ برتر دربى اصفهان را برگزار مى کنند.

هفته چهاردهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبــال، جام خلیج فارس، روز 
جمعه 17 بهمن ماه با برگزارى 6 دیدار به پایان مى رسد که در یکى از 
این رقابت ها تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم 

فوتبال سپاهان است.
ذوب آهن و سپاهان باید یکى از مهیج ترین دربى هاى اصفهان در ادوار 
لیگ برتر را برگزار کنند. دیدارى که بنا به دالیل بسیار از حساسیت و 
هیجان باالیى برخوردار بوده و کسب پیروزى در آن مى تواند 3 امتیاز با 

ارزشى را به حساب تیم برنده واریز کند.
ذوب آهن و سپاهان در حالى به مصاف هم خواهند رفت که نتیجه این 
دیدار عالوه بر این 2 تیم، براى تیم هاى استقالل، صنعت نفت، فوالد، 
تراکتور و پرسپولیس نیز حائز اهمیت بوده و پیروزى هر کدام از 2 تیم با 
توجه به نتایج سایر بازى ها، مى تواند معادالت قهرمانى نیم فصل نخست 
را تا حدودى روشن کند. سپاهانى ها که با کسب 22 امتیاز در 13 بازى 
قبلى در رده سوم جدول قرار دارند، در صورت کسب 3 امتیاز این دیدار، 
با اندکى خوش شانســى در نتیجه بازى تیم هاى استقالل-نساجى و 
صنعت نفت-فوالد شانس رســیدن به صدر جدول را دارند. در آن سو 
ذوبى ها نیز که در 12 هفته گذشته بردى به دســت نیاورده بودند، با 
کسب نخستین پیروزى فصل شان مقابل نساجى، ناکامى هاى قبلى را 
به فراموشى سپرده اند و قصد دارند با پیروزى بر رقیب دیرینه عالوه بر 
بهبود جایگاهشان در جدول، با قدرت در ادامه مسابقات لیگ برتر حضور 

یابند. لیگ بیستم همانند چند فصل اخیر از جذابیت باالیى برخوردار بوده 
و جزو غیرقابل پیش بینى ترین لیگ هاى برگزار شده در ادوار مختلف 
این رقابت ها است. حضور چند تیم قدرتمند و نزدیکى امتیازات تیم ها 
در باالى جدول، شور و هیجان مضاعفى را به لیگ بازگردانده و رقابت 
تیم ها در هفته هاى پایانى نیم فصل نخست به اوج خود رسیده است و 
سپاهان در یک هفته مانده به پایان رقابت هاى نیم فصل نخست، باید 

در شهرآورد اصفهان مقابل ذوب آهن به میدان برود.
ســپاهانى ها در حالى آماده این دیدار مى شــوند که در بازى آخر خود 
مقابل شهرخودرو با وجود بازى زیبایى که به نمایش گذاشتند، شکست 
سنگینى را پذیرا شده و شانس رسیدن به صدر جدول را از دست دادند. 
زردپوشــان اصفهانى در فصل جارى در فاز هجومى عملکرد خوب و 
بدون نقصى داشته و خط میانى و مهاجمان این تیم به خوبى تفکرات 
نویدکیا را در زمین پیــاده کرده اند. حضور بازیکنــان باکیفیتى مانند 
نورافکن، حســینى، شهباززاده و رفیعى ســپاهان را تبدیل به یکى از 
بهترین تیم هاى حال حاضر لیگ کرده که در نتیجه گیرى هم عملکرد 
خوبى داشته است. معضل اصلى سپاهان خط دفاعى این تیم است که 
در فصل جارى عملکرد کامًال ضعیفى از خود به جا گذاشــته و ضعف 
ســاختار دفاعى و اشــتباهات فردى مدافعان امتیازات حساسى را از 

سپاهانى ها گرفته است.
در آن سو ذوبى ها در آخرین دیدارشــان با وجود آنکه نتوانستند بازى 
خوبى را به نمایش بگذارند، یک پیروزى دلچســب کســب کردند. 
شاگردان رضایى در فصل جارى در فاز تهاجمى عملکرد خوبى داشته و 

در موقعیت سازى و استفاده از این فرصت ها، موفق نشان داده اند. حضور 
میالد جهانى در کنار حدادى فر و دشــتى قدرت خالقیت خط میانى 
ذوبى ها را افزایش داده و استفاده از دارکو بیدوف و ایوان مارکوویچ در 
پیکان خط حمله ذوب آهن توان هجومى سبزپوشان را باال برده است؛ 
با این حال ذوبى ها در فاز دفاعى عملکرد خوبى نداشــته و از شرایط 
آرمانى به دور هســتند و خط دفاعى ذوب آهن پاشنه آشــیل این تیم 

محسوب مى شود.
آنچه مشخص است ســپاهان همانند دیدارهاى قبلى تالش مى کند 
بازى مالکانه اى را به نمایش گذاشــته و با استفاده از حرکات ترکیبى، 
شــوت هاى از راه دور و ضربات ایســتگاهى نمایش هجومى را ارائه 
مى دهد. ذوب آهن نیــز تالش مى کند با اســتفاده از قدرت هجومى 
تیمش در ضدحمالت پرسرعت از ضعف دفاعى سپاهان استفاده کند 

به دروازه زردپوشان برسد.
اتفاقى که ممکن است بالى جان سپاهان شود، فشار روانى باالى ایجاد 
شده بر روى بازیکنان این تیم است. سپاهانى ها به خوبى مى دانند که هر 
نتیجه اى غیر از پیروزى در این دیدار، مى تواند آنها را از کورس مدعیان 
دور کند و همین امر فشار روانى باالیى را به آنها منتقل مى کند. در آن 
سو ذوبى ها نیز تحت فشار باالیى براى رسیدن به دومین بردشان در 
فصل جارى و بهبود جایگاه شان در جدول هستند و همین امر مى تواند 

بازیکنان این تیم را تحت فشار باالیى قرار دهد.
با توجه به نکات بیان شــده، پیش بینى نتیجه این دیدار بسیار سخت 

است و باید منتظر ماند و دید در دربى جذاب اصفهان چه رخ مى دهد.

سپاهان-ذوب آهن، فردا در ورزشگاه فوالدشهر

و حاال دربى

انتخابات فدراسیون فوتبال در ایران هم همان شرایط برگزارى 
و روایت مخصوص به خود را خواهد داشت.

 این انتخابات مناقشــه برانگیز از همان ابتــدا محل بحث و 
جدل هاى فراوانى بوده است؛ چه از سوى فیفا به عنوان نهاد 
ناظر بیرونى و چه از سوى نهادهاى داخلى که هر یک دستى 

بر آتش فدراسیون دارند و نگاه خود را در آن جستجو مى کنند.
پس از تصویب اساســنامه فیفا و اعالم زمــان ثبت نام براى 
نامزدهایى که قصد داشــتند در انتخابات فدراسیون فوتبال 
شرکت کنند، موعد دوره بررسى مدارك و اعالم نقایص شکلى 
فرا رسید اما در فضاى غیررسمى خبرى شایعاتى جدى مبنى 
بر عدم تائید صالحیت برخى افراد شرکت کننده در انتخابات 
وجود داشت؛ از اسم دو نامزد ریاست فدراسیون که بگذریم، از  
دو روز گذشته عجیب ترین مورد رد صالحیت در انتخابات به 
مهدى مهدوى کیا ستاره خوشنام فوتبال ایران بازمى گردد که 
هم اکنون در کشور آلمان زندگى مى کند و به کار در آکادمى 
هامبورگ مشغول اســت. مهدوى کیا که به دالیل شخصى 
مدت هاست خود را از فضاى کارى ایران ترك کرده و در آلمان 
به کار مشغول است، به اصرار على کریمى و براى کمک به او 
به تیم وى پیوست و نامش به عنوان نایب رییس براى حضور 

در انتخابات ثبت شد.
جالب این که در همان روز ثبت نام نیز مسائلى جدى براى ثبت 
نام مهدى مهدوى کیا به وجود آمد چرا که طبق قانون انتخابات 
او باید شخصا براى ارائه مدارك در فدراسیون حضور مى یافت 
که این مسئله باعث اختالل چند ســاعته در راه ثبت نام على 
کریمى و تیمش در انتخابات فدراسیون فوتبال شد اما نکته اى 
که گفته مى شود مهدوى کیا بابت آن حق شرکت در انتخابات 
را ندارد، بحث دو تابعیتى بودن و دو پاسپورته بودن این ستاره 
فوتبال ایران است که پس از سال ها زندگى در آلمان به طور 
طبیعى پاسپورت این کشور را دریافت کرده و خانواده اش در 

آنجا زندگى مى کنند.
البته مســئله دو تابعیتى ها یک موضوع سیاسى است که در 
انتخابات ریاســت جمهورى مورد توجه قرار گرفته و تعمیم 
آن به انتخاباتى مثل فدراســیون فوتبال کمى عجیب به نظر 
مى رسد. البته فدراســیون فوتبال به عنوان تنها نهاد برگزار 
کننده انتخابات این خبر را تکذیب کرده اما شایعات حاشیه اى 
در این باره همچنان ادامه دارند و جالب این که خود فدراسیون 
هم در تکذیبیه هایش نهایت محافظه کارى را به خرج مى دهد.
مهدى مهــدوى کیا در این 
باره مــى گوید که این 
مســئله باتوجه به 
شــرایط به هیچ 
وجــه برایــش 

اهمیتى ندارد.

این مسائل براى موشک
 بى اهمیت است

در دیدار پرسپولیس - فوالد برخورد توپ به سینه محمد حسین 
کنعانى زادگان از سوى محمد حسین زاهدى فر به اشتباه پنالتى 
تشخیص داده شــد و متاسفانه داور پشــت دروازه که نزدیک به 
صحنه بود هیچ کمکى به داور وســط نکرد. بعد از این بازى او از 
تماشاگران تیم پرســپولیس به خاطر این اشتباه عذرخواهى کرد 
و این عذرخواهى موجب اعتراض خیلى از تیم هایى شــد که از 
اشتباهات داورى متضرر شــده بودند و مى گفتند پس چرا از آنها 
عذرخواهى نمى شود. فوالد هم بیانیه اى منتشر کرد و گفت داور 
در همه بازى ها اشــتباه مى کند و چون اشتباه سهوى بوده نباید 

عذرخواهى مى کرد. 
از بخت خوب محمد حسین زاهدى فر پرسپولیس با وجود اشتباه 
فاحش او در اعالم پنالتى به سود فوالد در نهایت دو بر یک برنده 
بازى شد. او قرار است این هفته دیدار گل گهر در برابر نفت مسجد 
سیلمان را ســوت بزند.  قلعه نویى پیش از بازى با سایپا در برنامه 
فوتبال برتر مدعى شــده بود برخى از داوران از او خوششان نمى 
آید و اشتباهاتشان به ضرر تیم گل گهر تمام مى شود. او خواستار 

شفاف سازى داوران شده بود و گفته 
بود اگر مشکلى هســت به وى 
متذکر شوند تا تیم گل گهر بیش  
از این آســیب نبیند. داوران در 
همین راستا دیروز به دیدار حیدر 
بهاروند رفتند و گالیه هاى خود را 

مطرح کردند اما به نظر 
مى رسد در پایان 

شکایتى علیــه 
امیر قلعه نویى 
براى طرح در 

کمـــیته 
انضباطـى 

ارایه نشد.

بازگشت آقاى عذرخواهى

مهدى مهــدوى کیا در این 
باره مــى گوید که این 
مســئله باتوجه به 
شــرایط به هیچ

وجــه برایــش 
اهمیتى ندارد.

ى داوران شده بود و گفته 
شکلى هســت به وى 
د تا تیم گل گهر بیش  
ـیب نبیند. داوران در 
ا دیروز به دیدار حیدر 
ند وگالیه هاى خود را 

ند اما به نظر
ر پایان 

یــه 
یى 
 در

با حکم مهندس مجتبى فریدونى مدیرعامل جدید باشــگاه ذوب آهن 
محسن کرباســچى به عنوان معاون فنى ورزشى باشــگاه ذوب آهن 

اصفهان معرفى شد.
سرانجام دوران مدیریت جواد محمدى در راس کادر باشگاه ذوب آهن 
خاتمه یافت و مجتبى فریدونى این ســمت را در اختیار گرفت تا شرایط 
تیم هاى مختلف باشگاه و به خصوص سبزپوشان اصفهانى را که در چند 

سال اخیر شرایط خوبى نداشته اند را بهبود ببخشد.
یکى از اقدامــات ابتدایى مدیرعامل جدید باشــگاه ذوب آهن انتصاب 
کرباسچى معاون جدید باشگاه بوده؛ فریدونى همچنین محمدجواد صادقى 
را به عنوان مدیر جدید ورزش قهرمانى آقایان باشگاه معرفى کرده است.

محسن کرباسچى در رابطه با شرایط باشگاه ذوب آهن و مسئولیتى که 
برعهده گرفته، اینطور صحبت کرده است:« به نوبه خودم از اعتمادى که 
مدیرعامل محترم باشگاه و مجموعه باشگاه به من نمود سپاسگزارم و تمام 
تالشم را خواهیم کرد تا کمى و کاستى هاى موجود را بر طرف نماییم. 
امیدوارم با لطف خداوند، همدلى و تالش سایر همکاران به جایگاهى که 
در خور نام ذوب آهن است برسیم و امیدوارم شاهد موفقیتهاى روز افزون 

باشگاه پر افتخارتر ذوب آهن در عرصه ورزش کشور باشیم.

انتصاب جدید در باشگاه ذوب آهن
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دانشــمندان انگلیس گونه جدیدترى از ویروس جهش 
یافته کرونا را شناســایى کرده اند کــه مى گویند به طرز 
نگران کننده اى ژن هاى آن تغییر کرده اســت. محققان 
 E۴۸۴K سازمان بهداشــت عمومى انگلیس این گونه را
نام گذارى کرده و ادعا مى کنند که مشابه آن در آفریقاى 
جنوبى و برزیل مشاهده شده است. آن ها اطمینان ندارند که 
واکسن هاى کرونا تا چه حد روى گونه  جدید موثر است اما 
این مساله در اجراى طرح واکسیناسیون سراسرى انگلیس 
تاثیرى نخواهد داشت. مت هنکاك وزیر بهداشت انگلیس 
اعالم کرد که تاکنون 11 مورد در بریستول و 32 مورد در 

لیورپول از ابتال به گونه جدید کرونا شناسایى شده است.

وى تصریح کرد که در این مناطق، ضرورى است که مردم 
در خانه بمانند و تنها در شرایط کامال اضطرارى خارج شوند. 
هنکاك با اشاره به سرعت انتقال گونه جدید کرونا افزود که 
از تمام افراد باالى 16 سال در این مناطق، حتى اگر واکسینه 
شده اند تست کرونا انجام خواهد شد. وزیر بهداشت انگلیس 
افزود: هنوز مدرکى وجود ندارد که نشان دهد گونه  جدید 

کرونا مرگبارتر اما به شدت مسرى است. 
دکتر «جولیان تنگ» ویروس شــناس ارشــد دانشگاه 
لســتر یافته هاى جدید درباره گونه جدید کرونا را بشدت 
نگران کننده توصیف اما تصریح کــرد که این رویداد دور 

از انتظار نبود. 

عضو کمیته کشورى ساخت واکسن کرونا گفت: کشور 
ما قدمت 100 ساله در تولید واکسن دارد. واکسن ها باید 
ایمن و اثربخش باشند که هر دو ویژگى را واکسن ایرانى 

تا به این لحظه دارد.
سید مرتضى خاتمى گفت:  تعدادى از 56 داوطلب تزریق 
واکسن کرونا تست ها را به خوبى پشت سر گذاشته اند. بعد 
از تزریق دوز دوم سرم این افراد را با ویروس جهش یافته 
مواجه کردند. خوشــبختانه ســرم این افراد ویروس را 
غیرفعال کرد. این دستاورد بزرگى است و میزان اثربخشى 
واکسن ایرانى را به دنیا مخابره کرد. واکسن ها باید ایمن 
و اثربخش باشند که هر دو ویژگى را واکسن ایرانى تا به 

این لحظه دارد.
وى افزود: کشورهاى انگشت شمارى به عنوان تولیدکننده 
واکسن شناخته مى شــوند. ایران در بین 11 کشور برتر 
دنیا قرار دارد. واکســن هاى ما به تأیید سازمان بهداشت 
جهانى رسیده است. واکســن کروناى ما هم مورد تأیید 

این سازمان قرار دارد. 
وى افزود: مالك اظهارنظر در خصوص واکسن پایگاه ها 
و مجامع علمى دنیا هســتند. از جمله سازمان بهداشت 
جهانى که تمام اقدامات ما را در زمینه واکســن زیر دارد. 
صحبت هاى بى اســاس و غیر تخصصى مالك عمل 
نیست و واکسن سازى در کشور ما یک سابقه کهن دارد. 

انگلیس، کانون گونه هاى 
جهش یافته کرونا

ایران قدمت 100 ساله در 
تولید واکسن دارد

اگر به زیر 20ساله ها 
برسد...

عضـو سـتاد مبـارزه بـا کرونا    خبر فورى |
معتقد است: کروناى جهش یافته به افراد زیر 20سال 
جامعه رسوخ پیدا کند دیگر به راحتى کنترل نمى شود. 
مسـعود مردانى کروناى جهـش یافته را سـریع تر و 
کشـنده تر توصیف کرده و مى گوید: فـرق کروناى 
جهش یافته و کرونـاى قبلى در این اسـت که دیده 
شـده در افراد زیر 20 سال شیوع بیشـترى دارد. او با 
تاکید بر اینکه کروناى جهش یافتـه از فردى به فرد 
دیگر با سرعت بسیار باال انتقال پیدا مى کند،گفت: تا 
هفته گذشـته مرگ و میرش برابر تصور مى شـد، اما 

مرگ و میر آن نیز بیشتر است.

کرونا ریشه کن نمى شود
  مهر | فرمانـده سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در 
کالنشـهر تهران گفـت: بیمـارى کرونا ریشـه کن 
نمى شود و فقط مى توانیم شتاب آن را کاهش دهیم 
و ریشه کن سازى آن فعًال منتفى است. حتى اگر در 
عرصه جهانى نیز کنترل شـود قطعًا به یک بیمارى 
فصلى و آندمیک تبدیل مى شود. علیرضا زالى گفت: 
کرونا درمان قطعى ندارد و هیچ دارویى براى ریشـه 
کنى و عالج قطعى آن وجود ندارد و واکسیناسـیون 
تمـام افراد جامعـه نیز زمان بر اسـت. زالـى در ادامه 
تاکید کرد: به رغم تمامى ویروس هاى جهش یافته 
همچنان رعایـت اصـول و پروتکل هاى بهداشـتى 

مؤثر است.

تاسیس
شرکت ســهامى خاص داریا فوالد ایرانیان درتاریخ 1399/11/05 به شــماره ثبت 66792 به شناسه ملى 
14009751598 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت : ثبــت موضوع فعالیت ذیل به منزلــه اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. 
خرید و فروش کلیه ضایعات اهنى و فلزى- برش کارى و پرس فلــز و آهن-تفکیک کلیه آهن آالت و ضایعات 
فلزى-خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال ازگمرکات کشور ، تهیه و 
تولید کاالهاى مجاز بازرگانى ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى یا خصوصى – اخذ وام و اعتبارات بانکى و 
تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى صرفاً جهت اهداف شرکت – مشارکت با شرکت ها و اشخاص حقیقى 
و حقوقى – شرکت در نمایشــگاههاى داخلى و خارجى ، أخذ و اعطاى شــعب و نمایندگى شرکت هاى داخلى 
و خارجى ، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقى و حقوقى. درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محله طامه ، خیابان جابرابن عبداهللا انصارى ، کوچه 12 مترى عباسى 21 ، پالك 1 ، 
طبقه اول ، واحد 3 کدپستى 8196816363 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 1000000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 100000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 3755 مورخ 1399/10/23 نزد بانک صادرات شعبه نسوز 
زیبا شهر با کد 1903755 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره خانم زینب رحمانى کرکوندى به شماره 
ملى 1282244221 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى فرزاد بهرامى کرکوندى به 
شماره ملى 5410121724 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم زهره رحمانى کرکوندى 
به شــماره ملى 5419155850 و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 ســال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان خانم رضوان اژدرى به شماره ملى 
1292995041 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مجتبى بهرامى به شماره ملى 5419793830 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1087605)

آگهى تغییرات
شــرکت پوران پودر ســپاهان سهامى 
خــاص بــه شــماره ثبــت 22419 و 
شناســه ملــى 10260432472 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/10/30 یاســر یوسفى جوزدانى 
بــه کدملــى 1280433752 بســمت 
مدیرعامــل ، بهجت یوســفى به کدملى 
1285025512 بســمت نایــب رئیس 
هیات مدیره ، مهدى یوسفى جوزدانى به 
کدملى 1285527739 بســمت رئیس 
هیات مدیره و محمد یوسفى جوزدانى به 
کدملى 1285615840 بسمت عضو اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1087213)

آگهى تغییرات
شرکت پوران پودر سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 22419 و شناســه ملى 
10260432472 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1399/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - یاسر یوســفى جوزدانى به کدملى 
1280433752 ، بهجت یوسفى به کدملى 
1285025512 ، مهدى یوسفى جوزدانى 
به کدملى 1285527739 و محمد یوسفى 
جوزدانى به کدملى 1285615840 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - زهرا حسین زاده 
جوزدانــى به کدملــى 1284663248 و 
صدیقه حســین زاده جوزدانى به کدملى 
1280872640 بترتیب بســمت بازرس 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1087214)

آگهى تغییرات
شرکت پایا صنعت سماء شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 1416 و شناسه ملى 
10260530287 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1399/07/28 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : حسین مظاهرى به شماره ملى 
5659615961 و امیر مظاهرى به شماره 
ملى 1288245238 و ســمیه انجمنى 
به شماره ملى 1290715939 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند زهرا تقى محمدى 
خوندابى به شماره ملى 1292260505 
و به سمت بازرس اصلى و زهره گلدستان 
به کد ملــى 1292444045 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدندروزنامــه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعــوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1087604)

آگهى تغییرات
شــرکت پایا صنعت سماء شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 1416 و شناسه ملى 10260530287 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر مظاهرى به شماره ملى 
1288245238 به سمت رئیس هیات مدیره و سمیه 
انجمنى به شماره ملى 1290715939 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و حســین مظاهرى به شماره ملى 
5659615961 به ســمت مدیر عامــل وعضو هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1087601)

آگهى تغییرات
شــرکت آبتین تجارت آیریک سهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 59146 و شناســه ملى 
14007057870 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع 
شرکت اضافه شــد و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید::ثبت موضوع ذیــل به منزله اخذ 
مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد تولید انواع 
نخ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1087602)

فقدان مدارك
سند کمپانى و برگ ســبز یک دستگاه موتور ســیکلت سیســتم شــباب تیپ CC 125 مدل 1387 بنزینى به شــماره موتور SB 1010104 و شماره تنه

 N 1 U***125 S 8710288 به شماره پالك 628/12215 ایران متعلق به على انالوئى عادگانى به شماره ملى 1150031654 فرزند عباس  مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

تاسیس 
موسسه غیر تجارى فرهنگى هنرى چشمه نوش سمیرم درتاریخ 1399/11/04 به شماره ثبت 134 به شناسه ملى 14009748040 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : فرهنگى هنرى چشمه نوش ســمیرم موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :اهداف: ارتقاى سطح فرهنگ 
عمومى جامعه و باال بردن دانش و بینش عمومى در حوزه هاى مختلف فرهنگى تالش جهت تأمین و تربیت نیروى انسانى ماهر در حوزه فرهنگ موضوع فعالیت ها: .مشارکت 
یا اجراى طرحهاى فرهنگى و هنرى و نیز گرد آورى و تدوین مجموعه هاى مستند دربار? مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى و تاریخى .برگزارى همایش، گردهمایى،  سمینار 
و همکارى در برپایى نمایشگاه ها و جشنواره هاى فرهنگى و هنرى و مشــارکت در برگزارى همایش ها و سمینارهاى تخصصى از طریق خدمات فرهنگى هنرى .برگزارى 
نشستهاى فرهنگى، هنرى،  ادبى ( شعر و شاعران )، معرفى،  بررسى و نقد کتاب و نشــریه و نیز انتخاب و اهداى جوایز به برگزیدگان آثار فرهنگى و هنرى .تهیه، و عرضه 
محصوالت فرهنگى، هنرى داراى مجوز از قبیل: کتاب،  اقالم رایانه اى در زمینه زبان و ادبیات فارسى، معارف اسالمى و علوم قرآنى و نیز فیلمهاى مستند و سینمایى(داراى 
مجوز ) .ارائه خدمات مشورتى در قلمرو مدیریت امور فرهنگى ،  هنرى ، مطبوعاتى و سینمایى ، ارائه خدمات پیمان مدیریت براى اجراى پروژه هاى فرهنگى هنرى .آموزش : 
طراحى و برگزارى دوره ها و کارگاه هاى آموزشــى کوتاه مدت فرهنگى هنرى از قبیل: _کتابخوانى، تندخوانى، قصه گویى، نقالى آئینى و ملى _ داستان نویسى، نقد کتاب، 
ویراستارى، شعر و نویسندگى _ روایتگران تاریخ انقالب اســالمى و فرهنگ مقاومت (راویان نور) _ فن بیان، گویندگى و آئین سخنورى _ آشنایى با سبک و مهارت هاى 
زندگى با هدف تحکیم و تقویت نهاد خانواده _ توسعه فرهنگى و سرگرمى ها و پرورش استعداد و خالقیت هاى فرهنگى، هنرى _ مهارت هاى شهرنشینى در کالنشهرها و 
ترویج فرهنگ زندگى اجتماعى _ پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى و افزایش دانش و مهارت در مواجهه با آسیب ها و شناسایى خطرات _ آگاه سازى مخاطبان به آسیب ها و 
خطرات فضاهاى مجازى و مهارت استفاده صحیح از این فضاها .طراحى و برگزارى دوره  آموزشى فرهنگى هنرى مهارت هاى آزاد و مهارتى کار دانش طبق نظر اداره کل استان 
موسسه پس از اخذ مجوز فعالیت هاى خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیأت رسیدگى مجاز به انجام فعالیت هاى مزبور مى باشد.. به موجب مجوز از اداره 
کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برابر با شماره مجوز 13999557 در تاریخ 1399/07/13در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان سمیرم ، بخش مرکزى ، شهر سمیرم، محله جنگل باال ، خیابان بعثت ، خیابان طالقانى ، پالك 39 ، طبقه همکف کدپستى 
8661733919 سرمایه شخصیت حقوقى 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شــرکا آقاى رحمت اله آقائى به شماره ملى 1200039769 دارنده 
4000000 ریال سهم الشرکه خانم طاهره بهرامیان به شماره ملى 1200110935 دارنده 3000000 ریال سهم الشرکه خانم بهاره کامکار به شماره ملى 1209703114 
دارنده 3000000 ریال سهم الشرکه مدیران آقاى رحمت اله آقائى به شماره ملى 1200039769 و به سمت مدیرعامل به مدت 5 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 5 سال خانم طاهره بهرامیان به شماره ملى 1200110935 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 5 سال خانم بهاره کامکار به شماره ملى 1209703114 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 5 سال دارندگان حق امضا : تمامى اسناد مالى تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکى از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه 
با امضاى « مدیرعامل به تنهایى» و مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشــت. 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. به موجب نامه شماره 13/99/9557 مورخ 1399/07/13 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان ثبت و 

اگهى گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سمیرم (1087598)

تاسیس 
شرکت با مســئولیت محدود بازرگانى ثمین انرژى آراد درتاریخ 1399/11/12 به شماره ثبت 66879 به شناســه ملى 14009773151 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد . فعالیت هاى تولیدى، بازرگانى و تجارى در داخل و خارج از کشور وتولید مواد صنعتى و غیر صنعتى و انجام مبادالت و فعالیت هاى بازرگانى ، خرید 
و فروش و بیع و داد و ستد انواع کاال و خدمات مجاز و قانونى اعم از واردات و صادرات ، پخش و توزیع و بسته بندى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، تجهیزات ، 
فرآورده هاى پاالیشگاهى شامل قیر و ایزوگام و انواع حاللها و روغن و گریس و آسفالت ومظروف کردن آنها، محصوالت پتروشیمى مجاز،تجهیزات الکتریکى 
والکترونیک ومخابراتى واجرا،بسته بندى مواد غذایى و توزین تولیدات و محصوالت مربوطه و خرید و فروش آنها در داخل و خارج از کشور ، انجام فعالیت هاى 
مرتبط با صنایع بسته بندى از قبیل تولید انواع بشــکه و ظروف فلزى در حجم هاى مختلف ، تامین نیروى انسانى متخصص و غیر متخصص به صورت موقت ، 
خدمات ترخیص کاال از گمرك هاى کشور ، انجام هرگونه حق العمل کارى، اخذ و اعطاى نمایندگى از و به داخل و خارج از کشور ، کشایش اعتبارات و ال سى 
براى شرکت نزد بانکها ، اخذ وام و تسهیالت به صورت ارزى و ریالى در جهت تحقق اهداف شرکت ،شرکت در مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى 
داخل و خارج وعقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت درنمایشــگاه هاى داخل وخارج . 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 خلجا ، خیابان آیت اله 
شمس آبادى ، کوچه کازرونى [30-39] ، پالك- 62 ، ساختمان قصر(پاساژ کویتى ها ) ، طبقه منفى 1 ، واحد 25 کدپستى 8135613975 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم حورى اخالقیان به شماره ملى 1285044703 دارنده 1000 
ریال سهم الشرکه آقاى حمید یراقى اصفهانى به شماره ملى 1286010551 دارنده 999000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم حورى اخالقیان 
به شماره ملى 1285044703 و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى حمید یراقى اصفهانى به شماره ملى 1286010551 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل 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 (1087618)

ورود کنترل نشده و بى برنامه مسافران به قشم خطر سرایت 
ویروس کرونا را در این جزیره بیشــتر کرده است. فرماندار 
قشم خبر داده که محدودیت هاى جدیدى برقرار مى کند. 
رییس دانشگاه علوم پزشــکى هرمزگان هم اعالم کرده 
شرط سفر به جزایر جنوبى از جمله قشم ارائه نتیجه منفى 

تست کرونا است.
در هفته هاى گذشــته فیلم ها و عکس هایى از حجم زیاد 
مسافران در قشم منتشر شد؛ مسافرانى که بدون ماسک و 
بدون رعایت فاصله در دره ها و سواحل جمع شده اند و یا روى 

لندینگ کرافت و اسکله در نوبت رسیدن به جزیره هستند. 
مسؤوالن محلى مى گویند بیشتر این تصاویر قدیمى است.

رسانه هاى محلى اواخر دى ماه گزارش کردند بیش از 40 
هزار مسافر وارد قشم شده اند اما فرماندار قشم در واکنشى 
گفته که در ارائه آمارها بزرگ نمایى شــده است و فقط 11 
هزار و 940 خودرو در پنج روز (اواخر دى ماه) وارد جزیره قشم 
شده که این آمار با تردد در روزهاى عادى اختالفى جزیى 
دارد. نصرى حتى استفاده نکردن 90 درصد گردشگران از 
ماسک را کذب دانسته و گفته بود: مشخص نیست مبناى 
آمارى برخى آقایان کجاســت و افرادى که این آمار را به 

رییس جمهور مى دهند اصال با بنادر ورودى قشم آشنایى 
دارند یا نه؟

این واکنش در پى انتقادهاى علیرضا رییسى، سخنگوى ستاد 
مقابله با کرونا در جلسه اواخر دى ماه بود که رییس جمهور هم 
حضور داشت؛ او با انتشــار تصاویرى از ازدحام جمعیت در 
ورودى جزیره قشم گفته بود: در یک روز شش هزار ماشین 
وارد جزیره قشم شد. 30 تا 40 هزار نفر همزمان وارد یک 
جزیره شدند و قطعاً این وضعیت اسفناك است. کسانى که 
با این بى مباالتى چنین برنامه ریزى هایى مى کنند مسئول 
مرگ مردم هســتند و باید مجازات شــوند. سعید نمکى، 

وزیر بهداشت هم این سخنان را تکمیل کرده و گفته بود: 
هشت هزار نفر هم با لنج وارد شــدند و هم پرواز انجام شد. 

خیلى ها وقتى به جزیره رسیدند ماسک ها را برداشتند.
مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان در همان روزها 
گفته بودند که از مسافران ورودى به جزیره قشم در بندر پهل 
و اسکله حقانى بندرعباس تست کرونا گرفته مى شود و افراد 
مشکوك و یا مثبت هم به شهر مبدا بازگردانده مى شوند اما 
بنا بر آن چه رسانه هاى محلى گزارش کرده اند، چنین اقدامى 

انجام نشده است.
نهم بهمن ماه مدیر شبکه بهداشت و درمان قشم هم خبر 
مى دهد که با سفر چندروزه گردشگران به قشم، درصد موارد 

کرونایى مثبت این منطقه سه برابر شده است.
حاال فرماندار قشــم که تا چند روز پیش معتقد بود در ارائه 
آمار مسافران بزرگ نمایى شده است مى گوید: به دلیل ورود 
گردشگران بى شمار به شهرســتان قشم و رعایت نکردن 
دســتورالعمل هاى بهداشتى از ســوى آنان وضعیت آبى 
قشــم به زرد تغییر کرد و این امر محدودیت هاى جدیدى 

به همراه دارد.
 این محدودیت ها براى ســاکنان جزیره و حتى مسافران 
آن آشــنا اســت؛ در حالى که مســاله اجراى درست این 
دستورالعمل ها اســت. در شــبکه هاى مجازى پیام هاى 
زیادى در رابطه با مسدود نبودن راه هاى جزیره و اجرا نشدن 
محدودیت ها و کنترل نکردن مسافران و تست کرونا منتشر 
شده است که چگونگى اجراى محدودیت ها و اخطارهاى تازه 
را زیر سوال مى برد و از طرفى، این پرسش را پیش مى آورد 
که با وجود اعتراض هاى مکرر ســتاد ملى مبارزه با کرونا 
و گزارش هاى متعدد از حجم زیاد و کنترل نشــده سفرها و 
رعایت نشدن پروتکل ها، چرا مسؤوالن این جزیره توریستى 
هنوز راه کارى براى مدیریت ســفر به اجرا نگذاشته اند و یا 
دست کم، محدودیت هایى را که خود بارها حرفش را زده اند،  

به درستى اجرا نمى کنند؟

رنگ قشم پرید
این روزهــا واکســن کرونا یکــى از مهمترین 
دغدغه هــاى جهــان به شــمار مــى رود که با 
پرسش هاى زیادى همراه شده است. موضوعاتى 
که مورد توجه رسانه هاى جهان قرار گرفته است 
و بعضا نیز در تالش هســتند تا به این پرسش ها 

پاسخ دهند.
یکى از این رســانه ها در مقالــه اى عنوان کرده 
است که سردرد، تب و لرز از جمله عوارض جانبى 
محسوب مى شــوند که کامال طبیعى هستند. به 
گفته «یو اس آ تودى» این نشــانه خوبى است 
که مى گوید سیســتم دفاعى بدن فعال اســت. 
شاید نشانه هاى خوشایندى براى شما نباشند، اما 

نشانه هاى خوب تزریق هستند.
«یو اس اى تودى» خاطرنشــان کرده اســت: 
متخصصان درباره تزریق واکســن مى گویند که 
پیش از تزریق، از مصرف مســکن ها خوددارى 
کنید. بســیارى از آمریکایى ها که بــه برخى از 
عوارض جانبى دچار شــده اند، پیــش از تزریق 

داروهاى مسکن مصرف مى کردند.
 «اکونومیست» در انگلیس نیز نوشته است: اروپا 
به واکسیناسیون سریع تر و انگیزه هاى بسیار، نیاز 
دارد. در واقع پاســخ حفظ اروپا با واکسیناسیون، 
مثبت است. در اتحادیه اروپا، وضعیت نگران کننده 
اســت. تا به امروز تنهــا 2 درصــد از اروپایى ها 
واکسینه شــده اند. انگلیس 17 درصد و آمریکا 7 
درصد. اگر انگلیس نیاز اتحادیــه اروپا را برآورده 
نکند، در تالفى، اتحادیــه هم صادرات کاال را به 

انگلیس متوقف مى کند. چشم در برابر چشم.

تالش روزنامه هاى جهان 
براى اعتماد به واکسن کرونا

  سمیه حسنلو / خبرگزارى ایسنا |
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ابالغ راى
کالسه پرونده: 771/98  شــماره دادنامه: 199 تاریخ رســیدگى: 99/7/6 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: آقاى طهماسب صالحى 
فرزند على آدرس : یزدانشــهر بلوار انقالب خ 6 نرسیده به بلوار شورا ك پ 8519635361 
خواندگان : 1- آقاى ابراهیم معین آدرس : کمربندى یزدانشهر – جنب مغازه میوه فروشى 
بنگاه اتومبیل 2- خانم الهام لواسانى مجهول المکان خواسته: الزام خواندگان به  تنظیم سند 
اتومبیل سوارى پیکان به شــماره انتظامى 53-616 ن 72  با احتساب هزینه هاى دادرسى 
و خسارات وارده گردشــکار : پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا  ختم رسیدگى اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى طهماسب صالحى 
فرزند على بطرفیت 1- آقاى ابراهیم معین 2- خانم الهام لواسانى  به خواسته الزام خواندگان 
بحضور در یکى از دفاتر رسمى جهت  انتقال سند رســمى اتومبیل سوارى پیکان به شماره 
انتظامى 53-616 ن 72  با احتساب هزینه هاى دادرسى و خسارات وارده این شورا با توجه به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده با توجه به لزوم تعیین بهاى خواسته براساس نرخ واقعى و با 
عنایت به تعیین ارزش خواسته بر اساس اعالم و اظهارات خواهان به شرح صفحه 37 پرونده 
و اینکه مبلغ اعالمى خارج از صالحیت این شــورا بوده و طرفین حاضر به صلح و ســازش 
نگردیده لذا شورا خود را صالح به رسیدگى ندانسته و به استناد ماده 11 و تبصره 1 ماده 9 قانون 
شوراهاى حل اختالف قرار عدم صالحیت به اعتبار و شایستگى محاکم عمومى و حقوقى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد صادر و اعالم مى نماید راى صادره قطعى است 1088017 

/م الف-قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد-سعید آقابابائى/11/139
اخطار اجرایى 

شماره 766/90 به موجب راى شماره 40 تاریخ 91/1/30 حوزه دوازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على گشول به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 

بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 60000 ریال  بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و 
پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 90/7/1 لغایت اجراى حکم و هزینه نیم عشر دولتى.

محکوم له: مجید منتظرى به نشانى: نجف آباد خ شیخ بهایى جنوبى کوى شهید پناهى  ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 1088120/م الف-شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/140
حصروراثت 

 آقاى سعید قربانى کهریزسنگى داراى شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به کالسه 
9901775 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حسن قربانى کهریزسنگى  بشناســنامه ..... در تاریخ 99/10/21 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فاطمه قربانى 
کهریزســنگى   ش م 1080535632  ، 2. محمد رضا قربانى کهریزسنگى ش ش 10 (پدر 
متوفى ) ، 3. صدیقــه قربانى کهریزســنگى ش ش 38 (مادر متوفى ) ، 4. ســمیه قربانى 
کهریزسنگى ش ش 29 (همســر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 1088453 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/11/141 
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000290 تاریخ آگهى: 1399/11/15 شــماره پرونده: 
139904002004000041 آگهــى مزایــده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9901337 

ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان پالك 6188 فرعى از 15182 اصلى در بخش 5 ثبت 
اصفهان مفروز و مجزى شــده از 5831 فرعى از اصلى مذکور به مساحت 181/1 متر مربع 
که 10/89 متر مربع آن مســاحت تراس اســت و با قدرالحصه از عرصه مشاعى مرقوم و 
مشــاعات مربوطه و با حق استفاده از پارکینگ مشاعى قید شــده است به آدرس: اصفهان 
– میدان برازنده – کوچه شماره 1 (نیرو) – بن بســت دوم – پالك 28 – طبقه همکف که 
سند مالکیت اصلى بشــماره چاپى 494836 سرى د سال 93 با شــماره دفتر الکترونیکى 
139420302026015047 که در صفحه 84 دفتر امالك جلد 162 امالك ذیل شــماره 
32532 به نام مســعود طالئى نجف آبادى نام پدر: محمدجواد تاریخ تولد: 1355/04/08 
شماره ملى: 1285884248 شماره شناسنامه: 806 و صادر شده است با حدود: شماًال: اول 
بطول 4/83 متر پنجره و دیواریســت به فضاى کوچه دوم در چهار قسمت که قسمت اول 
شرقى و سوم غربى اســت بطولهاى 5/51 متر و 2/07 متر و 4/90 متر و 0/19 سانتى متر 
درب و دیواریست به راه پله مشاعى 6184 فرعى سوم بطول 3/91 متر پنجره و دیواریست 
به فضاى کوچه شرقا: بطول 16/81 متر دیوار بدیوار پالك 15182 باقیمانده جنوبا: بطول 
11 متر درب و دیواریست به حیاط مشاعى 6186 فرعى غربا: بطول 16/85 متر دیوار بدیوار 
پالك 15182 باقیمانده طبق نظر کارشــناس رســمى پالك فوق بصورت یک آپارتمان 
مسکونى در طبقه همکف به مســاحت 181/10 متر مربع که 10/89 متر مربع آن مساحت 
تراس است قدرالحصه از عرصه مشــاعى مرقوم و مشــاعات مربوطه و با حق استفاده از 
پارکینگ مشاعى (با کد ارتفاعى حدود 1/20+ متر) از مجموعه مسکونى سه طبقه 3 واحدى 
با نماى بیرونى آجرنما با سیســتم دسترسى ســرویس پله با نماى بدنه پالستر رنگ و کف 
سنگ و حفاظ فلزى میباشد آپارتمان مذکور داراى ســه خواب و سالن با نماى بدنه پالستر 
رنگ و کف سرامیک آشپزخانه اپن و کاشى ســرامیک با کابینت ام دى اف سرویس حمام 
دستشــویى با نماى بدنه و کف کاشى ســرامیک دربهاى داخلى چوبى با چهارچوب فلزى 
درب و پنجره آلومینیومى با شیشه تک جداره داراى سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش 
بخارى گازى و داراى انشعابات برق و گاز مجزا و آب مشترك میباشند و همچنین طى جوابیه 

شهردارى منطقه 7 اصفهان در خصوص اســتعالم بانک صادرات به شماره 7/94/19779 
مورخ 94/9/3 کد نوســازى 7/10/17504/82/2  کاربرى مسکونى و شماره آخرین پایان 
کار 17/5097 مورخ 82/6/11 قید شده اســت، ملکى آقاى مسعود طالئى نجف آبادى که 
طبق اسناد رهنى شــماره 12023 مورخ 1394/09/04 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 190 شهر اصفهان استان اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم 
بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 99/11/28 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهاررراه اول"شهید 
صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه نوزده میلیارد ریال (19/000/000/000ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 99/11/16 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد مبلغ پایه مزایده را پس از 
دریافت شماره حساب و شناسه واریز از حسابدارى اداره اجرا در وجه حساب اداره ثبت اسناد 
و امالك اصفهان واریز نماید. الزم بذکر اســت ارائه فیش واریز مربوطه به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید باقیمانده مبلغ خرید 
را ظرف پنج روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید در غیر 
این صورت ضمن ابطال مزایده برگزار شده مبلغ على الحساب دریافتى به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. م الف: 1089562 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى
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یک پزشک فوق تخصص قلب و عروق گفت: آلودگى 
هوا مى تواند باعث بروز، تشدید و پیشرفت بیمارى هاى 
قلبى شــود به همین دلیل ما توصیه مــى کنیم که در 
روزهاى آلوده افراد پرخطر، افراد باالى ســن 70 سال، 
بیماران قلبى، زنان باردار و مریض هاى مبتال به بیمارى 

هاى ریوى اصال از خانه خارج نشوند.
دکتر سید على جمالیان فوق تخصص قلب و عروق  با 
اشاره به تاثیر آلودگى هوا روى قلب اظهار داشت: آلودگى 
هوا روى تمام سیســتم هاى بدن از جمله قلب و عروق 

تاثیرات خود را به جاى مى گذارد.
وى افزود: در زمان آلودگى هوا سمومى داریم که عالوه 
بر سرطان زایى مستقیما وارد ریه و از ریه نیز وارد خون 
مى شــوند و تاثیرات خود را روى عروق خون به جا مى 

گذارند.
این پزشک فوق تخصص قلب و عروق با تاکید بر اینکه 
بســیارى از گرفتگى هاى قلبى، سکته هاى قلبى حاد، 
نارســایى هاى قلبى، آریتمى ها، افزایش فشار خون و 
اختالالت قلبى که ممکن است به طور ناگهانى مشاهده 
شود؛ آلودگى هوا مى تواند باعث بروز، تشدید و پیشرفت 

بیمارى هاى قلبى شود، گفت: به همین دلیل ما توصیه 
مى کنیم که در روزهاى آلوده افراد پرخطر، افراد باالى 
سن 70 ســال، بیماران قلبى، زنان باردار و مریض هاى 

مبتال به بیمارى هاى ریوى اصال از خانه خارج نشوند.
دکتر جمالیان تصریح کرد: افرادى که مبتال به بیمارى 
هاى قلبى و عروقى هســتند، آلودگى هوا باعث تشدید 
بیمارى آنها مى شــود به خصوص افرادى که قلب آنها 
دچار گرفتگى عروق، نارســایى قلب و آریتمى(نامنظم 
بودن ریتم قلب) باشــد. آلودگى هوا براى افراد مبتال به 
بیمارى هاى قلبى و عروقى عوارض زیادى به دنبال دارد.

وى در پاسخ به این سوال که آلودگى هوا چگونه باعث 
سکته قلبى و فشار خون مى شود، بیان داشت: در آلودگى 
هوا نیتروژن دى اکســید، دى اکســید گوگرد و کربن 
مونوکسید در هوا وجود دارد و همه این موارد باعث مى 

شود که اکسیژن رسانى به بدن سخت شود.
این پزشــک فوق تخصــص قلب و عــروق ادامه داد: 
ترکیب نیتروژن دى اکســید، دى اکسید گوگرد و کربن 
مونوکسید با گلبول هاى قرمز خون باعث مى شود که 
گلبول ها نتوانند به وظیفه اصلى خود که حمل اکسیژن 

و رســاندن آن به همه عضله ها اســت به خوبى عمل 
کنند.

دکتر جمالیان با اشاره به اینکه بعضى از افراد دچار تنگى 
عروق هستند، افزود: زمانى که اکسیژن الزم به بافت بدن 
این افراد نرسد خیلى راحت باعث سکته در قلب مى شود.
وى در مورد اینکه آیا ماســک هاى یک بار مصرف در 
جلوگیرى از بروز عوارض آلودگى هوا موثر است یا خیر، 
گفت: این ماسک ها به صورت صد در صدى مانع بروز 
عوارض آلودگى هوا نمى شود. شــاید این ماسک ها تا 
حدى براى جلوگیرى از بعضى از ذرات کمک کننده باشد 
اما اکثر ذرات آالینده کوچک تر از آن هستند که توسط 

ماسک ها گرفته شوند.
این پزشک فوق تخصص قلب و عروق با اشاره به عالئم 
هشدار دهنده  عارضه قلبى بر اثر آلودگى هوا، بیان کرد: 
بسیارى از افراد دچار ســرگیجه، دردهاى قلبى و تهوع 
مى شوند. عالئم قلبى بیمار در آلودگى هوا تشدید پیدا مى 
کند. دکتر جمالیان ادامه داد: اگر بیمار عارضه قلبى داشته 
باشــد با آلودگى هوا عالئم بیمار مانند درد قفسه سینه و 

تهوع وى مى تواند تشدید شود.

آلودگى هوا چه تأثیرى بر 
قلب و عروق دارد؟

حنا خواص شــگفت انگیز متعددى از جمله 
خواص ضدقارچى و تنظیم فشار خون دارد  
براى حنا خواص بسیارى برشمرده اند که در 

ذیل به تعدادى از آنها اشاره خواهیم کرد:
1. خاصیت ضدقارچى حنا؛ پژوهش ها نشان 
داده است 5 نوع بیمارى قارچى مى تواند بدن 
انسان را درگیر کند. عفونت قارچى بدن، سر، 
پا، ناحیه میانى پا و ناخن. براى رفع هرکدام از 
این ها ضمن رعایت بهداشت فردى، استفاده 
از حنا بســیار راهبردى اســت، چرا که ماده 
الوسون که سبب رنگى شدن حنا مى شود؛ 
خاصیت ضدقارچــى و ضدباکتریایى دارد، 
بنابراین اســتفاده از حناى بى رنگ در این 

بیمارى تأثیر چندانى ندارد.
2. خاصیت ضدآفتابى حنا؛ حنابه عنوان یک 
محافظ خــوب در برابر اشــعه آفتاب عمل 

مى کند.
3. نرم کنندگى پوســت؛ بــراى این منظور 
استفاده از خمیر حنا و روغن آن توصیه شده 

است.
4. رفع اگزما و جلوگیرى از تعریق دست و پا

5. ضخیم کردن پوست کف دست و پا
6. رنگ کنندگى مو؛ یکى از موارد اســتفاده 
حنا از دیرباز خاصیت رنگ کنندگى آن است 
به طورى که موهاى سیاه را رنگى نمى کند 
ولى موهاى ســفید یا رنگى دیگــر را قرمز 

مى کند.
7. تســکین دهنده دردهاى مفصلى؛ یکى 
از مشــتقات حنا، روغــن آن اســت که از 
مخلوط کردن 1 تــا 3 میلى لیتر روغن با 10 
گرم پــودر حنا تهیه مى شــود؛ از روغن حنا 
به عنوان تســکین دهنده دردهاى مفصلى، 
خوشــبوکننده، آرامش بخش و ازبین برنده 
استرس و افسردگى، رفع خارش هاى پوستى، 
رفع خشکى پوســت، نرم کنندگى، افزایش 
رشد موهاى ســر، رفع اختالالت خواب با 
چکاندن چند قطــره در رژیــم غذایى و... 

استفاده مى شود.
8. ازبین بردن جوش هاى دهان با چرخاندن 

جوشانده حنا
9. درمان بیماریهاى کبدى و یرقان

10. درمان سردرد و میگرن
11. درمان اسهال خونى
12. تنظیم فشار خون
13. درمان گرگرفتگى

14. جلوگیرى از پیسى، خوره و جذام
15. ازبین برنده برفک دهان در کودکان

16. ازبین برنده بوى بد دهان
نکته حائز اهمیت در این جا خطرات ناشــى 
از اســتفاده نابجا از این گیاه شفابخش است 
به طور مثال مصــرف آن براى مادران باردار 
بسیار خطرناك و گاهى مى تواند موجب سقط 
جنین شود. میزان مصرف حنا نیز بسیار مهم 
است و استفاده غیراصولى و با مقدار نامتعارف 

مى تواند مشکل زا باشد.

16خاصیت 
باورنکردنى حنا

کمبود آهن مشکلى شایع بین افراد است که هم براى کودکان و هم بزرگساالن خطرناك است 
و باید هرچه سریعتر سطح آهن خون را افزایش داد.

آهن یک عنصر ضرورى براى اکسیژن رسانى به قسمت هاى مختلف بدن است. بنابراین کمبود 
آن را باید جدى گرفت زیرا منجر به مشکالتى براى ســالمتى خواهد شد. بهترین راه دریافت 
آهن ، داشتن یک رژیم غذایى سالم مى باشــد. خوردن غذاهایى سرشار از آهن ، ویتامین C و 
اجتناب از مصرف غذاهایى که در جذب کلســیم تداخل ایجاد مى کنند به افزایش سطح آهن 

کمک خواهد کرد. 
روزانه غذاهایى سرشار از آهن را در رژیم غذایى خود بگنجانید زیرا دریافت روزانه آهن براى رشد 
ضرورى است. برخى از غذاهاى سرشار از آهن عبارتند از گوشت بره ، گوشت گاو ، گوشت مرغ و 
بوقلمون ، جگر، تخم مرغ، میگو، ماهى ساردین، ماهى تن، نان سفید غنى شده ، نان سفید کامل ، 
محصوالت گندم ، پاستا غنى شده ، غالت سبوس ، غالت جودوسر، غالت ذرت ، غالت چاودار، 
برنج غنى شده، سیب زمینى شیرین ، بروکلى ، نخودها ، برگ چغندر، لوبیا سبز، سبزى قاصدك، 
کلم کیل ، چغندر ســبز، کالرد ، پیازچه، لوبیا، محصوالت گوجه فرنگى، نخود خشــک شده، 
عدس ها، میوه هاى خشک شده مانند :کشمش ، مویز، انجیر، خرما ، آلو سیاه خشک، آب آلو سیاه، 

هلو خشک شده ، زردآلو خشک شده ، توت فرنگى.
ویتامین C به جذب بهتر آهــن کمک خواهد کرد. بنابراین غذا هاى سرشــار از ویتامین C را 
همزمان با مصرف غذاهاى غنى از آهن در رژیم خود بگنجانید. برخى از گزینه هاى دریافتى این 
ویتامین عبارتند از : مرکبات مانند گریپ فروت ، پرتقال ،لیمو، هندوانه ، توت فرنگى ، خربزه ، 

طالبى ، دست انبو ، کیوى و گوجه فرنگى.
کم خونى یکى از شایع ترین مشــکالت مرتبط باآهن بدن مى باشد. درصورت مشاهده عالئم 
کم خونى به پزشک مراجعه کنید تا درمان سریعا آغاز شود. از عالئم متداول کم خونى مى توان 

به:  احساس خستگى و بى انرژى بودن ،تنگى نفس، تپش قلب و پوستى رنگ پریده اشاره کرد.

اگر روزانه سطوح بسیار لمس شده مانند تلفن و پیشــخوان خود را تمیز مى کنید، ممکن است 
بخواهید کارت هاى اعتبارى را نیز به این فهرست اضافه کنید. در حالى که در دستورالعمل هاى 
سى دى سى به طور خاص به ضدعفونى و تمیز کردن کارت هاى اعتبارى اشاره اى نشده که 
ویروس کرونا مى تواند در کارت هاى اعتبارى باقى بماند یا خیر، یک مطالعه اخیر نشــان داد 
ویروس کرونا مى تواند دو تا سه روز روى پالستیک و فوالد ضدزنگ زندگى کند. بیشتر کارت 
هاى اعتبارى هم از پالستیک یا فلز ساخته شــده اند، بنابراین باید پس از مراجعه به فروشگاه 

کارت هاى خود را تمیز و ضدعفونى کنید.
مــى توانیــد کارت (هــاى) اعتبــارى خــود را بــا مــواد ضدعفونى کننــده یا دســتمال 
مرطــوب ضدعفونــى کننــده تمیــز کنیــد. اگــر از پــاك کننــده مایــع اســتفاده 
مى کنید به جاى اینکه آن را به صورت مســتقیم روى کارت خود اســپرى کنید بهتر اســت 
روى حوله کاغذى اسپرى کنید و ســپس با کمک آن کارت اعتبارى خود را تمیز و ضدعفونى 
کنید. کارت اعتبــارى خود را بــه آرامى پاك کنید نیازى نیســت روى آن مــواد ضدعفونى 
کننده زیاد یا از مواد ســاینده اســتفاده کنید زیرا تمیــزکارى نرم بــراى کارت هاى اعتبارى 
قابل تحمل اســت، اما اگــر نیروى بیش از حــد هنگام تمیز کردن اســتفاده کنیــد این کار 

مى تواند باعث سایش زودرس یا مخدوش شدن کارت شود.
هنگام پرداخت با کارت اعتبارى فیزیکى دست هاى زیادى وجود دارد که مى توانند با آن تماس 
داشته باشند. براى مبتدیان باید گفت شما کارت را لمس مى کنید، سپس صندوقدار ممکن است 
کارت را لمس کند و اگر مشکلى وجود داشته باشد ممکن است یک مدیر وارد عمل شود و به کارت 
دست بزند، سپس کارت به شــما برمى گردد و این چرخه به احتمال زیاد ویروس زیادى را جا به 
جا مى کند. دســتان زیادى در این چرخه در ارتباط بودند، درست اســت؟ و این به همین جا ختم 
نمى شود ممکن است از شما خواسته شــود پایانه پرداخت را لمس یا رسید را امضا کنید، بنابراین 

تماس یا روش موثر براى کاهش هر چه بیشتر شیوع ویروس اســتفاده از کارت هاى بدون 
اعتبارى با قابلیت بدون تماس کیف پول موبایل است. بیشتر کارت هاى 

دارید مى توانید صادر مى شــوند و اگــر کارت قدیمى 
ما کارت بدون تماس درخواســت کنید،  ا
اگر اســتفاده از این گزینه براى شما 

در حال حاضر امکان پذیر نیست 
در صــورت امــکان خودتــان 
کارت بکشــید و اگر تحت هر 
شرایطى مجبور شدید کارت را 

به صندوقدار یا شخص دیگرى تحویل دهید 
همان فرآیند ذکر شــده در باال را براى 

تمیز کردن کارت به کار بندید و حتما 
به محض رســیدن به خانه دستان 

خود را با آب و صابــون به مدت 20 ثانیه
 بشویید.

اگر آهن خونتان کم است بخوانید

نحوه  تمیز کردن کارت اعتبارى
از ویروس کرونا ى رد ور ب

آگهى مزایده نوبت اول به شماره99/1076676 مورخ99/11/15

م.الف:1089420مهدى قربانى-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یک باب مغازه از رقبات موقوفه مسجد المهدى(عج) واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى نبش فرعى 7غربى را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره 
ماهیانه26/000/000ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ99/12/03 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن45247060 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول به شماره99/1076678 مورخ99/11/15

م.الف:1089430مهدى قربانى-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره آپارتمان خدماتى از رقبات موقوفه مسجد المهدى(عج) واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى بین فرعى 7و8غربى طبقه فوقانى  را به مدت یکسال با مبلغ 
پیشنهادى اجاره ماهیانه24/000/000ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ99/12/03 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن45247060 تماس حاصل 

فرمایند.

تماس یا چه بیشتر شیوع ویروس اســتفاده از کارت هاى بدون 
اعتبارى با قابلیت بدون تماس تر کارت هاى 

دارید مى توانید ت قدیمى 
ما ت کنید،  ا
ى شما 

ست
ان 
هر

 را 
ى تحویل دهید 

ال را براى 
 و حتما 
 دستان

0ت 20 ثانیه

استبخوانید خونتانکم



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى بنده خــدا، به عیبجویــى گناهکار مشــتاب ، شــاید خداونــد او را 
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هست. باید به سبب عیبى که دیگران بدان مبتال هســتند و او از آن در 
امان مانده است، خدا را شکر گوید و این شکرگزارى او را از نکوهش   
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معاون بهداشت، درمان و توانبخشى جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان در نشست خبرى با اصحاب رسانه ضمن 
تبریک ایام دهه فجر گفت: هالل احمر ســازمانى مردم 
نهاد و داوطلب محور بوده که همــواره در خدمت مردم 

بوده است.
امیر جاللیان با بیان اینکه چرخه مدیریت بحران شامل 
فازهاى پیشگیرى، بازتوانى و توانبخشى است خاطرنشان 
کرد: بر اساس ماده یک اساســنامه جمعیت هالل احمر 
مصوبه ســال 1368 یکى از وظایف مهم جمعیت هالل 
احمر ارائه خدمات توانبخشى به جامعه در داخل و خارج 

از کشور است.
وى افزود: حوزه هاى فعالیت معاونت درمان و توانبخشى 
جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهان در ســه بخش 

داروخانه، توانبخشى، بهداشت و درمان فعالیت دارد.
جاللیان با اشاره به اینکه داروخانه این جمعیت با سابقه 
40 ســال فعالیت با نگاه خدمت در حــال ارائه خدمات 
دارویى به شهروندان است گفت: در شرایط بحرانى و غیر 
بحرانى به مردم تســهیالت پزشکى ارائه مى دهد و این 
داروخانه در ارائه خدمــات تخصصى تر گام هاى بلندى 

بعد از انقالب برداشته است.
معاون بهداشــت، درمان و توانبخشــى جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان در خصوص تعــداد مراجعان این 
داروخانه تأکید کرد: در ســال جارى قریب به 155 هزار 
مراجعه کننده براى تهیه دارو بــه داروخانه هالل احمر 
اصفهان مراجعه کرده اند که روزانه 500 تا 600 نســخه 

پیچى در این داروخانه انجام مى شود.
وى در همین راســتا افزود: عموم مردم بیشتر داروخانه 

هالل احمر را به عنوان مرکز داروهاى تخصصى سرطان، 
ام اس، دیابت و غدد مى شناسند و بیشتر براى تأمین این 
اقالم دارویى به این داروخانــه مراجعه مى کنند عالوه 
بر این داروخانه هالل احمر همه نــوع دارویى را تأمین 
مى کند داروهاى معمولى و البته انســولین هم در سبد 

دارویى این داروخانه وجود دارد.
جاللیان در همین راستا تأکید کرد: تالش ما براى براى 
تأمین داروى اصلى نسخ بیماران و پرهیز از تأمین داروى 

مشابه است.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشى جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان در ارتباط با ارائه خدمات و تحویل دارو 
به بیماران در ایام کرونایى تصریح کرد: با شیوع ویروس 
کرونا از اسفندماه سال قبل تاکنون در دوران قرنطینه و 
وضعیت بحرانى این داروخانه بــه صورت تمام وقت به 

مردم ارائه خدمت کرد.
وى بیان کرد: کسب رضایت بیماران از نظر تکمیل سبد 
دارویى، قیمت مناسب داروها و اتصال حلقه نیاز نیازمندان 

و توان توانمندان هدف اصلى این داروخانه بوده است.
جاللیان خاطرنشان کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا 27 
نفر در داروخانه هالل احمر اصفهان در حال فعالیت بودند 

و تاکنون عالئم کروناى 17 نفر مثبت اعالم شده است.
معاون بهداشــت، درمان و توانبخشــى جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان در پاسخ به سئوال روزنامه «نصف 
جهان» در ارتباط با تأثیر تحریم ها بر تأمین دارو گفت: 
با وجود تحریم ها در ارائه داروهاى تخصصى به بیماران 
مشکالتى وجود داشت و نمى توان این موارد را انکار کرد 
اما سعى کردیم  بیماران خاص در استان بدون دارو نباشند 

و بعد از مدتى انتظار دارو را به آنها تحویل دهیم.

وى در همین راستا ادامه داد: در اپیدمى کرونا تالش بر 
این بود داروهایى که نیاز بیماران خاص، بیماران ام اس، 
کرونایى، سرطان و دیابتى بوده در اختیار آنها قرار گیرد 
و سبد دارویى بیماران را تکمیل نگهداریم و با برقرارى 
ارتباط با شرکت هاى دارویى و همکاران سازمان غذا و 
دارو سعى در فراهم کردن و تکمیل سبد دارویى بیماران 

را داشته ایم.
جاللیــان با اشــاره به اینکه حــوزه توانبخشــى به دو 
بخش فیزیکى و مکانیکى تقســیم مى شــود توضیح 
داد: توانبخشى مکانیکى شــامل دو بخش اورتز و پروتز 
مى شــود همچنین شــامل بخش هاى گفتار درمانى، 

شنوایى سنجى و فیزیوتراپى است.
معاون بهداشــت، درمان و توانبخشــى جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان در همین راســتا افزود: دو مرکز 

جامع توانبخشــى در شــهر اصفهان و گلپایگان وجود 
دارد و 9 مرکز فعال دیگر در این حوزه در ســطح استان 
فعال هستند و شــش مرکز دیگر هم در حال راه اندازى

 است.
وى مرکز توانبخشى شهید مدرس را از نظر فضا، کیفیت 
و تنوع خدمات دومین مرکز جامع کشور دانست و گفت: 
از اوایل انقالب و در زمــان دفاع مقدس این مرکز محل 
اقامت جانبازان دوران جنگ بوده است و ارائه خدمات به 
این افراد و خط تولید پروتز و اروتزها از صفر تا صد در این 
مرکز صورت مى گرفته است ولى در حال حاضر بیماران 

خود را به مرکز ما ارجاع مى دهند.
جاللیان اضافه کرد: در حوزه توانبخشى مکانیکى 4610 
نفر و در حوزه توانبخشى فیزیکى 1161 نفر مراجعه کننده 

به این مرکز جامع داشته ایم.

معاون بهداشــت، درمان و توانبخشــى جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: براى بیماران فلج 
اطفال، بریس پیش رونده ســاخته شد که به نام جمعیت 
هالل احمر اصفهان ثبت شده اســت همچنین ساخت 
اندام مصنوعى در حوزه توانبخشى جمعیت هالل احمر 

اصفهان انجام مى شود.
وى تصریح کرد: از دیگر پروژه هاى فعال در اســتان در 
شهرستان هاى گلپایگان، تیران، شهرضا، آران و بیدگل، 

کاشان و برخوار است.
جاللیان در ارتباط با مرکز توانبخشى بیماران ام اس گفت: 
مرکز توانبخشى بیماران ام اس در خیابان باهنر اصفهان 
با حمایت خیران استان راه اندازى شده است و هماهنگى 
با متخصصان اعصاب در بخش توانبخشى این مرکز بر 

عهده جمعیت هالل احمر اصفهان است.
وى  افزود: هالل احمر براى برقــرارى ارتباط بین علم 
و مهارت در حوزه توانبخشــى با دانشکده توانبخشى و 
دانشگاه علوم پزشکى ارتباط داشته است و طى تفاهمنامه 
با این دو مرکز مقرر شد از همکارى متخصصان در این 

مرکز بهره مند شویم.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشى جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان در پاسخ به سئوال روزنامه «نصف جهان» 
در ارتباط با اینکه هالل احمر با کمبود نیرو چه کرد و چرا 
نیروى جدید استخدام نمى کند، آیا متقاضى کم است؟ 
گفت: ساختار جمعیت هالل احمر یک ساختار داوطلب 
محور است و افراد در این مجموعه به صورت داوطلبانه در 
زمانى که شرایط سخت و جان فرساست مثل سیل، زلزله 
و سایر حوادث از جان گذشتگى مى کنند و این مجموعه 

کمبود نیرو ندارد.

جاللیان در ارتباط با نقاهتگاه کرونایى در باغ ابریشــم 
توضیــح داد: در اپیدمــى کرونا از 28 اســفند 98 تا 29 
فروردین ماه ســال 99، نقاهتگاهى در باغ ابریشــم راه 
اندازى شد در شرایط شــیوع کرونا در استان ها به طور 
کامل بحرانى و این نقاهتگاه در کشــور در ارائه خدمات 
رسانى به مردم بســیار فعال بوده است که 210 بیمار در 

آن پذیرش شدند.
وى ادامــه داد: ایــن کار جمعى با همکارى مشــترك 
استاندارى، بهداشــت و درمان، مرکز ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمى، شهردارى، آموزش و پرورش و دانشگاه 
علوم پزشکى با کسب تجربه تازه، همدلى و در کنار هم 
بودن در شرایط بحرانى جامعه انجام شد و این اتفاق برگ 
سبزى در ارائه خدمات ماندگار جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان است.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشى جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان با بیان اینکه یکى از بخش هاى قابل تأمل 
در حوزه درمانگاه راه اندازى ســامانه درمان اضطرارى 
است توضیح داد: این ســامانه در پنج استان کشور وجود 
دارد و اصفهان هم از آن برخوردار بوده و در صورت بروز 
بحران در دیگر استان ها با هماهنگى الزم و وارد کردن 
اطالعات در سامانه و با توجه به نیاز مناطق درگیر بحران 
خدمات رســانى هالل احمر اســتان اصفهان به دیگر

 استان ها انجام مى شود.
جاللیان با تأکید بر لزوم ســاماندهى پنج فعالیت درمان 
اضطرارى بــراى حضور در شــرایط بحرانــى تصریح 
کرد: عالوه بر این بیمارستان ســیار با 33 تخت را براى 
خدمات دهى به مردم کشــور در هنگام وقوع بحران در 

مناطق زلزله زده و سیل زده دایر مى کنیم.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشى جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

سعى کردیم در دوران تحریم  بیماران خاص بدون دارو نمانند
محیا حمزه

شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/11/15 مى باشد.

آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1399/11/19
آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1399/11/30

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 1399/12/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس 

اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نام در تهران: 88969737 و 85193768- 021
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

موضوع مناقصه: تکمیل محوطه سازى قسمتى از شهرك صنعتى خور (شماره 2099001281000143 در سامانه ستاد) 
(تجدید)

مبلغ برآورد اولیه: 58/754/418/338 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار 
طرح عمرانى/جارى)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/937/721/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى

مدت اجرا: 12 ماه
موضوع مناقصه: احداث راه هاى طرفین تقاطع غیرهمسطح شهرك صنعتى سگزى (شماره 2099001281000144 در 

سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه: 18/415/172/601 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح 

عمرانى/جارى)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:920/759/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى
مدت اجرا: 12 ماه

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 

نوبت دوم

م.الف:1088700

 آگهى مزایده نوبت سوم

حسن شفیعى- شهردار تیران 
م.الف:1085874

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 99/100/1293 مورخ 99/09/02 شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به 
فروش تعدادى از واحدهاى مجتمع تجارى- ادارى نگین از طریق مزایده عمومى با شرایط مندرج در آگهى اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهى به شهردارى 
تیران مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى تیران پایان وقت ادارى 

روز دوشنبه مورخ 1399/11/27 مى باشد.

چاپ دوم

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر(سهامى خاص) 
به  شماره ثبت 4896 و شناسه ملى 10260260471

شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر(سهامى خاص)

بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونى آن ها در شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر(سهامى خاص) به شماره 
ثبت 4896 دعوت به عمل مى آید. جلسه در تاریخ 1399/11/28 روز سه شنبه در ساعت 9 صبح در محل قانونى شرکت که به 

آدرس: اصفهان - جاده آبشار بطرف زیار کیلومتر 23 شرکت اصفهان شیر تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده: تغییر آدرس

به اطالع میرساند باســتناد تبصره یک ماده50 قانون مالیات بر ارزش 
افزوده تعرفه هاى جدید عوارض محلى شهردارى بنا به پیشنهاد شماره 
804/ش/99 مورخ98/10/08شوراى محترم اسالمى شهر طى نامه شماره
106576مورخ1399/11/15استاندارى محترم استان اصفهان تصویب و به 

شهردارى ابالغ و از ابتداى سال1400قابل اجرا خواهد بود.

آگهى اعالم عمومى
قابل توجه شهروندان محترم شهر سده لنجان

حسین ناظم الرعایا-شهردار سده لنجان
م.الف:1089725


