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فشار خون را جدى بگیریدساعت فعالیت مترو زیاد شدبازدید نمایندگان مجلس از مراحل ساخت «نون. خ 3»کوچک ترین ورزشکار حرفه اى ایران را بشناسید کیانى به روایت نویدکیا سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اندازه ماسک 
مهمتر از جنس

 آن است

آماده باش در اصفهان براى باد و باران و سرما
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افزایش 10 برابرى قیمت ها 
در 3 سال گذشته

دانش آموزان در نوروز 
تکلیف درسى ندارند

شرط انتقال آب از 
خلیج فارس به اصفهان
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دور ریز نان 
در اصفهان 

بسیار ناچیز است

محققان با مطالعه اثربخشى انواع ماسک هاى صورت 
دریافتند که براى ایجاد بهترین محافظت در برابر 

کووید19، متناسب بودن ماسک با اندازه صورت به اندازه 
جنس ماسک یا حتى بیشتر از آن، مهم است.

تیمى از محققان دانشگاه کمبریج انگلستان، کارآمدى...

بى دقتى در مراحل فرآورى آرد و پخت نان همچنین 
بى توجهى به ارزش آن سبب شــده بخش قابل 
توجهى از نان مصرفى دورریز شود. بر اساس آمار 
سالیانه 35 میلیون ُتن غذا در کشورمان دور ریخته 
مى شود که 30 درصد آن گندم و نان است؛ اما ماجرا 
در اصفهــان طور دیگرى اســت. رحیم محمدى 
مدیرعامل سازمان پســماند شهردارى اصفهان با 
بیان اینکه مدیریت مصرف نان از جنبه هاى مهم در 
مدیریت پسماند است گفت: روزانه حدود 12 هزار تن 
زباله تر و خشک در شهر اصفهان تولید مى شود که 
از این میزان سهم ضایعات نان فقط 3 دهم درصد 

است و این یعنى تقریباً...
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قیمت موز در اصفهان؛ قیمت موز در اصفهان؛ 6464 هزار تومان! هزار تومان!
معماى الینحل گرانى موز و خیارمعماى الینحل گرانى موز و خیار
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امروز و فردا وزش باد با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت به همراه بارش باران در بیشتر نقاط استان پیش بینى مى شود

پوریا پورسرخ بازیگر 
سریال 250 قسمتى 
تلویزیون شد 

شیوه جدید مسئولیت گریزى در لیگ برتر

از قهر سرمربى تا اتفاقى نامیدن
 گل هاى رقیب

هنوز فوتبالدوستان ایرانى از شوك رفتار عجیب محمود فکرى 
در نشست خبرى پس از بازى استقالل و سپاهان در واکنش 
به سئواالت خبرنگاران در نیامده بودند که نوبت به دستیار 

این سرمربى رسید تا با...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مرگ 136نفر 
درآتش سوزى هاى 

اصفهان

ابتال به کرونا چگونه «خانوادگى» شده است؟
6

محرم در «فوتبال برتر»محرم در «فوتبال برتر»
 از خودش و سپاهان گفت از خودش و سپاهان گفت

ماجراى سرمربى شدن ماجراى سرمربى شدن 
نویدکیا

در هفته چهل و یکم از طرح پویش «الف – ب – ایران» بهره بردارى از پنج 
پروژه  مهم صنعت برق با حضور  دکتررضا اردکانیان، وزیر نیرو در استان 

چهار محال و بختیارى از طریق ویدئو کنفرانس آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى برق منطقه اى اصفهان، چهل و یکمین هفته طرح 
پویش «الف – ب – ایران»  با حضور معاون عمرانى استاندارچهارمحال 
و بختیارى و جمعى از مسئولین محلى در پست400به 63 کیلوولت جهان 
بین، همزمان با بهره بردارى از چندین طرح صنعت آب و برق با اعتبارى بالغ 

بر437 میلیارد تومان برگزار شد.
بنابراین گزارش، دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو در این مراسم طى سخنانى 
گفت: از ابتداى پویش تاکنون 468 طرح زیر بنایى آب و برق  با رقمى معادل 
100 هزار میلیارد تومان در  وزارت نیرو به بهره بردارى رسیده است و پنج 
پروژه اى که امروز در استان چهارمحال و بختیارى به بهره بردارى مى رسد 

نقش تعیین کننده اى در عمران و آبادانى این استان دارد.
■■■

در ادامه، مهندس موســى رضایى، مدیر عامل شــرکت برق منطقه اى 
اصفهان اذعان داشت : پســت 400 به 63 کیلوولت جهان بین در زمینى 
به مساحت  25  هکتار با دوقســمت  400  و 63  کیلوولت و ظرفیت 400 
مگاولت آمپر ، با دودستگاه ترانســفور ماتور 200 مگاولت آمپر، 16 فیدر 
خروجى 63 کیلوولت و 6 فیدر 400 کیلوولت در مجاورت شــهر  فرادنبه 

احداث گردیده است  . 

مهندس موسى رضایى افزود: این  پست  با هدف افزایش پایدارى شبکه 
و تأمین دیماند مصرفى متقاضیان و مشــترکین اســتان  چهار محال  و  
بختیارى،  تغذیه ایســتگاه هاى 20 / 63  کیلوولت مناطق ســپید دشت، 
شهر کرد، فرادنبه،  بروجن، آلونى، شــلمزار، فوالد چهارمحال و بختیارى 
و  پتروشیمى بروجن به بهره بردارى رسیده و با افتتاح پست مذکور زمینه 
اشتغال 20 نفر به صورت مستقیم ایجاد و براى این پروژه مبلغ 370 میلیارد 

تومان به صورت ارزى هزینه شده است. 
مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان با اشاره به دیگر طرحهاى قابل 
افتتاح گفت: افزایش ظرفیت پست  63  کیلوولت فرادنبه، احداث پست  سیار 
دشتک  و توسعه  پست  63  کیلوولت  فارسان  با  هدف  فراهم نمودن امکان 
مانور بار مشترکین و جلوگیرى از خاموشــى هاى  ناخواسته  و  همچنین 
قابلیت  اطمینان برق رسانى  و تأمین برق  متقاضیان  صنعتى  ، کشاورزى  و 
خانگى به توسعه پایدار استان چهارمحال و بختیارى احداث گردیده و مبلغ 

19 میلیارد تومان براى این پروژه ها هزینه شده است.
گفتنى اســت در این مراســم همچنین پروژه هاى شــرکت توزیع برق 
چهارمحال و بختیارى شامل توسعه و بهینه ســازى شبکه هاى توزیع با 
هزینه اى معادل 47 میلیارد تومان  و برق رسانى به چهار روستاى کریم آباد، 
دره گرم، تنگ هومن و منصورآباد در شهرستان هاى شهرکرد کوهرنگ 
و لردگان با 41 خانوار جمعیت و اعتبارى بالــغ بر 1/5 میلیارد تومان نیز به 

بهره بردارى رسید.

در چهل و یکمین هفته طرح پویش «الف – ب – ایران» انجام شد

بهره بردارى از 5 طرح زیربنایى فوق توزیع و انتقال برق 
در استان چهارمحال و بختیارى
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رئیس اتاق بازرگانــى تهران با بیان اینکــه نباید همه 
مشکالت را ناشى از تحریم بدانیم بلکه مشکالت داخلى 
هزینه هاى زیادى را براى تولید به بار آورده است گفت: 
در سه سال گذشته 30 درصد از افزایش هزینه ها در کشور 
ریشه در عوامل خارجى دارد و 70 درصد دیگر آن ناشى 

از عوامل داخلى است.
مسعود خوانسارى افزود: بر اساس داده هاى آمارى مرکز 
آمار شاخص قیمت کاال هاى وارداتى در سال هاى 97 و 
98 در مقایسه با ســال 96 حدود 10 برابر افزایش یافت 
این در حالى است که قیمت دالر در این مدت حدود سه 

برابر افزایش یافت.

خوانســارى با بیان اینکه مجموعه اجرایى کشــور به 
کارخانه تولید بخشنامه تبدیل شــده است گفت: این 
رویه هم پاى فعال اقتصادى و صادرکننده را بسته است 
و هــم هزینه هاى زیادى را بــه مصرف کننده تحمیل 

کرده است.
رئیس اتاق تهران گفت: در حالى در ســه سال گذشته 
افزایش 10 برابرى قیمت ها را شاهد هستیم که قیمت 
دالر از 4045 تومان در سال 96 به 12 هزار و 918 تومان 
در سال 98 رسیده بود یعنى در حالى که افزایش قیمت 
دالر در مدت سه سال تنها ســه برابر بود، اما افزایش ده 

برابرى در قیمت کاال ها به مردم تحمیل شد.

قیمت گذارى بنزین همواره از موضوعات مهم براى افکار 
عمومى به شــمار مى رود؛ از همین رو هر شایعه اى در این 
مورد که در فضاى مجازى مطرح مى شود به سرعت منتشر 

شده و فضاى جامعه را تحت تأثیر قرار مى دهد.
در آخرین نمونه، روز دوشنبه شــایعاتى مبنى بر برگزارى 
جلساتى با حضور مدیرعامل شرکت ملى پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتى و شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 
براى افزایش قیمت بنزین در فضاى مجازى دست به دست 
شد. در پى انتشار این شایعات با موضوع برگزارى نشست فى 
مابین دو شرکت یادشده درخصوص پیشنهاد افزایش قیمت 
بنزین در فضاى مجازى، روابط عمومى شرکت ملى پاالیش 

و پخش فرآورده هاى نفتى ایران  اعالم کرد به تازگى هیچ 
نشستى بین این شرکت و شــرکت بهینه سازى مصرف 

سوخت برگزار نشده و خبر مربوطه قویاً تکذیب مى شود.
نکته مهمتر آن است که اساساً مباحث مربوط به قیمت گذارى 
فرآورده هاى نفتى اصلى نظیر بنزین و گازوئیل، در حیطه 
وظایف و اختیارات هیئت وزیران و مجلس شوراى اسالمى 
بوده و این شــرکت به عنوان یک دســتگاه اجرایى، صرفًا 

مجرى قوانین مصوب ابالغى است.
بنابر این ارائه هرگونه پیشــنهاد در ارتبــاط با تغییر قیمت 
فرآورده هاى نفتى، خارج از چارچوب مسئولیت  و اختیارات 

این شرکت است.

افزایش 10 برابرى قیمت ها
 در 3 سال گذشته

شایعه گرانى بنزین 
تکذیب شد

سال جدید
قرن جدید نیست

   مهــر | مرکــز تقویم مؤسســه ژئوفیزیک 
دانشــگاه تهران اعالم کرد بر اساس محاسبات 
صورت گرفته شروع سال 1400 شمسى، به معناى 
آغاز قرن جدید هجرى خورشیدى نیست. بنابراین، 
روز اول قرن پانزدهم هجرى خورشیدى، دوشنبه 1 

فروردین 1401 خواهد بود.

توهین در نقد توهین!
   روزنامه خراســان |انتشــار ویدیویى از 
توهین مجرى شبکه 5 به خبرنگارى که در نشست 
خبرى فیلم «خط  فرضى» سئوال توهین آمیزى 
از پژمان جمشیدى پرسیده بود، بازتاب زیادى در 
شبکه هاى اجتماعى داشت اما به تازگى مجرى 
شــبکه 5 روى آنتن زنده خطاب به آن خبرنگار 
مى گوید: «شما اول یه حموم برو بعد یه مویى شونه 
کن بعد بیا و سئوال بپرس!»با این اتفاق، بسیارى 
رفتار این مجرى را توهین آمیز دانستند و خطاب به 
او نوشتند: «شما که خودت توهین مى کنى براى 

مردم نسخه نپیچ.»

داللى پرتقالى! 
   تســنیم | متولیان تولید و فــروش میوه 
معتقدند پرتقالى که اآلن با قیمت کیلویى باالى 
20هزار تومان به دســت مصرف کننده مى رسد، 
دالل ها هر کیلو از آن را بین پنج تا هفت هزار تومان 
از کشاورز خریده اند که با هزینه هاى بسته بندى، 
ســورتینگ و انباردارى در حدود کیلویى دو هزار 
تومان به آن اضافه مى شود و بنابراین باید کیلویى 

حدود 8 تا 9 هزار تومان در انبار قیمت داشته باشد.

مهمان جدید شهاب حسینى 
   ســتاره ها | یازدهمین قســمت از برنامه 
«همرفیق» با اجراى شهاب حسینى که در شبکه 
نمایش خانگى پخش مى شــود، میزبان خداداد 
عزیزى خواهد شد. «همرفیق» پنج شنبه شب ها 
روى یکى از پلتفرم هاى اشتراك فیلم، به نمایش 

گذاشته مى شود.

پیشنهاد ایران براى حج
   ایسنا | رئیس ســازمان حج ایران در دیدار 
با مقامات حج عراق، برقرارى شرایط سفر زمینى 
زائران ایرانى به عربستان از طریق عراق را پیشنهاد 
کرد. طرف عراقى تحقق این شرایط را به موافقت 

عربستان منوط دانست.

17 مبتالى خاص
   انتخــاب | رئیس مرکز اطالع رسانى وزارت 
بهداشت گفت: 17 بیمار قطعى مبتال به ویروس 
جهش یافته انگلیسى تاکنون در ایران شناسایى 
شده اند و خطر گسترش سریع این ویروس جدى 
است. کیانوش جهانپور افزود: هفت نفر از این افراد 
که به طور قطعى به ویروس کروناى جهش یافته 
انگلیسى مبتال شــده اند در استان قزوین هستند 
به همین علت مقررات ویژه اى براى شناســایى 
و کنترل شیوع این بیمارى در استان قزوین اجرا 

مى شود.

نشد تعطیلش کنیم!
   باشــگاه خبرنگاران جــوان | استاندار 
تهران اظهار کرد: از برگزارکنندگان جشنواره فیلم 
فجر گله مى کنیم که نه فاصله گذارى اجتماعى 
رعایت شد و نه دستورالعمل ها. در همان شبى که 
عدم رعایت پروتکل ها را در جشــنواره فیلم فجر 
مشاهده کردیم قرار بود جشنواره را تعطیل و پلمب 
کنیم که اعالم کردند شب آخر است و ما نتوانستیم 

کارى کنیم.

تصویب کلیات اصالحیه 
   مهر | نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه 
علنى دیروز، کلیات الیحه اصالحیه بودجه 1400 را به 
تصویب رســاندند. وکالى ملت 14 بهمن ماه، کلیات 
الیحه بودجه ســال 1400 را رد کردند و بر این اساس 

دولت الیحه اصالحیه بودجه را تقدیم مجلس کرد.

ایران خارج نشده
   ایرنــا | نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
تأکید کرد جمهورى اســالمى ایران از برجام خارج 
نشده که حاال بخواهد به آن بازگردد و کاهش تعهدات 
تهران در قبال این توافــق، در چارچوب ماده 36 آن 
اســت. مجید تخت روانچــى در مصاحبه اى گفت: 
چطور از ایران که در برجام هســت، انتظار مى رود 

گام اول را بردارد.

بانک هاى خانه دار
   خبــر فــورى | اســماعیل حســین زهى عضو 
کمیســیون عمران مجلس گفت: بسیارى از خانه هاى 
خالى متعلق به بانک هاســت؛ چرا اکثریت مردم باید 
براى یک وام ساده کلى مشقت بکشند؟ چون نمى توانند 
خودشان ساخت و ساز کنند وام هاى کالن را به افرادى 
خاص مى دهند و وقتى آن افراد طبق قرار قبلى نتوانند 
قسط هاى وام را بدهند امالك ســاخته شده به تملک 

بانک درمى آید.

بازداشت عوامل یک جشنواره 
   تسنیم | رئیس کل دادگسترى خراسان شمالى 
با اشاره به برگزارى جشــنواره بازى هاى بومى بجنورد 
که همراه با رقص در سالروز شــهادت امام هادى (ع) 
بود، گفت: سه تن از عوامل اجرایى این مراسم بازداشت 
شدند. بررسى ها به منظور شناســایى و بازداشت افراد 

دیگر نیز ادامه دارد.

سخت ترین سال 
   ایلنا | اســحاق جهانگیرى، معــاون اول رئیس 
جمهور در دهمین جلسه شوراى عالى توسعه صادرات 
غیرنفتى کشــور گفت: در ده ماهه اخیر سال سختى 
از نظر اقتصادى پشــت ســر گذراندیم، ســالى که 
همه کســانى که مسئولیت داشــته اند، مى دانند جزو 
سخت ترین سال هاى پس از وقوع انقالب اسالمى بود. 
مقطعى که حتى وقتى به درآمدهاى نفتى کشور نگاه 
مى کنیم قابل مقایسه با ســخت ترین شرایط دوران 

جنگ تحمیلى نیست.

مسئولین ما
   آفتاب نیوز | مسیح مهاجرى در یادداشتى انتقادى 
در روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: سیاست ورزى 
ما متأسفانه با «سیاســت بازى» و همینطور «بازى با 
سیاست» مخلوط شده و خسران زیادى را متوجه مردم 
و کشور کرده اســت. حرف زدن را عده اى از مسئولین 
ما «سیاســت ورزى» مى دانند و به نظر مى رسد هر روز 
سهمیه اى از اظهارنظر براى خود قائلند که اگر آن سهمیه 
را نپردازند، به وظیفه خــود عمل نکرده اند و حقوق آخر 

ماهشان حالل نخواهد بود! 

گاف عجیب سایپا 
   رویــداد24 | چندى پیــش خبرى در خصوص 
صادرات خودروى کوییک به آفریقا در فضاى مجازى 
منتشر شد. بنابر اعالم شرکت ســایپا، این خودرو در 
فاز اول در کشــور زیمباوه به فروش خواهد رســید. 
اما موضوعى که اکنون پررنگ اســت، تفاوت هاى 
ظاهرى در این خودرو اســت. اینطور که مشــخص 
است فرمان این خودرو جا به جا شده و از سمت چپ 
به سمت راست رفته است، اما نکته جالب اینجاست 
که دکمه هاى کنترل آینه و باالبر کماکان در سمت 

چپ است!

خبرخوان

اهالى بخش دیشموك کهگیلویه هنوز از شوك آخرین 
استورى «على» که بعد از آن خودکشى کرد بیرون نیامده 
بودند که لبخند «ساناز» در قاب عکس خشکید و بار دیگر 

اهالى این خطه از سرزمین را به سوگ نشاند.
ساناز فقط 13 سال داشــت. او فرزند اول خانواده بود و دو 
برادر کوچک تر از خــودش دارد. همین هفته قبل  که او 
خودش را در خانه شــان حلق آویز کرد حرف و حدیث ها 
زیاد بود و هرکس حرفى در مورد این اقدام ساناز مى زد. اما 
دهیار روستاى ده قاضى در مورد علت خودکشى ساناز به 
«رکنا» گفت: «از خانواده ساناز شنیدم که دخترشان قبًال 
تهدید کرده بود که خودکشى مى کند. او روز قبل از حادثه 
با برادرش بحث کرده بود و مــادر خانواده به بچه هایش 

تذکر داده بود.همین اتفاق باعث دلخورى ساناز و تصمیم 
هولناك او شد.»

در عــرض دو هفتــه دو نوجــوان در این بخش دســت 
به خودکشــى زده انــد. على نــام نوجوان 16 ســاله اى 
بود کــه در این بخــش زندگى مــى کــرد و در آخرین 
اســتورى خود نوشــته بــود دنیــا دیگر جــاى خوبى 
براى زندگى نیســت. امــا دوســتان او فکــرش را هم 
نمى کردند که این استورى خبر از جرقه یک تصمیم هولناك 
داده باشد. هنوز چند ساعتى از استورى على نگذشته بود که 
او با ضرب گلوله اى که به سر خود شلیک کرد، جانش را از 
دست داد. هنوز کسى نمى داند انگیزه اصلى این نوجوان از 

این اقدام چه بوده است.

خودکشى 2 نوجوان اهل یک روستا

غالمرضا شریعتى، استاندار سابق خوزستان حاال به عنوان 
«رئیس سازمان ملى استاندارد ایران» منصوب شد. خیلى 
از مردم خوزستان از شــنیدن این خبر خوشحال شدند، 
چون آنچه از عملکرد شریعتى دیده بودند، چنگى به دل 

نمى زد و دعا مى کردند که او دیگر نباشد. 
از سوى دیگر بخشى از جامعه شاخ درآوردند که چگونه 
امکان دارد یک مدیر ناموفق بر اســاس آمارى که خود 
وزارت کشور منتشر کرده اســت، به پست مهمى مثل 
ریاست سازمان استاندارد برسد. در سال 98 فهرستى از 
سوى وزارت کشور منتشر شد که در آن استاندارى ها بر 

اساس عملکرد رتبه بندى شدند و استاندارى خوزستان 
در پله آخر ایستاد.

در بحران هایى مثل ســیل هم دیدیم که مدیریت جناب 
شریعتى چندان موفقیت آمیز نبود و مردم از استاندار و تیم او 
گالیه داشتند، گالیه هایى که در بسیارى از موارد بحق بود.
با توجه به این شــرایط، حاال باید دولت به این ســئوال 
جواب بدهد، چرا به چنین مدیرى با این ســابقه، پســت 
مدیریتى جدید داده اســت؟ شــاید جواب این سئوال ها 
این یک جمله باشــد که دولت فکر کرده که شــریعتى 
چون اســتاندار بــوده، مى توانــد رئیس اســتاندارد هم 

باشد.

رئیِس استاندارد شد چون استاندار بوده!

همه گیرى کرونــا و محدودیت هاى ناشــى از آن که به 
افزایش روز افزون حس اضطراب و تنهایى در افراد منجر 
شــده، دولت ژاپن را به اقدام در برابر آمــار رو به افزایش 

خودکشى در این کشور واداشته است.
«یوشیهیده سوگا»، نخست وزیر ژاپن روز جمعه با هدف 
تخفیف مشکل انزواى اجتماعى در این کشور پست جدیدى 
در دولت خود ایجاد کرد. او «تتسوشــى ساکاموتو»، وزیر 
تجدید حیات منطقه اى ژاپن را به عنــوان وزیر پاره وقت 
تنهایى منصوب کرد تا به مشکل انزوا و تنهایى در این کشور 
که در دوران همه گیرى کرونا به مشکلى جدى بدل گشته، 

رسیدگى کند.
این اقدام چند روز پس از آن رخ داد که گزارشى از افزایش 
میزان خودکشى در ژاپن در ســال 2020 پس از یک دهه 
کاهش منتشر شد که حاکى از افزایش خودکشى در میان 

زنان و جوانان ژاپنى بود.
بر اســاس این گزارش، نرخ خودکشى زنان ژاپنى با 14/5 
درصد افزایش به مجموعاً 6976 مورد رسیده که باالترین 
میزان در پنج سال اخیر محسوب مى شود. نرخ خودکشى در 
میان مردان ژاپنى نیز با یک درصد کاهش براى یازدهمین 

سال متوالى به مجموعاً 13943 مورد رسیده است.
نخست وزیر ژاپن قصد دارد با هدف مقابله با تنهایى و انزواى 
اجتماعى و حفاظت از روابط میان مردم این کشور در اواخر 
ماه فوریه یک انجمن اضطرارى براى شنیده شدن نظرات 

کارشناسان و بحث درباره اقدامات حمایتى به راه اندازد.
محققان مى گویند زنان در ژاپن معمــوًال در بخش هاى 

خدمات و خرده فروشى مشغول به کار هستند، به همین دلیل 
احتمال بیکارى آنها در دوران همه گیرى کرونا بیشتر است. 
عالوه بر این، آنها معموًال بار بیشترى از کار خانه و مراقبت 
از فرزندان را به دوش مى کشــند. همه گیرى کرونا آنها را 
مجبور ساخته تا زمان بیشترى را در خانه بگذرانند به همین 

دلیل وضع براى آنها بدتر شده است.
نرخ خودکشــى در ژاپن در نیمه اول ســال 2020 روندى 

کاهشى داشت اما از ماه ژوئیه بر اثر همه گیرى کرونا آمار 
خودکشى در این کشور شروع به باال رفتن کرد.

وزارت بهداشــت ژاپن در واکنش به گزارش منتشر شده 
اعالم کرد دولت این کشور در کنار حمایت هاى اقتصادى 
خود، خدمات مشاوره اى را گسترش خواهد داد و نهادهایى 

حمایتى براى افراد نیازمند معرفى خواهد کرد.
کمک گرفتن از روانشــناس در ژاپن سال ها ننگ شمرده 

مى شد اما با افزایش شدید آمار خودکشى در این کشور در 
سال 2003، سیاستگذاران ژاپنى در سال 2007 یک برنامه 

جامع پیشگیرى در این رابطه راه اندازى کردند.
با این برنامه که شامل شناسایى گروه هاى پرخطر و تسهیل 
دسترسى به خدمات مشاوره اى مى شد، آمار خودکشى در 
ژاپن تا پیش از همه گیرى کرونا، در ســال 2019 به حدود

 20 هزار مورد کاهش یافته بود.

افزایش خودکشى در میان چشم بادامى ها دولت را به فکر چاره انداخته است

تأسیس وزارت تنهایى در ژاپن! 

محمد رضا عارف که بیشتر او را به عنوان معاون اول دولت 
اصالحات مى شناســند، حاال هم در مجمع تشــخیص 
مصلحت و هم شوراى عالى انقالب فرهنگى عضو است. او 
با روزنامه «خراسان» گفتگویى انجام داده که بخشى از آن 
به کنار کشیدنش در آستانه انتخابات ریاست جمهورى سال 
92 مى پردازد که خیلى ها گفتند همین کار باعث شد روحانى 
رئیس جمهور شود. بخش کوتاهى از این مصاحبه که به عدم 

راهیابى او به کابینه اول روحانى مربوط مى شود را بخوانید.
شما یک فداکارى بزرگ کردید و کنار 
کشــیدید، خیلى ها گفتند که عارف 
معاون اول مى شود اما چنین اتفاقى 

نیفتاد. به شما پیشنهادى شد؟
در یک جلســه اى در خدمت آقاى روحانى بودیم و دو 
سه پست مطرح کرد. وزارت ارتباطات، وزارت علوم و 
معاونت علمى. من براى هر سه پست نفرات مناسب تر 

از خودم را معرفى کردم. این را براى اولین بار مى گویم. 
تلقى من از این پیشــنهادها این بود که آقاى روحانى 

تمایلى به حضور فیزیکى من در دولت ندارد.
شما توقع داشتید معاون اولى را به 

شما پیشنهاد بدهد؟
اگر معاون اولى را پیشنهاد مى داد مشکل پیدا مى کردم 

که چه کار کنم.
باز هم قبول نمى کردید؟

االن نمى توانم بگویم چه کار مى کــردم، وظیفه بود 
خدمت کنیم. ولى فردى که در دولت اصالحات معاون 
اول موفقى بوده اگر بنا بود به دولت برود معاون اولى بود. 
وقتى روحانى معاون اولى را پیشــنهاد نمى دهد و سه 
پست دیگر را مى گوید مى فهمم که ایشان مى خواهد 
محترمانه بگوید، آقاى عارف شما همان بیرون کمک 

کنید براى ما بهتر است.

عارف: روحانى محترمانه گفت نمى خواهمت

آهنگساز سرشناس حوزه موسیقى در فصل جدید برنامه 
تلویزیونى شــب هاى هنر به روایتى عجیب از تبلیغات 
120 میلیون تومانى براى انتشــار قطعه موســیقى در 

فضاى مجازى اشاره کرد.
محمدرضا چراغعلــى درباره نقش پول، رانت، حاشــیه 
در شــهرت یافتن خوانندگان امروزى به روایتى عجیب 
از تبلیغات 120 میلیون تومانى براى انتشــار یک قطعه 
موسیقى اشاره کرد و گفت: ســال هاى 1375، 1376 تا 
1380 هر خواننده موسیقى پاپى که مى آمد اگر دو کار او 
از تلویزیون پخش مى شد به علت اینکه بازار خلوت بود و 
کسى نبود بالفاصله شنیده مى شد. بچه هاى نسل اولى 
پاپ معروف شدند و امروز از بیشتر آنها خبرى نیست. اما 

رفته رفته از دهه 1380 به بعد، هر خواننده اى که رانت و 
پول و روابط داشت که مى توانست تیتراژ پایانى سریال 

بخواند، معروف مى شد.
این آهنگساز خاطرنشــان کرد: چند سال گذشت اقبال  
مخاطب نسبت به تلویزیون کمتر شد هرکس پول دارد به 
سمت کانال هاى تلگرامى و اینستاگرامى مى رود و هزینه 
مى کند. به جرأت مى توانم بگویم که براى هر قطعه حدود 
100 تا 120 میلیون هزینه  تبلیغات مى شود.  شرکتى که 
این کار را مى کند در طول 20 شب کنسرت این پول ها و 
هزینه ها را درمى آورد. االن اینطور شــده هرکس بتواند 
حاشیه اش را پررنگ تر کند بیشتر دیده مى شود تا اینکه 

مثِل گذشته به متن و محتوا اهمیت داده شود.

تبلیغات 120 میلیون تومانى براى یک قطعه موسیقى!

بنیامین فرجى به عنوان یک اســتعداد نوظهور در تنیس 
روى میز ایران نامش را مطرح کرده و توانسته جوان ترین 

بازیکن تاریخ لیگ ایران با 11 سال سن لقب بگیرد.
در جریان مرحله برگشــت لیگ برتر تنیس روى میز این 
پسر 11 ساله با 110 سانتیمتر قد در حالى به میدان رفت 
که فقط سر و گردن او باالتر از ارتفاع میز پینگ پنگ دیده 

مى شــد. مصاف دیدنى بنیامین فرجى با مهرشاد پوده، از 
پینگ پنگ بازان مطرح کشور که نزدیک هم دنبال شد، 
توجه همه را به خود جلب کرد. این پسر پینگ پنگ باز که 
در رده نونهاالن مسابقه مى دهد، خودش را به عنوان جوان 
ترین ورزشــکار تاریخ لیگ برتر تنیس روى میز مطرح 
کرده اســت. او در شرایطى در این مســابقه مقابل رقیب 
22 ساله اش شکست خورد که با نتیجه 2 بر صفر پیش بود و 
فقط روى کم تجربگى در این جدال نزدیک نتیجه را واگذار 
کرد اما سرمربى تیم ملى، مسئول کمیته برگزارى، رئیس 
هیئت تهران و خیلى هاى دیگر که در سالن بودند به وجد 
آمدند.   بنیامین پنج دوره قهرمان نونهاالن ایران شده و با 
بازى اى که در لیگ انجام داد، جوان ترین ورزشکار تاریخ 
لیگ برتر لقب گرفت؛ لیگى که 30 سالى مى شود در حال 

برگزارى است. 

کوچک ترین ورزشکار حرفه اى ایران را بشناسید

                                                                                دولت هــاى اول و 
دوم حسن روحانى آشکارا سعى داشــتند با از بین بردن 
درآمد رسانه ها، آنها را از یک سو وابسته به دولت و زبان 
منتقدشــان را کوتاه کنند و از سوى دیگر با درگیر کردن 
مدیران رسانه هاى مستقل با مسائل مالى ریز و درشت 

تمرکزشان را از بین ببرند.
در تازه ترین اقدام، در «آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه هاى 
اجرایى در سامانه تدارکات الکترونیک دولت» که در هیئت 
وزیران به تصویب رســیده و توسط اسحاق جهانگیرى 
ابالغ شده، الزام دستگاه هاى دولتى به واگذارى آگهى به 

رسانه هاى کاغذى حذف شده است.
باید پرسید چرا هیئت دولت در شش ماه پایانى فعالیت خود 

این آیین نامه را به تصویب رسانده است؟ روحانى نتوانسته 
به آنچه وعده داده، عمل کند. شعارهاى دولت تدبیر و امید 
در حوزه سیاست خارجى، حقوق شهروندى، بزهکارى هاى 

اجتماعى و اقتصاد همه و همه شکست خورده است.
پس از نابودى برجام، روحانى کارت برنده خود را از دست 
داد و دیگر نتوانســت برنامه منسجمى براى اداره کشور 
تدوین کند. به همین دلیل همواره مورد انتقاد رســانه ها 
و مردم بوده اســت. این فرضیه پیــش مى آید که دولت 
قصد کرده در شــش ماه پایانى با مشــغول کردن ذهن 
اصحاب رسانه به مسائل مالى، تیغ انتقاد را از روى عملکرد 
خود بردارد؛ عملکردى که دولت روحانــى را به یکى از 

ضعیف ترین دولت هاى پس از انقالب بدل کرده است.

چرا دولت به روزنامه ها فشار مى آورد؟

   گلریز برهمند / روزیاتو |

   مصطفى داننده / عصرایران |

   روزنامه جهان صنعت |
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ساعت فعالیت مترو زیاد شد
مدیرعامل شـرکت متروى منطقه اصفهان از اضافه 
شـدن یک سـاعت به زمان فعالیت مترو در اصفهان 
با افزایـش ترددهـا در روزهاى پایانى سـال خبر داد. 
احمدرضا طحانیان گفت: باتوجه به افزایش ترددها در 
روزهاى پایانى سال سـاعت فعالیت متروى اصفهان 
از 6 و 15 دقیقـه تـا 20 خواهـد بـود. وى سـرفاصله 
قطارهاى متروى اصفهان را در حال حاضر 15 دقیقه 
عنوان کـرد و گفـت: تعداد فعلـى مسـافران متروى 
اصفهـان به علـت تعطیلـى مـدارس و دانشـگاه ها 
روزانه حدود 30 هزار نفر اسـت در حالى که استقبال 
مردم از مترو پیش از کرونا بـه روزانه یکصد هزار نفر 

رسیده بود.

مرغ در اصفهان ارزان مى شود
سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به 
تمهیدات پیش بینى شده در زنجیره تولید و توزیع مرغ 
گوشتى گفت: قیمت گوشت مرغ در اصفهان کاهش 
پیدا مى کند. اسـماعیل نادرى تصریح کرد: امروز در 
کارگروه تنظیم بازار قیمت تمام شـده مرغ گرم 215 
هزار ریال در سطح اسـتان به تصویب رسـید و مقرر 
شـد این قیمت بر بسـته بندى مرغ درج شود و خرده  
فروشـى ها با این قیمت توزیع کنند. سخنگوى ستاد 
تنظیم بازار اسـتان اصفهان افـزود: همچنین مراکز 
توزیع  گوشت مرغ منوط به فروشگاه هاى زنجیره اى 
نخواهد بود و در مجموع با توجه به تمهیدات صورت 
گرفته شاهد کاهش قیمت مرغ ظرف چند روز آینده 

خواهیم بود.

سمپاشی شبکه فاضالب 
به گزارش روابط عمومـی آبفا منطقـه 2، در دي ماه 
سال 99 تعداد 7422 منهول شبکه فاضالب در سطح 
منطقه سم پاشی شده است .شایان ذکر است این سم 
پاشـی با هدف امحا سوسـک ها و حشـرات موذي و 
همچنین افزایش سطح بهداشت عمومی شهروندان 

صورت گرفت.

عملیات اجرایى آبرسانى 
به گزارش روابط عمومى آبفا سمیرم، عملیات اجرایی 
اصالح شبکه آب شهرك روسـتاي بارند علیا از توابع 
منطقه پادناعلیا شهرستان سمیرم به طول 1600 متر 
آغاز شد. این عملیات با استفاده از لوله هاي پلی اتیلن 
به قطرهاي 75،90و110میلی متر با مشـارکت بنیاد 
مسکن انقالب اسـالمی وآبفا منطقه سمیرم صورت 

پذیرفت.

فوالد مبارکه درخشش خوبى 
داشته است

نماینده مـردم شهرسـتان مبارکه در مجلس شـوراى 
اسـالمى در خصوص عملکـرد شـرکت فوالدمبارکه 
اصفهان گفت: فوالد مبارکه به عنـوان یکى از صنایع 
زیرسـاختى کشـور که بعد از انقالب اسـالمى شـکل 
گرفت و از سال 72 با شروع کار خود آغاز کرد، طى 27 
سال فعالیت خود، درخشش خوبى در کشور داشته است. 
پروین صالحى افزود: شـرکت فـوالد مبارکه اصفهان 
محصوالت جدیدى تولید کرده و ما احساس مى کنیم 
بـا همـت کارشناسـان و مجموعـه خوبى کـه در این 
عرصه تالش مى کنند روز بـه روز کیفیت محصوالت 
بـراى مصـرف کننـدگان بهبـود مى یابـد و ما شـاهد 

موفقیت هاى بیشترى مجموعه باشیم.

افزایش پهناى باند 
پهناى باند مراکز مخابراتى در توابع نائین افزایش یافت. 
پهناى باند (UP LINK ) مرکز تلفـــن روستاى کجان 
نائین در راسـتاى توسـعه زیر سـاخت هاى ارتباطى در 
شهرسـتان ناییـــن و بهبود خدمات مخابرات  در نقاط 
روسـتایى به یک گیگ ارتقاء یافت. الزم به ذکر اسـت 
افزایـش پهناى بانـد نقش موثـرى در ارتقاى سـرعت 
دسترسى به اینترنت، بهره ورى، توسعه، شفافیت، ارتقاى 
خدمات الکترونیکى دولتى و غیر دولتى، رشد قابل توجه 

تجارت الکترونیکى خواهد داشت.

خبر

مدیرکل دفتر ارزیابى زیست محیطى سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور با بیان اینکه طرح انتقال آب از دریا 
به اســتان اصفهان ممنوعیت و مغایرت با سیاست هاى 
سازمان حفاظت محیط زیست ندارد، اظهار کرد: با وجود 
این مورد به مورد طرح هاى انتقال آب از دریا مشــمول 
ارزیابى زیست محیطى است و باید محل برداشت آب، 
تخلیه پساب و مسیر خط انتقال آب مشخص شده و به 

لحاظ مسائل محیط زیستى بررسى شود.
حمید جاللوندى افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در 
پاسخ به دستور رئیس جمهور مبنى بر انتقال آب از خلیج 
فارس به اصفهان اعالم کرد که ایــن پروژه انتقال آب 

بین حوضه اى و مشمول ارزیابى زیست محیطى است و 
مشاور و مجرى طرح باید گزارش ارزیابى پروژه را براى 

بررسى به سازمان محیط زیست ارائه کنند.
وى با بیان اینکه این سازمان منع قانونى براى موافقت 
با اجراى پروژه ندارد، تاکید کرد: نحوه اجراى پروژه باید 

بررسى شود.
حسن روحانى رئیس جمهور 25 دى سال جارى در پى 
درخواست استاندار اصفهان در نامه اى خطاب به وزراى 
نیرو و صنعت، معدن و تجارت دســتور اقدامات الزم در 
ارتباط با ادامه خط لوله آب خلیــج فارس به فالت قاره 

(اصفهان) را صادر کرد.

افتتاحیه رویداد تارگت با هدف آموزش بازاریابى، فروش، 
برندینگ و تبلیغات به همت مرکز شتابدهنده بازاریابى و 

فروش  اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد.
مسعود گلشیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در افتتاحیه 
این رویداد گفت: شتاب دهنده بازاریابى و فروش در راستاى 
پاسخ به نیاز مبرم فعاالن اقتصادى اصفهان به نیروهاى 
متخصص وکارآزمــوده در حوزه بازاریابــى و فروش راه 

اندازى شد. 
وى هدف از ایجاد شتاب دهنده هاى بازاریابى و فروش، 
صادرات و تجارت الکترونیک را ایجاد حلقه واسطى بین 
اعضاء اتاق و فارغ التحصیالن دانشگاهى در رشته هاى 

مرتبط براى پاســخ به نیازهاى واحدهاى صنعتى استان 
و کمک به توسعه کســب و کار اعضاء که عمدتا در حوزه 

تجارت بین الملل فعالیت دارند، عنوان کرد. 
وى در ادامه سخنان خود ضمن ابراز خرسندى از استقبال 
شش هزار نفر از رویداد هاى شتابدهنده بازاریابى و پذیرش 
قریب  200نفر  در رویداد تارگت ، توصیه کرد از این فرصت 

مغتنم بهره بردارى شود.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان همچنیــن بر مرورمداوم و 
عملیاتى دروس بازاریابى و فروش و به روز رسانى اطالعات 
این حوزه، انتخاب مربى و حفظ ارتباط استاد و شاگردى و 
هدفمندى و صبر براى رسیدن به هدف نهایى تاکید کرد. 

اتفاقى مهم در حوزه 
بازاریابى و فروش 

شرط انتقال آب از 
خلیج فارس به اصفهان 

روند صعودى افزایش قیمت میوه ایــن روزها بیش از 
گذشته خودنمایى مى کند به گونه اى که موز این روزها 
در بازار اصفهان تا هر کیلو 64 هزار تومان هم به فروش 

مى رسد.
در این ارتباط رئیس انجمــن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان استان اصفهان مى گوید: در بررسى هاى صورت 
گرفته دلیل کمبود موز در بازار عدم ثبت ســفارش این 

محصول از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
مجتبى برزگر با بیان اینکه از سوى دیگر بر اساس اعالم 
وزارت صمت واردات موز به شرط صادرات سیب است، 
ابراز مى کند: باید توجه داشــت که مسئوالن از انباشت 
سیب در اصفهان خبر مى دهند اما قیمت این محصول 
نیز در بــازار رو به افزایش اســت و فراوانى هم کاهش 

قیمت و یا قیمت عادالنه را به همراه نداشته است.
او با بیان اینکه در حال حاضر قیمت موز در میادین میوه 
و تره بار 55 هزار تومان و در خرده فروشى ها به 64 هزار 
تومان هم رسیده است، مى افزاید: این در حالى است که 

موزهاى موجود در بازار نیز کیفیت الزم را ندارد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان 
اصفهان در خصوص افزایش قیمت خیار و کمبود این 
محصول در بازار نیز تصریح مى کند: بهانه مســئوالن 
در این زمینه یخ زدگى خیارهــاى گلخانه اى در برخى 

از استان هاى کشور اســت و این در حالى است که در 
بررسى هاى میدانى مشخص شد گلخانه هاى اصفهان در 
زمینه تولید خیار وضعیت مناسبى دارند و در زمینه تولید با 

مشکلى مواجه نبوده ایم.
در همین حال مدیر توســعه بازرگانى ســازمان جهاد 
کشاورزى اصفهان در گفت وگو با مهر شرط واردات موزه 
به شرط صادرات سیب را رد مى کند و مى گوید: این قانون 
مربوط به حدود چهار سال گذشته بوده و در همان سال 
نیز لغو شد که البته باید توجه داشت که براى این امر نیز 

طرح هاى تشویقى در نظر گرفته شده بود.
فرهاد حاجى مرادى مى افزاید: دلیل اصلى کمبود موز در 
بازار اصفهان عدم ثبت واردات از سوى سازمان صمت 
اســت ضمن اینکه ما مخالف واردات میوه به کشــور 
هستیم چرا که این میوه ها چنانچه به صورت قاچاق وارد 
کشور شوند آلودگى هاى گیاهى را به کشور وارد مى کنند.

وى مى افزاید: جهــاد کشــاورزى در مجموع مخالف 
واردات میوه هایى به کشور است که تولید داخلى آن را 
داریم و موز در کشور در منطقه چابهار با کیفیت بهترى 
نســبت به موزهاى خارجى تولید مى شــود. او اضافه 
مى کند: نباید فرزنــدان خود را به مصــرف میوه هاى 
خارجى عادت دهیم چــرا که این امر مــا را در آینده با 

مشکل مواجه مى کند.

مدیر توسعه بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان در 
خصوص چرایى کمبود و افزایش قیمت خیار در بازار نیز 
ابراز مى کند: در این زمینه نیز باید توجه داشت که به دلیل 
کمبود گازوئیل برخى از گلخانه هاى استان هاى جنوبى و 
کرمان دچار سرمازدگى شد و با از بین رفتن محصوالت 
با کمبود خیار در بازار مواجه شدیم که در نهایت افزایش 

این محصول نیز افزایش یافت.
او در خصوص تولید خیــار در گلخانه هاى اصفهان نیز 
مى افزاید: تولید خیار اصفهان که خیلى کم است و باید 
توجه داشــت که بذر خیار در اصفهان تولید و به دیگر 

استان ها ارسال مى شود.
همچنین عضو کمیسیون کشــاورزى مجلس شوراى 
اســالمى در خصوص اقدام مجلس براى بازار آشفته 
میوه در کشور و به ویژه استان اصفهان اظهار مى کند: 
در این زمینه با معاون وزیر جهاد کشــاورزى صحبتى 
داشــتم و وى واردات موز به شــرط صادرات سیب را 

تایید کرد.
حجت االســالم نقدعلى که معتقد اســت مــوز میوه 
الکچرى در مغازه هاى میوه فروشى است، ادامه مى دهد: 
همیشه قیمت موز در فروشــگاه ها براى جلب مشترى 
رقابتى بوده اســت و افزایش قیمت این میوه اثر روانى 

منفى بر روى قیمت دیگر میوه ها مى گذارد.

معماى الینحل گرانى موز و خیار

قیمت موز در اصفهان؛
 64 هزار تومان!

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: از ابتداى 
سال جارى 136 نفر در اســتان اصفهان بر اثر سوختگى 
جان خود را از دست داده اند که 48 نفر از این افراد زن و 88 

نفر مرد  بوده اند.
على ســلیمانى پور با اشــاره به کاهش تلفات ناشــى از 
تصادفات رانندگى در اســتان اصفهان در 9 ماه امســال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته اظهار داشت: به نظر 
مى رسد یکى از دالیل آن کمتر شدن تعداد سفرها در پى 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت هاى اعمال شده در این 
خصوص بوده است. وى با بیان اینکه در 9 ماه سال جارى 
748 نفر در تصادفات استان اصفهان جان باختند، افزود: 

615 نفر از این افراد مرد و 133 نفر زن بودند.
مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان با اشاره به کاهش 
12.5 درصدى تلفات ناشى از تصادفات در استان اصفهان 
ابراز داشت: سال گذشته در این بازه زمانى 855 نفر بر اثر 

حوادث ترافیکى در اصفهان جان باخته اند.
وى همچنین با بیــان اینکه در 9 ماه امســال 16 هزار و 
510 نفر در تصادفات مصدوم شده اند، گفت: این آمار نیز 
با کاهش 23 درصدى رو به رو بوده است و 12 هزار و 369 
نفر از مصدومان تصادفات استان مرد و چهار هزار و 141 

نفر مرد بوده اند.
سلیمانى پور در خصوص آمار 10 ماهه حوادث کار در استان 

اصفهان نیز گفت: در این بازه زمانى 94 نفر که همگى مرد 
بودند در حوادث کار استان جان باخته اند که بیشترین علت 
فوت نیز سقوط از بلندى و برخورد جسم سخت بوده است.

وى آمار مصدومان حوادث کار سال 10 ماه امسال را نیز دو 
هزار و 49 نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد 107 نفر زن و 

یک هزار و 942 نفر مرد بوده اند.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان همچنین با 
بیان اینکه از ابتداى ســال جارى پنج زن و 30 مرد بر اثر 
گازگرفتگى در استان اصفهان جان خود را از دست داده اند، 
ابراز داشت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 

مرگ 46 نفر بوده کاهش یافته است.

مرگ 136نفر درآتش سوزى هاى اصفهان

معاون امور صنایع وزارت صمت با حضور در غرفه ذوب 
آهن اصفهان در نمایشگاه بین المللى ایران متافو ، تولید 
ریل در ذوب آهن اصفهان را عامــل اصلى خودکفایى 
کشــور در صنعت ریلى دانســت وگفت: این شرکت با 
توانمندى خود توانست به خوبى نیاز کشور را به محصول 

استراتژیک ریل تامین نماید.
صادقى نیارکى افــزود : تولید انواع ریــل از جمله ریل 
قطارهاى پرســرعت، ریل مترو، ریل معدن و همچنین 

موفقیت اخیر این شرکت در تولید ریل زبانه سوزن ، نشان 
از بومى سازى تکنولوژى تولید ریل در این مجتمع عظیم 

صنعتى دارد.
نیارکى با اشاره به موفقیت ذوب آهن در بازسازى کوره 
بلند شماره یک اظهار داشت: با توجه به محصوالت مهمى 
که ذوب آهن تولید مى کند، استفاده کامل از ظرفیت تولید 
این شرکت، بسیار ضرورى است و باید مواد اولیه پایدار 

براى این شرکت تامین گردد.

خودکفایى
 درصنعت ریل 
با ذوب آهن اصفهان

آماده باش در اصفهان براى باد و باران و سرما

دور ریز نان در اصفهان بسیار ناچیز است

دانش آموزان در نوروز تکلیف درسى ندارند

رونمایى از مرکز دوربان شرکت توزیع برق

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: با 
توجه به پیش بینى هاى هواشناسى مبنى بر احتمال 
وقوع تندباد و یخبندان در مسیرهاى استان، تیم هاى 

امدادى و پزشکى در حالت آماده باش قرار دارند.
منصور شیشه فروش اظهار داشت: از روز چهارشنبه 
(امروز) یک سامانه بارشى کم فشار وارد استان خواهد 
شد که مطابق با پیش بینى هاى هواشناسى، در مناطق 
غرب استان وزش باد شدید با سرعتى بین 80 تا 100 
کیلومتر بر ساعت را خواهیم داشت و روز پنج شنبه نیز 
این سامانه جوى وارد مناطق مرکزى و جنوبى استان 
از جمله شهرســتان اصفهان، اردستان، نایین، خور و 

سمیرم خواهد شد.
وى افزود: این سامانه فاقد رطوبت است و بیشتر خود 
را به شکل وزش باد شدید نشان خواهد داد و احتمال 
وقوع تندباد در مناطق ذکر شــده باالســت. البته در 
مناطق غرب استان و ســمیرم پیش بینى مى شود از 
عصر روز چهارشنبه بارش هایى به شکل برف و باران 
به همراه افت دما را خواهیم داشت. در روز پنجشنبه در 

بیشتر مناطق استان بارش باران پیش بینى مى شود.
وى بــا بیان اینکــه در روزهــاى پایانــى هفته در 
اصفهــان هــم وزش بــاد و بارندگــى خواهیــم 
داشت ولى شــدید نیســت، تصریح کرد: بیشترین 
سیســتم بارشــى در مناطــق غربــى اســتان 
و فریدونشــهر و ســمیرم فعــال خواهــد بــود، 

وزش تندباد هم بیشــتر نیمه جنوب و غرب را دربر 
مى گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران با بیان اینکه احتمال ایجاد 
تندباد در جاده ها و همچنین یخ بســتن مسیرها به 
خصوص در مناطق غرب اســتان باالســت، گفت: 
اداره کل مدیریــت بحــران اســتاندارى اصفهان 
هشدارهایى را به بخش هاى مختلف اعالم کرده تا 
در مواجهه با شرایط سخت جوى دچار بحران نشویم. 
شهردارى ها باید سیستم هاى خود را در برابر وزش باد 
استحکام بخشى کنند و پلیس راه ها و راهدارى ها نیز 
هشــدارهاى الزم را به رانندگان در خصوص شرایط 

جوى راه ها و جاده ها اعالم کند.
وى ادامه داد: پیش بینى مى شــود در مناطق شرقى 
استان اصفهان، وزش باد شدید ســبب وقوع گرد و 
خاك در جاده ها و کاهش میدان دید مى شــود که به 
رانندگان توصیه مى کنیم حتما نکات ایمنى را در این 
خصوص مطالعه کنند و از وضعیت راه ها باخبر باشند. 
احتمال یخبندان جاده ها در صبح پنجشنبه در مناطق 
غربى اســتان نیز وجود دارد که اطالع رســانى هاى 
الزم به 42 راهدارخانه در مناطق صعب العبور استان 
انجام شده است. عوامل امدادى همچون هالل احمر 
و فوریت هاى پزشــکى نیز در حالت آماده باش قرار 
خواهند گرفت و اصول ایمنى الزم به تیم هاى امدادى 

یادآورى شده است.

بى دقتى در مراحل فرآورى آرد و پخت نان همچنین 
بى توجهى به ارزش آن سبب شده بخش قابل توجهى 
از نان مصرفى دورریز شود. بر اساس آمار سالیانه 35 
میلیون تن غذا در کشــورمان دور ریخته مى شود که 
30 درصد آن گندم و نان است؛ اما ماجرا در اصفهان 

طور دیگرى است.
رحیم محمدى مدیرعامل سازمان پسماند شهردارى 
اصفهان با بیــان اینکــه مدیریت مصــرف نان از 
جنبه هاى مهم در مدیریت پسماند است گفت: روزانه 
حدود 12 هزار تن زباله تر و خشک در شهر اصفهان 
تولید مى شود که از این میزان سهم ضایعات نان فقط 
3 دهم درصد است و این یعنى تقریبا نانى دور ریخته 

نمى شود.
او رقم پایین دورریز نان را دلیل توجه شــهروندان به 
نگهدارى صحیح از نان و کیفیت باالى نان تولیدى 
دانســت و افزود: در تمام فرآیند تولید نان از برداشت 
گندم تا تهیه آرد و خمیر، پخــت و در نهایت عرضه 

نان باید طورى اقدام کرد که هدرروى به صفر برسد.
محســن ضیایى مدیرکل غله و خدمــات بازرگانى 

اســتان اصفهان هم گفت: آموزش مستمر و به روز 
نانوایان، مطالبه گرى مردم از نانوایان و بهره مندى 
کارخانه هاى آرد از فناورى جدید ســه عامل اصلى 
کیفیت مطلوب نان در استان اصفهان است. وى افزود: 
طبق اعالم پژوهشکده غالت کشور، اصفهان از نظر 
کیفیت آرد و نان و عملکرد نانوایان جزو ســه استان 

برتر کشور است.
محمدرضــا خواجه، مدرس آکادمى ملــى نان نیز با 
تاکید بر ضرورت آموزش نانوایــان براى پخت نان 
سالم و با کیفیت گفت:اگر نان به جاى آرد 18 درصد از 
آرد سبوس دار (کامل یا 7 درصد) تهیه شود، سالیانه 
یک میلیــون و 500 هزار تن در مصــرف آرد صرفه 

جویى مى شود.
او در خصوص عواملى که ســبب افزایش ضایعات 
نان در کشور شده اســت گفت: ضایعات ناشى از بى 
تجربگى نانوا شامل نازك کردن نان، نبود خواب خمیر 
و مصرف مخمر و کوتاهى زمان پخت اســت که به 
سفت شدگى، خرد شدگى، له شدگى، کپک زدگى و 

نپختگى نان منجر مى شود.

معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان، گفت: دانش آموزان در تعطیالت نوروز تکلیف 
درسى ندارند و بعد از ایام تعطیالت نوروزى و بازگشایى 
مدارس آموزش مجازى دانش آموزان شروع مى شود.

محمدرضا ناظم زاده اظهار کرد: براى ایام نوروز دانش 
آموزان پیک نوروزى و هیچ نوع تکلیف درسى ندارند 
و آموزش مجازى بعد از پایان اسفندماه تا 13 فروردین 
ماه تعطیل اســت و بعد از ایام تعطیــالت نوروزى و 
بازگشــایى مدارس آموزش مجــازى دانش آموزان 

شروع مى شود.

وى درباره ارزیابى حضور دانش آموزان در مدارس از 
مهرماه تاکنون، اضافه کرد: از ابتداى مهرماه امسال 
حضور دانش آموزان در مدارس بسته به تصمیم ستاد 
ملى کرونا متناوب بوده اســت و حضور دانش آموزان 
در مناطقى حضورى و در مناطقى غیرحضورى بوده 

است.
ناظم زاده تاکید کرد: بازگشایى مدارس بعد از تعطیالت 
نوروزى وابسته به تصمیم ســتاد ملى کرونا است و 
آموزش و پرورش در این زمینــه تصمیم نمى گیرد و 

عملکردها مطابق تصمیم هاى ستاد خواهد بود.

با حضور مدیرکل حراست توانیر و مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان اصفهان، از مرکز دوربان به همراه 
چهار سامانه ســهند، ســپند، ارز دیجیتال و حفاظت 

الکترونیک رونمایى شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان در 
مراسم رونمایى از این ســامانه با اشاره به اینکه تمام 
تالش ها در صنعت برق  و شــرکت هاى توزیع برق 
اســتان در راســتاى ارتقا خدمات به مشترکین است 
گفت: در بسیارى از مواقع خدمات بخش حراست تنها 
در تامین امنیت خالصه مى شود که در شرکت توزیع 
برق استان اصفهان ثابت کرده ایم حراست ها بسیار 

فراتر از این مى توانند عمل کنند.
حمید عالقمندان تاکید کرد: در ســال جارى صرفه 
جویى صورت گرفته در بخش حراست به وسیله مرکز 
دوربان به نحوى بوده که در هیچکدام از بخش ها به 

دست نیامده است.
او اضافه کرد: مرکز دوربان با توجه به گستردگى ارائه 
خدمات در استان اصفهان بسیار تاثیرگذار عمل کرده 
است و اگر بخواهیم کنترل پذیرى و هوشمندسازى 
را داشته باشــیم باید رویت پذیرى را با حداکثر توان 
پیگیرى کرد که این مهم با اســتفاده از مرکز دوربان 

رخ مى دهد.
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عزت  ا... مهرآوران، بازیگر قدیمى سینما، تئاتر و تلویزیون کارهاى خوبى مثل 
وضعیت سفید و حتى طنزهایى مثل هیوالى مهران مدیرى و لیسانسه هاى 
سروش صحت را در کارنامه دارد. غرض از گفت وگو با این بازیگر، احواالت 
این روزها و حضورش در کارهاى نوستالژى مثل وضعیت سفید بود، حرف هاى 
گفتنى جذاب و قابل توجهى داشــت تا جایى که شخصیت هوشنگ در این 

مجموعه تلویزیونى را دانشگاه دانست.
 این روزها باید منتظر چه کارهایى از شــما باشیم و 

مشغول چه کارهایى هستید؟
من در دو سریال بچه مهندس و خوب، بد، جلف نقش کوتاهى داشتم که بازى ام 
تمام شد و حاال جلوى دوربین کار نمایشى کودکانه قصه هاى ملسو شبکه دو 
هستم و قرار است به زودى در سریالى به کارگردانى بذرافشان نقش ایفا کنم. 
در 72سالگى، نقش اول به من پیشنهاد شده است که امیدوارم اتفاقات خوبى 

با این سریال بیفتد.
 وقتى بازیگــران کاربلد مــا مثل شــما در کارهاى 
ضعیفى حضور پیدا مى کنند بسیارى برایشان سؤال 
به وجود مى آید، همچون ســریال پدرپسرى که البته 
موقعیت هاى خوبى هم داشت اما به طورکلى آن طور 
که باید و شاید نظر مخاطب را جلب نکرد، چرا در این 
نوع کارها حضور پیدا مى کنید که برخى مى گویند شأن 

بازیگرانى مثل شما نیست؟
من شخصاً براى هیچ کارى شأنى ندارم به جز هنر؛ من نمى توانم انتخاب کنم، 
به خاطر اینکه من در برزخ بازیگرى ام؛ نه پیــرم و نه جوان، بنابراین انتخاب 
مى شوم، وقتى که انتخاب مى شوم اولین چیزى که به ذهنم مى آید که آن نقش 
هنوز مى تواند لبخندى به روى لب هاى تماشاگر بیاورد یا نه. دوم برایم دستمزد 
اهمیت دارد چون خانه ندارم. کرایه خانه برایم سخت است؛ بازنشسته ام و در 
این سن وســال باید کار کنم تا بتوانم زندگى ام را پیش ببرم. اگر خانه داشتم 

کارهایم را مى نوشتم چون من خودم را هنرپیشه نمى دانم.
 بگذارید بروم سراغ سریال وضعیت سفید که براى 
چندمین بار از تلویزیون پخش مى شود و مخاطب با 
این ســریال ارتباط خوبى برقرار مى کند. چه اتفاقى 
در این ســریال ها افتاده اســت که چنین مخاطبان 
پروپاُقرصى دارد و چرا این اتفاقات در ســریال هاى 

امروزى نمى افتد؟
این سؤالى است که باید از سیاست گذاران فرهنگى پرسیده شود چرا که سؤال 
من هم هســت، اگر من خوب بازى مى کنم کار خوب بــه من بدهند. در هر 
صورت مردم عالقه مند به قصه اند، چون ادبیات ما مملو از قصه است. ما در 

کارهاى امروزى کمتر به ســراغ قصه مى رویم. آن قدر حواشى به متن 
اضافه مى کنیم که اگر آن متن قصه خوب هم داشته باشد زیِر این 

حواشى پنهان مى شود.
یعنى رمز موفقیت وضعیت ســفید در 

همین داشتن فیلمنامه و قصه بود؟
بله قصه دارد. البته کســى هم به عنوان کارگردان 

باالى سر کار است که وسواس کار خوب دارد. 
مردم جلوى چشم و دوربین حمید نعمت ا...، 

رژه مى روند، این انتظــارى که مردم از حمید نعمــت ا... دارند فقط از طریق 
خودش مى توان برآورده اش کرد. من بعد از 55 سال کار کردن باید اعالم کنم 

که وضعیت سفید برایم دانشگاه است.
فارغ از همه مسائل فنى، نویسندگى، فیلمنامه خوب، 
کارگردانى و بازیگرى خوب، در این ســریال ها چه 
نکته اى وجود دارد که مخاطب را بعد از چند بار پخش 

هنوز جذب مى کند؟
قطعاً صداقت در روایت. درست است که مى گویند این سریال نوستالژى جنگ 
بوده است. هیچ کس دوست ندارد جنگ را دوباره ببیند یا حتى به یاد بیاورد اما 
این نوستالژى و یادواره جنگ چقدر زیبا و دلخواه مردم بود که مردم بعد از چند 

بار پخش، هنوز مى بینند و این اتفاق ما را بسیار خوشحال مى کند.
 آیا غیر از نقش هوشنگ، نقش دیگرى را در سریال 
دیدید که با خودتان بگویید اى کاش حمید نعمت ا... 

این نقش را به شما مى داد؟
واقعًا نه. نگاه حمید نعمت ا... براى بازیگر نگاه ارزشــمندى است؛ گویى همه 

وجود بازیگر را در بازى هایش مى شناسد.
 نکته اى گفتید که 72 ســال تان است و نقش اول به 
شما پیشنهاد شده است. چرا بازیگرانى مثل شما که 
کاربلدند و از راهش وارد عرصه بازیگرى  شده اند به 

حق شان در دنیاى نمایش و تصویر نمى رسند؟
من ممکن اســت در تئاتر حق خودم را ببینم و بدانم و براى آن پافشارى کنم 

اما در تصاویرى که از من پخش مى شــود آن قدر 
خودم را محق نمى بینــم؛ چون من بازیگر 

سینما نیستم و به طورکلى بازیگر نیستم. 
من مى توانم یک بازى ســاز باشم یا 
نمایشنامه خوب بنویسم، اما بازى 
کردن حرمت عجیبــى دارد، مثل 
اینکه انتخاب مى شوى براى یک 

نقش اولین روز تب مى کنى.
 این اتفاق براى شما 

افتاد؟
این اتفاق براى من در همه کارها افتاد، 
هیچ وقت فرقى نکرده است که این کار 

باشــد یا کار 

دیگر، کالفه مى شوم اگر آن نقش خوب از آب درنیاید، درست مثل تئاتر که 
اتود مى زنم تا این نقش به خوبى ایفا شود اما وقتى جلوى دوربین مى روم نقش 

از نظر کارگردان چیز دیگرى مى شود.
این اعمال سلیقه شما را ناراحت مى کند؟

من ناراحت نمى شــوم اما این ذهن من ُپر از آدم هایى است که دیدم و زندگى 
کردم. مى خواهم ببینم که بناســت فقط بازى کنیم و بنا نیست زندگى کنیم. 
هنرهاى نمایشى و تئاتر اگر زندگى نیست، پس زندگى چیست؟ این هنرپیشه 
نقشى را بازى مى کند باید مخاطب خودش را در آن کاراکتر ببیند و احساس کند.

 این اتفاق اآلن در تلویزیون نمى افتد؟
اآلن مردم نگاه مى کنند امــا نمى بینند، در آشــپزخانه مى روند و تلویزیون 
مى بینند؛ آن طور که باید متمرکز پاى تماشاى سریال یا برنامه نمى نشینند، 
البته این حق را هم باید براى آن ها قائل شــویم که آثارمان هم مثل گذشته 

نیست.
 این روزهــا در دامنــه اتفاقات بازیگــرى موضوع 
دســتمزدهاى نجومى هم وجــود دارد؛ گران ترین 
دستمزدى که گرفتید براى کدام فیلم یا سریال بوده 

است؟
هیچ فیلمى، ما که دســتمزدمان را خدا مى دهد و این زکات کار ما اســت. ما 
چه کاره ایم که چقدر مى دهند، فرمان از جاى دیگرى مى رسد. اگر باور کنیم 
رزق ما معمولى نیست، شاید بهتر این مسیر طى شود. اما در مورد دستمزدهاى 
نجومى این نکته وجود دارد که سینما پول مى خواهد، سینما کار ندارد که تو 
چقدر خوب بازى مى کنى به این فکر مى کند چقدر براى پیشبردش مى توانى 

پولساز باشى، سینما صنعت است و تئاتر ضیافت.
 بازى هاى شما هم در ملودرام و هم کار طنز، دیدنى 
و تماشــایى بوده اســت، کدام یک را ترجیح 

مى دهید؟
حتمًا طنز، چون بازیگر به چالش مى افتد که همه تالش 
خود را بگذارد تا این کاراکتر خــوب از آب درآید، در واقع 
نقش یک سویه و تخت نیست؛ از طرفى طنز یک خنده 
اندیشیده شده است نه مثل کمدى هاى مرسومى که امروز 
مى بینیم خیلى رها است، در طنز کسى اجازه ندارد پایش 

را دراز کند.
در کارهایى که این روزها ســاخته شده است و 
بارها هم پخش مى شود نقشى وجود دارد که شما 
را درگیر خودش کرده باشد تا جایى که به خودتان 

بگویید اى کاش این نقش را من بازى مى کردم؟
من به دلیل سکته چشمى که کردم تلویزیون نمى توانم 
ببینم و در سینما نمى توانم فیلم ببینم، بنابراین 
من حسرت این را ندارم کاش من این 
بازى را مى کردم اما حســرت 
این را دارم که براى بازى ام، 

ضعیف نشوم.

مصائب آقاى بازیگر از اجاره نشینى تا سکته چشمى

مهرآوران: کالفه مى شوم اگر نقش خوب از 
آب درنیاید

به جز هنر؛ من نمى توانمانتخاب کنم، ى ندارم
رى ام؛ نه پیــرم و نه جوان، بنابراین انتخاب 
م اولین چیزى که به ذهنم مى آید که آن نقش 
یا نه. دوم برایم دستمزد ب هاى تماشاگر بیاورد

یه خانه برایم سخت است؛ بازنشسته ام و در 
توانم زندگى ام را پیش ببرم. اگر خانه داشتم 

را هنرپیشه نمى دانم. ودم
راغ سریال وضعیت سفید که براى 
یزیون پخش مى شود و مخاطب با 
اط خوبى برقرار مى کند. چه اتفاقى 
ها افتاده اســت که چنین مخاطبان 
ســریالهاى و چرا این اتفاقات در
ن ن چ

که سؤال ت گذاران فرهنگى پرسیده شود چرا
زىمى کنم کار خوب بــه من بدهند. در هر 
ند، چون ادبیات ما مملو از قصه است. ما در

 قصه مى رویم. آن قدر حواشى به متن 
این  صه خوب هم داشته باشد زیِر

وضعیت ســفید در ت
نامه و قصه بود؟
ه عنوان کارگردان

 کار خوب دارد. 
د نعمت ا...، 

براى آنپافشارىکنم بدانم و ببینم و من ممکن اســت در تئاتر حقخودم را
اما در تصاویرى که از من پخش مى شــود آن قدر 

خودم را محق نمى بینــم؛ چون من بازیگر 
سینما نیستم وبه طورکلى بازیگر نیستم.
من مى توانم یک بازى ســاز باشم یا 
نمایشنامه خوب بنویسم، اما بازى 
کردن حرمت عجیبــى دارد، مثل 
اینکه انتخاب مى شوى براى یک 

نقش اولین روز تب مى کنى.
 این اتفاق براىشما 

افتاد؟
این اتفاق براى مندر همه کارها افتاد، 
هیچ وقت فرقى نکرده است که این کار 

باشــد یا کار 

نکته وجود دارد که سینما پولمى خواهد، سینم این نجومى
چقدر خوب بازى مى کنى به این فکر مى کند چقدر براى پیش

پولساز باشى، سینما صنعت است و تئاتر ضیافت.
 بازى هاى شما هم در ملودرام و هم کا
اســت، کدام ی و تماشــایى بوده

مى دهید؟
حتمًا طنز، چون بازیگر به چالش مى افتد
خود را بگذارد تا این کاراکتر خــوب از آ

نقش یک سویه و تخت نیست؛ از طرفى
اندیشیده شده است نه مثل کمدى هاى مر
مى بینیم خیلى رها است، در طنز کسى اج

را دراز کند.
در کارهایى که این روزها ســاخته
بارها هم پخش مى شود نقشى وجود
را درگیر خودش کرده باشد تا جایى ک
بگویید اى کاش این نقش را من بازى
من به دلیل سکته چشمى که کردم تلو
ببینم و در سینما نمى توانم فی
من حسرتاینرا ند
بازى را مى کر
این را دارم

ضعیف نش

از نخســتین عکس مهران مدیرى در فیلم سینمایى 
«خائن کشى» به کارگردانى مسعود کیمیایى رونمایى 

شد.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «خائن کشى» به کارگردانى 
مســعود کیمیایى و تهیه کنندگى على اوجى به نیمه 

رسیده است.

امیر آقایى، سارا بهرامى، پانته آ بهرام، پوالد کیمیایى، 
اندیشه فوالدوند، سام درخشانى، حمیدرضا آذرنگ و 
مهران مدیرى از بازیگران فیلم «خائن کشى» هستند.
«خائن کشى» ســى امین فیلم مسعود کیمیایى است 
که فیلمبردارى اش به نیمه رسیده و همچنان در تهران 

ادامه دارد.

رونمایى از 
نخستین تصویر 
مهران مدیرى در 

«خائن کشى»

همزمان با روزهاى پایانى تصویربردارى فصل ســوم 
سریال «نون  خ» جمعى از نمایندگان با حضور در پشت 
صحنه این  سریال در جریان آخرین روند ساخت این 

سریال قرار گرفتند.
تاکنون حدود 97 درصد از تصویربردارى فصل ســوم 

سریال «نون  خ» انجام شده است. این سریال قرار است 
نوروز 1400 از شبکه یک سیما پخش شود.

در بازدید از پشــت صحنه «نون خ 3»، نماینده بیجار 
استان کردستان در مجلس، با اشاره به استقبال خوب 
مردم از پخش دو فصل گذشــته ســریال « نون خ» 
گفت: آمار و شواهد نشــان داد که این سریال حتى در 
استان هاى غیرکردزبان هم مورد توجه ویژه مخاطبان 

قرار گرفته است.
علیرضا زندیان با بیان اینکــه در این فصل عالوه بر 
معرفى گیاهان دارویى به ظرفیت هاى اقتصادى این 
منطقه از جمله وجود معادن طال و ســنگ آهن اشاره 
شده است، تصریح کرد: ســریال « نون خ » به عنوان 
یک اثر استراتژیک رسانه ملى درباره شناخت و تبیین 

ظرفیت هاى مغفول مانده منطقه گام برداشته است.

بازیگر سریال «دادســتان» گفت: طبیعتا نام مسعود ده 
نمکى باعث مى شــود که آن اثر چه در ســینما و چه در 
تلویزیون دیده شــود، وى طى ســال هاى گذشته آثار 
جنجالى و متفاوتى ســاخته اســت و ترجیح مى دهد به 
جاى ســاختن آثار بى تاثیر به ســراغ کارى برود که از 

هرکسى ممکن نیســت و بر روى جامعه 
تاثیر گذار باشد. على ســلیمانى پیرامون 
حضورش در ســریال «دادستان» گفت: 
خوشبختانه توانستم در سریال «دادستان» 
سهمى داشته باشم، این سریال از نظر من 
از جمله آثار خوب پلیسى جاسوسى است 
که توانســته در ژانر خود به خوبى عمل 

کرده و مخاطب را پاى تلویزیون بنشاند. 
وى درباره حواشــى به وجود آمده بر ســر 
سریال «دادستان» اضافه کرد: طبیعتا وقتى 
درباره یک اثر در حال پخش حاشــیه اى 

ایجاد شــود و یا گفت و گو و نقد پیرامون آن صورت گیرد 
نشان از دیده شدن آن اثر است، اتفاقا من وقتى که مى بینم 
سریال مورد توجه واقع شده و حتى نقد منفى بر آن وارد شده 
متوجه مى شــوم که از هر نوع سلیقه اى اثر در حال تماشا 
است.  وى سوژه سریال «دادستان» را جذاب خواند و اضافه 
کرد: سوژه سریال «دادستان» موضوع روز جامعه است، 

سوژه اى است که شــاید هر کارگردانى جرات حرکت به 
سوى آن را ندارد، پس طبیعتا وقتى یک کارگردان به سمت 
چنین سوژه اى مى رود مى داند که ممکن است مخالفانى 

هم داشته باشد که طبیعى است. 
سلیمانى در همین رابطه تصریح کرد: از نظر من تمامى 

حواشــى پیرامون این اثر و یا هر اثرى در زمان پخش 
آن گذراســت، واقعیت و یا تاثیر اثر بر روى مخاطب را 
در گذر زمان مى توان فهمید، وقتى که ماه ها و ســالها 
از آن اثر مى گذرد و اثر همچنــان در اذهان باقى مانده 
است. به نظر من «دادستان» هم چنین ویژگى را با خود 

به همراه دارد.

بازدید نمایندگان مجلس از مراحل ساخت «نون. خ 3»

سلیمانى: هر کسى جرأت ساخت «دادستان» را نداشت

تصویربردارى مجموعه ملودرام اجتماعى و خانوادگى 
«نقش خاك» به کارگردانــى آرش معیریان و تهیه 
کنندگى  محمــد مهیار کلهر در همــدان ادامه دارد و 
به تازگــى دو بازیگر، به گروه بازیگران این ســریال 

پیوسته اند.
مریم معصومى و آزیتا ترکاشوند جدیدترین بازیگرانى 

هستند که جلوى دوربین «نقش خاك» رفته اند.
پیش از این حضور حمید شــریف زاده، مژگان ربانى، 
اصغر سمســارزاده، شهنام شــهابى، مهرداد ضیایى، 
حسین نورعلى، ســمیرا کریمى و مهران ضیغمى، در 
این مجموعه تلویزیونى قطعى و در لوکیشن هاى شهر 

همدان آغاز شده بود.

پیوستن
 2 بازیگر جدید 
به «نقش خاك»

پوریا پورسرخ با گذشت 15 درصد از تصویربردارى، بازیگر سریال «برف بى صدا مى بارد» شد که در لوکیشن هاى شهر تهران و استان البرز، کار ادامه دارد.
با ادامه تصویربردارى سریال «برف بى صدا مى بارد» به نویسندگى مسعود بهبهانى نیا، زهرا پارسافر و طیبه شجرى، کارگردانى پوریا آذربایجانى و تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى در 
لوکیشن هاى شهر تهران و استان البرز، پس از پیوستن فرهاد آئیش و الیکا عبدالرزاقى، پوریا پورسرخ سومین بازیگرى است که حضور او در این پروژه تلویزیونى رسانه اى مى شود.

در خالصه داستان این سریال که محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه سیماست، آمده است: اگر بمانى، غزل غزل ترانه لبخند به پایت مى ریزم. پرده حسرت از دلت 
برمى کنم. برف بى صدا مى بارد، دردانه من. بمان تا رسم پذیرایى از تقدیر را بجا آوریم...

فصل اول و دوم این سریال 100 قسمت است و این روزها نگارش فصل سه به قلم مسعود بهبهانى نیا، زهرا پارسافر و طیبه شجرى ادامه دارد.
این سریال در 250 قسمت ساخته خواهد شد و طوالنى ترین سریال تلویزیون به شمار مى آید.

پوریا پورسرخ بازیگر سریال 250 قسمتى تلویزیون شد 
رد.

ندگى محمدرضا شفیعى در 
ویزیونى رسانه اى مى شود.

حسرت ازدلت 

المیرا شــریفى مقدم، مجرى  شــبکه خبر سیما 
ضمن انتشار متنى در توییتر خود، روایت جالبى را 
از خواستگارى همسرش بازگو کرد که مورد توجه 

بسیارى از کاربران قرار گرفت. 
داوود عابدى همسر این گوینده خبر که خود نیز 
از خبرنگاران فعال در رســانه  اســت با شگردى 
متفاوت و خاص از همسر خود خواستگارى کرده 
است. شریفى مقدم تماس عجیب همسرش براى 

خواستگارى را روایت کرده و نوشت:
«تماس گرفت که همکارم قصــد ازدواج داره و 
خواسته که با شما مطرح کنم. گفتم، اما من اصًال 
قصد ازدواج ندارم. پرســید اگه خودم باشم چى؟ 
گفتم خوب شما باشید فرق مى کنه! فرق کرد که 

االن دو تا بچه داریم.»

روایت جالب المیرا شریفى مقدم از ازدواجش

«محاکات» مســابقه اى بزرگ براى حکایت گرى و 
روایت داســتان هاى زندگى اســت. این مسابقه یک 
چالش دوست داشتنى و صمیمى از حکایت هایى است 

که روایتگر آن خود مردم هستند.
«محاکات» رقابتى با حضور هیئت داوران و تماشاچیان 
اســت که از تعامالت متعددى شکل مى گیرد. شبکه 
دو ســیما تصمیم دارد این برنامه را که در جهت گرد 
هم آورى خانواده هاى ایرانى اســت، به زودى روانه 

آنتن کند.
پیش از این مدیر شبکه دو سیما در بازدید از دکور این 

برنامه گفت: «محاکات» زنده کردن سنت به حاشیه 
رفته قصه گویى است و مفهوم حکایت گرى را اگر بتوان 
به درستى به نسل جدید منتقل کرد اتفاق مبارکى است.  
اگر این مسابقه بتواند به معرفى منابع ادبى ما بپردازد و 
اهمیت حکایت گرى را روشن تر کند گام بسیار بلندى 

برداشته است. 
گفتنى اســت«محاکات» مســابقه جدید شبکه دو 
سیماســت که به تهیه کنندگى جواد فرحانى و اجراى 
منصور ضابطیان به زودى از این شبکه پخش خواهد 

شد.

«محاکات» با اجراى 
منصور ضابطیان 

مهوش وقارى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره آخرین 
وضعیت همســر خود محســن قاضى مرادى بازیگر 
پیشکسوت عرصه ســینما و تلویزیون که چند سالى 
است به بیمارى پارکینسون مبتال شده است، توضیح 
داد: متاسفم که دائمًا باید این موضوع را تکرار کنم اما 

بیمارى ایشان پیشرفت کرده است و من با تمام توان از 
همسرم مراقبت مى کنم چراکه دیگر از پس هیچ کارى 

برنمى آید و ماهیچه هایش تحلیل رفته است.
وقارى با اشاره به اینکه پارکینســون در ابتدا با لرزش 
شــروع مى شــود گفت: این بیمــارى توانایى ها و 

مهارت ها را مى گیرد.
وى درباره هزینه درمان خاطرنشان کرد: من براى پیدا 

کردن برخى از داروهاى ایشان تمام داروخانه ها در تمام 
شهرها را زیرپا گذاشته ام. بیمارى ایشان واقعا هزینه بر 

است و این هزینه ها براى هر کسى کمرشکن است.
این بازیگر که به دلیل شــرایط زندگى امکان بازى در 
پروژه ها را ندارد، تاکید کــرد: ما بیمه خدمات درمانى 
آموزش و پرورش هســتیم و بیمه تکمیلى داریم اما 
بسیارى از داروها شامل بیمه نمى شود و 
اتفاق ناگوارتر اینکه برخى داروها اصًال 
پیدا نمى شــود. کوچکترین کارى که 
نهادهاى مســئول مى توانند براى من 
انجام بدهند این است که من را با جایى 
که داروها و وســایل بهداشتى کمیاب 
ایشان را دارند، ارتباط دهند تا من بتوانم 

آن ها را تهیه کنم.
وقارى افزود: نگرانى دیگرم این است که 
همسرم را اصال نمى توانم بیرون از خانه ببرم و امیدوارم 

بتواند روحیه اش را حفظ کند.
وى در پایان اظهار کرد: من به دلیل مراقبت از همسرم 
و شــیوع ویروس کرونا باوجود آنکه در این مدت اخیر 
پیشنهاد بازى در ســریال هاى تلویزیونى را داشتم، 
مجبور شدم رد کنم و تنها در خانه از همسرم مراقبت 

کنم.

تشریح آخرین وضعیت محسن قاضى مرادى
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هنوز فوتبالدوستان ایرانى از شوك رفتار عجیب محمود فکرى در نشست خبرى پس از بازى استقالل 
و سپاهان در واکنش به سئواالت خبرنگاران در نیامده بودند که نوبت به دستیار این سرمربى رسید تا با 

توجیهات بى نظیر خود اهالى فوتبال را شگفت زده کند!
«گل هاى اتفاقى» تعبیر شگرف صمد مرفاوى درباره دو توپى است که با عبور از خط دروازه آبى پوشان 
در مصاف با سپاهان، آبى پوشان را متحمل شکست سنگینى کرد، به گونه اى که با گذشت دو سه روز از 
آن مسابقه، کادر فنى این تیم همچنان درگیر پاسخگویى در خصوص چرایى ناکامى خود در این دیدار 
هستند. چرایى که در وهله اول با قهر محمودخان بى پاسخ ماند و سپس با جواب کامًال فنى(!) دستیارش 

شفاف سازى شد!
گیریم که به گفته مهاجم دهه 70 استقالل هر دو گل سپاهان به این تیم از روى اتفاق هاى فوتبالى بوده، 
چرا استقاللى ها سعى نکردند با تاکتیک، راهى به سوى دروازه پیام نیازمند باز کنند و با یک گل تکنیکى 

و جذاب(!) جواب گل هاى شانسى شاگردان نویدکیا را بدهند؟
بدون شک شانس در فوتبال دخیل است اما به قول یکى از بزرگان دنیاى فوتبال بازیکنان براى به ثمر 
رساندن همین گل هاى شانسى هم باید تالش زیادى بکنند و هوش غریزى خوبى داشته باشند. نمونه 
بارزش همین گل دوم سپاهانى ها به اســتقالل، گلى که مهاجم و هافبک تیم اصفهانى براى به ثمر 
رساندنش شب قبل از بازى با هم هماهنگ کرده بودند و برایش برنامه خاصى داشتند و نشاندهنده آن 
است که رقیب استقالل با آنالیز دقیق حریف به میدان رفته اما کادر فنى استقالل نه تنها شناخت خوبى 
از تیم مقابل نداشــتند که از نقاط ضعف خود نیز غافل بودند و حاال هم به جاى پذیرش ایراداتشــان با 

بهانه هاى صد من یک غاز سعى در توجیه اشتباهات خود دارند.
با همه اینها بى انصافى است که بخواهیم بهانه تراشى را فقط به سکانداران استقالل نسبت دهیم. بر 
هیچکس پوشیده نیست که با پشت سر گذاشتن یک نیم فصل از بیستمین دوره فوتبال ایران، به ندرت با 
این صحنه مواجه شده ایم که کادر فنى تیمى پس از ناکامى در میدان مسابقه، یک تنه مسئولیت شکست 

را گردن بگیرد و آسمان ریسمان به هم نبافد.
مدتهاست که اشــتباهات داورى و برنامه ریزى نامناســب ســازمان لیگ به عنوان عامالن ناکامى 
تیم هاى لیگ برترى به اهالى فوتبال معرفى شــده انــد و حاال که این بهانه ها زیادى نخ نما شــده، 
چاره اى براى کادر فنى اســتقالل باقى نمانده جز متوسل شدن به شیوه نوین براى مسئولیت گریزى: 
طفره رفتن از پاســخگویى به انتقادات با قهر کردن و ســکوت در پیش گرفتن و در نهایت هم اتفاقى 

فوتبالدوستان نیز همانطور که به بهانه هاى خواندن گل هــاى حریف. گوش 
عذرهاى جدید، خو مى گیرد. باز جاى قدیمى عادت کرده کم کم با 

این بار آبى هاى پایتخت براى فرار از شــکرش باقى است که 
خود پاى «تیم خاص» را به میان قبول مسئولیت شکست 

نکشیدند!  

محرم نویدکیا مى گوید که مشورت با محمد مایلى کهن و چند نفر دیگر سبب شده تا پیشنهاد سپاهان را قبول 
کند.

محرم نویدکیا سرمربى تیم سپاهان در بخشى از صحبت هایش در فوتبال برتر ماجراى حضورش در سپاهان 
را شرح داد: من چهار ســال بود از فوتبال خداحافظى کرده بودم و پس از آن نیز ارتباطى با باشگاه نداشتم اما 
یک روز محمدرضا ساکت براى قبول سرمربیگرى با من تماس گرفت. ما چند جلسه با هم صحبت کردیم اما 
صحبت هاى ما در مورد مسائل باشگاه بود اما رفته رفته در مورد مسائل مختلف صحبت کردیم و به این نتیجه 

رسیدیم با هم همکارى کنیم.
او درباره رد پیشنهاد مربیگرى در سپاهان عنوان کرد: زمانى که من از فوتبال خداحافظى کردم، مسووالن 
باشگاه مى خواستند، بازى خداحافظى با تیم تهرانى بگذارند اما من ترجیح دادم مقابل ذوب آهن  این کار را 
انجام دهم. زمان مربیگرى کرانچار به من پیشنهاد حضور در کادر فنى شد اما به خاطر مشکالت با مسووالن 
وقت قبول نکردم. قلعه نویى هــم در دو مقطع به من گفت که بیایم اما این اتفــاق رخ نداد. یکى از دالیل 

حضورم در سپاهان محمدرضا ساکت بود.
نویدکیا درباره پاسخ مثبت به پیشنهاد سرمربیگرى اظهار داشت: براى قبول سرمربیگرى سپاهان با افراد 
زیادى از جمله علیرضا رحیمى، امیر حاج رضایى و محمد مایلى کهن مشورت کردم و وقتى دیدم آنها به 

من اعتماد دارند این پیشنهاد را پذیرفتم. من از کودکى سپاهانى بودم و از تیم شناخت داشتم. خیالم 
راحت بود پشت پرده مشکلى براى من به وجود نمى آید و به همین خاطر قرارداد سه ساله بستم. در 

مدت دورى ام از فوتبال فقط استراحت کردم و تنها با فرزندم سرگرم بودم.
نویدکیا از معدود بازیکنان تک باشگاهى فوتبال ایران به شمار مى رود که همواره از عالقه شدیدش 
به باشگاه سپاهان حرف زده است. در برنامه فوتبال برتر، یکى از سواالت محمدرضا میثاقى از محرم 
نویدکیا درباره این موضوع بود که اصًال تمایلى به استقالل پرسپولیس داشته یا دوست داشته که 

در یکى از این دو تیم بازى کند.
سرمربى فعلى سپاهان به این سوال اینطور پاســخ داد:«ببینید اگر واقعا دلى بخواهم به این 
سوال پاسخ بدهم، من چون از بچگى سپاهان بوده ام، سپاهان را دوست داشته ام. اما وقتى 
خیلى کوچک تر بودم، در خانه ما عموى کوچکم استقاللى بود؛ آنها استقاللى بودند و کسى 
پرسپولیسى نبود و من هم الکى مى گفتم پرسپولیسى ام. خیلى بچه بودم و کسى اصال به 

من توجه نمى کرد.
نویدکیا سپس حرف هایش را از سر گرفت و گفت:« در کل ولى من از نوجوانان در سپاهان بوده ام. 

واقعا عاشق تیمم بوده ام و همیشه دوست داشته ام با رقیبان بزرگى مثل استقالل، پرسپولیس، تراکتور، فوالد 
و ... رقابت کنم و آنها را شکست دهم و براى سپاهان مقام هاى خوبى بیاورم. واقعا این حس را داشتم و نمى توانم دروغ بگویم.

محرم در «فوتبال برتر» از خودش و سپاهان گفت

ماجراى سرمربى شدن 
نویدکیا

چهارورزشورزش

شنهاد سپاهان را قبول 
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حس را داشتم و نمى توانم دروغ بگویم.

سپاهان گفت

ى شدن 

محرم نویدکیا سرمربى تیم ســپاهان مى گوید که تیم او براى نیم فصل دوم 
فهرست مازاد ندارد.

نقل و انتقاالت زمســتانى از هفته آینده آغاز مى شود و تیم هاى مدعى براى 
تقویت خود وارد بازار خواهند شد و احتماال هر کدام کم و بیش بازیکن جدا شده 

نیز خواهند داشت اما به نظر مى رسد سپاهان مستثنى است.
محرم نویدکیا سرمربى تیم سپاهان مى گوید که آن ها هیچ فهرست مازادى 
ندارند. او همچنین پیش تر گفته بود که عالقه اى ندارد فعال بازیکن جدیدى 

به خدمت بگیرد. 
نویدکیا با اشاره به وضعیت مهدى کیانى گفت: مهدى کیانى بازیکن بزرگى 
است. شاید اختالف نظر تاکتیکى است. من لیست خروج ندارم اما اگر بازیکن 

مى خواهد برود حتى اگر بهترین بازیکن ما باشد به او این اجازه را مى دهیم.

کیانى به روایت نویدکیا شیوه جدید مسئولیت گریزى در لیگ برتر

از قهر سرمربى تا اتفاقى نامیدن
 گل هاى رقیب

ى م ی ه ر نو ر پیش ر و نو ر هر ب ویىب پ ز ن ر ر
فوتبالدوستان نیز همانطور که به بهانه هاى خواندن گل هــاى حریف. گوش 

عذرهاى جدید، خو مى گیرد. باز جاى قدیمى عادت کرده کم کم با 
این بار آبى هاى پایتخت براى فرار از شــکرش باقى است که 
خود پاى «تیم خاص» را به میان قبول مسئولیت شکست 

نکشیدند!  

معاون اجرایى باشگاه تراکتور مى گوید که این باشگاه با پیشنهاد 8 میلیاردى 
به سراغ خرید پیمان بابایى است.

باشگاه تراکتور به دنبال خرید پیمان بابایى است و حاال معاون اجرایى این 
باشگاه مى گوید که آن ها مذاکراتى را در این باره داشته اند: پیمان بابایى یکى 

از بازیکنان خوب تراکتور است و رابطه 
خوبى هم با باشــگاه دارد. االن پیمان 
بابایى یک و نیم سال با ماشین سازى 
قرارداد دارد و اگر این باشگاه نخواهد، به 
هیچ تیم دیگرى نمى تواند برود و فقط 
در ماشین ســازى مى تواند بازى کند. 
االن قرارداد این فصل او 720 میلیون 
و براى فصل بعد حدود هشتصد میلیون 
است. در این شرایط باشگاه استقالل 
به ماشین ســازى نامه زده که پیمان 
بابایى را به ما بدهید و ما مبلغ رضایت 
نامه اش را مى دهیم. تراکتور هم اگر 

بخواهد او رابخرد باید مبلغ رضایت نامه بدهد (به جز مبلغ قرارداد).
رحیمى با اشاره به وضعیت این بازیکن عنوان کرد: ما این اطمینان را به شما 
مى دهیم که تحت هیچ شرایطى رضایت پیمان بابایى براى تیم دیگرى 
صادر نخواهد شد؛ یا باید در ماشین سازى با این رقم بازى کند یا این که 
به تراکتور که تیم بزرگترى اســت بیاید. ما حاضر هستیم قراردادش را 

هم افزایش دهیم. اما چون تراکتور در آسیاست و به هر حال بازیکنان دیده 
خواهند شد، این فرصت ویژه اى براى پیمان بابایى است تا بیاید و خودش را 
در تراکتور نشان دهد تا یک سال و نیم در تراکتور باشد و بعد به تیم دیگرى 

برود.
او پیشــنهاد تراکتور را به این شــکل 
توضیح داد: امــا بحث او این اســت 
که مبلغ خیلى افزایــش پیدا کند. من 
گفتم اشکالى هم ندارد و قیمت پیمان 
بابایى االن 800 میلیون تومان نیست، 
من مى گویــم اگــر مى خواهید رقم 
باالیى پرداخت کنیم، مــدت قرارداد 
را افزایــش دهید تا هزینــه هم براى 
ما قابل توجیه باشــد. اول گفتیم 5-4 
سال اما حاال پیشنهاد شــفاف ما این 
است که یا قرارداد 1,5 ساله با افزایش 
30-40درصد قرارداد اســت، اگر هم 
مى خواهید رقمى واقعى اى را بگیرى ما مى خواهیم 2,5 ســال با تو قرارداد 
ببندیم و 8 میلیارد بدهیم؛ پنج میلیارد براى سال آخر، 2 میلیارد براى سال دوم 
و یک میلیارد براى امسال. او اگر امروز اراده کند ما قرارداد 8 میلیاردى را با 
آپشن هاى مختلف، در اختیارش قرار مى دهیم. حق فسخ 150 هزار یورویى 

هم وجود دارد.

8 میلیارد بگیر و بیا اینجا بابایى!

انتشار تصاویرى از رامین رضاییان در قطر در حال تزریق واکسن کرونا با 
واکنش هاى جالبى همراه شده است.

کلیپى 15 ثانیه اى از رامین رضاییان در حالیکه دلهره بزرگى در چهره او در 
زمان تزریق واکسن کرونا دیده مى شــود، طى ساعات اخیر با واکنش هاى 
زیادى مواجه شده است. نوعى ترس و دلهره در زمان تزریق واکسن کرونا 
که باعث شــده تا در فضاى مجازى بحث زیادى از تــرس او از آمپول هم 

شکل گیرد!
رضاییان که بعــد از حضور در الدحیل 
اکنون راهى السیلیه قطر شده و توانسته 
بار دیگر در همان شرایط کیفى و اوج 
خود عملکرد خوبى در جمع آبى پوشان 
به جا بگذارد، در شــرایطى که ترجیح 
مى دهد این روزها همانند گذشــته از 
گفتگو و مصاحبه با رسانه ها خوددارى 
کند، در واکنش بــه موضوع مربوط به 
تزریق واکســن کرونا و ترســى که از 
آن داشــت اینطور توضیــح مى دهد: 
خب ترس از آمپول که قطعا نبود. مگر 

مى شود از آمپول بترسم؟ راستش با توجه به تحقیقى که درباره تزریق واکسن 
کرونا داشتم، تا حد زیادى دچار تردید و حتى ترس شده بودم.

وى ادامه داد: نمى دانســتم بعد از آن چه مى شود؟ عوارض آن چیست و چه 
تاثیرى روى بدنم خواهد گذاشت. خب هر کس چیزى مى گفت و این نگرانى 

باعث ترسم شده بود. ترسیدم که نکند بعد از تزریق با توجه به واکنشى که 
روى بدن مى گذارد بمیرم!

مدافع ایرانى الســیلیه که دوران قرنطینه 7 روزه را پشت سر گذاشته بود در 
اینباره مى گوید: واقعا خیلى سخت است که بخواهى در یک جا قرنطینه باشى 
و اصال با روحیه من جور در نمى آید. اما خدا را شکر که بعد از تزریق واکسن و 
تاثیر آن اکنون شرایط خوب است. البته باید 20 روز دیگر دوز دیگر آن را هم 
تزریق کنیم. با این حال بعد از آن با ارائه 
سرتیفیکیت دیگر براى سفرها با مانعى 
مواجه نیســتى و نیاز نیست که دوران 

قرنطینه را پشت سر بگذارى.
مدافع ایرانى و احساساتى السیلیه قطر 
در پایان این گفتگو و در شــرایطى که 
بغض کرده بود با یادآورى درگذشــت 
مهرداد میناوند و على انصاریان گفت: 
هنوز بــاورم نمى شــود. واقعــا باورم 
نمى شود. هر وقت در اینســتاگرام یا 
فضاى دیگرى کلیپــى از این دو عزیز 
مى بینم منتظر حرف تــازه اى از آنها 
هستم و اصال تصور اینکه فوت کرده باشــند را ندارم. در فرودگاه بودم که 
خبر فوت آقاى میناوند را یکى از دوســتانم دادند و واقعا خشکم زد و اصال 
نمى توانستم تکان بخورم. چند شب پیش هم با دیدن برنامه آقاى انصاریان 

بى اختیار اشکم سرازیر شد. نمى توانم و نمیخواهم باور کنم این اتفاق را.

رامین از واکسن مى ترسید

معاون و سخنگوى باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه سرمربى این تیم لیست 
خرید بازیکنان مدنظرش را در اختیار باشگاه قرار داده است، به احتمال جذب 

شهریار مغانلو واکنش نشان داد.
ابراهیم شکورى در مراسم رونمایى از تندیس شش قهرمان ورزشى حضور 

داشت و در پایان مراسم به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد.
شــکورى درباره آخرین وضعیت نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس، گفت: 
یحیى گل محمدى بر اســاس نیاز تیم، لیســتى را براى خرید بازیکنان در 
اختیارمان قرار داده اســت. در همین راســتا مهدى ترابى را جذب کردیم. 

امیدوارم بتوانیم خریدهاى بعدى را انجام بدهیم.
معاون باشگاه پرسپولیس درباره خبر مذاکره با شهریار مغانلو و احتمال جذب 
این بازیکن تاکید کرد: درباره نفر خاصى صحبت نمى کنیم. سیاست ما همان 
سیاست ترابى است. در آرامش حرکت مى کنیم و وقتى قطعى شود، اطالع 

رسانى مى کنیم.
شکورى در پاسخ به سئوالى مبنى بر برگزارى جلسه بین سیدجالل حسینى و 
مجید صدرى رئیس هیات مدیره پرسپولیس، تصریح کرد: جلسه بین رئیس 
هیات مدیره و سیدجالل حســینى بوده است. اینکه چه موضوعى در جلسه 
مطرح شده است را خیلى نمى دانم. بهتر است از دوستان سئوال شود. ضمن 

اینکه پرداختن به این موضوع خیلى جالب نیست!
سخنگوى پرسپولیس درباره پرداخت بدهى «ماریو بودیمیر» تصریح کرد: 
خدا را شکر توانستیم مبلغ مورد نظر بودیمیر را در کمال آرامش به حسابش 

واریز کنیم ولى مسائل و مشــکالت بانکى وجود دارد. تا االن 315 
هزار یورو را پرداخت قطعى داشــته ایم. وکیل بودیمیر و فیفا 

تایید پرداخت را داده اند. مابقى مبلغ هم در روزهاى آینده به 
حساب بودیمیر مى نشیند و از این پرونده بزرگ و سنگین 
با کمک اعضاى باشگاه و هواداران عبور مى کنیم. باید از 
خانواده بزرگ پرسپولیس تشکر کنیم که در این شرایط 

حساس وضعیت را درك کردند.
شکورى درباره وضعیت نامناسب مالى باشگاه پرسپولیس و 
اینکه گفته مى شود پرسپولیس براى پرداخت طلب بودیمیر 
پول قرض گرفته اســت، گفت: خواهش مى کنم مســتند 

صحبت کنید. اولین بار است که این موضوع را از شما مى شنوم. 
اولویت هواداران این بود که پرونده بزرگ بودیمیر را 

حل کنیم. این دغدغه هواداران بود. این 
پول مبلغ زیادى بود و تامین 

آن از هــر طریــق کار 
سختى بود. امیدوارم 
راه هاى درآمدزایى 
جدیــدى را پیدا 

کنیم تا پرسپولیس هم از این مشکل خالص شود.
وى سپس با اشاره به شرایط دیگر باشــگاه هاى حاضر در لیگ اظهار کرد: 
پرسپولیس و اســتقالل ردیف بودجه ندارند. اینکه ســایر باشگاه ها چطور 
امرار معاش مى کنند برایمان جاى ســئوال است. پرســپولیس که در چهار 
سال گذشــته چهار بار قهرمان لیگ برتر ایران شده و دو دوره به فینال آسیا 
رسیده است با این مشکالت مواجه است. تعجب مى کنیم سایر تیم ها چطور 
امرار معاش مى کنند. اگر قرار نیست بودجه دولتى هزینه شود، این باید براى 
همه تیم ها باشد. اگر قرار است بودجه اى هم هزینه شود، پرسپولیس با این 
همه هوادار باید در اولویت باشد. بحث پرسپولیس فقط ورزشى نیست و باید 
نگاه بخصوصى به آن داشت. تیم ما دارد با آرامش جلو مى رود و جایگاهمان 

خوب است.
«آقاى صدرى خبرهاى باشــگاه را طورى در صفحه شخصى خود منتشر 
مى کند که انگار کارها را او در پرســپولیس انجــام مى دهد. نظرتان در این 
خصوص چیست؟» سخنگوى باشگاه پرســپولیس در پاسخ به این سئوال 
تصریح کرد: همه اعضاى باشــگاه با هم هماهنگ هســتند. داریم تالش 
مى کنیم پرســپولیس را در اوج نگه د اریم. راجع به فرد در باشگاه صحبت 

نمى کنیم.
خبرنگارى خطاب به شــکورى گفت صحبتش درباره تامین پول بودیمیر 
مستند اســت چون کارگزار اعالم کرده تا فروردین 1400 پولى به باشگاه 
نمى دهد؛ با این حساب پرسپولیس ناچار به قرض گرفتن پول بوده 
است. سخنگوى پرســپولیس در واکنش گفت: در حال 
حاضر با این شرایط، اولویت براى هواداران این است 
که پرونده بودیمیر انجام شود. در روزهاى آینده که 
از این پرونده ها عبور کردیم درباره نحوه تامین 

مبالغ صحبت مى کنیم.
معاون باشگاه پرســپولیس در پایان درباره 
درخواست پرسپولیس براى میزبانى در لیگ 
قهرمانان آسیا هم گفت: با تجربه خوبى که 
پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانان 2018 
داشت، درخواستمان را ارســال کردیم. شرایط 
میزبانــى را از نظر فنى و ســاختارى داریم. اینکه 
میزبانى را بدهند به کنفدراســیون آســیا بستگى 
دارد. از بُعد سخت افزار و نیروهاى داوطلب 
مى توانیــم مســابقات را 

برگزار کنیم

پرداختن به این موضوع خیلى جالب نیست!

میالد فخرالدینى مى گوید که خود او درخواست جدایى از تیم تراکتور را داده 
و قرارگیرى در فهرست مازاد خبر درستى نیست.

خبر قرارگیرى سه بازیکن تراکتور در فهرســت مازاد که از سوى مدیران 
این باشگاه اعالم شد، بازتاب گسترده اى داشته است. یکى از این بازیکنان 
میالد فخرالدینى بود که به درخواســت گفتگوى کوتاه درباره قرارگیرى 

در فهرست خروجى پاسخ مثبت داد و در این باره توضیحاتى را ارائه کرد.
فخرالدینى گفت: این که گفته اند میالد فخرالدینى در فهرست مازاد است، 
خبر درستى نیست و شاید هم برداشــت رسانه ها غلط بوده. من از سه ماه 
پیش به آقاى شجاعى گفتم که در تبریز نمى توانم بمانم و هفته گذشته هم 

به باشگاه نامه رسمى زدم و درخواست جدایى دادم.
او درباره علت مشکلش در تبریز گفت: مشکل خاصى نیست و من سال ها در 
تراکتور بوده ام و این تیم و هوادارانش را دوست دارم اما مشکالت خانوادگى 

باعث شده تا جدا شوم.
وى افزود: بازیکنى کــه 15 بازى در یک نیم فصل انجــام دهد، طبیعى 
است که در فهرست مازاد نباشــد و من با آقاى شجاعى هم رابطه خوبى 
داشته ام. من خودم مى خواهم از تیم بروم و این که ماجرا وارونه نشان داده 

شود، وجهه خوبى ندارد.
مدافع راســت تراکتور درباره مقصد آینده اش عنوان کرد: فعال مشخص 
نیست، پیشنهاداتى دارم اما اول باید با تراکتور فسخ کنم و بعد از آن اطالع 

رسانى خواهم کرد.

دیگر نمى توانم در تبریز بمانم
ستیم مبلغ مورد نظر بودیمیر را در کمال آرامش به حسابش 

5مسائل و مشــکالت بانکى وجود دارد. تا االن 315
وکیل بودیمیر و فیفا  اخت قطعى داشــته ایم.

روزهاى آینده به   داده اند. مابقى مبلغ هم در
 مى نشیند و از این پرونده بزرگ و سنگین 
ى باشگاه و هواداران عبور مى کنیم. باید از 
پرسپولیس تشکر کنیم که در این شرایط

ت را درك کردند.
وضعیت نامناسب مالى باشگاه پرسپولیس و 
شود پرسپولیس براى پرداخت طلب بودیمیر 
ته اســت، گفت: خواهش مى کنم مســتند 

ولینبار است که این موضوع را از شما مى شنوم.
ن این بود که پرونده بزرگ بودیمیر را 

این  دغدغه هواداران بود.
ى بود و تامین 

ــق کار 
دوارم
ایى 
یدا 

نمى دهد؛ با این حساب پرسپولیس ناچار به قرض گرفتن
است. سخنگوى پرســپولیس در واکنش گفت
حاضر با این شرایط، اولویت براى هواداران
روزهاى که پرونده بودیمیر انجامشود. در
از این پرونده ها عبور کردیم درباره نح

مبالغ صحبت مى کنیم.
معاون باشگاه پرســپولیسدر پای

درخواست پرسپولیسبراى میزبانى
قهرمانان آسیا هم گفت: با تجربه
پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانا
داشت، درخواستمان را ارســال کردی
میزبانــى را از نظر فنى و ســاختارى دار
میزبانى را بدهند به کنفدراســیون آســ
بُعد سخت افزار و نیروهاى دارد. از
مى توانیــم مسـ
برگزار کنی

مرضیه غفاریان
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«احمد منظرى» رئیس بخش شــرق مدیترانه در سازمان 
جهانى بهداشت گفت که دستکم یک مورد از سه مورد جدید 
ویروس کرونا در 13 کشور منطقه خاورمیانه گزارش شده 
است. وى اشاره اى به نام این کشورها نکرد اما افزود: شمار 
مبتالیان به کرونا در حال ثابت شدن است هر چند اوضاع 

همچنان حساس است.
سازمان جهانى بهداشــت از زمان آغاز همه گیرى کرونا با 
انتقاداتى روبرو شده است. منتقدان بر این باور بودند که این 
نهاد در آغاز شــیوع ویروس کرونا دامنه بحران را سرپوش 

گذاشته است. 
«دونالد ترامپ» رئیــس جمهورى ســابق آمریکا هم از 

نخستین کسانى بود که نظریه منشاء آزمایشگاهى ویروس 
کرونا را از یکى از آزمایشگاه هاى ویروس شناسى ووهان؛ 
شهرى که نخســتین بار این ویروس در آن شناسایى شد، 

ارائه داد. 
"تدروس ادهانوم" دبیرکل ســازمان  جهانى  بهداشــت در 
جدیدترین اظهارنظر برخالف گزارش هفته گذشــته تیم 
حقیقت یاب خود، منشــاء آزمایشگاهى ویروس  کرونا را رد 
نکرد و گفت که تمام فرضیه ها در مورد منشــا کووید-19 
همچنان محتمل است. تیم اعزامى سازمان جهانى بهداشت 
به چین هفته گذشــته گمانه زنى ها مبنى بر منشا ویروس 

کرونا از آزمایشگاه را در چین رد کردند.

در موج کنونى اپیدمى کرونا در ایران، بســیار شــنیده 
مى شــود که الگوى انتقال بیمارى به شــکل ابتالى 
خانوادگى است. اگرچه که شــکل ابتالى خانوادگى از 
ابتداى اپیدمى وجود داشته است، اما بنا به دالیلى اکنون 
بیش از پیش این نوع انتقال مشاهده مى شود. اما معناى 

ابتالى خانوادگى و راه پیشگیرى از آن چیست.
توضیح ســاده اینکه به دلیل زندگى افراد یک خانواده 
در نزدیکى همدیگر و رعایت کمتر مسائل بهداشتى در 
خانه، در صورت ابتالى یکى از اعضا، ویروس به راحتى 
مى تواند به صورت مســتقیم از طریق صحبت کردن، 
تنفس، عطسه و سرفه و به طور کلى از طریق ذرات ریز 

تنفسى منتقل شود. همچنین در صورت ابتالى یکى از 
اعضا، در صورتى که فرد نیازى به بسترى نداشته باشد و 
در خانه از او پرستارى شود، احتمال دارد بقیه  افراد خانه 

را آلوده کند.
با طوالنى تر شــدن وضعیت اپیدمى و تاکید به در خانه 
ماندن، بسیارى از افراد به مرور از این وضع خسته شده 
و رو به رفتن و یا گرفتن مهمانى هاى خانوادگى در ابعاد 
کوچک تا متوســط مى کنند و همین امر باعث مى شود 
خوشــه هاى فامیلى و خانوادگى کووید 19 بسیار زیاد 
شوند. براى توقف این روند الزم است برگزارى هرگونه 

دورهمى متوقف شود.

مشاهده کروناى جدید 
در 13 کشور خاورمیانه 

ابتال به کرونا چگونه 
«خانوادگى» شده است؟

شرط ایمنى جمعى
  مهر| نایب رئیـس انجمن داروسـازان ایران 
با اشـاره به جمعیـت 85 میلیونى کشـورمان، گفت: 
براى رسـیدن به ایمنـى جمعـى در مقابـل ویروس 
کرونا، مى بایسـت حداقـل 60 تـا 70 درصد جمعیت 
کشور واکسن بزنند. یعنى مى بایست 55 میلیون نفر 
واکسـینه شـوند. فاطمى افزود: براى واکسیناسیون 
جمعیت عمومى کشور، این توان در وزارت بهداشت 
وجود ندارد که بتواند واکسیناسـیون را انجام دهد که 

باید از پتانسیل داروخانه ها استفاده شود.

محکومیت 3 تازه داماد
سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى    ایسنا|
هرمزگان از محکومیت سه تازه داماد اهل بندرخمیر 
به یک سـال حبس به دلیل برگزارى جشن عروسى 
در ایام شیوع بیمارى کرونا خبر داد. فاطمه نوروزیان 
گفـت: مهمتریـن عامـل افزایـش تعـداد مبتالیان، 
شرکت در عقد، عروسى، ترحیم و دورهمى خانوادگى

 است.

مسلح مقابل کرونا 
  مهر| بر اساس یک مطالعه جدید، اکثر مردم 
مى توانند در موارد شدید بیمارى ویروس کرونا، آنتى 
بادى خنثى کننده تولید کنند. عـالوه بر این، ترکیب 
انواع مختلف آنتى بادى هاى خنثى کننده، گسـترش 

ویروس زنده را کامًال متوقف مى کند. 

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شــرکت پشم ســنگ پوشــین عایق 
پاسارگاد شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 4159 و شناســه ملى 
14006585543 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مصطفى ادیبان فر با کدملى 
1290510105و مرضیــه رجبــى با 
کدملى1293122564و ســید حسین 
کافى موسوى با کدملى 1273846141 
بمدت 2 ســال به عنوان هیــأت مدیره 
شــرکت انتخاب گردیدند. سید رسول 
کافى موسوى با کد ملى 1091540012 
به ســمت بازرس اصلــى و وحید ملکى 
با کــد ملى 1092088512 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
مالى انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1094942)

آگهى تغییرات 
شــرکت بازرگانى هیراد فوالد سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
51632 و شناسه ملى 10260703162 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/11/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : صورتهاى مالى شرکت براى سال 
مالى1398 به تصویب مجمع رســید. 
موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت 
آوند (حسابداران رسمى) به شناسه ملى 
10100588054 به عنوان حسابرس و 
بازرس قانونى و مسعود ترابى زیارتگاهى 
به شماره ملى 1292612622 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدنــد . روزنامه نصف جهان 
به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1094951)

آگهى تغییرات 
شرکت پشم سنگ پوشین عایق پاسارگاد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 4159 و 
شناسه ملى 14006585543 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مصطفى ادیبان فر به کدملى 1290510105 به ســمت 
مدیرعامل و سید حسین کافى موسوى به کدملى1273846141 به سمت رئیس هئیت 
مدیره و مرضیه رجبى به کدملى 1293122564 به سمت نائب رئیس براى مدت 2سال 
انتخاب شدند .کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادهاى تعهد آور و استفاده از حساب هاى جارى و ثابت در بانکها ، با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1094944)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا تراز جى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 48812 و شناسه ملى 10260670720 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/09/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمدمهدى محمدى به کدملى 5110709815 و حسین علیپور به?کدملى 
5129889789 و احمــد رضائى به کدملــى 5129464966 و محمدکاظم رضائى به کد ملى 
5129896424 و عباس اسماعیلى گنهرانى به کد ملى 5490002034 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. صفر رستگارى به کدملى 4650106230 و 
حسن امامى به کدملى 5129976363 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار 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 (1095900)

آگهى تغییرات 
شرکت آسانبر آســان صعود نقش جهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 34282 و شناسه 
ملى 10860416599 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1399/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ابوالحسن سعیدیان به کدملى 5110547114 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، حسینعلى سعیدیان به کدملى 5110561869 به سمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و عباسعلى سعیدیان به کدملى 5110577307 به سمت مدیرعامل براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شرکت با امضاى مدیرعامل و نایب 
رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد. - روزنامه کثیثر االنتشار نصف جهان جهت درج 
اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. - اکبر تقیان به کدملى 1291135499 و حسن اله وکیل جزى 
به کدملى 5110519323 بترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک 
سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1095913)

تاسیس 
شرکت با مســئولیت محدود رز طب اصفهان درتاریخ 1399/11/26 به شماره ثبت 67023 
به شناســه ملى 14009807675 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضــوع فعالیت :اخذ نمایندگى از شــرکت هاى معتبر 
داخلى و خارجى در زمینه تجهیزات پزشــکى و جراحى و جراحى مغز و اعصاب و ستون فقرات و 
ارتوپدى-انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک -بازاریابى غیرهرمى و غیر شبکه ایى -شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى -اخذوام و تسهیالت و بانکى از بانکهاى داخلى و خارجى 
صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله جلفا ، خیابان توحید ، خیابان شــهید قندى غربى ، پالك 112 ، طبقه منفى 1 کدپســتى 
8173885371 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ملوك کشاورز به شماره ملى 1288654103 دارنده 300000 
ریال سهم الشرکه آقاى سهیل فالح پور به شماره ملى 1288985185 دارنده 400000 ریال 
سهم الشرکه خانم آسیه اصالنى به شــماره ملى 1288990464 دارنده 300000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ملوك کشاورز به شماره ملى 1288654103 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم آسیه اصالنى به شماره 
ملى 1288990464 و به سمت نایب 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 اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء آقاى سهیل فالح پور احدى از شرکا 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 (1094892)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود ثمین بازرگان ویرا درتاریخ 1399/11/25 به شماره ثبت 3595 به 
شناسه ملى 14009804620 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مونتــاژ و تولید لوازم الکترونیکى و ارائه کلیه 
فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فــروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
و ترخیص کاال از گمرکهاى کشــور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى 
موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت 
از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسســات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. 
اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش فوالدشهر ، شهر فوالدشهر، 
محله بى 5 ، بلوار شهدا ، کوچه گذرشهیدفریدوکیلى[پارکینگ27] ، پالك 13 ، ساختمان بلوك 4 ، 
ورودى 308 ، طبقه اول ، واحد 215 کدپستى 8491673136 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 3,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى عباس اسماعیل 
حسین آبادى به شــماره ملى 1289058229 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه آقاى سعید 
قاسمى فالورجانى به شماره ملى 5659256902 دارنده 2700000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقاى عباس اسماعیل حسین آبادى به شماره ملى 1289058229 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى سعید قاسمى فالورجانى به شماره ملى 5659256902 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

لنجان (1094924)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى هیراد فوالد سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 51632 و شناسه ملى 10260703162 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ زرشک ، کوچه شهیداحمد زارعى ، بن بست ایمان ، پالك- 9 ، طبقه اول 
کدپستى 8173693113 تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1094948)

آگهى تغییرات 
شرکت پترو سپاهان آزما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 51595 و شناسه ملى 10260702712 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله دشتستان ، خیابان دشتستان جنوبى ، کوچه سیامک [31] ، پالك- 12 ، ساختمان سپیدار ، طبقه اول و 
کد پستى به شماره 8199783351 و شماره تماس 03135677477 انتقال یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1095408)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا تراز جى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 48812 و شناسه ملى 10260670720 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاى اصلى هیات مدیره مندرج در ماده 31 اساسنامه به سه الى 10 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1095406)

آگهى تغییرات 
شرکت تامین کرامت کارگران شهرستان نجف آباد سهامى خاص به شماره ثبت 3886 و شناسه ملى 14005112966 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 200000000 ریال به مبلغ 1000000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 1000000000 ریال نقدى است منقسم 1000 سهم 1000000 ریالى که به 900 سهم با نام عادى و 100 سهم بى نام عادى مى باشد و تماما 

پراخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1094929)

  شیوا سعیدى قوى اندام /خبرگزارى مهر|
محققان دانشــگاهى در انگلیس نســل جدید واکسن 
کووید19 را توســعه مى دهند که هسته ویروس را هدف 
مى گیرد و در صورت موفقیت آمیز بــودن، در برابر تمام 

جهش هاى ویروس کرونا مقاومت ایجاد مى کند.

به گفته محققان تا یک سال دیگر مى توان واکسنى جهانى 
تولید کرد که احتماًال در برابــر تمام جهش هاى ویروس 

کرونا از انسان محافظت مى کند.
در همین راستا پژوهشــگران دانشگاه ناتینگهام مشغول 
توسعه دومین نسل واکســن کووید 19 هستند که هسته 

ویروس و همچنین پروتئین هاى اســپایک روى سطح 
را هدف مى گیرد. اگر این واکســن مبتنى بر دى ان اى 
موفقیت آمیز باشد نه تنها در برابر کووید 19 بلکه در مقابل 
هرگونه شــاخه جدیدى از ویروس کرونا مقاومت ایجاد 

مى کند که در آینده به وجود خواهد آمد.

این خبر در حالى منتشــر مى شــود که واکسن تولیدى 
شرکت آسترازنکا و دانشــگاه آکسفورد در مقابل جهش 
آفریقایى ویــروس کرونا، محافظتى محــدود به وجود 
مى آورد. واکسن هاى فایزر و آســترازنکا پروتئین هاى 
اسپایک ویروس کرونا را هدف مى گیرند و ممکن است 

هنگام جهش ویروس کارآمدى خود را از دست بدهند.
این درحالى اســت که پروتئین نوکلئوکپسید (که بخش 
اعظــم ذرات ویروس را تشــکیل مى دهد)، به شــدت 
محافظت مى شود. این بدان معنا است که دراین بخش 
احتمال جهش کمترى وجود دارد. به همین دلیل محققان 
دانشگاه ناتینگهام با همکارى شــرکت «اسکن سل» 
(زیرمجموعه دانشگاه) براى توسعه واکسن جدید روى 
این قسمت تمرکز کردند. به گفته محققان فرایند تولید 
واکسن مذکور ساده است. عالوه بر آن نیازى نیست در 

دماى بسیار سرد نگهدارى شود.
پروفســور لیندى دورانت، ایمونولوژیســت دانشــگاه 
ناتینگهام و رئیس شــرکت «اسکن ســل» مى گوید: 

جهش هاى ویروس کرونا قابل پیش بینى بوده است.
قرار است مراحل اولیه آزمایش بالینى این واکسن جهانى 

در بهار سال جارى میالدى آغاز شود.
به گفته گیلیس اوبرایان تیر، محقق ارشد پزشکى شرکت 
«اسکن ســل» (Scancell) براى آغاز فرایند آزمایش 
بالینى واکسن به همکارى با یک شرکت بزرگ داروسازى 
و میلیون ها پوند سرمایه نیاز است. در صورتى که بودجه 
مورد نیاز تأمین شــود، واکســن طى یک سال توسعه 

مى یابد.

تا یکسال آینده؛

گروهى از پزشکان انگلیسى طى نامه اى درخواست کردند واکسن مقاوم به تمام جهش ها ساخته مى شود 
که عالئم سرماخوردگى جزء عالئم کووید 19 انگلیسى 
شناخته شود تا از گســترش هرچه بیشــتر این بیمارى 
جلوگیرى شود. آنها ادعا کردند که بیماران معموًال عالئم 
سرماخوردگى مانند گلودرد، آبریزش بینى و سردرد را پیش 
از مثبت شدن آزمایش ویروس کرونا تجربه مى کنند. اما 
برخى دیگر از متخصصان با این امر موافق نبوده و معتقد 
هستند، نمى توان از این موضوع اطمینان کامل داشت و 
ادعا کرد افرادى که عالئم ســرماخوردگى دارند حتما به 

ویروس کرونا مبتال شده اند. 
در این شرایط ممکن اســت افرادى که واقعا بیماریشان 
تنها یک سرماخورگى ساده باشد به داشتن کرونا مشکوك 
شوند. در حالى که این امر را فقط یک تست کرونا مشخص 
مى ســازد. بنابراین بهترین دســتور العمل این است که 
افراد داراى عالئم ســرماخوردگى، تســت کرونا بدهند 
که از بیمارى خود مطمئن شــده و در صورت نیاز، خود را 

قرنطینه کنند.  
از ســوى دیگر  پزشــکان و متخصصانى که خواســتار 
گنجانــدن عالئم ســرماخوردگى به عالئــم کووید 19 
شده اند، معتقد هســتند که عالئم خفیف بیمارى کووید 
19 معموال با سرماخوردگى یکسان اســت و افرادى که 
این عالئم را داشــته و به کرونا مبتال شده اند ناخواسته به 
گسترش هر چه بیشتر بیمارى همه گیر کووید 19 دامن 
مى زنند در حالى که خود این افراد فکر مى کنند فقط دچار 

یک سرماخوردگى ساده شده اند. 
عالئم اصلى بیمارى کووید 19 به طور کلى تب، سرفه، از 
دست دادن حسن بویایى و چشایى است و معموال بیماران 
با این عالئم بــراى اطمینان به انجام تســت کرونا اقدام 
مى کنند. از عالئم خفیف این بیمارى مى توان به خستگى 

و خشکى گلو اشاره کرد.

عالئم سرماخوردگى 
مشابه عالئم کروناست؟
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محققان با مطالعه اثربخشى انواع ماسک هاى صورت دریافتند که براى 
ایجاد بهترین محافظت در برابر کووید19، متناسب بودن ماسک با اندازه صورت به 

اندازه جنس ماسک یا حتى بیشتر از آن، مهم است.
تیمى از محققان دانشگاه کمبریج انگلستان، کارآمدى انواع مختلف ماسک صورت را موردمطالعه قرار 

دادند و دریافتند به منظور حفاظت بهتر در مقابل کووید 19، اندازه ماسک مطابق با صورت به اندازه جنس 
ماسک مهم است یا حتى اهمیتش از آن بیشتر است.

محققان مجموعه آزمایشــات مربوط به اندازه ماســک بر روى صورت را انجام دادنــد و دریافتند که وقتى 
ماسک هاى با عملکرد باال به درستى روى صورت قرار نگیرد، عملکرد خوبى ندارند و بهتر از 

ماسک پارچه اى عمل نمى کنند.
پاندمى کووید 19 ماسک هاى مناســب صورت را به عنوان یک بخش حیاتى از 

تجهیزات حفاظتى براى کارمندان مراقبت هاى بهداشتى و شهروندان تبدیل 
کرده است. اهمیت استفاده از ماسک صورت در کاهش روند شیوع ویروس 

اثبات شده است.
«یوجینا اوکلى»، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره مى گوید: ما 
مى دانیم اگر مهر و موم خوبى بین ماسک و صورت فرد استفاده 
کننده وجود نداشته باشــد، قطرات زیادى از قسمت باال و دو 
طرف ماسک نشت مى کنند و بسیارى از افرادى که عینک 

مى زنند به خوبى از این امر آگاهى دارند.
محققان بــا مطالعه بر روى انواع ماســک ها متوجه 
شــدند که درصورت قرارگرفتن دقیق ماســک 

بر روى صــورت، ماســک ها قادر بــه فیلتر 
بیش از 95 درصد ذرات موجــود در هوا 

هستند.

ست
ن ا
س آ

ر از جن
 مهمت

اندازه ماسک

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030017068  آقاى سعید علویان  فرزند اکبر باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 18/2 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که 
درصفحه 241 دفتر 334 امالك ذیل ثبت 82852 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 997505 
سرى د 93 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 

به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/11/29، 1095652/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیــر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

محسن نساج نجف آبادى/11/165

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ  پالك  شماره 1022فرعى واقع در دهق چهار اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد کالنترى  فرزند  غالمحسین  و 
غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز پنج شــنبه مورخ 1400/1/19 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر 

صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1399/11/29  -   1095814/ م الف ناظمى- اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت  /11/167     

 فقدان سند مالکیت 
شــماره: 139985602030017065  خانم زهرا ســلیمانى  فرزند بهروز  باســتناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 18/2 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش یازده ثبت 
اصفهان که درصفحــه 77 دفتر 89 امالك ذیل ثبت 11815/1524 بنام نامبرده  ثبت و ســند 

93 صادر و تسلیم گردیده و معامله بشماره چاپى 997506 سرى د 
دیگرى هم انجام نشــده اســت. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد. تاریخ انتشــار 1399/11/29، 
1095656م الف-مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج 

نجف آبادى/11/166

هالکو محسنى فر، عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران با عنوان این مطلب که آرتروز زانو یکى 
از شایع ترین علت هاى درد و ناتوانى حرکتى در افراد میانسال و مسن است، گفت: درد و تورم، احساس 

خشــکى، محدودیت حرکتى و کاهش انعطاف پذیرى مفصل زانو، التهاب و صداى ترق و تروق با 
حرکات زانو از عالئم شایع آرتروز زانو است که مى تواند باعث لنگیدن فرد حین راه رفتن و همچنین 

الغر و ضعیف شدن عضالت ران و ساق پا شود.
وى با عنوان این مطلب که آرتروز زانو مى تواند منجر بــه ناتوانى در انجام فعالیت هاى روزمره 
زندگى شــود، ادامه داد: فیزیوتراپى یکى از درمان هاى اصلى براى پیشگیرى و درمان آرتروز 

زانو است.
این فیزیوتراپیســت افزود: تقویت عضالت اطراف زانو و ران زیر نظر متخصص فیزیوتراپى 
مى تواند سبب کاهش فشار بر مفصل زانو، اصالح راستاى بد زانو (زانوى پرانتزى) و کم کردن 

عوارض ناشى از آن شود. کاهش فشار به مفصل زانو، سبب کاهش درد، انجام بهتر فعالیت هاى 
روزمره زندگى و بهبود کیفیت زندگى مى شود.

وى گفت: الگوى صحیح این اســت که قبل از بروز درد و التهاب، با انجام تمرینات و ورزش هاى 
مناسب فیزیوتراپى، جلوى عارضه آرتروز زانو گرفته شود. افراد مى توانند با مراجعه به مراکز فیزیوتراپى، 

تمرینات، ورزش هاى مناسب و مشاوره الزم را جهت پیشگیرى دریافت کنند.
محسنى فر گفت: در موارد شدید آرتروز زانو، هنگامى که درمان هاى فیزیوتراپى در کاهش درد و ناتوانى 

موفق نباشد، درمان جراحى تعویض مفصل زانو انجام مى شود. 

ن با عنوان این مطلب که آرتروز زانو یکى 
تورم، احساس سناست، گفت: درد و

نو، التهاب و صداى ترق و تروق با 
دن فرد حین راه رفتن و همچنین

 در انجام فعالیت هاى روزمره 
ى پیشگیرى و درمان آرتروز

ر نظر متخصص فیزیوتراپى 
 (زانوى پرانتزى) و کم کردن 
ش درد، انجام بهتر فعالیت هاى

ب، با انجام تمرینات و ورزش هاى 
وانند با مراجعه به مراکز فیزیوتراپى، 

چطور بفهمیم آرتروز زانو داریم؟ عنوانجدى بگیریدفشار خون را  وى با
زندگى شــود، ادامه دا

زانو است.
این فیزیوتراپیســت افزود: تقویت عضال
مى تواند سبب کاهش فشار بر مفصل زان
عوارض ناشى از آن شود. کاهش فشار
روزمره زندگى و بهبود کیفیت زندگى

وى گفت: الگوى صحیح این اسـ
مناسب فیزیوتراپى، جلوى عارض

نرا دى بگیریدخون راخ

متخصص قلب و عروق درباره فشارخون باال گفت: فشــار خون باال در تمامى جوامع بسیار شایع است به 
طورى که از هر 5 نفر 1 نفر مبتال به فشار خون باال است.

محمدرضا محمدحسنى، متخصص قلب و عروق درباره فشارخون باال گفت: تشخیص این بیمارى بسیار 
ساده است. فشارخون طبیعى در فرد بالغ در حال استراحت حدود 120 میلى متر جیوه بر روى 80 میلى متر 
جیوه است. ولى اشکال فشار خون باال این است که عالمتى ندارد و 50 درصد بیمارانى که فشار خون باال 

دارند اطالعى از آن ندارند و این بسیار خطرناك است.
متخصص قلب و عروق افزود: کودکان و افراد بالغ باید حداقل سالى دوبار فشار خون خود را چک کنند. در 
برخى مواقع فشار خون به دلیل مشاهده پزشک و استرس فشار گیرى باال مى رود به همین دلیل نیاز است 
اگر فردى فشار خون باال داشت چند جلسه چک شود. اگر فشــار خون باال باشد فرد باید دارو مصرف کند. 
هرچه فشار کمتر باشد بهتر است به شرطى که عالمت داشته باشد ولى فشار خون باال تحت هر شرایطى 

نیاز به مصرف دارو دارد.
محمدحسنى خاطرنشــان کرد: فشــار خون هاى خفیف معموال با رژیم غذایى، ورزش مناسب و اصالح 
استرس ها کنترل مى شود در غیر این صورت فرد باید دارو مصرف کند و یا اینکه دلیل دیگرى دارد که باید 

آن را رفع کرد.
وى چاقى و عوامل ژنتیکى را از عوامل ایجاد فشار خون باال برشمرد و گفت: فشار خون باال خطرى جدى 
براى بیمارى هاى عروق کرونر محسوب مى شود ولى در بیش از 90 درصد موارد علت خاصى براى آن پیدا 
نشده است . افراد چاق و کم تحرك با سوء تغذیه و سابقه ژنتیکى در فامیل درجه یک بیشتر با این بیمارى 

مواجه هستند. ضمن اینکه این بیمارى درصد ابتال به تنگى عروق قلبى و آنژین صدرى را باال مى برد.
متخصص قلب و عروق با اشاره به اینکه مصرف دارو در فشار خون هاى متغیر برعهده پزشک است گفت: 
برخى مواقع فشار خون توسط دستگاه در طول 24 ساعت اندازه گیرى مى شود ولى معموال با اصالح رژیم 
غذایى و کاهش استرس و وزن این فشار کنترل مى شــود. هر فشارى باالتر از 120 بر روى 80 بعد از سن 
بلوغ باال محسوب مى شود و باید به پزشــک مراجعه کرد اگرچه باید تمامى شرایط فشارخون گیرى مثل 
عدم مصرف چاى ، قهوه، سیگار و استاندارد بودن دســتگاه باید رعایت شود. به هر ترتیب قضاوت باید به 

پزشک سپرده شود.

ز ر به و ر وبى ر یر ر ر ور ىروى

ـب صورت را به عنوان یک بخش حیاتى از 
قبت هاى بهداشتى و شهروندان تبدیل 

صورت در کاهش روند شیوع ویروس 

حقیق، در این باره مى گوید: ما 
ماسک و صورتفرد استفاده 
ت زیادى از قسمت باال و دو 
سیارى از افرادى که عینک 

اهى دارند.
وى انواع ماســک ها متوجه 
دقیق ماســک  ت قرارگرفتن

ت، ماســک ها قادر بــه فیلتر 
9 درصد ذرات موجــود در هوا

ستند.

آگ ا لذا ذ ا ان 9975د 6 ا ا له6ش ا د گ ل ت ا 93

عسل منبعى غنى از اقسام قند ها به ویژه گلوکز و ساکاروز است به گونه اى که 14 
الى 18 درصد آن را آب، دو درصد را ســایر مواد و بین 75 الى 86 درصد عسل را قند 

تشکیل مى دهد.
بســیارى از افراد فکر مى کنند مصرف زیاد عســل به علت داشــتن قند طبیعى 
بالمانع است، در حالى که مقادیر خیلى کمى از این عصاره حاوى کالرى و انرژى 
خیلى زیادى است و به هیچ عنوان زیاده روى در مصرف آن براى 
دیابتى ها و افراد داراى رژیم هاى الغرى توصیه نمى شــود، 
بنابراین بهترین روش مصرف در عموم افراد، استفاده روزانه 

یک تا دو قاشق مربا خورى از عسل است.
متاسفانه برخى افراد عالقه زیادى به شیر عسل داغ، چاى 
عسل داغ و یا سرو نوشیدنى هاى داغ با عسل به ویژه در 
ساعات اولیه صبح دارند در حالیکه این کار با گذر زمان به 

راحتى جانشان را نشانه مى گیرد.
افــرادى کــه به مصــرف نوشــیدنى هــاى داغ با 
عســل عالقه دارند باید بدانند که نباید عســل را در 
نوشــیدنى هاى با حرارت بیش از 40 درجه سانتیگراد 
مخلوط کنند، زیرا دماى باالى عسل منجر به تولید و فعال 
شدن سمى موسوم به HMS مى شود که اثر فورى ندارد و به 
مرور زمان در کبد ته نشین شده و سالمتى فرد را باخطرى جدى 
مواجه مى کند. بنابراین دماى شیر یا چاى یا هر نوشیدنى دیگرى که قرار است عسل 

به آن اضافه شود، باید نیمه گرم یا ولرم بوده و از این دما باالتر نباشد.

تشکیل مىدهد.
بســیارى از افراد فکر مى
بالمانع است، در حالى که

خیلى زیادى
دیابتى

بنابراین
یک
مت
ع

م
شد
مرور زم
مواجه مى کند. بنابراین دم
به آن اضافه شود، باید نیمه

عسل را در شیر حل کنیم یا آب جوش

یک کاردرمانگر آسیب هاى ناشى از نشستن کودك به شکل W را تشریح کرد.
شهد الطراونه با اشاره به آسیب هاى ناشى از نشستن کودك به شکل W روى زمین اظهار کرد: 
اینکه کودك هنگام جابه جایى از حالتى به حالت دیگر اینگونه بنشــیند مشکلى ندارد اما هنگام 
نشستن و بازى روى زمین، نباید فقط به این شکل از نشســتن اتکا داشته باشد؛ بنابراین به طور 
کلى، نشستن کودك روى زمین به شکل W بخشى از الگوى نشستن طبیعى کودك در حال رشد 

محسوب نمى شود.
 W باعث بروز مشــکالتى براى کودك او ادامه داد: نشســتن به شکل

انگشتان، ضعف در رشد حرکت از جملــه راه رفتن روى نوك 
وضعیت او از پشــت، ضعف در عضــالت لگــن، تأثیر بر 
معده و فشار بر عضالت ران و عضالت تنــه و عضالت 

پاى او مى شود.
باید به کودك کمک کنیم تا ایــن کاردرمانگر افزود: ما 
شکل صحیح نشستن کودك به شــکل صحیح بنشیند. 

بــه صــورت ضربدرى، عبارت اســت از نشستن 
کشــیده از جلــو و نشســتن بــا پا هاى 
پا ها به ســمت نشســتن در حالى که 

پهلو است.

نگذارید کودکتان به شکل W بنشیند

انگشتان، ضعف در رشد حرکت ن روى نوك 
وضعیت او از پشــت، ضعف در ن، تأثیر بر 
معده و فشار بر عضالت ران و عضالت تنــه و عضالت 

پاى او مى شود.
باید به کودك کمک کنیم تا ایــن کاردرمانگر افزود: ما 
شکلصحیح نشستن کودك به شــکل صحیح بنشیند. 
بــه صــورتضربدرى،عبارت اســت از نشستن
کشــیده از جلــو و نشســتن بــا پا هاى 
پاها به ســمت نشســتن در حالى که 

پهلو است.

با توجه به این واقعیت که قلب مسئول زنده نگه 
داشتن بدن شماست، جاى تعجبى نیست که مراقبت از 
ســالمتى قلب از طریق رژیم غذایى اهمیت زیادى دارد. در 
صورتى که مواد غذایى مضر براى قلب بخورید، قلب شــما 
ممکن اســت زودتر از آنچه شــما مى خواهید متوقف شود. 
در این گزارش 5 دســته مــواد غذایى مضر بــراى قلب را 

مى خوانیم.
1. گوشت هاى فرآورى شده

انواع گوشت هاى فرآورى شده به طور معمول داراى مقدار 
زیادى چربى اشــباع و حتى محصوالت کم چرب سرشار از 
نمک هستند که به گونه دیگرى آسیب زننده است. سوسیس 

و کالباس از جمله گوشت هاى فرآورى شده هستند.
2. غذا هاى سالم!

بســیارى از مواد غذایى که به عنوان غذا هاى سالم به بازار 
عرضه مى شــوند داراى اجزاى پنهانى هســتند که سبب 
مى شوند در دســته مواد غذایى مضر براى قلب قرار بگیرند. 
برخى از این مــواد غذایى عبارتند از ماســت هاى میوه اى 
و طعم دار کــه مقدار زیادى قند دارند. آبمیوه هاى ســبز که 
حاوى قند زیادى هستند، نوشابه هاى ورزشى، نوشابه هاى

 رژیمــى و اســموتى هاى میوه اى کــه ابدا جــاى میوه را 
نمى گیرند.

3. غذا هاى قندى
سابقا تصور مى شد که چربى، مقصر بروز بیمارى قلبى است اما 
امروز مى دانیم که خوراکى حاوى قند نیز از دسته مواد غذایى 
مضر براى قلب هســتند. آب نبات، غالت صبحانه، بستنى 
که مقدار زیادى چربى اشــباع و قند دارد، انواع شیرینى ها 

و نوشابه ها.

4. انواع سس
منبع پنهان ترکیبات مضر براى قلب در انواع سس ها فراوان 
است. ممکن است متوجه نشوید که در برخى از چاشنى هاى 
مورد عالقه  شــما چه مقدار قند، نمک و چربى اشباع وجود 
دارد. ســس باربیکیو مقدار زیادى ســدیم دارد. سس هاى 
ساالد کم چرب مثل ســس هاى معمولى چربى ندارند، اما 
براى حفظ عطر و طعم  باید قند بیشترى داشته باشند. فقط 
دو قاشق سس کچاپ 14 درصد از مقدار توصیه شده روزانه 
انجمن قلب آمریکا سدیم دارد. همین دو قاشق حاوى 8 گرم 

قند هم است.
5. غذا هاى سرخ شده

طبق مطالعات، افرادى که به طور منظم غذاى ســرخ شده 
مصرف مى کنند در معرض خطر مرگ ناشى از بیمارى قلبى 
هستند. سیب زمینى سرخ شده داراى اجزاى زیادى است که 
در بروز فشار خون باال و خطر دیابت نقش دارند. افزودن ماده 
مضر دیگرى مانند نمک، این خطر را بیشتر افزایش مى دهد. 
مرغ سرخ شده مقدار زیادى چربى ترانس در خود نگه مى دارد. 
چیپس هم مثل سیب زمینى سرخ شده، در دسته مواد غذایى 
مضر براى قلب قرار مى گیــرد. این ماده خوراکى به افزایش 

وزن کمک مى کند و این تعجب آور نیست با 
این میزان کالرى عوارض 

خــود را خواهد 
داشت.

5 قاتل قلب 

ب و مشاوره الزم را جهت پیشگیرى در
د شدید آرتروز زانو، هنگامى که درمان ه

حى تعویض مفصل زانو انجام مى شود. 

یافت کنند.
هاى فیزیوتراپى در کاهش درد و ناتوانى 

تمرینات، ورزش هاى مناسب
محسنى فر گفت: در موارد
موفق نباشد، درمان جراح

یک کاردرمانگر آس
الطراونه با اش شهد
اینکه کودك هنگام
بازى روى نشستن و
کلى، نشستن کودك
محسوبنمى شود.
او ادامه داد: نشســ

نگذاری

جملــه راه رفتن از
عضــالت لگــن
ع و ه تن عضالت

با توجه به این واقعیت که قلب مسئول زنده نگه 
داشتشتن بدن شماست، جاى تعجبى نیست که مراقبت از 
الالمتى قلب از طریق رژیم غذایى اهمیت زیادى دارد. در 
ما قلبش براىقلببخورید، مضر غذای مواد که رت

4. انواع سس
در انواع سس ها فراوان منبع پنهان ترکیبات مضر براى قلب د
ر برخى از چاشنى هاى است. ممکن است متوجه نشوید که در
ک ن قند قدا چه ا ش عالقه دد ج اع اش چ ک

5 قاتل قلب 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 مقهور کننده اســت، هر کســى را که خیال چیرگى بر او را در ســر پزد و 
ســرنگون کننده اســت، هر که را با او به منازعه برخیزد. خــوار و زبون 
مــى کنــد آن را کــه دمِ مخالفت زنــد و مغلوب مى ســازد کســى را کــه با او 
دشــمنى ورزد. هر که را بر او توکل کند، کفایت کند و هر کسى را که از 
او چیزى خواهد، عطا کند و هر کــه بدو وامى دهد، ادایــش کند و هر که 

شکر و سپاس گوید، جزایش دهد.
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شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به 
پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان-  امور تدارکات و انبارهاشرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان-  امور تدارکات و انبارها

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
(ریال)

08/303,850,000,000 صبح1867/9999/12/18 تجدید مناقصه بازیافت و بازسازى تجهیزات اسقاط1

2
تجدید مناقصه بازیافت و بازسازى کنتور تکفاز 

09/001,225,000,000 صبح1868/9999/12/18دیجیتالى وکنتور سه فاز دیجیتالى

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 تا ســاعت 18:00 عصرسه شنبه  مورخ 99/12/05 بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز چهار شنبه مورخ 99/12/06 به ترتیب جدول فوق تا ساعت 08:00 و 08:30 صبح روز دو شنبه 
مورخ 99/12/18 بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از طرق ذیل: 1)ضمانت 
نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3)گواهى خالص مطالبات قطعى تایید شده از سوى 
شرکت 4)فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه 

دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان و مناقصه مزایده بعهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات 

تماس حاصل نمایند.
3- اســناد و مــدارك و اطالعات ایــن مناقصه  از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه در ســایت  اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir   و در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت 

توزیع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر 

و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت اما ارسال 

سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

8- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818

سازمان بهزیستى استان اصفهان بر اســاس جزء 8 بند پ ماده 57 قانون احکام دائمى برنامه هاى توسعه کشور قانون تشکیل سازمان 
بهزیستى و همچنین بند 9 ماده 26 قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 80/11/27 مجلس شوراى اسالمى صدور پروانه فعالیت، 
اقدام به اعالم فراخوان جهت تأسیس مرکز توانبخشى حرفه اى معلولین باالى 14 سال ویژه افراد کم بینا و نابینا در شهرستان اصفهان نموده 
است که توسط اشخاص حقیقى یا حقوقى با کسب پروانه از سازمان بهزیستى تأسیس مى شود و تحت نظارت آن سازمان به ارائه خدمات 
تخصصى، تعریف شده در دستورالعمل بپردازد. با توجه به هدف اصلى ایجاد اینگونه مراکز آموزش مهارت هاى پایه، مهارت هاى اجتماعى 
و مهارت هاى شغلى و نیز دستیابى به حد استقالل نسبى اجتماعى و اقتصادى به گروه هدف و کاهش تصدى گرى دولت مى باشد. لذا افراد 
عالقمند که داراى شرایط عمومى و اختصاصى به شرح ذیل مى باشند، مى توانند به اداره بهزیستى شهرستان اصفهان مراجعه و درخواست 

خودرا ارائه نمایند. شایان ذکر است پرداخت یارانه منوط به تخصیص اعتبار از طرف سازمان بهزیستى کشور مى باشد.

اداره کل بهزیستى استان اصفهاناداره کل بهزیستى استان اصفهان

فراخوان تأسیس مرکز توانبخشى حرفه اى معلولین باالى 14 سال 
ویژه افراد کم بینا و نابینا

شرح وظایف مرکزشرایط مسئول فنىشرایط مؤسس
شرایط عمومى:

1. اعتقاد به دین اسالم یا یکى از ادیان تصریح شده در 
قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران

2. تابعیت جمهورى اسالمى ایران
3. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان

4. عدم سوء پیشینه کیفرى
5. عدم اعتیاد به مواد مخدر

6. دارا بودن حداقل 25 سال سن
7. تجربه کار عملى مرتبط

8. تأییدیه صالحیت فردى از حراست سازمان
9. سکونت در استان محل تقاضا

شرایط اختصاصى:
داراى حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى در رشته هاى 
توانبخشــى (فیزیوتراپى، کاردرمانى، گفتاردرمانى)، 
روانشناســى و علوم تربیتى، مشــاوره و راهنمایى و 
مددکارى (تمــام گرایش ها)، مدیریت توانبخشــى، 

مدیریت خدمات بهداشتى درمانى و دکتراپزشکى
تبصره: در مورد متقاضیان حقوقى (مؤسسات و مراکز 
هیأت امنائى) اهداف اساسنامه باید در راستاى فعالیت 
حوزه توانبخشى باشد و الزم است مدیرعامل یا حداقل 
یک نفر از اعضاى هیأت مدیره داراى مدرك تحصیلى 

منطبق با شرایط مندرج در بند فوق باشد.

شرایط عمومى:
1. اعتقاد به دین اسالم یا یکى از ادیان تصریح شده در قانون اساسى 

جمهورى اسالمى ایران
2. تابعیت جمهورى اسالمى ایران

3. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براى آقایان
4. عدم سوء پیشینه کیفرى
5. عدم اعتیاد به مواد مخدر

6. دارا بودن حداقل 25 سال تمام
7. عدم اشتغال همزمان در کلیه دســتگاه ها و نهادها و واحدهاى 
ادارى، نظامى، انتظامى، قضایى، تولیدى و خدماتى، در ســاعات 

موظف حضور در مرکز
8. تجربه کار عملى مرتبط

9. تأییدیه صالحیت فردى از حراست سازمان
شرایط اختصاصى:

داراى حداقل مدرك تحصیلى کارشناســى در یکى از رشته هاى 
فیزیوتراپى، کاردرمانــى، گفتاردرمانى، مدیریت توانبخشــى، 
روانشناسى، علوم تربیتى (گرایش کودکان استثنایى و برنامه ریزى 
آموزشى)، مشاوره، مددکارى و فوق دیپلم رشته هاى فنى حرفه اى 

مرتبط با یک سال سابقه کار
تبصره 2: کلیه متقاضیان حقوقى اعم از انجمن ها، مؤسسات و سمن ها 
که داراى مجوز رسمى از سازمان بهزیســتى مى باشد نیز همانند 

متقاضیان حقیقى مکلف به رعایت ضوابط مربوطه مى باشند.

1. آموزش مفاهیم پایه (عمومى)
2. آموزش مهارت هاى پیش حرفه اى

3. آمــوزش مهارت هــاى عمومى و 
تکمیلى: شامل (توانایى هاى فیزیکى، 
عــادات کارى، رابطه فرد بــا دیگران، 
شخصیت خود فرد، مهارت هاى ادراکى، 
توانایى هــاى یادگیرى و شــناختى، 

فاکتورهاى ویژه توانایى شغلى)
4. آموزش هاى عملى: شــامل (کنترل 
کیفیــت، فایل بنــدى، ســرى کار و 
مونتاژ قطعات، آموزش کار در شــرایط 
کارخانــه اى، ادارى، خانگى، مجازى 
و... آموزش مفاهیم شناختى، آموزش 
رفتار شــغلى، مفاهیم مربوط به پول، 
آموزش هاى عملکرد به عنوان خریدار 
و فروشــنده، آموزش حرکت محیطى، 
آموزش تصویر کلى از خود و شکل بدنى، 
آموزش صنایع دستى، آموزش تهیه غذا، 

کار با کامپیوتر
5. ارائه خدمات توانبخشى

6. ارائه برنامه هاى ورزشــى، هنرى و 
فرهنگى

نوبت دوم

م الف: 1096335 

با رونمایى از محتواى الکترونیکى 
طــرح «کالس شــهر» تالش 
ســه ســاله معاونت اجتماعى و 
اداره توسعه فرهنگ شهروندى 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان براى 

اجراى این طرح ادامه یافت.
معاون اجتماعى و مشارکت هاى 
مردمــى ســازمان فرهنگــى 
اجتماعى ورزشــى شــهردارى 
اصفهان با اعالم این خبر اظهار 
داشــت: محتواى طرح کالس 
شهر در قالب سه جلد کتاب ویژه 
دانش آموز، مربى و والدین آماده 
شد اما با توجه به شیوع ویروس 

کرونا، باید فضایى را براى تــداوم روند انتقال مفاهیم 
و آموزه هاى شــهروندى و اجتماعى به دانش آموزان، 
مربیان و والدین آماده مى کردیم که بر این اساس، به 
تولید محتواى الکترونیکــى و اجراى ویژه برنامه هاى 

کالس شهر به صورت مجازى پرداختیم.
مرتضى رشــیدى با اشــاره به رونمایــى از محتواى 
الکترونیکى طرح کالس شــهر با حضور محســن 
حاجى میرزایى وزیر آموزش و پــرورش در اصفهان 
افزود: خوشبختانه این طرح مورد استقبال و تقدیر وزیر 

آموزش و پرورش قرار گرفت.
وى با بیان اینکه اجراى طرح کالس شهر از حدود سه 
سال پیش آغاز شد، ادامه داد: اجراى این طرح در سال 
نخست به صورت مقدماتى و آزمایشى انجام شد، در 
سال دوم شــاهد اجراى آن در چند کالس به صورت 
پایلوت بودیم و در سال جارى نیز با تأیید طرح کالس 

شــهر، کتاب هاى آن و برنامه هاى خالق و متفاوت 
معاونت فرهنگى شــهردارى اصفهان در مدارس به 

صورت گسترده اجرا شد.
وى تصریح کرد: با اجــراى این طرح تالش کرده ایم 
تا یادگیرى لذت بخش و خالق را در کودکان نهادینه 
کنیم تا آنها با مفاهیم اجتماعى و شهروندى آشنا شده 
و دغدغه  اى براى زیست پذیرتر کردن شهر اصفهان 

داشته باشند.
معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى ســازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان این 
دغدغه و توجه را بسترساز شــهرى عارى از هر گونه 
آســیب، معضل و تعارض با مفاهیم شهرى در آینده 
دانست و بیان کرد: تالش کرده  ایم مفاهیم ارائه شده در 
طرح کالس شهر برگرفته از کتاب هاى آموزشى اول 
دبستان و مفاهیم ارزشمند دینى و همچنین مفاهیم و 
دغدغه هاى میهنى و شهروندى باشد تا محتوایى کامل 

و جامع در اختیار دانش آموزان 
کالس اول دبستان قرار دهیم.

رشــیدى ضمــن تشــکر از 
همراهــى و عنایــت ویــژه 
مدیرکل آمــوزش و پرورش 
استان و همت همکاران ایشان 
در معاونــت آمــوزش ابتدایى 
اداره کل آمــوزش و پــرورش 
استان اصفهان، افزود: کالس 
شــهر نتیجه تالش سه ساله 
متخصصان اداره کل آموزش و 
پرورش استان و همکاران ما در 
اداره توسعه فرهنگ شهروندى 
ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شــهردارى اصفهان 
بوده تا محتوایى کارشناسى شــده و علمى را در اختیار 

دانش آموزان مقطع اول دبستان قرار دهند.
وى خاطرنشان کرد: بر این باور هستیم که آموزه هاى 
شهروندى باید از کودکى در دانش  آموزان نهادینه شود 
تا در بزرگســالى از این آموزه ها بهره ببرند که این امر 
قطعًا به خیر و مصلحت شــهر اصفهان و کشورمان 

خواهد بود.
گفتنى است سه کتاب کار طرح «کالس شهر»  در حوزه 
مباحث اجتماعى، محیط زیست و اخالق شهروندى 
با دریافت مجوز از ســازمان پژوهــش و برنامه ریزى 
آموزشــى وزارت آموزش و پرورش براى نخستین بار 
منتشر و در سرفصل درسى کالس اول دبستان قرار 
مى گیرد که هم اکنون در سامانه کنترل کیفیت منابع 
آموزشى و تربیتى مکتوب وزارت آموزش و پرورش نیز 

بارگذارى شده است.

با رونمایى از محتواى الکترونیکى؛

«کالس شهر» هم آنالین شد

 هیئت مدیره شرکت هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت شرکت اکسیر سازان رایحه گستر سهامى خاص
ثبت شده به شماره 1534 و شناسه ملى 14003836451

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده که در 
ساعت 08:00 صبح مورخ 10 / 12 / 1399 و صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 10:00 صبح مورخ 10 / 12 /1399 
در آدرس استان اصفهان ، شهرســتان آران و بیدگل ، بخش مرکزي ، دهستان سفیددشت ، روستا علی آبادکویر، 
محله شهرك صنعتی مالک اشتر ، کوچه ((اسماعیل غالمی)) ، خیابان شهرك صنعتی مالک اشتر ، پالك 0 ، ابوالفضل 

بختیاري ، طبقه همکف وکدپستى 8743144798 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده:

1-انتخاب بازرس
 2- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان منتهى به تاریخ 31 / 06 / 1399

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:
1-افزایش سرمایه از طریق آورده نقدى سهامداران و افزایش تعداد سهام و همچنین تفویض اختیار افزایش سرمایه 

به هیئت مدیره

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی نوبت اول
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

مبلغ برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

4,604,139,575228,124,000جارىعملیات نصب انشعابات فاضالب منطقه یک شهر اصفهان 99-4-193/4

8,216,996,900336,509,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه 5 شهر اصفهان99-4-221/3

10,558,512,500406,755,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در مینادشت منطقه فالورجان99-4-284

33,656,242,6001,099,687,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه نجف آباد99-4-285

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/12/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/12/17

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW. abfaesfahan. irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 384  )
نام روزنامه: نصف جهان

تاریخ انتشار:1399/11/29


