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12 وسیله و خوردنى که تاریخ انقضا دارند ولى نمى دانید!اصفهان بارانى مى شودخداداد عزیزى هم مافیایى شدپوآروى ایرانى در حال آب پرتقال خوردن دیده شد! 2 سرباز به ذوب آهن بازگشتند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

8 نشانه
 لخته شدن

 خون در بدن

تکرار تجربه ایجاد پارك صفه در شمال شهر
3

3

2
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گفتگو با نوجوان اصفهانى که 
با بدن آهنربایى اش 
خبرساز شده است

رهایى 94 زندانى از 
زندان هاى استان

زیباسازى کالنشهر اصفهان 
در آستانه نوروز 1400

5

افزایش شمار 
مبتالیان به کروناى 
انگلیسى در اصفهان

لخته شدن خون در بدن مى تواند موضوع جدى باشد که به 
حمله قلبى، سکته مغزى یا حتى مرگ منجر مى شود. لخته 
به این دلیل ایجاد مى شود که رگ هاى خونى انسداد دارند 

و خون در انبوهى از سلول ها منعقد مى شود. در غالب موارد، 
لخته خشک مى شود. در بعضى مواقع، لخته در داخل رگ...

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در 
خصوص ابتالى افراد به کرونا ویروس با جهش 
انگلیسى در استان اصفهان، اظهار کرد: تاکنون 
در استان 17 نفر قویاً مشکوك به کرونا ویروس با 
جهش انگلیسى وجود دارد، البته جواب چند نمونه 
ابتدایى که به انستیتو پاستور ارسال شده بود، به 

صورت تأیید نهایى از تهران آمده است.
آرش نجیمى خاطرنشــان کرد: بــا وجود اینکه 
آمارها خیلى افزایش نداشــته، امــا نگران باال 
رفتن آمار هستیم، چرا که الگوى شبیه خوزستان 
ممکن است براى استان اصفهان اتفاق بیافتد، در 

استان خوزستان...
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آزادراه شرق اصفهان باید آزادراه بدون تصادف کشور شودآزادراه شرق اصفهان باید آزادراه بدون تصادف کشور شود
مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان تأکید کردمجرى کل طرح هاى زیربنایى استان تأکید کرد

3

از فردا و با نهالکارى در منطقه بختیاردشت محقق مى شود

کرونا کار اکبر عبدى را به 
بیمارستان کشاند

آذرى: شاید رأى ما 
عزیزى خادم نبوده، اما... 

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان درباره انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت: 
دور اول به کریمى رأى دادم و دور دوم به هاشمى. شاید رأى ما عزیزى خادم نبوده، 
اما همه سوار یک کشتى هستیم و باید کشــتى فوتبال را به پیش ببریم. براى تمام 
دوستان آرزوى موفقیت مى کنم.سعید آذرى ادامه داد: روند انتخابات نشان مى داد 

که نامزدها کار کرده بودند و شاید اسمش...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پل بزرگمهر 
تا ناژوان جاده 
سالمت مى شود

مشکل ورود و خروج پارکینگ سبزه میدان حل مى شود
3

معاون ورزشى تراکتور فاش کرد چرا معاون ورزشى تراکتور فاش کرد چرا 
هافبک سابق سپاهان به تبریز نرفتهافبک سابق سپاهان به تبریز نرفت

کیانى کیانى 99 میلیارد میلیارد
 مى خواست!

آگهى مناقصه نوبت اول بارگیرى،حمل 
وتولیدشن وماسه

مدیرعامل شرکت اعتمادبتن پرتیکان(بامسئولیت محدود)-شماره ثبت1400

به استنادمصوبه شماه 4919مورخه99/11/25هیئت مدیره شرکت اعتمادبتن پرتیکان(بامسئولیت 
محدود) به شماره ثبت 1400وابسته به شهردارى دامنه، این شرکت درنظرداردتابارگیرى وحمل سنگ 
الشه تادهانه سیلو و تولیدشن وماسه درسال1400 راازطریق مناقصه عمومى به صورت حجمى(تناژ)

به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید،لذا متقاضیان مى توانندبه منظورکسب اطالعات بیشترهمه 
روزه ازتاریخ درج آگهى به مدت 7 روزبا شماره تلفن 09133671161 تماس حاصل وبه منظوردریافت 

اسنادمناقصه به واحدمالى شرکت واقع درشهردامنه مراجعه نمایند.
1-نوع خدمات قابل واگذارى:

الف-کلیه امورمربوط به بارگیرى وحمل سنگ الشه سنگ معدن ازمحل معدن تادهانه سیلوباتمام 
هزینه ها.

ب-کلیه فعالیتهاى مربوط به تولیدشن وماسه باتمام هزینه ها.
2-مدت انجام کارازتاریخ انعقادقراردادبه مدت یک سال شمسى میباشد.

3-محل تحویل واخذاسناد امورمالى شرکت مى باشد.
4-مهلت قبول پیشنهادها ازتاریخ درج آگهى به مدت هفت روزمیباشد.

5-مبلغ برآوردتقریبى براى یک سال کلیه فعالیتها15000000000ریال(پانزده میلیاردریال) مى باشد.
6-میزان سپرده شرکت درمناقصه 5درصدبهاى کل برآورد امورات پیشنهادى مى باشد.

7 -نوع سپرده ضمانتنامه بانکى با سپرده نقدى به حساب شــماره0109655521004 شرکت نزد
بانک ملى داران میباشد.

8-درصورت عدم انعقادقراردادتوسط برنده اول ودوم وسوم ضمانت نامه شرکت درمناقصه به نفع 
شرکت ضبط خواهدشد.

1-8)هزینه نشرآگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
2-8)درصورت اجاره ماشــین آالت جهت انجام کار،پیمانکارمى تواندبراساس قیمت کارشناسى 

رسمى ازماشین آالت شرکت استفاده نماید.
3-8)شرکت درردیاقبول هریک ازپیشنهادها مجازوتام االختیار است.

4-8)شرکت هاى ذیصالح فقط نمى توانند دریکى ازاموربند1(نوع کار)پیشنهادقیمت به شرکت 
ارائه نمایند.

دفترمرکزى:دامنه،خیابان شهداى غربى ،شهردارى دامنه
تلفکس:031-57362794

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

محمد طرمه فروشان طهرانى- شهردار سین

شهردارى سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 808 مورخ 1399/12/05 شوراى محترم اسالمى شهر سین از طریق 
برگزارى مناقصه عمومى نسبت به واگذارى خدمات امور شهر سین از قبیل جمع آورى و حمل پسماند تر و سبز، جمع آورى 
نخاله هاى ساختمانى و غیرساختمانى، نظافت معابر و شستشوى جداول، دیوارها، نرده ها، عالئم راهنمایى و رانندگى و 
همچنین برف روبى، رفع آب گرفتگى معابر و الى روبى جوى ها، حفاظت، نگهدارى، کوددهى، سم پاشى، آبیارى و توسعه 
فضاى سبز سطح شهر و نگهبانى ساختمان ادارى را به مبلغ 12/800/000/000 ریال (دوازده میلیارد و هشتصد میلیون ریال) 
از محل اعتبارات شهردارى بر اســاس قیمت مقطوع بدون تعدیل، از طریق مناقصه و با شرایط پیوست به پیمانکار واجد 
شرایط داراى صالحیت و رتبه بندى از مراجع ذیصالح واگذار نماید. لذا شرکت کنندگان باید جهت اخذ مدارك تا آخر وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/01/05 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به دریافت مدارك 
مربوطه اقدام نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 1400/01/07 در سامانه مزبور بارگذارى نمایند. 
پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز شــنبه مورخ 1400/01/07 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالى معامالت که در محل 

شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد.
هیچگونه مبلغى بابت تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمى گیرد و کلیه کسورات قانونى (مطابق قوانین شهردارى) به عهده برنده 

استعالم مى باشد. 
شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالى شهردارى مراجعه و یا با شماره 45834516- 031 تماس حاصل نمایید.
تلفن تماس: 7- 45834516- 031

www.sh-seen.ir :آدرس پرتال شهردارى
م.الف: 1106133

 چاپ اول
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نبیمارستان کشاند ر بیم

م.الف :1100064   احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى چاپ دوم
(نوبت پنجم)

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث پارك محله اى با اولویت نسیم 5 را با 

اعتبار اولیه 7,000,000,000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
یکشنبه مورخ  99/12/24 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.شهردارى در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

عز
مدیرعامل باشگاه فو

اول به کریمى رأى دور
اما همه سوار یک کش
دوستان آرزوى موف
که نامز
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خوزستان در وضعیت ویژه؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
اهواز اعالم کرده وضعیت بیمارســتان هاى خوزستان به 
گونه اى اســت که کنترل بیمــاران ورودى و تخت هاى 
بیمارســتانى بسیار دشــوار شده اســت و از طرف دیگر 
رکورد کشورى انجام روزانه تســت مجدداً در خوزستان 
شکسته شده اســت؛ با انجام 14 هزار تست. ادامه شرایط 
پیچیده خوزســتان باعث شد که وزیر کشــور در استان 
خوزســتان«وضعیت ویژه» اعالم کنــد. در همین باره 
قاسم سلیمانى دشتکى  استاندار خوزستان گفت: با توجه 
به وضعیت خوزستان در شــیوع کرونا، اگر این وضعیت 
ادامه داشته باشد براى هفته آینده مجدداً پیشنهاد تعطیلى 

و قرنطینه خوزستان را به ســتاد ملى مقابله با کرونا ارائه 
خواهیم کرد. این در حالى است که عضو کمیسیون امنیت 
ملى و سیاست خارجى مجلس گفت: قرار است ستاد ملى 
مقابله با کرونا اختیاراتى در اختیار ســتاد استانى مدیریت 
کرونا در خوزستان قرار دهد تا این ستاد، آخرین وضعیت 
استان را در خصوص شــیوع کرونا بررسى و براى استان 
خوزستان تصمیم گیرى کند. شبیب جویجرى افزود: قرار 
است در یکى دو روز آینده بررسى هاى کارشناسى این کار 
انجام شود تا استان خوزستان متناسب با شرایط براى استان 
تصمیم بگیرد نه اینکه ستاد ملى مقابله با کرونا، فى البداهه 

کارهایى انجام دهد.

مدیر مرکز کارآزمایى بالینى دانشــگاه علوم پزشــکى 
تهــران گفت: تزریــق مرحلــه اول واکســن ایرانى 
«کووبرکت» به 56 داوطلب به اتمام رسیده است و نتایج 
ارزیابى این فاز هم 16 اسفند ماه به سازمان غذا و دارو 

ارسال مى شود.
دکتر حامد حسینى در این خصوص توضیح داد: آخرین 
نمونه گیرى از خون داوطلبان این مرحله تا 14 اسفند ماه 
(امروز) به اتمام مى رسد و 16 اسفند ماه گزارش نهایى 
فاز اول تست انسانى واکسن ایرانى کرونا به سازمان غذا 

و دارو ارسال خواهد شد.
وى ادامه داد: نهم دى ماه امسال تست انسانى نخستین 

واکسن ایرانى کرونا بین داوطلبان 18 تا 50 سال آغاز 
شده و مجموعه داوطلبان فاز اول تست انسانى، دو دوز 
واکسن خود را دریافت کردند و تزریق آخر واکسن هم 

30 بهمن ماه به آخرین داوطلب این مرحله انجام شد.
حســینى گفت: به احتمال زیاد فاز دوم تست انسانى از 
اواخر اسفند ماه آغاز مى شود و در صورت کسب مجوز، 

فاز سوم هم در امتداد این مرحله اجرایى خواهد شد.
وى اظهار کرد: در صورت کســب مجوز از سازمان غذا 
دارو و کمیته ملى اخالق، مطالعه فاز دوم و سوم تست 
انســانى واکســن ایرانى کوو ایران برکت با هم انجام 

مى شود.

ارائه مجدد پیشنهاد 
تعطیلى خوزستان 

نتیجه فاز اول واکسن کووبرکت 
16 اسفند ارائه مى شود

بارش 5 روزه در 23 استان
سازمان هواشناســى با اعالم    تسنیم|
ورود سامانه بارشى جدید به کشور طى امروز پنج 
شنبه 14 اسفند از بارش برف و باران پنج روزه در 
23 استان کشور خبر داد. سامانه بارشى روز شنبه 
آینده در شمال شرق فعال بوده و سپس از کشور 
خارج مى شود یک شنبه هفته آینده نیز در ارتفاعات 
شمال غرب کشور بارش هاى پراکنده پیش بینى 

مى شود.

خانه «پدرخوانده» 
به فروش مى رسد

عمــارت   باشگاه خبرنگاران جوان |
 «بورلــى هــاوس» کــه در فیلم ســینمایى 
«پدرخوانده» به نمایش در آمــد، به ارزش 119 
میلیون دالر به فروش گذاشته شــده است. این 
ملک 18 اتاقه در حدود 3/5 هکتار وســعت دارد. 
عالوه بر این، این خانه شامل دو کتابخانه و یک 
سالن نشیمن با سقف هایى نقاشى شده است. از 
دیگر جزئیاتى که درباره این عمارت گفته شــده، 
مى توان به استخر خصوصى و یک اتاق مهمان 
اشــاره کرد. این خانه ویژگى هاى دیگرى مثل 
یک زمین تنیس، دو ســالن نمایش و تراســى با 
ظرفیت 400 مهمان نیز دارد. عمارت بورلى هاوس 
توسط «گوردون کافمن» طراحى و در سال 1972 

ساخته شد.

فروش نقاشى قجرى در 
کریستى

یک تابلوى نقاشى مربوط به دوره قاجار    صبا|
که به تازگى بعد از مدت ها دوباره کشــف شده و 
اهمیت این حراج را باال برده است ماه آینده در حراج 
کریستى فروخته مى شود. در این تابلوى نقاشى، 
شاهزاده هاى دوره قاجار در نوروز به تصویر کشیده 
شده اســت. این تابلو در اوایل دهه 20 میالدى 
توسط «فردریک کلى بارتلت» (1873-1953) 
هنرمند و مجموعه دار آمریکایى خریدارى شده بود 
و در استودیوى خانوادگى اش در فلوریدا نگهدارى 
مى شد. تخمین زده مى شود که این تابلو بین یک 

تا 1٫5 میلیون پوند فروخته شود.

خارجى ها برمى گردند؟
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگى    ایرنا |
ایران گفت:  شــرکت هاى خارجى عالقه مند به 
بازگشت و حضور مجدد در بازار بزرگ ایران هستند، 
اما این بار باید هوشمندانه و مشروط با آنها مذاکره 
کنیم تا عمق همکارى ها افزایــش یابد. عباس 
هاشمى افزود: در سال هاى گذشته خروج برندهاى 
مطرح خارجى از کشورمان به اجبار و تحت فشار 
آمریکایى ها اتفاق افتاد، این در حالى است که اکثر 

آنها خواهان استمرار حضور در بازار ایران بودند.

امروز، تعیین تکلیف  
براى یارانه ها 

  مهر | محمدباقر قالیباف در جلسه علنى 
روز چهارشــنبه مجلس شوراى اســالمى و در 
جریان بررسى تبصره 14 الیحه بودجه سال آینده 
درباره یارانه ها، گفت: جدول این تبصره در سامانه 
بارگذارى نشده و الزم به ذکر است این جدول از 
بقیه جداول بودجه جداســت. بخش هزینه اى و 
درآمدى در جدول این تبصره با هم آمده که الزم 
است تفکیک شود. بر این اســاس، تبصره 14 را 
مراعا مى گذاریم تا کمیسیون تلفیق این موارد و 
پیشنهادات نمایندگان را تفکیک کند و در جلسه 

پنج شنبه مطرح شود.

سرقت سال!
ویدیویــى در فضاى مجازى    برترین ها |
منتشر شده که نشان مى دهد دزدى در تهران با 
خونســردى میله هاى مترو را که مسافران از آن 
براى ایستادن استفاده مى کنند با پیچ گوشتى باز 

کرد و با خود مى برد!

رئیسى گفته نمى آیم
یک فعال سیاســى و رسانه اى    خبر فورى |
نزدیک به الریجانــى در توییتى از جلســه تعدادى از 
نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضاییه خبر داد و نوشت: 
باالخره زاکانى، نبویان و نادران از مجلس به دیدار ابراهیم 
رئیسى رفتند تا بگویند کاندیداى ریاست جمهورى شود 
اما دست خالى از جلسه بیرون آمدند. رئیسى به آنان گفت: 

نمى آیم؛ صرفاً به امورات قوه قضاییه با قوت مشغولم.

روایتى از تعداد کشته ها 
بیش از یک هفته از    روزنامه همشهرى |
حادثه سراوان مى گذرد و هنوز برآورد دقیقى از ابعاد حادثه 
وجود ندارد. از دوشنبه اما هیئتى ویژه و پنج نفره از مجلس 
راهى سراوان شدند تا از نزدیک در جریان اتفاقات قرار 
بگیرند و درنهایت گزارشى از حادثه ارائه کنند. مصطفى 
نخعى، نماینده نهبندان و سربیشه گوید: برآورد حدودى 
تعداد کشته شــده ها چهار یا پنج نفر است. اما ممکن 
است تعداد بیشتر شود اما چیزى که عنوان مى شود در 

همین حد است.

مطهرى: با آمریکا مذاکره کنیم
   خبر آنالین | علــى مطهرى، نماینــده ادوار 
مجلس که رسماً براى حضور در انتخابات 1400 اعالم 
آمادگى کرده است چه نگاهى به رابطه با آمریکا دارد؟ 
مطهرى معتقد اســت در داســتان رابطه با آمریکا باید 
متناسب با رفتار آمریکا عمل کنیم. اینطور نیست که تا ابد 
باید رابطه قطع باشد. او مى گوید: از اول انقالب هم قرار 
بر قطع رابطه نبود. اگر رابطه با آمریکا براى کشور و مردم 

منفعت دارد خب این کار را انجام دهیم . 

همه ابقا شدند
  اعتماد آنالین | رئیس جمهورى در حکمى 
رؤساى فرهنگســتان هاى علوم پزشکى، علوم و زبان 
و ادب فارســى را ابقا کرد.  به موجب احــکام صادره از 
سوى حســن روحانى، علیرضا مرندى به عنوان رئیس 
فرهنگستان علوم پزشکى، رضا داورى اردکانى به عنوان 
رئیس فرهنگستان علوم و غالمعلى حداد عادل به عنوان 

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسى منصوب شدند.

به من برخورد!
  انصاف نیوز | ســید محمد بطحائــى، وزیر 
مستعفى آموزش وپرورش در الیو اینستاگرامى گفت براى 
گفتن مطلبى در مورد طرح رتبه بندى معلمان چندین بار 
از رئیس جمهور درخواست وقت کرده ولى روحانى به او 
زمانى نمى داده. بعد موضوع را به واعظى ارجاع داده اند، 
واعظى هم بــه نوبخت ارجاع داده انــد و در نهایت هم 
نوبخت بدون هماهنگى با وزیر آموزش وپرورش در مورد 
طرح رتبه بندى معلمان تصمیم گرفته است! بطحائى 
مى گوید این کار دولتى ها باعث شــده که او اعتراض 
کند و به او «بربخورد». نکته  جالب حرف هاى بطحائى 
این است که مى گوید وزیران دیگر خیلى بدتر از اینها را 

تحمل مى کنند.

کشمش و توت بیاورید!
در جریــان ادامه بررســى     دیده بان ایران |
الیحه بودجه ســال 1400، عبدالحسین روح االمینى 
نماینده مردم تهران در مجلــس یازدهم از محمدباقر 
قالیباف درخواست کرد که دســت اندارکاران مجلس 
براى نمایندگان میوه خشک هایى نظیر کشمش و توت 

خشک بگذارند تا مغز بهتر کار کند.

ناطق  به صحنه مى آید؟
مطرح شدن نام شخصیت هاى     روزنامه شرق |
بسیار براى کاندیداتورى انتخابات در حالى است که به 
نظر مى رسد هیچیک تا اینجاى کار با اقبال یکسره همه 
اصالح طلبان مواجه نشده اند؛ اما در این میان کم وبیش 
نام على اکبر ناطق نورى هم به گوش مى رسد. با توجه به 
اظهارنظر برخى شخصیت ها درباره او به نظر مى رسد که 
اگر ناطق نورى به صحنه بیاید، زمینه گسترده اى براى 

اجماع بر او وجود دارد.

خبرخوان

در گزارشى که توسط مؤسسه هورون منتشر شده آمده 
است در سال گذشته از هر دو فرد تازه میلیاردر شده، یک 
نفر چینى بوده است. سال قبل در مجموع 1058 چینى 
یک میلیارد دالر و باالتر ثروت داشته اند در حالى که این 
میزان براى اتباع آمریکایى معادل 696 نفر بوده است. 
همچنین از 610 نفرى که سال قبل براى نخستین بار 
به جمع میلیاردرها پیوستند، 318 نفر اهل چین و 95 نفر 

اهل آمریکا بوده اند.  
در بین 10 شهرى در جهان که باالترین شمار میلیاردرها 
را دارند، شش  شهر در چین قرار گرفته اند. پکن که خانه 
145 میلیاردر است بیشترین تعداد میلیاردر را در جهان 
دارد و نیویورك در رده بعدى و شانگهاى در رده سوم قرار 
دارند. شــنژن و هنگ کنگ هم به ترتیب در رده هاى 

چهارم و پنجم قرار گرفته اند.  
به گفته «راپرت هوگه ورف»- محقق ارشد این مؤسسه- 
رشــد میلیاردرها در جهان هیچگاه تا این حد باال نبوده 
است. رشد سریع بازارهاى سهام، افزایش اقبال مردم به 
کسب و کارهاى اینترنتى و وام هاى ارزان قیمت از جمله 

دالیل اصلى افزایش شمار میلیاردرها بوده است.  
سال 2020 بیش از همه چیز تحت تأثیر شیوع کرونا قرار 
گرفت؛ با این حال، اکنون میلیاردرهاى جهان در مجموع 
14/7 تریلیون دالر ثــروت در اختیار دارند. 3228 نفر از 
68 کشور جهان اکنون این میزان ثروت را در اختیار دارند. 
به لطف کرونا شمارى از فعاالن عرصه دارویى، امالك، 
تجارت الکترونیکى و رده فروشــى به ثروت هنگفتى 

دست یافته اند.  

همسر «کریستیانو رونالدو» نمى گذارد این ستاره پرتغالى 
در خانه کار کند. «جورجینا رودریگز» در مصاحبه اى در 
مورد قوانین خانه اش با رونالدو صحبت کرده اســت. او 
فاش کرد اجازه نمى دهد ستاره پرتغالى المپ ها را عوض 
کند، زیرا خطر آسیب دیدگى براى این بازیکن وجود دارد.

جورجینا رودریگز گفت: تغییر المپ توســط کریستیانو 
در خانه ما غیرممکن و ممنوع است، زیرا ما سقف هاى 
بسیار بلندى داریم. اگر شــما جاى رونالدو بودید، حاضر 
مى شــدید یک المپ را تقریبًا 6 متر باالتر از ســطح 

زمین عوض کنید؟ بهتر اســت مراقب خود بوده و خود 
را وقف بهترین بودن در کارتان کنید. من از بقیه مراقبت 
خواهم کرد و همه کارها را جفت و جور مى کنم، زیرا من 
دوســت دارم از خانه و خانواده ام مراقبت کنم. رونالدو 
آشــپزى هم نمى کند. پس از تمرین کــردن در تمام 
وقت صبح، کریســتیانو مســتحق یافتن یک بشقاب 
غذاى گرم و خوشــمزه اســت که با عشــق آماده شده 
باشد. ما یک آشپز داریم و البته بعضى اوقات من آشپزى 

مى کنم.
عباس عبدى، تحلیلگر مســائل سیاسى و اجتماعى در 

یادداشتى در روزنامه «اعتماد» نوشت:

مطالعات موجود نشــان مى دهد میزان اطالع مردم از 
مصوبات دولت یا مجلس بعید است که در شرایط عادى 
حتى به 20 تا 25درصد هم برسد، مگر در موضوعاتى که 
به نحوى با زندگى روزمره مردم مربوط شــود و بازتاب 
گســترده اى پیدا کنند، مثل گران کــردن بنزین. حتى 
در ماجراى آبان 1398 نیز شــاهد آن هستیم که حدود 
10درصد مردم اصًال پیگیر ماجــرا نبودند. جالب اینکه 
در آخرین نظرسنجى انجام شده، حدود 15درصد مردم 
فردى مثل آقاى ظریف را نمى شناسند! کسى که هشت 
سال است هر روز در تیتر اخبار مهم کشور است و کافى 
است فقط نام او را بدانند، این رقم براى قالیباف 8 درصد، 
براى الریجانــى 21درصد و بــراى رضایى 22درصد 

است.

تهیه کننده سریال «روزهاى ابدى» بودجه 
تولید این سریال را فاش کرد.

محســن على اکبــرى دریافتــى بابت 
ساخت هر قســمت از این سریال را 680 
میلیون تومــان اعالم کــرد. وى  گفت: 
درحالى که فیلم هاى ســینمایى با بودجه 
کم این روز ها با هزینــه اى کمتر از چهار 
میلیارد تومان ساخته نمى شــود، اما اگر 
هر سه قســمت این ســریال را به اندازه 
یک فیلم سینمایى حســاب کنیم، باز ما 
با حدود دو میلیارد تومان، کارى سینمایى 

ساخته ایم!
با توجــه به اینکــه ســریال «روزهاى 
ابدى» 43 قسمت داشــته هزینه تقریبى 
تولید آن نزدیــک بــه 30 میلیارد(دقیقًا 
240میلیــون) بــوده  29میلیــارد و 

است.
على اکبرى با اشاره به کمبودهاى لوکیشن 
مرتبط با دهه 60 گفت: ما حدود 100متر 
در 5/ 2 متر دیوار در شهرك غزالى ساختیم 
که دیوار سفارت آمریکا بود و پشت نداشت 
و پشتش پرده ســبز بود که 30 درصد از 
دکور ما را شامل مى شد. این دیوار هست 
و ماندگار است و مثل دکور هاى کار هاى 
قبلى ام در شهرك سینمایى مى ماند براى 

کار هاى بعدى.
وى ادامه داد: دو دانگ شــهرك غزالى 
به نــام من اســت! (خنده) مشــکلى در 
شهرك نداشــتیم و مشــکل ما شرایط 
جوى و لوکیشنى بود که سه سریال باهم 
تصویربردارى داشتند و همین کمى کار ما 

را مختل مى کرد.

پوآروى ایرانى در حال آب پرتقال خوردن دیده شد !میلیاردرهاى چینى از آمریکایى ها جلو زدند

از دیگر محسنات «رونالدو» بودن! 

15 درصد مردم ظریف را نمی شناسند!

به تازگى ویدیویــى از توانایى یک نوجوان 11 ســاله 
اصفهانى به نام «یزدان مهرانفر» دست  به دست مى شود 
که تعجب کاربران فضاى مجازى را برانگیخته اســت. 
بدن این نوجوان مانند آهنربا وسایل مختلف را به خودش 
جذب مى کند. روزنامه «خراســان» با یزدان گفتگویى 
انجام داده است که بخش هایى از اظهارات او را درباره 

این توانایى عجیبش مى خوانید.
■ مــن در کالس چهــارم تحصیل مى کنــم. یکى از 
فصل هاى کتاب علوم تجربى سال چهارم دبستان درباره 
آهنرباهاست. من و بقیه همکالســى هایم با معلم مان 
درباره خاصیت آهنرباها صحبــت مى کردیم که معلم 
خوبم خانم بیژنى همان زمان یک ویدیو از یک پســر 
دیگــر براى مان پخش کرد که بدنــش خاصیت جذب 
آهن به خود را داشت و انواع اجسام آهنى مانند قاشق به 
او مى چسبید. من خیلى تعجب کردم و زمانى که به خانه 
برگشتم با انگیزه و اشــتیاق زیاد این کار را انجام دادم و 
دیدم که بدن من هم چنین خاصیتى دارد. به مادرم که 
نشان دادم گفت شــاید بخاطر تعریق بدنت باشد. براى 
اطمینان بیشتر استحمام کردم و دیدم که حتى بیشتر از 

دفعه قبل مى چسبد.
■ تا االن کــه امتحان کرده ام، قاشــق، چنگال، تلفن 
همراه و یک تفنگ فلزى ساچمه اى به بدنم مى چسبند. 
این را هم بگویم که اجسام فلزى فقط به قفسه سینه ام 

مى چسبند و مثًال به دست و پاهایم نمى چسبند.
■ زمان چســباندن وســایل آهنى حس وحال خاص و 
بدى به من دست نمى دهد و حالم هم بد نمى شود، حتى 

ضربان قلبم هم تندتر نمى شود. 
■ موقع چسباندن وســایل به قفسه سینه ام، باید خیلى 
تمرکز کنم وگرنه وسایل مى افتند. اما موقعى که ذهن و 
فکرم را متمرکز مى کنم، اصًال نمى ریزند. تازه این را هم 
بگویم که صرفًا یکجا هم نمى ایستم تا این کار را انجام 

دهم. خیلى راحت مى توانم راه هم بروم. البته اگر نفس 
بى جا بکشم یا تندتر نفس بکشم، این وسایل مى ریزند. 
ولى اگر نفســم آرام، خوب و طبیعى باشد، امکان ندارد 

بریزند و خیلى راحت روى بدنم باقى مى مانند.    
■ پسرعمه ام دو ســال از من بزرگ تر است و این کار را 
انجام داد. ولى خب چهار قاشق بیشتر به بدنش نچسبید. 

به او گفتم اگر بتوانى بیشتر بچسبانى خیلى خوب است 
ولى گفت آخرین حدش همینقدر است. 

■ اولین چیزى که به بدنم چســباندم یک قاشق بزرگ 
بود. بعد پنج عدد و االن 25 تا به راحتى مى چسبد. البته 
توجه داشته باشید زمانى که لباس داشته باشم مى ریزد 

و خاصیتش مربوط به زمانى است که لباسى تنم نباشد.

گفتگو با نوجوان اصفهانى که با بدن آهنربایى اش خبرساز شده است

25 قاشق  به بدن یزدان مى چسبد
ادعاى  مالکیت 2 دانگ 

شهرك سینمایى!

پوآروى ایــران فیلمى از خود منتشــر کرد که نشــانه 
آزادى اش بود.

 خبر دســتگیرى پوآروى ایرانى در کرمانشاه منتشر شد 
در حالى که خود این فرد خبر دستگیرى اش را تکذیب 
کرد. این جوان که خود را پوآرو مى نامید قصد داشت با 
گنج هاى بــادآورده ثــروت هنگفتى به جیــب بزند.  
«کوهسار بادفر» ملقب به پوآرو، فردى مدعى گنج یابى 
است، حساب اینســتاگرامى با بیش از 200 هزار فالوور 
دارد، تور گنج یابى برگزار مى کنــد، آموزش دفینه یابى 

مى دهد و خود را استاد گنج یاب مى خواند.
12 اسفند، ســردار مهدى معصوم بیگى، رئیس پلیس 
پیشگیرى ناجا در نشست خبرى از دستگیرى کوهسار 
بادفر خبر داد. تنها چند ســاعت بعد از انتشــار این خبر، 
پوآرو با انتشــار یک فیلم از صبحانه  خــوردن خود خبر 
دستگیرى اش را تکذیب کرد و آن را دوباره یک شایعه 
مى خواند و بعد از هوادارانش تشکر مى کند که پیگیر او 
هستند و آنها را به یک عروسى هم در کرمانشاه دعوت 

مى کند.
نخستین بار نام پوآرو با برگزارى یک تور میدانى آموزش 
گنج یابــى در اصفهــان حوالى تیر ماه ســال جارى به 
رسانه ها رسید. این تور با همراهى 140 خودرو و حضور 
500 عالقه مند در بیابان هاى استان اصفهان همراه بود 

و انتشار فیلم این تور حساسیت رسانه ها را نسبت به پوآرو 
افزایش داد. برگزارى این تور اما به ضرر اوتمام شد، پوآرو 
در اصفهان مورد تعقیب یگان حفاظت میراث  فرهنگى 
قرار گرفت و پس از آن پلیس امنیت استان اصفهان پیگیر 

دستگیرى او شد.
اول مرداد ســال جارى، فرمانده یگان حفاظت میراث 
 فرهنگى کشــور خبر داد که با پیگیرى یگان حفاظت 
میراث  فرهنگى اصفهان و همکارى فرماندهى انتظامى 
استان و دادســتانى، بالفاصله ســه متهم در این رابطه 
دستگیر شــده اند و ظرف چند روز احکام سنگینى براى 
متهم اصلى این پرونده صادر خواهد شد. پوآروى متوارى 

اما در میان این سه متهم جا نداشت.
در همین زمان امــا فعالیت پــوآرو در فضاى مجازى 
متوقــف نشــد و او هراز گاهى خبر دســتگیرى خود را 
تکذیب مى کرد. پوآرو نهایتًا در بهمن ماه سال جارى و 
در شهرستان جوانرود کرمانشاه دستگیر اما همان روز با 

کفالت پدر آزاد شد.
حاال به گفته خود کوهسار بادفر، پرونده اى که قرار بود 
با اشد مجازات همراه باشد، پرونده اى که قرار بود درس 
عبرتى براى گنج یابان و سودجویان باشد، مختومه اعالم 
شده است، پوآرو در حال نوشیدن آب پرتقال خود است و 

شهرتى دوچندان پیدا کرده است.
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اصفهان بارانى مى شود
ابراهیم هنرمند، کارشناس پیش بینى هواشناسى استان 
اصفهان گفت: از اواسـط روز پنج شـنبه با ورود سـامانه 
ناپایدار در غرب و جنوب بارش باران و برف آغاز مى شود 
و به تدریج تا اواسـط روز جمعـه در اکثـر مناطق بارش 
خواهیم داشـت، همچنین در روز جمعه در اکثر مناطق 
استان وزش باد نسبتًا شدید تا شدید پیش بینى مى شود 
که در برخى مناطق مانند ورزنه و نائین همراه با طوفان 

لحظه اى است.

تدوین سند همکارى 
اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان و عباس 
تاتایى رئیس دانشگاه علمى کاربردى جامعه کارگران در 
دیدارى به بحث و تبادل نظر درباره زمینه هاى همکارى 
دو مجموعـه پرداختند. اسـماعیل قربانـى در این دیدار 
ضمن اعالم آمادگى مخابرات جهت توسـعه همکارى 
با مراکز علمى و دانشگاهى اسـتان در راستاى دستیابى 
به سیاست هاى مد نظر شرکت مخابرات ایران، افزایش 
سطح همکارى مخابرات با مجموعه هاى دانشگاهى را 

اتفاق بسیار پر برکتى دانست. 

نصب 12 هیتر در تابلوهاى 
فشار سنجى

بـه گـزارش روابـط عمومی آبفـا منطقـه 3، بـه منظور 
متعادل نگه داشـتن دماي داخل تابلوهاي فشارسنجی 
و جلوگیـري از یخ زدگی سنسـورهاي فشـار، تعداد 12 
عدد هیتر مجهز به سنسور دما در تابلوهاي فشارسنجی 
واقع در مدارس الزهرا، عمرانـی، ابوریحان، امین دهنو، 
میرلوحی، صفاکار ، مساجد شیخ بهایی و انقالب، ایستگاه 
بختیاردشت، ورزشگاه خیام و اداره برق مرکز با هزینه اي 

بالغ بر 69 میلیون ریال نصب گردید.

اصالح شبکه توزیع آب 
رئیس توسـعه و بهره بردارى آب منطقه ورزنه از اجراى 
عملیات اصالح شبکه توزیع آب روستاى اشکهران خبر 
داد و گفت :  حدود 500 متر از شبکه توزیع آب روستاى 
اشـکهران با هدف کاهش حوادث و کاهـش هدر رفت 
آب با قطر 90 میلیمتر از جنـس پلى اتیلن در قالب طرح 

100-300 و با مشارکت دهیارى روستا اجرا گردید.

نمایشگاه اصفهانى در تهران
نمایندگى بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان، نمایشگاه 
و فروشـگاهى با عنوان هایپر صنایع دستى بنیاد تعاون 
زندانیان اصفهان در تهران، مرکز تجارى قلهک برگزار 
مى نماید. این نمایشگاه شامل غرفه هاى مختلف صنایع 
دسـتى از جمله چرم و چوب، فیروزه کوبى، خاتم کارى، 
قلمزنى، پـرداز روى مس، نقاشـى روى سـفال و فرش 
دسـتباف مى باشـد و از 13 اسـفند ماه کار خـود را آغاز 

کرده است.

ارزیابى 743 واحد مسکونى 
بنیاد مسکن 388 واحد مسـکونى تخریبى و 355 واحد 
تعمیرى را در مناطق زلزله زده بخش پادنا علیا سـمیرم 
ارزیابى کرده اسـت. معاون بازسـازى مسکن روستایى 
بنیاد مسـکن انقالب اسالمى در سـفر به سمیرم گفت: 
متقاضیـان مى توانند تسـهیالت و وام بالعـوض براى 
ساخت و تعمیر منازل خود دریافت کنند. عزیز ا... مهدیان 
افزود : طبق بر آورد ها 50 میلیارد ریال به تاسیسات زیر 
ساخت روسـتا ها خسـارت وارد و به همین میزان، براى 
جبران خسارت زیر ساخت هاى روستایى اعتبار به بنیاد 

اختصاص داده شده است.

ثبت ملى پولکى باغبادران 
شـهردار باغبادران گفت: پیگیرى هاى مدیران شهرى 
از آبان سال گذشـته براى ثبت این اثر ناملموس به ثمر 
نشسـت و اکنون پولکى باغبادران در فهرست آثار ملى 
معنوى کشـور ثبت شـد. حجت ا... امینى، این شیرینى 
خوش طعم را اصلى ترین سـوغات تولید شـده در شهر 

باغبادران بیان کرد.

خبر

همزمان با مــاه مبارك رجب زمینــه آزادى 94 زندانى 
محکوم جرائم مختلف از زندان هاى استان فراهم شد.

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: همزمان با ماه 
مبارك رجب این تعداد زندانى با جرائم مختلف با مشارکت 
خیران، انجمن هاى حمایت، ســتاددیه و پیگیرى هاى 
مددکاران از زندان هاى استان اصفهان رهایى یافتند و به 

آغوش خانواده بازگشتند.
محمود ضیائى فــرد، دو نفر از ایــن مددجویان را بانو و 
بقیه را مرد اعالم کرد و افزود: با تالش و پیگیرى روساء 
ومددکاران زندان هاى استان پرونده زندانیان غربالگرى 
شده در دســتور کار قرار گرفته و با توجه به نوع جرائم، 

میزان رسوبى آن ها در زندان ها و کسب رضایت شاکیان 
با تنظیم صورتجلسه و پرداخت بقیه وجه در حق شکات 

زمینه آزادى این مددجویان فراهم شد.
وى گفت: بیشترین آمار آزادى شامل 17 مددجو از زندان 
خمینى شــهر، 16 نفر از زندان مرکزى، 15 نفر از زندان 
لنجان، 14 نفر کاشان، زندان هاى شهرستان هاى شهرضا 
و اردوگاه کاردرمانــى وحرفه آموزى هر کدام هشــت 
مددجو، 6 مددجو از نجف آباد، چهار نفر از زندان نائین، سه 
زندانى از گلپایگان، دو نفر از زندان فریدن و یک مددجو 
از زندان شهرستان خوانساراست که با مشارکت خیران 

از بند رهایى یافتند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص 
ابتالى افراد بــه کرونا ویروس با جهش انگلیســى در 
استان اصفهان، اظهار کرد: تاکنون در استان 17 نفر قویًا 
مشکوك به کرونا ویروس با جهش انگلیسى وجود دارد، 
البته جواب چند نمونه ابتدایى که به انستیتو پاستور ارسال 

شده بود، به صورت تأیید نهایى از تهران آمده است.
آرش نجیمى خاطرنشــان کرد: با وجــود اینکه آمارها 
خیلى افزایش نداشته، اما نگران باال رفتن آمار هستیم، 
چرا که الگوى شبیه خوزستان ممکن است براى استان 
اصفهان اتفاق بیافتد، در استان خوزستان آمارها ثابت بود، 
اما یک دفعه بسیارى از شهرســتان هاى آن از وضعیت 

زرد به وضعیت قرمز تغییر رنگ داشــتند و این نگرانى 
براى اســتان اصفهان نیز به دلیل همجوارى با استان 
خوزستان و اســتان هایى که کرونا انگلیسى در آن دیده 

شده، وجود دارد.
وى با تاکید بر اینکه ممکن است ظرف مدت یک هفته در 
استان یک تغییر رنگ بندى اساسى داشته باشیم، افزود: 
اقداماتى در این زمینه انجام شده است تا آمادگى مقابله با 

شرایط بحرانى را داشته باشیم.
وى با اشاره به اینکه روزانه تعداد کل بسترى ها حدود 400 
بیمار است، اضافه کرد: روزانه حدود 90 تا 100 بیمار جدید 

بسترى مى شوند، آمار فوتى ها نیز افزایش نداشته است.

افزایش شمار مبتالیان به 
کروناى انگلیسى در اصفهان

رهایى 94 زندانى
 از زندان هاى استان

دانشــجوى دکترى تخصصى تغذیه دام دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) از انتخاب 
ایده دانشــجویان این واحد دانشگاهى در نخستین 
رویداد اســتارت آپى زالوى طبى و صنایع وابســته 

کشور خبر داد.
ســعید صفوى پور اظهار کرد: با توجــه به افزایش 
ارزش افزوده زالــوى طبى صادراتى و گســترش 
فرهنــگ اســتفاده از فرآورده هاى جانبــى آن در 
کشــورهاى مختلف در ایران نیز مراکــز علمى و 
شرکت هاى دانش بنیان و فناور فعال در این حوزه، 

تالش کرده اند تا فعالیت هاى خود را توسعه دهند.
مدیرعامــل شــرکت تعاونــى پرورش دهندگان 
و تولید کننــدگان زالــوى طبى اســتان اصفهان 
افزود: به منظور بررســى مشــکالت زالودرمانى، 
تکثیر و پرورش، فرآورده ها و ...، نخســتین رویداد 

استارت آپى با حمایت ســتاد توسعه علوم و فناورى 
گیاهان دارویى و طب سنتى و  ستاد فرهنگ سازى 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمى و فناورى ریاست  

جمهورى برگزار شد.
صفوى پور بیان کرد: در ایــن رویداد که بیش از 30 
شرکت کننده و 9 ایده خالق حضور داشتند، ایده هاى 
توسعه اى خود را در زمینه زالو با ادغام تجربیات جدید 
و نتایج آخرین پژوهش ها به اشتراك گذاشته  و مورد 
بحث قرار دادند و در پایــان ایده هاى برتر معرفى و 

مورد قدردانى قرار گرفتند.
وى خاطر نشــان کــرد: در ایــن گردهمایى، تیم 
دانشجویى گروه علمى پژوهشى صنعت زالوى ایران 
از دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) با 
کســب رتبه دوم  جزء ایده هاى برگزیده و برتر این 

رویداد معرفى شد.

تیم صنعت زالوى ایران از دانشگاه خوراسگان برتر شد

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان از اجراى 
طرح هاى مختلف زیباسازى شهرى براى نوروز 1400 در 

این شهر خبر داد.
حسن موذنى اظهار کرد: فضاسازى شهرى ویژه نوروز 
به صورت پراکنده در همه مناطق انجام مى شود؛ در این 
راستا 25 المان با طرح هاى ویژه نوروزى که طى فراخوانى 
طراحى و داورى شده در مناطق 15گانه در حال ساخت 

است و در روزهاى پایانى سال در شهر نصب خواهد شد.
وى همچنین با اشاره به نصب سازه هاى خطى خانواده در 
میادین و چهارراه هاى اصلى شهر افزود: تابلوهاى ویژه با 
موضوع معرفى ابنیه اصفهان در عرشه پل هاى واقع در 
حلقه سوم ترافیکى نصب و نورپردازى مى شود، همچنین 
نوروز 1400 به دلیل تقارن با اعیاد شعبانیه پرچم هایى با 
شعار «منتظر تو هســتیم، جایى نمیریم ما هستیم» در 
مناطق مختلف شهر نصب و دیواره پازلى جهان نما نیز با 

طرح نوروزى مزین خواهد شد.

موذنى تصریح کرد: طرح هایى نیــز در قالب دیوارنگاره 
اشعار با محتواى هویت اصفهان براى نوروز امسال اجرا 
مى شود و در فعالیتى مشارکت با هیئت هاى مذهبى نیز 
فضاسازى ویژه و یکدســتى براى اعیاد شعبانیه صورت 

خواهد گرفت.
موذنى از نصب سردیس هاى مشاهیر در منطقه 5 شهر 
اصفهان خبر داد و درباره نصب نمادها نیز گفت: سردیس 
شــهید حبیب الهى، نماد چوگان، نماد مادر و نماد حج و 
المان نوروزى کاشى شکســته فرش اصفهان نیز ویژه 

نوروز 1400 در شهر رونمایى مى شود.
وى همچنین در خصوص طرح هاى نورپردازى یادآور شد: 
نورپردازى هاى پل آذر، خیابان جابر انصارى، مجموعه 
پل هاى دفاع مقدس، پل خواجو، خانه حکمت، درختان پل 
شریعتى و میدان شهردارى و منطقه هشت و نورپردازى 
تکایاى تویسرکانى، بروجردى و آرامگاه دهش تا پایان 

سال جارى آماده بهره بردارى است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهرى شــهردارى اصفهان با اشاره به راه 
اندازى نیروگاه خورشــیدى روى ســقف تاالر 25 
میدان مرکزى میوه و تره بار گفت: این نیروگاه داراى 
ظرفیت تولید 260 کیلووات انرژى اســت و تا پایان 

امسال به بهره بردارى مى رسد.
محمد مجیرى با بیــان اینکه میدان مرکزى میوه و 
تره بار ظرفیت شش مگاواتى تولید برق را دارد افزود: 
نیروگاه خورشــیدى میدان مرکزى میوه و تره بار از 
مدل آنگرید اســت و برق تولیدى آن بر روى شبکه 

توزیع برق شهرستان بارگذارى و به فروش مى رسد.
وى با اشاره به اجراى تاالر 25 میدان مرکزى میوه 
و تره بار شهر اصفهان، گفت: این تاالر با 18 میلیارد 
تومان هزینه ساخته شــده و تا پایان اردیبهشت ماه 

سال 1400 مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى اصفهان افزود: با اجراى 
این طرح چهار هزار و 500 مترمربعى، 28 غرفه به 
تعداد غرفه هاى میدان مرکزى میوه و تره بار افزوده 

مى شود.

نیروگاه خورشیدى 260 کیلوواتى اصفهان
 آماده بهره بردارى

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از حادثه سقوط کودك 3/5 ساله 

از طبقه اول در شهرك کوثر اصفهان خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به حادثه سقوط این 
کودك اظهار کرد: این حادثه ساعت 13 و 22 دقیقه 
روز چهارشنبه به ســامانه 125 سازمان آتش نشانى 

و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان گزارش شد 
که بالفاصله آتش نشانان راهى محل حادثه شدند.

وى با اشــاره به اینکه علت بروز حادثه در دســت 
بررســى اســت، تصریح کرد: حال عمومى کودك 
حادثه دیده مساعد اســت، اما دچار آسیب هایى نیز 

شده است.

سقوط کودك از حفاظ بالکن

زیباسازى کالنشهر اصفهان در آستانه نوروز 1400

اگر بپذیریم مالیات اهمیت ویژه اى براى تامین منابع 
مالى مورد نیاز دولت ها دارد، بایــد براى افزایش در 
آمدهاى مالیاتى فرهنگ سازى و اعتماد سازى مناسب 
صورت بگیرد تا مردم با اطمینان هر چه بیشتر بخشى 
از در آمد حاصل از فعالیت هــاى اقتصادى خود را به 

عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند. 
فرهنگ سازى مالیاتى، راهى اســت که مى تواند از 

اتالف هزینه و منابع جلوگیرى کنــد و هزینه هاى 
وصول را به حداقل مى رســاند. به طور کلى اجراى 
کارآمد مالیات، بستگى به فرهنگ سازى و افزایش 
سطح رضایت مندى مودیان دارد. تغییر نگاه به مالیات 
به عنوان تامین کننده عمــده درآمدهاى بودجه اى، 
بدون فرهنگ سازى در ســطح جامعه و تغییر نگاه 

مودیان مالیاتى به این مقوله محقق نمى گردد.

لزوم فرهنگسازى مالیاتى

رئیس کمیسیون فرهنگى و ورزشى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان گفت: از پل بزرگمهر به صورت یک 

مسیر پیوسته تا ناژوان مسیر سالمت ایجاد مى شود.
فریده روشن خاطرنشــان کرد: براى فعالیت هایى 
که نیاز به فرهنگســازى دارد در سال 99 حدود 85 

میلیارد تومان اختصاص داده شــد که این رقم در 
ســال 1400 حدود 96 میلیارد تومان خواهد شــد؛ 
براى ترویــج ورزش همگانى 
با هدف افزایــش فعالیت هاى 
بدنــى و تغییر ســبک زندگى 
شــهروندان اعتبارات الزم در 
قالب مســیرهاى تندرستى یا 
جاده سالمت در نظر گرفته شده 

است.
روشن افزود: در این راستا از پل 
بزرگمهر به صورت یک مسیر 
پیوسته تا ناژوان جاده سالمت ایجاد مى شود که در 
صورت تأمین اعتبار، فضایى مناســب براى ورزش 

شهروندان است.

پل بزرگمهر تا ناژوان جاده سالمت مى شود

معاونت حمل ونقل ترافیک شهر اصفهان گفت: مشکل 
شهروندان براى ورود و خروج به پارکینگ سبزه میدان 

حل مى شود.
على عبداللهى دربــاره حل مشــکل ورود و خروج به 
پارکینگ سبزه میدان اظهار داشت: از دوران قدیم این 
پارکینگ به صورت روباز استفاده و همیشه شلوغ است. 
پس از هماهنگى فورى طرحى براى تفکیک ورودى و 

خروجى پارکینگ جمع بندى شد.
او افزود: تفکیک خروجى، کارى شــدنى است و با ناظر 
معاون ترافیکى منطقه سه نیز صحبت کردیم. تصمیم 
انجام شد تا وردوى پارکینگ به جلوتر انتقال و خروجى به 

مکان فعلى ورودى جایگزین شود.
عبداللهى گفت: پایان سال با تعداد کار ها مواجه هستیم، 
اما امیدواریم تا پایان امســال این طــرح پس از بازدید 

میدانى انجام شود.

مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان گفت: ایجاد 
استراحتگاه خودروهاى سنگین به منظور کاهش تصادفات 
در آزادراه شــرق اصفهان مد نظر قرار گرفته و ســال آینده 

عملیاتى مى شود.
علیرضا صلواتى در دیدار با رئیس پلیس راه استان اصفهان  با 
بیان اینکه یکى از مهم ترین طرح هاى ملى آزادراهى کشور، 
اجراى طرح آزادراه شــرق اصفهان است، ادامه داد: در حال 
حاضر 55 کیلومتر از آزادراه شرق اصفهان حد فاصل آزادراه 
اصفهان - کاشان تا پل فرودگاه در اصفهان مورد بهره بردارى 
قرار گرفته و 8 کیلومتر دیگر تا جاده باغ رضوان نیز به زودى 

تکمیل مى شود.
مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان، افزود: این 
کنارگذر به عنوان یکى از مهمترین حلقه هاى واسط کریدور 

آزادراهى شمال به جنوب کشــور، نقش مهمى در ترانزیت 
مسافر و بار ایفا خواهد کرد و توجه به جنبه هاى مختلف ایمنى 

آن از اهمیت بسیارى برخوردار است.
مجرى کل طرح هاى زیربنایى اســتان اصفهان ادامه داد: 
توجه به ایجاد استراحت گاه هاى بین راهى در کنارگذر شرق 
اصفهان به عنوان یکى از آزادراه هاى مهم کشــور، مد نظر 
بوده و قرار اســت مجتمع هاى بین راهى و استراحتگاه هاى 
استاندارد به منظور توقف و استراحت ماشین آالت سنگین نیز 
تعبیه شود.  صلواتى با بیان اینکه آزادراه شرق اصفهان، باید 
آزادراه بدون تصادف کشور شود، گفت: این مسئله در حال 
حاضر در دستور کار بوده و تالش مى کنیم که با آماده کردن 

ملزومات آن، مسئله را عملیاتى کنیم.
همچنین ســرهنگ اصغر زارع، رئیس پلیس راه اســتان 

اصفهان نیز در این جلسه گفت: خوشــبختانه آزادراه شرق 
اصفهان از نظر موضوعات ایمنى و وضعیت مورد نظر پلیس 
راه، شرایط خوبى دارد. وى با بیان اینکه باید برنامه ریزى کرد 
که نخستین پلیس راه هوشمند کشــور در این آزادراه ایجاد 
شــود، ادامه داد:  به طور قطع با تکمیل 8 کیلومتر باقیمانده، 
 این آزادراه به مهمترین و پرترددترین محور کشــور تبدیل 
خواهد شــد، بنابراین باید در موضوعات ایمنى آزادراه دقت 
نظر الزم اعمال شود. وى خاطرنشان کرد: خوشبختانه در 
سال گذشته با تعامالت و اقدامات صورت گرفته، ضمن تعبیه 
استراحتگاه هاى بین راهى، ساالنه 70 کشته از مسیر آزادراه 
اصفهان- تهران کاهش پیدا کرد و امیدوار هستیم با تداوم 
همکارى ها و برنامه هاى عملیاتى، زمینه کاهش بیش از پیش 

تصادفات جاده اى در استان را فراهم کنیم.

آزادراه شرق اصفهان باید آزادراه بدون تصادف کشور شود

سرپرست اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان از 
آغاز عملیات اجرایــى و نهالکارى ایجاد پارك جنگلى در 
منطقه بختیاردشت و شهرك پرتو واقع در شمال کالنشهر 
اصفهان روز جمعه به مناســبت نخستین روز هفته منابع 

طبیعى و آبخیزدارى خبر داد.
محمد علــى کاظمى به مناســبت هفتــه منابع طبیعى 
اظهارداشت: این طرح با مشــارکت شهردارى اصفهان 
در مرحله(فاز) نخست با هدف ایجاد پارك جنگلى مشابه 
پارك کوهســتانى ُصفه که در جنوب اصفهان قرار دارد 

انجام مى شود.
وى با بیان اینکه این طرح روز جمعه(15 اسفند) همزمان با 
روز نخست هفته منابع طبیعى و آبخیزدارى با شعار«منابع 
طبیعى، درختکارى و توســعه پوشــش گیاهى» انجام 

مى شود اضافه کرد: نهال هاى کشت شده در این پارك از 
گونه هاى سازگار با کم آبى خواهد بود تا مصرف زیاد آب 

را شاهد نباشیم.
سرپرســت اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: امســال در مجموع 9 طرح به مناسبت 

هفته منابع طبیعى و آبخیزدارى در اصفهان اجرا مى شود.
کاظمى با اشاره به اینکه شــمارى از طرح و برنامه هاى 
مذکور به صورت کشــورى و بخشى به صورت استانى با 
حضور مسئوالن برگزار خواهد شــد گفت: درختکارى، 
آبخیزدارى، حفاظت، خانواده و مسئولیت هاى اجتماعى 

محورهاى فعالیت هاى این هفته است.
وى ادامه داد: پروژه جنگل کارى در منطقه ُســه واقع در 
شهرستان شاهین شــهر و میمه در مساحتى بالغ بر یک 

هزار و 600 هکتار دیگر برنامه روز اول هفته منابع طبیعى 
و آبخیزدارى خواهد بود.

به گفته سرپرســت اداره کل، افتتاح و بهــره بردارى از 
پروژه هاى آبخیزدارى و آبخواندارى از دیگر برنامه هاى 
هفته و همزمان با روز دوم اســت که در شهر طالخونچه 

واقع در شهرستان مبارکه انجام مى شود.
کاظمى با بیان اینکه منابع طبیعى فرهنگ و رسانه روزشمار 
سوم هفته منابع طبیعى به شمار مى رود خاطرنشان کرد: 
بر همین اساس برگزارى مراسم درختکارى در عرصه با 
حضور داوطلبان اعم از اقشــار مختلف مردم و رسانه ها، 
سازمان هاى مردم نهاد، دستگاه هاى عضو نهضت سبز 
تشکل هاى منابع طبیعى و جمعیت کنگره 60  در منطقه 

َفساران واقع در شرق اصفهان انجام مى گیرد.

از فردا و با نهالکارى در منطقه بختیاردشت محقق مى شود

تکرار تجربه ایجاد پارك صفه
 در شمال شهر

مشکل ورود و خروج پارکینگ 
سبزه میدان حل مى شود
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نوروز 96 چهار عروســک جدید به عنوان جایگزین 
جناب خان در «خندوانه» معرفى شد اما این پروژه به 
جایى نرسید. هما ساداتیان (هماسا) که در هجدهمین 
جشنواره نمایش عروسکى تهران- مبارك با نمایش 
«حمــام» حضور دارد طراحى عروســک هاى چهار 
برادر «خندوانه» در کارنامه کارى اش دیده مى شود 
و صادقانه و واقعگرایانه مى گوید مخاطب حق داشته 
دوست شان نداشته باشد و ترسناك بداندشان، چون 

شیوه ساخت شان اشتباه بود.
■ من یکى از طرفداران پروپاُقرص «خندوانه» بودم. 
جالب اســت بدانید من در ایران زندگى نمى کردم و 
هنگامى که برگشتم، میان ماندن و رفتن مردد بودم 
اما دیدن «خندوانه» مجاب بــه ماندنم کرد چرا که 
مى دیدیم کسانى هستند که همه توان شان را به کار 
مى گیرند تا خنده و شادى را جایگزین سنت جاافتاده 

همواره غمگین و سر در گریبان بودن، کنند.
■ من رامبــد جــوان را از طریق حســن معجونى 
مى شــناختم و به او پیشــنهاد بــازى اى را دادم که 
مى توانســت در «خندوانه» اجرا شــود. او از ایده ام 
اســتقبال کرد و گفت مشتاق اســت با یکدیگر کار 
کنیم. طرح آن بازى کمى پیش رفت اما متاسفانه به 
سرانجام نرسید و بعد از آن بود که از من چهار عروسک 
مرد سبیلو خواست و عبارت چهار عروسک مرد سبیلو، 
ُکِل توضیحى بود که داد. وقتى به ایران برگشــتم، 

میان ماندن و رفتن مردد بودم اما دیدن «خندوانه» و 
تالش رامبد جوان براى جایگزینى  خنده و شادى با 
سنت جاافتاده همواره غمگین بودن، مجاب به ماندنم 
کرد.  من چون روحیه و نوع کارش را مى شناختم در 

پاسخ پیشنهادى مخاطره آمیز دادم و به او گفتم اجازه 
دهید عروسک هایم با جزئیاتى کامل و دقیق ساخته 
شوند مانند شاهکارهایى که ما را از کودکى تا نوجوانى 
همراهى کردند. او قبول کرد اما واقعیتش این است 

که آن پروژه از هر جهت شکست خورد.      
■ عشقى هم چون عشق عروسک گردان و صداپیشه 
جناب خان به او، در عروسک گردان ها و صداپیشه هاى 
این چهار برادر وجود نداشت و از سوى دیگر طراحى 

من هم اشتباه بود. این عروســک ها به چشم مردم 
ترسناك آمدند و تالش من براى معرفى یک فرهنگ 
بصرى به واســطه پرش بلند و فاصله زیادم نسبت 
به آن چه براى مخاطب آشــنا و پذیرفته شده بود، با 
شکست مواجه شــد. خاطرم هســت از حدود هفت 
هزار کامنتى که در مورد این عروسک ها گذاشته شده 
بود، حرف سه هزارتایشان این بود که چقدر زشت و 
ترسناکند و من به همه شان حق مى دادم. البته اقلیتى 
هم بودند که مى گفتند اکثریت، چون این عروسک ها 
را درك نکرده اند دوست شــان ندارند اما من چنین 
اعتقادى نداشــته و ندارم و عامه مردم را مخاطبانى 
باهوش و باشــعور مى دانم که حق داشتند این چهار 

برادر را ترسناك بدانند و من اشتباهم را مى پذیرم.
■من متوجه شــدم پرداختن به جزئیات در ساخت 
عروسک چیزى نیست که در حال حاضر مخاطب را 
جذب کند و روزبه روز به سمت ساده و ساده تر شدن 
عروســک ها مى رویم. نمونــه اش «کاله قرمزى» 
شاهکار ایرج طهماسب و حمید جبلى که مخاطب در 
قدم اول با صداپیشه و عروسک گردان عروسک هایش 
ارتباط برقرار مى کند و سادگى عروسک ها این امکان 
را به تماشاگر مى دهد تا جزئیات را هرطور مایل است، 
تصور کند و من انگار آن زمان این دانش را نداشتم. 
هر چند از طرف هنرمندانى که به آن ها ارادت بسیار 
دارم بازخوردهاى مثبتى گرفتم اما به اشتباهات کارم 

واقفم.

مدیر روابط عمومى معاونت ســیما مى گوید پرونــده «پایتخت 6» و 
باقیمانده قصه آن در شب پایانى سال 1399 بسته مى شود.

حمید خواجه نژاد ضمن اعالم خبر بازپخش خالصه 7 قسمتى «پایتخت 
6» همزمان با عید مبعث ساعت 19 و 30 دقیقه و پخش دو قسمت جدید 
در روزهاى 29 و 30 اسفند از شبکه یک سیما گفت: پرونده «پایتخت 6» 

و باقیمانده قصه آن در شب پایانى سال 1399 بسته مى شود.
وى ادامه داد: قصه دو قسمت پایانى نگاهى طنزآمیز به برخى مسایل و 
حواشى کرونا دارد و در حال حاضر در رامسر در حال ضبط و تصویربردارى 

است و درحقیقت روند قصه 15 قسمت قبلى را تکمیل مى کند.
مدیر روابط عمومى سیما خاطرنشــان کرد: هیات ویژه اى در معاونت 
سیما تشکیل شد و پس از بررسى هاى مختلف در نهایت مشخص شد 

بى توجهى و کم دقتى هایى موجب خطا در بخش هایى از آخرین 
قسمت شده است.

خواجه نژاد با اشــاره به جلســه ســیروس مقدم کارگردان 
این مجموعه با رییس ســازمان صداوســیما پیــش از آغاز 
تصویربردارى دو قسمت پایانى تصریح کرد: در این نشست 
ســیروس مقدم با بیان توضیحاتى اذعان داشت سوءنیتى 
برنامه ریزى شــده در کار نبود و گروه ســازنده موظف شد 
«فصل 6» را با پایان بندى شایسته و مورد انتظار مخاطبان 

به سرانجام برساند.
مدیر روابط عمومى معاونت سیما تصریح کرد: پس از ارایه 
طرح مناسب، زمینه تولید فصل هفت «پایتخت» مهیاست.

اکبر عبدى که چندى پیش عمل 
قلب انجــام داده و بــراى همین 
نتوانسته بود در دو پروژه تلویزیونى 
حاضر شود، به دلیل ابتال به کرونا 

در بیمارستان بسترى شده است.
المیرا عبدى، دختــر این بازیگر 
پیشکسوت اعالم کرد که پدرش 
بعد از چهار روز بســترى بودن در 
بیمارســتان، مرخص مى شود. او 
توضیح داد: پدرم بــه دلیل ابتال 
به بیمارى کرونــا، دوره  نقاهت 
را گذراند و خوشــبختانه حالش 
خوب است و به زودى به صحنه 

فیلمبردارى برخواهد گشت.
او همچنیــن به ایــن نکته 
اشــاره کرد که خانوادگى به 
بیمارى کرونا مبتال شــدند 
و آن ها دوره ایــن بیمارى را 
گذراندند اما اکبــر عبدى به 
دلیل ناراحتى قلبى و جراحى که 
به تازگى داشته، راهى بیمارستان 

شده است.

تصویربردارى فصل سوم سریال «نون. خ» از اواسط مهرماه با 
حفظ شیوه نامه هاى بهداشتى در تهران آغاز شد و بعد از بیش از 

140 روز، روز سه شنبه 12 اسفند به پایان رسید.
مهدى فرجى، تهیه کننده سریال «نون خ»  در متنى با تشکر از 

همکاران و عوامل سازنده سریال نوشت:
«پروردگار مهربان را شکرگزارم که در انتهاى سال سرد و سختى 
که بر همه ما گذشت، پروژه  «نون خ» را با سالمت همه  عواملش 
به پایان بردیم. گروهى صد نفره که هر روز در هواى نزدیک به 

منهاى صفر و در شرایط بسیار سخت و با وجود هیوالیى به نام 
کرونا با امید و عشق به کارشان ادامه دادند و تمام آرزو و انگیزه 
پنج ماه تالششان، آوردن لبخندى به لب مردم نجیب ایران در 

سال نو بود.
فصل سوم سریال «نون. خ» در 16 قسمت براى پخش در نوروز 

1400 از شبکه اول سیما ساخته شده است.
سعید آقاخانى، على صادقى، شقایق دهقان، سیروس میمنت، 

سیدعلى صالحى و...  بازیگران سریال «نون. خ» هستند.

 نازنیــن فراهانــى بازیگــر مطــرح ســینما و تلویزیــون 
بازیگر ســریال «مســتوران» بــه کارگردانى ســید جمال 
ســید حاتمى و تهیه کنندگــى عطا پناهى شــد. پیش از این 
حضــور حمیدرضــا آذرنــگ در ایــن ســریال رســانه اى

 شده بود.
سریال «مستوران» تازه ترین محصول سازمان هنرى رسانه اى 
اوج به تازگى در شــهرك ســینمایى مســتوران کلید خورده

 است.

فصل اول این سریال که برگرفته از قصه هاى کهن ایرانى است 
در 26 قسمت تولید خواهد شــد و مجرى طرح این مجموعه 

«استودیو بادبان» است. 
سازمان هنرى رسانه اى اوج سریال «مستوران» را براى پخش 

از رسانه ملى مى سازد.
سید جمال سید حاتمى تجربه کارگردانى فیلم سینمایى «الك 
قرمز» و همچنین سریال هاى «محکومین» و «سرگذشت» را 

در کارنامه کارى خود دارد.

تصویربردارى 
فصل سوم 
«نون. خ» 
تمام شد

نازنین فراهانى 
همبازى آذرنگ 
در سریال 
«مستوران» شد

پس از گذشت بیش از یک سال از پایان پخش سریال 
هیــوال ، مهران مدیرى بــه زودى با فصــل دوم این 
سریال به شــبکه نمایش خانگى بازخواهد گشت. پس 
از اســتقبال فراوان مخاطبان از سریال هیوال ، مهران 
مدیرى تصمیم گرفــت فصل دوم ایــن مجموعه را 
بســازد و مرداد امســال خبر ســاخت هیوال 2 منتشر 

شد.
فیلمبردارى فصل دوم هیوال که پیش تر آغاز شــده، 
کماکان ادامه دارد و قسمت هاى آماده آن مراحل فنى 

را پشت سر مى گذارد.
پس از پایان پخش فصل چهارم برنامه دورهمى مهران 
مدیرى طى روزهاى آینده، ایــن برنامه در تعطیالت 
نوروز از شبکه نسیم پخش نخواهد شد و پخش هیوال 
2 احتماًال تا نوروز 1400 از شبکه نمایش خانگى آغاز 
مى شود. نام فصل دوم سریال هیوال هنوز قطعى نشده 
و «هیوالها» یا «دراکوالها« اسامى است که تاکنون 

براى آن مطرح شده است.
در هیوال 2 بازیگران اصلــى فصل قبل حضور ندارند و 
فصل دوم این سریال بازیگران و قصه متفاوتى خواهد 
داشت. بنا بر اخبار منتشر شــده، شخصیت «هوشنگ 
شرافت» و خانواده او از قصه فصل دوم حذف شده  اند
 و فرهاد اصالنى، شــبنم مقدمــى و گوهر خیراندیش 
در فصل دوم هیوال حضور ندارنــد. بنابراین هیوال 2 را 

نمى  توان ادامه  فصل اول دانست و احتماًال تنها حال  و 
هواى فصل اول را خواهد داشت، به همین دلیل ساخت 
این سریال براى مهران مدیرى یک ریسک محسوب

 مى شود.
عالوه بر مهران مدیرى، گفته شده بهنام تشکر، گالره 
عباسى، اندیشه فوالدوند و ویشکا آسایش در فصل دوم 
ســریال حضور دارند و محمد بحرانى، سیما تیرانداز و 
نیما شعبان  نژاد نیز از بازیگران فصل اول هستند که در 

فصل دو هم ایفاى نقش مى  کنند.
جالب آنکه گفته مى  شود نقش شخصیت اصلى فصل 
دوم را اندیشه فوالدوند بر عهده دارد که کمتر از دیگر 
بازیگران فصل جدید او را در آثار کمدى دیده  ایم، امرى 
که ریسک دیگرى براى مهران مدیرى در سریال جدید 

خود به حساب مى آید. 
ســریال هیوال به کارگردانى مهران مدیرى در ســال 
98 در 19 قسمت از شــبکه نمایش خانگى پخش شد. 
این مجموعه هفتمیــن همکارى مهــران مدیرى با 
پیمان قاســمخانى، فیلمنامه نویس مشهور بود. البته 
قاسمخانى در ســریال هیوال فقط سمت طراح، مشاور 
و به نوعى سرپرســت فیلمنامه را داشت و نویسندگى 
کار بر عهده امیر برادران بود. پخش ســریال هیوال از 
اوایل اردیبهشت آغاز شــد و در اواخر شهریور به پایان

 رسید.

بازگشت 
مهران مدیرى
 با فصل دوم 

سریال «هیوال» 

جزئیات جدید از 2 قسمت پایانى فصل ششم «پایتخت» 

4 سال بعد از شکست پروژه جایگزین کردن 4 عروسک به جاى «جناب خان»، علت این شکست اعالم شد 

عروسک هاى «خندوانه» ترسناك بودند
  نرگس کیانى / خبرآنالین |

خانواده بازیگر ســریال نون خ با نقشه اى بامزه 
و جالب سورپرایزى فراموش نشــدنى را براى 

وى رقم زدند.
ســید على صالحى بازیگر ســینما و تلویزیون 
کشــورمان روز 12 اســفندماه  وارد 48 سالگى 
شد و با انتشار پســتى خبر از سورپرایز شدن در 
ســالروز تولد خود داد. سیدعلى صالحى خطاب 

به مادرش نوشت:
قربونت برم من که بــا بچه ها هماهنگ کردى 
با کلى بهانه، منو کشوندى خونت تا سورپرایزم 
کنى، دورت بگردم کــه گفتى من بگم بیا، میاد، 
مرســى خانواده عزیزم که با تمام غم هایى که 
امســال براى از دســت دادن رفقام داشتم، به 
واسطه مادرم منو کشوندین خونه مادرم تا حالم 
خوب کنید.  الزم به ذکر که ما کال پنج نفر بودیم 
با رعایت فاصله و به مدت یکساعت در کنار هم 
بودیم، دلم نیومد بــراى اولین بار که مادرم برام 

تولد گرفته بود نرم خونش و پست نزارم.
على صالحــى که این روزها مشــغول بازى در 
ســریال نون.خ 3 به کارگردانى سعید آقاخانى 
است نقش فریبرز شاگرد نانوا و خواستگار شیرین 

را ایفا مى کند.
سید على صالحى پســر عموى مجید صالحى 
بازیگر کشورمان است. او با گذراندن کالسهاى 
حمید ســمندریان وارد عرصه بازیگرى شــده 
و براى اولین بار در ســال 59 با بــازى در فیلم 
خونبارش بــه کارگردانى امیــر قویدل فعالیت 

هنرى خود را آغاز کرد. 
این بازیگر کشورمان در فیلم و سریال هایى چون 
فاصله، شــوق پرواز ، تا ثریا، قرارگاه مسکونى، 
تنهایى لیال، مدینه ، زیر هشت، خجالت نکش، 
هزارپا ، یک جیب پرپول ، هیوا ، جانبازان و... به 

ایفاى نقش پرداخته است.

سورپرایز 
على صالحى 
در روز تولدش

تصویربردارى سریال «بچه مهندس 4» این روزها در مشهد ادامه دارد و به تازگى دو بازیگر جدید 
به گروه بازیگران این مجموعه پیوسته اند.

گروه تولید سریال «بچه مهندس 4» به کارگردانى احمد کاورى و تهیه کنندگى سعید سعدى در 
حال حاضر در مشهد و در جوار حرم امام رضا (ع) مشغول تصویربردارى هستند و تاکنون 85 درصد 
از این پروژه تلویزیونى مقابل دوربین رفته اســت. همزمان با تولید مراحل فنى سریال نیز براى 
پخش به موقع در حال پیگیرى است.  به تازگى رامین راستاد و بهنام شرفى به گروه بازیگران اضافه 

شده و مقابل دوربین رفته اند.

مه
 با
سر

شپر ى ی

کرونا کار اکبر عبدى 
را به بیمارستان 

حاضر شود، به دلیل ابتالکشاند
در بیمارستان بسترى شد
المیرا عبدى، دختــر ای
پیشکسوت اعالم کرد ک
بســترى روز از چهار بعد
بیمارســتان، مرخص م
توضیح داد: پدرم بــه د
به بیمارى کرونــا، دور
را گذراند و خوشــبختا
خوب است و به زودى
فیلمبردارى برخواهد
او همچنیــن به ایـ
اشــاره کرد که خان
بیمارى کرونا مبتال
ایــن و آن ها دوره
گذراندند اما اکبــر
دلیل ناراحتى قلبى و ج
به تازگى داشته، راهى بی

شده است.

را به بیمارستان 
کشاند

رئالیتى شو شبهاى مافیا به کارگردانى سعید ابوطالب در سرى 
جدید خود از خداداد عزیزى براى رقابت با شرکت کنندگان دیگر 

این مسابقه دعوت کرد.
سرى جدید مسابقه شبهاى مافیا به دلیل استقبال مخاطبان به 

کارگردانى سعید ابوطالب و با حضور چهره هاى مشهور در حال 
فیلمبردارى است و به تازگى چهار چهره مشهور هنرى و ورزشى 

به جمع مردان مافیایى پیوستند.
رئالیتى شو شــب هاى مافیا با حضور 36 شرکت کننده و در 4 

گروه 12 نفرى براى پخش در نوروز 1400 تولید مى شود.
خداداد عزیزى، علیرضا استادى، رحیم نوروزى و رامبد شکرابى، 

چهار شرکت کننده جدید در مسابقه شبهاى مافیا هستند.
مسابقه شبهاى مافیا مانند دو سرى قبل توسط محمد علیمردانى 
اجرا خواهد شد و تاکنون سام درخشــانى، کامبیز دیرباز، سپند 
امیرسلیمانى ، شهرام قائدى، فیروز کریمى، رضا داوودنژاد، نادر 
سلیمانى، فرزاد حسنى، محمد نادرى، سروش جمشیدى، حسین 
امیدى، حامد همایون، نیما شاهرخ شاهى، جواد خواجوى، مهراب 
قاسم خانى و پژمان بازغى از گروه مردان مقابل دوربین شبهاى 

مافیا قرار گرفته اند.

رامین راستاد به 
«بچه مهندس 4» 
پیوست

خداداد عزیزى هم مافیایى شد
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99کیانى 99 میلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد مى خواست!کیانى 9 میلیــــــارد مى خواست!
معاون ورزشى تراکتور فاش کرد چرا هافبک سابق سپاهان به تبریز نرفت

معاون ورزشى تراکتور در مورد دلیل عدم حضور کیانى در تراکتور توضیح داد.
مهدى کیانى، هافبک سابق سپاهان که با مس رفسنجان قرارداد امضا کرد، پیش از این مذاکراتى با تراکتور داشت و تا پاى توافق با این 

تیم هم رفت ولى در نهایت قراردادش امضا نشد و در نهایت سر از تیم رفسنجانى در آورد.
تراکتور در خصوص این موضوع اظهار داشت: علیرضا رحیمى، معاون ورزشى 
من اولیــن کارى کــه بعد از 

گرفتن حکمم انجام دادم، تماس 
با مهدى کیانى بــود، حتى قبل از حضور 

رسول خطیبى. گفتم که من آرزو دارم تو اینجا باشى چون 
اسطوره تراکتور هستى و از زمان لیگ یک در این تیم حضور داشتى. به هر حال هرکسى به بازنشستگى اش نزدیک مى شود و من هم 

گفتم که برایم مهم است که با این پیراهن بازنشسته شوى. گفتم سعى مى کنم مشکالت را حل کنم تا به تیم ملحق شوى. حتى وقتى 
با آقاى خطیبى حرف زدیم، ما نام دو نفر را از او پرسیدیم و گفتیم به آن ها نیاز دارى؟ او هم گفت بله، عالى است و حتى براى آلومینیوم هم 

کیانى را مى خواستم.
وى افزود: ما با آقاى مالک هم صحبت کردیم و دعوت کردیــم از آقاى کیانى و صحبت کردیم.. من نمى خواســتم حرف بزنم اما کیانى 

بحث هایى را باز کرد تا من براى منافع باشگاه مجبور شوم این صحبت را انجام دهم. 
او توضیحات خود درباره کیانى را به این شکل ادامه داد: ما با آقا مهدى [کیانى] صحبت مالى انجام دادیم، ایشان گفتند براى یک فصل و نیم 
9 میلیارد مى خواهم و ما باوجود داشتن بازیکن در این پست، پیشنهاد 7 میلیاردى ارائه کردیم؛ 2/5 میلیارد براى فصل اول و 4/5 میلیارد براى 
فصل دوم. حتى ما با آقاى زنوزى هم تماس گرفتیم و ایشان به کیانى گفتند «مهدى جان من دوست دارم به تراکتور بیایى و سال ها بمانى، 

مانند کریم باقرى که سالهاست در پرسپولیس حضور دارد و هرکسى هم برود او حضور دارد».
رحیمى درباره پیشنهاد تراکتور گفت: این باالترین رقمى بود که در تیم ما وجود داشت و گفتیم این بهترین پیشنهاد ماست. ما حتى گفتیم طلب 
یک میلیاردى ات را هم پرداخت مى کنیم. گفتیم فضاى سوءتفاهم هم برطرف شده و با آقاى زنوزى صحبت کردى و آقاى خطیبى هم تو را 
مى خواهد و مبلغ پیشنهادى هم خوب است. من شخصاً از او گالیه دارم اما هرجا که باشد باید سربلند باشد. به هر حال تراکتور تمام تالشش را 

براى این انتقال انجام داد و من حتى رقم را هم به او گفتم.

مهاجم و مدافــع تیم فوتبال ذوب آهن بــا پایان دوران 
خدمت خود به این تیم بازگشتند.

على خدادادى پیــش از ظهر دیروز با حضــور در دفتر 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن قرار داد خود را به مدت یک 

و نیم فصل تمدید کرد.
گفتنى است، خدادادى خدمت ســربازى خود را در تیم 
دسته یکى نیروى زمینى تهران پشت سر گذاشت و در 
این تیم با 13 گل زده تا آستانه آقاى گلى لیگ دسته اول 

فوتبال باشگاه هاى کشور پیش رفت.
در همین حال مدافع راست تیم فوتبال ذوب آهن با اتمام 

دوره خدمت سربازى، به ذوب آهن بازگشت. 
حسین سنگرگیر بازیکن جوان تیم فوتبال ذوب آهن که 
فصل گذشته را در لباس مقدس سربازى و در تیم نیروى 
زمینى تهران ســپرى کرده بود، دیروز با حضور در دفتر 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن قرار دادش را به مدت یک 
فصل و نیم با این باشگاه تمدید کرد تا به جمع شاگردان 

مجتبى حسینى اضافه شود.

2 سرباز 
به ذوب آهن
 بازگشتند

ســه بازیکن تیم فوتبال ســپاهان اصفهان قادر به همراهى این تیم در بازى بیرون از خانه مقابل 
آلومینیوم اراك نیستند.

بازیکنان تیم فوتبال سپاهان که تمریناتشان را براى بازى هفته هفدهم مقابل آلومینیوم پشت سر 
مى گذارند، امروز عصر از اصفهان راهى اراك خواهند شد.

سروش رفیعى (3کارته) و کى روش استنلى (4کارته) به دلیل محرومیت قادر به همراهى زردپوشان 
در این مسابقه نیستند. شایان مصلح مدافع سپاهان نیز به دلیل مصدومیت، دیگر غایب تیم نویدکیا 

در مصاف با آلومینیوم اراك است.
دیدار آلومینیوم اراك و سپاهان اصفهان روز شنبه شــانزدهم اسفند و از ساعت 15 و 30 دقیقه آغاز 

مى شود.

سپاهان با 3 غایب 
به مصاف آلومینیوم مى رود

سخنگوى باشگاه ذوب آهن گفت: همه چیز دست به دست هم داد تا تیم ما نتیجه نگیرد و 
گرنه واقعا ذوب آهن خوب فوتبال بازى مى کند اما فوتبال بدون نتیجه هیچ سودى ندارد.

رسول کربکندى درباره شکست ذوبى ها مقابل فوالد اظهار کرد: ما نیم فصل خوبى را 
پشت سر نگذاشتیم و مربى جدید هم فقط دو هفته براى شروع مسابقات فرصت داشته 
است. به نظر من از نظر فنى تیم خیلى منظم تر از گذشته بازى کرد و به جز اشتباهى روى 
جایگیرى داشتیم و گل خوردیم در بقیه قسمت ها خوب بودیم. نظم و حفظ توپ بهترى 

داشتیم اما هیچکس نمى گوید  کار آسان است.
او اضافه کرد: همه یارگیرى کرده اند و ما هم دنبال این هستیم که در این بازار آشفته با 
نظر مجتبى حسینى یکى دو بازیکن دیگر جذب کنیم. ما از این هفته باید بازى هاى مان 
را پیروز شویم. ابتدا با ماشین سازى و بعد با پیکان بازى داریم و در جام حذفى باید بازى 
کنیم و بعد به تهران برویم. طبیعى است که یک برد مى تواند خیلى ما را از لحاظ روحى و 

روانى بهتر کند و خودم افق روشنى را براى تیم مان مى بینم.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن با بیان این که امیدوارم این تیم روند رو به رشدش را پیدا کند، 
گفت: با یک برد بازیکنان مان از این استرس و نگرانى بیرون مى آیند. برعکس بازى هاى 
قبلى تاثیرات مربى کامال مشهود بود اما به هر حال در مقابل تیمى بازى کردیم که بعد 
از سپاهان پر مهره ترین تیم لیگ است و به نظر من بازى قابل قبولى بود. درست است 
شکست خوردیم و مى توانستیم مســاوى بگیریم اما در خانه حریفى مثل فوالد نتیجه 

بدى نگرفتیم.
او در خصــوص نگرانى برخى هواداران بــه دلیل جذب نکردن بازیکنان مناســب در 
فصل نقل و انتقاالت گفت: در بازار بازیکن خوبى وجود ندارد و هیچ باشگاهى بازیکن 
خوبش را آزاد نمى کند. مجتبى حسینى هم برخالف خیلى از مربى ها به دنبال اسم هاى 
بزرگ نیست و خیلى از تیم هاى لیگ مهره هاى ضعیف ترى از ما دارند ولى ما به خاطر 
لطمه هایى که از داورى خوردیم و کرونایى که به جان تیم ما افتاد باعث شد این مشکالت 

به وجود بیاید.
او با بیان این که بودجه ما با تیم هایــى مثل مس که مهدى کیانى را یک رقم خیلى باال 
جذب کردند، متفاوت است، گفت: هواداران احساسات شان را بیان مى کنند اما واقعا در نیم 
فصل نمى شود بازیکن خوب جذب کرد اما مجتبى حسینى براى تیم ما بازیکن جنگنده 

مى خواهد و از دو بازیکنى هم که آورده راضى هستم. 

کربکندى:  

تأثیرات حسینى

در ذوب آهن مشهود است

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان درباره انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت: دور اول به کریمى 
رأى دادم و دور دوم به هاشمى. شاید رأى ما عزیزى خادم نبوده، اما همه سوار یک کشتى هستیم و 

باید کشتى فوتبال را به پیش ببریم. براى تمام دوستان آرزوى موفقیت مى کنم.
سعید آذرى ادامه داد: روند انتخابات نشان مى داد که نامزدها کار کرده بودند و شاید اسمش البى باشد؛ 
به هر حال هر نامزد ممکن است با تعدادى از استان ها هماهنگ تر بوده باشد و طبیعى است آراى آنها 

را داشته باشد و این موضوع تا حد زیادى مشخص بود.

آذرى: 
شاید رأى ما 
عزیزى خادم 

نبوده، 
اما... 

استاندار اصفهان گفت: مراسم قدردانى از ســهراب مرادى گامى در جهت نشان دادن وبه ظهور 
رساندن قدردانى مردم براى این قهرمانان است و نام پرآوازه این قهرمان همیشه در ذهن مردم 

حک خواهد شد.
ظهر دیروز در مراسمى در استاندارى اصفهان با حضور سیدرضا صالحى امیرى رئیس کمیته ملى 
المپیک، عباس رضایى استاندار اصفهان،  على مرادى رئیس فدراسیون وزنه بردارى و سیدمحمد 
طباطبایى مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان از ســردیس و تمبر سهراب مرادى قهرمان 
وزنه بردارى المپیک و جهان رونمایى شد. همچنین در این مراسم ســند یک واحد آپارتمان به 

سهراب مرادى اهدا شد.
استاندار اصفهان در مراسم رونمایى از سردیس و تمبر بزرگداشت سهراب مرادى اظهار داشت: 
سهراب مرادى افتخار اصفهان است و باید به جایگاه ورزش همان طور که در کشورهاى مختلف 

و بین مردم اهمیت دارد، بها داد.
عباس رضایى با بیان اینکه جاى سهراب مرادى در قلب مردم ایران است،گفت: ارزش این امر از 

همه باالتر است و هیچ گاه هم از خاطره مردم فراموش نخواهد شد.
سیدرضا صالحى امیرى نیز از برپایى این نشست اذعان داشت: نمى توان از ایران سخن گفت و 
بالفاصله از اصفهان در قالب تمدن ایران زمین نام نیاورد. در چندین دیدارم با توماس باخ رئیس 
کمیته بین المللى المپیک از اصفهان و شیراز صحبت کردم و باخ گفت که  کامل این دو استان را 
مى شناسم و به دلیل عالقمندى به این تمدن چندین بار به صورت شخصى از آثار تاریخى این 
استان ها دیدن کرده ام. آن چیزى که ایران را در دنیا شناسانده و مى درخشاند، همین تمدن و شعر 

و میراث ارزشمندى است که در استان هایى نظیر اصفهان جاى دارد. 
رئیس کمیته ملى المپیک گفت: سهراب مرادى چه مدال بگیرد و چه نگیرد براى مردمش محترم 
است چرا که مرام و منش پهلوانى دارد. او ورزشکارى نجیب است؛ به همین دلیل نیز قناعت دارد 
و زیاده خواه نیست و از همین رو شجاعت نیز دارد و به همین دالیل ظرفیتى ویژه براى استان و 
کشورش محسوب مى شود؛ شک نداشته باشید این قهرمان با نام نیک، نجابت و شجاعتش براى 

نسل هاى بعد نیز زنده و ماندگار خواهد  ماند.

اهداى آپارتمان 
و رونمایى از سردیس قهرمان المپیک

در حالى که این روزها فدراسیون فوتبال در گیرودار تغییرات مدیریتى است، 
تصمیمى مهم مى تواند سرنوشت تیم ملى را به طور کلى تغییر دهد.

برگزارى دیدارهاى باقیمانده انتخابى جام جهانى 2022 قطر و جام ملت هاى 
آسیا 2023 چین با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا باز هم به تعویق افتاد 
و قرار است این مســابقات به صورت متمرکز برگزار شــود. AFC از تمام 
کشورهاى شرکت کننده درخواست کرده است در صورت تمایل براى میزبانى 

متمرکز دیدارهاى گروه خود، اعالم آمادگى کنند.
تیم ملى فوتبال ایــران در گروه C انتخابى جام جهانــى 2022 در منطقه 
آســیا با تیم هاى عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج هم گروه اســت که 
دیدارهاى دور رفت خود را با دو پیروزى و دو شکســت به پایان رســانده 
است، چهار دیدارى که ســه دیدار آن خارج از خانه بود و ایران در دور رفت 
فقط از کامبوج میزبانى کرد. با توجه به اســتراحت ایران در هفته اول دور 
رفت و دور برگشــت دیدارهاى گروه C طبق قرعــه، چهار تیم دیگر فقط 
سه بازى دیگر خواهند داشــت و فقط تیم ملى ایران چهار دیدار را برگزار 
خواهد کرد که طبق برنامه باید در ســه دیدار مقابل هنگ کنگ، بحرین و 
عراق میزبان باشد، با این حال طبق اصول جوانمردانه نیز ایران باید براى 
میزبانى گروه C در اولویت باشد و کنفدراسیون فوتبال آسیا شانس بیشترى 

براى ایران قائل شود.
از میان تیم هاى ملى حاضر در گروه C فدراســیون فوتبال ایران و بحرین 
براى میزبانى متمرکز بازى ها درخواســت خود را به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا ارائه کرده اند، این در حالى اســت که بحرین در دور برگشت، فقط دو 
میزبانى دارد که آن هــم مقابل کامبوج و هنگ کنگ اســت و دیدار مهم 
آنها مقابل ایران باید خارج از خانه برگزار شود. از آنجایى که بحرین رقابت 
نزدیکى هم با ایران براى صعود بــه مرحله بعدى دارد، مى خواهد با گرفتن 
میزبانى از ایران شانس خود را باالتر ببرد. آنها حتى مى توانند با میزبانى از سه 
دیدار دیگر ایران مقابل ســه تیم دیگر، شــرایط روانى را به ضرر تیم ملى 
ایران و به سود رقبایش فراهم کنند تا حذف ایران و صعود خودشان را رقم 
بزنند، مسئله اى که به هوشیارى فدراسیون فوتبال و درایت مسئوالن این 

فدراسیون بستگى دارد.
فدراسیون فوتبال بحرین حتى پیش از این درخواستى را به فدراسیون فوتبال 
ایران ارسال کرده بود که تمام هزینه هاى میزبانى تیم ملى ایران را پرداخت 
مى کند تا دیدارهاى گــروه C به صورت متمرکز در بحرین برگزار شــود، 
مسئله اى که با اعالم مخالفت صریح ایران همراه بود، آن هم در شرایطى 

که هر کشورى که میزبان مى شود بایستى تمام شرایط میزبانى را فراهم و 
هزینه ها را به صورت کامل پرداخت کند، تنها هزینه بلیت رفت و برگشت 
داوران از سوى فیفا پرداخت مى شود و همچنین کشور میزبان موظف است 
ســیگنال پخش تلویزیونى بازى ها را به صورت رایگان در اختیار چهار تیم 

دیگر گروه قرار دهد.
در شرایط فعلى که زمان زیادى هم تا اعالم میزبان هاى متمرکز گروه هاى 
مختلف انتخابى جام جهانى 2022 قطر و جام ملت هاى آســیا 2023 چین 
باقى نیســت، در کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس و همچنین عراق که 
صدرنشین گروه C است، شنیده شده اســت که بحرین میزبان دیدارهاى 
متمرکز این گروه خواهد شد، این شــایعه به صورت جدى شنیده مى شود 
و در همین حال فدراســیون فوتبال ایران هنوز مشــغول برپایى جشــن 
انتخاباتى است، آن هم در حالى که تا روز دوشنبه هشتم مارس (18 اسفند) 
باید کشــورهاى خواهان میزبانى مدارك خود را به AFC ارسال کنند. اما 
گویا جشن هاى انتخاباتى، ســخنرانى براى کارکنان سازمان لیگ و انجام 

مصاحبه هاى متعدد، مهمتر از سرنوشت تیم ملى است.

شایعه میزبانى بحرین در گروه C انتخابى جام جهانى
هشدار به فدراسیون فوتبال

مهاجم قرمزها بخاطر حضور در محل تمرین این تیم دوباره در آستانه 
محرومیت قرار گرفته بود.

کنفدراســیون فوتبال آسیا در راى صادره علیه عیســى آل کثیر اعالم 
کرده بود این بازیکن حق حضور در محل تمرین قرمزها را هم ندارد. به 
همین خاطر وقتى مصاحبه اى از او در محل تمرین این تیم منتشــر شد 
کنفدراسیون سفت و سخت به دنبال محرومیت دوباره این بازیکن افتاد. 
امیرساعد وکیل مشاور حقوقى سابق پرسپولیس در این زمینه دست به 
افشاگرى مى زند و مى گوید: «ما در 4 مرحله به اف سى توضیح دادیم. در 
واقع سوال و جواب بود. سواالت متعددى از ما کردند. گفتند قصد دارند 
پرونده جدید انضباطى براى این بازیکن باز کنند. با توجه به دفاعیاتى که 
داشتیم توانستیم آنها را قانع کنیم. اگر در قانع کردن کنفدراسیون ناموفق 
بودیم به دلیل تکرار مسئله انضباطى، آل کثیر یک سال دیگر از حضور در 

میادین محروم مى شد.»

نزدیک بود آل کثیر 
یکسال دیگر هم محروم شود!
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یک مقــام ارشــد ســازمان جهانى بهداشــت گفت 
«زودهنگام» و «غیرواقع گرایانه» اســت که فکر کنیم 
همه گیرى کرونا تا پایان ســال متوقف خواهد شد اما 
واکسن هاى جدید مى توانند به کاهش چشمگیر بسترى 

در بیمارستان و مرگ کمک کند.
دکتر مایکل رایان مدیر برنامه اقدامات اضطرارى سازمان 
جهان بهداشت گفت تمرکز جهان اکنون فقط باید این 
باشد که انتقال کووید 19 را به پایین ترین سطح برساند. 
وى در یک کنفرانس خبرى گفت: اگر باهوش باشــیم 
مى توانیم شمار بسترى ها در بیمارستان ها و مرگ و میر 
ناشى از کرونا و مسائل ناخوشایند مربوط به همه گیرى را 

تا پایان سال کاهش دهیم.
رایان گفت: اطالعات جدید به سازمان جهانى بهداشت 
اطمینان داده که بســیارى از واکســن هایى که مجوز 
گرفته اند به مهار گســترش انفجارگونه ویروس کمک 
کرده انــد. این مقام ســازمان جهانى بهداشــت افزود: 
اگر واکســن ها نه تنها بــه کنترل مرگ و بســترى در 
بیمارستان ها بلکه به کاهش ریسک انتقال کنند مى توان 
باور کرد که مى توان با سرعت بیشترى روند همه گیرى 
را کنترل کرد. رایان البته گفت هیچ چیز نمى تواند پایان 
همه گیرى را که روندى متغیر اســت تضمین کند. اما 

اکنون ویروس بسیار تحت کنترل است.

افراد باالى 65 سال هرنوع عالمت سرماخوردگى، بنا را 
بر کرونا بگذارند و به مرکز درمانى مراجعه کنند.

عالیم کروناى انگلیسى تغییرى نکرده و هیچ منبعى 
هم این موضوع را تایید نکرده است که این واریانت سه 
روزه افراد را از پاى در مى آورد، بلکه موضوع مهم درباره 
کروناى انگلیسى این است که در این جهش کودکان 
نیز داراى عالیم مى شــوند. ســرایت پذیرى کروناى 
انگلیسى تا 70 درصد و بر اساس بررسى امپریال کالج 
لندن خطر مرگ 36 درصد بیشــتر از جهش هاى قبلى 

است نه سه برابر.
پیشگیرى از کروناى انگلیســى، مانند قبل است فقط 

چون ســرایت پذیرى ویروس بیشتر شده بهتر است از 
ماسک پزشکى استفاده شود. براى فیکس شدن ماسک، 
روى آن یک ماســک پارچه  اى بزنید؛ زیرا دو ماسک 

پزشکى روى یکدیگر سر مى خورند.
اگر تست کروناى شما منفى شــد به آن اتکا نکنید و با 
دیدن تب، تنگى نفس، از دست دادن بویایى و چشایى 
و به خصوص براى افراد باالى 65 سال هرنوع عالمت 
سرماخوردگى، بنا را بر کرونا بگذارید و به مرکز درمانى 
مراجعه کنید. کرونا داروى خاصى ندارد، اما تحت نظر 
بودن و درمان حمایتى در بهبود بیمارى بســیار مؤثر 

است.

تضمینى براى پایان زودهنگام 
کرونا نیست

افراد باالى 65 سال
 مراقب باشند

عروسى هاى سیاه
  نصف جهان| 46 نفـر کـه در دو مراسـم 
عروسى جداگانه در دو شهرستان شرکت کرده بودند 
به کرونا مبتال شدند. بنا بر این گزارش، در پى مراجعه 
یک زن بیمار با عالیم سرماخوردگى به یکى از مراکز 
خدمـات جامع سـالمت مرکز بهداشـت شهرسـتان 
ارومیه پزشک مرکز با تشخیص کرونا اقدام به انجام 
تسـت سـریع کرونا از نامبرده کرد و پاسخ تست وى 
مثبت شـد. به دنبال آن از اعضاى خانـواده و افراد در 
تماس نزدیک فرد مذکور، نمونه اخذ و جواب تسـت 
اعضاى خانواده هم مثبت شـد. با رهگیرى بیمارى، 
مشـخص شـد که فرد مذکور و اعضـاى خانواده اش 
بعد از شرکت در یک مراسم عروسى به بیمارى مبتال 
شده اند. از افراد شرکت کننده در مراسم نیز نمونه اخذ 
و در نهایت ابتالى 28 نفر دیگر تایید شـد. در همین 
حال  18 نفر هـم به علت حضور در یک عروسـى در 
تربت جام بـه ویروس کرونا مبتال شـدند. ایـن افراد 
ازمهمانان یک مجلس عروسى دریک روستاى تربت 
جام بودند که به کرونا مبتال شدند و گفته شده احتمال 

دارد روستا قرنطینه شود.

115 میلیون نفر هم رد شد
  جام جم آنالین| کرونا باز هم به یک رکورد 
بد دیگر رسید. بر اسـاس آخرین اطالعات ارائه شده، 
تعداد مبتالیان از ابتـداى همه گیـرى کرونا تا صبح 
دیروز 13 اسـفند در جهان به بیش از  115 میلیون و 
49 هزار نفر رسید.  تعداد فوت شده ها نیز از مرز 2/5 

میلیون نفر گذشت.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شــرکت ماهان صعــود اســپادانا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 37426 
و شناســه ملى 10260549826 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/10/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - محمدحسن قاسمى به 
شــماره ملى 1159539553 بسمت 
مدیرعامل و فاطمه اکبرى به شماره ملى 
1291635981 بسمت رئیس هیئت 
مدیره براى مدت نامحــدود انتخاب 
شــدند. - کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاىء مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره همــراه با مهر 
شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئــت مدیره خواهد 
بود. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1103488)

آگهى تغییرات 
شرکت ژن راد آپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 64837 و شناسه ملى 14007499798 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/10/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم فرزانه مشیرى به شماره ملى 4322149502 ، آقاى آرش ستارى 
به شماره ملى 1291100891 و آقاى عیسى ستارى به شماره ملى 5418712578 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - خانم منیژه ملک احمدى به شماره ملى 5419354152 به سمت بازرس اصلى و خانم صفورا حیدرى به شماره ملى 
4321926149 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1103491)

آگهى تغییرات 
شرکت پروژه ساز اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 12682 و شناســه ملى 10260337048 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده مورخ 1399/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - مطلب نظرى به کدملى 1819758966 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، 
زهرا حقیقت به کدملى 1815419164 بسمت رئیس هیئت مدیره و غزاله نظرى به کدملى 1270601865 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. - سید سعید سیامک پور 
به کدملى 1287884997 و ناهید مطیه به کدملى 1286890616 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال 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 (1103510)

آگهى تغییرات 
شرکت کهن خاك آیریک شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54047 و شناسه ملى 14004885858 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نسیم جعفرى ورنوســفادرانى به کد ملى 1285180501 به سمت رئیس هیئت مدیره وسید محمد امیر 
احمدى به کد ملى 1290775982 به سمت مدیر عامل 3ومهدى شاهدى پور به کد ملى 0490205811 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وحمیدرضا 
حیدرى هراتمه به کد ملى 5419179946 به سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
:چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به صورت منفردا و 
با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1103519)

آگهى تغییرات 
شرکت زرین حدید اصفهان کاال شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 52333 
و شناســه ملــى 14004181391 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : الهام عزتى 
بــه کدملــى 1170747000 و مجید 
عزتى بــه کدملــى 1171234554 و 
خدیجه محمدى بداغ آبــادى به کدملى 
1819370917 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. مریم جوانمــرد فاتح آبادى به 
کدملى 1282430300 و طیبه افتخارى 
نژاد به کدملى 1271138948 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1103524)

آگهى تغییرات 
شــرکت تولیدى و صنعتى ایران جوان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 4959 
و شناســه ملــى 10260261092 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/11/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : - مرادعلــى مرادى بــه کدملى 
4679517591 ، معصومه ســلمانى به 
کدملــى 5110458774 و ندا مرادى 
چلچه به کدملى 1281046671 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - برزو فرزامى 
به کدملــى 1841720267 و کیانوش 
کاوه به کدملى 4679186054 بترتیب 
بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شــدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
- ترازنامه و حساب ســود و زیان سال 
مالى 98 به تصویب رسید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1103526)

آگهى تغییرات 
شرکت راه جو صنعت شامخ سهامى خاص به شماره 
ثبت 12904 و شناســه ملــى 10260339244 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: سرمایه شــرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال به مبلغ 
بیست و پنج میلیارد ریال از طریق مطالبات حال شده 
سهامداران و صدور ســهام جدید افزایش یافت و 
ماده 5 اساســنامه بشــرح زیراصالح شد : سرمایه 
شرکت مبلغ25000000000 ریال نقدى است که 
به 1250000سهم با نام عادى20000 ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1103457)

آگهى تغییرات 
شرکت راه جو صنعت شامخ سهامى خاص به شماره 
ثبت 12904 و شناســه ملى 10260339244 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
على دلفروزى به کدملى 1286974755 و محمدعلى 
عبداللهى به کدملى 1292595795 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1103460)

آگهى تغییرات 
شرکت برنا بازرگان پایا شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 64027 و شناسه ملى 14008958777 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/18 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : محل 
شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله ملک ، خیابان ملک ، خیابان هشــت 
بهشت غربى ، پالك- 136 ، ساختمان فدك 1 ، طبقه 
اول ، واحد 1به کد پســتى 8154749681 وشماره 
تماس 03132279108 انتقال یافت و ماده اساسنامه 
اصالح گردید . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1103652)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص گروه مدیریت تغییر جم درتاریخ 1399/12/10 به شماره ثبت 67156 به شناسه ملى 14009852084 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره و ارزیابى در طرح هاى کسب وکار خالقانه در حوزه هاى فعالیت 
شرکت،ارائه خدمات مشاوره براى توسعه و رشد شرکتها،مشارکت در تاسیس و راه اندازى شرکت هاى داخلى و خارجى، ارائه خدمات مختلف مرتبط با 
حوزه سرمایه گذاریهاى خطر پذیر،ارائه خدمات توانمد ساز و توسعه دهنده کسب و کارهاى نوآور و نوپا در قالب ایجاد ومدیریت شتاب دهنده کسب و 
کارها،انجام بازاریابى غیر شبکه اى و غیر هرمى، انجام مشارکت و مدیریت و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال 
ازگمرکات داخلى و بین المللى،شرکت در مناقصات و مزایدات،عقد قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى،اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى 
از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى،گشایش اعتبارات و اسناد اعتبارى ریالى و ارزى نزد کلیه بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى جهت تحقق اهداف شرکت اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى،مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى بین المللى 
تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سیچان ، کوچه سیچان[8] ، خیابان مهرداد شرقى ، پالك- 136 ، طبقه 
همکف کدپستى 8173793561 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 22140010837 مورخ 1399/11/05 نزد بانک توسعه تعاون 
شعبه مرکزى اصفهان با کد 1400 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى کامران پورجوهرى به شماره ملى 0068825854 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى خلیل اکبرى افارانى به شماره ملى 1288770707 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على جمشیدى به 
شماره ملى 1289100934 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على عبداللهى قمى به شماره ملى 0386269165 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مجتبى صنعت گرگاب الدشتى به شماره ملى 1287373038 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 (1103494)

آگهى تغییرات 
شرکت دایان آرتان آفاق شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 63805 و شناسه ملى 14008871866 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهره صادقى شماره ملى 5419545519 به سمت بازرس اصلى و بهنام مهرابى به شماره ملى 1288312504 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند -روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1103472)

آگهى تغییرات 
شرکت ژن راد آپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 64837 و شناســه ملى 14007499798 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/10/24 خانم فرزانه مشیرى به شماره ملى 
4322149502 بسمت رئیس هیات مدیره ، آقاى آرش ستارى به شماره ملى 1291100891 بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، آقاى عیسى ستارى به شماره ملى 5418712578 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1103502)

دانشمندان سازمان بهداشت جهانى در تحقیقات خود 
با فردى که مى تواند «بیمار صفر» مبتال به کرونا باشد 
صحبت کردند. بنابراین مکان اولین انتقال ویروس به 
یک فروشگاه مواد غذایى در ووهان برمى گردد و نه به 

بازار بدنام هونان.
اولین تحقیقات رسمى سازمان بهداشت جهانى درمورد 
کروناویروس چند هفته پیش به پایان رسید و این نتایج 
اولیه همچنان نتوانست پاسخ مناسبى براى آغاز و منشا 
کووید-19 بدهد. پس از چندین ماه برنامه ریزى محققان 
دریافتند که محتمل ترین توضیح ممکن براى گسترش 
کووید-19 انتقال حیوان به انســان است اما مشخص 
نیســت از چه حیوانى و چه زمانى ویــروس وارد بدن 

انسان ها شده است.
در روند این تحقیقات دانشــمندان ســازمان بهداشت 
جهانى با فردى که مى تواند بیمار صفر (اولین مبتال) باشد 
صحبت کردند. اگر او اولین فردى باشــد که در معرض 
ویروس قرار گرفته بنابراین مکان اولین انتقال ویروس 
به یک فروشگاه مواد غذایى در ووهان چین برمى گردد و 
نه به بازار بدنام هونان. داستان او همچنین نشان مى دهد 
که انتقال کووید-19 ممکن اســت قبــل از اواخر ماه 
دســامبر 2019 یعنى زمانى که اولین مورد گزارش شد 

آغاز شده باشد.
مقامات سازمان بهداشــت جهانى فردى را که احتمال 
دارد بیمار صفر باشــد در ووهان مالقــات کردند. این 
مرد در دهه  40 زندگى اش است و کارمند است. به نظر 
مى رسد او در تاریخ 8 دسامبر آلوده به ویروس شده باشد. 
او براى یک شرکت خصوصى کار مى کند و اخیراً هیچ 

سفرى نرفته است.
دکتر پیتر بن امبارك مى گوید: او زندگى معمولى و کسل 

کننده دارد بدون هیچ فراز و نشیبى. تفریح اصلى او گشت 
زدن در اینترنت است.

این بیمار صفر به سازمان بهداشت جهانى گفته است که 
خانواده اش از فروشگاه غذایى دیگرى خرید مى کردند و 
نه از بازارى که به عنوان آغازگر شیوع ویروس شناخته 

شده است. چین نیز ماه ها پیش اعالم کرده که این بازار 
منبع کووید-19 نبوده است.

دانشمندان نتوانستند اطالعات و جزئیاتى از بازارى که 
این مرد ادعا مى کرد از آن خرید مى کنند به دست آورند. 
مشخص نیســت والدین این فرد چه نوع تستى انجام 

داده اند زیرا در ابتداى ماه دسامبر 2019 هیچ گونه تستى 
براى کرونا وجود نداشــت زیرا هچ کس به دنبال یافتن 
این بیمارى خاص نبود. آزمایش آنتى بادى نیز مى تواند 
مشخص کند آیا فرد به کرونا مبتال شده است یا خیر اما 

این آنتى بادى ها پس از چند ماه از بین مى روند.

در این گزارش اشاره شده که سازمان بهداشت جهانى 
مى خواهد این بازار را بررســى کند تا مشخص کند چه 
نوع حیواناتى در آن فروخته مى شــود. آن ها همچنین 
مى خواهند بفهمند آیا از 174 مورد ابتال در ماه دسامبر 
2019 کســى به این بازار رفت و آمــد مى کرده یا خیر. 
ووهان حدود 400 مرکز فروش مواد غذایى دارد که به 

جمعیت 400 میلیونى غذا مى رسانند.
محققان ســازمان بهداشــت جهانى مى گویند که در 
بازار هونان حداقل دو نوع حیــوان که مى توانند انتقال 
دهنده   ویروس باشند پیدا شده است: راسوى سرنوارى 

و خرگوش.
محققان همچنین اشاره کردند که ویروس پس از اولین 
برخورد به شدت گسترش یافته که مى تواند نشان دهد 

این شیوع از مکان دیگرى آغاز شده است.
تئا فیشریک اپیدمولوژیســت و عضو سازمان بهداشت 
جهانى از دانمارك به خبرنگاران در ووهان گفت: شواهد 
دقیقى از انتقال ویروس خارج از بازار وجود دارد و به نظر 
مى رســد احتمال آن که این مکان منبع شیوع بیمارى 

باشد کم است.
محققان همچنین مى گویند ممکن اســت این مرد 40 
ساله بیمار صفر نباشــد بلکه مردى مسن تر که اول ماه 
دسامبر عالئمى از بیمارى نشان داد نخستین مبتالى 
به کووید-19 بوده باشــد. پزشک معالج این مرد مسن 
مى گوید که او بیمارى هاى مزمن دیگرى نیز داشــته 
و نمى توانســته صحبت کند و نزدیــکان او زمان بروز 
اولین عالئم را تخمین زدند. ســازمان بهداشت جهانى 
در روزهاى آینده گزارشــى منتشــر خواهــد کرد که 
مطالعات دیگرى براى یافتن منشــا همه گیرى در آن 

وجود دارد.

«بیمار صفر» باالخره پیدا شد!



سالمتسالمت 07073991 سال هفدهمپنج شنبه  14 اسفند  ماه   1399

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030018086      آقاى ولى اله شریفى گرم دره  فرزند حاجى آقا باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 1004فرعى از (184-189) و (172-177) از شماره 
پالك 1487 اصلى واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان شده است که سند 
مالکیت آن در دفتر شــماره 139820302030006911 الکترونیک  امالك ثبت و سند 
چاپى شماره 290221 سرى د /97 بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1399/12/14 
-  1103821/ م الــف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتــى ملک نجف آباد از طرف 

محسن نساج نجف آبادى/12/139
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139985602030018099      خانم فاطمه حاج على عسگرى نجف آبادى فرزند 
قدیر على باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت 16/25 حبه مشاع  از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى  شماره 
2178 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که سند مالکیت آن دردفتر  شماره 
139620302030005820 الکترونیک ثبت و سند چاپى شماره 269758 سرى الف / 95 
بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/12/14 - 1103824/م الف- مهدى صادقى وصفى 

مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/12/140
ابالغ رأى

 شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 718/95 دادنامه 1180-
98/11/28 مرجع رسیدگى شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمد صادق 
صمدى نشانى: اصفهان خ جى خى الهور خ مفتح غربى روبه رو کوچه 27 وکیل خواهان 
: جعفر چرغان نشانى نجف آبا خ امام چهار راه شهردارى مجتمع نخل   خوانده: 1- حمید 
طالبى 2- حسن خیاطى  نشانى: 1- نجف آبا خ 15 خرداد شمالى کوچه محمدى خواه پ 20 
2- تهران مازندران پ 19 طبقه  واحد یک کد پستى 1764733851 موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 1978/296424/54 مورخه 97/3/15 جمعا به مبلغ شصت و پنج 
میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى محمد صادق صمدى به طرفیت 1- حمید طالبى 2- حسن خیاطى  به خواسته به 
خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که 
داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 

مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز 
نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه 
را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ دویســت و چهل هزار تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید 97/3/15 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد.

در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به اینکه وکیل خواهان خواسته خویش را نسبت به 
وى مسترد نموده است لذا باستناد بند ب ماده 607قانون آئین دادرسى مدنى قرارداد دعوى 
صادر و اعالم مى گردد. 1104074/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه سوم/12/141

این روزها و شــب هاى کرونایى دیگر همه ما به درس 
خواندن و درس دادن در منزل، دورکارى، آرایشــگرى و 
آشپزى و کنج عزلت بودن عادت کرده ایم اما در همین 
وانفسا و دویدن هاى تند یا کنج تنهایى هایمان، لحظات 
و روزهاى انتهایى سال که مشــغول خانه تکانى منازل 
و زندگى مان هستیم شــاید به این فکر نکرده باشیم که 
ذهن و روانمان نیز نیاز به خانه تکانى دارد و در واقع اگر 
در سرمان اتفاقى نیافتد، قطعا در زندگى مان نیز نخواهد 

افتاد.
همه انسان ها در طول ســالى که مى گذرانند مسائل و 
رویدادهاى تلخ تا شیرین برایشــان روى مى دهد حال 
برخى از آنهــا آنقدر غم انگیز مى شــود مثل مرگ یک 
عزیز که به راحتــى فراموش نمى شــود و برخى دیگر 
مثل اخبار ناگوار کرونا مدام ذهن را اذیت و پر اضطراب 
مى کنند، بهترین زمان براى دور کردن این مسائل منفى 
از ذهن انتهاى سالى است که مى گذرانید. این را باید به یاد 
داشته باشید که  مرور خاطرات تلخ و ناراحت کننده آنقدر 
مى تواند ما را غرق در خود کند کــه زمان و مکان را هم 
فراموش کنیم و ما را دچار اختالفات افسردگى، وسواس 

یا اضطراب و بدبینى کند.
اما اینکه مدام براى اتفاقات مختلف منفى از خود بپرسیم 
چرا اینطور شــد یا چرا نبایــد اینطور مى شــد، به هیچ 
نتیجه اى نمى رسیم و مدام این آتش زیرخاکستر را شعله 
ور تر مى کنیم چرا که نمى توانیم اتفاقات بد را فراموش 
کنیم و خــود یا دیگــران را ببخشــیم و از زندگى لذت 

ببریم.
خانه ذهنى هر یک از ما ممکن است گاهى اوقات سیاه، 
ناامید کننده و کسالت بار شــود یکى از علل آن نیز رها 
نکردن گذشته اســت این روزها هم که ما کمتر در رفت 

و آمد با دیگران از دوست و آشــنا و فامیل هستیم بیشتر 
ســکوت و تنهایى ما را فرا مى گیرد و ممکن است این 
افکار منفى بیشتر به سراغمان بیاید، بنابراین وقت خانه 
تکانى فرا رسیده است تا از دست انبار خاطرات و اطالعات 

منفى رها شویم.
معصومه رفیقى مرند روانشــناس بالینى و پژوهشگر در 
این باره معتقد اســت که ضمیر ناخــودآگاه همه ما پر از 
خاطرات تلخ و شــیرین گذشته است و اغلب آسیب هاى 
عاطفى و روحــى را در خود حبس کــرده بنابراین ذهن 
همانند اتاقى خالى اســت که افکار و اندیشــه ها در آن 
رفت و آمد مى کنند. کســانى که وابســته به خاطرات 
گذشته هســتند، افکار و اندیشه هایشــان این خاطرات 
را مرور مى کنند. آنها را ارزیابــى مى کنند و به آنچه که 
دلبستگى بیشترى دارند، نگاه مى دارند و هر از گاهى به 
آنها فکر مى کنند. کم کم به این اندیشه ها خو مى گیرند 
و آنها را مــالك و معیار انتخــاب رفتــار خویش قرار 
مى دهند و آنها را در قالب احساسات و اندیشه هاى خود 

نشان مى دهند.
مهرورزى، محبت، ســتایش خوبى ها، امید بخشــیدن 
(بخشــیدن خود و دیگران)، نشــانه هاى سالمت روان 
و برخــورد منطقى با زندگى و زندگى کــردن در اینجا و 
اکنون اســت.اما ناامیدى، کینه ،نفرت، بدبینى، حسادت 
و ... ویروس هــاى روان هســتند و از قــدرت تخریب 
باالیــى برخوردارند، نشــانه ذهن مالمتگــر و بدبین 

است.»
حال که به اینجا رســیدیم با خود فکر کنیم که در خانه 
ذهن ما چه مى گــذرد و چقدر درهم و برهم اســت. آیا 
امسال ذهنمان را پر از افکار منفى کردیم یا خاطرات بد 
و تلخ را نمى توانیم کنار بگذاریم؟ آیا کسانى هستند که از 

آنها کینه به دل داریم و نمى توانیم آنها را ببخشیم؟همین 
امروز وقت آن است که از شر این افکار رها شویم با یک 

خانه تکانى درست ذهنى!
خیلى ها سوالشان این است که دوست دارند از دست این 
افکار منفى رها شــوند اما نمى دانند چطور؟ خیلى ساده 
است اگر در خانه تکانى هاى هر ســاله شب عید لباس 
هاى قدیمى و تنگ و کوتاه یا کوچک شــده را کنار مى 
گذارید و از دستشان رها مى شــوید، همینطور هم مى 
توان از دســت افکار منفى و ناراحت کننده رها شد فقط 
کافى است که آنها را بشناسیم و بخواهیم که از آنها آزاد 

شویم.
یک روانشــناس معروف معتقد است که همانطور که در 
زباله هاى شب قبل دنبال غذاى امروز نمى گردیم، پس 
افکار گذشــته اذیت کننده هم باید از ما دور شوند فقط 
کافى است بخواهیم و آنها را کنار بگذاریم و جایگزینش 
افــکار مثبت و اتفاقــات و رخدادهاى خوب و شــیرین 

کنیم. 
بخشیدن آدم هاى اطراف یا هر کسى که  ناراحتتان کرده 
نیز مى تواند آرامش را به روانتان برگرداند، کافى اســت 
نیمه پر لیوان را ببینید و منصفانه و واقع بینانه به همه چیز 
نگاه کنید به دور از خشم و ناراحتى گذشته و در نهایت نیز 
از خداوند براى سالمتى سپاسگزار باشیم در واقع چیزى 
که هر کسى این روزها ندارد و بیش از هر وقتى بدان باید 

شاکر باشیم.
این روزها همه ما به آرامش و شــادى بیشــترى براى 
زندگى هایمان نیاز داریم چرا که کرونا استرس و اضطراب 
زیادى را در سالى که گذشت برایمان ایجاد کرده و همه 
مى توانیم با یک خانه تکانى ذهنى به پیشــواز سال نو 

برویم.

وقت تکاندن ذهنمان 
رسیده است

لخته شدن خون در بدن مى تواند موضوع جدى باشد که 
به حمله قلبى، سکته مغزى یا حتى مرگ منجر مى شود. 
لخته به این دلیل ایجاد مى شــود که رگ هاى خونى 
انسداد دارند و خون در انبوهى از سلول ها منعقد مى شود. 
در غالب موارد، لخته خشک مى شود. در بعضى مواقع، 
لخته در داخل رگ ایجاد مى شود و باید درمان مناسب 
روى آن صورت بگیرد. در ادامه این مطلب هشت نشانه 

لخته شدن خون بیان شده است:

1- تورم و درد در ساق پا
لخته هاى خون از ناحیه پا نشات مى گیرند و در صورت 
تشکیل، تورم در رگ ها وجود دارد. این امر منجر به درد 

در عضالت ساق پا مى شود.

2- احساس گرما
یکى از نشانه هاى لخته شدن خون در بدن افزایش دما 
در منطقه آسیب دیده و اطراف آن است. عالوه بر این، 

منطقه داراى خارش و زخم خواهد بود.

3- خستگى غیر قابل توضیح
اگر برنامه زندگى تان شــلوغ است، خستگى طبیعى به 
نظر مى رســد، اما در غیر این صورت، خستگى ممکن 
است نشانه لخته خونى باشــد که بدن در تالش است 
آن را از بین ببرد. براى انجام این کار، قلب باید بیش از 
حد کار کند و همین باعث خســتگى غیرقابل توضیح 

مى شود.

4- تنگى نفس
اگر قلب و ریه ها به دلیل لخته خون تحت فشار باشند، 

ممکن اســت تنگى نفس ایجاد شود. این وضعیت (به 
عالوه عالئم اضافى مرتبط با تشکیل لخته خون) نشانه 

جدى بودن مشکل است و باید سریعاً رفع شود.

5- درد قفسه سینه
وقتى لخته خون به ریه ها برسد، فرد دچار درد شدیدى 
در قفسه سینه و پهلو ها خواهد شــد. این درد شدید و 

سوزاننده خواهد بود.

6- درد در زمان حرکت
یکى از نشانه هاى لخته شدن خون این است که یک 
حرکت ســاده باعث درد مى شــود. اینکه فرد با انجام 
کار هاى عادى مانند خم شــدن، خندیدن یا ســرفه 
احساس درد مى کند، نشانه آن است که لخته به ریه ها 

رسیده و باید سریعاً درمان شود.

7- سرفه هاى غیر منتظره
سرفه هایى ناگهان از راه مى رســند و شدید مى شوند، 
مى توانند نشانه تشکیل لخته، هرچند کوچک، در ریه ها 
باشند. عالئم جدى تر بودن شامل سرفه خون یا تولید 

موکوس حاوى خون است.

8- گرفتگى عضله
اگر گرفتگى هاى عضالت شــدید و مکــررا رخ دهد، 
نشانه جدى وجود لخته خون اســت. همه افراد گاه به 
گاه گرفتگى عضالنى را تجربه مى کنند، اما دهیدراته 
شدن بدن همراه با لخته شدن خون مى تواند منجر به 
گرفتگى عضالت شود. این گرفتگى بیشتر در ماهیچه 

پشت ساق پا رخ مى دهد.

8 نشانه لخته شدن خون در بدن

فوق متخصص قرنیه با بیان اینکــه قوز قرنیه بیمارى 
اســت که آســتیگمات نامنظم ناشــى از نازکى قرنیه 
اســت،گفت: افرادى که قوز قرنیه دارند، حتما به چشم 
پزشــک مراجعه کنند و با یک جراحى ســاده مانع از 

پیشرفت آن شوند.
محمد جعفر قائم پنــاه، فوق تخصص قرنیــه درباره 
«بیمارى قوز قرنیه»با بیان اینکه نازکى قرنیه توســط 
متخصص با استفاده از قطره ریبوفالوین به همراه اشعه 
ماوراء بنفش متوقف مى شود،گفت: افرادى که در خانواده 
قوز قرنیه دارند، حتما به چشم پزشک مراجعه کنند و با 

یک جراحى ساده مانع از پیشرفت آن شوند.
قائم پناه درباره راه هاى درمانى افرادى که قوز قرنیه در 
آنها پیشرفت کرده است، اظهار داشت: این بیمارى باید 
متوقف شود. استفاده از عینک در مرحله اول و پس از آن 

لنز تماســى، رینگ، لنز داخل چشمى و در نهایت پیوند 
قرنیه از راه هاى مختلف درمان این بیمارى است.

این فــوق تخصص قرنیه بــه افرادى که قــوز قرنیه 
دارند،گفت:خوشــبختانه این بیمارى خطرناك نیست 
و هیچــگاه باعث کورى نمى شــود. ایــن بیمارى که 
آستیگمات نامنظم ناشــى از نازکى قرنیه است، درمان 

دارد.
وى با بیان اینکه آب مروارید ناشــى از سن پیشگیرى 
ندارد، خاطرنشــان کرد: افرادى همچون کشاورزان و 
کارگران در نور زیاد آفتــاب باید از کاله لبه دار و عینک 
محافظ اســتفاده کنند. باید از ضربه به ســر و صورت 
جلوگیرى کرد، از مصرف داروهاى کورتونى به صورت 
خودسرانه دورى کرد. در نهایت براى پیرچشمى بهترین 

راه استفاده از عینک پیرچشمى است.

چطور چطور 
متوجه شویم متوجه شویم 

دچار دچار 
«قوز قرنیه» «قوز قرنیه» 

شدیم؟شدیم؟

همه همیشه تاریخ انقضاى خوراکى ها را بررسى مى کنند و از این موضوع آگاه هستند 
که تا چه مدت باید محصوالت بهداشتى را نگهدارى کنند اما متأسفانه، به تاریخ انقضاى 

وسایل خانگى خود توجه نمى کنند که بیش از هر چیز اطراف شان را احاطه کرده اند. 
1. بالش

 عمر مفید: 2 تا 3 سال
بعد از گذشت چند سال، بالش ها به محل مناسبى براى رشد گرد و غبار تبدیل مى شوند. 
عالوه بر این پس از مدت زمانى تغییر شکل مى دهند و در صورت استفاده ممکن است 

باعث گردن درد شوند.
2. شانه

 عمر مفید: یک سال
هر شانه اى باید هفته اى یک بار تمیز و بعد از یک سال عوض شود.

3. حوله
 عمر مفید: یک تا 3 سال

حوله خیس محل مناسبى براى رشد باکترى ها و میکروب هاست. حتى شستن مداوم 
حوله ها هم نمى تواند مانع از رشد این باکترى ها شود.

4. مسواك
 عمر مفید: 3 ماه

زمانى که برس مسواك فرســوده مى شــود باید فورى آن را عوض کنید. همچنین در 
زمان هایى که مبتال به آنفلوآنزا یا سرماخوردگى مى شوید براى این که احتمال ابتالى 

مجدد به بیمارى را کاهش دهید باید یک مسواك جدید را جایگزین قبلى کنید.
5. دمپایى

 عمر مفید: 6 ماه
دمپایى هاى راحتى محل ایده آلى براى رشد قارچ ها و آلودگى ها هستند، به همین دلیل 

باید تند تند شسته شوند.
6. عطر، ادوپرفیوم و ادوتویلت

 عمر مفید: یک تا 3 سال

عطر ها حاوى اسانس روغنى هستند که در صورت باز نشــدن تا سه سال و در صورت 
استفاده تا دو سال ماندگار هستند. ادوتویلت ها هم اگر باز نشوند چهارسال و در صورت 

استفاده تا دو سال کاربرد دارند.
7.پستانک

 عمر مفید: 2 تا 5 هفته
پستانک هاى التکس برخالف ظاهر، نبودن نشــانه اى از تغییر شکل و میزان استفاده، 
باید حتما بعد از دو تا پنج هفته تعویض شوند. آن ها به سادگى مى شکنند و باکترى ها در 

شکاف هاى ایجاد شده در آن نفوذ مى کنند.
8. کفش مخصوص دویدن

 عمر مفید: یک سال
بعد از 400 تا 500 کیلومتر دویدن، این گونه کفش ها خاصیت ضربه گیرى خود را از دست 

مى دهند و این به معناى فشار بیشتر روى مفاصل است.
9. ادویه ها

 عمر مفید: یک تا 3 سال
تمامى ادویه ها بعد از گذشت یک تا سه سال عطر و مزه خود را از دست مى دهند، از همین 

رو نباید بیش از شش ماه نگهدارى شوند.
10. آرد

 عمر مفید: 6 ماه تا یک سال
آرد درجه یک تا شش ماه و آرد با کیفیت باالتر تا یک سال قابل نگهدارى است.

11. کپسول آتش نشانى
 عمر مفید: 15 سال

در صورت وجود هر گونه نشانه آسیب یا صدمه به کپســول یا شیلنگ آتش نشانى باید 
فورى آن را تعمیر کنید.

12. ضدعفونى کننده ها
 عمر مفید: 3 ماه

بعد از این مدت ضدعفونى کننده ها خاصیت خود را از دست مى دهد.

12 وسیله و خوردنى که تاریخ انقضا دارند ولى نمى دانید!

متخصص بیمارى هاى عفونى در چهارمحال و 
بختیارى گفت: تنها زدن ماسک براى درامان 

ماندن از ابتال به ویروس کرونا کافى نیست.
دکتر مریم کیهانى افزود: حتى ماســک هاى 
N99و N95 که باالترین ایمنــى را ایجاد و در 
مراکز درمانى مورد استفاده قرار مى گیرد ایمنى 
صد درصد ایجاد نمى کنــد و با درصدى خطر 

همراه است.
وى تصریح کــرد: على رغم طوالنى شــدن 
اپیدمى کووید 19 و خستگى مردم، دیدن برخى 
چهره ها بدون ماســک در سطح شهر منطقى 

نیست.
دکتر کیهانى با بیان اینکه، قدرت باالى سرایت 
و بیمارى زایى بیشــتر ویروس جهش یافته 
کرونا، به نگرانى ها از شیوع این بیمارى دامن 
مى زند. افزود: اخیرا شاهد شیوع انواع مختلفى 
از ویروس جهش یافته کرونا موسوم به ویروس 
انگلیسى و آفریقایى هستیم که نقطه مشترك 
پیشگیرى از همه آنها رعایت بهداشت تنفسى 
با استفاده صحیح از ماســک، رعایت فاصله 
اجتماعى مناسب، پرهیز از برگزارى و شرکت در 
هرگونه تجمعات و دورهمى ها، شستن مرتب 

دست ها است.

فقط زدن ماسک 
براى درامان ماندن 
از کرونا کافى است؟
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بانک آینده، در آستانه ســال جدید، طرح اعتبارى 
«آینده داران» را در سراسر کشور عملیاتى کرد.

این طرح که با هدف ارزش آفرینى هر چه بیش تر و 
امکان خریدى آسان و متنوع براى مشتریان، پیش 
از این صرفًا در سطح استان تهران، کاربرد داشت، 
از این پس براى عموم مشتریان حقیقى و حقوقى 

بانک در سراسر کشور، قابل بهره بردارى است.
تمام مشــتریان حقیقى و حقوقى بانک آینده که 
داراى انواع ســپرده هاى ســرمایه گذارى باشند، 
مى توانند از اســفندماه ســال جارى با ثبت نام در 
سامانه پیشــخوان مجازى (abplus.ir) یا سامانه 
ساتا (sata.ba24.ir)، بر اســاس امتیاز اعتبارى 
خود، اعتبارى تا ســقف 500 میلیون ریال دریافت 
کرده و با مراجعه حضورى یا خرید اینترنتى از مراکز 
فروش طرف قرارداد بــا بانک آینده از مزایاى این 
طرح، بهره مند شوند. فهرست کامل فروشگاه ها بر 
روى ســایت بانک آینده به نشانى Ba24.ir قابل 

دسترسى است.
بازپرداخت اعتبــار در نظر گرفته شــده در طرح 
«آینده داران» نیز بســته به انتخاب مشــترى تا 
یک ماه پــس از تاریخ دریافت اعتبــار، به صورت 
رایگان (بدون دریافت ســود) خواهد بود. امکان 
بازپرداخت اقساطى این اعتبار نیز طى سه بازه زمانى 
یک ساله12 درصد، دو ســاله 15 درصد و سه ساله 
18 درصد، پیش بینى شده است که زمان پرداخت 
اولین قسط، یک ماه پس از مهلت یک ماهه خرید 
خواهد بود. براى اطالعات بیش تر با مرکز ارتباط 
این بانک به شماره 27663200 - 021، در تمامى 

ساعات شبانه روز، تماس بگیرید.

معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان در دومین جلسه 
ستاد امور اجرایى انتخابات شهرستان اصفهان، با اشاره 
به اهمیت برگزارى انتخاباتى پرشــور و با مشارکت 
حداکثرى مردم، خاطرنشان کرد: انتخابات، رویکردى 
اساسى و بنیادین در کشور بوده و داراى قانونى جامع 

و متقن است.
به گــزارش روابط عمومــى فرمانــدارى اصفهان، 
حســین سیســتانى با تأکید بــر اهمیــت ثبت نام 
داوطلبان انتخابات شــوراهاى اســالمى شــهر و 
روســتا، اظهار داشــت: مکان و نحوه انجام ثبت نام 
داوطلبان شــوراهاى اسالمى شهر وروســتا باید به 
درستى مدیریت شده و باتوجه به همه گیرى بیمارى 
کرونا در کشــور، تمهیــدات الزم در این خصوص 

اتخاذ گردد.
وى افزود: تأمین منابع و بهره گیرى از امکانات موجود 

براى برگزارى انتخاباتى مطلوب، از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است.

سیســتانى بر لزوم مرور قانون انتخابات تأکید کرد و 
گفت: تمرکــز بر اجراى قانون انتخابات و تســلط بر 
مفاهیم آن باید به گونه اى باشــد که در مرحله اجرا، 

هیچ خدشه اى به فرآیند انتخابات وارد نگردد.
فرماندار اصفهان با اشاره به اهمیت انتخاب معتمدین 
هیأت اجرایى انتخابات، تصریح کرد: اعضاى هیأت 
اجرایى انتخابات باید افرادى همراه، رازدار، قانونگرا 
و وظیفه شناس باشــند تا در روند اجرایى انتخابات با 

مشکلى مواجه نشویم.
وى توجه به مقوله آموزش در روند برگزارى انتخابات 
را حائز اهمیت دانســت و تأکید کــرد: فعالیت هاى 
آموزشى در حوزه انتخابیه اصفهان باید آغاز شود و با 

جدیت ادامه یابد.

فرماندار اصفهان تأکید کرد

تمرکز بر اجراى قانون به گونه اى باشد که خدشه اى 
به فرایند انتخابات وارد نشود

ثبت نام کارگاه هاى فرهنگى، هنرى و ادبى در پایگاه 
مجازى ویژه فصل بهار کانون پرورش فکرى کودکان 

و نوجوانان استان اصفهان آغاز شد.
کودکان و نوجوانان عالقه مند باید براى ثبت نام تا 21 
اسفند به نشانى اینترنتى https://kpf.ir مراجعه کنند.

زمان شروع کارگاه هاى مجازى فرهنگى، هنرى، ادبى، 
مهارت هاى زندگى و دیگــر برنامه ها از 21 فروردین 
سال 1400 تعیین شــده و عالقه مندان در گروه هاى 
سنى «نوباوه» 4سال به باال، «نوجوان» 7سال به باال، 
«نونهال» 9ســال به باال، «نونگاه» 12 سال به باال و 

«نوجوان» 15 سال به باال، مى توانند در این کارگاه ها 
شرکت کنند.

این کارگاه هاى مجازى در سطح ملى برنامه ریزى شده 
و شــرکت کنندگان در این دوره ها عــالوه بر دریافت 
گواهى شــرکت، در صورت داشتن شرایط الزم جذب 
انجمن هاى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 

مى شوند.
این کارگاه هــا به دو صورت برخــط (آنالین) و بدون 
محدودیت زمان (آفالین) با حضور مدرسان هر رشته 

برگزار مى شود.

آغاز ثبت نام کارگاه هاى کانون پرورش فکرى

در بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان بودجه سال 1400 اتاق مورد بحث و بررسى قرار 

گرفت و به تصویب هیات نمایندگان رسید.
در این جلسه سیدرســول رنجبران، عضو هیات رئیسه و 
خزانه دار اتاق بازرگانى اصفهان  با اشــاره به نحوه تهیه 
و تدوین بودجه که از اواخر آبان ماه ســال جارى آغاز شد، 
به تفصیل به ارائه توضیحاتى پیرامون مبانى، مفروضات 
و کلیات بودجــه اتاق بازرگانى اصفهان در ســال 1400 

پرداخت. 
 رنجبــران به توضیح بخــش درآمدهاى اتاق در ســال 
آتى پرداخــت و تصریح کرد: درآمدهاى  اتاق بر اســاس 

واقعیت هاى حوزه کسب و کار در سال 1399  و وضعیت 
بنگاه هاى اقتصادى استان، پیش بینى شده است.  

وى افــزود: در بخش هزینه هاى جارى اتــاق  نیز، تورم 
واقعى حاکم بر اقتصاد کشور  لحاظ شده است و همچنین  
در هزینه هاى جارى ضمن جلوگیــرى از هرگونه هزینه 

غیرضرورى، مبانى واقع بینانه مد نظر قرار گرفت. 
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان در ادامه به ارایه 
توضیحاتى درخصوص اقدامات پارلمان بخش خصوصى 
اصفهان در بخش سرمایه گذارى هاى توسعه اى در استان 
که منجربه رونق کســب و کار  فعاالن اقتصادى استان 

مى شود پرداخت.

تصویب بودجه سال 1400 پارلمان بخش خصوصى اصفهان 

طرح «آینده داران» 
بانک آینده؛ این بار در 

سراسر کشور

بزرگ ترین آکادمى تخصصى ژیمناستیک دانش آموزى 
کشــور با حضور مهرزاد حمیدى معاون تربیت بدنى و 
سالمت وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفرى مدیر 
کل تربیت بدنى و فعالیت هاى ورزشى وزارت آموزش 
و پرورش، عباس رضایى اســتاندار اصفهان، حســین 
بابویى رئیس فدراســیون ورزش دانش آموزى، محمد 
اعتدادى مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، 
ســید رضا صالحى امیرى رئیس کمیته ملى المپیک، 
مهدى میربد مدیر کل نوسازى توسعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان، عبدالرضا رئیسى معاون تربیت بدنى و 
سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان، محمد ناظم 
زاده معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان، زهره میردامادى رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان، فریدالدین عبدیزدان مدیر عامل مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان، سید محمد طباطبایى مدیر کل تربیت 
بدنى و جوانان استان اصفهان و جمع کثیرى از فرهنگیان 

و ورزشکاران استان برگزار شد.
آکادمى تخصصى ژیمناستیک دانش آموزى بانو ناهید 
مصدقیان، به همت این خیر ساخته شده که داراى پیست 
استاندارد، چاله ابر جهت آموزش، شش اسباب تخصصى 
آقایان، چهار اســباب تخصصى بانوان، ســالن انتظار، 
رختکن مربیان و ورزشکاران است و در آموزش و پرورش 

ناحیه 5 اصفهان قرار دارد.
■■■

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در مراسم 
افتتاح بزرگ تریــن آکادمى تخصصى ژیمناســتیک 
دانش آموزى کشور به نام بانو ناهید مصدقیان گفت: با 
همت دوســتان ما در اداره کل نوسازى توسعه و تجهیز 
مدارس استان در طى دو ســال و با کمک خیر بزرگوار 
ناهید مصدقیان این آکادمى با بهترین امکانات تجهیز 

شد  و امروز شاهد افتتاح آن هستیم.
محمد اعتدادى افزود: این آکادمى باعث افتخار کشور است 
و مى تواند میزبان رویدادهاى کشورى و بین المللى باشد.

■■■
استاندار اصفهان نیز در مراسم افتتاح بزرگ ترین آکادمى 
تخصصى ژیمناســتیک دانش آموزى کشور به نام بانو 

ناهید مصدقیان گفت: اصفهان شهر نیکوکاران و خیرین 
بزرگوارى اســت که انجمن هاى مختلفى را تشــکیل 

داده اند و فعالیت هاى مفیدى انجام مى دهند.

عباس رضایى اظهار کرد: مدارس و مراکزى در استان 
اصفهان افتتاح مى شــود که در نوع خود بى نظیر است 
که همه آنها توسط خیرین ساخته شده و سمت و سوى 
مسیر خیرین استان کامًال مشــخص است. وى افزود: 
این آکادمى باعث افتخار کشور است و مى تواند میزبان 
رویدادهاى کشــورى و بین المللى باشد و این افتخارى 
براى ایران اســالمى و نظام مقدس جمهورى اسالمى 

به شمار مى رود.
■■■

رئیس کمیته ملى المپیک جمهورى اسالمى ایران نیز در 
مراسم افتتاح بزرگ ترین آکادمى تخصصى ژیمناستیک 
دانش آموزى کشــور گفت: امروز مولد ســالمت براى 
فرزندان ایران زمین اســت. اگر فرزنــدان ما در محیط 
مدرســه و ورزش فعالیت کنند از آسیب هاى اجتماعى 
به دور خواهند بود و ساخت چنین سالنى سرمایه گذارى 

است.
سید رضا صالحى امیرى افزود: ایستگاه نخست پیشرفت 

کشور آموزش و پرورش است، اگر قرار است این فرزندان 
در آینده این کشور بدرخشند باید ایستگاه اول ریل توسعه 
کشور را در آموزش و پرورش بنا کنیم، سرمایه گذارى در 
آموزش و پرورش از طالق، فقــر و... جلوگیرى خواهد 
کرد چرا که هیچ دستگاهى در کشور به اندازه آموزش و 

پرورش شخصیت ساز و بارور نیست.
رئیس کمیته ملى المپیک تأکید کرد: آموزش و پرورش 
معدن و مزرعه استعدادیابى براى ورزش قهرمانى ایران 
است، ســرمایه گذارى در آموزش و پرورش صد برابر 
سرمایه گذارى در محیط هاى دیگر بازدهى دارد و ثمره 

آن را شاهد هستیم.
وى خاطر نشــان کرد: در حوزه معاونت تربیت بدنى و 
ســالمت وزارت آموزش و پرورش فعالیت هاى مثبتى 
صورت گرفته و باید قدردان زحمات این عزیزان، مدیر 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان، استاندار اصفهان 
و همه معلمان باشــیم چرا که همه این عزیزان افرادى 

فرهیخته و دلسوز هستند.

در مراسمى با حضور مسئوالن استانى و کشورى صورت گرفت؛

افتتاح بزرگ ترین آکادمى تخصصى ژیمناستیک دانش آموزى کشور

محیا حمزه


