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پاهایتان را قوى نگه دارید تا پیر نشویداصفهان «شهر دوستدار کودك» مى شودمهمان هاى «همرفیق» چقدر پول مى گیرند؟مشکل واقعاً کمبود گاز است؟ خلعتبرى: به آقا محرم حسابى کمک مى کنیم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عالئمى که خبر 
از شروع آلزایمر 

مى دهند

«پو             » باالخره دستگیر شد
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ممکن است شاهد جهش 
کرونا در کشور باشیم

کشف انبار احتکار 
روغن مایع در اصفهان

ممانعت از 
انفجار 30 هزار لیتر 

بنزین  فوتى هاى کرونا 5
در اصفهان 

یک دهم شده اند

هریک از اعضاى بدن داراى مهارت ها و توانایى هایى 
است که در صورت ضعیف شدن و اختالل در چگونگى 
عملکردشان براى افراد مشکالتى را ایجاد مى کنند که 

این امر براى حافظه هم صدق مى کند. حافظه یک 
توانایى خارق العاده ذهنى است که همانند کامپیوتر ...

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان 
در خصوص آخرین وضعیت استان از نظر شیوع 
ویروس کرونا، اظهار کرد: وضعیت استان مانند 
شرایط قبل اســت و نکته بســیار مهمى که در 
جلسه ستاد مطرح و تأکید شد که در این خصوص 
پیگیرى ویژه انجام دهیم بحــث رعایت دقیق 
پروتکل هاى بهداشــتى و رعایت فاصله گذارى 

اجتماعى و پرهیز از عادى انگارى شرایط است.
حجت ا... غالمى افزود: بدون شک اگر از شرایط 
فعلى غافل شویم و ساده انگارى داشته باشیم به 
شــرایط 45 روز قبل باز خواهیم گشت. در موج 

سوم کرونا ...
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هیچ اقدامى براى احیاى زاینده رود نمى کنندهیچ اقدامى براى احیاى زاینده رود نمى کنند
انتقاد رئیس شوراى اسالمى شهرستان اصفهان از رؤساى قواانتقاد رئیس شوراى اسالمى شهرستان اصفهان از رؤساى قوا
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پایان تعقیب و گریز چند ماهه در پرونده گنج یاب معروف اطراف شهر اصفهان 

«داِدستان» 
ربطى به 
دادستان 
ندارد

مسعود ده نمکى همزمان با 
انتشار تیزر اثر جدیدش:

چرا اینقدر زود مهرداد؟

سایه روشن هاى یک ستاره
این تالشى براى یادآورى خاطرات خوشى است که با مهرداد میناوند 

داشته ایم؛ ستاره پرطراوت و همیشه خندان فوتبال ایران.
ممکن بود قهرمان آن بازى تو باشى. وقتى خداداد توپ را به فضاى 
خالى دفاع راست یوگسالوى فرستاد و تو را روانه دروازه کرد. بعدها 

گفتى:باور نمى کردم. واقعیت این بود که...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

احداث مجتمع صنفى 
پوشاك اصفهان 

با ایجاد
 100 هزار اشتغال

ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمى اختیارى است
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان تأکید کرد
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ر م ل
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مهاجم کم فروغ مهاجم کم فروغ 
سرخ ها در اصفهانسرخ ها در اصفهان
 احیا مى شود؟ احیا مى شود؟

آگهى مناقصه

ثابت راسخ- شهردار چرمهین

نوبت دوم

 م .الف:1082384

شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/286/ش شوراى اسالمى شهر و ماده 4 آیین نامه مالى شهردارى ها، در نظر 
دارد در راستاى اجراى پروژه هاى منطقه نمونه گردشگرى آبشار شاه لوالك به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط داراى 

رتبه بندى در رشته ابنیه طبق برآورد قیمت برابر فهرست بهاى ابنیه سال 1399 از طریق مناقصه واگذار نماید.
بر این اساس متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 به واحد درآمد یا عمران 
شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1399/11/16 به دبیرخانه 
محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى 
چرمهین به آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 5- 52552444- 031 تماس حاصل فرمایند.

1- پروژه تکمیل ساختمان پنج واحد ویالى تحت مالکیت شهردارى در دهکده تفریحى اقامتى چهرمینو (شرح عملیات 
دیوار چینى، گچ خاك و کلیه عملیات نازك کارى، تأسیسات برقى و مکانیکال) با اعتبار 13/118/821/845 ریال

2- پروژه احداث تاالر پذیرایى (اسکلت بتنى ساختمان شرح عملیات گودبردارى، الشه چینى، اجراى فونداسیون، ستون 
و سقف) با اعتبار 26/959/750/733 ریال

3- پروژه احداث هتل سوئیت و رستوران (اجراى اسکلت بتنى ساختمان شرح عملیات گودبردارى، الشه چینى، اجراى 
فونداسیون، ستون و سقف) با اعتبار 30/341/039/595 ریال

4- پروژه احداث آشپزخانه مشترك تاالر و هتل سوئیت و رســتوران (اجراى اسکلت بتنى ساختمان شرح عملیات 
گودبردارى، الشه چینى، اجراى فونداسیون، سقف و ستون) با اعتبار 5/066/212/609 ریال

5- پروژه احداث سازه سر درب ورودى محور گردشگرى (مسیر پیاده راه و دوچرخه سوارى) منطقه گردشگرى آبشار 
شاه لوالك با اعتبار 962/998/364 ریال

اطالعیه
آگهى عضوگیرى و دعوت مجمع عمومى مؤسس انجمن صنفى کارگرى کارگران ساختمانى 

شهرستان تیران و کرون (در شرف تأسیس)

هیأت مؤسس انجمن صنفى کارگرى و کارگران ساختمانى شهرستان تیران و کرون

کلیه متقاضیان عضویت در انجمن فوق الذکر مى توانند درخواست عضویت و سایر مدارك مربوطه (کارت مهارت و 
کارت شناسایى) را حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج این آگهى به نماینده هیأت موسس (آقاى سعید فرقانى 

تهرانى) به نشانى بلوار شهید بهشتى شرقى کافى نت شهاب با شماره تلفن همراه 09132301277 تحویل دهند.
از کلیه اعضا دعوت مى گردد در اولین مجمع عمومى مؤسس که از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/12/03 از 
طریق مراجعه به سامانه برگزارى انتخابات به نشانى: elec.tce.ir به صورت غیرحضورى با دستور کار زیر برگزار 

مى گردد شرکت نمایید.
دستور کار:

1- طرح و تصویب اساسنامه
2- انتخابات هیأت مدیر ه و بازرسین

کلیه متقاضیان عضویت در هیأت مدیره و بازرسى انجمن و هیأت رئیسه مجمع که کاندیداى هیأت مدیره نباشند 
مى توانند درخواست خود را حداکثر یک هفته تا تاریخ 26 بهمن 1399 به نماینده هیأت مؤسس یا اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعى شهرستان تیران و کرون تحویل نمایند.

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/11/11

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز شنبه 
به تاریخ  99/11/25

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/11/26
دریافت اسناد: ساِیت اِینترنِتی

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031
(داخلی 395 )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

99-4-244
اجراى کلکتور فاضالب سه راهى 

روستاى مهرانجان به مینادشت منطقه 
فالورجان (با ارزیابى کیفى)

940,000,000  28،280،182،380جارى

99-4-245

اجراى کلکتور فاضالب خروجى از 
روستاى مهرانجان تا ایستگاه پمپاژ و 

سه راهى مهرانجان منطقه فالورجان (با 
ارزیابى کیفى)

23،557،368،645800,000,000جارى

99-4-246
عملیات اجرایى بخشى از شبکه جمع 

آورى فاضالب روستاى محمدیه 1 منطقه 
فالورجان(با ارزیابى کیفى)

24،255،063،443820,000,000جارى

99-4-247
اصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه 

پنج شهر اصفهان
(با ارزیابى کیفى)

344,000,000  8،452،873،555جارى

99-4-248
اجراى باقیمانده شبکه فاضالب محله 

سورچه سیاهبوم شهر کرکوند مبارکه (با 
ارزیابى کیفى)

303,000,000  7،083،548،042جارى

99-4-175/4
           عملیات احداث شیرخانه نیروگاه 

3,548,357,453177,500,000جارىشهید منتظرى

ا«دادستان» «دادستان»ِ«داِدستان»  ا
بهطربطىبهربطى به  ىبربط ب
تاندادستان دادستاننداد
انداردنداردندارد ن

این تال
داشته
ممکن
خالى

گفتى:

فى 

ل

آرو
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وزیر بهداشت با بیان اینکه پایانه هاى مسافربرى و فرودگاه 
در تهران از مهمترین محل ها براى جهش ویروس هستند، 
گفت: تهران عوامل خطر زیــادى مانند مترو، حمل ونقل 

عمومى و مراکز خرید را دارد.
ســعید نمکى اظهار کرد: 17 میلیون از جمعیت کشور در 
گستره تهران و البرز زندگى مى کنند و این جمعیت مى تواند 
نقش قابل توجهى در بیمارى و سالمتى ایفا کند. تهران 
عوامل خطر زیادى مانند مترو بــا یک میلیون جابه جایى 
مســافر، اتوبوس درون شــهرى و حمل و نقل عمومى و 
نیز مراکز خرید را دارد. وى افزود: رفتار هاى اجتماعى در 
کالنشهر ها با شهر هاى کوچک تر، متفاوت است و تهران 

پذیراى مراجعه بیماران از سراسر کشور به بیمارستان امام 
خمینى (ره) و دیگر مراکز است.  وزیر بهداشت خاطرنشان 
کرد: در تهران شهرك هایى مانند اکباتان، شهید محالتى 
یا شهرك غرب به اندازه چندین شهرستان جمعیت دارند 
بنابراین تهران را نمى توان با ساز و کار هاى معمول اداره 
کرد. اگر آتش به دامن تهران افتاد، خاموش کردن آن کار 

بسیار سختى است.
وزیر بهداشت تأکید کرد: با توجه به گستردگى اقلیم و تنوع 
ژنتیکى در ایران، نبایــد منتظر ورود ویروس جهش یافته 
جدید از خارج از کشــور باشیم بلکه ممکن است در کشور 

شاهد جهش ویروس باشیم./4422

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز پنج شنبه 
در آیین بهره بردارى از طرح هاى وزارت جهاد کشاورزى  
با اشــاره به صبر، مقاومت و ایستادگى مردم در 42 سال 
بعد از انقالب اسالمى به ویژه در ســه سال اخیر گفت:  
ما همیشــه در این سه ســال نگران بودیم و خدا را گواه 
مى گیرم، شبى نبود که با خیال آسوده سر به بالین بگذارم؛ 
در همه این سه سال احساس من همان احساس هشت 
ســال دوران دفاع مقدس و مسئولیت هایى که در جنگ 

داشتم، بوده است.
 وى ادامه داد: بحث من این بود که این هشــت سال به 
نوع دیگرى بروز و ظهور پیدا کرده است و امروز در یک 

جنگ تحمیلى اقتصادى هستیم که بابت این ایستادگى و 
مقاومت به مردم تبریک مى گویم.

روحانى اضافه کرد: البته براى مــردم رنج فراوانى بود؛ 
اینکه مردم صبــح بابت تأمین مایحتاج خــود در مغازه 
مى روند احســاس رنج مى کنم، وقتى مى بینم اجناس 
از قیمت تعادلى خود خارج شــده است. سه سال ما را در 
تحریم شدید و یک جنگ بى نظیر قرار دادند.  منابع مالى 
ما را در دنیا قفــل کرده  و نگذاشــتند از منابع مالى خود 
اســتفاده کنیم و اجازه ندادند نفــت و میعانات گازى را 
صادر کنیم و در ســایر صادرات براى ما مشکل درست

 کرده اند./4420

ممکن است شاهد جهش کرونا 
در کشور باشیم

روحانى: 3 سال است
 آسوده نمى خوابم

فوت دومین مصدوم 
  ایسنا| رئیس بیمارســتان ســوانح و 
ســوختگى آیت ا... طالقانى اهواز از جان باختن 
دومین مصدوم آتش سوزى کانکس در سردشت 
دزفول خبر داد. این مصدوم دچار سوختگى 87 
درصدى بود. شامگاه سه شنبه دو هفته گذشته یک 
کانکس در منطقه سردشت دزفول دچار حریق شد 
که در این حادثه شش نفر مصدوم شدند. از این 
تعداد سه نفر معلم بودند. پیش از این مصدوم 15 
ساله این حادثه ششم بهمن ماه پس از چند روز 

بسترى در بیمارستان، جان باخت.

اهمیت اینستاگرام
درحالــى    روزنامه دنیاى اقتصاد|
این روز ها حواشــى پیرامون موضوع فیلترینگ 
اینســتاگرام درحال اوج گیرى اســت که آمار ها 
نشان مى دهند درحال حاضر بیش از 47 میلیون 
کاربر فارســى زبان در بســتر این شبکه فعالیت 
مى کنند. تعداد زیادى از صفحات موجود در این 
شبکه عمدتًا متعلق به کسب وکار هاى خانگى، 
بومى و غیررســمى هســتند. اکنون حدود یک 
میلیون صفحه فارسى از طریق اینستاگرام کسب 
درآمد حداقلى دارند. همچنین حداقل 200 هزار 
کسب و کار کوچک و متوسط و حدود 500 هزار 
کسب وکار استانى و بومى در اینستاگرام صفحه 

فعال دارند./4411

رکورد میلیاردى تتل
امیر تتلو، خواننده جنجالى با    خبر فورى|
پیش فروش آهنگ جدیدش، رکورد بى سابقه اى را 
رقم زده است. تتلو که از مدتى پیش، پیش فروش 
آهنگش را آغاز کرده، توانســته رکورد جدیدى 
را ثبت کند و آن را یک میلیارد تومان بفروشــد. 
رکورد خرید این موزیک، دست یکى از شاخ هاى 
مجازى با 140 میلیون تومان است. کماکان هم 

پیش فروش این آهنگ ادامه دارد.

«یاس» گل مى کند!
اولیــن آلبــوم یاس،    سینما دیلى|
خواننده سرشناس موسیقى رپ منتشر مى شود. 
این آلبوم در ســال 1400 در همــه پلتفرم هاى 
جهانى منتشــر مى شــود. یاس با وجود مجوز 
نگرفتن ترانه هایش یک همکارى پرحاشــیه در 
سینماى ایران داشته. ترانه «بارکد» او براى فیلم 
پرفروش مصطفى کیایى بعد از چند اکران محدود 
از روى فیلم حذف شد. شاید یاس در این سال ها 
مى توانست از طریق ســینما مشکل مجوزش 
را حل کند اما «بارکد» تبدیل به آخرین فعالیت 

سینمایى اش شد.

کنسرت رایگان
  باشگاه خبرنگاران جوان | فــرزاد 
فرزین، خواننده مشهور پاپ، در صفحه اینستاگرام 
خود از برگزارى کنســرت آنالیــن رایگان در 
پلتفرم هاى مجازى خبر داد. این کنسرت در تاریخ 
15 بهمن ماه ساعت 21 برگزار مى شود و حامى 
مالى آن اپراتور همراه اول خواهد بود. گفتنى است 
فرزاد فرزیــن در آثار خود عــالوه بر خوانندگى، 
ترانه سرایى و آهنگسازى هم مى کند و همچنین 
تجربه بازیگــرى در فیلم هایى مانند «پســران 

آجرى» و مجموعه «عاشقانه» را دارد.

جذام دیگر ترسناك نیست
  مهر | هماهنــگ کننده ســل و جذام 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، جذام را یک 
بیمارى غیر کشنده و درمان پذیر دانست که 95 
درصد افراد جامعه به طور ذاتى مستعد ابتال به آن 
نیستند. سیمین دخت بیات گفت: بارها این جمله 
را شنیده یا اینکه از آن بارها استفاده کرده اید که 
چرا از من فاصله مى گیرى مگر جذام دارم؟! در 
حالى که دیگر وقت آن رسیده این عبارت مصطلح 
و البته نادرست را به بوته فراموشى بسپاریم./4412

امسال هم مثل هرسال
  روزنامه  جهان صنعت | هر چنــد آمار 
رســمى و دقیقى از خط فقر در ایران وجــود ندارد، اما 
برآورد ها از هفت تا ده میلیون تومان متغیر است؛ با وجود 
این، سطح حقوق کارگران از سه میلیون تومان فراتر 
نمى رود وتالش ها براى باال بردن حداقل دستمزد ها 
طى سال هاى گذشته به جایى نرسیده. به این ترتیب 
به نظر نمى رسد امســال هم نتایج جلسات تعیین مزد 
به افزایش قابل توجه حقوق کارگران بیانجامد. /4413

یک جور افشاگرى
ناهید خداکرمى، عضو شوراى شهر تهران    رکنا |
با اشاره به پیامک وزارت نیرو براى آغاز پویش کاهش 
10درصدى انرژى گفت: این پویش ها خوب است ولى 
مردم اگر ولى نعمت ما هستند پس در مورد معضالت با 
آنها صحبت کنید و بگویید: ما مجبوریم براى تولید بیت 
کوین که بخش واردات ضرورى را با آن تأمین مى کنیم، 
مصرف بیشتر نیرو داشته باشیم. ما نباید کار پنهانى یا 

زیرزمینى داشته باشیم./4414

مجرى «زاویه» عوض شد 
  تسنیم| برنامه تلویزیونــى «زاویه» که به 
واسطه اظهارات نامناســب یکى از مهمانان خود در 
مورد رئیس جمهور حاشیه ساز شده بود، بدون مجرى- 
سردبیر قبلى خود (حبیب رحیم پور ازغدى) روى آنتن 
رفت. طى روزهاى گذشــته اخبارى مبنى بر تصمیم 
مدیران صداوسیما براى اخراج مجرى و سردبیر برنامه 
«زاویه» منتشر شده بود که با تکذیب مدیر شبکه 4 روبه 
رو شد. ولى علیرغم این ادعاها، این برنامه گفتگومحور، 

توسط مجرى دیگرى اجرا شد./4415

آخرین وضعیت مداح معروف 
  مهر | میثم مطیعى، مداح اهل بیت(ع) با انتشار 
توییتى در فضاى مجازى از وضعیــت کرونایى خود در 
شانزدهمین روز قرنطینه خبر داد و نوشت: عالئم مختلفى 
را تجربه کردم؛ ضعف شدید، بى اشتهایى، بدن درد و کمى 
سرفه هنوز با من است. صبح تا شب افتاده ام و قدرت کافى 
ندارم. شاکرم. چقدر مریض کرونایى که از من بدحال تر 

است. مخصوصاً آن که بیمارستان است. /4416

پیش بینى پایان رکود 
صندوق بین المللى پول     روزنامه خراسان |
از پایان رکود اقتصادى ایران در سال میالدى جدید خبر 
داد و اعالم کرد که رشــد اقتصادى کشورمان در سال 
2021 به 3 درصد مى رســد. صندوق بین المللى پول 
با انتشار تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصادى جهان 
پیش بینى کرد که اقتصاد ایران در سال جارى میالدى 
شاهد رشد 3 درصدى باشد و این رشد در سال 2022 نیز 

به 2 درصد برسد. /4417

سخنگوى دولت: دلم گرفته!
اجتماعــى  ارتباطــات  دســتیار    ایرنا |
رئیس جمهورى و سخنگوى دولت در یادداشتى تأکید 
کرد که جامعه تحریم زده و شهرهاى درگیر کرونا، مردم 
را بیش از هر زمان دیگرى نیازمند شهر آرام کرده است. 
على ربیعى در این یادداشت با عنوان «دلم گرفته و حالم 
خوب نیست» نوشت: «من آرامش مى خواهم. در شهر 
من، همه در حال جیغ و فریاد هستند. صداى خشن مته و 
بتن ریزى زیاد مى شنوم، تیترهاى صفحه اول روزنامه ها 
در حال فریاد کشیدن هستند، رسانه هاى مان دائم در 
حال افشاگرى هستند، حتى سریال  و تفریح هاى صدا 

و سیماى مان هم رنگ و بوى سیاسى دارند.»/4418

تحول عمده در نطنز
  فارس| بهروز کمالوندى، ســخنگو و معاون 
رئیس سازمان انرژى اتمى در پاسخ به سئوالى درباره 
نصب ماشین سانتریفیوژ  IR۲m در نطنز گفت: قبل از 
سه ماه 1000 ماشین سانتریفیوژ IR۲m را نصب شده 
خواهیم داشــت. همزمان در حال تولید و نصب این 

ماشین ها هستیم./4419

خبرخوان

فرمانده یــگان حفاظــت میراث فرهنگى کشــور از 
دستگیرى فردى با نام مســتعار «پوآرو» که در فضاى 
مجازى اقدام به آموزش گنج یابى و دفینه یابى در فضاى 

مجازى کرده بود، خبر داد.
 ســردار امیر رحمت الهى گفت: در تیرماه سال جارى 
شخصى با اســم مســتعار «پوآرو» با تبلیغ در فضاى 
مجازى با عنوان آمــوزش گنج یابى و دفینه یابى ضمن 
تجمیع افــراد زیادى با خــودرو در منطقه اى در حوالى 
شهر اصفهان اقدام به آموزش عملى گنج یابى کرد. به 
محض اطالع از این موضوع، مراتــب به صورت ویژه 
در دســتور کار یگان حفاظت میراث فرهنگى اصفهان، 
فرماندهى انتظامى اســتان و دادســتانى قرار گرفت و 
بالفاصله عملیات شناسایى و دستگیرى افراد سودجو 
و برگزارکننده این کاروان آغاز شــدکه خوشبختانه با 
هوشیارى نیروهاى یگان حفاظت میراث فرهنگى و با 
همکارى نیروى انتظامى در مرحله نخســت سه نفر در 
محل آموزش  دستگیر و تحویل دادگاه بخش جرقویه 
شدند، اما متأســفانه شــخص اصلى متوارى و پرونده 

همچنان مفتوح بود.
وى تصریح کرد: فرد مذکــور دوباره در فضاى مجازى 
اقدام به تبلیغات در این خصوص کــرد تا فالوور جذب 
کند، بدین منظور به تمامى نیروهــاى یگان حفاظت 
میراث فرهنگى در سراسر کشور اعالم شد با این موضوع 

برخورد قانونى انجام شود.
ســردار رحمت الهى بیان کرد: فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگى اســتان کرمانشــاه به محض انتشار 
تبلیغات ایــن فرد در فضــاى مجازى، ضمــن انجام 
تحقیقات گسترده در شهرســتان جوانرود، شکایتى را 

علیه نامبرده تنظیم کرد. از سوى دیگر با توجه به اینکه 
در دادگاه جرقویــه پرونده اى براى ایــن فرد با هویت 
«پوآرو» تشــکیل شــده بود، موضوع به پلیس امنیت 
مرکز استان اصفهان براى دســتگیرى این فرد ارجاع 

شد.

فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگى کشــور گفت: 
با توجه به اهمیت و حساســیت موضوع، نامه اى براى 
دادگاه بخش جرقویه تنظیم و به دادگسترى و دادستانى 
اســتان اصفهان نیز ارســال شــد تا موضوع با جدیت 

بیشترى دنبال شود.

او اظهار کرد: خوشــبختانه با پیگیرى هاى زیاد یگان 
حفاظت میراث فرهنگى کرمانشــاه و مراجع امنیتى و 
قضایى شهرســتان جوانرود طى چند روز گذشته این 
فرد دستگیر شد و پیگیرى هاى قانونى براى رسیدگى 

به پرونده ادامه دارد.

پایان تعقیب و گریز چند ماهه در پرونده گنج یاب معروف اطراف شهر اصفهان

  مرضیه امیرى / خبرگزارى میراث آریا|

در شرایطى که فیلم «چپ راست» به کارگردانى حامد 
محمدى و تهیه کنندگى منوچهر محمدى از جشــنواره 
فجر کنار گذاشته شــده اند، مضمون سیاسى این فیلم 
مى تواند بازگشــت تهیه کننده اش به روزهاى پرحاشیه 

«مارمولک» باشد.
فیلم تازه حامد محمدى داستان جا به جا شدن بچه هاى 
یک زوج اصولگرا و اصالح طلب در بیمارستان است که 
سبب ماجراهاى مختلفى مى شــود. در فیلم اشاره ها و 
کنایه هاى فراوانى به اتفاقات سیاســى روز وجود دارد 
که باید دید در فضاى سیاســى جامعه چه بازخوردهایى 

خواهد داشت. 
پیش از این «مارمولــک» بــه تهیه کنندگى منوچهر 
محمدى و فیلم سینمایى «اکسیدان» دیگر ساخته حامد 
محمدى از جمله آثار کمدى بودند که در زمان اکران خود 

با حواشى و اعتراضات مختلفى رو به رو شدند.
در «چپ، راست» رامبد جوان، پیمان قاسمخانى، ویشکا 
آسایش، ســارا بهرامى با حضور سروش صحت، ستاره 

اسکندرى، مونا فرجاد، تینو صالحى و محمدرضا مالکى 
ایفاى نقش مى کنند.

همزمان با انتشــار اخبار ضد و نقیض درباره مشــاهده 
بشقاب پرنده در آسمان پاکستان سازمان هواپیمایى این 
کشور رؤیت شىء فوق العاده عجیب و نورانى توسط یک 

خلبان پرواز تجارى را تأیید کرد.
خلبان یک فروند هواپیماى مسافربرى متعلق به سازمان 
هواپیماى کشــورى (PIA) پس از برخاستن از فرودگاه 
شــهر الهور متوجه شــىء فوق العاده عجیب در فاصله 

1000 فوتى از هواپیما (در ارتفاع 35 هزار فوت) شد.
یک مقام سخنگوى سازمان هواپیمایى کشورى پاکستان 

روز پنج شــنبه با تأیید این رویداد اعالم کــرد: خلبان 
بالفاصله با گزارش موضوع به مرکز کنترل، از این شىء 
عجیب عکس گرفــت. وى افزود: هرگونــه اظهار نظر 
درباره ماهیت این شىء زود اســت اما عملیات بررسى 
مطابق روال رسمى و اســتاندارد آغاز شده است. شبکه 
خبرى «جیو نیوز» پاکســتان گزارش داد: شىء عجیب 
درحال پرواز توسط خلبان هواپیماى مسافربرى مشاهده 
شد درحالى که با وجود نور خورشید این شىء فوق العاده 

نورانى بود.

جهان برنامه واکسیناسیون خود دستکم براى گروه هاى 
حساس و کادر درمان را اعالم کرده، اما برخى کشور ها از 
جمله ایران هنوز هیچ چشم اندازى از دریافت اولین دوز 
واکســن کرونا ندارند. همزمان برخى همسایگان ایران 
در منطقه رکورد هاى جهانى در واکسیناسیون عمومى 
را جابه جا کرده اند. تا امروز 60 میلیون دوز واکسن کرونا 
در سراسر جهان تزریق شــده و این خبر خوبى است. اما 
خبر بد؟ هنوز حتى یک ایرانى هم واکسن کرونا نزده و 

تعداد افرادى که در قاره آفریقا واکسن زده اند را مى توان 
در یک اتوبوس جا داد. بر اســاس گزارش هاى سازمان 
بهداشــت جهانى تنها 25 نفر از قاره 1/3میلیارد نفرى 
آفریقا واکســن دریافت کرده اند. همــه این 25 نفر نیز 

ساکن کشور گینه هستند.
تقریبًا همه کشــور هاى ثروتمند جهان موفق به پیش 
خرید واکسن کرونا و آغاز دور اول واکسیناسیون براى 

گروه هاى سنى و شغلى حساس شده اند. 

شبکه هاى خبرى دولتى روسیه روابط خود با رئیس جمهور 
جدید ایاالت متحده را بســیار بد آغاز کرده اند. آنها «جو 
بایدن» را «پیرمرد» و «خســته کننده» توصیف کرده و 
بانــوى اول جدید ایاالت متحــده را «بى نمک» خطاب 
قرار داده اند. در مقایسه با انتقادهاى تند از رئیس جمهور 
جدید ایاالت متحــده و بانوى اول، رســانه هاى خبرى 
دولتى روسیه همچنان از  «مالنیا ترامپ» و «لباس هاى 

فوق العاده اش» تعریف مى کنند. 
سبک خروج خانواده «دونالد ترامپ» از کاخ سفید در کنار 
ممنوعیت هایى که در شبکه هاى اجتماعى بر او تحمیل 
شد و کسب عنوان نامحبوب ترین بانوى اول تاریخ ایاالت 
متحده توسط مالنیا ترامپ اما چیزى نبود که در رسانه هاى 
خبرى روسیه به آن پرداخته شود. برنامه هاى تلویزیونى 
دولت روسیه، جو بایدن 78 ساله را یک پیرمرد فراموشکار 

ترسیم مى کنند.
مالنیا ترامپ هنگام ترك کاخ سفید 47 درصد محبوبیت 

در میان مردم کشورش داشت که کمترین میزان محبوبیت 
یک بانوى اول در تاریخ ایاالت متحده به شــمار مى آید. 
لباسى که وى در روز آخر ریاســت جمهورى شوهرش و 
هنگام ترك کاخ سفید براى آخرین بار به تن داشت یک 
لباس بسیار قیمتى از برند Dolce and Gabbana با یک 
کیف 50000 دالرى از برند Hermes همراه با ژاکت برند 

Chanel بود.

جا به جایى فرزندان اصولگرا و اصالح طلب!

مشکل واقعاً کمبود گاز است؟

رؤیت بشقاب پرنده در پاکستان 

واکسیناسیون جهانى جز در   ایران و آفریقا!

تمسخر «جو بایدن» و همسرش 
توسط رسانه هاى دولتى روسیه  

در حالى که ایران دومین دارنده منابع گازى دنیاســت و 
فاصله چندانى با کشور روسیه به عنوان اولین دارنده منابع 
گازى جهان به لحاظ حجم ذخایــر گازى ندارد اما این 
روزها به دلیل افزایش مصرف گاز شاهد خاموشى هایى به 
دلیل محدودیت ایجاد شده در تأمین سوخت نیروگاه هاى 

کشور هستیم.
حال سئوال اینجاست که چرا ایران با حجم قابل توجهى 
از ذخایر گازى با کمبود گاز و در نهایت تبعات ناشى از آن 

همچون خاموشى برق مواجه است؟ 
روسیه با 34 تریلیون مترمکعب ذخایر گازى اولین دارنده 
منابع گازى دنیاست که سالیانه 670 میلیارد متر مکعب 
گاز تولید مى کند از این میزان نیز ســالیانه 450 میلیارد 
مترمکعب در داخل مصرف شده و 220 میلیارد مترمکعب 

باقیمانده را صادر مى کند.
ایران نیز با حدود 33 تریلیون مترمکعب حجم ذخایر گازى 
که فاصله زیادى هم با روسیه ندارد دومین کشور دارنده 
منابع گازى دنیاست؛ با این حال، میزان تولید سالیانه ما از 
ذخایر گازى 2/5  برابر کمتر از روسیه و رقمى معادل 270 
میلیارد مترمکعب است که از این میزان نیز 250 میلیارد 
مترمکعب صرف مصارف داخلى و 20 میلیارد مترمکعب 

باقیمانده به کشورهاى همسایه صادر مى شود.

با بررسى و مقایسه آمار فوق در مى یابیم که کشور روسیه 
تقریباً معادل کل مصرف داخلى گاز ایران صادرات انجام 
داده و اولویت آن تعهد صادراتى اســت به طورى که در 
فصول سرد سال و همزمان با افزایش مصرف داخلى به 
هیچ وجه میزان صادرات خود را تعدیل نکرده و در عوض 

قطع گاز را در بخش مصارف داخلى اعمال کرده است.
ایران 337 میدان گازى کشف شده دارد که از این میزان 
حدود 77 درصد توســعه نیافته اند و در حال حاضر تنها 
تمرکز وزارت نفت بر توسعه میدان گازى پارس جنوبى 
اســت که حدود 40 درصد حجم منابــع گازى ایران را 
شامل مى شود. اما آیا قرار اســت پارس جنوبى تا ابد گاز 

داشته باشد؟
بنابراین مشــکل اصلى جامعه ما کمبود گاز نیست بلکه 
مسئله اصلى گاز محور بودن سیستم گرمایشى در کشور 
به جاى برق محور بودن، مصرف باال، غیراســتاندارد و 
چندبرابر میانگین مصرف جهانى، اتالف انرژى در زنجیره 
تولید تا مصرف، عدم توجه جدى به موضوع بهینه سازى 
مصرف سوخت، گستردگى شبکه گازرسانى به مناطق 
غیرقابل توجیه با توصیه و فشــار نماینده مجلس، عدم 
توجه و برنامه ریزى براى جایگزینــى انرژى هاى نو و 

پاك و... است.
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شناسایى افراد در معرض 
ابتال به کرونا 

سخنگوى ستاد مقابله با کروناى سپاه صاحب الزمان 
(عج) اسـتان اصفهان از شناسـایى 233 هـزار و 477 
فرد در معرض ابتال به کرونا در اصفهان در قالب طرح 
«حافظان سـالمت محالت» خبر داد. سرهنگ على 
قمیان با اشـاره بـه اجراى طـرح «حافظان سـالمت 
محالت» در اسـتان اصفهان از ابتداى آذر ماه تاکنون 
اظهار داشـت: این طرح با هدف شناسـایى بیماران و 
افراد در معرض ابتالء بـه کرونا در اسـتان اصفهان از 

ابتداى آذر ماه آغاز به کار کرده است.

مرکز تحقیقا ت معلمان 
خالق است

وزیر آمـوزش و پرورش در سـفر یکروزه بـه اصفهان  از 
سه آزمایشـگاه مرکز تحقیقات معلمان و سرگروه هاى 
آموزشى استان بازدید کرد. محسن حاجى میرزایى این 
مرکز را خالق، پرکار و فعال برشمرد و گفت:  این مجموعه 
در راستاى ارتقاى کیفیت آموزشى، انجام پژوهش هاى 
فرهنگى و آموزشى و تقویت توانمندى هاى معلمان اقدام 
مى کند و کارهاى خالقانه انجام داده اسـت.  وى یادآور 
شد: شیوع ویروس کرونا موجب شد که فعالیت هاى این 

مرکز شتاب بیشترى بگیرد.

عملیات توسعه مخابراتى  
در راستاى ارتقاى تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه 
سازى تجهیزات و زیرساختهاى مخابراتى در محدوده 
ایستگاه اصغرآباد از توابع خمینى شهر صورت خواهد 
گرفت. در اثر این دان تایم، کلیه ترافیک هاى موبایل، 
دیتا و سوئیچ در ایستگاه مذکور از ساعت 9 تا 11 و 13 
الى  16 فردا یکشنبه مورخ به مدت 5 ساعت با قطعى 

واختالل مواجه خواهند شد.

6000 مترمربع 
زیر سازى و روکش 

با همت واحد بهـره بردارى و توسـعه آبفاى منطقه 4، 
عملیات لکه گیرى و روکش آسـفالت 6721 متر مربع 
از معابر و پیاده روها با هدف ارتقاء کیفى و بهسـازى و 
پاسخگویى به موقع به شهروندان و ایجاد رضایتمندى 
آنـان ، در 9 ماهـه سـال 99 بـه پایـان رسـید.در این 
عمـلیات 618 مترمربع در بخش خطـوط اصلى، 2682 
مترمـربع در بخش انشــعابات آب و فاضالب، 2894 
مترمربع در بخش تعمیرات و حـوادث آب و فاضالب 
و527 مترمربع در سـایر موارد، سـنگ فرش پیاده رو، 

زیرسازى،لکه گیرى و روکش آسفالت انجام گرفت.

کمک به تسهیل صادرات 
محصوالت کشاورزى

کمیسیون کشـاورزى و محیط زیسـت اتاق بازرگانى 
اصفهان در راستاى کمک به تسهیل و تسریع صادرات 
محصـوالت کشـاورزى، اقدام بـه تشـکیل کارگروه 
ویژه اى با حضور مدیرسازمان تعاون روستایى استان 
اصفهان، معاونین و تشکل هاى ذیل این سازمان نمود. 
درابتداى جلسه ایجاد سازوکارى براى تعامل دانشگاه، 
بخـش خصوصـى اثربخش و دسـتگاه هـاى اجرایى 
مرتبط براى کمک به رفع مشکالت بخش کشاورزى 
و تهیه بسته هاى تحقیقاتى، پژوهشى و اجرایى براى 
ارایه به دولت از جمله اقدامات کمیسیون کشاورزى و 

محیط زیست اتاق بازرگانى اصفهان عنوان شد. 

برگزارى آزمون دکترا 
معاون آموزشـى و تحصیـالت تکمیلى دانشـگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد،  درباره نحوه برگزارى آزمون 
کتبى دکترا در این دانشـگاه اظهار کـرد: آزمون جامع 
دکترا با حضور 92داوطلب (بخش کتبى) در گروه فنى 
و مهندسـى، علوم انسـانى و حقوق با رعایت پروتکل 
بهداشتى برگزار شـد. حسین سـلیمانى افزود: آزمون 
شـفاهى جامع دکترا نیز طـى مـدت دو روز به صورت 

مجازى برگزار شد.

خبر

سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت اســتان از نظر شیوع ویروس 
کرونا، اظهار کرد: وضعیت استان مانند شرایط قبل است و 
نکته بسیار مهمى که در جلسه ستاد مطرح و تأکید شد که 
در این خصوص پیگیرى ویژه انجام دهیم بحث رعایت 
دقیق پروتکل هاى بهداشــتى و رعایت فاصله گذارى 

اجتماعى و پرهیز از عادى انگارى شرایط است.
حجت ا... غالمى افزود: بدون شــک اگر از شرایط فعلى 
غافل شویم و ساده انگارى داشته باشیم به شرایط 45 روز 
قبل باز خواهیم گشت. در موج سوم کرونا گرفتارى مان 
به گونــه اى بود که روزانــه بیش از 200 نفر بســترى 

داشتیم و هم اکنون شرایط بسترى روزانه 40 تا 50 نفر 
و فوتى هاى روزانه چهار تا پنج  نفر است در حالى که در 
شرایط موج سوم کرونا فوتى هاى اســتان روزانه تا 50 

نفر بود.
وى گفت: بنابراین شرایط کنونى شــکننده است و اگر 
رعایت یک سرى از دســتورالعمل ها را نکنیم قطعًا به 
شــرایط بحرانى بر مى گردیم. هم اکنون شــیب نزولى 
برخى استان ها حالت عکس گرفته است و وضعیت استان 
اصفهان، هم اکنون در حال رفتن به شرایط ثابت است که 
بعد از ثابت شدن ممکن است دوباره شیب ابتال صعودى 

شود که بسیار خطرناك است.

رئیس شوراى اسالمى شهرســتان اصفهان گفت: تا عزم 
ملى براى حل مشــکل فالت مرکزى نباشد و مسئوالن 
کشــورى به این موضوع توجه نکنند، نمى توان به نجات 

فالت مرکزى و استان اصفهان امیدوار بود.
پورمحمد شریعتى نیا در سى و پنجمین جلسه علنى شوراى 
شهرستان اصفهان  با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در قبال 
استان اصفهان، افزود: به عنوان رئیس شوراى شهرستان 
از استاندار اصفهان درخواســت کرده ام که با رویکرد این 
وزارتخانه به طور جدى ترى برخورد شــود و استاندار قول 
داده است که وزارت نیرو را براى تحقق خواسته هاى استان 
متقاعد کند. وى با تاکید بر اینکه عملکرد وزیر نیرو قابل دفاع 

نیست، تصریح کرد: از یکسو ریاست مجلس براى نقاطى که 
نباید بارگذارى جدیدى بر حوضه زاینده رود داشــته باشند، 
قول تخصیص اعتبار مى دهد و از سوى دیگر رئیس جمهور 
ادعا مى کند بعد از دریاچه ارومیه، نوبت احیاى فالت مرکزى 

است اما هیچ اقدام خاصى براى احیا انجام نمى شود.
رئیس شوراى اسالمى شهرســتان اصفهان با بیان اینکه 
وظیفه داریــم موضوع زاینده رود کــه دغدغه اصلى مردم 
استان است را به گوش مسئوالن کشورى برسانیم، گفت: تا 
براى حل مشکل فالت مرکزى عزم ملى نباشد و مسئوالن 
کشــورى به این موضوع توجه نکنند، نمى توان به نجات 

فالت مرکزى و استان اصفهان امیدوار بود.

هیچ اقدامى براى احیاى 
زاینده رود نمى کنند

فوتى هاى کرونا در اصفهان 
یک دهم شده اند

مدیرکل دفتر برنامه ریزى، فنــاورى اطالعات و بودجۀ 
سازمان زمین شناســى و اکتشافات معدنى کشور گفت: 
مرکز ایران ازلحاظ زمین شناســى، خاستگاه بسیارى از 
انواع مواد معدنى و براى اکتشاف بسیار مناسب است و 
رویکرد ما در همکارى با واحدهاى فوالدى، به ویژه فوالد 

مبارکه، در کنار اکتشافات بسیار مناسب است.
رضا جدیدى افزود: اکتشاف سنگ آهن توسط سازمان 
زمین شناســى براى رفع نیاز و تأمین مــواد اولیۀ فوالد 
مبارکه در قالــب یک طرح و قرارداد مشــارکتى با این 
شرکت در حال اجراست. از گستره معدنى به وسعت 150 
هزار کیلومترمربع در ایران مرکــزى، حدود 110 هزار 
کیلومترمربع آن متعلق به فــوالد مبارکه جهت تأمین 

سنگ آهن این کارخانه است.
وى ادامه داد: در ابتداى ســال جارى تفاهم نامه اى بین 
سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور و فوالد 
مبارکه در زمینه اکتشاف، مشارکت در ژئوفیزیک هوایى و 
پایگاه داده هاى علوم زمین به سفارش این شرکت و طبق 

داده هاى آن منعقد شد که خوشبختانه در مطالعات اولیه 
درباره این گستره ها به نتایج خوبى رسیده ایم و امید است 

دستاوردهاى آن تا پایان سال ارائه شود.
وى با اشاره به نقشه هاى زمین شناسى نسل دوم افزود: 
تهیه نقشه هاى زمین شناسى نســل دوم براى اولین بار 
به صورت آزمایشى در کویر لوت انجام شد. در آنجا براى 
مساحتى حدود 30 هزار کیلومترمربع این نقشه ها تهیه 
شد که چه در حوزه زمین شناسى و چه در حوزه داده هاى 
زیرساختى علوم زمین و اکتشاف، جواب هاى خوبى به 

دست آوردیم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزى، فنــاورى اطالعات و بودجه 
سازمان زمین شناسى در ادامه گفت: بعد از این آزمایش و 
برطرف شدن خطاهاى آن، پیشنهاد دادیم که تهیه این 
نقشــه ها به صورت پایلوت براى اولین بار در کشور در 

استان اصفهان انجام بگیرد.
جدیدى خاطرنشان کرد: نقشه هاى زمین شناسى نسل 
دوم ازلحاظ روش برداشــت، روش آنالیــز نمونه هاى 

زمین شناســى و اکتشــافى و روش پردازش و تفسیر و 
تحلیل داده ها تقریبًا شــباهتى به نقشه هاى نسل اول 
ندارد و این روش نوینى است که در کشورهاى پیشرفته 
اروپایى از آن استفاده مى شــود. همچنین این نقشه ها 
ازلحاظ دقت و بازدهى بســیار از نقشــه هاى نسل اول 
بهترند و هزینه کمترى هم نســبت به تهیه نقشه هاى 
کالسیک دارند. ضمن اینکه مبتنى بر داده هاى دیجیتال 
و داده هاى اطالعاتى هستند، یعنى نقشه ها همواره به روز 

خواهند بود.
وى در خاتمه گفت: اگر فوالد مبارکه در بخش هزینه ها 
مشــارکت کند، ما مى توانیم بخشــى از آن 110 هزار 
کیلومترمربع را مورد پایش قرار دهیم و نقشه هاى نسل 
دوم را براى آن تهیه کنیم. داده هاى اکتشــافى حاصل 
از نقشه هاى نســل دوم و سیســتماتیک فقط در حوزه 
سنگ آهن نیست و تمام اکتشــافات فلزى، غیرفلزى، 
کانى هاى قیمتى و نیمه قیمتى و عناصر استراتژیک را 

در برمى گیرد.

نقش اصفهان در اکتشافات 
زمین شناسى مرکز کشور

در کارگاه هاى عمرانى منطقه 3 شــهردارى پیرایش 
شهرى و ساماندهى گذر هاى منتهى به چهارباغ عباسى 

اجرا مى شود.
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان با اشاره به راه اندازى 
کارگاه هــاى عمرانى ســاماندهى گذر هاى منتهى به 
چهارباغ عباسى (سیدعلیخان و آمادگاه) و ساماندهى 
گذر میرعماد گفت: آسفالت بردارى خیابان هاى آمادگاه 
و سید علیخان اجرا شــده، اما به دلیل لزوم بهسازى و 
نوسازى تأسیسات شهرى روند پیشرفت فیزیکى این 

طرح به کندى پیش مى رود.
حسین کارگر، طرح ســنگ فرش پیاده رو ضلع غربى 
خیابان چهارباغ خواجو با پیشرفت فیزیکى 40 درصدى 
را در دست اجرا دانست و گفت: تابلو مغازه ها ازجنس فلز 

برنجى در کف گذر کار شده و پس از تکمیل آن تابلو سر 
در مغازه ها جمع آورى و اصالح مى شود.

وى، گذر میرعماد از محور هاى دسترسى به میدان امام 
(ره) را از آثار تاریخى چشــمگیرى برخوردار دانست و 
گفت: گذر میرعماد با پیشرفت 60 درصدى اواخر بهمن 

امسال آماده بهره بردارى خواهد شد.
کارگر افزود: محور شــرقى خروجى پارکینگ سراى 
مخلص نیز به دلیل لزوم نوسازى تأسیسات شهرى روند 
کندى دارد که پس از اتمام این عملیات، طرح زیرسازى 

و بلوك فرش آن به سرعت اجرا مى شود.
وى گفت: گذر ســعدى منتهــى به میــدان امام (ره) 
براى عبور افــراد معلول و نابینایان هم تکمیل شــده 

است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفت: با تاسیس مجتمع صنفى پوشاك، کیف و کفش 

این استان براى 100 هزار نفر اشتغال ایجاد مى شود.
  حسن قاضى عسگر گفت: تاکنون حدود 10 جلسه در 
خصوص تاسیس مجتمع صنفى پوشاك، کیف و کفش 
استان تشکیل شده و  اســتعالم الزم اخذ شده است تا 

هیات موسس آن انتخاب شود.
وى ادامه داد: مقرر شد هیات موسس از انجمن نساجى، 
اتحادیه پوشــاك، کیف، کفش و پارچه استان اصفهان 
تشکیل شــود که کارها و امورات مربوط با ساماندهى 

بهتر پیش برود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان با 
اشاره به جانمایى این مجتمع صنفى تصریح کرد: باالتر 
از شهر کمشچه در قسمت شرقى آزادراه شرق اصفهان 
محل احداث مراکز تولیدى است که مجوز دستگاه هاى 

مرتبط اخذ شده است.
وى اضافه کرد: در کنار این مجموعه نیروگاه خورشیدى 
قرار دارد کــه برق ایــن منطقــه از طریــق نیروگاه 
تامین مى شــود تا این مجتمع صنفى به مجتمع ســبز 

تبدیل شود.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از کشف انبار 
احتکار روغن مایع خبر داد و گفت: از این انبار 1418 

لیتر انواع روغن خوراکى کشف شد.
ســرهنگ حمیدرضا اکبرى، اظهار کرد: به دنبال 
دریافت گزارش هاى مردمى مبنى بر احتکار روغن 
توسط فردى در یکى از روســتاهاى اطراف شهر 
اصفهان، بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار مأموران آن یگان قرار گرفت.
وى با اشاره به محرز شــدن صحت گزارش هاى 
دریافتى با انجام بررسى هاى تخصصى و تحقیقات 

میدانى، افزود: پس از هماهنگى قضائى مأموران 
کالنترى با همراهى کارشــناس اداره بهداشت از 
این انبار بازدید شد که در بازرسى هاى به عمل آمده 
1418 لیتر روغن مایع به صورت گالنى و بطرى که 
به صورت غیرقانونى و غیر بهداشتى دپو و احتکار 

شده بود کشف شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان با اشاره به 
دســتگیرى یک نفر در رابطه با کشفیات به دست 
آمده، گفت: ارزش احتکار کشف شده بنا به اظهار 

نظر کارشناسان بیش از 300 میلیون ریال است.

شــهردار اصفهان گفت: هفته جارى نشان شهر 
دوســتدار کودك براى نخســتین بار در ایران از 
سوى ســازمان بین المللى یونیســف به اصفهان 

اعطا مى شود.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: شهر اصفهان از دو 
سال پیش پایلوت شهر دوســتدار کودك بوده و 
شــهردارى اقدامات خوبى براى تحقق آن انجام 
داده تا شهرى زیســت پذیر براى کودکان باشد و 
ضمن رعایت حقوق آنها، امکان دسترسى آنها به 

تمام فضاهاى شهرى فراهم شود.
وى تاکید کرد: اصفهان با دریافت نشــان شــهر 
دوســتدار کودك به تمام جهان اعالم مى کند که 
زیرســاخت ها براى زندگى خوب کودکان در این 

شهر فراهم شده است.
وى ادامه داد: این افتخار بین المللى اصفهان را به 
سمتى مى برد که شهر دوستدار سالمند هم باشد، 
البته در این راستا پاتوق هاى شهرى براى سالمندان 

شهر ایجاد مى شود.

عضو شوراى شهرســتان اصفهان تصریح کرد: 
اجراى خط یک مترو فرسودگى هاى زیادى را به 

دنبال داشت.
اصغر برشان اظهار کرد: مدیران شهرهاى اقمارى 
اصفهان باید به اجراى خطوط قطارشهرى سرعت 
دهند زیرا با کاهش شــیوع کرونا، بهره بردارى از 
قطارشهرى در تسهیل رفت وآمد میان اصفهان و 

شهرهاى اطراف تأثیرگذار خواهد بود.
وى با تاکید بر اینکه توســعه حمل ونقل عمومى 
در کاهش آلودگى ها و گسترش هواى پاك مؤثر 
اســت، افزود: ایجاد خط مترو توســعه شهرهاى 

اقمــارى اصفهان ماننــد بهارســتان را به دنبال 
داشــته و براى این منطقه ارزش افــزوده ایجاد 

خواهد کرد.
نماینده اصفهان در شوراى شهرستان تصریح کرد: 
اجراى خط یک مترو فرسودگى هاى زیادى را به 
دنبال داشــت اما تالش مى کنیم این آرزوى شهر 
اصفهان که در ادامه اجراى خطوط قطارشــهرى 
سرعت یابد، محقق شود؛ یقیناً حرکتى که در اجراى 
قطار شهرى شاهین شهر اتفاق افتاده و توسعه حلقه 
اتصال اصفهان به شهرهاى اقمارى نیز باید در کنار 

مترو اصفهان دنبال شود.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان 
با اشاره به حکم دیوان عدالت ادارى مبنى بر اینکه 
برگ سبز صادره از سوى ناجا در حکم سند قانونى 
خودرو اســت، خودرو در دفاتر اســناد رسمى را 

اختیارى عنوان کرد.
سرهنگ محمدرضا محمدى، اظهار کرد: با حکم 
دیوان عدالت ادارى برگ سبزهاى صادره از سوى 
پلیس راهنمایى و رانندگى نیروى انتظامى در حکم 

سند قانونى است.
وى با اشاره به سواالت و ابهامات بسیار شهروندان 
در این خصوص افزود: با توجــه به حکم قطعى 

دیوان عدالت ادارى ثبت ســند خودرو توســط 
فروشندگان به نام خریداران در دفاتر اسناد رسمى 
اختیارى اســت و هیچ الزامى براى این کار وجود 

ندارد.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان 
گفت: از آنجا که مراجع قضائى، مالکیت وســایل 
نقلیه موتورى را تنها از پلیس اســتعالم مى کنند 
بنابراین سند صادره از سوى پلیس از اعتبار بسیار 
باالترى برخوردار است و شهروندان باید مراقب 
باشــند و هیچ خودرویى را بدون برگ ســبز آن 

خریدارى نکنند.

رییس ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى کاشان گفت: ماموران این سازمان پس 
از 10 ساعت تالش، مانع از انفجار خودروى حامل 

30 هزار لیتر بنزین در اتوبان قم به کاشان شدند.
 محمدعلى پیراســته اظهار کرد: شــهروندان در 
تماس با سامانه 125 سازمان آتش نشانى کاشان 
در ســاعت 5 و 35 دقیقه صبح روز چهارشــنبه 
تصادف یک کامیون و یک دســتگاه تریلر حامل 
بنزین سوپر در اتوبان کاشان-قم، حوالى عوارضى 

را گزارش کردند.
وى تصریح کرد: با حضور آتش نشــانان در محل 
حادثه مشخص شد که پس از برخورد کامیون با 

تانکر حامل 30 هزار لیتر بنزین سوپر، آسیب جدى 
به مخزن باعث نشت بنزین در اتوبان و حاشیه آن 

شده است.
وى اظهار کرد: با توجه به حساسیت حادثه و امکان 
انفجار و آتش ســوزى،  آتش نشــانان با سرعت 
عملیات پیشگیرى و احتیاط حریق و ایمن سازى را 
در پیش گرفتند و پس از 10 ساعت تالش بى وقفه 
آتش نشــانان، عملیات ایمن ســازى با همکارى 
عوامل خدمات شــهرى شــهردارى، راهدارى، 
آزادراه، نیروى انتظامــى و راهنمایى و رانندگى با 
موفقیت انجام شد و ســوخت تانکر با هماهنگى 

شرکت نفت تخلیه و از محل حادثه دور شد.

ساماندهى گذرهاى منتهى به چهارباغ 

احداث مجتمع صنفى پوشاك اصفهان 
با ایجاد 100 هزار اشتغال

کشف انبار احتکار روغن مایع در اصفهان

اصفهان «شهر دوستدار کودك» مى شود

فرسودگى احداث خط یک مترو تکرار نمى شود

ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمى
 اختیارى است

ممانعت از انفجار 30 هزار لیتر بنزین 

نشست بررســى نرم افزار HSE شــرکت توزیع برق 
اصفهان با حضور عباس جریان قلم، کارشــناس ارشد 
ایمنى شــرکت توانیر و کارشناسان HSE زنجان، چهار 
محال بختیارى و فارس و معاون بهره بردارى، مدیر دفتر 
نظارت بر بهداشت، ایمنى و محیط زیست و کارشناسان 

ایمنى  شرکت توزیع برق اصفهان برگزار شد. 
در این نشســت جریان قلم گفت :شــرکت توزیع برق 
اصفهان در ابعــاد مختلف در حوزه هاى تعریف شــده 
مســئولیت هاى ما خوش درخشیده است و عملکرد آن 
قابل دفاع و مثال زدنى مى باشــد چــرا که تا این حجم  

نیروهاى برون سپارى را پشتیبانى کرده است. 
وى در ادامه گفت: اما در کنار این حجم نیروهاى برون 
سپارى باید نظارت مســتقیم نیروهاى اصلى شرکت بر 
این نیروها وجود داشته باشد و به عبارتى ساختار سازمانى 

شرکت باید به سمت نظارت همه جانبه سوق پیدا کند.
وى خاطر نشان کرد :ایمنى ماهیت مستقلى ندارد و در 
کنارکار معنى پیدا مى کند وقتى صحبت از ایمنى مطرح 
مى شود یعنى اینکه نیروها با کمترین مخاطرات به انجام 

وظایف خود بپردازند. 
وى تاکید کرد :تمام نیروهاى پیمانکار باید در گرو ایمنى 
و رعایت مسائل و تکنیک هاى کاربردى و عملى دست 
به یک خود کنترلــى بزنند چرا که در هــر حوزه کارى 
یک ســرى مخاطرات ایمنى وجود دارد که در صورت 
عدم توجه منجر به حوادث غیره منتظره خواهد شــد و 
مدیران نیز باید بدانند ســرمایه گذارى در ایمنى هزینه 

کردن نمى باشد.

سرمایه گذارى در ایمنى 
هزینه کردن نیست
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رویا تیموریان، بازیگر شناخته شده با انتشــار تصویرى از موهاى تراشیده شده خود در 
فیلم «حاجى شاه» درباره تجربه گذشتن بازیگران از زیبایى ظاهرى براى ایفاى یک 

نقش نوشت.
وى در یادداشتى به حمایت از فیلم توقیف شده «قاتل و وحشى» به کارگردانى حمید 
نعمت ا... پرداخت و از تجربه تراشیدن موهایش براى بازى در فیلم «حاجى شاه» نوشت.

در روزهاى گذشته اعالم شد که فیلم «قاتل و وحشى» به خاطر موهاى تراشیده شده 
و گوش لیال حاتمى اجازه اکران در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر را پیدا نکرده است. 

رویا تیموریان در این باره نوشت:
روزى که فیلمنامه  حاجى شاه را مى خواندم مى دانستم قرار است موهایم تراشیده شود اما 
من عاشق حرفه ام هستم،عاشق نقشم بودم و برایش حاضر شدم از تمام زیبایى هاى زنانه 
خودم بگذرم.همه مى دانیم عاشقى این حرف ها نمى شناسد. شب قبل از تست گریم در 
دلم آشوب بود، حس غریبى بود، اضطراب از دست دادن و همزمان رسیدن به حاجى شاه!

ما از هرکجا که فکر مى کردیم پرسیدیم که چه باید کرد. اندازه  مو براى نمایش روى 
پرده چند سانت باید باشد؟ از مراجع مختلف از هرکجا که فکرش راکنید و سر آخر هم 
تمام این زحمات، از دست دادن ها، عاشقى کردن ها، سختى ها کشیدن ها بى فایده بود.
چرا که قوانین نانوشته و متغیر است و نمى شود با تمام معیارهاى متغیر فیلم با قصه اى 
حساس ساخت! من براى آن فیلم نامزد دریافت سیمرغ بلورین شدم. اما براى فیلمى که 
قرار شد براى همیشه در کمد کارگردان بماند و فقط حسرتى در دل ما بگذارد. حاال امروز 

مى بینیم که این دور تسلسل هنوز ادامه دارد...

روزنامه «فرهیختگان» با حسن خدادادى، تهیه کننده «همرفیق» 
درباره این برنامه و دالیل ساخت و حاشیه هاى مطرح شده در این 
مدت صحبت کرده است. بخش هایى از این گفتگو را اینجا مرور 

مى کنیم.
یکى از مسائلى که این برنامه از ابتدا داشته 
و نقدى که بر عوامل این برنامه وارد است، 
درباره رقم هایى اســت کــه بازیگران یا 
شــرکت کننده ها دریافت کردنــد. به جاى 
اینکه جواب درستى بدهید رسانه ها تهدید 
به شــکایت شــدند. واقعیت این است که 
حرف کامل و درستى در این زمینه نشنیدیم. 
آیا نویدمحمدزاده 500میلیون دریافت کرده 
و به برنامه آمده است؟ اگر گرفته که روالى 
دارد. اینکه حقش بوده یا نبوده بحث دیگرى 
اســت. میهمانان برنامه پول مى گیرند و به 

برنامه مى آیند؟
خیلى از میهمانان به علت بحث محتوایى پول نگرفتند اما به خاطر 
احترام و جایگاه شان نگذاشتیم کسى دست خالى از پیش ما برود. 

اما بله، مثل تمام برنامه ها خیلى ها پول گرفتند.
این کار بدى نیست که بخواهید کتمان کنید.

درست است. کسى نمى گوید پول نمى گیرند. در مورد شخص نوید 
محمدزاده ما مى دانیم چه کسانى و چه هزینه هایى کردند تا برنامه 

را بزنند و این برنامه اولین برنامه اینترنتى در این وسعت نباشد! 
نقل قولــى از عوامــل برنامه شــما بود که 
میهمانان پولى بــراى حضــور در برنامه 

دریافت نمى کنند.
بحث این بود که شــما با پول میهمانان را مى آورید. گفتیم به هر 
کسى زنگ مى زنیم مى آید. نگفتیم پول پرداخت نمى کنیم. بحث 
این بود که شــما با پول میهمانان را براى حضور در برنامه راضى 
مى کنید. بحث من این بود که اینها مى آیند و عرف است که پول 

بگیرند. این بدین معنا نبود که پول نمى گیرند ولى همه سمت این 
شایعه بودند که میلیاردى پرداخت مى کنید. این غیرممکن است. 
من توضیح دادم نماوا ریســکى کرد که این برنامه را خرید. عدد 

عجیبى دریافت نشده است.
هر قسمتى چقدر هزینه شــده است؟ مثل 

هزینه یک فیلم سینمایى است؟
خیر. مثل صداوسیماست.

برنامه مهران مدیرى را معیار بگیریم؟ من 
چیزى که شنیدم این اســت که هر برنامه 
بین یک تا ســه میلیارد هزینه دارد. بیشتر 

است یا کمتر؟
دوست ندارم در مورد این مساله توضیح واضح بدهم اما از خیلى از 

برنامه هاى سازمان ارزان تر شده است!
حتى اگر نوید میهمان باشد. 

حتى اگر نوید میهمان باشد./4424

در شرایطى که فیلم تازه محسن قرایى براى حضور در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده مى شود، نام این فیلم به نام اولیه اش 
یعنى «بى همه چیز» بازگشت.

 بى همه چیز» به نویسندگى محسن قرایى و محمد داودى و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر  
رونمایى مى شود. تازه ترین ساخته قرایى پس از فیلم «سد معبر» در تهران، کُندر و گرمسار جلوى دوربین رفت. 

پرویز پرستویى ، هدیه تهرانى ، هادى حجازى فر، باران کوثرى، مهتاب نصیرپور، پدرام شریفى، الله مرزبان، بابک کریمى، فرید 
سجادى حسینى، زهیر یارى، عیسى یوسفى پور، خسرو پســیانى، مهدى صباغى، عرفان ناصرى، محسن نورى، مهران وثوقى، 
رویا بختیارى، اسدا... منجزى، آسیه سلطانى، نسیم فروغ، سارا افشار، امیر شاه على، محمدمهدى بخشى گروه بازیگران «بى همه 

چیز» را تشکیل مى دهند.

اولین تیزر سریال «دادســتان» به کارگردانى مسعود ده نمکى و 
تهیه کنندگى محمد خزاعى محصول مرکز سیمافیلم منتشر شد. 
سریال 17 قسمتى «دادستان» که به زودى از شبکه سه سیما روى 
آنتن مى رود، فضایى پلیســى_معمایى با محوریت عدالتخواهى، 

مبارزه با فساد و نفوذ دارد.
محمد کاسبى، سیدجواد هاشمى، هومن برق نورد، برزو ارجمند، على 
سلیمانى، بهنوش بختیارى، سحر قریشى، علیرضا استادى، کاوه 
سماك باشى، اصغر نقى زاده، هلیا امامى، رضا توکلى، محمود مقامى، 
نگار فروزنده، نیما شاهرخ شاهى، مجید شهریارى، شیوا خسرومهر، 
فریبا ترکاشــوند، فرج ا... گل ســفیدى، ابراهیم کوهخایى، حمید 
متقى، مختار ثائقى، مریم وانشانى، یاسمن ترابى، مجید قادرى و... 

در «دادستان» بازى مى کنند.
مسعود ده نمکى پیرامون دلیل نامگذارى سریال «داِدستان» گفت: 
نام سریال «داِدستان» اســت و ربطى به واژه دادستان به مفهوم 
قضایى آن ندارد، «داِدستان» نام یک سایت خبرى است که چندین 

دانشجو در سریال آن را مدیریت مى کنند، این سایت محلى براى 
عدالتخواهى و مطالبه گرى است که در نام سریال هم این مفهوم 

نهفته است.
وى درباره مخاطب اصلى ســریال «داِدســتان» اضافه کرد: این 
سریال هیچ گونه بار طنزى ندارد، اما ســعى کردیم کار متفاوتى 
باشــد، البته ادعا در این قبال درست نیست، اما سعى داشتیم که با 
ریتم و ساخت درســت اثرى مطلوب ارائه کنیم، داستان اثر بسیار 
متفاوت است، این سریال براساس یکى از ایده هاى سینمایى ام بود 
مثل «معراجى ها» که یک ایده سینمایى بود و قرار بود ابتدا سینمایى 
باشد، «داِدستان» هم در ابتدا قرار بود تبدیل به یک اثر سینمایى 

شود اما حاال براى تلویزیون ساخته مى شود.
کارگردان «معراجى ها» پیرامون اینکه سریال «داِدستان» داراى 
چند قسمت اســت بیان کرد: سریال «داِدســتان» نزدیک به 16 

قسمت است و محصولى از سیمافیلم محسوب مى شود.
وى درباره دغدغه ساخت سریال «داِدســتان» در شرایط سخت 

تولید در ایام کرونا اذعان کرد: ساخت سریال داِدستان چندین دلیل 
دارد، اولین دلیل مضمون اثر است، همانطور که گفتم ایده این اثر 
جزو ایده هایى بود که همواره در پى ساخت سینمایى آن بودم، اما 
از آنجا که مسئولین صدا و سیما ابراز تمایل براى همکارى با من را 
داشتند لذا تصمیم گرفتم که آن ایده سینمایى را با گروه فیلمنامه 
نویسى جدید به سریال تلویزیونى بسط و گسترش دهم اما به طور 

کلى اولویت اول من براى ساخت یک اثر بدون شک محتوا است.
کارگردان فیلم «اخراجى هــا» در همین رابطه تصریح کرد: دلیل 
دومم براى ساخت سریال داِدستان این است که وقتى در شرایط 
کرونا شرایط ســختى براى مردم وجود دارد و همه درگیر بیمارى 
هستند و از سویى رسانه ها و مسئولین از مردم مى خواهند که تا حد 
ممکن در خانه بمانند ما باید براى در خانه ماندن مردم محصوالتى 
تولید کنیم که بتوانند اوقات خوبى را در این قرنطینه خانگى تجربه 
کنند. آنتن تلویزیون نمى تواند براى در خانــه ماندن مردم خالى

 بماند.

مسعود ده نمکى همزمان با انتشار تیزر اثر جدیدش:

«داِدستان» ربطى به دادستان ندارد
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اولین تیزر سریال «دادســتان» به کارگردانى مسعود ده نم
مرکز سیمافیلم منتش تهیه کنندگى محمد خزاعى محصول
7سریال 17 قسمتى «دادستان» که به زودى از شبکه سه سیم
آنتن مى رود، فضایى پلیســى_معمایى با محوریت عدالتخو

مبارزه با فساد و نفوذ دارد.
محمد کاسبى، سیدجواد هاشمى،هومن برق نورد، برزوارجمند
علیرضا استادى سلیمانى، بهنوشبختیارى، سحر قریشى،
سماك باشى، اصغر نقى زاده، هلیا امامى، رضا توکلى، محمود م
نگار فروزنده، نیما شاهرخ شاهى، مجید شهریارى، شیوا خسر
فریبا ترکاشــوند، فرج ا... گل ســفیدى، ابراهیم کوهخایى،

متقى، مختار ثائقى، مریم وانشانى، یاسمن ترابى، مجید قادرمتق
در «دادستان» بازى مى کنند.

مسعود ده نمکى پیرامون دلیل نامگذارى سریال «داِدستان»
م نام سریال «داِدستان» اســت و ربطى به واژه دادستان به
قضایى آن ندارد، «داِدستان» نام یک سایت خبرى است که چ

مسعو

«داِدستان

ویژه برنامه «چهل تیکه» 
جربراى ایام جشنواره فجر

بیوك میرزایى در مراسم تجلیلش که به همت شبکه مستند برگزار شد با اشاره 
به خاطره اى طنز از ایفاى نقش «عباس آقا» در ســریال «روزگار جوانى» طى 
سال هاى1377تا 1378، گفت: نقش عباس آقا بسیار خوب بود. خاطرم هست 
یک روز نصرا... رادش پیش مــن آمد و گفت بچه هاى آبــادان گفته اند اگر به 
آبادان بیایى، بیچاره ات مى کنیم؛ چرا که وقتى عباس آقا را مى بینى، مى ترسى 
و مى لرزى. با کارگردان صحبت کردیم که یک بــار او قلدرى کند اما باز هم تا 

صدایش کردیم ترسید!
میرزایــى ادامه داد: البته قرار اســت فصــل جدید ســریال «روزگار جوانى» 
بــه کارگردانى آقــاى اصغــر توســلى ســاخته شــود. از بازیگــران قبلى 
تنهــا عباس آقــا در این فصــل حضــور دارد؛ البتــه االن هم مشــغول کار 
در سریال «جشــن ســربرون» به کارگردانى مجتبى راعى هســتم که واقعا 
کارگردان بســیار خوبى اســت و تصویربــردار و صدابردار بســیار خوبى هم 

دارد./4421

س آقا»!
را... رادش از «عبا

سیدن نص
برنامه «چهل تیکه» شبکه نسیم در ایام برگزارى جشنواره فیلم فجر ویژه  تر

این رویداد سینمایى روى آنتن مى رود.
الهام حاتمى، تهیه کننده برنامه «چهل تیکه»، درباره این ویژه برنامه 
 گفت: با توجه به شرایط کرونا، ادامه برنامه «چهل تیکه» با تغییراتى 

مواجه شد. وى ادامه داد: قرار اســت به بهانه آغاز جشنواره فیلم فجر «چهل 
تیکه» ویژه برنامه اى داشته باشد و نوستالژى هاى 38 دوره جشنواره فیلم فجر 
را مرور کند. همچنین گفت و گو هاى پخش نشده از سینماگران در سال هاى 

گذشته را پخش مى کنیم.
حاتمى عنوان کرد: در بخش ویژه اى هم آخرین خبر ها و اتفاقات جشنواره فجر 

39 را اعالم مى کنیم./4423

رویا تیمو
فیلم «حا
نقش نوش
وى در یا
نعمت ا...
در روزها
گوشل و
رویا تیمو
روزى که
من عاشق
خودم بگذ
دلم آشوب
ما از هرک
پرده چند
تمام این
چرا که قو
حساسس
قرار شدب
مى بینیم

ر 
ث 
ى 
ل

دوست ندارم در مورد این مساله توضیح واضح بدهم اما از خیلى از
برنامه هاىسازمان ارزان ترشده است!

حتى اگر نوید میهمان باشد. 
حتى اگر نوید میهمان باشد./4424

واکنش رؤیا تیموریان  به جنجال 
موهاى تراشیده لیال حاتمى

  پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا |

هم  زمان با صدور پروانه ســاخت 
فیلم ســینمایى «بــرف آخر» به 
نویسندگى و کارگردانى امیرحسین 
عسگرى از ســوى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى، حسن مصطفوى 
تهیه کنندگى این فیلم را برعهده 

گرفت.
تاکنون حضور امین حیایى بعنوان 
بازیگر اصلى در ایــن فیلم قطعى 
شده اســت و این پروژه سینمایى 
بــزودى کلید مــى خــورد. امیر 
حسین عســگرى در ساخته قبلى 
خود فیلم «بدون مــرز» موفق به 
دریافت تندیــس بلورین «جایزه 
ویژه هیئــت داوران» بخش نگاه 
نو سى و سومین جشــنواره فیلم 
فجر و نیز برنــده جوایز متعدد بین 
المللــى همچون جایــزه بهترین 
فیلم آســیایى بیســت و هفتمین 
دوره جشــنواره فیلم توکیو، جایزه 
بهترین کارگردان جوان نوزدهمین 
دوره جشنواره فیلم صوفیا و نامزد 
دریافت ققنوس طالیى از ســى و 
نهمین جشــنواره بین المللى فیلم 

هنگ کنگ شده است.
گفتنى است پیشتر احسان علیخانى 
تهیه کنندگى این فیلم را برعهده 
داشــت که به دلیل مشــغله هاى 
برنامه «عصر جدید» از این پروژه 
ســینمایى انصراف داد. به زودى 
اسامى بازیگران دیگر «برف آخر» 
در اختیار رســانه ها قــرار خواهد 
گرفت اما اخیــراً از گریم متفاوت 
امین حیایى براى بازى در این فیلم 

رو نمایى شد.

گریم دیدنى
 «امین حیایى» 

در فیلم «برف آخر»

مهمان هاى «همرفیق» چقدر پول مى گیرند؟

بعد از آن که فیلم پر حاشیه «قاتل و وحشى» به کارگردانى حمید نعمت ا... به دلیل آنچه نمایش گوش هاى لیال حاتمى 
بازیگر این فیلم و تراشیده شدن مو هاى سر او عنوان شد به جشنواره امسال فیلم فجر راه پیدا نکرد، حاال   روابط عمومى 
این فیلم براى نخستین بار خالصه داستان «قاتل و وحشى» را منتشر کرده است: «زیبا، مهیاى عروسى دخترش مى شود 
که به طور اتفاقى اسیر یک باند گانگسترى مخوف مى شود. او سعى مى کند از این بند خود را رها کند. وقت زیادى ندارد، 
چون دخترش نیز بى خبر از همه چیز عازم همانجاست و این اتفاقى است که نباید بیافتد. زیبا، براى نجات خود و دخترش 

مى جنگد.»
حمید نعمت ا... مضمون اصلى فیلم خود را مقابله  خیر و شر عنوان کرد و گفت که در واقع این یک فیلم حماسى است.

«قاتل و وحشى» با بازى لیال حاتمى، امین حیایى، شهرام حقیقت دوست، ستاره اسکندرى، عزت ا... رمضانى فر، شهرام 
قائدى، على عالئى، سام نورى و …، و با تهیه کنندگى حمید نعمت ا... و محمدصادق رنج کشان این روزها در انتظار دریافت 

پروانه  نمایش است.

خالصه  داستان«قاتل و وحشى» منتشر شد

همبازى شدن پرویز پرستویى و هدیه تهرانى 
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«وصله ناجــور پرســپولیس در راه اصفهان» 
شایعه اى اســت که اخیراً قوت گرفته اما براى 
طرفداران ذوب آهن چندان خوشایند نیست و 
اکثر آنها نسبت به این موضوع واکنش منفى از 
خود نشان دادند؛ چرا که آنها از مدیران باشگاه 
انتظار دارند بــراى رهایى تیم محبوبشــان از 
بحران و فاصله گرفتن از قعر جدول حداقل در 
نقل و انتقاالت پیش رو یارگیرى مناسبى داشته

 باشند.
اما جذب مهاجم جوان سرخپوشان پایتخت که از 
ابتداى لیگ تا کنون نتوانسته براى تیمش یک 
گل به ثمر برســاند و به دلیل عملکرد ضعیفش 
در لیســت مازاد ســرمربى خود قرار گرفته در 
ظاهر نمى تواند براى ذوبى ها خبر امیدبخشى 
باشد؛ چه اینکه عقل حکم مى کند تیمى که تا 
به اینجاى رقابت ها در نتیجه گیرى ناکام عمل 
کرده براى بهبــود وضعیت خود در جدول لیگ 
دســت روى فوتبالیســت هاى باکیفیت ترى 
بگذارد تا تیمش را قوى کند، نه اینکه بازیکنى را 
که در تیمى نتوانسته مؤثر ظاهر شود به خدمت 
بگیرد به امید اینکه شاید بتواند از او ستاره بسازد.

هرچند شــاید این قضاوت ها دربــاره آرمان 
رمضانى که روزى ســتاره نارنجى پوشان بود 
و حاال مدتى اســت کم فروغ شــده، به نوعى 
قصاص قبل از جنایت باشــد. ایــن مهاجم که 
بخاطر استایلش به بدل على دایى مشهور است، 
زمانى که براى آقاى گل جهان در تیم سایپا بازى 
مى کرد هم روى زمین و هم روى هوا بســیار 
عالى ظاهر مى شــد و وجــودش در خط حمله 
هر تیمى نقطه قوت آن تیم به حساب مى آمد،
 طورى که پس از آن سرخابى ها براى جذب او 
با هم رقابت داشتند و در آخر پرسپولیس برنده 
این نبرد شــد و این بازیکن به جمع شاگردان 
یحیى گل محمدى پیوست تا شاید جاى ترابى 
و علیپور را در خط حمله این تیم پرکند، پیوندى 
که تا به اینجاى کار براى طرفین نامیمون بوده

 است.
و حاال مهاجم زهردارى که روزى بین تیم هاى 
مدعى سر به خدمت گرفتن او دعوا به راه افتاده 
بود، هیچ خاطرخواهى ندارد، حتى بین تیم هاى 
قعرنشــین جدول. بازیکنى که به گفته فرشاد 
پیوس فقط کافى اســت یکبار پایش به گلزنى 
باز شود تا روى دور بیافتد و مهارنشدنى شود. اما 

گویا قرار نیست طلسم 
او در تیــم پرطرفــدار 
پرســپولیس شکســته 

شود و شاید آرمان بیش از 
اینکه به آرمان شــادى پس 

از گل با پیراهن پرســپولیس 
برسد مجبور به جدایى از جمع 

شاگردان یحیى شود و چه بسا این 
اتفاق براى هر دو طرف قضیه یک 

معامله دو سر برد باشد.
هیچ بعید نیست آرمان رمضانى که از نظر 

هواداران پر شمار پرسپولیس وصله ناجورى 
براى این تیم به حساب مى آید و در تهران زیر 
تیغ تیز انتقادات و هجمه هاى آنها قرار گرفته با 
پیوستن به تیمى مثل ذوب آهن هم دوباره احیا 
شود و هم با به دســت آوردن اعتماد به نفسش 
و تحقق رؤیاى «زالتان شــدن» به ترمیم این 
تیم اصفهانى کمــک کند و از آن ســو مدافع 
عنوان قهرمانى هم با جذب مهاجمى آشــنا با 
جو تیم هاى پرطرفدار موفق شــود خط حمله 
خود را تقویت کند و به جمــع تیم هاى مدعى

 بپیوندد. 

در پى شایعه جدایى آرمان رمضانى از پرسپولیس؛

مهاجم کم فروغ سرخ ها 
در اصفهان

 احیا مى شود؟

امید نورافکن در دیدار برابر نفت آبادان و به دلیل مصدومیت سروش 
رفیعى در پست هافبک میانى بازى کرد.

 این یکى از تغییراتى بود که مصدومیت ســروش رفیعى از 
ناحیه زانو به محرم نویدکیا تحمیل کرده بود و او که در دیدار 
برابر نفت مسجد سلیمان خاطره خوشى از غیبت سروش 
رفیعى نداشت، در روزهایى که خبرى از مهدى کیانى نیز 
دیگر شنیده نمى شود، از امید نورافکن در مرکز خط میانى 
استفاده کرد و محمد کریمى و محمدرضا خلعتبرى دو ضلع 
دیگر مثلث میانه میدان طالیى پوشان را در دیدار برابر نفت 

آبادان تشکیل دادند.
نورافکن فصل گذشته به طور کامل در پست هافبک دفاعى 

و به عنوان زوج مهدى کیانى بازى کرد ولى در این فصل پس از اینکه 
در هفته ابتدایى نمایش خوبى مقابل گل گهر درکنار سایر بازیکنان 
نداشت، به پست دفاع چپ منتقل شــد و در دیدار برابر شاگردان 
پورموسوى بار دیگر بازى در این پســت را تجربه کرد؛ جایى که 
عملکرد خوبى تا پیش از تعویض داشت و نمره خوب 7,2 را دریافت 

کرد. 
البته با بهبود ســروش رفیعى در فاصله دیــدار برابر نفت آبادان و 
شهرخودرو، به نظر  مى رسد امروز شنبه بار دیگر شاهد همان ترکیب 
همیشگى در سپاهان باشیم؛ مگر اینکه نمایش مصلح در دفاع چپ 
که او هم از خوب هاى سپاهان بود و نمره 7,4 در پایان بازى گرفت، 

نویدکیا را به تکرار این تصمیم در بازى هاى آینده ترغیب کند.

تصمیم سرمربى در مورد امید؛

امروز خواهیم دید

مدیرعامل باشگاه سپاهان با ارسال نامه اى به سازمان لیگ فوتبال ایران، از طرف خانواده 
این باشگاه از میهمان نوازى آبادانى ها و رفتارى که در آخرین دیدار تیمشان داشتند، 

تمجید و قدردانى کرد.
 هواداران خونگرم آبادانى در دیدار برابر سپاهان نه تنها براى تیم خود که براى 
تیم رقیب هم سنگ تمام گذاشتند و محرم نویدکیا سرمربى طالیى پوشان 
اصفهانى را نیز از تشویق خودشان بى نصیب نگذاشتند؛ محرم در آخرین 
پیروزى سپاهان در آبادان که به ســال 1390 بازمى گردد در زمین بازوبند 
سپاهان را بربازو داشت و آخرین پیروزى سپاهان را رقم زده بود و چند روز 
پیش هم به عنوان سرمربى به 9 ســال ناکامى این تیم در آبادان خاتمه داد؛ 
با این حال او در هنگام ورود اتوبوس ســپاهانى ها مورد تشویق قرار گرفت تا 

بازیکنان این تیم نیز احساس خوبى از بازى در آبادان داشته باشند.
 البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که رسول نویدکیا بازیکن تیم فوتبال سپاهان و برادر 
سرمربى این تیم در سال هاى گذشته تجربه بازى در نفت آبادان را دارد و یکى از بازیکنان محبوب 

این تیم نیز به شمار مى رود.
حاال و پس از بازگشت اعضاى تیم فوتبال سپاهان از آبادان که خاطرات شیرینى براى این تیم با کسب سه امتیاز بازى همراه داشت، 
محمدرضا ساکت مدیرعامل این باشگاه با ارسال نامه اى به حیدر بهاروند ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران، از رفتار هواداران آبادانى 

تقدیر کرده و خواستار ابالغ محتواى این نامه به باشگاه و هواداران نفت آبادان شده است. 
گفتنى است که مسئوالن باشگاه سپاهان در سفر به آبادان نیز در مراسمى از پیشکسوتان فوتبال این شهر تقدیر کرده بودند.

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان گفت که بازى با تیم ســابقش براى او حساسیتى ندارد و 
طالیى پوشان به دنبال پیروزى در این بازى هستند.

محمدرضا خلعتبرى در گفت وگویى  در مورد بازى تیمش و تقابل با شهر خودرو 
تصریح کرد: من روزهاى خوبى در مشهد داشتم و این بازى برایم حساسیت 
خاصى ندارد. شهر خودرو هم با هدایت مهدى رحمتى واقعاً تیم خوبى نشان 
داده است و ما اصًال بازى آسانى در پیش نداریم. امسال واقعاً بازى ها سخت 
شده است و نتیجه هیچ مسابقه اى قابل پیش بینى نیست. ما اگر مى خواهیم 

در کورس قهرمانى باشیم نباید ساده امتیاز از دست بدهیم.
وینگر تیم فوتبال سپاهان  در پاسخ به این پرسش که «آیا نویدکیا مى تواند در 
اولین سال مربیگرى اش سپاهان را قهرمان کند؟»، اظهار داشت: آقامحرم یک 
مربى جوان است و همیشه به ما مى گوید که شاید خودش هم گاهى اوقات اشتباه 
کند. نویدکیا در دوران بازیگرى اش قهرمانى هاى زیادى را در جام هاى مختلف کسب 
کرده است و تجربیات گرانبهایى در فوتبال دارد. مطمئناً او از این تجربیات مى تواند براى قهرمان 

شدن سپاهان استفاده کند و ما هم به سرمربى تیم کمک مى کنیم تا سپاهان بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد.
وى در پایان تصریح کرد: ما راه ســختى در پیش داریم، ولى هدف مان چیزى جز قهرمانى نیست. من یک قهرمانى در لیگ برتر و 

یک قهرمانى در جام حذفى را با سپاهان تجربه کردم. امیدوارم امسال دومین قهرمانى را در لیگ برتر همراه با سپاهان تجربه کنم.

برزیلى هاى ایران، عالى بودند

خلعتبرى: به آقا محرم حسابى کمک مى کنیم

ملسم گویا قرار نیست ط
او در تیــمــم پرط پرطرفــرفــداردار
شکسـســـته پرســپولیس

شود و شاید آرمان بیش بیش از 
آرماآرمان شـن شــادىـادى پس اینکه بهه
یسلیس س پرســپوــپو بگل با پیا پیرراهن از 

به جدایى از جمع برسد مجبور
این شاگردان یحیى شود و چه بسا

اتفاق براى هر دو طرف قضیه یک 
معامله دو سر برد باشد.

هیچ بعید نیست آرمان رمضانى که از نظر 
هواداران پر شمار پرسپولیسوصله ناجورى

زیر براى این تیم به حساب مى آید و در تهران
تیغ تیز انتقادات و هجمه هاى آنها قرار گرفته با 
پیوستن به تیمى مثل ذوب آهن هم دوباره احیا 
هم با به دســت آوردن اعتماد به نفسش شود و
و تحقق رؤیاى «زالتانشــدن» به ترمیم این

تیم اصفهانى کمــک کند و از آن ســو مدافع 
عنوان قهرمانى هم با جذب مهاجمى آشــنا با 
جو تیم هاى پرطرفدار موفق شــود خط حمله 
خود را تقویت کند و به جمــع تیم هاى مدعى

 بپیوندد. 

س؛

خ ها  

این تی
حاالو
محمد
تقدیر
گفتنى

وى د
کق

مرضیه غفاریان

این تالشى براى یادآورى خاطرات خوشى اســت که با مهرداد میناوند داشته ایم؛ ستاره پرطراوت و 
همیشه خندان فوتبال ایران.

ممکن بود قهرمان آن بازى تو باشــى. وقتى خداداد توپ را به فضاى خالى دفاع راست یوگسالوى 
فرستاد و تو را روانه دروازه کرد.بعدها گفتى:باور نمى کردم . واقعیت این بود که قسمتت نبود بعد از 20 
سال دورى،گلزن اول تیم ملى در جام جهانى 98 تو باشى. آن هم جلوى یوگسالوى پرستاره و خفن که 
آخرش با شایستگى کمتر اما با شوت میهایلوویچ ایران را 1-0 برد و غصه باخت را بر دل ما گذاشت که 
بابت آن فرصت متلکى به تو پرانده بودیم؛ اما تو فقط عجله کرده بودى.عجله بعد از جانشینى لحظه 
آخرى در ترکیب فیکس تیم ملى،آن هم در تورنمنتى که قرار بود رضا شاهرودى دفاع چپ ثابتش باشد 
اما دوباره مثل دو سال پیش و جام ملتهاى 96 فرصت به تو رسیده بود. چپ تیم ملى در جام جهانى که 
ناگهان با دروازه یوگسالوى تنها شــد ولى توپ را به کنار دروازه زد.آن هم توپى که خوراك بازیهاى 
نوجوانى و جوانى ات در زمین  آسفالت کوچه خمارباغى بود که عادت داشتى توپ را به سه کنج زاویه 

مخالف بزنى.
از آن روزها تا اولین بازى فیکس در جام ملتهاى آسیا در بازى تایلند و گلزنى و سجده شکرو شوخى و 

دست گرفتن بچه ها مثل برق گذشت.تورنمنتى که آخرین گلش،روى سانتر تو و آن ضربه استثنایى 
على دایى رقم خورد که سالها بابتش سربه سرت مى گذاشتند که مى خواستى مهره هاى کمر حاج على 
را جابجا کنى.در این سالها به سرعت از راه آهن و پاس به پرسپولیس رسیده بودى و حاال در تیم ملى 
و مصاحبه هاى تلفنى هفته نامه هایى که باید کنار رضا شــاهرودى خوش قیافه جایى هم براى تو باز 
مى کردند. حاال الگوى نوجوانان و جوانان کوچه پس کوجه هاى محله هاى سى مترى جى ، حاجیان 
و شبیرى بودى.آن هم پیش از 20 ســالگى.مى گفتند از بچگى همین بودى. قدت از هم دوره اى ها 
بلند تر بود و و همیشه جلوتر از همه در هیئت پرچم بدست منتظر شروع مراسم بودى .همیشه نفر اول.

یکبار دیدیم در بازى عربستان پاس 40 مترى مى دهى.از چپ به راست و برعکس.ریش پروفسورى اى 
هم گذاشته بودى. از اتریش مى آمدى و ورد دهانت ایویکا اوسیم بود. شونست فالنکه و گورگن گاد از 
دهانت نمى افتاد که مى گفتى القاب توست در اتریش .بزرگتر شده بودى.همه چیز آماده بود براى دومین 
صعود جز کمى شانس ؛ چه در بحرین و چه در دوبلین.وقتى همقطارهاى روى کین روى دو ایستگاهى 
دو بار دروازه ما را باز کردند و توپهاى ما از شى گیون عبور نکرد.چقدر سریع بود فاصله این ناکامى و تیم 
تازه اى که ساخته شد و 4 سال بعد به جام جهانى رسید. اما در غیاب تو که آخرین مسابقه ملى ات با پاس 
گلى براى على دایى در بازى اوکراین به پایان رسید. گفتم که عجله داشتى. پس وقتى ایران بحرین را 

برد و به آلمان صعود کرد، تو کفش ها را مى آویختى.بس که دیگر حوصله اش را نداشتى.
یادم هست یکبار گفتى از روزى که از اتریش به انگلیس رفته بودى و روزى را با دیوید مویس گذرانده 
بودى.اسم تیمش یادت نبود،حتى از روى ویکى پدیا.گفتى همه جا مه بود.فکر کردم اینجا بمانم دق 
مى کنم.پس انگلیس و اروپا را رها کردى و بعد از یکســال فوتبالى در دبى به ایران برگشتى و بعد در 
هیاهوى طبیعى خط پایان یک ستاره فوتبال گم شــدى. همانطور با عجله  و تند و سریع براى نقطه 
پایانى.درست 15 سال پیش،وقتى چند وقتى نبودى و یکهو با شمایل تازه جور دیگرى زندگى کردى. 

آدمى با هزاران رازو قصه و بیشتر از اینها غصه.غصه هاى یک زندگى و حسرت طوالنى دیدن فرزند.
وسط همه این مشکالت اما تو مایه مسرت و خوشحالى بودى.گرم وباانرژى.از اولین تجربه اجرا قبل 
از دربى (5 سال پیش) تا همین چند هفته پیش که روز فینال آسیا با خداداد و على کریمى ،اتود کارهاى 
بعدى را مى زدى.این وسط چند کار تلویزیونى و ساعتها مصاحبه و کل کلهاى اینستاگرامى و سروصدایى 
که بخشى از تو بود.فقط کاش این مسیر اینقدر زود به پایان نمى رسید. کاش آن معجزه تو را از مهلکه 
بیمارى بیرون مى کشید که شاید حقت بود بعد از آن همه دویدن و عجله ،آرامش را تجربه کنى.درست 
بعد از ازدواج و مسیر تازه اى که در پیش گرفته بودى. انگاراین دفعه قرار بر این بود که این بار اگر پاس 

خداداد به تو رسید، سرت را باال بگیرى و با طمانینه توپ را به کنجى برسانى که حقت بود. واقعا بود. 
البته شاید این دفعه عجله نداشتى اما قسمتت نبود. مثل آن گل که سهم میهایلوویچ شد و غصه اش بر 
دل ما ماند.البته که خیلى سبکتر از اندوه از دست دادن تو در 45 سالگى، وقتى که آدمها هنوز دارند براى 

آینده  نقشه مى کشند و براى گل جام جهانى برنامه مى چینند. روحت شاد مهرداد.

سایه روشن هاى یک ستاره
چرا اینقدر زود مهرداد؟

هفته ســیزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس امروز شنبه 11 بهمن ماه با برگزارى 5 دیدار پایان 
مى یابد که در یکى از این رقابت ها ســپاهان اصفهان در 

ورزشگاه نقش جهان به مصاف شهرخودرو مى رود.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در یکى از مهم ترین بازى هاى 
هفته ســیزدهم، به مصاف شــهرخودرو مشهد مى رود. 
دیدارى حســاس و فینال گونه که نتیجــه آن مى تواند تا 
حدودى معــادالت قهرمانى نیم فصل نخســت را حل 
کرده و نتیجه آن براى ســایر مدعیان از اهمیت باالیى 

برخوردار است.
سپاهانى ها در حالى آماده میزبان از شهرخودرو مى شوند 
که هفته گذشــته مقابل صنعت نفت به میدان رفتند و در 
یک بازى نزدیک و نفس گیر طالیى پوشــان آبادان را با 
نتیجه 2 بر یک شکســت داده و با اســتقالل صدرنشین 
هم امتیاز شــدند و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نســبت 
به آبى پوشــان پایتخت در رده دوم جــدول قرار گرفتند. 
در آن ســو شــهرخودرو هفته گذشــته با تک گل امین 
قاســمى نژاد تیم فوتبال نساجى را شکســت داد تا روند 
حرکتى این تیم بهبود نسبى پیدا کند و از قعر جدول فاصله 

بگیرد.
لیگ بیستم یکى از سخت ترین فصول برگزار شده لیگ 
برتر در طول چند سال اخیر است. حضور چند تیم قدرتمند 
در کنار نزدیکى امتیازات تیم ها، شور و هیجان مضاعفى 
را به لیگ بازگردانــده و رقابت تیم ها در هفته هاى پایانى 
نیم فصل نخست به اوج خود رسیده است. نکته قابل توجه 
لیگ بیستم نزدیکى عجیب و غریب امتیازات تیم هاى رده 
نخست تا سیزدهم جدول است؛ استقالِل صدرنشین 22 
امتیازى است و شهرخودرو در رده سیزدهم تنها 7 امتیاز با 
این تیم اختالف دارد و همین امر موجب رقابت تنگاتنگ 
و نزدیک تیم هاى حاضر در رقابت ها شــده و نمى توان تا 
هفته پایانى نیم فصل نخســت، تیم قهرمان نیم فصل را 

پیش بینى کرد.
سپاهان مقابل شهرخودرو محکوم به برد است. شاگردان 
نویدکیا با استقالل صدرنشین هم امتیاز هستند و در صورت 
پیروزى بر شهرخودرو شانس خوبى براى رسیدن به صدر 
جدول دارند. از طرف دیگر نزدیکى امتیازات بین مدعیان 
باعث شده تا زردپوشان اصفهانى براى حفظ جایگاه شان 
چاره اى جز پیروزى بر شهرخودرو نداشته باشند. شاگردان 
نویدکیا به خوبى مى دانند که اگر امتیازى از دست بدهند، 

نه تنها ممکن است منجر به تثبیت قهرمانى استقالل در 
نیم فصل نخست شود، بلکه ممکن است با توجه به نتایج 
بازى هاى صنعت نفــت و تراکتور حتى تا رده ســوم و یا 

چهارم جدول نیز سقوط کنند.
در آن سو، شهرخودرو که در سه هفته اخیر دو پیروزى و 
یک شکست را تجربه کرده، به دنبال بهبود جایگاهش در 
جدول و کم کردن فاصله اش با ســایر تیم هاى باالنشین 
است و براى رســیدن به آن باید سپاهان را شکست دهد 
و همین امر انگیزه شاگردان رحمتى را چند برابر مى کند. 
دالیل فوق باعث مى شود تا نتیجه این دیدار عالوه بر دو  
تیم برگزارکننده، براى اســتقالل، صنعت  نفت، تراکتور، 
پرســپولیس، آلومینیــوم و مس رفســنجان نیز اهمیت 

داشته باشد.
ســپاهان در هفته هاى اخیر شرایط بســیار خوبى دارد و 
شــاگردان نویدکیا راه نتیجه گیرى در هر شــرایطى را 
فراگرفته و توانسته اند روند رو به رشد خود را حفظ کنند. 
سپاهانى ها در فاز هجومى عملکرد خوبى دارند و با 19 گل  
زده، بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارند. اوج گیرى 
دوباره شهباززاده در کنار حضور مهره هایى مانند حسینى و 
کى روش استنلى دست نویدکیا را در خط حمله باز گذاشته 
و شرایط سپاهان را در فاز هجومى بهبود بخشیده است. 
زردپوشان اصفهانى در فاز دفاعى اما با افت مواجه شده اند؛ 
شــاگردان نویدکیا در فصل جارى نتوانسته اند استحکام 
دفاعى فصول گذشته را حفظ کنند و دریافت 14 گل در 12 

بازى، نشان از ضعف سپاهان در فاز دفاعى دارد.
سپاهان مقابل شــهرخودرو کار ســختى در پیش دارد؛ 
زردپوشــان اصفهانى باید مقابل تیمى بــه میدان بروند 
که فوتبال مالکانه اى را به نمایش گذاشــته و از بازیکنان 
خوب و باکیفیتى در میانه میدان و خط حمله بهره مى برد. 
شهرخودرو در فاز هجومى شــرایط خوبى دارد و به ثمر 
رساندن 12 گل، نشان دهنده توان باالى هجومى این تیم 
است. شاگردان رحمتى در فاز دفاعى اما با ضعف روبه رو 
هســتند و با دریافت 15 گل در طــول 12 هفته عملکرد 

ضعیفى در فاز دفاعى به جاى گذاشته اند.
مجموع عوامل فوق در کنار تفکرات خاص دو ســرمربى 
جوان، مى تواند نویددهنــده برگزارى یکى از جذاب ترین 
بازى هاى لیگ در اصفهان باشــد. باید منتظر ماند و دید 
نتیجه این دیدار حســاس به کام کدام تیــم رقم خواهد 

خورد.

مصاف سپاهان اصفهان و شهرخودرو مشهد، امروز در ورزشگاه نقش جهان

ستارگان شهر ما 
علیه شهرخودرو!

امید نورا
رفی
ا
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پزشــک بخش مراقبت هاى ویژه گفت: دستور العملى که 
از ابتداى شــیوع این بیمارى براى بیماران بد حال ICU در 
نظر گرفته شد، اولین پروتکل ICU در دنیا بود و ما هر اقدام 
پزشــکى که براى درمان بیماران انجام مى دهیم، بر طبق 
همان پروتکل بــه عالوه تغییراتى کــه در چند وقت اخیر 

داشتیم، است.
سید محمدرضا هاشمیان اظهار کرد: در خصوص بیمارانى 
که به ICU مى آیند، ترجیح ما استفاده از اکسیژن رسانى کم 
فشار و بعد پر فشــار و بعد هم به کارگیرى تهویه هاى غیر 
تهاجمى است. این پزشک فوق تخصص ICU در این باره 
افزود: با توجه به اینکه در ابتداى شیوع کرونا سازمان جهانى 

بهداشت استفاده از تهویه مکانیکى تهاجمى را عنوان کرده 
بود، در دنیا براى درمان بیماران از این شیوه استفاده مى شد 
اما بعد از آن WHO اعالم کرد که تهویه غیر تهاجمى روش 

موجه ترى است.
وى  توضیح داد: این شــیوه هاى اکسیژن رسانى بر اساس 
ماشین هاى ونتیالتور انجام مى شود و همانگونه که براى 
افرادى که دچار مشکالت کلیوى هستند از دستگاه دیالیز 
استفاده مى گردد، براى بیمارانى که قادر به اکسیژن رسانى 
 ICU مناسب نیســتند هم از دستگاه هاى پیشــرفته اى در
استفاده مى شــود که به دو صورت تهاجمى و غیر تهاجمى 

هستند.

عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا با بیان اینکه در 
حال حاضر زنگ خطر آغاز پیک چهارم بیمارى به صدا 
درآمده است، گفت: در شرایط فعلى تنها راه مهار بیمارى 
کووید-19 واکسیناسیون است؛ اما باید همه دنیا به تدریج 

واکسینه شوند تا زندگى به حالت عادى بازگردد.
دکتر مینو محرز گفت: اگر قرار باشــد با فروکش کردن 
بیمارى مردم بدون رعایت پروتکل هاى بهداشتى بیرون 
بیایند و سفرهاى درون شهرى و بین شهرى افزایش یابد، 
که متاسفانه تا حدى این اتفاق رخ داده است، مجددا پیک 
بعدى را خواهیم داشت که اکنون به تدریج و در صورت 

ادامه عدم رعایت ها آغاز مى شود.

وى با بیــان اینکه در حال حاضر زنــگ خطر آغاز پیک 
چهارم بیمارى به صدا درآمده است، افزود: اشکال همه دنیا 
این است که با فروکش کردن بیمارى، همه فکر مى کنند 
بیمارى تمام شــد و از خانه بیرون مى آیند، سفر مى روند 
و مجددا مى بیینم که همان آش اســت و همان کاسه. 
بنابراین فاصله گذارى فیزیکى، استفاده از ماسک و شستن 
مداوم دست ها اقداماتى است که همچنان باید ادامه یابد.

محرز تاکید کرد: تجمع، برگــزارى دورهمى و افزایش 
ســفرها، تجمع در مراکز و اماکن عمومى و... همچنان 
بسیار خطرناك بوده و منجر به بروز امواج بعدى بیمارى 

خواهد شد.

 ICU مبتالیان به کرونا در
چگونه درمان مى شوند؟

زنگ خطر پیک چهارم کرونا 
به صدا درآمد 

نگرانیم
رئیس دانشگاه علوم پزشکى استان قم    ایسنا|
گفت: هرچند سیر بیمارى در قم نزولى است اما نسبت 
به آینده وضعیت قم با توجه به عادى انگارى ها نگران 
هسـتیم. محمدرضا قدیر بیان کرد: قـم ازنظر تولید 
ماسک کامًال اشباع شده است اما در سطح استان قم 

واحد تولیدى دستکش التکس وجود ندارد.

کمک هاى کرونایى
  ایسنا| آنطـور که معـاون روابـط کار وزارت 
کار گفته در حال حاضـر در بحث بیمه بیکارى کرونا 
حدود 730 هـزار نفر مـورد حمایت قـرار گرفتند. به 
گفته شـاکرمى، تسـهیالت کرونا با نرخ 12 درصد و 
در اختیار رسته هاى آسـیب دیده از کرونا قرار گرفته 

است. 

2 ماسک هم خوب است
رئیس موسسـه ملـى آلرژى و    خبر فورى|
بیمارى هـاى عفونى ایاالت متحده آمریکا اسـتفاده 
از دو ماسک به جاى یک ماسـک را براى جلوگیرى 
از شـیوع ویروس کرونا مفید دانست. فائوچى گفت: 
ماسـک ها پوشـش هاى فیزیکى هسـتند که جلوى 
انتقال ذرات معلق تنفسـى از ناشـر به افـراد دیگر را 
مى گیرند. به این ترتیب اگر یک الیه پوشش فیزیکى 
دارید و یک الیه دیگر به آن بیفزایید، این محافظت 

افزایش مى یابد.

روى موج کووید-19

سرپرست مرکز مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان 
گفت: اشــتغال و باال بودن میانگین ســنى دانشجویان 
دانشگاه پیام نور نسبت به سایر دانشجویان دانشگاه هاى 
دولتى، علت بیشتر بودن تعداد مبتالیان به کرونا در این 

دانشگاه است.

مجیــد صفــارى نیا به خــود اظهــارى دانشــجویان 
دانشــگاه هاى دولتى در فرم نظرســنجى کرونا اشاره 
کرد و اظهار داشــت: از مجموع 800 هزار دانشــجوى 
دانشگاه هاى دولتى، 236 هزار دانشجو فرم خود اظهارى 
کرونا را تکمیل کرده اند که از این تعداد حدود پنج درصد 

معادل 12 تا 13 هزار نفر مبتال به کرونا شده اند.
وى افزود: در خوداظهارى دانشگاه پیام نور از بین 23 هزار 
و 600 دانشجوى شرکت کننده 6.3 درصد مبتال به کرونا 
شــده اند. بنابراین، پیش بینى میانگین ابتال به کرونا در 

جامعه دانشجویى بین پنج و نیم تا 6 درصد است.

وى دلیل ابتالى بیشــتر دانشــجویان پیام نور به کرونا 
را چنین اعالم کرد: اشــتغال و باال بودن میانگین سنى 
دانشــجویان این دانشگاه نسبت به ســایر دانشجویان 
دانشگاه هاى دولتى، علت بیشتر بودن تعداد مبتالیان به 
کرونا در پیام نورى ها است؛ به طور طبیعى، دانشجویان 
شاغل در محیط هایى هستند که فاصله فیزیکى را کمتر 

رعایت کرده اند.
سرپرست مرکز مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان 
با بیان این که میانگین ابتالى دانشــجویان به کرونا از 
ابتالى جامعه بیشتر است، ادامه داد: دانشجویان به دلیل 
جوان و فعال بودن،   ساعت هاى بیشترى خارج از منزل 
به سر مى برند و در معرض کرونا قرار دارند؛ بنابراین کمتر 

پیگیر جلوگیرى از ابتال به این بیمارى هستند.
صفارى نیا درمورد برنامه هاى مرکز مشــاوره و سالمت 
سازمان امور دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلى 
جارى، خاطرنشــان کرد: براى ترم دوم، برنامه هاى ترم 

نخست را با قدرت بیشترى پیش مى بریم.
وى یادآور شد: البته با این تفاوت که در ترم گذشته بیشتر 
روى کاهش استرس دانشــجویان به دلیل پاندمى کرونا 
فعالیت کردیم اما در این نیمســال دوم، روى مداخله در 
سوگ(براى دانشجویانى که عضو خانواده خود را از دست 
داده اند)، خودتنظیمى،   خویشتن دارى، معنویت، شادکامى 

و سازگارى با زندگى در قرنطینه متمرکز مى شویم.  
عضو هیأت علمى دانشــگاه پیام نور درباره مشــاوره به 
دانشــجویان در ایام کرونا، تصریح  کرد: مشاوره تلفنى، 
آنالین و حضورى به دانشجویان به منظور افزایش سواد 

سالمت آنها ادامه دارد.

دلیل ابتالى پیام نورى ها به کرونا

  لیدا رضایى / خبرگزارى ایسنا|
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى هرمزگان در ســفر به 
شهرســتان بندرلنگه ضمن بررســى وضعیت بیمارى 
کرونا در این شهرســتان از قرنطینه کامل یک هفته اى 
دو روستاى بستانه و مراغ در غرب این شهرستان با توجه 
افزایش موارد ابتال به کووید 19 در روزهاى اخیر خبر داد.

دکتر حسین فرشیدى در بازدید از مرکز بهداشتى درمانى 
بندرکنگ و بستانه شهرســتان بندرلنگه ضمن دریافت 
آخرین گزارش از وضعیــت بیمارى کرونا بــا توجه به 
شناسایى 9 مورد بیمار مثبت پس از انجام 25 تست سریع 
در طى یک روز  در جمعیت روستایى زیر سه هزاران نفرى 
بر افزایش تعداد تست ها در روستاهاى مذکور تاکید کرد و 
گفت: این اتفاق زنگ خطرى است که باید به موقع براى 

جلوگیرى از همه گیرى بیمارى اقدام کنیم.
این مقام مسئول یکى از علل افزایش موارد مثبت کووید 
در روســتاهاى غرب بندرلنگه را برگزارى مراســمات 
مختلف و عدم رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در بین 
ساکنین روستا به ویژه افرادى که به شغل صید و صیادى 
مشغول هستند و در طول روز با افراد زیادى ارتباط دارند 

دانست.

قرنطینه کامل 
یک هفته اى 2 روستا

آگهى تغییرات 
شــرکت ســعید صنعــت کارآفرین 
سهامى خاص به شــماره ثبت 27354 
و شناســه ملــى 10260480760 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/19 آقــاى محمدمهــدى 
محمــدى به کدملــى 1293259373 
بسمت مدیرعامل ، آقاى محمد ابراهیمى 
نژاد به کدملى 1291158529 بسمت 
ئیس هیات مدیره و آقاى رضا عسکرى 
مقدم به کدملى 1091164819 بسمت 
نایب رئیس هیــات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء دو نفر از اعضاى 
هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد یا با امضاء مدیرعامل منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1084390)

آگهى تغییرات 
شــرکت فوالد متین ایرانیان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 2326 و 
شناســه ملى 14009565156 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1399/10/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - داود کریمى خوزانى به 
شــماره ملى 1292084375 بعنوان 
مدیرعامل، نعمت اله کریمى خوزانى به 
شماره ملى 1141632845 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و على کریمى 
خوزانى به شماره ملى 1140364235 
بسمت رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل یــا رئیس هیئــت مدیره 
و با مهر شــرکت معتبر است. - ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1084870)

آگهى تغییرات 
شرکت اندیشه پردازان سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 23841 
و شناســه ملــى 10260446413 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: هومن ارفعى شماره ملى1284871541 
به ســمت رئیس هیات مدیره و فرشته 
مهدى پور شماره ملى3255635462 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره و هانیه 
مشرف نورى شماره ملى0064315843 
به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دوســال انتخاب شدند. کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها 
و عقود اســالمى با امضــاء آقاى هومن 
ارفعى (رئیس هیات مدیره) و خانم هانیه 
مشــرف نورى( مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره) همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1085738)

آگهى تغییرات 
شرکت اندیشه پردازان سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 23841 
و شناســه ملــى 10260446413 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/10/29 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : هومن 
ارفعى به شــماره ملى 1284871541 
و هانیه مشــرف نورى به شــماره ملى 
0064315843 و فرشــته مهدى پور 
به شــماره ملى 3255635462 بعنوان 
اعضاى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. زهرا فرهنگ دوست به 
شــماره ملى 1271463288 به عنوان 
بازرس اصلــى و محمدرضــا رمضانى 
کتایونچه به شماره ملى 5110748969 
به عنوان بازرس علــى البدل براى مدت 
یک ســال مالى انتخاب شدند. ترازنامه 
و صورت هاى مالى سال مالى منتهى به 
1398 به تصویب رســید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1085715)

آگهى تغییرات 
شرکت پویا سنجش زاینده رود سهامى 
خاص به شماره ثبت 42651 و شناسه 
ملــى 10260604682 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/10/18 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: - بهمن 
منصورى به شماره ملى 5499498776، 
مهدى متقى دســتجردى به شماره ملى 
1292735945، سعید طاهرى کفرانى 
به شماره ملى 1287417361 و محمد 
کازرونى به شماره ملى 1270613901 
به ســمت اعضاى اصلــى هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- مجتبــى درى کفرانى به شــماره ملى 
5659898904 بــه ســمت بازرس 
اصلى و ســحر اشرفى به شــماره ملى 
2280395861 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخابشدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1084586)

آگهى تغییرات 
شــرکت تولیدى پرنیان چرم زاینده رود ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 34043 و شناســه ملى 
10862034724 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/20 ســرمایه 
شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور 
سهام جدید از مبلغ یک میلیون ریال به ده میلیارد ریال 
افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین شرح اصالح 
شد: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال نقدى است 
که به یک میلیون ســهم با نام عادى ده هزار ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1084577)

آگهى تغییرات 
شرکت فوالد متین ایرانیان سهامى خاص به شماره 
ثبت 2326 و شناســه ملى 14009565156 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مــورخ 1399/10/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: نعمت اله کریمى خوزانى به شماره ملى 
1141632845، على کریمى خوزانى به شماره ملى 
1140364235 و داود کریمى خوزانى به شماره 
ملى 1292084375 به عنوان اعضاى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1084868)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود ماکان ســپهر تابناك درتاریخ 1399/11/06 به شماره ثبت 66812 به شناســه ملى 14009755004 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 : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى ، فرش و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز 
بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین 
نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى 
و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و 
اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیر عرب ، کوچه حکیم سنایى ، 
کوچه حکیم سنایى دوم ، پالك 140 ، طبقه اول کدپستى 8195774838 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فریبا نصیرى به شماره ملى 1199881589 دارنده 2500000000 ریال سهم الشرکه آقاى حامد درویشى به 
شماره ملى 5110640246 دارنده 2500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فریبا نصیرى به شماره ملى 1199881589 و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى حامد درویشى به شماره ملى 5110640246 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1084765)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص عمارت سازان عقیق پارتاك درتاریخ 1399/11/05 به شماره ثبت 66793 به شناسه ملى 14009751754 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امورپیمانکارى ومشاوره وساخت ساختمان ها وابنیه اعم ازچوبى،آجرى،سنگى،بتنى وفلزى 
ساختمان دربرگیرنده امورپیمانکارى مربوط به طراحى نظارت وساخت ساختمانهاوابنیه اعم ازچوبى سنگى،فلزى،بتنى،آجرى وتولید بتن آماده جهت ساختمان،نظارت 
واجراوانجام کلیه کارهاى محوطه سازى اجراى راه و آسفالت وجدول کارى مرمت ابنیه تاریخى و باستانى و مذهبى و بازسازى و مدرن سازى ساختمانها و معمارى داخلى و 
دکوراسیون و چیدمان و المانهاى ثابت و متحرك-احداث و ساخت هتل و مجموعه هاى بین راهى و رستوران و استراحتگاه-انجام کلیه اموربازریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى 
. انجام عملیات کشاورزى و دامپرورى و ایجاد صنایع و فرآورد ه هاى کشاورزى ،فروش محصوالت کشاورزى از تولید به مصرف ایجاد مجتمع هاى گلخانه اى و دامپرورى و 
پرورش طیور و زنبور دارى و ایجاد صنایع و امکانات الزم جهت تولید،جمع آورى ،بسته بندى و بازریابى (غیر هرمى و غیرشبکه اى) محصوالت کشاورزى و دامپرورى ،تولید و 
بسته بندى و توزیع قارچ و انواع میوه و سبزى . گیاهان دارویى،احداث استخر و مکانیزاسیون و اجراى سیستم هاى آبیارى نوین احداث و بهره بردارى از مجتمع هاى گلخانه 
اى و کشاورزى شرکت در نمایشگاههاى کشاورزى ،اخذ وام و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى جهت اهداف شرکت و شرکت در مناقصه ها و مزایده 
هاى دولتى و خصوصى پروژ هاى کشاورزى شامل کاشت داشت،برداشت،زهکشى،باغدارى،گلخانه اى،دام و طیور انجام کلیه امورکشاورزى و دامپرورى وباغدارى، فضاى 
سبز و باغبانى و گشت گیاهان دارویى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ فدك ، خیابان گلستان ، کوچه کوثر ، پالك 63 ، طبقه همکف کدپستى 8196984674 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 992311183 مورخ 1399/10/27 نزد بانک بانک گردشگرى شعبه سى و سه پل با کد 2311 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه شیرانى 
بید آبادى به شماره ملى 1281069396 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مرتضى شیرانى بید آبادى به شماره ملى 1285903961 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم زهرا شیرانى بید آبادى به شماره ملى 1293061182 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 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى توکلى اراضى به شماره ملى 1286045630 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال آقاى مهدى سبحانى بیدآبادى به شماره ملى 1290625778 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1084575)

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى پرنیان چرم زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 34043 و شناســه ملى 10862034724 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعظم امامى کدملى 1270971492 و ایمان امینى کدملى 1100208976 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1084582)
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پاهایتان را قوى نگه دارید تا پیر نشوید

فقدان سند مالکیت
خانم الهام شه پناهى به موجب تفویض وکالت شماره 9638 مورخ 99/2/24 به وکالت از 
طرف آقاى على اکبر حق پرســت طبق تقاضاى وارده بشماره 1555 مورخ 99/9/30 و به 
استناد دو برگ استشهادیه محلى که امضاى شهود رسما گواهى گردیده که مدعى است سند 
مالکیت یکصد و سى و شش هزارم سهم مشاع از یک سهم مشاع از نهصد سهم ششدانگ 
مزرعه مستوفى بشماره پالك 3 فرعى از 6 اصلى واقع در بخش دو حوزه ثبتى آران و بیدگل 
در صفحه 200 دفتر 4 ثبت 437 بنام على اکبر حق پرست ثبت و سند مالکیت  بشماره سریال 
458514 د 93 صادر و تسلیم گردیده است. که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 

کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد. م الف: 1085017رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان/11/128 
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقاى محمدرضا سلطانى فرزند حسین با ارائه یک برگ استشهادیه محلى که 
هویت شهود طى شماره 8697- 1399/09/25 دفترخانه اسناد رسمى 282 تیران تایید شده 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت شماره 325246 صادره بر روى پالك ثبتى 139 فرعى از 
181 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان شده که به نام نامبرده در دفتر 93 صفحه 535 ذیل 
شماره 14505 ثبت و صادر گردیده است. اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده است از 

تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آ ن به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. م الف: 1085039 سید محمدحسن 

مصطفوى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون/11/129
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008003882 تاریخ ارسال نامه: 1399/11/07 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت یکدانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 458 فرعى از 229- اصلى که 
طبق دفتر 10 صفحه 311 بنام هاجربیگم تقوى ثبت و سند صادر گردیده و سپس با انتقال مع 
الواسطه بموجب سند شماره 96813- 67/1/23  دفتر سه شهرضا به صدیقه عسگرى صداق 
گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008018343- 

99/11/7 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 15252- 
99/11/5 به گواهى دفترخانه شماره 190- اصفهان 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 انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد 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: 1086010 سید اسداله 
موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/11/130

  

هریــک از اعضاى بــدن داراى مهارت ها و 
توانایى هاى است که در صورت ضعیف شدن و اختالل 
در چگونگى عملکردشان براى افراد مشکالتى را ایجاد 
مى کنند که این امر براى حافظــه هم صدق مى کند. حافظه 
یک توانایى خارق العاده ذهنى است که همانند کامپیوتر عمل مى کند 
و اطالعات زیادى از جمله خاطرات دوران کودکى را در خود جاى داده اســت و 

مى تواند در طول روز هزاران هزار اتفاق را ثبت، ضبط و ذخیره کند.

امــا بنابــر برخــى دالیل و 
مســائل که بــه آن ها 
اشاره خواهیم کرد 
عملکرد ذهن و 
دچار  حافظه 

مشکل مى شود. بیمارى 
آلزایمر از جمله بیمارى هایى 
است که باعث تحلیل رفتن، کاهش 
توانایى هایى ســلول هاى مغز و حافظه مى شود. کسانى که دچار 
ابتالء به بیمارى آلزایمر مى شوند به مرور تمام فعالیت هاى فکرى، اجتماعى، 
گفتارى، نوشتارى و رفتارى شان دچار اختالل مى شود و مانند گذشته نمى توانند به 
فعالیت هایشان بپردازند. افرادى که دچار آلزایمر مى شوند ممکن است در حافظه 
کوتاه مدت خود دچار مشکل شــوند و یا ازهمان ابتدا حافظه بلند مدت خود را از 

دست بدهند.
آلزایمر هم مانند تمام بیمارى ها مراحلى دارد که اگر به زودى تشخیص داده شود، 

مى توان از گسترش این بیمارى تا حد زیادى پیش گیرى کرد.
ضعیف شدن و از دست دادن حافظه کوتاه مدت اولین عالئم آلزایمر است و بیانگر 
این است که این بیمارى هنوز در مرحله اولیه و خفیف است. براى خیلى از ما تا به 
حال پیش آمده است که در وهله اول عنوان کتابى را که چند روز پیش خوانده ایم 
را به یاد نیاوریم، اما بعد از گذشــت چند دقیقه عنوان را به یاد مى آوریم، اما چنین 

چیزى عالئم آلزایمر داشتن نیست. کسانى که دچار زوال عقل و یا همان آلزایمر 
مى شوند نه تنها چیزى را که فراموش کرده اند را به یاد نمى آورند بلکه بعد از گذشت 
چند دقیقه حتى فراموش مى کنند که تا چند لحظه پیش به دنبال به یاد آوردن چه 
چیزى بودند. این افراد ممکن است در طول صحبت و مکالمه یک سوال را چندین 
بار تکرار کنند و حتى خودشان هم متوجه  نشوند که چندبار به تکرار یک بحث یا 

سوال پرداخته اند.
این افراد به مرور و با پیشرفت آلزایمرشان به تدریج در صحبت و تکلم خود دچار 
مشکل مى شوند و دریک گفت وگوى عادى و معمولى، قدرت انتخاب و یادآورى 
ساده ترین کلمات را براى ادامه بحث و گفتگو ندارند. اما این امر به این معنا 
نیست که اگر شــما در طول یک مکالمه، جایگزین مناسبى را براى کلمه 
مدنظرتان پیدا نکردید دچار آلزایمر شده اید. بلکه این افراد براى ادامه و 
پیش بردن بحث شان از کلماتى که خودشان ساخته اند و حتى مناسب براى 

ادامه گفتگو نیست، استفاده مى کنند.
خیلى از افراد به دلیل مشــغله هاى فراوانى که دارند ممکن است در ابتدا 
براى یک لحظه تاریخ و روز را فراموش کنند که اتفاقى طبیعى و عادى است. 
اما افراد درگیر با آلزایمر به حدى مى رســند که اگر در مکانى باشند به طور کلى 
فراموش مى کنند که اصال چرا در این مکان قرار گرفته اند و یا مقصد بعدیشــان 

کجاست.
ســالمندانى که دچار آلزایمر مى شوند از لحاظ شــخصیتى، ثبات خود را از دست 
مى دهند و در زمانى بدون هیچ دلیلى ممکن است به شدت ناراحت شوند و گریه 
کنند و یا بسیار خوشحال باشند. این حالت هم وجود دارد که به افرادى ترسو و بسیار 

وابسته به نزدیکانشان تبدیل شوند.
طبق تحقیقات و یافته هاى علمى داشتن فعالیت ها ذهنى پیچیده از امکان ابتال و 
بروز آلزایمر در دوران پیرى و میانسالى جلوگیرى مى کند مثل حل جدول، آموزش 

یک زبان به غیر زبان مادرى و...
تا به امروز فواید و تاثیرات زیادى از انجام ورزش بر بدن گفته شده است که یکى از 
این تاثیرات جلوگیرى از ابتال به آلزایمر است. انجام ورزش هاى هوازى به صورت 
مداوم، پیاده رویى و نرمش هاى صبحگاهى به تقویت ذهن کمک مى کند و تاثیر 

بسزایى بر حافظه خواهد داشت.
استفاده از مواد غذایى و خوراکى هایى که حاوى انواع مکمل ها و ویتامین ها هستند 
باعث مى شود تا اخطر ابتال به زوال عقل کاهش یابد. مصرف انواع میوه ها، ماهى و 
سبزیجات که سرشار از آنتى اکسیدان و اسید هاى اشباع  نشده هستند براى کاهش 

امکان ابتال به آلزایمر مفید هستند.
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عالئمى که خبر از شروع آلزایمـر مى دهند

یک متخصص طب ایرانى، با اشــاره به اینکه پیرى از پا شــروع مى شود گفت: 
بى تحرکى به مدت دو هفته معادل 10 سال پیرى است.

حسین رضایى زاده گفت: بر اساس تحقیقات اخیر پیرى بر خالف باور عمومى از 
موى سفید، ریزش مو و چروکى پوست شروع نمى شود. پیرى از پا شروع مى شود. 

هر کس زودتر پاهایش ضعیف شود، زودتر پیر مى شود.
وى اظهار داشت: بى تحرکى پا به مدت دو هفته معادل 10 سال پیرى پا است. با 
فیزیوتراپى و توان بخشى قدرت به پا بر مى گردد اما آنچه از دست مى دهیم، بیشتر 
از انرژى است که با فیزیوتراپى و توان بخشــى به دست مى آید. تقریبًا 50 درصد 
استخوان هاى بدن، عضالت بدن، سلسله اعصاب، عروق و گردش خون در پاها 
است. خیلى از افراد مى گویند که ما مشکلى نداریم اما پاهایمان یخ مى زند؛ یعنى 
گردش خون به خوبى انجام نمى شود. در صورتى که گردش خون در پا سریع تر 
باشد، قلب سالم ترى خواهیم داشــت. حتى بعد از 60 سالگى هم حدود 30 تا 40 
دقیقه باید پیاده روى داشــته باشــیم. یک ورزش متعادل به گردش خون کمک 

مى کند. به عبارت خودمانى شــخص از پا نمى افتد. در خیلى افراد شاهد 
پیرى در پا هستیم و چهره جوانى دارند.

این متخصص طب ایرانى تأکیــد کرد: در صورتى که مــا بهترین غذاها را 
مصرف کنیم، باز مواد زائدى را تولید مى کنیم که با ورزش هضم و دفع مى شود. 

سوخت وساز مواد اضافه به واسطه حرکات ورزشــى انجام خواهد شد. خیلى از 
بیمارى ها مثل دیابت، فشــارخون، کبد چرب و اضافه وزن طول عمر و کیفیت 
زندگى ما را کاهش مى دهند. بر اساس شواهد علمى اضافه وزن زمینه ساز بیمارى 
سرطان است و بر خالف باور مردم سیگار به اندازه اضافه وزن در ابتالء به سرطان 
تأثیر ندارد. اضافه وزن زمینه ســاز خیلى از بیمارى ها است. ورزش سوخت وساز 

بدن را به سمتى مى برد که مواد اضافى از بدن دفع شوند. ورزش انرژى در 
بدن تولید مى کند که نزدیک به انرژى ذاتى بدن ما است. ورزش جزو 

اصولى است که براى حفظ صحت واجب است. براى حفظ 
سالمت الزم است که ورزش جز اولویتمان باشد.

د

خودمانى شــخص از پا نمى افتد. در خیلى افراد شاهد 
 چهره جوانى دارند.

 ایرانى تأکیــد کرد: در صورتى که مــا بهترین غذاها را 
زائدى را تولید مى کنیم که با ورزش هضم و دفعمى شود.  د

ضافه به واسطه حرکات ورزشــى انجام خواهد شد. خیلى از 
ت، فشــارخون، کبد چرب و اضافه وزن طول عمر و کیفیت 
مى دهند. بر اساس شواهد علمى اضافه وزن زمینه ساز بیمارى 
اضافه وزن در ابتالء به سرطان الف باور مردمسیگار به اندازه

ن زمینه ســاز خیلى از بیمارى ها است. ورزش سوخت وساز 
 برد که مواد اضافى از بدن دفع شوند. ورزش انرژى در 

ه نزدیک به انرژى ذاتى بدن ما است. ورزش جزو 
ى حفظ صحت واجب است. براى حفظ 

که ورزش جز اولویتمان باشد.

فوق تخصص خون و سرطان گفت:یکى از دالیل شــایع سرطان ها چاقى است؛ به ویژه 
چاقى در ایجاد سرطان روده که از شایع ترین سرطان ها و یکى از علت هاى مهم مرگ و 

میر در جهان است نقش تاثیرگذارى دارد.
حسین کامران زاده، فوق تخصص خون و سرطان  در پاسخ به این پرسش که «چه ارتباطى 
بین چاقى و ابتال به سرطان وجود دارد؟»، گفت: عوامل زیادى در بروز سرطان موثرند اما 
چاقى یکى از دالیل شایع سرطان هاست که در منابع علمى به آن بسیار اشاره شده است.

وى ادامه داد:یکى از دالیل شایع سرطان ها که در منابع علمى به آن بسیار اشاره شده، چاقى 
است؛ به ویژه چاقى در ایجاد سرطان روده که از شایع ترین سرطان ها در تمامى جهان و 

یکى از علت هاى مهم مرگ و میر در جهان است نقش تاثیرگذارى دارد.
فوق تخصص خون و سرطان افزود: ثابت شده اگر فردى مبتال به سرطان روده بوده و بهبود 
پیدا کرده باشد با کاهش وزن مى تواند از برگشت این بیمارى جلوگیرى کند. چاقى یکى از 

علل عمده بروز سرطان سینه در خانم ها و سرطان پروستات در آقایان است.
کامران زاده با اشــاره علل دیگرى که باعث ایجاد سرطان مى شوند،گفت:سیگار در بروز 
سرطان هاى دهان، حلق و ریه نقش اساسى دارد؛ ضمن اینکه مصرف الکل هم به ویژه 

همراه با سیگار مى تواند باعث ایجاد سرطان دهان، مرى، معده شود.
وى افزود: ورزش با بهبود وزن فرد به پیشگیرى از سرطان کمک مى کند و تغذیه مناسب با 
مصرف بیشتر میوه جات، سبزیجات و کاهش مصرف فست فودها و غذاهاى چرب و سرخ 

کردنى در جلوگیرى از ابتالء انسان به سرطان کمک مى کند.
فوق تخصص خون و ســرطان با اشاره به اینکه آمار ســرطان در ایران شبیه نقاط دیگر 
جهان است گفت: شایع ترین سرطان در جهان سرطان 
پوست است؛ به این دلیل اینکه سریع تشخیص داده 
مى شوند و سریع هم به درمان جواب مى دهند؛ اهمیت 
کلینیکى کمترى دارند اما سرطان سینه در خانم ها 
و سرطان پروستات از شایع ترین سرطان ها در 

بین ایرانیان است.
کامران زاده با تاکید بر اینکه سرطان معده و روده 
در ایران بسیار شــایع است، گفت: مصرف 
چاى داغ در بروز سرطان مرى در ایران 
بسیار موثر اســت و غذاهاى دودى 
و غذاهایى که ســرخ مى شوند و در 
معرض مســتقیم آتش قرار دارند، 
بالقــوه موثرنــد؛ اگرچــه برخى 
سرطان ها هم ارتباط مستقیم با 
ژنتیک دارند کــه نیاز به مطالعه 
بیشــترى در این حــوزه حس 

مى شود.
فوق تخصص خون و سرطان خود 
مراقبتى را از عوامل مهم جلوگیرى 
از بروز سرطان دانست و خاطرنشان کرد: 
ما باید مراقب باشــیم که بیمار نشویم،اما 
توجــه به عالمت هــاى اولیه ســرطان ها 
مثل تغییر اجابت مــزاج ، خونریزى هاى غیر 
طبیعى در بدن، وجــود توده ها و بافت هاى 
غیرطبیعى و تغییر در رنگ پوست بسیار 

مهم است.

جهان است گفت: شایع
پوست است؛ به این
مى شوند و سریعهم
کلینیکى کمترىد
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«چاق ها» 

زودتر به سرطان

مبتال مى شوند

نمک براى عملکرد اندام هاى بدن ضرورى اســت اما مصرف زیاد آن زمینه ســاز 
بیمارى هاى مختلفى نظیر پرفشــارى خون و احتباس آب مى شود. برخالف تصور، 
حذف نمکدان تنها راهکار نیست زیرا بسیارى از خوراکى ها مقدار باالیى نمک دارند 
که در مصرف آنها باید دقت کرد. نمک از دو عنصر کلر (60 درصد) و سدیم (40 درصد) 
تشکیل شده که براى سالمت بدن الزم است. در واقع، سدیم موجود در نمک نقش 
مهمى در انتقال آب در بدن، تنظیم فشــار و حجم خون، عملکرد مطلوب عضالت و 
قلب و انتقال پیام هاى عصبى دارد اما مصرف بیش از حد نمک زمینه ساز فشار خون 

باال و بروز بیمارى هاى قلبى عروقى مى شود.
احتبــاس آب در اندام ها و پوکى اســتخوان نیز از دیگر عوارض افــراط در مصرف 
نمک است. براى کنترل مصرف نمک باید دانســت که 80 درصد نمک مربوط به 
خوراکى هاى آماده است. غالبا در این خوراکى ها از سدیم استفاده مى شود که هر گرم 
آن معادل 2/5 گرم نمک معمولى اســت. اما چه خوراکى هایى داراى نمک فراوانى 

هستند؟ در ادامه با 7 مورد از آنها آشنا خواهید شد.
1. سوپ هاى آماده

براى بهبود طعم و ماندگارى باال، مقدار زیادى نمک در ترکیب سوپ هاى آماده به کار 
مى رود. به طور متوسط، هر 300 گرم سوپ آماده، نیمى از نیاز بدن به نمک را در روز 
تامین مى کند. عالوه بر کنترل نمک، استفاده از سبزیجات تازه از دیگر مزیت هاى 

سوپ هاى خانگى است. البته دیگر غذاهاى آماده نیز مقدار زیادى نمک دارند.
2. پنیر

مهم ترین ماده براى نگهدارى طوالنى پنیر، نمک است. توصیه جدى این است که 

پیش از مصرف پنیر حتما چند دقیقه اى آنرا در آب قرار دهید تا بخشى از نمک آن کم 
شود. به عالوه بهتر است که یک  نوع پنیر به طور مکرر در رژیم غذایى تان نباشد.

3. کنسرو سبزیجات
هر 100 گرم کنسرو سبزیجات، 300 تا 400 میلى گرم سدیم دارد. بنابراین، حتما پیش 

از مصرف، سبزیجات را در صافى ریخته و روى شان کمى آب بریزید.
4. سوسیس و کالباس

در تهیه سوسیس و کالباس به خصوص سوسیس خشک و ژامبون خشک مقدار زیادى 
نمک استفاده مى شــود؛ به طورى که هر برش ژامبون 1 گرم نمک دارد. البته به جز 
نمک، این خوراکى ها به خاطر چربى زیاد و افزودنى هاى غذایى باید به حداقل برسند.

5. زیتون
با اینکه زیتون جزء خوراکى هاى مفید است اما در آماده سازى و نگهدارى زیتون مقدار 
زیادى نمک استفاده مى شود. در این حالت، 10 عدد زیتون نزدیک به 4 گرم نمک دارد.

6. سس و چاشنى هاى آماده
تمام سس ها و چاشنى هاى آماده مانند مایونز، سس خردل و کچاپ مقدار زیادى نمک 
دارند. به عنوان مثال، 15 گرم سس خردل 0/5 گرم نمک دارد که بهتر است همراه با 

روغن زیتون یا سرکه رقیق شود تا نیاز به مقدار زیادى سس نباشد.
7. کروسان

برخالف تصور، نمک فقط در خوراکى هاى با طعم شــور وجود نــدارد. نان باگت، 
کروسان، بسیارى از بیسکوییت ها و.... نیز مقدار زیادى نمک دارند که باید در مصرف 

آنها نیز احتیاط کرد.

7 خوراکى  که نمک فراوان دارند!
خون ریزى بینى در اکثر مواقع سطحى است و آســیبى به فرد نمى رساند، اما در مواقعى نیز 
مى تواند منجر به آسیب هاى شدیدتر شود. در واقع خون ریزى بینى یا خون دماغ ممکن است 

خوش خیم به نظر برسد، اما مى تواند کشنده نیز باشد.
اکثر خون ریزى هاى بینى درواقع خون ریزى سطحى از مویرگ هاى نزدیک به پوست است 
و با فشار کیســه یخ بند مى آید. با این حال خون ریزى بینى مى تواند به دلیل پارگى شریان 
کاروتید داخلى نیز باشد. در این صورت خون ریزى به حدى سریع است که تهدیدى براى جان 
فرد به شــمار مى رود. خون ریزى خفیف بینى مى تواند راه تنفسى فرد را مسدود کند و باعث 

خفگى شود.
سرخرگ کاروتید درونى از مهم ترین سرخرگ هاى سر و گردن است که از سرخرگ کاروتید 
مشترك منشعب مى شود. به سرخرگ کاروتید درونى، خواب رگ درونى و شریان سبات داخلى 

نیز گفته مى شود.

خون ریزى بینى کشنده است؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ستایش خداوندى را که موجود بود، پیش از موجود شدن کرسى یا عرش یا 
آســمان یا زمین یا پریان یا آدمیان . وْهم او را درنیابد و فهم اندازه او نداند. 
هیچ خواهنده اى او را به خود مشــغول ندارد و بخشــش هیچ عطایى در او 
کاستى نیاورد. به چشم دیده نمى شود و نتوان گفت که در کجاست . به داشتن 
جفت موصوف نشود. آفریدنش به مدد عضوى نیست و به حواس   درك نشود. 
با مردم ســنجیده نشــود. خداوندى که با موسى ســخن گفت، سخن گفتنى و 

آیات بزرگ خود را به او نمایاند، بدون اعضا و ادوات.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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 CNG آگهى مزایده جایگاه)
نوبت اول، مرحله اول و دوم)

مهندس حسین على محمدى رزوه- شهردار گوگد

چاپ دوم

شهردارى گوگد به استناد مجوز شــماره 125 مورخه 99/10/17 شوراى اسالمى شهر گوگد در نظر دارد 
جایگاه CNG را به مدت یک سال (1400) به صورت اجاره و با پیشنهاد پایه به صورت 46/8 درصد از سود 
حاصله سهم شهردارى و 53/2 درصد سهم پیمانکار از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
1) شرکت کنندگان در استعالم باید پیشنهادات خود را در پاکت الك و مهر شده تا پایان وقت ادارى روز 

شنبه مورخ 99/11/18 به دبیرخانه شهردارى گوگد ارائه نمایند.
2) شرکت کنندگان در مزایده مى بایست مبلغ 300/000/000 ریال معادل سى میلیون تومان بابت 5 درصد 
سپرده شرکت در مزایده را به حساب 0107391071003 بنام شهردارى گوگد واریز و فیش را همراه با پاکت 

پیشنهادى به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
3) برنده استعالم کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد و تضمینات الزم را به شهردارى ارائه دهد.

4) شــرکت کنندگان قبل از هرگونه اقدام مى توانند اطالعات الزم را از طریق واحد امور مالى و ادارى 
(تلفن 57330020) کسب نمایند.

م.الف: 1082027

آگهى مزایده اجاره
 نوبت اول، مرحله اول و دوم

مهندس حسین على محمدى رزوه- شهردار گوگد

چاپ دوم

شهردارى گوگد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 125 مورخ 99/10/17 شوراى محترم اسالمى شهر گوگد نسبت به 
اجاره زمین معروف به کارواش به مساحت 2216 مترمربع واقع در شهرك ولى عصر (عج) جنب سالن ورزشى انقالب 
با مبلغ پایه اجاره ماهیانه 11/000/000 ریال معادل یک میلیون و صد هزار تومان از طریق مزایده به مدت یکسال به 
اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان محترم مى توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه 

مورخ99/11/18 به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شرکت کنندگان باید 5 درصد از مبلغ مزایده (6/600/000) را به حساب سپرده 0107391071003 بنام شهردارى 
گوگد واریز و همراه پاکت پیشنهادى به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.

هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مى باشد.
متقاضیان محترم مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 21- 57330020- 031 (امور قراردادهاى 

شهردارى) تماس حاصل نمایند.
م.الف: 1082039

آگهى مناقصه

ثابت راسخ- شهردار چرمهین
 م .الف:1086252  

شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/294/ش شوراى اسالمى شهر و ماده 4 
آئین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد اجراى عملیات ترمیم ترانشه ها و لکه گیرى و 
نگهدارى آسفالت معابر سطح شهر را بر اساس نقشه و مشخصات فنى به پیمانکاران 
واجد شرایط داراى رتبه بندى در رشــته راه و باند طبق برآورد قیمت برابر فهرست 
بهاى راه و باند سال 1399 با اعتبار 6/000/000/000 ریال از طریق مناقصه واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز شنبه مورخ 99/11/25 به واحد 
درآمد شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را دریافت و تا پایان وقت ادارى 
روز یکشنبه مورخ 99/11/26 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. 
شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین به 
آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 52552444- 031 تماس 

حاصل نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 99/1053592 مورخ 99/11/09

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
 م .الف:1086343   

واگذارى به اجاره یک واحد آپارتمان خدماتى از موقوفه مســجد قائم (عج) واقع در شاهین شهر 
خیابان فرخى طبقه سوم مسجد را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 9/000/000 ریال، 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/11/29 جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

@nesfejahannewspaper با ما 
همراه

 باشید...

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شوراى اسالمى گفت: در چند سال اخیر خدمات 
رسانى شرکت آب و فاضالب در شهر هاى بادرود و نطنز مطلوب بوده است و انتظار مى رود با 

تامین اعتبارات، شبکه فرسوده خط انتقال آب از سرآسیاب به شهر بادرود اصالح شود.
رحمت ا... فیروزى پور افزود: انتظار مى رود با تخصیص ردیف بودجه، اجراى شبکه فاضالب 
در شهر هاى بادرود و نطنز نیز در دستور کار قرار گیرد اما در کل ارائه خدمات آبفا در شهرهاى 

بادرود و نطنز قابل توجه  است.   
همچنیــن مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: پــس از یکپارچگى 
شرکت هاى آب و فاضالب شهرى و روســتایى در استان اصفهان تمام تالش ها در راستاى 

کاهش فاصله ارائه خدمات میان شهر و روستاها در استان اصفهان مى باشد.
هاشم امینى افزود: با یکپارچگى شرکت هاى آبفا شهرى و روستایى تالش بسیارى در زمینه 
حذف آبرسانى سیار و تامین پایدار آب شرب روستاییان در استان اصفهان در دستور کار قرار 

گرفته است. 
وى با بیان اینکه طرح 100-300 در استان اصفهان با هدف ارائه خدمات پایدار به روستاییان 
اجرایى شــده اســت، عنوان کرد: در این طرح مقرر گردید 15 کیلومتر از شبکه فرسوده آب 
روستاهاى شهر بادرود و نطنز اصالح و بازسازى شــوند تا  دسترسى روستاییان به آب شرب 

پایدار، میسر شود .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه تحلیل نیاز آبى شهر بادرود در 
افق 10 ساله انجام گرفته است، تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار، بازسازى 12 کیلومتر از 
خط انتقال آب از منبع سرآسیاب تا شهر بادرود در دستور کار قرار مى گیرد. همچنین با  اتمام 
مطالعات فاز یک، انجام مطالعات فاز دوم اجراى شبکه فاضالب در شهر بادرود در دستور کار 

است. 
وى با بیان اینکه همه روســتاها باید از خدمات پایدار شــرکت هاى آب و فاضالب در کشور 
بهره مند شوند، اظهار داشت: اگر در کمیسیون عمران مجلس مصوب شود که همه روستاها 
در کشور تحت پوشش شرکت هاى آب  فاضالب قرار گیرند، قطعا همه روستاییان از خدمات 

مطلوب کیفى و کمى شرکت هاى آبفا بهره مند مى شوند. 
هاشم امینى با اشاره به اجراى شبکه فاضالب شهر نطنز خاطرنشان ساخت: مد نظر است با 

مشارکت بخش خصوصى، اجراى شبکه فاضالب شهر نطنز اجرایى شود.  

همزمان با بازدید وزیر اقتصاد کشور ارمنستان از نمایشگاه بین المللى اصفهان، گام هاى 
همکارى هاى دو جانبه میان ایران و ارمنستان در صنعت نمایشگاهى با نقش آفرینى 

نمایشگاه اصفهان برداشته شد.
به گزارش روابط عمومى شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان، وهان 
کروبیان، وزیر اقتصاد کشور ارمنســتان در راس هیئتى بلندپایه از فعاالن اقتصادى 
و تجارى این کشور در سفر به اصفهان از نمایشــگاه بین المللى این شهر بازدید کرد 

و با على یارمحمدیان، مدیرعامل نمایشگاه بین المللى اصفهان دیدار و گفتگو کرد.
کروبیان در این بازدید، نمایشگاه اصفهان را یکى از پتانسیل هاى ویژه اقتصادى در 
ایران عنوان کرد و گفت: فعاالن اقتصادى دو کشور مى توانند اقدامات ویژه اى براى 
انجام فعالیت هاى تجارى هدفمند و مبتنى بر ســودآورى انجام دهند و در این میان، 

نمایشگاه اصفهان از جایگاه ویژه اى برخوردار است.
وى با تاکید بر اینکه تــالش مى کنیم در آینده نزدیک ارتباطــات تجارى بر مبناى 
رویدادهاى نمایشگاهى میان دو کشور را تقویت کنیم ، ادامه داد: ارمنستان از گسترش 

ارتباطات تجارى با جمهورى اســالمى ایران و فعاالن اقتصادى این کشور استقبال 
مى کند؛ بر همین اساس تالش گســترده اى براى اجراى این تعامالت به کار خواهد 

بست.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان هم در این دیدار، با اشاره 
به اینکه محل دائمى برپایى نمایشگاه هاى بین المللى این استان، استانداردترین مرکز 
نمایشگاهى در کشور به شمار مى رود، گفت: در ساخت این مرکز نمایشگاهى تالش 
شده شرایطى فراهم آید تا شرکت هاى تراز اول جهان و منطقه در نمایشگاه هاى استان 

اصفهان حضور یابند.
على یارمحمدیان با بیان اینکه نمایشگاه اصفهان زمینه حضور و ارائه به روز خدمات و 
کاالهاى تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادى را فراهم مى کند، افزود: آنچه در فعالیت  هاى 
نمایشــگاه بین المللى اصفهان مد نظر قرار گرفته، توانایى ایجاد شرایط فعالیت هاى 
بین المللى میان فعاالن اقتصادى ایران و کشورهاى مختلف است؛ بنابراین امیدواریم 
ارتباط مطلوب تجارى میان ایران و ارمنستان بر مبناى صنعت نمایشگاهى شکل گیرد.

خدمات رسانى آبفا  استان 
توسعه ارتباطات تجارى ایران و در بادرود و نطنز مطلوب است 

ارمنستان با تکیه بر صنعت نمایشگاهى

در بازدید وزیر اقتصاد ارمنستان از نمایشگاه بین المللى اصفهان مطرح شد


