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سم زدایى کامل بدن با لیمو عمانىروز 22 بهمن راهپیمایى گروهى در اصفهان انجام نمى شودعرضه «خوب، بد، جلف: رادیو اکتیو» از فرداانهدام باند بزرگ شرط بندى با 32 میلیارد تومان گردش مالى بیا اینجا بابایى! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آنچه باید درباره 
غذاهاى کنسروى 

بدانید

اصفهان؛ 43 روز زمستان، بدون بارش 
3

3

2

4

10هزار خودزنى در ایران 
با هدف دریافت دیه!

6 مرد با 2 فیلم

6000 ُتن شیر خشک 
آماده صادرات 
از اصفهان است 5

نقش مهم اصفهان
در پرواز انقالب

برخى غذاهاى کنسروى ممکن است فواید سالمت 
مختلفى را ارائه کنند، در شرایطى که برخى دیگر 

به واسطه محتواى شکر و نمک زیاد خود که براى 
افزایش طول عمر و بهبود عطر و طعم به آنها اضافه 

شده اند، ممکن است بهترین انتخاب براى...

حجت االسالم و المســلمین حسن روحانى روز 
چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت 
دهه فجر انقالب اسالمى اظهار کرد: سختى هاى 
فراوانى بر مردم، راهبران و رهبران و آنهایى که 
در زندان و در تبعید و در فشار بودند و فرزندان خود 
را در راه انقالب فدا کردند گذشت. اما خداوند در 
هرکجا که احســاس مى کنید گشایشــى دیگر 

نیست،  گشایشى را به وجود مى آورد.
رئیس جمهورى گفت: انتخــاب براى امام (ره) 
در آن شرایط ســخت بود؛ آنجا ماندن به معناى 
فعالیت نکردن بود، رفتن به کشــور دیگر را هم 
امتحان کرده بودند؛ کشور مسلمان که نگذاشتند 

وارد شود.
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امروز آلودگى هواى اصفهان شدید استامروز آلودگى هواى اصفهان شدید است
رئیس مرکز ملى و هوا اقلیم سازمان محیط زیست: رئیس مرکز ملى و هوا اقلیم سازمان محیط زیست: 

سهم منابع ثابت در آلودگى هواى اصفهان بیشتر از منابع متحرك استسهم منابع ثابت در آلودگى هواى اصفهان بیشتر از منابع متحرك است

2 3

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان مى گوید تا پایان بهمن هم امید به نزوالت آسمانى در شهر اصفهان نیست

سرمربى تازه کار، گوى سبقت را 
از بهانه جویان ربود

بى حاشیه ترین نیمکت لیگ بیستم در یک قدمى صدر جدول

لیگ بیستم به علت منع حضور خارجى ها بهترین فرصت را براى سرمربیان 
ایرانى فراهم کرد تا با رو کردن هرچه در چنته دارند، ثابت کنند با وجود آنها 
نیازى نیست که باشگاه ها براى جذب سرمربى خارجى هزینه کنند اما در این 

12 هفته اى که پشت سر گذاشتیم ...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بازار داغ 
خرید و فروش 

گوشى هاى دست دوم 
در اصفهان

پایین بودن نرخ فوتى ها، دستاورد اصفهان 
در زمینه مقابله با کرونا است

1

پرکارترین بازیگران مرد جشنواره امسال 
فیلم فجر را بشناسید

ر م لللللل

5

پیام نیازمند: قطعاً براى پیام نیازمند: قطعاً براى 
قهرمانى تالش مى کنیمقهرمانى تالش مى کنیم

تجربهتجربه
 متفاوت  متفاوت 
پژمان بازغى پژمان بازغى 
در سریال «افرا»در سریال «افرا»

 مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان، در نشست 
خبرى با اصحاب رسانه، با بیان اینکه با بیش از 11 هزار نفر 
بسترى کرونا در بیمارستان هاى تأمین اجتماعى و حدود 8 
درصد فوتى داشته ایم، گفت: این پایین بودن نرخ فوتى ها 
از دستاوردهاى اصفهان در زمینه مقابله با ویروس کرونا 

محسوب مى شود.
على اعتصام پور با اشاره به فعالیت هاى جهادى و دشوار 
کادر درمانى در مبارزه با کرونا، خاطرنشان کرد: 80 هزار 
متر ساخت و ساز وتأسیس شــش درمانگاه در سال هاى 
اخیر از دستاوردهایى است که در استان اصفهان داشته ایم، 
گزارش هایى که ارائه مى دهیم اگر گفته نشود در حقیقت 
نادیده گرفتن زحمات و خدماتى اســت که به مردم ارائه 

شده است.

حال اصفهان خوب نیست
اعتصام پور در ادامه با بیان اینکــه درمان با چالش هاى 
متعدد مواجه است، اظهار کرد: حال اصفهان خوب نیست، 
آب در زاینده رود جارى نیســت، هواى اصفهان ســالم 
نیســت، همدلى و وفاق در بین مدیران استانى کمرنگ 
اســت، مدیرانى از هر دوجناح در آذربایجان هاى شرقى 
و غربى براساس وفاق توانســتند امکانات ستاد برخوردار 
تهران را بگیرند، جذب کنند و دریاچه ارومیه را احیا کنند 
اما بسیارى از وزرا و مســئوالن ارشد انتظامى و نظامى از 
اصفهان هســتند در حالى که هنوز زاینــده رود ما جارى

 نیست.
وى با اشاره به اینکه به عنوان یک پزشک و یک کنشگر 
اجتماعى نســبت به موضوعات اصفهــان دغدغه دارم، 
تصریح کرد: در میان ما در کشور نقص گفتگو وجود دارد، 
گفتگو یعنى هم شنوى و با گپ و مناظره و جدال متفاوت 
است، اگر گفتگو شکل بگیرد بسیارى از مشکالت برطرف 
خواهد شد، قبل از قضاوت باید اطالعات دقیق کسب 

کنیم و سپس به گفتگو بنشینیم.

پزشک باید حکیم باشد
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: پزشکان ما باید به سمت حکیم شدن بروند، حکیم 
وقتى مى بیند آلودگى هوا عامل بیمارى تنفســى مردم 
شده است به دنبال علت آلودگى و رفع آن مى رود، چرا که 
پیشگیرى مقدم بر درمان است، حکمت، مقدم بر پزشکى 
است، پزشک و هر مسئولى باید ابتدا حکیم باشد چرا که با 
جامعه در ارتباط است و مسئوالن بجاى مجادله با یکدیگر 
و قضاوت کــردن باید به دنبال رفع مشــکالت جامعه و 

پیشگیرى از گسترش مشکالت باشند.

بحران را گوشزد کرده بودیم
اعتصام پور شیوع بیمارى هاى واگیردار و خطرناك را داراى 
سابقه تاریخى در جهان عنوان کرد و گفت: به برخى افراد 
بحرانى بودن شرایط کشور در زمینه شیوع کرونا را گوشزد 
کردیم اما نمى پذیرفتند در حالى که ما باید براى هر بحران 
بدترین سناریو را پیش بینى کنیم، در زمینه کرونا متأسفانه 

اینچنین پیش بینى وجود نداشت.

همراه دانشگاه علوم پزشکى هستیم
وى در ادامه با اشاره به مدیریت دانشگاه علوم پزشکى در 
خصوص مسئله درمان در استان اصفهان، تصریح کرد: در 
کل کشور هیچ مدیریت درمانى به اندازه مدیریت درمان 
استان اصفهان همراهى با تولیت اصلى بحران کرونا که 
دانشگاه علوم پزشکى است، نداشته است به طورى که در 
اسفند ماه سال گذشته بیمارستان هاى غرضى و فاطمه 
زهرا(س) را درگیر کرونا کردیم و به اذعان دانشگاه علوم 
پزشکى بهترین خدمات درمان را در این بیمارستان ها ارائه 
دادیم، این درحالى است که ریالى از خیرین، ذوب آهن و 
فوالد مبارکه دریافت نکردیم و فقط با اتکا به منابع خود 

خدمات ارائه کردیم.
اعتصام پــور ادامــه داد: پس از شــش مــاه نیرویى به 
بیمارســتان هاى ما تزریق نشد، شــش ماه با حجم کم 
نیرویى که داشتیم خدمات رســاندیم، به تدریج از حجم 
ورودى بیمــار کرونا به دو بیمارســتان درگیر کرونا خود 
کاستیم و بیمارستان شریعتى را کًال درگیر کرونا کردیم، 
براســاس آمار 9/6 درصد آمار فوتى هاى بیمارســتان 

شریعتى بوده اســت در حالى که برخى بیمارستان ها در 
اصفهان همین آمار را با بیش از 13 درصد ثبت کرده اند.

 بهترین بسته درمانى در بیمارستان هاى 
درگیر با کرونا

وى با بیان اینکه دو دستگاه پمپ قلبى ریوى که هرکدام 
بیش از سه میلیارد قیمت دارد خریدارى کرده ایم، اظهار 
کرد: اینها در حالى است که یارانه دولتى و حمایت خیرین 
را نداشــته ایم اما به لطف خدا بالفاصلــه پس از خروج 
بیمارستان شریعتى از شــرایط نگهدارى بیماران کرونا 
یک عمل جراحــى قلب مهم در این بیمارســتان انجام 

دادیم.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان از استقرار یکى 
از مجهزترین دستگاه هاى تشخیص بیمارى هاى خاص 
نظیر کرونا در بیمارســتان غرضى خبرداد و خاطرنشان 
کرد: امیدوار هستیم بتوانیم به پرستاران مزایایى دوبرابر 
گذشته اختصاص دهیم که مصوبات آن انجام شده است 
و بهترین بسته درمانى را در بیمارستان هاى درگیر با کرونا 

مستقر کردیم.

از ما حمایت درستى نشد
وى با بیان اینکه بهترین همکارى در کشور را با دانشگاه 
علوم پزشــکى داشــته ایم، تصریح کرد: دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان هیچ مطالبه به روزى از ما ندارد، مدیریت 
درمان اســتان اصفهان اولین استانى بود که پیشنهاد داد 
شوراى گفتگو درمانى تشکیل شود و حتى بخش خصوصى 
امکان طرح نظرات خود را داشته باشد، ادعاى ما این است 
متولى بحران ها در کشور دولت است، اما سازمان تأمین 
اجتماعى اقدام به پرداخــت هزینه هاى بیماران کرونایى 
حتى در غیر بیمارســتان هاى خود کرد و بیمارستان هاى 
خود را درگیر کرونــا کرد اما حمایت هاى درســتى از ما 
در اصفهان صــورت نگرفت و همراهى مناســبى وجود 

نداشت.

خدمات مطلوب ما، علت مراجعه مردم است
اعتصام پور با بیان اینکه ورکشــاپ هاى آموزش بخشى 

سالمت و نشســت هاى دوره اى، از برنامه هاى مدیریت 
درمان تأمین اجتماعى در دهه فجر اســت، عنوان کرد: 
بســیارى از بیماران تأمین اجتماعى از افــراد کارفرما و 
داراى توانمندى مالى هســتند و علــت مراجعه مردم به 
بیمارستان هاى تأمین اجتماعى خدمات مطلوب ماست، 
بدون واسطه رزیدنت در بیمارستان هاى ما خدمات ارائه 
مى شود و در خصوص خدمات پزشکى هماورد مى طلبیم، 
پزشک سازمان تأمین اجتماعى حق ندارد صبح در مطب 
کار کند و واســطه اى در عمل هاى جراحى وجود نداشته 
باشد و ناظرانى بر این مسائل در بیمارستان هاى ما نظارت

 دارند.

موفقیت در جشنواره شهید رجایى
مدیر درمــان تأمیــن اجتماعــى اســتان اصفهان به 
توانمندى هاى بیمارســتان هاى تأمین اجتماعى استان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: در سایه همشنوى و گفتگوى 
دو طرفه مشــکالت برطرف مى شــود، تالش کرده ایم 
اختالف نظرها را با گفتگو کم کنیم. به لطف خدا و بر مبناى 
همشنوى، معاونت درمان تأمین اجتماعى اصفهان براى 
چهارمین بار در جشنواره شهید رجایى در حوزه سالمت 
برگزیده شد و بیش از 150 هزار پرونده دیابت و حدود 10 
هزار پرونده فشار خون درمراکز مدیریت درمان، تجمیع 

شده است.

بیمارستان صحرایى هنوز پابرجاست 
وى از تخلیه بیمارستان هاى غرضى و فاطمه زهرا(س) از 
بیماران کرونایى خبرداد و تصریح کرد: تنها یک بخش از 
بیمارستان شریعتى درگیر کروناست، در همین حال باید از 
بیمارستان صدوقى بابت راه اندازى بیمارستان صحرایى 
در سپاهانشهر به درخواست ما تقدیر کنم در حالى که این 
بیمارستان همچنان برپاســت تا در صورتى که با پیک 
جدیدى از کرونا مواجه شــدیم ابتدا این بیمارستان وارد 

عمل شود. عمل شود.اعتصام پور با بیان اینکه ورکشــاپ هاى آموزش بخشىو بهترین بسته درمانى را در بیمارستان هاى درگیر با کرونا 6براســاس آمار 9/6 درصد آمار فوتى هاى بیمارســتان اینچنین پیش بینى وجود نداشت.کنیم و سپس به گفتگو بنشینیم.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در گفتگو با رسانه هاى استان:

پایین بودن نرخ فوتى ها، دستاورد اصفهان 
در زمینه مقابله با کرونا است

محیا حمزه

و
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سرپرست دفتر امور معاینات بالینى سازمان پزشکى قانونى 
گفت: در 9 ماه گذشته ســال جارى، ده هزار و 231 مورد 
خودزنى شامل 7886 مرد و 2345 زن که با ادعاى نزاع و 
با هدف دریافت دیه و خسارت انجام شده بود، در مراکز 

پزشکى قانونى کشف و به مراجع قضایى اعالم شد.
فرزانه مهدى زاده اظهار کرد: مانند تصادفات ساختگى، 
بســیارى از موارد خودزنى که با ادعاى نزاع و درگیرى 
انجام مى شود، توسط کارشناسان با تجربه پزشکى قانونى 

قابل تشخیص است. 
وى ادامه داد: متأسفانه در سال هاى اخیر مواردى دیده شده 
که فرد یا افرادى به قصد کالهبردارى و اخذ خسارت، با 

کمک شخص یا اشخاص دیگر صدماتى متعدد و تقریبًا 
شدید که حتى شامل شکستگى هاى استخوانى مى شود 
در خود ایجاد مى کنند که گاهى منجــر به ایجاد نقص 

عضوهاى ماندگار در افراد مى شود.
مهدى زاده گفت: این افراد با ادعاى حدوث این آسیب ها 
و عوارض در سانحه تصادف (که ســاختگى است) و یا 
با ادعاى نزاع و درگیرى به هــدف دریافت دیه و جبران 
خسارت به پزشکى قانونى مراجعه مى کنند، در حالى که 
بسیارى از این صدمات ساختگى قابل تشخیص است.
وى گفت: منظور از خودزنى این است که فرد (خودش یا با 

کمک دیگران) آگاهانه به بدن خود صدمه بزند.

معاون آموزشى وزارت علوم از ادغام 22 مؤسسه آموزش 
عالى دولتى خبر داد و گفت: از این به بعد پذیرش دانشجو 
در این مراکز به اسم دانشگاه هاى بزرگى که این مراکز 

آموزشى در آن ادغام شده اند صورت مى گیرد.
دکتر على خاکى صدیق گفت: این طرح در حال حاضر 
اجرایى مى شــود و مصوبه آن ابالغ نیز شــده است. 
معاون آموزشــى وزارت علوم خاطرنشان کرد: اجراى 
طرح ســاماندهى دانشــگاه ها با احتیاط پیش مى رود 
و این گونه نیســت که ما شــاهد ادغام تعداد زیادى از 

دانشگاه ها باشیم.
وى تأکید کرد: تاکنون 22 مؤسسه آموزش عالى دولتى 

ادغام شده اند که ادغام 11 مؤسسه از این تعداد ابالغ شده 
اســت. در واقع این مراکز دانشگاه هاى خیلى کوچکى 
هستند که در جوار دانشــگاه هاى بزرگ تر قرار دارند و 
با توجه به شرایط کشور و نیاز آموزش عالى نمى توانند 
رشد کنند، چرا که مجوز رشته و مقاطع جدید به آنها داده 
نمى شود و متقاضى نیز براى ورود به این مراکز وجود 

ندارد.
دکتر خاکى صدیق تأکید کرد: ادغام هایى که انجام شده 
تاکنون فقط شامل دانشگاه هاى دولتى بوده است و طرح 
ساماندهى در دانشگاه هاى دیگر نظیر دانشگاه پیام نور، 

علمى کاربردى و آزاد نیز پیش مى رود.

10هزار خودزنى در ایران با 
هدف دریافت دیه!

ادغام 22 مؤسسه آموزشى در 
دانشگاه هاى بزرگ 

میزان عیدى اعالم شد 
   ایسنا | برآوردهاى اولیه دولت براى عیدى 
امسال کارکنان یک میلیون و 200 هزار تومان بوده 
ولى ممکن است در جریان بررسى در هیئت دولت 
این رقم دستخوش تغییراتى شود. اینکه عیدى از 
یک میلیون و 200 هزار تومان بیشتر باشد موضوع 
بعیدى نیست. در سال گذشــته نیز رقم عیدى در 
بودجه یک میلیون و 80 هــزار تومان پیش بینى 
شــده بود ولى در نهایت هیئــت دولت رقم یک 
میلیون و 200 هزار تومان را مصوب کرد و پرداخت 
شد. همچنین میزان عیدى براى سال آینده یک 

میلیون و 500 هزار تومان  پیش بینى شده است.

ثبت نام کنکور از هفته آینده
   ایســنا | ثبت نام براى شــرکت در آزمون 
سراسرى سال 1400 از روز یک شنبه، 12 بهمن 
آغاز  مى شود  و در روز شــنبه 18 بهمن ماه پایان 
مى پذیــرد. آزمون سراســرى ســال 1400 در 
تاریخ هاى 10 و 11 تیر 1400 برگزار خواهد شد. 
داوطلبان آزمون سراسرى سال 1400 مى توانند 
فهرست کتب منابع سئواالت آزمون سراسرى سال 
1400 را بر اساس نظام 3-3-6 در سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور مشاهده کنند./4402

مهریه باالى5 سکه 
زندان ندارد

   خبــر گــزارى دانشــجو | ســخنگوى 
کمیسیون قضایى مجلس گفت: با توجه به افزایش 
قیمت سکه کمیســیون قضایى مجلس یازدهم 
طرحى مدنظر دارد که مهریه بیش از پنج ســکه 
زندان نداشته باشد. حســن نوروزى اظهار کرد: 
اعضاى کمیسیون قضایى معتقد هستند که زندان 
جاى بزهکار اســت نه بدهکار و از این رو بدهکار 
مهریه اگر توان پرداخت آن را نــدارد نباید روانه 
زندان شود. وى ادامه داد: بدهکاران مهریه به جاى 
زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار کنند و مهریه خود 

را پرداخت کنند./4403 

تقاضاى روغن کاذب است
   تســنیم | مدیرعامل شــرکت بازرگانى 
دولتى ایران با بیان اینکه عرضه روغن کم نشده، 
اما تقاضاى کاذب ناشــى از تورم انتظارى شکل 
گرفته است گفت: بیش از 100هزار ُتن روغن در 
کارخانجات کشور موجود و بیش از 400هزار تن 
روغن خام در بنادر کشور دپو شــده است. یزدان 
سیف اضافه کرد: حدود دو ماه است که به صورت 
متراکم، انتظارات تورمى به ویژه در بازار کاال هاى 

اساسى در جامعه باال رفته است. /4404

خودکشى 2 دانش آموز 
   رکنــا | شامگاه دوشنبه 6 بهمن ماه دو دختر 
دانش آموز 17 ساله در شهر دزفول استان خوزستان 
به زندگى خود پایان دادند. بر اســاس آنچه منابع 
محلى اطالع داده اند، «رقیه» وهمکالسى اش در 
یکى از مناطق ساحلى شهر دزفول با مصرف قرص 
برنج اقدام به خودکشى کرده اند. هنوز انگیزه این 
دو دختر جوان براى پایان بخشیدن به زندگى شان 

مشخص نیست.

دوره پیش دبستانى
 3 ساله شد 

   ایسنا | معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به تصویب اساسنامه «سازمان 
ملى تعلیــم و تربیت کودك» گفــت: دوره پیش 
دبستانى در سیستم قبلى دو سال را دربر مى گرفت 
اما اینجا به سه ســال ارتقا یافته و کودکان از سن 
سه تا شش سال، مشــمول دوره پیش دبستانى 
مى شوند. رضوان حکیم زاده گفت: در حال حاضر 
صحبتى درباره اجبارى شــدن ایــن دوره مطرح 

نشده است./4405

سکوت تاکتیکى!
   تسنیم | اسحاق جهانگیرى به سئوال خبرنگاران 
درباره کاندیدا شــدنش در انتخابات ریاست جمهورى 
1400 پاسخ داد. معاون اول رئیس جمهورى در واکنش 
به ایــن موضوع که آیــا کاندیداى انتخابات ریاســت 
جمهورى مى شوید یا خیر، سکوت کرد و گفت: فرصت 
براى حرف زدن زیاد اســت، آنقدر حــرف مى زنم که 

خسته شوید.

رئیس صداوسیما دعوت نشد
   ایسنا | رئیس سازمان صدا و سیما احتماًال به دلیل 
اظهارات توهین آمیز یکى از مهمانان برنامه «زاویه» 
که از شبکه 4 پخش شد، به جلسه هیئت وزیران دعوت 
نشد. در جلسه صبح چهارشــنبه هیئت وزیران که به 
ریاست حجت االسالم و المســلمین حسن روحانى 
برگزار شد، عبدالعلى على عســگرى، رئیس سازمان 
صدا و سیما حضور نداشت. علت این غیبت عدم ارسال 
دعوتنامه از سوى دفتر هیئت دولت براى على عسگرى 

عنوان شده است.

فروش عروسک  «برنى سندرز» 
   ایســنا | تصویرى از ســناتور «برنى سندرز» در 
مراســم تحلیف «جو بایدن» رئیس جمهــور آمریکا 
درحالى که با پوشش غیررسمى و دستکش هاى بافتنى 
روى صندلى نشسته  است، در روزهاى گذشته در فضاى 
مجازى دست به دســت چرخید و به سوژه پربازدیدى 
تبدیل شــد. حاال یک هنرمند آمریکایى به نام «توبى 
کینگ»، عروسک قالب بافى شده اى از برنى سندرز در 
روز تحلیف را در وبسایت «اى بى» به فروش گذاشته 
است تا ســود حاصل از فروش آن را براى پروژه خیریه 
تحویل غذا به افراد بى بضاعت صرف کند. یک نیمکت 
چوبى کوچــک نیز به همراه این عروســک به فروش 

مى رسد./4406

موافقت وزیر با فیلتر سیگنال؟ 
   خبــر فــورى | رئیس روابــط عمومى وزارت 
ارتباطات در توییتى موافقت آذرى جهرمى با فیلتر 
کردن پیام رســان ســیگنال را تکذیب کرد. جمال 
هادیان نوشت: «خبر "رجانیوز" مبنى بر رأى مثبت 
وزیر ارتباطات به انســداد پیام رسان سیگنال کذب 

محض است.»

حبس 15 ساله مدیر ارشد
   باشــکاه خبرنگاران جوان | رئیس ســابق 
سازمان خصوصى سازى به حبس محکوم شد. روز سه 
شنبه بود که سخنگوى قوه قضاییه از اتمام رسیدگى به 
پرونده پورى حسینى، رئیس اسبق سازمان خصوصى 
سازى خبر داد. پس از اعالم این خبر یک منبع آگاه خبر از 
صدور حکم حبس براى پورى حسینى داد و گفت: پورى 

حسینى به 15 سال حبس محکوم شده است. /4407

نرخ جدید تورم 
   عصرایران | مرکز آمار ایران اعالم کرد: نرخ تورم 
12 ماهه منتهى به دى 1399 براى خانوار هاى کشــور 
به32/2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط 
به استان هرمزگان (36/5درصد) و کمترین آن مربوط به 

استان مرکزى (28/8درصد) است./4408

رئیس استیضاح سکته کرد!
   ایرنا | «پاتریک لیهى» سناتور 80 ساله آمریکایى 
که قرار است ریاست جلسات استیضاح «دونالد ترامپ» 
را بر عهده بگیرد ناگهان از دفتر خود در کنگره آمریکا به 
بیمارستان منتقل شد. برخى منابع آمریکایى مى گویند 
لیهى، سکته کرده است. از آنجا که رئیس دیوان عالى 
آمریکا از پذیرش ریاست محکمه ترامپ امتناع ورزید، 
سناتور پاتریک لیهى که ریاســت موقت سناى آمریکا 
را هم بر عهده دارد، براى ریاست محکمه ترامپ، اداى 

سوگند کرد./4409

خبرخوان

رئیس مرکز ملى و هوا اقلیم ســازمان محیط زیســت 
ضمن اشاره به خســارت هاى اقتصادى آلودگى هوا در 
کالنشهرهاى کشور گفت: بر اساس آمار سازمان بهداشت 
جهانى ذرات معلق کمتــر از 2/5میکرون - که به عنوان 
عامل اصلى آلودگى هواى کالنشــهرهاى کشور مطرح 
است- جزو گروه اول مواد سرطانزا و همرده با مواد رادیو 

اکتیو هستند.
 مهدى میرزایى قمى با بیان اینکه در ســیاهه انتشــار 
کالنشهرهاى کشور خسارت هاى اقتصادى آالینده هاى 
هوا به تفکیک هر استان محاسبه شــده است، تصریح 
کرد: تأثیر آالینده هاى مختلف در کالنشهرها با یکدیگر 
متفاوت است. از این رو این خسارت ها همراه با راهکارهاى 
کاهش براى کالنشــهرهاى مختلف ازجمله اصفهان، 
شــیراز، اراك، قم، تبریز، تهران و... در نظر گرفته شده 
است. براى مثال خسارت هر تن آالینده ذرات معلق کمتر 
از 2/5 میکرون در شیراز 67 هزار و 411 دالر و در اصفهان 

حدود 80 هزار دالر برآورد شده است.
وى در ادامه با اشاره به اینکه سیاهه انتشار کالنشهرهاى 
کشور نشان مى دهد که ســهم منابع ثابت مانند صنایع 
و نیروگاه ها و منابع متحرك ماننــد خودروهاى دیزلى، 
موتورســیکلت ها، اتوبوس هــا و... در آلودگــى هواى 
کالنشهرها متفاوت اســت، تصریح کرد: براى مثال در 
شهرهایى مثل اراك، اصفهان و شیراز سهم منابع ثابت در 

آلودگى هوا بیشتر از منابع متحرك است.
وى در ادامه با اشاره به اینکه در برخى از استان هایى که 
ســهم منابع ثابت در آلودگى هوا بیشتر از منابع متحرك 

اســت  ازجمله اصفهان، شــیراز و اراك صنایع باید در 
بلندمدت از داخل شــهر جابه جا شــوند، چراکه خالف 
قوانین و استانداردها مستقر شده اند، تصریح کرد: راهکار 

کوتاه مدت و میان مدت این است که به هیچ وجه مجوز 
قرارگیرى و مکانیابى تأسیسات و صنایع جدید در داخل 

این شهرها ازجمله اصفهان صادر نشود.

رئیس مرکز ملى و هوا اقلیم سازمان محیط زیست:

سهم منابع ثابت در آلودگى هواى اصفهان 
بیشتر از منابع متحرك است

   مهشاد کریمى / خبرگزارى ایسنا |

   منیرسادات سیدرضا / خبرگزارى ایسنا |

   فرزانه جوادى / خبرگزارى ایسنا |
دولت جدید«جو  بایدن» هنوز رازهاى «منطقه 51» را فاش 
نکرده یا آنچه نیروى هوایى واقعًا درباره اشیاى ناشناخته 
پرنده مى داند تشریح نکرده اســت اما دستکم در مورد راز 
ناپدید شدن «دکمه نوشابه رژیمى» که «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهور ســابق آمریکا از آن براى سفارش نوشابه 
در دفتر بیضى شکل کاخ سفید اســتفاده مى کرد، دست 
به شفاف سازى زده اســت. یک مقام کاخ سفید به مجله 

«پولیتیکو» گفت این دکمه با نام رسمى «دکمه راهنما» از 
بین نرفته، حتى اگر دیگر براى سفارش نوشابه هاى رژیمى 

مورد استفاده نباشد.
«دنیل لیپمن»، نویسنده مجله «پولیتیکو» نوشته است: 
«این مقام کاخ سفید متأسفانه نمى گوید بایدن از این دکمه 
براى چه چیزى اســتفاده خواهد کرد. وى این گمانه زنى 
را مطرح کرد که بایدن ممکن اســت نوشــیدنى پرتقالى 
"گیترید"، بستنى یا قهوه سفارش دهد. عالوه بر این، یک 
مقام سابق کاخ سفید گفت ظاهراً دو دکمه راهنما در دفتر 
بیضى شکل وجود دارد، یکى روى میز ریاست جمهورى و 
دیگرى کنار صندلى بغل شومینه. این مقام افزود ترامپ در 
واقع زیاد از دکمه نوشابه رژیمى استفاده نکرده، بلکه معموًال 
آن را به صورت کالمى از مالزمى که تمام روز در خدمتش 
بود درخواست مى کرد. در هر صورت، مسلمًا محل دکمه 
اهمیتى ندارد اما چگونگى استفاده از آن مهم است. و بایدن 
احتماًال آنقدر عاقل هست که وسط یک جلسه فوق سرى 

امنیت ملى، بستنى سفارش ندهد!»

دکمه «نوشابه» دونالد ترامپ سرجایش است!

نماینده ارومیه در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به 
فعالیت جریان هاى سیاسى در انتخابات گفت: سال آینده 
دو انتخابات ریاست جمهورى و شوراها را در پیش داریم 
که تمامى عناصر و کنشگران سیاسى، زیرپوستى مشغول 
فعالیت هستند، جلسات ملى و منطقه اى در حال برگزارى 
مى باشد منتها به دلیل خأل قانون انتخابات آنها نمى توانند 

فعالیت هایشان را در مألعام انجام دهند.
وحید جالل زاده ادامه داد: قانون انتخابات آنقدر محدودیت 
براى تبلیغات انتخاباتى گذاشــته که آن هم باید در مدت 
زمان محدودى انجام شــود لذا در حــال حاضر جریانات 
سیاسى از طریق جلسات غیررسمى وارد فضاى انتخابات 

شده اند.

وى اظهار کرد: در حال حاضر ظریف، جهرمى، جهانگیرى 
و دهقان از گزینه هاى مطرح هســتند و شنیده ام عده اى 
هم عالقه مند به حضور معین در انتخابات هستند. شایعه 
بســیار قوى وجود دارد که آقاى قالیبــاف نیز کاندیداى 
انتخابات خواهد بود، نیکزاد و امیرحســین قاضى زاده نیز 
فعالیت هایشان را شروع کرده اند، ســعید محمد و رستم 

قاسمى نیز از دیگر گزینه هاى مطرح نام برده مى شوند.
وى ادامه داد: طبق اطالعم آقاى احمدى نژاد هم عالقه اى 
براى حضور در رقابت هــاى انتخاباتــى 1400 دارد، اما 
همچون ســایر افراد تحرکاتى براى تشکیل ستادهاى 
استانى از طرف ایشــان دیده نمى شــود چند مصاحبه و 
ســخنرانى که پیش از این هم داشتند، لذا رفتار انتخاباتى 
و تحرك خاصى از طرف آقاى احمدى نژاد دیده نمى شود.

گزینه هاى مطرح در انتخابات ریاست جمهورى

فرمانده انتظامى غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ 
سایت شرط بندى با 324 میلیارد ریال گردش مالى در 

شهرستان شهریار خبر داد.
ســردار  کیوان ظهیرى   در تشــریح این خبر بیان کرد: 
مأموران پلیس فتاى غرب استان تهران در جریان رصد 
فضاى مجازى  اخبار و اطالعاتــى از فعالیت یک باند 
بزرگ سایت شرط بندى به دست آورده و بررسى آن را 

در دستور کار خود قرار دادند.
وى تصریح کرد: مأموران با بررسى هاى دقیق و فنى، 

عوامل اصلى این باند شرط بندى را در شهرستان شهریار  
مورد شناسایى قرار داده و با هماهنگى مقام قضایى در 
عملیاتى ویژه ، 28 نفر از عوامل اصلى آن را دســتگیر 

کردند.
فرمانده انتظامى غرب اســتان تهران با بیان اینکه در 
بازرسى از مخفیگاه متهمان، 365 کارت بانکى کشف 
شد، اظهار کرد: در بررسى حساب بانکى آنها مشخص 
شــد این افراد از همین طریق بالغ بر 324 میلیارد ریال 

گردش مالى داشته اند.

انهدام باند بزرگ شرط بندى
 با 32 میلیارد تومان گردش مالى

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه در 
جلسه هیئت دولت با گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمى 
اظهار کرد: سختى هاى فراوانى بر مردم، راهبران و رهبران 
و آنهایى که در زندان و در تبعید و در فشار بودند و فرزندان 
خود را در راه انقالب فدا کردند گذشت. اما خداوند در هرکجا 
که احساس مى کنید گشایشى دیگر نیست،  گشایشى را به 

وجود مى آورد.
رئیس جمهورى گفت: انتخاب براى امام (ره) در آن شرایط 
سخت بود؛ آنجا ماندن به معناى فعالیت نکردن بود، رفتن 
به کشور دیگر را هم امتحان کرده بودند؛ کشور مسلمان که 
نگذاشتند وارد شود. خداوند این راه را پیش پاى  امام (ره) 
گذاشت که به نجف برنگردد و همانجا شب در بغداد توقف 

کند و از آنجا تصمیم بگیرد و به پاریس حرکت کند.
رئیس دولت تدبیــر و امید گفت: تصمیم امــام (ره) براى 
بازگشــت به ایران تصمیم بزرگى بود؛  شرایطى نبود که 
تصمیم بگیرد وارد ایران شود. نیروهاى مسلح، نیروهاى 
امنیتى، پلیس و قدرت هاى دولت آن زمان مســتقر بودند 
و به ظاهر نخست وزیر حاضر بود. به ظاهر شاه فرار کرده 
بود اما همه سر جاى خودشان بودند و تهدید هم کردند که 
هواپیماى امام (ره) اگر وارد فضاى ایران شــود سرنگون 

خواهد شد اما  امام (ره) اعتنا نکرد.  
وى افزود: بار اول که بنا بود امام (ره) ایران بیاید ششم بهمن 
سال 57 بود و فرودگاه ها بسته شد و نتوانست بیاید. آن شب 
امام (ره) با جمع یارانش صحبت کرد و گفت کســى با من 
نیاید این سفر خطرناك است. یعنى شبیه آنچه در تاریخ از 
شب عاشوراى ابى عبدا... الحسین (ع) مى شنویم که معروف 

است آن حضرت بیعت را از همه برداشت و فرمود شب راه 
باز است و بروید؛ شبیه چنین حالتى آن شب در نوفل لوشاتو 
پیش آمد. امام (ره)  با همه خداحافظى کرد.  هرچند آن سفر 
لغو شــد اما چند روز بعد در 12 بهمن امام (ه) به ایران سفر 
کردند، سفر خطرناکى بود اما خداوند گشایش را فراهم کرد.

روحانى ادامه داد: چند روز قبل از حرکت امام (ره) مرحوم 
آیت ا... طاهرى اصفهانى به دفتر امام در نوفل لوشاتو زنگ 
زد و من جواب دادم. ایشان گفت هوانیروز اصفهان آماده باز 
نگه داشتن فرودگاه اصفهان است و اگر فرودگاه تهران بسته 
است؛ امام (ره) اینجا بیایند. این خبر یک فرج و گشایشى بود 
که خداوند فراهم کرد. هرچند عده اى از علماى بزرگ که 
من با آنها صحبت کردم معتقد بودند االن براى آمدن امام 
(ره) زود است و شرایط آماده نیســت و به امام (ره) بگویید 

به ایران نیاید.  
رئیس جمهورى یادآور شد: اگر بخواهم تشبیه کنم مثل آن 
آتشى که براى حضرت ابراهیم(ع) فراهم کرده بودند و او بى 

دغدغه رفت وسط آتش و آتش سرد شد. / 4410

نقش مهم اصفهان در پرواز انقالب

رئیس مرکز تحقیقات سرطان با اشــاره به اینکه سرطان 
دومین علت مرگ در بین مردم ایران است،گفت: ساالنه 
300میلیارد تومان هزینه شیمى درمانى در کشور مى شود 

اما به نظر بنده تأثیرى در درمان بیماران ندارد.
 پروفسور محمد اسماعیل اکبرى اظهار کرد: حدود 150هزار 
سرطان جدید در ســال در ایران شناسایى مى شود.سالى 
حدود 6 درصد در میزان ابتال به سرطان در ایران رشد داریم 

اما نسبت به کشورهاى غربى تعداد ابتالدر ایران کمتر است؛ 
به طورى که حدود یک پنجم کشــورهاى غربى در ایران 

ابتال به سرطان داریم.
وى با بیان اینکه در هیچ کشورى به اندازه ایران رشد ابتال 
به سرطان نداریم،گفت: در ایران سرطان معده کشنده ترین 
نوع سرطان است؛همچنین فقر و فرهنگ دو عامل اصلى 

در ابتال به سرطان هستند.

سرطان، دومین علت مرگ در مردم ایران
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2546 پروژه افتتاح مى شود
معاون هماهنگى امـور عمرانى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: در دهه مبارك فجر 2546 پروژه با صرف 4509 
میلیارد تومان اعتبار افتتاح مى شود. حجت ا... غالمى 
افزود: حـدود 8 درصد این اعتبارات ملـى و 10 درصد 
اسـتانى و ملـى- اسـتانى، 29 درصـد از محل بخش 
خصوصى و 50 درصد از شـهردارى و تعاونى و منابع 
داخلى دستگاه ها و پروژه هاى خیرساز و راهدارى نیز 
حدود 3 درصد است. همچنین حدود 74 پروژه در هر 

شهرستان کلنگزنى خواهد شد.

مهاجرت معکوس
 در 5 شهرستان 

على رحمانـى، مدیرکل امور روسـتایى و شـوراهاى 
استاندارى اصفهان با بیان اینکه پنج شهرستان استان 
مهاجرت معکوس داشته اند، تاکید کرد: وقتى اعضاى 
شوراها گالیه مى کنند که زمین براى مسکن روستایى 
دچـار محدودیت اسـت، موید مهاجـرت معکوس به 
روستاهاست و سعى شده با سیاست هایى از جمله ایجاد 
بازارچه هاى محلى و ایجاد زیرسـاخت در روستاها از 

مهاجرت روستاییان جلوگیرى کنیم. 

افتتاح پروژه  ها در زمان مقرر
معاون عمران شهرى شـهردار اصفهان گفت: کمبود 
گاز و برق باعث شـده تولید سـیمان کاهـش یابد، اما 
شـهردارى تـالش مى کنـد سـیمان را تهیه کـرده و 
پروژه ها را در موعد مقرر به بهره بردارى برساند، در واقع 
به افتتاح پروژه هاى شهر در زمان مقرر پایبند هستیم. 
ایرج مظفر  با اشاره به مشـکالت موجود براى اجراى 
پروژه هـا، گفت: غیـر از کمبود منابع مالى، متأسـفانه 
کمبود گاز و برق باعث شده تولید سیمان کاهش یابد، 
اما شهردارى تالش مى کند سیمان را تهیه و پروژه ها 

را در موعد مقرر به بهره بردارى برساند.

ضرر 19 میلیاردى
 صنعت مرغدارى 

دبیر انجمـن مرغداران اسـتان اصفهان با اشـاره به 
ضرر 19 میلیـاردى صنعـت مرغـدارى اصفهان در 
یک ماه، گفت: با تداوم شرایط موجود و تامین نشدن 
کامل نهاده ها، در آینده دوباره با افت جوجه ریزى و 
کاهش تولید مواجه شـده که در این شرایط احتمال 
افزایش قیمت مـرغ در ایام عیـد وجـود دارد. بهرام 
پاکزاد ، اظهار کرد: متاسفانه طى دو ماه گذشته مرغ 
به قیمت واقعى خود نرسیده اسـت و مرغدار به طور 
متوسط کیلویى دو هزار تومان با ضرر محصول خود 

را عرضه مى کند.

برگزارى جلسه 
کنترل پروژه مخابرات 

جلسـه کنترل پـروژه مخابـرات منطقه اصفهـان  به 
صورت ویدئو کنفرانس با حضور مدیر مخابرات منطقه 
اصفهـان، معاونین و مدیران این مجموعه و رؤسـاى 
ادارات مخابرات کلیه شهرستان هاى اصفهان برگزار 
شد. اسماعیل قربانى، مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
در این جلسه با تاکید بر اجراى به موقع پروژه ها گفت: 
باید با برنامه ریزى علمى و استفاده از مبانى تخصصى 
کنترل پروژه تمام طرح هاى در دست اقدام در سطح 
اسـتان با دقت هر چـه تمام تر در سـریع تریـن زمان 
ممکن جهت استفاده هم اسـتانى هاى عزیز به بهره 

بردارى برسد.

ساخت 4 حوضچه
به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه2، در 9 ماه ابتداى 
سال جارى، تعداد 4 عدد حوضچه روي خطوط انتقال 
آب در سـطح منطقه ساخته شـده است. شـایان ذکر 
اسـت از این 4 حوضچـه 2 حوضچه بـر روي خطوط 
انتقال آب خیابان فیض ، یـک حوضچه خیابان میر و 
یک حوضچه پل مفتح می باشد . این عملیات توسط 
پرسـنل کارگاه تعمیرات و نگهداري شبکه توزیع آب 

صورت گرفته است.

خبر

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
گفت: روز 22 بهمن ماه با توجه به شیوع بیمارى کرونا، 
هیچ گونه راهپیمایى برگزار نخواهد شد بلکه راهپیمایى 

خودرویى و موتورى در سطح شهر برگزار مى شود.
محمد على احمــدى اظهار کرد: اصلى ترین سیاســت 
برنامه هاى دهه فجر اســتان اصفهان، فراگیرى است؛ 
ستادهایى هم در سراسر استان تشکیل شده تا آحاد مردم 
بتوانند سهمى در برنامه بزرگداشت دهه فجر داشته باشند؛ 
زیرا ایام ا... دهه فجر نشان مى دهد، انقالب اسالمى زنده 
است و مردم به آرمان هاى انقالب اسالمى پایبند هستند.

وى ادامــه داد: معاونت هــاى شــهردارى اصفهــان، 

برنامه هاى بسیار فاخرى را براى ایام ا... دهه فجر در نظر 
گرفته اند. جشنواره هاى متعدد و محله محورى براى دهه 
فجر پیش بینى شده است که بخشى از آن توسط بسیج و 

شهردارى اصفهان اجرا خواهد شد.
احمدى ادامه داد: روز 16 بهمن ماه، در سراســر استان 
اصفهان برنامه عطر افشانى قبور شــهدا و برنامه هاى 
هنرى برگزار خواهد شــد؛ همچنین اختتامیه جشنواره 
ارادت به حضرت صاحب االمر توسط قرارگاه مهر و امید 

برگزار خواهد شد
وى خاطرنشان کرد: در ساعت 21 شب 21 بهمن ماه، نور 

افشانى و نداى ا... اکبر بر بام ها برگزار مى شود.

شهردار اصفهان گفت: فاز نخست رینگ چهارم حدفاصل 
محل جدید شرکت نمایشگاه ها تا بعد از کارخانه قند با بهره 
بردارى از مجموعه پل  ها و تقاطع غیرهمسطح سردار شهید 

سلیمانى تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.
قدرت ا... نوروزى در حاشــیه برگزارى جلسه بررسى روند 
پیشرفت پروژه هاى عمرانى شهر اظهار کرد: در این جلسه 
وضعیت پروژه پل آفتاب بررســى و نقاط قوت و ضعف آن 
احصا شد. وى با بیان این که مقرر شــد مجموعه پل ها و 
تقاطع غیر همسطح ســردار شهید سلیمانى تا هشت هفته 
آینده تکمیل شود، افزود: آزادسازى مسیر کیلومتر چهارم تا 
هفتم پروژه رینگ چهارم تکمیل شده و 600 متر آزادسازى 

در پروژه شهید ســلیمانى نیز در ادامه اجراى رمپ ها انجام 
شده است.

شهردار اصفهان ادامه داد: در حال حاضر آزادسازى 1600 
متر دیگر از مســیر رینگ چهارم باقى مانده که بر اساس 

برنامه ریزى ها انجام خواهد شد.
وى با ابراز خرسندى از پیشــرفت پروژه پل قهجاورستان، 
تصریح کرد: در این مســیر با چالش هاى متعددى از جمله 
وجود تأسیسات و دیگر موانع رو به رو بودیم که خوشبختانه 
رفع شده است. شــهردار اصفهان افزود: فاز نخست رینگ 
چهارم با باز شدن مســیر روى تردد خودروها بهره بردارى 

شده و منتظر افتتاح رسمى آن هستیم.

بهره بردارى از فاز نخست 
رینگ چهارم تا پایان سال

روز 22 بهمن راهپیمایى گروهى 
در اصفهان انجام نمى شود

کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
درمورد وضعیت آلودگى هوا در روز پنجشنبه (امروز) 
هشدار داد و گفت: آلودگى هوا در مناطق مرکزى و 

صنعتى استان تا اواسط روز جمعه ادامه مى یابد.
حجت ا... على عسگریان ادامه داد: سامانه ناپایدارى 
روز پنجشنبه از مناطق غرب اســتان وارد مى شود 
که با فعالیت آن وزش باد به نسبت شدید تا شدید و 
بارش برف و باران بسیارى از مناطق به ویژه نواحى 
غرب و جنوب اصفهان را در روزهاى جمعه و شنبه 

فرا مى گیرد.
کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى با بیان اینکه 

از روز چهارشــنبه (دیروز)آلودگى هوا در کالن شهر 
اصفهان روند افزایشــى داشــته، خاطرنشان کرد: 
ابرناکى صبح روز پنجشنبه شــرایط آلودگى هوا را 
تشــدید مى کند و این وضعیت تا اواسط روز جمعه 

ادامه مى یابد.
على عسگریان با اشاره به افزایش 2 تا سه درجه اى 
دما در 24 ساعت آینده، گفت: بیشینه دماى هواى 
کالن شــهر اصفهــان در گرم ترین ســاعات روز 
چهارشنبه  به 17 درجه ســانتى گراد باالى صفر و 
کمینه دما صبح روز پنج شنبه به 2 درجه سانتى گراد 

زیر صفر مى رسد.

امروز آلودگى هواى اصفهان شدید است

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان با اشاره 
به افت 10 درصدى قیمت موبایل در بازار گفت: با افزایش 
قیمت موبایل و کاهش قدرت خرید مردم، افراد به سمت 
خرید گوشى هاى دســت دوم رفته اند تا جایى که بازار 
خرید و فروش گوشى هاى دست دوم در کشور و اصفهان 

داغ تر شده است.
حسن میرشمشــیرى در خصوص آخرین وضعیت بازار 
موبایل، اظهار کرد: با افت نرخ دالر، قیمت موبایل در بازار 
نیز رو به کاهش اســت. وى تاکید کرد: البته مردم تصور 
مى کنند که روند رو به کاهشــى موبایل همچنان ادامه 
دارد، به همین دلیل همچنان براى خرید موبایل دســت 

نگه داشته اند و میزان خرید در بازار کمتر شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان با بیان 

اینکه قیمت موبایل نسبت به ماه گذشته حدود 10 درصد 
کاهش یافته است، گفت: البته زمانى که نرخ دالر به 20 
هزار تومان کاهش یافت، شاهد سقوط 30 درصدى قیمت 
موبایل در بازار شدیم، اما با نوسانات دوباره بازار ارز، اندکى 

موبایل گران شد.
وى بــا بیان اینکــه در حــال حاضر قیمــت برندهاى 
سامسونگ، شیائومى و هووایى در بازار به نسبت مناسب 
اســت، تصریح کرد: این برندها با توجه به مجازى شدن 
آموزش در مدارس و دانشــگاه ها در پى شــیوع کرونا، 
طرفداران خــود را دارد، اما خریــداران برندهاى لوکس 
موبایل با قیمت باال، همچون آیفون به دلیل نوســانات 

شدید بازار، براى خرید دست نگه داشته اند.
میرشمشیرى با اشاره به رونق خرید و فروش گوشى هاى 

دست دوم و همچنان تعمیرات گوشى موبایل، گفت: با 
افزایش قیمت موبایل و کاهش قدرت خرید مردم، افراد 
به سمت خرید گوشى هاى دســت دوم رفته اند تا جایى 
که بازار خرید و فروش گوشى هاى دست دوم در کشور و 

اصفهان داغ تر شده است.
وى بــا بیــان اینکــه در هنــگام خریــد و فــروش 
گوشى هاى دســت دوم، افراد باید انتقال مالکیت آن را 
انجام دهند، گفت: اگر کاالیى نو و یا دست دوم را بدون 
ثبت رجیســترى، خرید کنیم همانند خودرویى است که 

سند آن به نام فرد زده نشده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان گفت: در 
حال حاضر پایین ترین قیمت موبایل در بازار اصفهان 3 

میلیون و باالترین قیمت باالى 40 میلیون تومان است.

بازار داغ خرید و فروش 
گوشى هاى دست دوم در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
طى 43 روز گذشــته در اصفهان بارش باران و برف 
را نداشته ایم و این امر منجر به تشدید آالینده ها شده 
است. وى ادامه داد: پیش بینى مى شود در این شهر تا 

پایان بهمن ماه نیز بارشى نداشته باشیم.
منصور شیشه فروش در نشست خبرى با بیان اینکه 
دى ماه امســال تنها چهار روز هواى سالم را داشتیم، 
اظهار داشت: همچنان این روند را داریم و این در حالى 
است که ذخیره آبى نیز اجازه بازگشایى رودخانه براى 

بهبود شرایط جوى را نمى دهد.
وى با بیان اینکــه در حال حاضــر 184 میلیون متر 
مکعب آب پشت سد زاینده رود وجود دارد، ادامه داد: 
این در حالى است که بارندگى در استان از اول مهر ماه 
74 میلیمتر بوده که در بلنــد مدت 30 درصد کاهش 

داشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان افزود: در 
کوهرنگ بارندگى 436 میلیمتر بوده که نسبت به بلند 

مدت که 555 میلیمتر بوده کاهش داشته است.
وى با بیان اینکــه همچنان 75 درصد از مســاحت 
استان در معرض خشکســالى قرار دارد، اضافه کرد: 
169 روستا در استان اصفهان در حال حاضر آبرسانى 
سیار انجام مى شود و از سوى دیگر تنها چهار درصد از 
تاالب گاوخونى نم و رطوبت دارد که این امر نیز بسیار 

خطرناك است.
شیشه فروش با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید همانطور 
که عزم ملى را براى احیاى دریاچه ارومیه به کار گرفت 
براى زاینده رود نیز چنین رفتارى داشــته باشد، ادامه 
داد: باید توجه داشت که خشکى زاینده رود فرونشست 
در اصفهان را تشدید و محیط زیست باید در این زمینه 

ورود جدى داشته باشد.

اصفهان؛ 43 روز زمستان، بدون بارش 

تعدادى از درختان روستاى خنب از توابع کاشان توسط 
عوامل ناشناس قطع شده است.

بر اســاس مشــاهدات عینى تعدادى از فعالین محیط 
زیست تعدادى از درختان روستاى خنب کاشان که یکى 
از کانون هاى اصلى تفرجــگاه و همچنین کوهنوردى 
خانوادگى کاشانى هاست، توسط عوامل ناشناس قطع 
شده است. به گزارش «مهر»، این موضوع طى یک نامه  

به اطالع دادستان عمومى و انقالب کاشان رسیده است. 
بنابر این گزارش حتى دهیار روستاى خنب نیز به دنبال 
عوامل قطع این درختان هستند اما فرد یا افرادى که اقدام 
به قطع درختان مى کنند بیشتر در روزهاى تعطیل این 

کار را مى کنند.
تاکنون بیش از 40 اصله از این درختان با عمر 50 تا 60 

ساله قطع شده اند.

قطع درختان توسط عوامل ناشناس

استاندار اصفهان گفت: این استان 6000  ُتن شیر خشک 
مازاد بر نیاز خود و آماده براى صادرات دارد.

عباس رضایى  یکــى از مطالبات اســتان را صادرات 
شیرخشک تولیدى آن اعالم و تاکید کرد: استان اصفهان 
آمادگى کامل براى تضمین تامین شیر خشک کشور و 
صادرات آن بصورت همزمان را دارد. رضایى به برخى از 

موانع و نگرانى ها در تهران براى صادرات شیر خشک 
استان اشــاره کرد و هشــدار داد: اگر مجوز صادرات از 
مبادى قانونى صادر نشود، شیرخشک بصورت قاچاق 
توسط دالالن و سوداگران با سود کالن به خارج از کشور 
قاچاق مى شود و این مساله اصال زیبنده استان اصفهان 
نیست که شیر خشکى که امکان صدور دارد، قاچاق شود.

6000 ُتن شیر خشک آماده صادرات از اصفهان است

رییس پلیــس امنیت اقتصادى ناجا اعــالم کرد: آمار 
پرونده هاى جرائم اقتصادى باالى یک میلیارد ریالى 

در استان اصفهان صددرصد افزایش یافت.
ســردار محمدرضا مقیمى در جلســه کارگروه قاچاق 
کاال و ارز اســتاندارى اصفهان با اشاره به نقش مثبت 
تشکیل پرونده هاى جرائم اقتصادى افزود: ارزش ریالى 
پرونده هاى ملى و مهم اســتان اصفهان 133 درصد 
و ارزش ریالى کل پرونده هاى حــوزه قاچاق و جرائم 

اقتصادى این استان 71 درصد افزایش یافته است.
وى با اشاره به روند افزایش پرونده هاى جرائم اقتصادى 
در استان اصفهان توسط پلیس امنیت اقتصادى تاکید 
کرد: باید جلوى قاچاق ســوخت از مبادى استان هاى 
مرکزى با ســهمیه ســوخت باال و داراى پاالیشگاه 

گرفته شود.
رییس پلیس امنیت اقتصادى تصریح کرد: دو موضوع 
بسیار مهم قاچاق سوخت و شــیر خشک از مهمترین 

موضوعات قابل بررسى در استان اصفهان است.
سردار مقیمى با اشاره به اینکه قاچاق سوخت از مبادى 
مرزى عقبه اى خارج از شهرهاى مرزى دارد خاطرنشان 
کرد: این اشــتباه اســت که فکر کنیم قاچاق سوخت 
بصورت مســتقیم از شــهرهاى مرزى کشور صورت 
مى گیرد در حالى که ریشــه بســیارى از قاچاق هاى 
سوخت از اســتان هاى مرکزى به ســمت مرزها و در 

نهایت خارج از کشور ُرخ مى دهد.
 وى با تاکیــد به اینکــه قاچاق ســوخت از مبادى و 
اســتان هاى مرکزى با سهمیه ســوخت باال و داراى 
پاالیشــگاه بیشــتر اتفاق مى افتد، ادامه داد: استاندار 
اصفهان براى پیشگیرى و مقابله از قاچاق سوخت مسیر 
درستى را طى مى کند، هدف ما منع قاچاق سوخت به 

سمت شهرهاى مرزى کشور است.

افزایش 100 در صدى 
پرونده هاى جرائم اقتصادى  

100میلیون به باال

مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان گفت: با نظارت 
دقیق و پایش هاى شبانه روزى، حدود دو سال و نیم 

است که در واحد هاى صنعتى 
پرورش طیور اســتان، بیمارى 
آنفلوآنزاى فــوق حاد پرندگان 

دیده نشده است.
شــهرام موحدى افزود: هزینه 
 pcr آزمایش هاى ویروســى
بسیار باالست، اما براى سهولت 
در کار و آرامــش خاطر مردم، 
هرگونه آزمایش ویروسى براى 
تشخیص آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان رایگان است.
وى گفت: هرساله با شــروع فصل سرما و مهاجرت 
پرندگان آزاد در سراســر جهان، آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان شــایع و کوچک ترین غفلــت باعث ورود 
بیمارى به مرغدارى ها مى شود.

شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در سال 95، 
50 (پنجاه) میلیارد ریال خســارت در استان اصفهان 

به بار آورد.

از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در اصفهان خبرى نیست

با حضور همایون حائرى معاونت برق و انرژى وزارت 
نیرو و نماینده مردم شهرستان هاى شهرضا و دهاقان 
در مجلس شــوراى اســالمى و مدیران عامل برق 

منطقه اى و توزیع برق استان اصفهان، بزرگ ترین 
نیروگاه خورشیدى جنوب استان با ظرفیت یک مگا 

وات در شهرك صنعتى خرم شهرضا افتتاح شد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در 

آئین افتتــاح این نیروگاه گفت: احــداث بزرگترین 
نیروگاه خورشــیدى جنوب استان اصفهان در سال 
97 با سرمایه اولیه 65 میلیارد ریال آغاز و در سال 98 

بصورت آزمایشى شروع به فعالیت کرد.
حمید عالقمنــدان بیان داشــت: این 
نیروگاه خورشــیدى مجهز بــه 4 هزار 
ســلول 250 وات مونو کریستال و 50 
مبدل برق مى باشــد کــه روزانه حدود 
50 هزار و 500 کیلو وات توان به شبکه 

توزیع تزریق مى کند.
گفتنى اســت؛ حائرى معاونــت برق و 
انرژى وزارت نیرو و هیئت همراه از پست 
230 کیلو ولت شــهرك رازى، پست 63 کیلوولت 
على آباد دهاقان، خطوط انتقال 63 کیلو ولت پست 
حکیم الهى و همچنین شبکه توزیع بازار سرپوشیده 

شهرضا بازدید کردند.

افتتاح بزرگ ترین نیروگاه خورشیدى
 در جنوب استان اصفهان

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: طى 
24 ساعت منتهى به روز چهارشنبه 170 بیمار مشکوك 
به کرونا در مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان شناسایى شده اند.
آرش نجیمى با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا 
در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: 
در این مدت 1097 بیمار مشکوك به کرونا به مراکز 
درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

مراجعه کرده اند.
وى با بیان اینکه از ایــن مراجعه کنندگان 170 بیمار 
قطعى کرونا شناسایى شده است، ابراز داشت: 65 نفر از 
این بیماران جدید شناسایى شده در مراکز درمانى تحت 

پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بسترى شدند.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان تعداد 
بیماران بهبود یافته کرونا طى 24 ساعت منتهى به روز 
چهارشنبه در مراکز درمانى تحت پوشش این دانشگاه 
را 47 نفر اعالم کرد و گفت: همچنین در این بازه زمانى 
8 بیمار مشکوك به کرونا در این مراکز جان باخته اند 

که تست پنج نفر از آنها مثبت کرونا بوده است.
وى با بیان اینکه در حال حاضــر 380 بیمار مبتال به 
کرونا در مراکز درمانى تحت پوشــش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان بسترى هستند، ابراز داشت: از این 
تعداد 67 بیمار در بخش مراقبت هاى ویژه نگهدارى 

مى شوند.

شناسایى170بیمار جدید مبتال به کرونا در اصفهان
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پرکارترین بازیگران مرد جشنواره امسال فیلم فجر را بشناسید

6 مرد با 2 فیلم
سرانجام پس از کش و قوس هاى فراوان سى و نهمین جشنواره فیلم فجر با اعالم اسامى آثار حاضر 

در بخش سوداى سیمرغ آغاز به کار کرد. هر ساله و با اعالم اسامى آثار حاضر در جشنواره فیلم فجر تب و تاب 
شانسهاى اصلى دریافت سیمرغ و همچنین پرکارترین بازیگران حاضر در مهمترین رویداد سینمایى کشور باال 
مى گیرد، امسال نیز برخى بازیگران توانستند با حضور در دو فیلم به عنوان پرکارترین بازیگران شناخته شوند. 
پژمان جمشیدى، جمشید هاشم پور، رضا عطاران، هوتن شــکیبا، امیر شمس و امیر نوروزى بازیگران مردى 

هستند که امسال با دو فیلم راهى سى و نهمین جشنواره فیلم فجر شده اند.

هوتن شکیبا
هوتن شکیبا که حال به عنوان یکى از دارندگان سیمرغ 
بلورین جشنواره فیلم فجر شــمار مى رود، امسال هم 
همکارى تازه اى با نرگس آبیار داشته است، وى توانست 
در جشنواره سى و هفتم با «شــبى که ماه کامل شد» 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را از آن خود نماید.  وى 
در سى و نهمین جشــنواره فیلم فجر با دو فیلم «ابلق» 
به کارگردانى «نرگس آبیار» و «تى تى» ســاخته آیدا 
پناهنده حضور خواهد داشــت. ابلــق دومین همکارى 

مشترك شکیبا با الناز شاکردوست است. 

پژمان جمشیدى
پژمان جمشیدى که در سال هاى گذشته جایگاه خود 
به عنوان یک بازیگر را تثبیــت کرده تاکنون یک بار 
موفق به نامزدى سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر 
شــده اما همچنان ســوداى دریافت این جایزه را در 

سر دارد.  
وى امسال با دو فیلم «خط فرضى» ساخته فرنوش 
صمدى و فیلم ســینمایى «شیشــلیک» ســاخته 
محمدحسین مهدویان راهى سى و نهمین جشنواره 

فیلم فجر شده است. 

رضا عطاران
عطاران تاکنون چهار بار نامزد سیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر شده است، وى سرانجام براى فیلم سینمایى 
«طبقه حساس» به کارگردانى «کمال تبریزى» این 

جایزه را به خانه برد. 
رضا عطاران امســال با دو فیلم راهى ســى و نهمین 
جشــنواره فیلم فجــر شــده اســت، وى در دو فیلم 
«شیشلیک» به کارگردانى «محمدحسین مهدویان» 
و «روشــن» بــه کارگردانــى «روح ا... حجازى» به 
ایفاى نقش پرداخته است. شیشلیک نخستین تجربه 

همکارى عطاران با مهدویان است.

جمشید هاشم پور
هاشم پور یکى از پرافتخارترین بازیگران سینما در سى و 
نهمین جشنواره فیلم فجر است، وى بعد از دریافت دیپلم 
افتخار جشنواره براى فیلم هیوا سرانجام براى بازى در 
فیلم سینمایى «دارکوب» سیمرغ بلورین سى و ششمین 

جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد. 
جمشید هاشــم پور امســال با دو فیلم راهى جشنواره 
فیلم فجر شده است، وى در آثارى همچون گیج گاه به 
کارگردانى عادل تبریزى و فیلم سینمایى «شیشلیک» 
به کارگردانى «محمدحسین مهدویان» به ایفاى نقش 
پرداخته اســت، منتقدان احتمال دریافت سیمرغ براى 

فیلم «گیج گاه» را براى وى متصور مى شوند. 

امیر شمس
امیر شــمس ســالها در قامت بازیگر تئاتر ظاهر شده و 
در آثارى ســینمایى همچون «در میان تپه ها» حضور 
داشته است، وى براى نخستین بار راهى جشنواره فیلم 
فجر شده و حضورش با دو فیلم به نوعى شروعى رویایى 
اســت. وى به خاطر بازى در نمایــش هایى همچون 
کوریوالنوس، رومولیت، نقل مکان و آشویتس زنان در 

تئاتر شناخته مى شود.
وى امســال در دو فیلم «مامان» ساخته آرش انیسى و 
«مصلحت» به کارگردانى «حســین دارابى» به ایفاى 
نقش پرداخته است، باید دید این بازیگر جوان مى تواند 
در اولین حضور خود در جشنواره فیلم فجر به نامزدى و یا 

دریافت سیمرغ بلورین جشنواره برسد یا خیر. 

امیر نوروزى
امیر نوروزى طى ســال هاى گذشــته جاى پاى خود را 
در میان اهالى تئاتر سفت کرده اســت، وى توانست با 
درخشــش در نمایش «النچر 5» مورد تایید بســیارى 
از اهالى هنــر و منتقدین قرار گیرد. ایــن اولین حضور 
نوروزى در جشــنواره فیلم فجر است. وى امسال در دو 
فیلم «مامان» ساخته آرش انیســى و «مصلحت» به 
کارگردانى «حسین دارابى» به ایفاى نقش پرداخته است، 
از نکات جالب این اتفاق همبازى شدن «امیر نوروزى» 
و «امیر شــمس» در هر دو فیلم و قرارگیرى هر دو در 
فهرست پرکارترین بازیگر سى و نهمین جشنواره فیلم 

فجر است. 

  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر|
همزمان با مراحل پایانى تصویربردارى سریال «خوب، 
بد، جلف: رادیو اکتیو» به کارگردانــى و تهیه کنندگى 
محسن چگینى، اولین قسمت این سریال فردا جمعه 10 

بهمن ساعت 12 توزیع مى شود.
ســازندگان این پروژه بــا رعایت تمــام پروتکل هاى 
بهداشتى از 15 شــهریور، تصویربردارى این سریال را 
از تهران آغاز کردند و پس از طى 5 ماه، مشــغول ضبط 

باقى مانده کار هستند.
 پیمان قاسم خانى عالوه  بر نویسندگى و طراحى «خوب، 
بد، جلف؛  رادیو اکتیو» به عنوان مشاور کارگردان، محسن 
چگینى را همراهى کرده  اســت و همچنین در نگارش 
این سریال مهراب قاســم خانى و امیرمهدى ژوله نیز 

همکارى کردند.
در این سریال سام درخشــانى، پژمان جمشیدى، حامد 
کمیلى، آناهیتا درگاهى، محمد بحرانى، امیرمهدى ژوله، 
مارال فرجاد، فرزین محدث، شکیب شجره، تینو صالحى 
با حضور فرهاد آییش و گوهر خیراندیش به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
گفتنى اســت این ســریال بعد از موفقیت هاى دو فیلم 
«خوب، بد، جلف» و «خوب، بد، جلف؛ ارتش سرى» در 
سینما و اکران آنالین در قالب یک سریال 15 قسمتى به 

صورت اختصاصى روز هاى جمعه از فیلیمو پخش شود.

گیتى معینى، بازیگر ســینما درباره فعالیت هاى اخیر خود 
در عرصه بازیگرى گفت: طى یکســال گذشته به سختى 
سر پروژه ها حضور یافتم، خوشحالم که یکى از پرکارترین 
سالهاى خود را پشت سر مى گذارم اما از سویى کرونا شرایط 

را برایم بسیار سخت کرده است. 
وى در همین راستا ادامه داد: امسال در آثار متنوعى بازى 
کردم که به نظر خودم بهترینش تــا اینجا حضور در فیلم 
ســینمایى «ابلق» به کارگردانى نرگس آبیار است، سعى 
کردم تا در تمامى پروژه ها بهداشت را رعایت کنم تا مبادا در 

این سن به کرونا مبتال شوم. 
این بازیگر ســینما و تلویزیون دربــاره حضورش در فیلم 
«ابلق» اضافه کرد: در فیلم نرگس آبیار نقش مادر هوتن 
شــکیبا را بازى مى کنم، این نقش یکى از سخت ترین و 
در عین حال شیرین ترین نقش هایى بود که ایفا کردم و در 
آن با بازیگران خوبى مثل بهرام رادان، هوتن شکیبا و الناز 
شاکردوست همبازى شــدم. وى در همین رابطه تصریح 
کرد: نقشم در فیلم ابلق را بســیار دوست دارم اما گریم به 
شدت ســنگینى را تحمل کردم، به خاطر گریم طوالنى 
و سخت حتى سه بار کارم به بیمارســتان کشید، اما آنچه 
شیرین بود اینکه خود نرگس آبیار کنارم بود و همیشه حتى 
در بیمارستان هم مرا تنها نگذاشت. گریم من در فیلم ابلق 
ســخت ترین و طوالنى ترین تجربه گریمى بود که طى 
تمامى ســالهاى بازیگرى تجربه کرده بودم. بازیگر فیلم 
سینمایى «ابلق» نرگس آبیار را کارگردانى کاربلد دانست و 
اضافه کرد: آبیار کار خودش را بلد است، سینما را مى شناسد 
و به خوبى با بازیگرانش ارتباط برقرار مى کند، وى به خوبى 
در ساخت فضا و اتمسفر بازیگران را راهنمایى مى کند و از 
سویى همیشه جوى آرام، دوســتانه و پر از احترام را براى 
بازیگران فراهم مى کند. وى عــالوه بر کارگردان بودن، 

انسان درستى است و همیشه با من با مهربانى رفتار کرد. 
معینى با اشاره به حادثه اى که در فیلمبردارى ابلق برایش رخ 
داده افزود: سر فیلمبردارى بودیم که براثر یک اتفاق پاى من 
شکست، باور کنید تمامى بازیگران و نرگس آبیار نگذاشتند 
آب در دل من تکان بخورد، به نحوى که گاها یادم مى رفت 
که پایم شکسته است و حتى برخى صحنه ها را نشسته و با 

پاى شکسته بازى کردم. 
وى درباره فضاى داســتان فیلم ابلق اضافه کرد: «ابلق» 
روایت داستانى تلخ است، نمى توانم بیشتر از این بگویم اما 
داستانى غم انگیز را دنبال مى کند، با این وجود از این فیلم 

بهترین خاطرات در ذهن من به یادگار مانده است. 
معینى با اشاره به احتمال استقبال از فیلم ابلق خاطرنشان 
کرد: خوشــبختانه چندین منتقد فیلم را تحسین کرده اند، 
تا آنجایى که من در اثر حضور داشــتم فیلمى شسته رفته 
ساخته شد و من براى دریافت سیمرغ بلورین کارگردانى و 
بهترین فیلم از جشنواره فیلم فجر براى ابلق شانس باالیى 

قائل هستم.

پژمان بازغى بازیگر موفق کشورمان که در سریال افرا به 
کارگردانى بهرنگ توفیقى حضور دارد تصویر جدیدى از 

نقش خود را منتشر کرد.
تصویربردارى سریال افرا به کارگردانى بهرنگ توفیقى 
و تهیه کنندگى مشترك مجید موالیى و محمدکامبیز با 
بازیگران مطرح سینما و تلویزیون، همچنان ادامه دارد. 
پژمان بازغى بازیگر و مجرى کشــورمان که به تازگى 
از مســابقه کودك شو جدا شده است در ســریال افرا با 

بازیگران دیگر مقابل دوربین قرار گرفت.
بهرنگ توفیقى، کارگردان ســریال آقازاده بار دیگر در 
سریال جدید خود با مهدى سلطانى همکارى کرده است. 
حضور مهدى سلطانى و پژمان بازغى به همراه بازیگران 
دیگر تجربه اى متفاوت را رقم خواهد زد. پژمان بازغى در 

سریال افرا نقش وحید را بر عهده دارد.
افرا یک سریال با موضوع درام و اجتماعى مى باشد که 
درباره فرد محیط بانى در جنگلهاى شمال کشور است 
که دغدغه محیط زیست و حیوانات دارد. در کنار فضاى 
کارى این شــخصیت، اتفاقات خانوادگى مختلفى رقم 

خواهد خورد. 
این سریال در 40 قسمت و براى شبکه یک سیما ساخته 
مى شود. بازیگران سریال افرا عبارتند از: مهدى سلطانى، 
پژمان بازغى، مهدى هاشمى، علیرضا آرا، روزبه حصارى 

و پیام دهکردى.
مهدى ســلطانى در نقش حاج محمود فــروزش فرد با 
نفوذى حضور دارد کــه پدر روزبه حصــارى در نقش 

مسعود است.

عرضه «خوب، بد، جلف: 
بخاطر گریم سنگینم رادیو اکتیو» از فردا

در «ابلق» 
3 بار بیمارستان رفتم

تجربه متفاوت 
پژمان بازغى 

در سریال «افرا»

گیتى معینى:

خ اخ ا ال ف ا ا گ ا گ

مســعود ده نمکى که به تازگى ســریال «دادســتان» را 
کارگردانى کرده و قرار اســت از نیمه بهمن یعنى تا چند 
روز آینده از تلویزیون پخش شــود حاال قصد دارد سریالى 
کمدى را در شــبکه نمایش خانگى کارگردانى کند. این 
سریال نیز در راستاى دیگر آثار ده نمکى در فضایى فساد 
ســتیز و عدالت خواه اســت در حال و هواى دیگر آثار وى 
است. ده نمکى سریال جدید خود را با سرمایه گذارى یکى 
از سامانه ویدئوى درخواستى ها خواهد ساخت که تا کنون 
چند قسمت از فیلمنامه آن را نوشته است. به نظر مى رسد 
با پایان شرایط پیش تولید آغاز فیلمبردارى این سریال به 
فصل بهار موکول شود. این سریال در ژانر کمدى و اثرى پر 
بازیگر و پر لوکیشن است که به لحاظ بازیگرى و فضاى کار 

از دیگر آثار این کارگردان بسیار وسیع تر است.
طبق اعالم قبلى سریال دادستان به کارگردانى مسعودده 
نمکى با بازى محمد کاسبى، ســیدجواد هاشمى، هومن 
برق نورد، برزو ارجمند، على ســلیمانى، بهنوش بختیارى، 
سحر قریشى، علیرضا اســتادى، کاوه سماك باشى، اصغر 

نقى زاده از اوسط بهمن ماه پخش شود.
در خالصه داستان این سریال آمده است: «دادستان یک 

سریال تخیلى است و مربوط به هیچ دولتى نمى شود!».

ده نمکى این بار 
با سریالى کمدى 

در شبکه نمایش خانگى
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دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفت: رفتار محرم 
نویدکیا مى تواند الگوى سرمربیانى باشد که براى توجیه عدم 
موفقیت به دنبال مسائل دیگر هستند. پیام نیازمند در گفت 
و گویى در مورد شرایط سپاهان و وضعیت این تیم در لیگ 

برتر توضیحاتى داد.
ســپاهان در این هفته یک بازى سخت را برد که 
مى توان گفت شش امتیازى بود. بازى مقابل یکى 

از بهترین خط حمله هاى لیگ چطور بود؟
بله، بازى با نفت آبادان واقعا شش امتیازى بود. بازى سخت و 
مهمى بود. به برد در این مسابقه خیلى نیاز داشتیم. خداراشکر 
بردیم تا بتوانیم به هدف هاى بزرگترى در آینده فکر کنیم. 
نفت آبادان تیم شایسته اى است و بى جهت به این رتبه در 
جدول نرسیده است. با همت و پشتکار بچه ها توانستیم 
از این بازى سخت به سالمت و با دست پر عبور کنیم.

بعد از 9 سال این اتفاق در آبادان براى 
سپاهان افتاد. در آن زمان بردن صنعت 
نفت در مسیر سومین قهرمانى پیاپى 
سپاهان بود. آیا امسال قهرمانى به 

شما چشمک مى زند؟
هرچند صحبت در مورد قهرمانى یا کسب 
سهمیه و کال موفقیت خیلى زود است اما 
باالخره طلسمى که چندین سال وجود 
داشت شکسته شد و ان شــاا... بتوانیم 
از این به بعــد رکوردهاى بهترى را به 

جا بگذاریم.
سپاهان در دو هفته اخیر دو تیم 
سخت و چغر را برده که نشان 
مى دهد هیچ تیمى مقابل شما 
تا آخرین لحظه نمى تواند 
حاشــیه امنیت داشته 

باشد و االن در 7بازى پیاپى شکست ناپذیر بودید.
قطعا دو بازى سختى که پشت سرگذاشــتیم و 6 امتیازى که از آن ها گرفتیم 
در آینده خیلى به ما کمک مى کند. این روند نباختن خیلى کمک مى کند که 

سپاهان در کورس بماند و همچنین به تیم ما شخصیت مى دهد.
سپاهان شاید تنها تیمى باشد که تا اینجا پرسپولیس 
را حتى با حضور سیدجالل حسینى تحت فشار زیادى 
گذاشت و خودت هم مقابل این تیم کلین شیت کردى.

بازى با پرسپولیس سه هفته پیش بوده و خیلى وقت است تمام شده، در مورد آن 
نظر خاصى ندارم. مى توانستیم برنده بیرون بیاییم و شایسته کسب سه امتیاز 
بودیم. آن ها موقعیت هایى داشتند و ما هم موقعیت هاى خوبى داشتیم اما به 

هرحال بدون گل تمام شد.
االن سه بازى پشت سر هم است که دفاع سپاهان با 
مهدى زاده و ولسیانى ترکیب جدید ولى محکمى را به 
خودش مى بیند. ایــن زوج دفاعى براى خودت چقدر 
کمک حال است؟ مى توانیم بگیم یک دیوار محکم در 

کنار خودت ساخته شده؟
کال نه فقط مهدى زاده و گئورگى، بلکه همه مدافعین میانى تیم ما مثل عزت 
پورقاز، محمدنژادمهدى یا هرکس دیگرى به نحو احسن بازى کرده اند. واقعا 
مدافعین وسط تیم ما خیلى شایسته هستند. چه آن هایى که بازى مى کنند و 
چه آن هایى که بازى نمى کنند، آنقدر از لحاظ فنى درجه یک هستند که قطعا 
در هر تیم دیگرى باشند مى توانند ستاره آن تیم شوند. امیدوارم بازى به بازى 
بتوانیم همان طور که در خط هجومى کار مى کنیم، در بازى هاى آینده روند گل 
نخوردن را هم شروع کنیم و در هربازى بتوانیم دروازه را بسته نگه داریم که به 

موفقیت تیم کمک بیشترى کنیم.
نفر اول تیم هستى که پشت ســر همه بازى مى کنى. 
کار خط حمله را چطور مى بینى؟ امسال گل هاى زیادى 
زدید و شهباززاده در این تیم، مدعى جدى آقاى گلى 

شده است.
خداراشکر خط حمله ما امسال خیلى عالى و بى نقص و سرحال کار کرده، هم 
سجاد و هم بقیه بازیکنان که در قسمت جلو بازى مى کنند. واقعا خیلى خوب 
است که در بیشــتر بازى ها گل زدیم. عملکرد خط هجومى ما خیلى 
خوب بوده و امیدوارم در خط دفاعى و قسمت عقب زمین هم این 
باالنس برقرار شود تا روند گل نخوردن را از بازى آینده استارت 

بزنیم و بتوانیم کم نقص تر کار را پیش ببریم.

در فصل جدید تا به اینجا کلین شیت هاى زیاد نداشتى 
ولى سیوهاى خیلى خوب و مهم زیادى داشتى.

همیشه گفته ام؛ کلین شیت نتیجه کار تیمى است. درست است به اسم دروازه 
بان ثبت مى شود اما نتیجه کار تیمى است. فصل قبل هم که رکورددار کلین 
شیت شدم همان موقع هم گفتم اگر دروازه اى بسته مى ماند همه تیم در آن 
دخیل هســتند. ضمن اینکه واقعا اولویت من کلین شیت نیست. اولویت من 
کسب موفقیت تیم و پیروزى در هر مسابقه است. بعد از آن به این مسائل فکر 
مى کنم. هیچ کس بدش نمى آید در هربازى دروازه اش بسته باشد اما اگر تیم 

ببرد همه خوشحالیم و بقیه آن مهم نیست.
 امســال نقش دروازه بان ها در تیم ها پررنگتر شده و 
بیشتر از آن ها مى شــنویم. مظاهرى، لک، فرعباسى، 
منادى و... این اتفاق را چطور میبینى؟ آیا فوتبال ایران 

دوباره به دوران دروازه بان سازى برگشته؟
بله، االن فوتبال ما از نظر دروازه بان خیلى غنى شــده و دروازه بان هاى خیلى 
خوبى چه در لیگ خودمان و چه خارج از کشور داریم. امسال واقعا دروازه بان  
آماده در کشورمان زیاد داریم. کار دروازه بان ها سخت است و از طرفى کار مربى 
تیم ملى هم براى انتخاب دروازه بان واقعا سخت است. این شرایط خیلى خوب 

است و ان شاا... در همه پست ها همین طور باشد.
یکى از ویژگى هاى امسال سپاهان آرامش نویدکیاست 
که به نظر مى رســد به تیم هم منتقل شده. رفتارهاى 
ســرمربى شــما مثل تعریف از تیم پیکان، انتقاد از 
هجمه ها علیه داورى ها و اینکه گفت اگر برنامه سازمان 
لیگ بد است، ما مربیان باید برنامه ریزى دقیق ترى 
داشته باشــیم، خیلى مورد توجه اهالى فوتبال قرار 
گرفته، چقدر این اخالق و رفتارها به کار شــما درون 

زمین کمک مى کند؟
رفتار محرم نویدکیا واقعا مى تواند الگو باشد. او با اینکه خیلى جوان است و تازه 
سرمربیگرى را شروع کرده مى تواند براى بقیه سرمربیانى که براى توجیه عدم 
موفقیت به دنبال مسائل دیگر هستند، الگو باشد. نویدکیا خیلى آرامش دارد و 

همین آرامش به بچه هاى تیم هم منتقل شده است.
شما دیدید که در هفته هاى ابتدایى، دو باخت بد را تجربه کردیم ولى آرامشى 
که نویدکیا منتقل کرد باعث شد تیم از لحاظ روحى روانى خیلى سریع برگردد. 
قطعا در آینده هم مطمئنم همینطور خواهد بود. به این ترتیب مى توانیم خیلى 
کارهاى بزرگترى انجام بدهیم و با آرامش موفقیت هاى بیشترى کسب کنیم.

تیم ملى را چطور مى بینى؟ مى توانیم با اســکوچیچ به 
جام جهانى برویم؟

تیم ملى خداراشکر در دو بازى مقابل بوسنى و ازبکستان نسبت به دوره قبلى 
که ویلموتس بود، خیلى امیدوار کننده نشــان داد. خیلى با برنامه تر و حساب 
شده تر بود و به نظرم با اینکه کارمان خیلى سخت است اما خیلى امیدواریم که 
از این مرحله سخت به ســالمت عبور کنیم و تمام امتیازات الزم را بگیریم تا 

اسکوچیچ هم با تمرکز بهتر و با استرس کمتر به کارش با قدرت ادامه بدهد.
اسکوچیچ نسبت به کار خیلى مشتاق است و شور و شوق زیادى دارد. او خیلى 
وقت مى گذارد و همه بازى ها را با دقت و ریزبینى نگاه مى کند. همه بازیکنان 
هم از این موضوع آگاه هســتند. از خدا مى خواهم یک سال خیلى فوق العاده 
براى تیم ملى باشد و اســتارت آن هم با این 4بازى که باید امتیازات کامل را 

بگیریم، زده شود.
در کنار تمرینات و مســابقات رسمى، در یک آکادمى 
فوتبال فعالیت دارى و اینطور به نظر مى رســد که از 
االن به دوران مربیگرى هم فکر میکنى. ضمن اینکه 
در یک آکادمى زبان هم فعالیــت دارى. به یادگیرى 
زبان انگلیسى هم توجه زیادى دارى، مساله اى که بین 

فوتبالیست هاى ایرانى خیلى کمرنگ است.
بله، همراه یکى دو نفر از دوستان خوبم در اصفهان این کار را انجام دادیم یعنى 
در آکادمى زبان و همچنین فوتبال فعالیت مى کنیم. هدف ما هم فقط و فقط 
خدمت رسانى اســت. از نظر مالى واقعا چیزى ندارد که بخواهم بگویم برایم 
سود دارد. اصال به دنبال منافع مالى نیستم. فقط هدفم خدمت به کسانى است 
که شاید در سن کم نیاز دارند دیده شوند و کمکشــان شود. چون خودم این 

دوره را گذرانده ام.
از لحاظ آموزشى احساس کردم نیاز اســت چنین کارى انجام شود. به همین 
خاطر با یکى دو نفر از دوستان زحمتکش و خالقم توانستیم چنین کارى کنیم. 
ان شاءا... کار خوب پیش برود که بتوانیم گسترده تر و جامع تر کار کنیم. امورات 
کار، هم در آکادمى زبان و هم در آکادمى فوتبــال خیلى عالى، روى اصول و 
با نظم است. به تمام کســانى که تا االن آمده اند و همچنین بچه هایى که در 
آکادمى فوتبال هستند گفته ام زبان انگلیســى اهمیت زیادى دارد. فردى که 
زبان انگلیسى بلد باشد نسبت به کسى که بلد نباشد خیلى تفاوت پیدا مى کند و 
متمایز مى شود. خودم تا حدى تسلط دارم و امیدوارم تمام کسانى که در فوتبال 
پایه هستند از همین االن روى این مســاله کار کنند چون به پیشرفتشان در 

آینده خیلى کمک مى کند.

آرامش نویدکیا اجازه نداد وارد بحران شویم

پیام نیازمند: قطعًا براى قهرمانى تالش مى کنیم
دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفت: رفتار محرم 
مى تواند الگوى سرمربیانى باشد که براى توجیهعدم نویدکیا

موفقیت به دنبال مسائل دیگر هستند. پیام نیازمند در گفت 
و گویى در مورد شرایط سپاهان و وضعیت این تیم در لیگ 

برتر توضیحاتى داد.
ســپاهان در این هفته یک بازى سخت را برد که 
مى توان گفت شش امتیازى بود. بازى مقابل یکى 

از بهترین خط حمله هاى لیگ چطور بود؟
نفت آبادان واقعا ششامتیازىبود. بازى سخت و بله، بازى با

به برد در این مسابقه خیلى نیاز داشتیم. خداراشکر  مهمى بود.
بردیم تا بتوانیم به هدف هاى بزرگترى در آینده فکر کنیم. 
نفت آبادان تیم شایسته اى است و بى جهت به این رتبه در 
جدول نرسیده است. با همت و پشتکار بچه ها توانستیم 
از این بازى سخت به سالمت و با دست پر عبور کنیم.

9بعد از 9 سال این اتفاق در آبادان براى 
سپاهان افتاد. در آن زمان بردن صنعت 
نفت در مسیر سومین قهرمانى پیاپى 
سپاهان بود. آیا امسال قهرمانى به

شما چشمک مى زند؟
مورد قهرمانى یا کسب  هرچندصحبت در
سهمیه و کال موفقیت خیلى زود است اما 
باالخره طلسمى که چندین سال وجود 
داشت شکسته شد و ان شــاا... بتوانیم 
از این به بعــد رکوردهاى بهترى را به 

جا بگذاریم.
سپاهان در دو هفته اخیر دو تیم 
سخت و چغر را برده که نشان 
مى دهد هیچ تیمى مقابل شما 
تا آخرین لحظه نمى تواند 
حاشــیه امنیت داشته 
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آرامش نویدکیا اجازه ن

پیام نیازمن

پیروزى ســپاهان مقابل صنعت نفت آبادان این تیم را هــم امتیاز با تیم 
صدرنشین استقالل در رده دوم قرار داده است.

 سپاهانى ها توانستند با گل دقایق پایانى مهدى زاده یک پیروزى ارزشمند 
خارج از خانه را مقابل صنعت نفت به دست آورند و جاى نفتى ها را در رده دوم 
جدول بگیرند. سپاهانى ها تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به استقالل 

در صدر جدول قرار ندارند.
در هفته هایى که حواشى زیادى پیرامون دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
شکل گر فته است، دو تیم صنعت نفت آبادان و سپاهان با کمترین حواشى 
کار خود را پیش مى برند. مخصوصاً سپاهانى  ها که نسبت به صنعت نفت از 
تجربه بیشترى برخوردار هستند و آماده اند تا صدر جدول را از چنگ محمود 

فکرى و شاگردانش در بیاورند.
تیم محرم با وجود این که در هفته هاى ابتدایى پر فراز و نشیب ظاهر شد اما 
به تدریج به شرایط ایده آلى رسید. نویدکیا معتقد است با کار بیشتر و تمرینات 
بیشتر نقاط ضعف تیمش رفع خواهد شــد و تنها هدفى که براى کادرفنى 
سپاهان تعریف شده، قهرمانى است. آن ها این روزها فقط به پیروزى فکر 

مى کنند و تا کنون نیز موفق ظاهر شده اند.
سپاهان در 7 بازى گذشته خود 4 برد و سه تساوى را کسب کرده و تا کنون 
شش پیروزى را در لیگ بیستم در کارنامه خود ثبت کرده است. خط حمله 
سپاهانى ها با وجود بازیکنى مثل شهباززاده که با به ثمر رساندن یک گل 
دیگر به صدر جدول گلزنان رســیده است در بهترین شــرایط قرار دارد و 

کادرمربى گرى این تیم خیال آسوده اى از خط حمله تیم شان دارند.
نویدکیا هنوز تغییرات زیادى در تیمش به وجود مى آورد تا به یک ترکیب 
ثابت برسد. او البته در خط حمله با سه مهاجم بازى مى کند و همواره با یک 

ترکیب هجومى وارد زمین مى شود. کى روش استنلى، محمدرضا حسینى 
و سجاد شهباززاده در ترکیب ثابت نویدکیا قرار مى گیرد و محمد محبى و 
محمدرضا خلعتبرى نیز جایگزین هاى مناسب خط حمله سپاهانى ها هستند.
نقطه ضعف سپاهانى ها در برخى مواقع در خط هافبک و خط دفاع این تیم 
دیده مى شــود که در این نقطه  در دیدار اخیر، سپاهانى ها با چند تغییر وارد 
زمین شــدند و آن هم حضور امید نورافکن و محمدرضا خلعتبرى در خط 
هافبک بود که نسبت به بازى هاى گذشته تاکتیکى تازه بود. در خط دفاع 
نیز شــایان مصلح به عنوان بازیکن ثابت در ســمت چپ خط دفاع به کار 

گرفته شد.
البته حضور بازیکنان مختلف دســت نویدکیا را براى اســتفاده از هر نوع 
تاکتیکى باز گذاشته اســت و باید دید ســپاهانى ها در ادامه لیگ چگونه 
کار خواهنــد کــرد و کدام تیــم مى تواند از پــس محرم نویدکیــا و تیم

 آماده اش برآید.

این سپاهان حریف مى طلبد

لیگ بیستم به علت منع حضور خارجى ها بهترین فرصت را براى 
سرمربیان ایرانى فراهم کرد تا با رو کردن هرچه در چنته دارند، ثابت 
کنند با وجود آنها نیازى نیست که باشگاه ها براى جذب سرمربى 

خارجى هزینه کنند اما در این 12 هفته اى که پشت سر گذاشتیم 
به جرأت مى توان گفت اکثر مربیانــى که روى نیمکت 
تیم هاى لیگ برترى نشسته اند به جاى آنکه انرژى خود 

را صرف به رخ کشیدن توانایى شان در امر مربیگرى 
کنند، به مسائل حاشیه اى پرداخته اند.

کافى است به نشست هاى خبرى قبل و بعد از دیدار 
تیم هاى تحت اختیار 16 سرمربى ایرانى لیگ 

بیستم دقت کنید تا به عمق فاجعه پى 
ببرید، قبل از بازى که پیشــاپیش به 
استقبال شکســت مى روند،  بهانه 
و توجیه هم که تــا دلتان بخواهد 
بسیار است، حداقل 15 تاى آنها 
مى توانند با ایراد گرفتن از برنامه 
ریزى سازمان لیگ به نفع «تیم 
خاص»، دست پیش را بگیرند تا 
در صورت شکست و اگر دستاویز 

دیگرى پیدا نکردند، پس نیافتند. 
شانزدهمى هم که تا روز آخر رقابت ها 
مى تواند از دستان خالى ناله کند و با 
مظلوم نمایى، سرپوشى بگذارد روى 

تمامى ناکامى هایش.
بعد از بازى هم در صورت نرسیدن به 
اهدافشــان، اول از همه یقه داورانى 
را مــى گیرند که از قضــا با قضاوت 
هاى پراشتباهشــان در فصل جارى 
کم بهانه دست این مربیان بهانه جو 

نداده اند و شاهکارى بوده اند در نوع خود! اگر هم استثنائاً معجزه اى 
رخ داد و داورى در قضاوتش بى عیب و نقص ظاهر شد، زمین هاى 
یخ زده و گل و شل که هســت، باز هم نبود دست هاى پشت پرده 
که نمى خواهند هیچ تیمى قهرمان شود همیشه به کارند و به تازگى 
هم مشامشان قوى شده و بوى قهرمانى بعضى تیم ها هم 
این دست ها را آزار مى دهد و این قصه سر دراز دارد و 
بهانه هاى نخ نما و تکرارى که حوصله فوتبالدوستان و 
طرفداران تیم ها را سر برده و تمامى ندارند، ساز و کار 

همیشگى این دست مربیان در زمان ناکامى است.
البته در میان این سرمربیان همیشه شاکى از زمین و 
زمان، یک فرد محجوب و آرام هم دیده مى شود که 
به تازگى به جرگه مربیگرى پیوسته و براى 
اولین بار روى نیمکــت یک تیم لیگ 
برترى نشسته که خوشبختانه هنوز به 
این فضا آلوده نشده. سرمربى نامبرده، 
بى خیال قیل و قال همقطارانش به 
کار خود مشــغول بوده و همانطور 
که آنها ســرگرم اختالفات درون 
باشــگاهى و حواشــى خارجى 
هستند، به همراه شــاگردانش، 
چراغ خاموش و نرم از بغل حرکت 
مى کند و حاال تیمش را به میلیمترى 
صدر جدول رســانده، آن هم در هفته اى که 
اکثر مدعیان، امتیازات حساســى از دســت 
داده اند. هیچ بعید نیست این سرمربى تازه کار 
و جوان، تیم تحت هدایتش را با همین فرمان 
تا صدر جدول پیش راند و در انتهاى فصل هم 
با طالیى کردن جام قهرمانى لیگ بیســتم، 
فوتبالدوستان اصفهانى را پس از شش سال به 

آرزویشان برساند.

بى حاشیه ترین نیمکت لیگ بیستم در یک قدمى صدر جدول

سرمربى تازه کار، گوى سبقت را از بهانه جویان ربود

12 هفته اى که پشت سر گذاشتیم 
 مربیانــى که روى نیمکت 
 ند به جاى آنکه انرژى خود 

ى شان در امر مربیگرى 
اخته اند.

خبرى قبل و بعد از دیدار 
مربى ایرانى لیگ 

 فاجعه پى 
پیش به 
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واهد 
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مه 
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 تا 
یز

تند. 
قابت ها 
 کند و با 
رد روى 
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هانه جو 

هم مشامشان قوى شده و بو
این دست ها را آزار مى
بهانه هاى نخ نما و تکر
طرفداران تیم ها را سر
همیشگى این دستم
البته در میان این سرم
زمان، یک فرد محجو
به تازگى به
اولین بار
برترىن
این فض
بى خی
کار خ
آ که
باش
هس
چراغ
مى کن
صدر جدول رس
اکثر مدعیان، ام
داده اند. هیچ بعی
و جوان، تیم تح
تا صدر جدول پی
با طالیى کردن
فوتبالدوستان اص
آرزویشان برساند

 تیم فوتبال سپاهان که موفق شد با برترى مقابل صنعت نفت در دیدار حساس 6 امتیازى هفته دوازدهم خودش را با 
استقالل صدرنشین هم امتیاز کند و یکى از شانس هاى جدى قهرمانى در لیگ محسوب مى شود، قصد دارد در پنجره 

زمستانى خودش را تقویت کند و در کنار چند خروجى احتمالى، در برخى پست ها بازیکنان مورد نظر را جذب کند.
طالیى پوشان در خط حمله به جز سجاد شهباززاده از عملکرد سایر نفرات از جمله کى روش استنلى و روح ا... باقرى 
رضایت کامل ندارند و به همین منظور سعى دارند با جذب یک مهاجم در کنار شهباززاده در این پست تقویت شده و 

در نیم فصل دوم با قدرت بیشترى پا به میادین بگذارند.
سپاهان چند روز قبل نامه اى به باشگاه العربى قطر زد تا شــرایط جذب مهدى ترابى را جویا شود ولى این بازیکن 
اعالم کرده در صورت برگشت به ایران اولویتش پرسپولیس خواهد بود و با تشکر از پیشنهاد سپاهان تلویحاً به آنها 

پاسخ منفى داده است.
از همین رو باشگاه اصفهانى به فکر جذب سایر گزینه ها افتاده و با درخواست کادرفنى قصد دارد پیمان بابایى، مهاجم 

تیم ماشین سازى را به خدمت بگیرد.
توجهى براى گرفتن رضایت نامه این بازیکن از باشگاه ماشین ســپاهانى ها پیشــنهاد قابل 
تعطیالت نیم فصل و باز شــدن پنجره زمستانى پیگیرى ســازى آماده کرده اند که در 

خواهد شد.
- ماشین سازى در نیم فصل نخست روى سه ضربه پنالتى پیمان بابایى در تقابل سپاهان 
کرد و بهترین عملکردش را در این دیدار ارائه داده مقابل تیم اصفهانى هت تریک 
نظر نویدکیا به جذب او جلب شود.و همین موضوع باعث شــد 

کار کردن روى ضربات ایستگاهى و به ویژه ضربات کرنر یکى از تاکتیک هاى همیشگى تیم فوتبال 
سپاهان در تمرینات این تیم به شمار مى رود.

پیروزى سپاهان مقابل نفت آبادان که این تیم را 22 امتیازى کرد و هم امتیاز با استقالل در رده دوم 
جدول رده بندى قرار داد، نه روى یک اتفاق که براساس یک کار تمرین شده به دست آمد.

شــاگردان محرم نویدکیا در روزهاى ابتدایى فصل ضعف زیادى روى ضربات ایستگاهى داشتند و 
بخشى از 14 گلى که این تیم تا پایان هفته دوازدهم مسابقات دریافت کرده، روى ضربات ایستگاهى 
بوده؛ اما همانطور که شاهد رشد تیم محرم نویدکیا در عرصه هاى مختلف بوده ایم، در استفاده از ضربات 
ایستگاهى و به خصوص کرنر نیز این تیم رشد محسوسى داشته و در مقابل نفت آبادان روى یک ضربه 
کرنر سه امتیاز نصیب طالیى پوشان اصفهانى شد. معموال تمرین و تکرار ارسال از کناره ها و ضربات 
کرنر، یکى از بخش هاى ویژه تمرینات سپاهان به شمار مى رود؛ آنها بازیکنان متبحرى در ارسال ها 
دارند و سروش رفیعى، محمدرضا خلعتبرى، امید نورافکن و دانیال اسماعیلى فر ارسال هاى کرنر و 
ضربات ایستگاهى را با مهارت خاصى انجام مى دهند. در سوى دیگر حضور بازیکنان سرزنى نظیر 
استنلى کى روش، محمدرضا مهدى زاده، نژاد مهدى،عزت پور قاز و .. شرایط این تیم در استفاده از 
توپ هاى هوایى را هم بهتر کرده است. معموال مهدى زاده یکى از شاخص ترین بازیکنان تیم در زدن 
ضربات سر در محوطه جریمه در تمرینات به شمار مى رود و سروش هم یکى از دقیق ترین ارسال 
کننده هاى تیم؛ زوجى که شروع کننده و خاتمه پخش گلى بودند که روى یک کرنر در دقیقه 88 حکم 

به برترى شاگردان محرم نویدکیا مقابل سیروس پورموسوى داد.

بیا اینجا بابایى!نقشه هاى محرم جواب داد

تیم ماشین سازى را به خدمت بگیرد.
توجهى براىگرفتن رضایتنامه این بازیکناز باشگاه ماشینســپاهانى ها پیشــنهاد قابل
تعطیالت نیم فصل و باز شــدن پنجره زمستانى پیگیرىســازى آماده کرده اند که در

خواهد شد.
- ماشین سازى در نیم فصل نخست روى سه ضربه پنالتى پیمان بابایى در تقابل سپاهان 
کردو بهترین عملکردش را در این دیدار ارائه داده مقابل تیماصفهانى هت تریک 
نظر نویدکیا به جذب او جلب شود.و همینموضوع باعث شــد 

مرضیه غفاریان

سعید رضى پور
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008003338 تاریخ ارسال نامه: 1399/09/28 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2382 فرعى از 32- اصلى که طبق دفتر الکترونیکى 
شماره 139520302008002829 بنام حمیدرضا شریفانى ثبت و سند صادر گردیده اینک 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008014857- 99/9/22 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19516- 9/22 /99 به 
گواهى دفترخانه شماره 292 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 

نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1085107 سید اسداله موسوى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/11/125
حصروراثت  

آقاى مرتضى پیرمرادیان نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 904 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901716 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زینل پیرمرادیان نجف آبادى بشناسنامه  5857 در تاریخ 99/8/14 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مرتضى پیرمرادیان 
نجف آبادى  ش ش 904  (فرزند متوفى)،  متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1084336/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/126 

آگهى تغییرات 
شــرکت عمران مومان اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 41455 
و شناســه ملــى 10260591739 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/12/18 :آقاى حامــد امیرى به 
شــماره ملى 1209935147 به سمت 
مدیرعامــل و رییــس هیــات مدیره 
آقا صدرالــه امیــرى به شــماره ملى 
1209292742 به ســمت عضو هیات 
مدیره و آقاى عادل امیرى به شماره ملى 
1200021045 به سمت نایب رییس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء 
آقاى حامد امیرى مدیــر عامل ورئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشــد. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره مى باشــد . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1083406)

آگهى تغییرات 
شرکت یاوران همیشه فیروز زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61343 و شناسه ملى 14007910719 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت و ماده مربوطه اساسنامه الحاق گردید : نقشه بردارى وشهر سازى و ارائه کلیه فعالیتهاى 
مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیت هاى خدماتى اعم از تامین نیروى 
انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا 
درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى :ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب 

مجوزهاى الزم اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1083764)

آگهى تغییرات 
شرکت یاوران همیشه فیروز زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61343 و شناسه ملى 14007910719 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ساسان معمار به شماره ملى1270464442 و سوزان 
معمار به شماره ملى 1272002896 و سهیل معمار به شــماره ملى1273048202 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند مهدى نوروزى به شماره ملى 1292355204 به سمت بازرس اصلى و ایمان قزاآنى قمصرى به شماره ملى 1290888108 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 

شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1083766)

آگهى تغییرات 
شرکت عمران مومان اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 41455 
و شناســه ملى 10260591739 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1397/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد :آقاى حامد امیرى به شماره ملى 
1209935147 و آقا صدراله امیرى 
به شــماره ملــى 1209292742 و 
آقاى عــادل امیرى به شــماره ملى 
1200021045 به عنــوان اعضاى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. آقاى ســلمان سبحانى به 
شماره ملى 1209952432 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى حسین شهیدانى 
به شــماره ملى 1270173340 به 
ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1083409)

آگهى تغییرات 
شــرکت گروه بین المللى ماندگار واگن 
سازى کوثر شرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 59797 و شناســه ملى 
14007311600 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مائده عطاریان به شماره ملى 
1272592049 و فاطمــه عطاریان به 
شــماره ملى 1272980545 و خدیجه 
کریمى به شماره ملى 6229919265 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. اسماعیل 
ذوالفقارى به شماره ملى 1289592233 
به ســمت بازرس اصلى و مهدى خالدى 
نژاد به شــماره ملى 1829375695 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
ســال انتخاب گردیدند اروزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1083669)

آگهى تغییرات 
شــرکت آلیاژ ســاز اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 41607 
و شناســه ملــى 10260593346 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : حجت الــه رضایى بــه کدملى 
1140172751به ســمت مدیرعامل( 
خارج از اعضا ) و ســید محسن کاظمى 
طبائى بــه کدملــى 1189538474 
بــه ســمت رئیس هیــات مدیــره و 
ابراهیم احمدى دســتگردى به کدملى 
6339821502به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیــره وعفت بابائــى خوزانى 
به کدملى 1140855654 به ســمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدندکلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضا ثابت نایب 
رئیس هیات مدیره و یکى دیگر از اعضاى 
هیات مدیره با مهر شــرکت معتبر است 
. مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1083671)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســازه و تجهیز زنده رود شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 23654 و 
شناســه ملى 10260444601 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/10/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : سید احمد موســوى به کدملى 
1120098017بسمت مدیرعامل و محمد 
دارابى پوربه کدملى1971317128بسمت 
رئیس هیــات مدیره و احمــد دارابى پور به 
کدملــى 1281729833بســمت نایــب 
رئیس هیات مدیــره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. جواد وطــن دار به کدملى 
1293461016و ناهید مســتوفى زاده به 
کدملى1286112222بترتیــب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1084261)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى پیشگامان بهین صنعت 
نوین ســهامى خاص به شــماره ثبت 
19849 و شناسه ملى 10260407338 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: صابر ثنائى کدملــى1189950278 
بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیر مختارى 
اصل کدملى0058080031 بعنوان مدیر 
عامل و علیرضا قاضى1292019638 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل: چک، ســفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمى با امضاء دو نفر از اعضاء 
هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر 
اســت. رئیس هیئت مدیره حق امضاى 
اسناد ادارى و غیر تعهدآور را دارد. . ضمنا 
مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1084352)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى کشــت و دام قائم به شماره 
ثبت 3723 و شناسه ملى 10260221100 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/27و نامه شــماره 6962 مورخ 
1399/08/11 اداره تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعى شهرســتان نجف آباد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - حســن زمانى علویجه به 
شماره ملى 1091967520 بسمت رئیس 
هیئت مدیره، حسینعلى علیرضایى علویجه 
به شماره ملى 1091844674 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و فائزه زمانى علویجه به 
شماره ملى 1271852632 بسمت منشى 
هیئت مدیره و مدیرعامل براى مدت سه سال 
انتخاب شدند. - کلیه چکها و اسناد تعهد آور 
شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاى 
فائزه زمانى (مدیرعامل) و حسن زمانى (رئیس 
هیئت مدیره ) و در غیاب حسن زمانى (رئیس 
هیئت مدیره) حســینعلى علیرضایى (نایب 
رئیس هیئت مدیره) حق امضا خواهد داشت و 
اوراق عادى با امضاى فائزه زمانى (مدیرعامل) 
و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1084385)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى کشــت و دام قائم به شماره ثبت 
3723 و شناسه ملى 10260221100 به استناد 
نامه شــماره 6960 مورخ 1399/08/11 اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرســتان نجف آباد 
و صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1399/07/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - صورتها و تراز مالى سال 1398 به تصویب 
رسید. - حسین علیرضایى علویجه به شماره ملى 
5659204155 به عنوان بازرس اصلى و فاطمه 
عبداللهى علویجه به شماره ملى 1090515456 
به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین شد. 
- حســینعلى علیرضایى علویجه به شماره ملى 
1091844674، حسن زمانى علویجه به شماره 
ملى 1091967520 و فائــزه زمانى علویجه به 
شماره ملى 1271852632 به عنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره، معصومه پورجم علویجه به شــماره 
ملى 1091855730 و حسنعلى کریمى علویجه 
به شماره ملى 1090510918 به عنوان اعضاى 
على البدل هیئت مدیره براى مدت سه سال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1084391)

تاسیس 
شرکت ســهامى خاص فراز آرویج اســپادان درتاریخ 1399/10/17 به شماره ثبت 4932 به 
شناسه ملى 14009708494 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : خدمات مشاوره در حوزه کشاورزى، ثبت نام 
امورنظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى، ترمیم نقشه و طرح هاى کشاورزى در تمام رشته 
هاى کشاورزى ( دام، گلخانه، زراعت، ، باغبانى ) ، طراحى و اجراى سازه هاى (گلخانه اى، دامدارى، 
دامپرورى، ) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر 
نجف آباد، محله بازار ، خیابان شهید دکتر على شریعتى ، خیابان شیخ بهایى [34] ، پالك 124 ، 
مجتمع تجارى ادارى نگین ، طبقه سوم ، واحد 301 کدپستى 8514667906 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3600000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 643 
مورخ 1399/09/02 نزد بانک ملى شعبه نجف آباد با کد 3211 پرداخت گردیده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم سمیرا سلیمانى بابادى به شماره ملى 
1080184422 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم ژاله صدرى نجف آبادى به شماره ملى 1091470553 و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على تدین نجف آبادى به شماره ملى 1092293280 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
عادل تدین به شماره ملى 1080305203 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى منصور 
تدین به شماره ملى 1091028079 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1083411)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آبان آسانبر آسمان درتاریخ 1399/11/04 به شــماره ثبت 2388 به شناسه ملى 
14009748849 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : طراحى 
، اجرا ، محاسبه ، سرویس و نگهدارى و فروش آسانسور و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و 
فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى 
خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ 
وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف 
شرکت. اخذ و اعطاى شــعبه 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 خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله دستگرد قداده ، خیابان 
پاکمن [110] ، کوچه (کارگر) ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8436179135 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1771 مورخ 1399/10/25 نزد 
بانک سپه شعبه جابرانصارى اصفهان با کد 1771 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام 
مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حبیب روح بخش خالق دوست به شماره ملى 1290889521 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عباس ترکى افارانى به شماره ملى 1292240288 و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمد محمد شریفى به شماره 
ملى 1293088005 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مسعود چراغى آفارانى به شماره ملى 1292283297 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال آقاى مجید گلچین به شماره ملى 1293062472 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1083837)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود آباد سازان نسل دنا درتاریخ 1399/10/22 به شماره ثبت 956 به شناسه ملى 14009719432 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : انجام 
امور بیمه اى واگذار شده از سوى صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان ، روستائیان و عشایر کارگذارى صندوق بیمه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط بموجب مجوز شماره 9946801 مورخ 1399/08/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تاسیس گردید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان سمیرم ، بخش پادنا ، دهستان پادناوسطى ، روستا کیفته گیوه سین، محله ندارد ، کوچه سروش ، خیابان امام خمینى ، پالك 433 
، طبقه همکف کدپستى 8677151682 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى هدایت 
اهللا عطائى به شماره ملى 1200046341 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقاى محمدرضا عطائى به شماره ملى 1209317362 دارنده 5000000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى هدایت اهللا عطائى به شماره ملى 1200046341 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمدرضا عطائى 
به شماره ملى 1209317362 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 مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سمیرم (1083666)

آگهى اصالحى 
شــرکت آواى مانــدگار آپادانــا ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 66103 و شناســه 
ملــى 14009568275 در آگهــى شــماره 
مــورخ   139930402085013215
1399/08/19نام خانوادگى احمد شــفیعى 
دهاقانى اشــتباه درج گردیده است که صحیح 
آن احمد احمد شــفیعى دهاقانى به شماره ملى 
1293042846 میباشد که مراتب بدین شرح 
اصالح و اعالم میگردد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1083665)

آگهى تغییرات 
شــرکت یاوران همیشــه فیــروز زنده رود شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 61343 و شناسه ملى 
14007910719 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سوزان 
معمار به شــماره ملى 1272002896 به سمت رئیس 
هیات مدیره و سهیل معمار به شماره ملى1273048202 
به ســمت نایب رئیس هیات مدیره و ساسان معمار به 
شماره ملى1270464442 به سمت مدیر عامل وعضو 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1083765)

آگهى تغییرات 
شرکت گروه بین المللى ماندگار واگن سازى کوثر شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 59797 و شناسه ملى 
14007311600 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/10/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مائده 
عطاریان به شــماره ملى 1272592049 به ســمت 
رئیس هیات مدیــره وخدیجه کریمى به شــماره ملى 
6229919265 به ســمت عضو هیات مدیره و فاطمه 
عطاریان به شــماره ملى 1272980545 به ســمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1083673)

آگهى تغییرات 
شــرکت آلیاژ ساز اســپادانا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 41607 و شناســه ملى 
10260593346 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/09/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سید محسن کاظمى 
طبائى به کدملــى 1189538474 و عفت بابائى 
خوزانى بــه کدملــى 1140855654 و ابراهیم 
احمدى دســتگردى به کدملى 6339821502 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1083670)

آگهى تغییرات 
شــرکت دیده بــان الکترونیک پارتاك شــرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 66513 و شناسه ملى 
14009681635 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خواجو ، کوچه 
فردوسى [5] ، خیابان چهارباغ خواجو ، پالك- 205 ، 
ساختمان صدر خواجو ، طبقه اول ، واحد 20 کدپستى 
8153716632 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1083165)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى بهین ســازان طاق کسرى شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 39058 و شناســه ملى 
10260566841 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/09/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهى 
به ســال1398 مورد تصویب قرار گرفت. محســن ملک 
محمدى به کد ملى 1270046985به سمت بازرس اصلى 
و آیت اهللا کیانى راد به کد ملى 4623198286 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1083836)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى پیشگامان بهین صنعت نوین سهامى خاص به شماره ثبت 19849 و شناسه ملى 10260407338 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/09/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : امیر مختارى اصل به کدملى 0058080031 ، صابر ثنائى به کدملى 1189950278 ، علیرضا قاضى به کدملى 1292019638 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1084348)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا ذوب مورچه خورت سهامى خاص به شماره ثبت 52493 و شناسه ملى 14004289435 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/12/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه ابتکار حساب آریا به شناسه ملى 10260655399 به سمت بازرس اصلى و حامد سمسار به شماره ملى 2002259194 به سمت بازرس على البدل 

براى دوره مالى سال 1397 انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1084257)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى پیشگامان بهین صنعت نوین سهامى خاص به شماره ثبت 19849 و شناسه ملى 10260407338 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 37 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : صاحبان امضاى مجاز: نحوه امضاى اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات سفته ها و سایر اوراق تجارتى و غیره و نیز 

اشخاصى را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1084349)

آگهى تغییرات 
شرکت سعید صنعت کارآفرین سهامى خاص به شماره ثبت 27354 و شناسه ملى 10260480760 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/09/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - آقاى محمدمهدى محمدى به کدملى 1293259373 ، آقاى محمد ابراهیمى نژاد به کدملى 1291158529 و آقاى رضا عسکرى مقدم به کدملى 1091164819 بسمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1084267)
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لیمو عمانى یک 
لیموى خشــک 
شده اســت که 
به انــواع غذا ها 
اضافه مى شود و 

فواید زیادى دارد.
یــه میرنــا الفتى متخصص  تغذ

کمــک مى گوید: لیمو عمانى به بدن 
مى کند تا از سموم موجود در بدن خالص 

شود و تمام باکترى هاى دستگاه گوارش را از بین 
مى برد. همچنین براى جمع آورى سموم و مواد 
زائد از تمام قســمت هاى بدن و دفع آن ها مؤثر 
است؛ به این معنى که به عنوان پاك کننده معده 

و روده عمل مى کند.
از لیمو خشک در تهیه نســخه هایى که به درمان 

سرماخوردگى و بیمارى هاى مختلف تنفسى کمک 
مى کند، استفاده مى شود.

مصرف لیمو خشک با پوســت آن به کاهش وزن کمک 
مى کند و مى تواند باعث کاهش تجمع چربى در بدن شود، زیرا 

پوست لیمو حاوى فیبر هاى محلول پکتین است که این فیبر ها به 
کند شدن روند هضم غذا و احساس ســیرى براى مدت طوالنى کمک 

مى کند.

روش 
طوالنى شدن عمر

محققان براى افزایش طول عمر انســان 
بیش از هر چیز از خواص مواد غذایى بهره 
برده اند و بیشــتر تمرکز خود را روى این 
موضوع گذاشته اند. آنها بر این باورند که 
زمان صرف غذا و حجمــى که مى خوریم، 
ارتباط زیادى به باال رفتــن میزان عمر ما 

دارد.
شــواهد بارزى که از فواید سالمتى انسان 
به دست آمده، نشــان مى دهد که انتخاب 
مواد غذایى ســالم به طور قطــع در این 
میان نقش مهمى را ایفا مــى کنند. تأثیر 
آن بر طــول عمر، بر ارتباط مــواد غذایى 
ناسالم با ابتال به بیمارى هاى مزمن صحه 
مى گذارد. چیزى که بیشــتر از نوع غذایى 
که مى خوریم، اهمیت دارد، زمان خوردن 
و حجم موادغذایى اســت و هر فردى باید 

آن را بیاموزد.
این مسئله که شما فردى سحرخیز هستید 
یا این که شــب ها بیدار مــى مانید، روى 
رفتارهاى تغذیه اى و متابولیســم غذایى 
بدن شما تأثیر به سزایى دارد و البته دفعات 
غذا خوردن در شما ممکن است تا حدودى 

هم به تأثیر ژنتیکى مربوط شود.
همچنین ارتباط فرد با موادغذایى هم نقش 
مهمى در این میان دارد. به عنوان مثال، به 
طور طبیعى زمانى که صبحانه نمى خورید، 
بیشتر احساس گرسنگى دارید. بنابراین، 
بسته به ارتباطى که با غذا برقرار مى کنید، 
ممکن است به دنبال غذایى باشید که خیلى 
سریع بتواند انرژى از دست رفته بدن را به 
شما برگرداند یا این که عاقالنه رفتار کنید 
و به رغم این که هنوز گرســنه هستید، اما 

دست از غذا خوردن بکشید.
اگر در حال گرسنگى به دنبال یک فنجان 
قهوه و شــیرینى هســتید تا گرســنگى 
صبحگاهى خــود را به تآخیــر بیاندازید، 
بهتر است از این پس، به فکر صبحانه اى 
ســالم تر باشید. بهتر اســت طبق هدف 
و برنامه اى که در طــول روز دارید، براى 

وعده هاى غذاییتان برنامه ریزى کنید.
بعد از صرف غــذا، عروق خونى گشــاد 
مى شوند تا منبع خون رسانى سالم براى 
اســتخراج موادمغذى صورت گیرد که در 
نهایت به نفع بدن است و ما آن را به کاهش 
انرژى تعبیر مى کنیم. درواقع، بدن شما به 
دنبال استراحت بعد از خوردن غذاست تا 

بتواند غذاى خورده شده را هضم کند.
بنابراین، هر چه غذاى بیشــترى بخورید، 
بدن شــما هورمون هاى بیشترى ترشح 
مى کند تا شما بیشتر ترغیب به استراحت 
شوید تا بتواند کار اصلى خود را انجام دهد. 
اما اگر به دنبال آن هســتید که انرژى خود 
را صبح ها یا آخر شــب باال نگه دارید، یک 
صبحانه یا صبحانه ســبکى میل کنید که 

موادمغذى زیادى داشته باشد.
اما اگر صبح برنامه فرده اى دارید که مانع 
از خوردن صبحانه مى شــود، از شب قبل 
صبحانــه را آماده کنید تا ســریع تر آن را 
بخورید و بدون صبحانه هم از خانه خارج 
نشوید. این نســخه در هر فردى مى تواند 
جوابگو باشد؛ این که غذاى سالم و البته کم 
بخورید تا بتوانید در طول روز هم کارهاى 
مهمى را که دارید، انجام دهید. مى توانید 
در وعده نهار هم ســبک بخورید و وعده 
اصلى تر را بین ســاعت 5 و 6 عصر صرف 

کنید.
تحقیقــات نشــان مى دهد کــه مصرف 
کالرى بیشتر در وعده صبحانه در مقایسه 
با مصــرف زیادتر کالرى در اواخر شــب 
مى تواند اثرات فیزیولوژیکى بیشــترى 
براى بدن داشته باشــد. غذا نخوردن در 
اوایل روز ساعات گرسنه ماندن را در چرخه 
24 ســاعته افزایش مى دهد که از طرفى 
منجر به کاهش التهــاب هاى بدن و بهبود 
استرس و داشــتن روده هایى سالم کمک 

مى کند.

برخى غذاهاى کنسروى ممکن است فواید سالمت مختلفى را ارائه کنند، در شرایطى که برخى 
دیگر به واسطه محتواى شکر و نمک زیاد خود که براى افزایش طول عمر و بهبود عطر و طعم 

به آنها اضافه شده اند، ممکن است بهترین انتخاب براى مصرف نباشند.
غذاهاى کنســروى مى توانند منبع خوبى از مواد مغذى مختلف باشند، اما حتى 
بدون افزودن نمک به آنها، این محصوالت مى توانند منبعى از سدیم 
اضافه در نظر گرفته شوند. به گفته مگان بیرد متخصص تغذیه، 
بسیارى از غذاهاى کنسروى حاوى سدیم اضافه هستند تا به 
حفظ و نگهدارى آنها طى فرآیند تولید کمک شود. این سدیم 
اضافه مى تواند موجب آثار سالمت منفى، به ویژه براى 
افرادى شود که به فشار خون باال یا بیمارى قلبى 

مبتال هستند.
مصرف نمک اضافــه زمانى که به 
بیمارى هــاى قلبى مبتال 
ممکن  هســتید، 
عالئم  است 
رونــد  و 
را  بیمارى 

ید  کند. اگر قصد تشــد
مصــرف نمک داریــد میزان 

ترجیح مى دهید از خود را کنتــرل کرده و 
سبزیجات و لوبیاها کنسروى استفاده کنید، شستشوى 
آنها با آب پیش از مصرف بهترین گزینه است. انجام این 
کار مى تواند به کاهش محتواى نمک غذاى کنسروى کمک 

کند و آنها را به گزینه اى کمى سالم تر تبدیل کند.
انتخاب محصوالت تازه در سوپرمارکت گاهى اوقات مى تواند گمراه 
کننده باشد. ممکن است محصول پیش از رسیدن کامل برداشت مى شود تا 

پیش از عرضه در فروشــگاه دچار فساد نشــود، یا این احتمال وجود دارد که مدت زیادى در 
فروشگاه باقى مانده باشــد. در مقابل، براى تهیه کنسرو از محصوالت کامال رسیده استفاده 

مى شود زیرا نگرانى کمترى درباره فاسد شدن آنها وجود دارد.
یکى از فواید اصلى غذاهاى کنسروى امکان نگهدارى آنها براى مدت زمانى طوالنى است. 
محصوالتى با ماندگارى باال مفید هســتند زیرا مى توانند به کاهش ضایعات غذایى کمک 
کنند، اما براى افزایش طول عمر غذاهاى کنسروى مواد نگهدارنده بیشترى نیز به آنها اضافه 
مى شود. به گفته جوى کوین متخصص تغذیه، بررسى این که کدام غذاهاى کنسروى از 

نظر مواد نگهدارنده موجود در آنها سالم تر از دیگران هستند، اهمیت دارد.
محصوالتى که حاوى سدیم کمتر یا فاقد شکر افزوده هستند را انتخاب کنید. میوه ها باید 
در آب خود و نه شربت کنسرو شده باشــند و ماهى و مرغ کنسروى در صورتى که فاقد 

روغن باشند، گزینه هاى سالم ترى خواهند بود.
تولید کنسرو مواد غذایى فرآیندى پیچیده است که اجازه مى دهد مواد غذایى تازه چیده 
شده براى چندین ماه و حتى در برخى موارد تا یک سال یا بیشتر بخش قابل توجهى از 
مواد مغذى خود را حفظ کنند. کنسرو کردن شامل چندین مرحله مى شود و به گفته 
ردا المردى متخصص تغذیه، یک مرحله شامل بیسفنول A، ماده اى شیمیایى موجود 

در دیواره داخلى قوطى کنسرو مى شود. مقادیر کم از این ماده مى تواند وارد غذا شده و بدن 
انسان را در معرض بیمارى هاى خطرناکى مانند دیابت نوع 2، بیمارى قلبى، سرطان پستان، 

سرطان پروستات، و نقائص مادرزادى قرار دهد.
گاهى اوقات فرآیند کنسرو کردن مواد غذایى مى تواند موجب از بین رفتن برخى مواد مغذى 
مانند ویتامین C شود که یک ویتامین محلول در آب است. از سوى دیگر، تراکم برخى مواد 
مغذى مانند لیکوپن به واسطه فرآیند کنسرو کردن مى تواند افزایش یابد. لیکوپن یک ماده 

مغذى با خواص آنتى اکسیدانى است که در مواد غذایى مانند گوجه فرنگى وجود دارد.
احمتمال بروز این اتفاق کم اســت، اما در برخى موارد، مصرف غذاى کنسروى که به خوبى 
پردازش نشده است مى تواند فرد را با باکترى خطرناکى به نام کلستریدیوم بوتولینوم آلوده کند. 
مصرف غذاى آلوده به این باکترى مى تواند موجب بوتولیسم شود که در صورت عدم درمان، 

این بیمارى جدى مى تواند به فلج و مرگ منجر شود.

آنچه باید درباره غذاهاى کنسروى بدانید

سم زدایى 
کامل بدن 

با لیمو عمانى رئیس دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، با عنوان 
این که کرونا در غذاهاى چرب ماندگارى بیشترى 
دارد و قند نیز ویروس کرونا را در برابر حرارت مقاوم 
مى کند گفت: نمى توان با قاطعیــت گفت که غذا 

عامل انتقال کرونا نیست.
علیرضا زالى، با عنوان این مطلب که در افرادى که 
از تغذیه سالم و کافى برخوردار نیستند شانس ابتالء 
به کرونا و مرگ و میر بیشتر است، گفت: افرادى که 
دچار اختالالت تغذیه و یا چاقى هســتند نسبت به 
دیگر افراد استعداد بیشــترى براى ابتالء به کرونا 
دارند. وى با بیــان اینکه بســیارى از افراد چاق به 
رغم چاقى از کمبود عناصــر کمیاب تغذیه اى رنج 
مى برند، افزود: چاقى شانس ابتالء و مرگ و میر را 

افزایش مى دهد.
زالى یــادآور شــد: طبــق بیانیه هاى ســازمان 
جهانــى بهداشــت شــواهد قطعى بــراى اینکه 
غذا به عنوان عامــل اصلى انتقــال کرونا در نظر 
گرفته شــود، وجود نــدارد اما نتایــج جدیدترین 
تحقیقاتى که در انســتیتو تحقیقــات تغذیه اى و 
صنایع غذایى کشــور انجام شده نشــان مى دهد 

نمى توان بــا قاطعیت گفت که غــذا عامل انتقال 
کرونا نیست.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، با 
تاکید بر ضرورت اعمال برخى تغییرات در طبخ مواد 
غذایى در دوران شیوع کرونا ادامه داد: از جمله این 
موارد مى توان به گرم کردن مجدد شیر پاستوریزه 
قبل از مصرف و اســتفاده از ماکروویــو براى گرم 

کردن نان و غذا قبل از مصرف اشاره کرد.
زالى بر لــزوم حرکت صنعت کشــور به ســمت 
مکانیزاسیون فرایند تولید مواد غذایى تاکید کرد و 
افزود: در فرایند تولید مواد غذایى که حضور نیروى 
انسانى کمتر است به مراتب آلودگى کمتر مشاهده 

مى شود.
وى همچنین بــا بیان اینکه ثابت شــده اســید 
معده انســان تا حد زیادى موجب کاهش قدرت 
بیمارى زایى کرونا مى شــود، گفت: ممکن است 
در افراد مســن یا همچنین افرادى که از داروهاى 
ضد اســید معده اســتفاده مى کنند، اســید معده 
کاهش یافته و فرد در معرض ابتالء به کرونا قرار 

گیرد.

کرونا در غذاهاى چرب ماندگارى بیشترى دارد

نتایج یک بررسى نشان مى دهد خواب بعد از ظهر مى تواند 
فرد را از نظر ذهنى هوشیار نگه دارد. محققان در بررسى هاى 
انجام گرفته دریافتند خواب بعد از ظهر با آگاهى و هوشیارى 

مکانى، تسلط کالمى و حافظه فعال ارتباط دارد.
در این مطالعه آمده اســت: چرت نیمه روز عالوه بر کاهش 
احســاس خواب آلودگى مزایــاى مختلفــى دارد که از آن 
جمله مى توان به تقویت حافظه، آماده شدن براى یادگیرى، 
تقویت عملکرد اجرایى و افزایش ثبات عاطفى اشــاره کرد 
هر چند این اثرات در همه افراد بررســى شده مشاهده نشده 

است.
همچنین محققــان تاکید کردند که بر اســاس این مطالعه 
نمى توان نتیجه گیرى کرد که چرت بعد از ظهر مى تواند از 
زوال عقل و کاهش قدرت شناختى در افراد مسن جلوگیرى 
کند یا اینکه تمایــل به چرت نیمه روز از نشــانه هاى زوال 

عقل است.

یکى از محققان مرکز تحقیقات آلزایمر در انگلیس نیز گفت: 
در حالیکه نتایج مطالعات دیگــر حاکى از وجود ارتباطى بین 
تغییرات در کیفیت خواب اســت اما بــراى ایجاد تصویرى 
واضح تر در مورد ارتباط بین زوال عقل و خواب روز، الزم است 
مطالعه جامع ترى با بررسى تعدادى از عوامل مرتبط با خواب 

و نه تنها چرت زدن انجام شود.
همچنین محققان اظهار داشــتند: افرادى که به طور منظم 
خواب نیمه روز دارند سطح ترى گلیسیرید آنان بیشتر است 
که مى توان گفــت چرت زدن با برخــى از عوامل خطرزاى 

بیماریهاى قلبى عروقى در ارتباط است.
، به گفته محققان یک نظریه براى یافته هاى این تحقیق این 
است که خواب واکنش ایمنى بدن را تنظیم مى کند و تصور 
مى شــود که چرت زدن واکنشــى تکاملى به التهاب است. 
همچنین افرادى که ســطح باالترى از التهاب در آنان وجود 

دارد بیشتر به چرت زدن عادت دارند.

یافته هاى جدید درباره چرت بعدازظهر

عنصرآهن براى بسیارى از عملکردهاى بیولوژیکى بدن و در فرایندهاى پیچیده، مانند تولید 
پروتئین هاى هموگلوبین و میوگلوبین نیاز است. هموگلوبین در گلبول هاى قرمز خون یافت 

مى شود و اکسیژن را از ریه ها و بافت هاى بدن انتقال مى دهد.
گزارش موسسه ملى سالمت آمریکا، مقدار مصرف توصیه شــده روزانه آهن براى مردان 
بزرگ تر از 19 سال 8 میلى گرم است، در شــرایطى که زنان تا پیش از یائسگى نیازمند 18 
میلى گرم آهن در روز هستند. پس از 50 سالگى، مقدار مصرف توصیه شده روزانه آهن براى 
زنان همانند مردان برابر با 8 میلى گرم اســت. مصرف مواد غذایى سرشار از آهن همراه با 
مواد غذایى سرشار از ویتامین هاى C و A به جذب بهتر آهن در بدن کمک مى کند. از این 
رو، ترکیب اســفناج، گوجه فرنگى، لیمو، پرتقال، یا توت فرنگى انتخابى خوب براى جذب 

بهینه آهن است.
از منابع ویتامین A مى توان به  سیب زمینى شیرین، انبه، هویج، بروکلى، نخود فرنگى، چغندر، 

هلو و لیمو اشاره کرد.
ویتامین C در مرکبات، گوجه فرنگى،  فلفل قرمز، گل کلم، جوانه بروکســل، پاپایا و توت 

فرنگى یافت مى شود.
دانه کنجد: یک وعده حدود 113 گرم  دانه هاى کنجد حاوى 16,8 میلى گرم آهن است.

لوبیا قرمز: یک وعده 113 گرم  لوبیا قرمز حاوى 9,4 میلى گرم آهن است.
دانه هاى شاهدانه: یک وعده 113 گرم دانه هاى شاهدانه حاوى 9,14 میلى گرم آهن 

است.

آهن مورد نیاز بدن و منابع  جذب آن
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طرح هاى  منتخب تولیدات بیرونى
 تاالر هنر به مرحله پیچینگ رسید

طرح هاى  منتخب فراخوان تولیدات بیرونى تاالر هنر 
اصفهان به مرحله ارائه و خرید این آثار رسید.

نخستین جلسه پیچینگ و سفارش 34 طرح  منتخب 
فراخوان تولیدات بیرونى(نمایش هاى خیابانى) تاالر 
هنر با موضوعات کرونا، دهــه فجر و روز درختکارى 

برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضاى شوراى تخصصى 
تاالر هنر، رئیــس اداره هنرى و تعــدادى از مدیران 
مراکز تخصصى سازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى 
شهردارى اصفهان و مســئوالن نهادهاى مرتبط در 
تاالر هنر برگزار شد، هنرمندان و صاحبان این طرح ها 
به ارائه آثار خود  پرداختند تا حاضــران پس از درجه 
بندى، به خرید و ســفارش آنها براى اجرا در ســطح 

شهر بپردازند.
مدیر دفتر تخصصى تئاتر و تاالر هنر سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در حاشیه این 
جلسه با بیان اینکه فراخوان تولیدات بیرونى تاالر هنر 
حدود سه ماه پیش منتشر شــد، اظهار داشت: براى 
نخســتین بار تاالر هنر اصفهان براساس اقتضائات 
شرایط کنونى و شیوع بیمارى کرونا در این سطح و با 

این گستردگى وارد حوزه تولید تئاترهاى بیرونى  شد.
ســعید امامى افزود: معموال نمایش هایى که خارج از 
صحنه متعارف تئاتر اجرا مى شود تأثیرگذارى بیشترى 
در شهر دارد چون در میان مخاطبان اجرا مى شود، در 
صورتى که تئاترهاى صحنه اى بیشتر مورد استقبال 

یک طیف خاص و خود هنرمندان قرار مى گیرد.
وى همچنین ادامــه داد: با توجه بــه اینکه مراکز و 
بخش هاى گوناگون ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى به تولید نمایش هاى بیرونى نیاز 

داشــتند با همکارى مراکز، فراخوانى براى دریافت 
تولیدات بیرونى در دو بخش آزاد و موضوعى منتشر 

کردیم.
وى با بیان اینکه تاالر هنر حمایــت از آثار برگزیده 
بخش آزاد را بر عهده گرفته اســت، تصریح کرد: در 
بخش موضوعى نیز موضوعات روز و مناســبت هاى 
تقویمى از بهمن 1399 تا بهار 1400 را احصا کردیم و 
در این بخش نیز طرح هایى از سوى شرکت کنندگان 

در این فراخوان به تاالر هنر ارائه شد.
طبق گفته مدیر دفتر تخصصى تئاتر سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان، در مجموع 
118 طرح به دبیرخانه ارسال شده که جلسات ارائه اولیه 
از ســوى هنرمندان با حضور هیئت کارشناسى تاالر 
هنر و همچنین نمایندگان کانون نمایشگران خیابانى 

(پیمان گرامى و پویان عطائى) برگزار شده است.
امامى افزود: در این جلســات با انجــام پایش اولیه، 
طرح هایى که اجتماع ایجــاد مى کرد و امکان اجراى 
آنها در وضعیت فعلى شــیوع کرونا وجود نداشــت و 

آنهایى که از نظر فنى و محتوایى کیفیت قابل قبولى 
نداشت رد شــد و در نهایت، 34 طرح انتخاب و وارد 

مرحله پیچینگ شد.
وى تصریح کرد: مدیران  دستگاه ها نیز که مخاطب 
این آثار هستند، در این جلسات این طرح ها را خریدارى 

مى کنند. 
وى ادامه داد: در نهایت پــس از انتخاب و فروش آثار 
منتخب، این آثار وارد مرحله بازبینى مى شود و هیئت 
کارشناســى تاالر هنر ارائه دهندگان طرح ها را براى 
برطرف کردن نقص هــاى احتمالى یارى مى کنند تا 
به کیفیت قابل دفاعى براى اجرا در سطح شهر برسند.

وى با بیان اینکه لیســت این 34 طــرح به اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمى اســتان ارائه شده است، 
گفت: تعاملى با اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
استان داشته ایم تا فرآیند اخذ مجوز 34 طرح  برگزیده 
تسهیل و با سرعت بیشترى انجام شود که ان شاءا... از 
دهه فجر امسال تا پایان بهار سال 1400 شاهد اجراى 

این طرح هاى منتخب در شهر اصفهان خواهیم بود.

در نشســتى با حضور  رییس اتاق اصناف اصفهان، 
روساى اتحادیه هاى صنف سنگبرى، سنگ فروش، 
لوســتر و چراغ هاى تزیینى، میوه فروشى و مدیریت 
بازرســى اصناف با رعایت کامل دستور العمل هاى 
بهداشتى به تبادل نظر و بررســى چالش ها مصرف 

انرژى برق در اصناف پرداخته شد.
مهندس حمید رضا  پیر پیران، مدیرعامل شــرکت  
توزیع برق اصفهان در این جلسه انرژى پایدار برق را 
به عنوان زیر ساخت کلیه زیر ساخت ها معرفى نمود 
و اذعان داشــت که رونق و جهش تولید بدون فراهم 
نمودن زیرســاختها ازجمله انرژى پایدار برق ممکن 
نمى گردد و در همین راستا شرکت توزیع برق اصفهان 
تمام تالش خود  را در تامین برق پایدار صنایع تولیدى 
و تجارى به کار بسته اســت به گونه اى که شاخص 
SAIDIشرکت از 850 دقیقه خاموشــى به ازا ى هر 

مشترك در ســال 93 به کمتر از 130دقیقه در سال 

جارى کاهش یافته است که باید توجه کنیم تا ثیر این 
پایدارى در تمامى صنایع تولیدى و کشاورزى مشهود 

و قابل توجه مى باشد.
وى خاطر نشان کرد : نباید اجازه دهیم با خودخواهى 
درصد کمى از مردم و بعضــى از مراکز تولیدى بدون 
توجه به الگوى هاى صحیح مصرف انرژى و با تجاوز 
مصرف از میزان انرژى قراردادى خریدارى شــده  در 
توزیع پایدار شبکه اختالل وارد شود و آسیب جدى  به 
صنایع زده شود چرا که در شرایط همه گیرى بیمارى 
کرونا و تغییر ســبک زندگى مــردم و غیر حضورى 
شدن آموزش دانش آموزان و دانشجویان و همچنین 
گذراندن دوران نقاهت بیمــاران کرونایى در منازل و 
همچنین تامین برق مراکز بهداشتى و درمانى انرژى 
برق پایدار در حکم هواى تنفس مردم مى باشد که با 

جدیت تمام در تامین وتوزیع آن باید تالش نمود. 
وى افزود: از هنگامى که بحث مدیریت مصرف و بار 

مطرح شد این فرایند را در ابتدا در ساختمانهاى ادارى 
شرکت مدل ســازى کردیم و در این زمینه پیشگام 

بوده ایم. 
وى در ادامه بیان داشت: انتظار ما از اصناف این است 
که ایشان نیز شــرایط خاص کنونى را درك نمایند و 
در راســتاى کمک به خود و سایر مردم و همشهریان 
عزیز در صرفه جویى انرژى برق کوشــا باشــند و با 
عدم مدیریت مصرف اشــکالى در کسب و کار خود با 

ناپایدارى توزیع انرژى ایجاد ننمایند. 
در ادامه، مهندس جهانگیرى، رییــس اتاق اصناف 
اصفهان پس از آنکه بیانات مدیر عامل شرکت توزیع 
برق اصفهان را مهم عنوان کرد اذعان داشت: اصناف 
همیشــه خود را همراه و کمک کار مردم دانسته و در 
تمام شرایط بحران کشــور چه جنگ تحمیلى و چه 
حوادث قهرى ،سیل و زلزله به کمک رسانى به مردم 
کوشیده اند و اکنون نیز به جهت شرایط خاص آب و 
هوایى، برودت هوا و مصرف بیش از پیش انرژى گاز 
و برق  تــالش مى نمایند تا با مصــرف بهینه انرژى 
موجب نارضایتى مردم و اختالل در برق رســانى به 

ایشان نگردند. 
در پایان نیز مقرر شــد گشت بازرسى مشترك توسط 
بازرسى اصناف اصفهان و شرکت توزیع برق اصفهان 
تشــکیل گردد و به صورت میدانى بر نحوه مصرف 
انرژى برق اصناف نظارت و کنترل و گزارش شود که  

در صورت تخلف، برخورد صورت پذیرد. 
همچنین در این جلســه  مقررگردیداصناف و مراکز 
تجارى همکار در مدیریت انرژى  در این بازرسى ها نیز 
مورد تقدیر مشترك شرکت توزیع برق اصفهان و اتاق 

اصناف قرار گیرند. 

برق، زیرساخت توسعه و  رونق
 اصناف است

مناقصه گزار: اداره کل پزشکى قانونى استان اصفهان
آدرس: اصفهان نبش میدان فیض پزشکى قانونى استان اصفهان

موضوع مناقصه: خرید، قسمتى از تابلوهاى برق پروژه پزشکى قانونى اصفهان
مشاور پروژه: مهندسین  مشاور همگون

محل و مدت اجراى: محل پروژه در دست احداث پزشکى قانونى شهرستان اصفهان و مدت اجراى 50 روز
شرایط شرکت در مناقصه: الزم است محل استقرار شرکت کننده در مناقصه شهر اصفهان باشــد و همچنین ارائه تائیدیه از شرکت برق شهرستان 

اصفهان را دارا باشند.
مبلغ برآورد حدود: دوازده میلیارد ریال (12/000/000/000 ریال)

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: ششصد میلیون ریال (600/000/000 ریال)
تاریخ و نشانى محل ارائه اسناد: متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى اول روز سه شنبه مورخ 99/11/07 لغایت دو روز پس 
از انتشار آگهى دوم تا ساعت 19 مورخ 99/11/11 در ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت/ستاد به نشانى www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به 
دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند الزم به ذکر است اسناد مناقصه از طریق پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى www.iets.mporg.ir نیز 

قابل رؤیت مى باشد.
مهلت و نشانى محل تسلیم اسناد: الزم است اسناد تکمیل شده توسط شرکت کنندگان حداکثر تا ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 99/11/23 در 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت/ستاد www.setadiran.ir بارگزارى و فیزیک ضمانت نامه (پاکت الف) حداکثر تا ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 

مورخ 99/11/23 به صورت سربسته و دستى تحویل مناقصه گزار شود.
جلسه بازگشایى اسناد مناقصه ساعت 11 روز شنبه مورخ 99/11/25 مى باشد.
قبل از اعالم قیمت بازدید از محل پروژه و پست 20 کیلو ولت الزامى مى باشد.

نحوه پرداخت به پیمانکار به صورت نقدى مى باشد.
تاریخ اعالم نتایج نهایى: حداکثر 5 روز پس از آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه

تجدید آگهى مناقصه عمومى با  ارزیابى

اداره کل پزشکى قانونى استان اصفهان

نوبت دوم

م الف: 1082367

شهردارى سجزى به استناد مجوز شماره 5/331/س مورخ 1399/10/20 شوراى اسالمى شهر سجزى در نظر دارد نسبت به واگذارى 
امتیاز 8 پالك با کاربرى و پروانه کارگاهى واقع در شهر سجزى، بلوار وحدت با قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده به شرح ذیل اقدام 
نماید، متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1399/11/12 لغایت 1399/11/26 به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند. 

ضمنًا سایر اطالعات و جزئیات مربوط به آگهى در اسناد مزایده درج گردیده است.
«الزم به ذکر است هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، نقل و انتقال و... به عهده برنده مزایده مى باشد»

آگهى مزایده

 م .الف:1086097  سید محمد معین الدینى-شهردار سجزى

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

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

دوشنبه مورخ 1399/11/27 مى باشد.

چاپ اول آگهى مزایده نوبت سوم

م.الف:1085874حسن شفیعى- شهردار تیران 

آدرسقیمت پایه (مترمربع)مساحت (مترمربع)کاربرىشماره قطعهردیف
سجزى- بلوار وحدت (جاده مزرعه شور)1056/700/000کارگاهى11
سجزى- بلوار وحدت (جاده مزرعه شور)1086/200/000کارگاهى22
سجزى- بلوار وحدت (جاده مزرعه شور)1066/200/000کارگاهى33
سجزى- بلوار وحدت (جاده مزرعه شور)1056/200/000کارگاهى44
سجزى- بلوار وحدت (جاده مزرعه شور)1266/200/000کارگاهى55
سجزى- بلوار وحدت (جاده مزرعه شور)1176/500/000کارگاهى67
سجزى- بلوار وحدت (جاده مزرعه شور)111/56/200/000کارگاهى78
سجزى- بلوار وحدت (جاده مزرعه شور)1106/200/000کارگاهى89
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