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مبارزه با کرونا 
با آناناس

ایستگاه هاى صلواتى در سطح شهر مجوز ندارند
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جاذبه هاى گردشگرى 
اصفهان تعطیل شد

 در حد من نیستى 
نخود هر آش!

رونق 
فروشگاه هاى اینترنتى 
همزمان با شیوع کرونا

5
اولویت بندى 

دریافت کنندگان 
واکسن آنفلوآنزا

امروزه همه دنیا به دنبال درمانى براى ویروس کرونا هستند 
محققان خبر از خاصیت ضد کرونایى آناناس دادند.

محققان امیدوارند که در آینده بتوان از ساقه گیاه آناناس براى 
تولید داروهایى بهره گرفت که به درمان ویروس موذى کرونا 

کمک کنند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
بالغ بر 30 هزار دوز واکسن آنفلوآنزا به استان 
اصفهان تحویل داده شــده است که تاکنون 
در داروخانه هاى اصفهان توزیع نشــده است 
و واکســن هایى که تحت عنوان آنفلوآنزا توسط 
سودجویان تبلیغ مى شــود به هیچ عنوان مورد 

تأیید نیست.
آرش نجیمى اظهار داشت: این مقدار دوز محدود 

از واکسن آنفلوآنزا به ...
4

برخورد سختگیرانه تر با حضور اصفهانى ها در پارك هابرخورد سختگیرانه تر با حضور اصفهانى ها در پارك ها
سخنگوى ستاد پیشگیرى و مقابله با کرونا استان هشدار دادسخنگوى ستاد پیشگیرى و مقابله با کرونا استان هشدار داد

3

تأکید مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان در آستانه اربعین:

30 سال حضور ماندگار 
لیال حاتمى در سینما 

فرشاد بهادرانى: 

ساکت با محرم اهداف بلندمدتى دارد
 بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان گفت: روند تغییرات سپاهان 
تا االن خوب بوده و این تیم قابلیت این را دارد که فصل آینده 

تحت هدایت نویدکیا یکى از مدعیان جدى لیگ باشد.
فرشاد بهادرانى در گفتگویى با اشاره به بازى هاى سپاهان 

در لیگ قهرمانان آسیا...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 به دلیل محدودیت دوز اختصاصى
 به اصفهان اعمال شد

بیشترین تخلفات 
ساخت و ساز 
در شهر اصفهان

فرصت ها و تهدیدهاى الحاق درچه به اصفهان
3

حمله تند سحر زکریا به بهنوش بختیارى
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خیلى زودتر از خیلى زودتر از 
حد تصور به هم رسیدندحد تصور به هم رسیدند

عبدالرضا سپیانى- شهردار بویین میاندشت

تفریغ بودجه سال 1398
 58/679/542/835  ریالمنابع درآمدى

8/084/479/655  ریال هزینه ها ( وظیفه خدمات ادارى )

  22/919/015/841  ریال هزینه ها ( وظیفه خدمات شهرى )

32/594/270/850  ریال هزینه ها ( وظیفه عمران شهرى )

 

55/000/000/000  ریالپیش بینى بودجه سال 1399 

23/108/000/000 ریالوظیفه خدمات ادارى – شهرى  

31/892/000/000 ریالوظیفه عمران شهرى

برنامه هاى عمرانى
115/000/000  ریالبرنامه ریزى توسعه شهرى

671/845/650  ریال برنامه هدایت و دفع آبهاى سطحى داخل شهرى

      23/142/930/000 ریالبرنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى

2/038/120/000  ریال برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرها

    3/359/862/100  ریالبرنامه بهبود محیط شهرى

301/600/000  ریال برنامه ایجاد اماکن و فضاى ورزشى و فرهنگى و توریستى 

 441/620/000  ریالبرنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى

   606/059/600  ریالبرنامه ایجاد تأسیسات درآمد زا

بیالن درآمد و هزینه سال 1398 
شهردارى بویین میاندشت

4
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رئیس قوه قضاییه گفت: حضور یک نیروى ناســالم در 
مجموعه قضایــى دغدغه آفرین اســت و قبل از اینکه 
غصه دار محروم شــدن از یک همکار شویم، باید براى 

صیانت از او تدبیر کنیم.
 حجت االسالم و المسلمین ســید ابراهیم رئیسى، در 
نشست شــوراى عالى قوه قضاییه با شــوراى قضایى 
استان ها گفت: مبارزه با فساد، حمایت از تولید و تکریم 
ارباب رجوع به عدلیه، ســه اولویت اصلى قوه قضاییه در 

سال 99 است.
وى گفت: نتیجه غربالگرى در برخى زندان ها نشــان 
مى دهــد که هنوز کســانى در زنــدان هســتند که با 

اســتفاده از ظرفیت قوانین موجود هم امــکان آزادى
 دارند.حجت االسالم رئیسى بیان کرد: الزم است صیانت 
از سالمت دســتگاه قضایى و همکاران با جدیت دنبال 
شــود، حضور یک نیروى ناســالم در مجموعه قضایى 
دغدغه آفرین است و قبل از اینکه غصه  دار محروم شدن 

از یک همکار شویم، باید براى صیانت از او تدبیر کنیم.
رئیس قوه قضای یه گفت: حضور قاضى در دفتر وکیل و 
کارشناس ولو آنکه از همکاران سابق دادگسترى باشند، 
زمینه روابط ناســالم را فراهم مى کند؛ روابط ناسالم را 
تحمل نمى کنیم و به نصیحت و توصیه در این زمینه اکتفا 

نخواهیم کرد./3057

ســخنگوى ســازمان ثبت احوال گفــت: 8/1 درصد 
ازدواج هاى انجام شده در ســال 1398مربوط به مردان 

سالمند 60 ساله و بیشتر از آن بوده است.
سیف ا... ابوترابى افزود: 9552 مورد از ازدواج هاى سال 
گذشــته مربوط به مردان 60 ساله و بیشــتر از آن بوده 
است این در حالى اســت که فقط 1358 ازدواج (0/26 
درصد از کل ازدواج ها) براى زنان ســالمند در این سال 

ثبت شده است.
وى ادامه داد: از نکات جالب، ثبت ازدواج 1256 مرد و زن 
هر دو سالمند (60 ساله و بیشتر) در سال 1398 است. البته 
باید خاطر نشان کرد که در بسیارى از موارد زن و شوهر 

به لحاظ شرعى در قید زوجیت هستند، اما ازدواج خود را 
با تأخیر ثبت کرده اند.

ابوترابى خاطر نشان کرد: ســهم زنان سالمند 60 ساله 
و بیشــتر از طالق هاى ثبت شده در ســال 1398، یک 
درصد معادل با 1818 طالق بوده و این سهم براى مردان 
سالمند همین گروه سنى 3/5 درصد معادل با 6125 مورد 

بوده است.
سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور گفت : در 0/9 درصد 
از طالق هاى ثبت شــده در سال گذشــته 1600 مورد 
طالق، مرد و زن هر دو ســالمند باالى 60 ســال بوده 

است./3056

رئیسى: روابط ناسالم را 
تحمل نمى کنیم

عشق پیرى، سهم 8 درصد از 
ازدواج هاى سال 98 

من و شاسى بلند! 
صحبت هاى مریم    روزنامه خراسان|
امیرجاللى درباره داشــتن خودروى شاسى بلند، 
در شبکه هاى اجتماعى بحث برانگیز شده است. 
این بازیگر تلویزیون در بخشى از یک گفتگوى 
اینترنتى گفته اســت: «من قبل از اینکه بازیگر 
شــوم، قبل از اینکه به محیط هنر بیایم، قبل از 
انقالب -حمل بر خودستایى نشود- که هیچکس 
نمى دانســت ماشــین شاســى بلند یعنى چى، 
داشــتم. بى ام و 2002، 320 و 518 هم داشتم.» 
صحبت هاى خانم بازیگر 72ساله در حالى مطرح 
شده است که وى چندى پیش در گفتگو با برنامه 
«چهل تیکه» گفته بود فرزندانش در خارج از کشور 
هستند و با اینکه دلش براى آنها تنگ شده ولى 

پول بلیت ندارد که برود و آنها را ببیند. 

سنگ قبر «جولى» در ایران!
سنگ قبر «آنجلینا جولى»    خبر فورى|
در ایران مورد توجه قرار گرفت. آرش میراحمدى، 
بازیگر سینما و تلویزیون در ویدیویى که در صفحه 
اینستاگرام خود به اشتراك گذاشته، به سراغ سنگ 
قبر آنجلینا جولى در بهشت زهرا(س) رفته است. 
گویا شخصى براى آنجلینا جولى، بازیگر آمریکایى 
در ایران ســنگ قبرى با تصویر خود این بازیگر 
مشهور آمریکایى ســفارش داده است و روى آن 

نوشته: «حامى کودکان بى سرپرست»./3055

هزینه  درمان کرونا
رئیس فراکســیون اهل ســنت    ایسنا|
مجلس مدعى اســت که هزینه درمان هر بیمار 
کرونایــى در صورت اســتفاده از شــش آمپول 
چیزى قریب به 9 میلیون تومان مى شود. جالل 
محمودزاده در مــورد هزینه هایى کــه بیماران 
کرونایى متحمل مى شوند گفت:  اگر کسى کرونا 
بگیرد، اعضاى خانواده او هم مبتال مى شــوند، 
اینگونه نیست که فقط یک نفر مبتال شود. پس به 
هر خانواده اى که کرونا بگیرد و بسترى شود، 40 تا 

50 میلیون هزینه تحمیل مى شود. 

مرگ بخاطر گردو!
رئیس فوریت هاى پزشــکى    تابناك |
نهاوند از فوت یک جوان به دلیل سقوط از درخت 
گردو خبر داد. سجاد نثارى اظهار کرد: این فرد که 
به منظور تکاندن گردو به باالى درخت رفته بود به 
دلیل وزش باد کنترل خود را از دست داد و به پایین 
پرتاب شدکه متأسفانه به علت وارد آمدن ضربه 
به ســر فوت کرد. وى گفت: فردى نسبتًا مسن 
نیز حین تکاندن گردو از درخت به پایین ســقوط 
کرد که خوشبختانه به وى آسیب جدى وارد نشد.

تولید واکسن آنفلوآنزا 
تا آبان 

  انتخاب | سورنا ســتارى، معاون علمى 
و فناورى رئیس جمهور گفت: واکســن آنفلوآنزا 
در کشــور تا آبان تولید مى شــود و تا پایان سال 
مى توان تمام نیاز کشور را با تولید داخلى برطرف 
کرد. در حالى که به گفته سخنگوى دولت بیش 
از پنج  میلیون واکســن وارد کشور شده، انجمن 
داروسازان اعالم کرده که واردات این واکسن به 

دلیل تحریم ها به مشکل برخورده است.

هیچ پروازى به عراق 
نداریم

  تسنیم| معاون وزیر راه و شهرســازى 
با اشــاره به مصوبه ســتاد ملى کرونا، گفت: در 
ایام اربعین امســال هیچ پــروازى از ایران براى 
انتقال زائران به عراق نداریم. فقط در این ایام به 
شرکت هاى هواپیمایى عراقى مجوز مى دهیم 
تا اتباع خود را از ایران به کشورشــان برگردانند. 
همچنین به شــرکت هاى هواپیمایى ایرانى نیز 
مجوز مى دهیم تا هموطنان را از عراق به کشور 

بازگردانند.

گاهى دارو 
بیش از حد مى خریم

  ایسنا | حجــت االســالم و المســلمین 
حســن روحانى با بیان اینکه در بخش دارو و مواد 
غذایى باید به ســمت خوب مصرف کردن حرکت 
کنیم، تصریح کرد: گاهى دارو بیش از حد در نسخه 
نوشته شده و خریدارى مى شوند و در منازل مانده و 
مصرف نمى شوند. بد مصرف کردن در مواد غذایى 
و دارو باید به مصرف بهینه تبدیل شــود. 40 درصد 
مواد غذایى ما به دلیل بــد مصرف کردن، تولید غیر 
دقیق یا در اختیار نداشتن زنجیره صنایع غذایى تلف

 مى شود./3050

قیافه هامان تکرارى است 
  عصر ایران| دریابان على شــمخانى، دبیر 
شوراى عالى امنیت ملى در یک گفتگوى تلویزیونى 
گفت: شــاید یکى از نقاط ضعف ما این است که ما 
قیافه هامان تکرارى است. فکر در افراد متفاوت فرق 
دارد. ما باید در طول این سال ها چهره هاى جدیدى 
را پرورش مى دادیم و این فهم را منتقل مى کردیم. 
ما خساســت به خرج دادیم. البتــه انقالب رویش 
داشته ولى ما صندلى هایمان را ترك نمى کنیم که 
این رویش ملموس تر بشود. من تا آخر پاى انقالب 
هســتم ولى این مفهومش این نیست که من تا آخر 

باید رئیس باشم. /3051

نتیجه گناهان ما
  فارس| حجت االســالم کاظــم صدیقى 
چهارشنبه شــب هفته پیش در حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه (س) و در جمع عزاداران حســینى 
بیان کرد: باورم این است که این کرونا، بالى خدا و 
نتیجه گناهان خود ماست. از این رو در این روزها و 
شــب ها باید به این فکر کنیم چه کرده ایم که حرم 
امام حسین (ع) در ایام اربعین به روى ما بسته شده 

است؟/3052

سالطین جدید وارد شده اند!
  آفتاب  نیوز | نایــب رئیــس کمیســیون 
اجتماعى مجلــس در یک توییــت افزایش دوباره 
قیمت سکه را دلیلى بر ورود سالطین جدید در بازار 
سکه دانست. ولى اسماعیلى در حساب کاربرى اش 
در توییتر نوشت: «افزایش عجیب قیمت سکه نشان 
مى دهد سالطین جدیدى وارد میدان شده اند؛ سلطان 
ســکه و آنهایى که بازار را با میل خود باال مى برند 
منتظر عواقب اعمال خود باشند... در کنار قوه قضاییه، 
مجلس هم پیگیر این همه نابه سامانى خواهد بود.» 
وحید مظلومین از جمله افرادى بود که دو سال پیش 
در جریان نوسان و افزایش شدید قیمت ها بازار سکه 
و ارز به عنوان سلطان سکه بازداشت و بعد از مدتى 

اعدام شد.

آمار بینندگان مناظره 
  مهر | مؤسســه تحقیقات بازاریابى نیسلن 
با انتشــار یک اطالعیه خبرى اعالم کرد که بیش 
از 73 میلیون نفر نخســتین مناظره انتخاباتى میان 
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور کنونى آمریکا و «جو 
بایدن» رقیب دموکرات او را تماشا کرده اند. این در 
حالى است که در سال  2016 بیش از 84 میلیون نفر 
نخستین مناظره انتخاباتى میان ترامپ و «هیالرى 

کلینتون» را تماشا کرده بودند./3053

شانس اصولگرایان باالست
  بهار | یــک فعال اصــالح طلــب صحنه 
انتخابات ریاست جمهورى 1400 را غبارآلود توصیف 
کرد و گفت: پیش بینى نتیجه ایــن انتخابات از هم 
اکنون ســخت اســت ولى اگر اصولگرایان از حاال 
بخواهند دست خود را رو کنند بازنده میدان خواهند 
بود. غالمعلى رجایى شــانس پیروزى اصولگرایان 
در انتخابات ریاســت جمهورى 28 خرداد 1400 را 
باال ارزیابى کرد و علت آن  را ناکامى و از دست رفتن 

سرمایه اجتماعى اصالح طلبان دانست./3054

خبرخوان

یکى از نادرترین الماس هاى جهــان به زودى در هنگ 
کنگ به حراج گذاشته خواهد شــد و انتظار مى رود بین 
11 تا 33 میلیون فروخته شود. این الماس سفید 102/39 
قیراطى به اندازه یک تخم مرغ یا آبنبات بزرگ اســت و 
در روز دوشــنبه  5 اکتبر در حراج سوثبى در هنگ کنگ 
به فروش خواهد رسید. تنها هفت عدد از این نوع سنگ 
باارزش که با عنوان رنگ D بى نقــص یا آبنبات بزرگ 
شناخته مى شــوند و بیش از 100 قیراط وزن دارند وجود 

دارد که همگى حراج شده اند.
«کویگ برنینگ»، رئیس بخش نیویورك جواهرات سوثبى 
مى گوید این سنگ قیمتى بدون قیمت از پیش تعیین شده 
به حراج خانه آنها ارائه شــده اما الماس هایى به این اندازه 
قبًال با قیمت هایى از 11 میلیــون دالر تا 33 میلیون دالر 
به فروش رسیده اند. وى در این باره چنین گفته است: «از 
لحاظ تاریخى، الماس هایى بــا این اندازه همه جا بین 11 
میلیون تا 33 میلیون دالر فروخته شده اند. تاکنون قیمتى یا 
برآوردى به ما اعالم نشده و این بدین معناست که باالترین 
قیمت ارائه شده برنده خواهد بود بدون اینکه حداقل قیمتى 
وجود داشته باشد.» ارائه قیمت براى این الماس که دومین 
الماس تخم مرغى بزرگ جهان در نوع خود است که در این 
حراج به فروش مى رسد، از روز 15 سپتامبر با قیمت یک 

دالر هنگ کنگ یا 13 سنت آمریکایى آغاز شد.
اوایل ماه جارى، «گرى شولر»، رئیس بین الملل جواهرات 
سوثبى گفت: «رفته رفته افراد بیشترى به این نکته واقف 

مى شوند که چیزى با میلیاردها سال قدمت و به اندازه یک 
آبنبات مى تواند به اندازه نقاشى "رامبراند" از خود، ارزش 

داشته باشد.»
 گفته مى شــود که این الماس از یک المــاس خام 271 
قیراطى که در ســال 2018 از معدن ویکتــور در اونتاریو، 

کانادا کشف شد و به مدت بیش از یکسال صیقل داده شد 
و برش خورد، به دست آمده است. دو مورد از مشهورترین

 الماس هاى بزرگ جهان- کوه نــور و کولینان یک- به 
خاندان سلطنتى بریتانیا تعلق داشته و بخشى از جواهرات 

سلطنتى بریتانیا را تشکیل مى دهند. 

یکى از نادرترین الماس هاى جهان به حراج گذاشته خواهد شد

آبنبات 33 میلیون دالرى!
یک تولیدکننده مواد اولیه سوسیس و کالباس 
گفت: با افزایش قیمت گوشت و مرغ مردم به 
طرف فرآورده هاى گوشتى ارزانى رفته اند 
که اغلب کیلویى کمتر از 30 تا 35 هزار تومان 

قیمت دارند.
ســیامک شــادافزا اظهار کرد: ســال هاى 
سال کالباس و سوســیس در زنجیره غذایى 
ایرانى ها به عنوان وعده اى تفننى مطرح بود 
یعنى اینکه خانواده  در اصطالح عامیانه هر 
وقت هوس مى کردند یکــى دو کیلو از این 
فرآورده ها خریدارى مصرف مى کردند ولى 
از زمان باال رفتن شدید قیمت گوشت و مرغ 
میزان مصرف آنها حدود 50 درصد افزایش 

یافته است.
شادافزا ادامه داد: جالب اینجاست سوسیس 
و کالباسى که به فروش مى رود اغلب اینطور 
نیست که با کیفیت باال و مثًال کیلویى 90 تا 
100 هزار تومان قیمت داشته باشد بلکه مردم 
به طرف فرآورده هاى ارزانى رفته اند که اغلب 
کیلویى کمتر از 30 تا 35 هزار تومان قیمت 
دارند و این به خودى خود نشــانگر وضعیت 
نابســامان اقتصادى مردم در خرید مایحتاج 

روزانه خود است.
وى توضیح داد: اگر قیمت گوشــت و مرغ 
همینطــور باال بــرود چه بخواهیــم و چه 
نخواهیم باید قبول کنیم گوشــت از سفره 

غذاى عده اى به طور کامل حذف مى شود.

مردم سوسیس را 
جایگزین گوشت و 

مرغ کرده اند!

رئیس کمیسیون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى 
شــهر تهران با بیان اینکه ارزش پول ملــى ما به طرز 
وحشتناکى پایین آمده است گفت: مى خواهم به مسئوالن 
مربوطه بگویم که آدرس اشتباه به مردم ندهند، آدرس 

مشکالت کاخ سفید نیست.
 محمدجواد حق شــناس گفت: وجــود جرائمى مانند 
کیف قاپى، زورگیرى، نا امن کردن حریم زنان و دختران و 

تعرض به حریم خصوصى آحاد جامعه به معناى گسترش 
روزافزون فقر است؛ فقرى که متأسفانه در یکسال و نیم 
اخیر تعمیم پیدا کرده و در پــى آن قدرت خرید مردم به 

شدت کاسته شده است.
وى گفت: مسئوالن محترمى که آدرس مى دهید، ما باید 
آدرس این مشــکالت را درون جامعه و خودمان بیابیم 
مردم با امید پاى صندوق هاى رأى آمدند و ســاعت ها 
ایستادند که به شــما رأى دهند، قرار نبود اینطور آدرس 
داده شود. وى با بیان این پرسش که با مردم و امید آنها 
چکار مى کنیم؟ گفت: کسى نیست به شما مشورت دهد 
که چنین سخنانى را نگویید؟ امروزه ناامیدى بزرگ ترین 
اتفاق تلخى است که ممکن اســت رخ دهد و اگر از من 
بپرسید مى  گویم بزرگ  ترین خطرى که جامعه را تهدید 
مى کند ناامیدى است، نباید چشممان را بر واقعیت ببندیم 
چرا که اگر نبینیم و نفهمیم نمى توانیم آن را درمان کنیم 
اما باید با امکاناتى که در اختیار داریم و با تالش در این 

راستا عمل کنیم.

قرار نبود اینطور آدرس داده شود

جشنواره فجر مثل جشنواره ونیز برگزار مى شود

تولید نخستین خودروى شاسى بلند آفرودى 
در گروه سایپا

 مسکن سازى سرمایه گذار خارجى براى فقراى ایرانى

مالک خانه «خانه سبز» درگذشت
مهمترین پرسشى که در حال حاضر از دبیر جشنواره فجر 
مى توان پرسید درباره برگزارى یا عدم برگزارى جشنواره 
امسال در بهمن و نیز چگونگى آن است که محمد مهدى 
طباطبایى نژاد پاسخ داد: تا االن قرار ما بر این است که 
جشنواره فیلم فجر به شکل محدود و کامًال رعایت شده 
با حداکثر پروتکل هاى بهداشتى برگزار شود. البته منظور 
از محدود این نیست که حجم جشــنواره کوچک شود 
بلکه برپایى آن را با همان رعایت پروتکل ها و 50 درصد 
ظرفیت ســالن ها مدنظر داریم. او تأیید کرد که در این 

راستا جشــنواره  ونیز به نوعى الگوى برگزارى جشنواره 
فجر در دوران کرونا خواهد بود.

طباطبایى نژاد در حالى از برگزارى فیزیکى جشنواره فیلم 
فجر خبر مى دهد که تقریبًا بیشتر سینماگرها برگزارى 
آنالین آن را ممکن نمى دانســتند و برهمین اســاس 
گمانه زنى مى شــد که با توجه به پیش بینى ها از شرایط 
خاص زمستان در شیوع کرونا احتماًال جشنواره منتفى 
مى شود یا نهایتاً  با جشــنواره جهانى فیلم فجر که سال 

آینده برگزار مى شود ادغام خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازى ســایپا از آغاز پروژه تولید 
نخستین خودروى SUV (شاسى بلند) آفرودى با نشان 

ایرانى در داخل کشور خبر داد.
سید جواد ســلیمانى در خصوص این شاسى بلند جدید 
 SUV گروه سایپا گفت: این محصول نخستین خودروى
بومى سازى شده در داخل کشور خواهد بود و ویژگى هاى 
دو دیفرانسیل و شاسى مستقل در آن دیده مى شود که 
این موضوع قابلیت، توان و کیفیت قابل مالحظه اى به 

این خودرو مى بخشــد و آن را بــه خودرویى آفرودى و 
سرسخت تبدیل مى کند.

وى افزود: با ورود این محصول به بازار، صنعت خودروى 
ایران پس از سال ها شاهد تولید یک خودروى  متفاوت در 

داخل کشور خواهد بود.
سلیمانى گفت: جزئیات و اطالعات بیشترى از این خودرو 
در روزهاى آینده و همزمان با رونمایى از این محصول در 

اختیار رسانه ها و هموطنان قرار خواهد گرفت.

در راستاى هدف دولت براى ساخت مسکن براى دهک هاى 
پایین جامعه، صد هزار واحد مسکونى جدید با مشارکت یک 
شرکت خارجى در ایران ساخته خواهد شد که این تفاهمنامه 
بدون عبور از مجراى بانکى که با تحریم دســت به گریبان 
است، انجام شده است. پیش تر على ربیعى، سخنگوى دولت 
و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه کل کشور از 
طرح احداث صد هزار واحد مسکونى براى گروه هاى محروم 
جامعه خبر داد که  بدون دریافت هیچ گونه پیش پرداختى و با 
تسهیالت به شکل قرض الحسنه به افراد واجد شرایط واگذار 
مى شود. در همین راستا گروه ساختمانى کوزو ترکیه با رتبه 
حدود 110 جهانى که سابقه احداث 17 هزار واحد در پردیس و 
20 هزار واحد در پرند را درکارنامه خود دارد، فعالیت جدید خود 
را براى احداث صد هزار واحد مسکونى در ایران با مشارکت 
«بازار تهاتر ایرانیان» آغاز کرده اســت. عالء الدین ختایى، 
مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان روز پنج شــنبه در خصوص 
جزئیات ساخت این صد هزار واحد  گفت: تأمین مالى پروژه به 
صورت مشترك از سوى طرف ترك و طرف ایرانى در قالب 

یک مشارکتنامه انجام خواهد شــد و این ساخت و سازها با 
تولیدات داخل کشور انجام خواهد شد. به گفته ختایى ساخت 
صد هزار واحد مسکونى، زمینه اشتغال حداقل یک میلیون نفر 
را در کشور فراهم مى کند و از طرفى با افزایش ساخت و ساز 
یک اتفاق مهم دیگر یعنى رونق و فعالیت بیشتر کارخانجات 
صنعت ساختمان رخ مى دهد که این چرخه در نهایت به بهبود 

شاخص هاى اقتصادى  کشور منجر مى شود.

آقاى رجبى، مالک خانه خاطره انگیز ســریال هاى دهه 
70 درگذشت.

بســیارى از عالقه مندان به ســریال هاى مطرح دهه 
70 ازجملــه «همســران»، «خانه ســبز» و «دنیاى 
شــیرین» حتمًا در تیتراژ پایانى این عنوان را دیده اند: 
با تشــکر از خانواده محترم «رجبى». خانه آقاى رجبى 
در دهه 70 محل رفــت و آمد بســیارى از گروه هاى 
سریال سازى بود. خانه اى سه طبقه در منطقه سعادت 
آباد که آخریــن تصویرهایى کــه از آن در ذهن مانده 
 مربوط به ســریال «خانه سبز» ســاخته بیژن بیرنگ

 است.
حاال دختر آقاى رجبى خبر داده پدرش که چند سالى بود 
درگیر بیمارى کلیوى و تحت درمان دیالیز بود، چند روز 

پیش درگذشته است. 
مســتند «با تشــکر از خانواده رجبى» کــه به زندگى 
بهــروز بقایــى اشــاره دارد، آخرین تصویــر از آقاى 
رجبى اســت. مردى که آخرین آرزویــش این بود که 
دوبــاره خانــه اش را در اختیار گروه هاى فیلمســازى

 بگذارد.
بهــروز بقایى دربــاره چگونگى پیدا کــردن این خانه 
خاطره انگیز مى گوید: برادر آقاى مســعود رسام یعنى 
آقاى مهران رسام که مدیر تولید بودند این خانه را براى 

ساخت سریال «همسران» پیدا کردند.
بقایــى گفــت: آقاى رجبــى مرد شــریفى بــود که 
هیچ وقــت براى ســود مالــى خانــه اش را در اختیار 
فیلمبــردارى نمى گذاشــت. او عاشــق ســینما و 
تلویزیــون بــود و دغدغه هــاى جــدى فرهنگــى

 داشت.
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ماجراى وانت جنجالى
سخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان خبر انتقال 
بیمار کرونایى با وانت در اصفهان را تکذیب کرد و گفت: 
تصاویر منتشر شده متعلق به انتقال تجهیزات بیمارستانى 
از جمله تشک از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر است 
و با اندکـى دقت مى تـوان متوجه این قضیه شـد.آرش 
نجیمى اظهار داشـت: تصاویرى که در فضاى مجازى 
منتشـر شـده مربوط به یکشـنبه بعد از ظهر اسـت که 
تعدادى از وسـایل از جمله تشـک هاى بیمارستانى که 
متعلق به یکى از بیمارسـتان هاى مرجع بـوده و در حال 
حاضر این بیمارستان حالت اسـتراحت دارد به اورژانس 

الزهرا منتقل شده است.

شهرك سالمندان نداریم
مدیرکل بهزیستى اصفهان گفت: مجوزى براى ایجاد و 
احداث مراکز بزرگ نگهدارى سالمندان در اصفهان صادر 
نمى شود و چیزى به نام شهرك سالمندان در این استان 
نداریم و چنین مجوزى صادر نشده است. مرضیه فرشاد 
با اشاره به اینکه در زمان حاضر براى خانه هاى کوچک 
سـالمندان با ظرفیت پنج تا 10 نفر مجوز داده مى شود، 
تاکید کرد: در زمـان حاضر نیاز اصلى اسـتان اصفهان، 

بهبود وضعیت مراکز فعال نگهدارى سالمندان است.

نمایش چالش هاى فرش 
مسـتند تلویزیونى فـرش اصفهان بـه زودى از شـبکه 
استانى اصفهان پخش مى شود هدف از تولید این مستند  
به تصویر کشیدن مشکالت پیش روى تولید کنندگان 
این صنعت است. در این مستند تولید کنندگان مشکالت 
خود را بیان مـى کنند و مسـئوالن مربوطه نیـز به ارائه 
راهکارها مى پردازند. مسـتند فرش هـم اکنون در حال 
تولید است و به زودى از شبکه اصفهان پخش مى شود.

ارائه وام  به دانشجویان 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) 
گفت: این دانشـگاه با ارائه تسـهیالت و وام هاى بدون 
کارمـزد و قرض الحسـنه بلندمـدت، پرداخت شـهریه 
تحصیلى دانشـجویان را تسـهیل مى کند. پیـام نجفى 
خاطرنشان کرد: به منظور رفاه حال دانشجویان، صندوق 
رفاه و بیمه دانشجویى وام هایى را به صورت قرض الحسنه 
در اختیار دانشجویان مى گذاریم که این وام ها را مى توان 
به دو دسـته تسهیالت مالى دانشـجویى و منابع وزارت 

علوم، تحقیقات و فناورى تقسیم کرد.

نصب شیر آتش نشانى کوشک 
به گزارش روابط عمومى آبفا خمینى شهر، عملیات نصب 
اولین شیر آتش نشانى قطر 100 واقع در شهر کوشک در 
منطقه خمینى شهر اجرایى شد. گفتنى است این اقدام با 
هدف آماده سازى و استفاده ضرورى در مقابله با حوادث 
غیر مترقبه در خیابـان امام خمینى(ره) مقابل ایسـتگاه 
آتش نشـانى به در خواست شـهردارى و شـوراى شهر 

کوشک در دستور کار قرار گرفت.

نفوذ کرونا به مرکز سالمندان
پژمان پورشبانان، معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى 
اسـتان اصفهان با بیان اینکه تنها دو سـالمند در مراکز 
شـبانه روزى بر اثـر ابتال به کرونـا فوت کردنـد، گفت: 
امیدواریم وضعیت همینطور باقى بماند و مراکز نگهدارى 
سالمندان آلوده نشـود در عین حال که تالش مى کنیم 
سطح قابل قبولى از خدمات را ارائه و سالمت سالمندان 

را حفظ کنیم.

شرایط، خطرناك تر از اسفند
رئیس دانشـگاه علوم پزشکى کاشـان گفت: هفته اول 
اسفند سال گذشته براى اولین بار در منطقه کاشان فقط 
شش مورد مبتال به کووید 19 شناسایى شد، اما در حال 
حاضر 3521  تست مثبت کووید 19 در منطقه ثبت شده  
اسـت. سـید علیرضا مروجى اظهار کرد: نباید فراموش 
کنیم که شرایط االن خطرناك تر از اسفند 98 شده و باید 

با مدیریت بهینه و قاطعانه عمل کرد.

خبر

مدیرکل پســت اصفهان گفت: همزمان با شیوع ویروس 
کرونا، 40 درصد فروشگاه هاى خرید و فروش اینترنتى در 

این استان افزایش داشته است.
حمید باقرى روز پنجشــنبه در  حاشــیه نشســت معارفه 
سرپرست اداره پست اردستان بیان کرد: 140 درصد ترافیک 
از سوى دیگر در بحث تجارت الکترونیک و خرید و فروش 

اینترنتى افزایش پیدا کرد که این بى نظیر است.
مدیرکل پست اســتان اصفهان اظهار داشت: همزمان با 
شیوع کرونا به این جمع بندى رسیدیم که مردم نیاز دارند تا 
به جاى اینکه آنها به واحدهاى پستى مراجعه کنند، ما به آنها 
مراجعه کنیم؛ بخشى از کار البته در حوزه رهسپارى و پذیرش 

به دفاتر پیشخوان برون سپارى شده اما یک ناوگان موضع، 
زحمتکش و امانتدارى داریم که بسته ها را به صورت مویرگى 
توزیع مى کنند و این شبکه همچنان در انحصار پست است.

وى ادامه داد: همچنین پســت ســیار راه اندازى شد و در 
کالن شهر اصفهان شــماره تلفن 41400000 را گذاشتیم 
چرا که تردد در آن نسبت به ســایر شهرها کمى سخت تر 

انجام مى شود.
به گفته وى، درشش ماهه نخست امسال در مجموع نزدیک 
به پنج میلیون مرسوله از استان اصفهان خارج و چهار میلیون 
مرسوله وارد شده که 30 درصد نسبت سال گذشته افزایش 

داشته است.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان امنیت 
بیشتر در جامعه را مطالبه اصلى مردم از نیروى انتظامى 
برشمرد و گفت: باید در این خصوص اختیارات بیشترى به 

این نیرو براى برخورد با قانون شکنان اعطا شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز پنجشنبه در دیدار 
جانشین معاونت اطالعات و امنیت ستاد کل نیروهاى 
مســلح و فرمانده نیروى انتظامى اصفهان با وى افزود: 
باید با متجاوزان به حقوق مردم برابــر با حکم خداوند 
برخورد کرد و جلوى کســانى که ابایى از قانون شکنى 

ندارند را گرفت.
وى اعطاى اختیارات بیشتر به ناجا براى برخورد با قانون 

شکنان را خواستار شد و اظهار داشت: باید با متجاوزان 
به حقوق مردم برابر با حکم خداوند برخورد کرد و جلوى 

کسانى که ابایى از قانون شکنى ندارند را گرفت.
آیت ا... طباطبایى نژاد به کشف حجاب و هنجارشکنى 
برخى از افراد اشــاره و اضافه کرد: باید فضاى جامعه را 
براى این عده که تعداد آنها هم کم اســت نا امن کرد و 
نباید اجازه داد به راحتى بیایند و در خیابان ها و پارك ها 

هنجارشکنى کنند.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان تشکیل شعبه هاى 
مخصوص رســیدگى به پرونده هاى ناهنجارى هاى 

اخالقى را در دادگاه ها خواستار شد.

امنیت بیشتر، مطالبه اصلى 
مردم از نیروى انتظامى است

رونق فروشگاه هاى اینترنتى 
همزمان با شیوع کرونا

مشاوره تلفنى در دادگسترى اصفهان راه اندازى شد.
معاون قضایى رییــس کل و معاون منابع انســانى 
دادگســترى کل اســتان گفت: با همت و پیگیرى 
معاون قضایى و معاونت منابع انســانى دادگسترى 
استان، مدیریت آموزش قضایى و با همکارى رییس 
کل محاکم عمومى و انقالب اصفهان و مرکز وکال 
قوه قضاییه (دفتراصفهان) از ســامانه مشاوره تلفنى 

دادگسترى استان رونمایى شد.
سیدرضا سجودى افزود: با راه اندازى این سامانه در 
کنار مشاوره حضورى در دادگسترى اصفهان امکان 
مشاوره تلفنى با شماره گیرى 129 براى شهروندان 
میسر و زمینه خدمت رسانى بیشــتر به عموم مردم 
محقق شد. وى گفت: این برنامه در آینده درحوزه هاى 

قضایى مستعد نیز به اجرا گذاشته مى شود.

راه اندازى مشاوره تلفنى در دادگسترى

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: بالغ بر 30 
هزار دوز واکسن آنفلوآنزا به استان اصفهان تحویل داده 
شده اســت که تاکنون در داروخانه هاى اصفهان توزیع 
نشده است و واکسن هایى که تحت عنوان آنفلوآنزا توسط 
سودجویان تبلیغ مى شود به هیچ عنوان مورد تأیید نیست.
آرش نجیمى اظهار داشت: این مقدار دوز محدود از واکسن 
آنفلوآنزا به دانشگاه هاى علوم پزشکى اصفهان و کاشان 
تحویل شده است که در اختیار کسانى قرار مى گیرد که 
طبق دســتورالعمل وزارت بهداشــت و درمان کشور در 
اولویت اول تعریف مى شوند و واکسن را به طور رایگان 

دریافت خواهند کرد.
وى افزود: به طــور اجمالى طبق دســتورالعمل وزارت 
بهداشــت و درمان کشور، پرسنل بهداشــتى، درمانى، 

خدماتى، ادارى و انتظامات شــاغل در بیمارســتانها با 
هماهنگى معاونت درمان با اولویت پرســنل شاغل در 
بخش یا اتاق ایزوله تنفســى فشار منفى، عفونى، بخش 
کرونا، فــوق تخصصى ریــه، ICU، CCU ، داخلى، 
اطفال، اورژانس، آزمایشگاه، زایمان و سایر بخش هاى 
ویژه بیمارســتانى در اولویت نخســت دریافت واکسن 

آنفلوانزا قرار دارند.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان دانشجویان 
گروه هاى پزشکى، پرسنل نظام بهداشتى، پرسنل شاغل 
در پایگاه هــاى اورژانس را طبق دســتورالعمل مصرف 
واکسن آنفلوانزاى انسانى در لیست اولویت یک برشمرد و 
افزود: طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان کشور، 
بیماران پرخطر و مادران باردار هم در اولویت اول دریافت 

واکسن آنفلوانزا تعریف شده اند.
وى گفت: با مقدار محدود کمتر از 30 هزار دوز واکســن 
آنفلوانزا که در اختیار استان اصفهان قرار داده شده است 
تنها بخشى از افراد اولویت اول تحت پوشش این واکسن 

قرار گرفته اند.
نجیمى با تاکید بر اینکه این میزان محدود دوز واکســن 
آنفلوانزا که در این مرحله تحویل اســتان اصفهان شده 
اســت به نیاز جامعه هدف اولویت یک پاسخ نمى دهد، 
تصریح کرد: در ایــن مرحله حتى واکســن آنفلوانزا در 
اختیار تمام مادران باردار هم قرار نگرفته اســت و پس از 
پرسنل بهداشت با مادران باردار تماس گرفته خواهد شد 
و هیچکس نباید براى دریافت واکسن آنفلوانزا به مراکز 

بهداشتى و درمانى مراجعه کند.

به دلیل محدودیت دوز اختصاصى به اصفهان اعمال شد

اولویت بندى دریافت کنندگان 
واکسن آنفلوآنزا

مدیر کمیســیون هاى ماده 100 شهردارى اصفهان 
گفت: در شش ماهه نخست سال جارى کمیسیون هاى 
ماده 100 شهردارى 4500 پرونده را رسیدگى کرده که 

به طور میانگین هر ماه حدود 900 پرونده بوده است.
غالمعلى فیض اللهى با بیان اینکه بیشترین تخلفات 
ساخت و ساز در شهر اصفهان در شش ماهه نخست 
امسال «اضافه ساخت مازاد بر پروانه ساختمانى» بوده 
است، افزود: احداث بالکن به صورت غیرقانونى نیز در 

جایگاه دوم تخلفات ساخت و ساز شهر قرار دارد.
مدیر کمیســیون هاى ماده 100 شهردارى اصفهان 
تاکید کرد: احداث بالکن در گذرهــا با توجه به طرح 
تفصیلى است و هنگام ســاخت و ساز ضوابط آن باید 

رعایت شود.
وى با بیان اینکه در گذرهاى 10 تا 12 متر از طبقه دوم 
مى توان 50 سانتى متر بالکن با مجوز شهردارى احداث 
کرد، گفت: در گذرهاى 12 تا 20 متر 80 ســانتى متر 
بالکن از طبقه دوم و در گذرهاى 20 متر به باال احداث 
120 سانتى متر بالکن از طبقه دوم بالمانع است و در 
غیر این صورت احداث بالکن در کمیسیون ماده 100 

رأى تخریب مى گیرد.
فیض اللهى تصریح کرد: اینکه برخى از شهروندان در 
گذرهاى شش یا هشت مترى بالکن احداث مى کنند، 
یقین داشته باشند که در کمیســیون ماده 100 رأى 

تخریب براى بالکن ساخته شده صادر مى شود.

بیشترین تخلفات ساخت و ساز در شهر اصفهان

سخنگوى ســتاد پیشــگیرى و مقابله با کرونا استان 
اصفهان با تاکید براینکه مصوبه اجرا نشده اى از ستاد 
مقابله با کرونا استان نداریم، گفت: شاید رعایت نکردن 
شیوه نامه هاى بهداشتى توسط مردم بوده، ولى آنچه 
ابالغ شده به خصوص توســط دستگاه هاى اجرایى و 

نهادهاى عمومى رعایت شده است.
حجت ا... غالمــى پیرامــون دورکارى کارمندان نیز 
توضیــح داد: اولویــت دورکارى بــا افــراد مبتال به 
بیمارى هاى زمینه اى و مادران باردار است و در مورد 
سایر کارمندان،  مدیر هر دستگاه تعداد ارباب رجوع هر 
کارمند و امکان دورکارى را بررسى کرده و متناسب با 

آن دورکارى را تایید مى کند.
وى با یادآورى اینکه بخشى از انتقال ویروس کرونا در 
ناوگان حمل و نقل عمومى اســت، تصریح کرد: براى 
کاهش حجم مسافران حمل و نقل عمومى طرح زوج و 
فرد تا پایان آبان ماه در اصفهان متوقف شد، اما امیدواریم 
شهروندان حداقل استفاده از وسایل نقلیه خود را داشته 

باشند و لغو این طرح باعث ترافیک در شهر نشوند.
غالمى با اشاره به اینکه در برخى خطوط اتوبوسرانى 
اصفهان در ســاعات شــلوغ صبح و بعد از ظهر حجم 
مسافران زیاد اســت، گفت: با شــرکت اتوبوسرانى 
هماهنگ شد تا در ساعات پیک اتوبوس در این خطوط 

اضافه شــود. همچنین به خاطر کم شدن یک مسافر 
تاکسى هاى سطح شهر و کاهش درآمد آن ها پیشنهاد 
دادیم نرخ کرایــه باتوجه به آنالیز قیمت تاکســیرانى 
در شــوراى شــهر مصوب شــود تا جبران بخشى از 

هزینه هاى تاکسیرانى باشد.
وى با تاکید براینکه به هیچ عنوان پیاده روى به سمت 
اماکن و امامزاده هاى استان در روزهاى 28 و 30 صفر 
نداریم، افزود: توزیع هرگونه نذورات در این مراکز ممنوع 
است و سرویس حمل و نقل عمومى به این مراکز انجام 
نمى شود، در عین حال از شهروندان درخواست داریم 

در منزل بمانند.
معاون اســتاندار اصفهان درمورد عــدم اجراى جدى 
مصوبات ستاد استانى مقابله با کرونا همچون تعطیلى 
پارك ها و تفرجگاه هاى شهر گفت: تعطیلى پارك ها 
و تفرجگاه ها مصوبه ســتاد کرونا نبود، بلکه تاکید بر 
اتراق کردن در پارکها و تفرجگاه ها داشتیم ولى مانعى 
براى عبور از پارکها بدون توقف نبود که این  اقدام انجام 
مى شد االن مقدارى ســختگیرانه تر به خصوص در 
پارك هاى حاشیه برخورد مى کنیم و امیدواریم با نصب 
تابلوى توقف مطلقا ممنوع در پارك ها و اعمال قانون 
خودروهایى که در حاشیه پارك ها توقف مى کنند شاهد 

حضور حداقلى مردم در پارك ها باشیم.

برخورد سختگیرانه تر با حضور اصفهانى ها 
در پارك ها

رکورد فروش محصوالت عایق شرکت تارابگین زیر 
مجموعه شرکت ذوب آهن اصفهان در شهریور امسال 

شکسته شد.
مدیر بازرگانى شــرکت تارابگین زیرمجموعه شرکت 
ذوب آهن اصفهان، فراینــد برنامه ریزى فروش براى 
موفقیت ســازمانى را از اهمیت بسیار باالیى برخوردار 
دانست و گفت: در شهریور سال جهش تولید، در شرکت 
تاربگیرن فروش محصوالت عایقى در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال ، 24 درصد افزایش داشت .  
على اصغر قاعد علم افزود: این شــرکت موفق شــد 
نخستین بار در دوره مالى 9 ماهه به باالترین رقم فروش 
محصوالت پشم ســنگ به میزان سه درصد جلوتر از 

برنامه پیش بینى شده دست یابد.
وى گفت: همچنین ضایعات تولید در این شرکت 25 
درصد کمتر و فروش ضایعــات از لحاظ ارزش هم 68 

درصد بیشتر شده است.

مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: چایخانه ها و 
ایستگاه هاى صلواتى که در ماه هاى محرم و صفر با برپایى 
موکب در سطح شهر فعالیت و توزیع نذرى و نوشیدنى دارند 

مجوز ندارند.
حجت االســالم رحمت ا... اروجى در گفت و گو با «ایرنا» 
افزود: برپاکنندگان این موکب ها و ایســتگاه هاى صلواتى 
هیات هاى مذهبى و مجموعه هاى فرهنگى شــاخص و 
شناس نیستند که بتوان اعضاى آن ها را براى پاسخگویى 

در این زمینه فراخواند.
وى تاکید کرد: سازمان تبلیغات اسالمى مرجع و متصدى 
برخورد با برپاکنندگان موکب ها و توزیع کنندگان نذورات 
در ایستگاه هاى صلواتى نیســت و ستاد استانى پیشگیرى 
از شیوع کرونا در آستانه اربعین و 28 صفر باید در این زمینه 

چاره اندیشى کند.
مدیرکل تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان عدم برپایى 
پیاده روى اربعین در اســتان و لغو برنامه هــاى اربعین در 

امامزادگان استان را خواستار شد.
وى تصریح کرد: هرســاله بیش از 100 هزار نفر در مراسم 
اربعین امامزاده شاهکرم در کنار فرودگاه اصفهان شرکت 
مى کنند که این میزان جمعیت قابــل کنترل نخواهد بود. 
اروجى اظهارداشت: این موضوع باید در شوراى تامین استان 
بررسى و از هیات امناى این امامزاده درخواست شود مراسم 
اربعین امسال را به دلیل پیشــگیرى از شیوع هرچه بیشتر 

ویروس کرونا در اصفهان، برگزار نکنند.
وى خاطرنشــان کرد: معاون فرهنگى اوقاف کشــور در 
برنامه اى تلویزیونى از ابالغ به امامزادگان کشور به منظور 

باز بودن فضاى امامزاده ها بــراى زیارت اربعین خبر داد اما 
باید در نظر گرفت که شرایط کنونى استان اصفهان خاص 
و بحرانى است و رعایت موارد بهداشتى در راستاى کاهش 

شیوع کرونا الزامى است. 

شکسته شدن رکورد فروش
 محصوالت عایق ذوب آهن

ایستگاه هاى صلواتى در سطح شهر مجوز ندارند

به شهر اصفهان تا کنون سکونتگاه هاى زیادى ملحق شده که از آن جمله مهم ترین آن ها 
مى توان به شهر رهنان، روستاهاى واقع در محور آتشگاه (نصرآباد، کارالدان، آزادان، زهران، 
جوان) و محور زینبیه (سودان، باطان، ارزنان، دارك) اشاره کرد. آخرین سکونتگاه الحاق شده 
به شهر اصفهان نیز شهر خوراسگان بود که 18 فروردین 92 طبق مصوبه هیأت وزیران در 
قالب شهردارى منطقه 15 به شهر اصفهان الحاق شد و اخیراً نیز درخواست هایى براى الحاق 

شهر درچه به اصفهان شنیده مى شود. 
درخواســت درچه براى الحاق به اصفهان تاریخچه اى طوالنى دارد، در 25 خرداد ماه سال 
1383 درخواســت الحاق درچه به اصفهان با تأیید امام جمعه از سوى اعضاى دومین دوره 
شوراى اسالمى شهر درچه به وزارت کشور اعالم مى شــود اما این درخواست ها تا به امروز 
به نتیجه نرسیده است. اگرچه شهردار و اعضاى شوراى شــهر درچه دالیل فنى خودشان 
براى الحاق به اصفهان را عنوان نکردند اما براى الحاق این شهر به اصفهان نکات مثبتى از 
جمله برنامه ریزى بهتر در مدیریت شهرى، تسهیل تعامالت میان دو شهر و بهبود وضعیت 
خدمات رسانى به شهر درچه در مقایسه با وضع فعلى را نام برد. در مقابل الحاق این شهر به 
اصفهان با تهدیداتى از جمله بى توجهى به نیازهاى واقعــى مردم و نگاه ایده آلى به ترکیب 
فضاهاى شهرى، احتمال از بین رفتن هویت بومى و مستقل درچه و از همه مهم تر افزایش 
قیمت ملک و به تبع آن اجاره بها مواجه خواهد بود. عالوه بر درچه، باغ ابریشــم، دولت آباد، 
کمشچه، قهجاورستان، خورزوق و برخوار نیز درخواســت الحاق به اصفهان را داشته اند و 

درخواست خمینى شهر براى الحاق نیز رد شده است.

فرصت ها و تهدیدهاى الحاق درچه به اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان از تعطیلى تمامى بناهاى تاریخى و 
جاذبه هاى گردشگرى استان اصفهان به مدت یک 
هفته و به دلیل اعالم وضعیت قرمز در این اســتان 

خبر داد.  
فریدون اللهیارى در خصوص مصوبات نشست ستاد 
مبارزه با بیمارى کرونا در اســتان افــزود: مطابق با 

مصوبات ستاد مبارزه با بیمارى کرونا استان اصفهان، 
تمامى بناهــاى تاریخى و جاذبه هاى گردشــگرى 
استان از تاریخ 10 مهرماه به مدت یک هفته تعطیل 
است، لذا به آگاهى گردشــگران و دوستداران آثار 
تاریخى مى رساند، تمامى آثار تاریخى و جاذبه هاى 
گردشگرى اســتان اصفهان تا اطالع بعدى تعطیل 

است.

جاذبه هاى گردشگرى اصفهان تعطیل شد
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دیگر کسى تحمل
حرف هاى «استاد خرناس» را ندارد!

ســه دهه از حضور لیال حاتمى 
در سینماى ایران مى گذرد، اما 
همچنان محبوب مخاطبان و 
انتخــاب اول کارگردانان براى 
ایفاى نقش اصلى فیلم هایشان 

است.
لیال حاتمى اولیــن بار در 12 
ســالگى نقــش کوتاهى در 
«کمال الملک» فیلم پدرش 
داشــت، در ســال 70 در 
«دلشدگان»، على حاتمى 
نیز نقش یک شاهزاده ترك 
را بازى کــرد. اما در ادامه 
مسیر خود در ســینما، با 
اتکا به توانمندى هایش، 
توانســت صاحب جایگاه 
مستقل و منحصر به فرد 

در سینماى ایران شود.  

لیال
«لیال» اولین تجربه 
لیــال  همــکارى 
حاتمى و داریوش 
یــى  جو مهر
است. چه کسى 
مى توانســت 
«لیال» را جز 
خود لیال حاتمى 
اینطور فراموش 
نشــدنى بازى کند؟ بازى اش در «لیال» مصادف 
شد با از دســت دادن پدرش. شاید آن غم نهفته در 
چشم هایش در صحنه هایى غم انگیز بدرقه شوهر 
براى خواستگارى از زن دوم به فقدان پدر برمى گشت.  

شیدا
«شــیدا» فیلمى به کارگردانى کمال تبریزى است. 

«فرهاد» که در جنگ مجروح شده و موقتًا بینایى اش را از دست 
داده، به بیمارستانى صحرایى منتقل شــده که در آن پرستارى 
به نام «شــیدا» از مشــاهده مقاومت «فرهــاد» در تحمل درد 
شگفت زده مى شــود و به تدریج مى فهمد که مى تواند با تالوت 
قرآن، التیام بخش او باشد. لیال حاتمى در نقش «شیدا» عاشقى 

ساده و به یاد ماندنى را به تصویر مى کشد. 

آب و آتش
«آب و آتش» اولین همکارى فریــدون جیرانى با لیال حاتمى 
اســت. «على»، بعد از جر و بحث با «مهرانگیز» همسرش، از 
منزل خارج شده و در خیابان ها پرسه مى زند. اتفاقى زنى به نام 
«مریم» را مى بیند و... لیال حاتمى در نقش «مریم شکوهى» 
یک عاشــق درمانده را خلق مى کند. او در ایــن فیلم یکى از 

متفاوت ترین نقش هاى خود را ایفا مى کند.

ارتفاع پست
«ارتفاع پســت» دوازدهمین فیلم ابراهیم حاتمى کیا در مقام 
کارگردان و با نویسندگى اصغر فرهادى است. «قاسم»، جنگ 
زده اى است که در اثر مشکالت مالى تصمیم مى گیرد با ربودن 
هواپیماى مقصد بندرعباس آن را به دبى هدایت کند. او همسر 
باردار و پســر معلول خود، خواهر و برادرانش را نیز همراه کرده 
است. لیال حاتمى نقش «نرگس» یک زن جنوبى که تا آخرین 
لحظه پاى همسرش مى ایستد را باور پذیر و درخشان ایفا مى کند.

هر شب تنهایى
«هرشب تنهایى» تنها همکارى مشترك لیال حاتمى و رسول 
صدرعاملى است. عطیه نویسنده و مجرى یک برنامه خانوادگى 
رادیو است. او هر روز به ســئواالت شنوندگان این برنامه پاسخ 
مى دهد و به آنها توصیه مى کند با همسرشــان چگونه باشند 
تا زندگى زناشویى بهترى داشته باشــند. لیال حاتمى در نقش 
«عطیه»، بى باورى و گمشدگى یک عاشق با ظرافت به تصویر 

مى کشد.

بى پولى
«بى پولى» اولین همکارى مشترك لیال حاتمى و حمید نعمت ا... 
است. فیلم روایت بى پولى یک طراح لباس است که بعد از ازدواج 

بیکار مى شود ولى نمى خواهد همسرش 
و دیگران بفهمند و ســعى مى کند 

همیشه خودش را به همه پولدار 
نشان دهد و این موضوع قضایا 

را پیچیده تــر مى کند... لیال 
حاتمى در نقش «شکوه» 
برخالف دیگر بازى هاى 
دیگرش که اغلب درونى 
هستند، شکل بیرونى پیدا 

کرده است. 

پرسه در مه
«پرسه در مه» دومین تجربه 

ســینمایى بهرام توکلى، پس 
از فیلم تحسین شــده «پابرهنه 

در بهشت» است. «امین» آهنگساز 
و نوازنــده پیانو اســت، پــس از ازدواج 

با «رؤیا» بازیگــر تئاتر، با مشــکالت زیادى 
روبه رو مى شــود که زندگى آنان را تحت الشــعاع قرار 

مى دهد تا جایى که کارش را رها کرده، همسرش را نیز از دست 
مى دهد و... لیــال حاتمى در نقش «رؤیا» با ســکوت هایش و 
صبر و تحمل در برابر مشکالت، عاشــقى دیگرى به تصویر

 مى کشد.

در دنیاى تو ساعت چند است؟
«در دنیاى تو ساعت چند است؟» اولین فیلم بلند سینمایى صفى 
یزداییان است. یک عاشق که سال هاست منتظر ورود «گلى» 
به شهر رشت است با ورود وى در اولین دقایق حضورش در این 

شهر به سراغش مى رود. فیلم داستان ساده اما پر جزئیاتى دارد.
لیال حاتمى در نقش «گلى» آغازگر فیلم اســت؛ با وجود این، 
«فرهاد» در این فیلم با بازى على مصفا پرتره یک عاشق واقعى 
است که براى رسیدن به عشق تمام دورانش، از انجام هیچ کارى 

فروگذار نبوده است.

رگ خواب
«رگ خــواب» دومیــن تجربه موفــق لیال حاتمــى و حمید 

نعمت ا... اســت. «مینا» بعد از جدایى از همســرش به دنبال 
شغل و محل اسکانى مى گردد. در این مسیر با «کامران» مدیر 
رستورانى که در آن کار مى کند آشنا مى شود. «کامران» سرپناهى 

به او مى دهد.
«رگ خواب» یکى از عاشقانه هاى استخوان دار این سال هاى 
ســینماى ایران بود و اصًال نمى توان این کار شاخص را بدون 
او تصور کرد. لیال حاتمى در نقــش «مینا»ى بى آالیش «رگ 

خواب» درخشید.

بمب یک عاشقانه
در میانه سال هاى جنگ و در اوج بمباران هاى تهران، روزگار با 
بیم و ترس مى گذرد. اما عشق و دل دادگى و زندگى و امید، هراس 
ملموس مرگ را به فراموشــى مى ســپارد؛ رفتگان در کلماِت 
زندگان تکرار مى شوند. فیلم «بمب یک عاشقانه» دومین تجربه  

پیمان معادى در مقام کارگردان است.
این فیلم اثرى عاشقانه در خالل سال هاى جنگ ایران و عراق 

و بمباران تهران اســت. لیال حاتمى در نقــش «میترا» معلم 
زبان انگلیســى اســت که با بحران در زندگى زناشویى مواجه

 شده است./3047

فریده سپاه منصور پیرامون دستمزد بازیگران تئاتر طى سال هاى گذشته گفت: وضعیت دستمزد بازیگران تئاتر همواره 
وضعیتى ناگوار بوده اســت و این مورد به وجود بیمارى کرونا ربطى ندارد، بازیگران تئاتر هیچوقت دستمزد باالیى 

نداشته اند که حاال به فرض مثال با آمدن بیمارى کرونا آن دستمزد به خطر افتاده باشد.
بازیگر فیلم «میهمان مامان» در همین راستا ادامه داد: بازیگران تئاتر بیشتر براى دلشان کار مى کنند، ماه ها سر تمرین 
مى روند و بعد از آن یک ماه روى صحنه حاضر مى شوند و وقتى دستمزدشان را محاسبه مى کنیم مى بینیم که کمتر 

یک اثر تئاتر مى شود.از نصف حقوق یک کارمند است، زیرا هر بازیگر گاهى تا پنج ماه درگیر 
تئاتر پیش از کرونا وى با تأکید بر تأثیر کرونا بر موقعیت فعلــى تئاتر تأکید کرد: وضع 

برابر بدتر شــده هم بسیار بد بود، امروز و با شــیوع بیمارى کرونا این وضع چندین 
ندارند، اما این اســت، بازیگران تئاتر هیچگاه چشمداشــتى به دســتمزد خود 

تا هم از لحاظ شده انفعال و کار نکردن به واسطه بیمارى کرونا باعث 
گیرند.مالى و هــم از لحاظ روحى تحت فشــار قرار 
وى با اشاره به تعطیلى طوالنى مدت بسیارى 
از تماشاخانه هاى تئاتر طى ماه هاى گذشته 

افزود: تئاتر حداقل چهار ماه تعطیل شد، این 
تعطیلى باعث شد تا بســیارى از گروه ها 

بیکار شــوند، بازیگران پولى نداشــته 
باشــند و مجبور شــوند به مشاغل 

دیگر روى آورند، متأســفانه آنچه 
مشــخص اســت این وضعیت 
همچنان براى تئاتر ادامه دارد و 
بعید مى دانم که تا پایان سال هم 

برطرف شود.

«ســیاه باز» به کارگردانى حمید همتى و 
تهیه کنندگى على قائــم مقامى یکى از 
فیلم هاى در حال ســاخت این روزهاى 
سینماســت. مراحــل پیــش تولیــد و 
تصویربردارى فیلم «سیاه باز» از چند ماه 
پیش آغاز شــد و در اولین روز مهرماه به 
پایان رسید و با انجام مراحل فنى این فیلم 
در زمان مناسب اکران خود را آغاز مى کند.

حمید همتى، کارگردان فیلم «سیاه باز» 
متولد ســال 1357 و دانش آموخته رشته 
فیلمسازى است و کارگردانى «سیاه باز» 
اولین تجربه کارگردانى او در سینماست. این 
هنرمند کشورمان در طول سال ها فعالیت 
هنرى به عنوان دستیار کارگردان و برنامه 

ریز فعالیت داشته است.
«اخالقتو خوب کن»، «من و شارمین»، 
«بدون اجازه»، «قفس طالیى»، «لینا» 
و «صبح روز هفتــم» از جمله فیلم هایى 
هســتند که حمید همتى در آن به عنوان 

دستیار کارگردان حضور داشت.
«سیاه باز» با حضور بازیگران سرشناس 
ســینما مقابل دوربین رفــت و برخى از 
هنرمندان این فیلم گریم هاى متفاوتى را 
در آن تجربه کردند. آتیال پسیانى، مهدى 
کوشکى، ســام قریبیان، افسانه بایگان و 
شاهد احمدلو از جمله بازیگران این فیلم 

هستند.
«سیاه باز» فیلمى اجتماعى است که حمید 
همتى در اولین تجربــه کارگردانى اش 
مقابل دوربین برد و از تجربیات مســعود 
جعفرى جوزانى به عنوان مشاور کارگردان 
در این پروژه سینمایى استفاده کرد./3049

«سیاه باز» 
مهدى کوشکى 

و آتیال پسیانى را 
به سینماها مى آورد

ندارد!
تا حاال گزارش هاى متعددى درباره سریال هاى بالتکلیف منتشر شده است. از سریال «پایتخت» که 
سرانجامش مشخص نشد تا «مى جان» که به دلیل کرونا نتوانست خودش را به آنتن رمضانى برساند 
و یا «زیرخاکى» که دنبال آن است هرچه زودتر بتواند فصل دوم خودش را براى پخش، تکمیل کند. 
اما یکى از کارهایى که هرچند وقت یک بار دچار تعطیلى و مشــکالت بودجه اى مى شود، سریال 
«87 متر» است. سریال کیانوش عیارى قرار بود بعد از «دخترم نرگس» به آنتن برسد اما هنوز درگیر 
تعطیلى و مشکالت بودجه اى است و نتوانسته خودش را مهیاى آنتن کند. البته در این مدت طوالنى 
فیلمبردارى، سبک کارى کیانوش عیارى هم اجازه نداده کار خیلى پیشرفت بیشترى داشته باشد و 
کماکان دو ماه دیگر فیلمبردارى دارد. این در حالى است که روزهاى تعطیلى دوباره سریال به صد روز 
مى رسد تا «87 متر» به سریالى تبدیل شود که شاید در دهه اخیر بیش از دیگر مجموعه هاى تلویزیونى 

با توقف و تعطیلى مواجه شده باشد.
داســتان «87 متر» درباره پرونده هاى قضایى است که به موضوع مستغالت و مسکن  برمى گردد. 

اتفاقاتى که به واسطه آگاه نبودن به مواردى، صاحبانش را دچار مشکالت عدیده اى کرده است. 
على دهکردى، مهران رجبى، فریبا کامران، زنده یاد حسین محب اهرى، شهین تسلیمى، دیبا زاهدى، 
سونیا سنجرى، حسین سلیمانى، فریده سپاه منصور، محمد بحرانى و سعید پیردوست از بازیگران 

این سریال تلویزیونى اند.  مام نمى شود؟
8 متر» ت

سریال «7
چرا 

داریوش کاردان از پیشکسوتان 
رادیــو و تلویزیــون دربــاره 
طنزهاى ســالیان گذشته و 
مخصوصًا شخصیت «استاد 
خرناس» که او بعدازظهرهاى 
پنج شــنبه آن را در رادیو ایفا 
مى کرد گفت: عالقه مند به 

بازگشت این شخصیت هســتم اما واقعیت این است که حرف هایى که 
در زمان گذشته گفته مى شد االن دیگر تحمل شنیدن آنها وجود ندارد، 

نه مسئوالن و نه حتى بسیارى از مردم دیگر طاقت شنیدن آن گونه 
طنزها را ندارند.

وى افزود: ما در این چند سال فقط عادت کردیم به طنزهاى بسیار سطحى 
بخندیم و در نتیجه طنزهاى زمان گذشــته خریدارى ندارنــد. در آن زمان، 
شخصیت «استاد خرناس» به گونه اى بود که خودش را به دیوانگى مى زد 
و در واقع «بهلول» بود و تمام مشکالت کشور و مملکت و وزارتخانه و همه 
ادارات و ارگان ها را با زبان طنز عنوان مى کرد اما االن کسى تحمل شنیدن 

اینجور صحبت ها را ندارد.

دستمزد بازیگر تئاتر، کمتر از نصف حقوق یک کارمند 
فریده سپاه منصور مطرح کرد

حمله تند سحر زکریا به بهنوش بختیارى

 در حد من نیستى نخود هر آش!
سحر زکریا، بازیگر سریال هاى «پاورچین» و «قهوه تلخ» در برنامه پشت صحنه رادیو 
تهران درباره گالیه اش از مهران مدیرى در فضاى مجازى و واکنش مخاطبانش به 

ویژه بهنوش بختیارى سخن گفت.
او گفت: من دلنوشته اى در صفحه اینستاگرامم گذاشتم که در آن به کسى بى احترامى 
نکردم ولى مورد بى احترامى قرار گرفتم.  من به عنوان یک بازیگرى که 27 سال سابقه 
دارد از این روزهاى سخت گالیه کردم. در نوشته ام ضمن احترام به آقاى مدیرى درد 

دلى با ایشان داشتم.
بازیگر سریال «قهوه تلخ» درباره این پست جنجالى اظهار کرد: در این دلنوشته از ایشان 
گالیه کردم که چرا همکاران قدیم را فراموش کردید و دوستانى را در «هیوالى 1» 
آوردید و به دنبال آن در پى ساخت «هیوالى 2» چرا از کسانى استفاده مى کنید که در 

سینما پرکار هستند و دستمزدهاى باال مى گیرند در حالى که ما خانه نشین هستیم.
وى تأکید کرد: مى دانم آقاى مدیرى قرار نیســت که تا آخر عمر با ما کارکند. ایشان 
تعهدى هم نسبت به ما ندارند. اما من به عنوان سحر زکریا که در هفت یا هشت کار در 
تیم ایشان بودم، کارهاى دیگر به من پیشنهاد نمى شود چون در تیم آقاى مدیرى بودم. 
معموًال این رفتار با هنرپیشه هاى زن اتفاق مى افتد. زکریا درباره مشکالتش گفت: 
من حدود هفت سال است که بیکارم. نه دستمزدهاى باالیى در دوره فعالیتم گرفتم و 
نه زندگى آنچنانى دارم، این را براى مردم مى گویم، همه ما عجیب و غریب نیستیم، 
سوار بنز نمى شویم، در خانه هاى آنچنانى زندگى نمى کنیم. من براى اثبات همه اینها 

مى توانم زندگى خودم را به مردم نشان دهم. وى درباره واکنش بهنوش بختیارى نسبت 
به اظهاراتش که گفته بود «از هر دستى بدهى از همان دست هم مى گیرى...» و اینکه 
بختیارى گفته بود سحر زکریا زیرآب همکارانش را زده است اظهار کرد:  ایشان همکار 
من هستند اما هم قد و قواره من نیستند که بخواهم با ایشان بحث کنم. ایشان در طى 
این سال ها هم خودشان را نشان داده اند. وى با تأسف گفت: خانم بهنوش بختیارى در 
مورد همه چیز نظر مى دهند. نمى دانم ایشان چگونه این دروغ را به من نسبت داده اند 
که من زیرآب ایشان را زده ام. اصًال این کار در گروه آقاى مدیرى مقدور نیست چون 

ایشان خودشان تمام بازیگران گروهشان را انتخاب مى کنند.
وى افزود: من هیچ حرفى با ایشان ندارم چون سطح کارى من با ایشان خیلى متفاوت 
است. ایشان «نخود هر آش» هستند و این اظهارات من هیچ ربطى به ایشان نداشته 
اســت. خانم بختیارى اصًال قبل از من هیچ کارى با آقاى مدیرى نداشته اند که حاال 

بخواهند به گالیه هاى من واکنش نشان دهند.
سحر زکریا در انتها گفت: من از خانم بختیارى عصبانى هستم. ایشان در بین همکاران 
من «جوك» هستند. از ایشان خواهش مى کنم دیگر بیانیه ندهند و براى پست هایى 

که گذاشته اند باید جواب مردم را بدهند./3048
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نکته جالب درباره احمدى و نیازمند، حضور همزمان این دو دروازه بان 
در پیکان در زمان مربیگرى مجید جاللى است.

رحمان احمدى را از زمانى مى شناســیم که در لیگ یک و باشــگاه 
شموشک نوشهر درخشــید و به عنوان تنها بازیکن لیگ یکى تاریخ 
به اردوى تیم ملى دعوت شــد. دروازه بانى که بعدها پیراهن ســایپا، 
پرسپولیس، پیکان، سپاهان، پارس جنوبى جم و گل ریحان را پوشید و 
در مقدماتى جام جهانى 2014 نیز در بازى هاى پایانى و حساس جاى 
مهدى رحمتى را گرفت و البته نقشى اساسى در صعود ایران ایفا کرد. 
رحمان احمدى که تا 40 سالگى به فوتبال خود ادامه داد، چند هفته قبل 
و بعد از انتخاب محرم نویدکیا به عنوان سرمربى سپاهان، به کادرفنى 
اضافه شد و براى نخستین بار به عنوان مربى دروازه بانى فعالیت خود 

را آغاز کرد.
رحمان احمــدى از دوســتان و هم تیمى هاى 
قدیمى نویدکیاست و با توجه به اینکه هیچگاه 
حاشیه نداشته و همیشــه تمرکز خود را روى 
فوتبال گذاشته اســت، انتخاب مناسبى براى 
کادرفنى ســپاهان محسوب مى شــود. به نظر 
مى رسد نویدکیا هم چنین نظرى دارد و به همین 
دلیل روى حضور احمدى حســاب ویژه اى باز کرد تا 

بتواند پیام نیازمند را در اوج نگه دارد.
نکته جالب درباره احمدى و نیازمند، حضور همزمان این دو دروازه بان 
در پیکان و زمان مربیگرى مجید جاللى اســت. جایى که احمدى به 
عنوان دروازه بان باتجربه درون دروازه قرار مى گرفت و سپس از اواسط 
فصل جاى خود را به پدیده اى به نام نیازمند داد. آغاز مسیر درخشان 
نیازمند، از بازى با پرسپولیس و درخشش در ورزشگاه آزادى بود که به 
پیروزى یک بر صفر پیکان منجر شــد. او از آن به بعد دروازه بان ثابت 
پیکان شد و بعدها توانست پیراهن سپاهان و همچنین تیم ملى ایران 

را نیز بر تن کند.
شاید اگر درخشــش پیام نیازمند نبود، رحمان احمدى مى توانست یا 
همچنان در پیکان بماند و یا به فوتبال خود در باالترین ســطح ادامه 
بدهد اما حضور یک مدعى جوان باعث شــد تا احمدى از پیکان جدا 
شود و البته یکى دو سال بعد فوتبال را براى همیشه و به عنوان بازیکن 
کنار بگذارد. حاال این دو رقیب سابق در سپاهان به یکدیگر رسیده  اند. 
رحمان احمدى مربى پیام نیازمند است و باید او را براى حضورى موفق 

درون دروازه آماده کند. ماهیت فوتبال همین است و بازیکنان و 
مربیان خیلى زودتر از حد تصور به هم مى رسند.

خیلى زودتر از حد تصور 
به هم رسیدند

 بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان گفت: روند تغییرات 
سپاهان تا االن خوب بوده و این تیم قابلیت این را دارد 
که فصل آینده تحت هدایت نویدکیا یکى از مدعیان 

جدى لیگ باشد.
فرشــاد بهادرانى در گفتگویى با اشــاره به بازى هاى 
سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا، اظهار کرد: همانطور 
که همه دیدند، تغییرات سپاهان محسوس بود و شیوه 
و سبک بازى سپاهان نســبت به زمان امیر قلعه نویى 
دستخوش تغییر شده است. فکر مى کنم این تغییرات 

مثبت و مثمرثمر بوده و رو به جلو است.
وى افزود: نویدکیا کادر فنى خوبى نیز انتخاب کرده است 
که از دانش و توان فنى باالیى برخوردار هستند و از نظر 
اخالقى نیز جزو بهترین ها به شــمار مى آیند و در کل، 

شرایط سپاهان را خوب مى بینم.
بازیکن سابق سپاهان با اشــاره به نقاط ضعف و قوت 
این تیم در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا، خاطرنشان 
کرد: محسوس بودن تغییر شیوه و سبک بازى سپاهان 

در بازى هاى لیگ قهرمانان یکى از نقاط قوت این تیم 
به شمار مى رود. همه ایران مى دانند که امیر قلعه نویى 
سبک خاص خودش را دارد؛ تیم هاى قلعه نویى تمایل 
زیادى به ارائه بازى مســتقیم دارنــد و معموًال رو به 
ارســال هاى بلند و یا ارســال از جناحین براى مهاجم 

هدف مى آورند.
وى افزود: شیوه دیگر تیم هاى قلعه نویى ارسال از وسط 
زمین براى مهاجم هدف و کاشتن توپ براى وینگرهاى 
چپ و راســت اســت؛ در حالى که ســپاهان در لیگ 
قهرمانان رو به بازى ترکیبــى و زمینى آورد. بازیکنان 
سپاهان در لیگ قهرمانان از تمام فضاى زمین استفاده 
مى کردند و بازى سازى از خط دفاعى آغاز مى شد. نقطه 
قوت اصلى سپاهان در لیگ قهرمانان تغییر تاکتیک از 

بازى مستقیم به بازى تاکتیکى و حرکات ترکیبى بود.
بهادرانى با اشاره به معضل گلزنى سپاهان، ادامه داد: 
نقطه ضعف اصلى تیــم در لیگ قهرمانان عدم گلزنى 
بود؛ فکر مى کنم ســپاهان به یک یــا دو مهاجم تراز 

اول نیاز دارد. کى روش استنلى و سجاد شهباززاده هر 
دو بازیکنان بزرگ و با کیفیتى هســتند و قطعًا به کار 
ســپاهان مى آیند اما با توجه به تفکرات نویدکیا فکر 
مى کنم ســپاهان به یک یا دو مهاجم تراز اول احتیاج 
دارد. استنلى براى هماهنگ شدن با تفکرات نویدکیا 
به زمان نیاز دارد، همانطور که خود نویدکیا نیز به زمان 
نیازمند است و با ســه چهار بازى نمى شود درباره یک 

مربى قضاوت کرد.
وى گفت: از نحوه قرارداد بســتن محمدرضا ساکت با 
نویدکیا مسائل زیادى مشــخص مى شود؛ زمانى که 
مدیران باشــگاه با محرم قرارداد سه ســاله بسته اند، 
قطعًا به دنبال اهداف بلندمدت هستند و از همه مهمتر 
مسئوالن و هواداران سپاهان به نویدکیا اعتماد دارند 
که با او قرارداد بلندمــدت منعقد کرده اند. فکر مى کنم 
نویدکیا با گذر زمان بتواند تفکراتش را به تیم دیکته کند 

و تغییرات خوشایندى در سپاهان رخ دهد.
وى افزود: نویدکیا زمانى هم که بازیکن بود، شخصیت 

آرامى داشت و فکر مى کنم بازیکنان سپاهان از این به 
بعد آرامش بیشترى خواهند داشت. اگر به بازى سپاهان 
در لیگ قهرمانان دقت کنید، متوجــه آرامش ذهنى 
بازیکنان خواهید شد و این آرامش تحت تأثیر نویدکیا به 
وجود آمده است. البته یکى دیگر از دالیل آن مى تواند 
این باشد که بازیکنان سپاهان در این چند بازى با دغدغه 
کمترى بازى کردند و طبیعتاً آرامش بیشترى نیز داشتند. 
واقعیت آن است که در فوتبال حرفه اى دیگر جایى براى 
جنجال و هیاهو باقى نمانده است و هرچه تیم ها آرامش 

بیشترى داشته باشند، موفق تر خواهند بود.
بهادرانى گفت: ســپاهان فصل آینده همراه با نویدکیا 
مى تواند جزو تیم هاى مدعى لیگ باشد و روند این تیم را 
رو به جلو و مثبت مى بینم. با توجه به بازى هاى سپاهان 
در لیگ قهرمانان این تیم در فصل آینده مى تواند یکى 
از دو تیم اول لیگ باشد. سپاهان در لیگ قهرمانان از 
ســطح فوتبال داخل فراتر ظاهر شد و با تمرین بیشتر 

مى تواند موفق شود. 

اهان از این به 
ه بازى سپاهان 
 آرامش ذهنى 
أثیر نویدکیا به 
لآن مى تواند 
 بازى با دغدغه 
رى نیز داشتند. 
گر جایى براى 
ه تیم ها آرامش 

د.
مراه با نویدکیا 
 روند این تیم را 
ى هاى سپاهان
 مى تواند یکى
گقهرمانان از
تمرین بیشتر ا

فرشاد بهادرانى: 

ساکت با محرم اهداف بلندمدتى دارد

مدافع پرسپولیس با پیشنهادى از لیگ ستارگان قطر از این تیم جدا خواهد شد.
پس از علیرضا بیرانوند، على علیپور و مهدى ترابى، یکى دیگر از ستون هاى اصلى قهرمانى پرسپولیس در 
لیگ نوزدهم هم در آستانه جدایى است و به زودى او هم به جمع لژیونرهاى فوتبال ایران اضافه خواهد شد.
شجاع خلیل زاده که پیش از اعزام تیم به دوحه با مدیران تیم دچار چالش شده بود و از شرایط خود در این 

تیم گالیه داشت، اکنون مورد توجه یک تیم قطرى واقع شده است.
شجاع که عملکرد خوبى هم در دیدارهاى آسیایى براى پرســپولیس داشته و با دو گل زده در 

صعود این تیم به نیمه نهایى نقش مؤثرى ایفا کــرده بندى در قراردادش دارد که با 
وجود باقى ماندن دو فصل دیگر از تعهدش به پرسپولیس به او اجازه جدایى در 

صورت داشتن پیشنهاد خارجى را مى دهد و با استفاده از همین 
آپشن قصد دارد به لیگ 

قطر اضافه شود.
مذاکره شود خلیل زاده طى روزهاى اخیر تالش  زیادى داشــته تا با مدیران باشگاه پرسپولیس وارد 

و نشستى با رسول پناه داشته باشد و مشکالتش را رفع و رجوع کند ولى تا کنون میل و اشتیاقى براى این 
مذاکره و تالش براى حفظ شجاع از سوى رسول پناه دیده نشده و همین بى اعتنایى عزم شجاع را براى دادن 
پاسخ مثبت به پیشنهاد قطرى خود که از لحاظ مالى هم شرایط خوبى برایش رقم مى زند جدى کرده است.
اکنون خلیل زاده با تداوم نمایش موفق در ترکیب پرسپولیس توانسته شرایط انتقال خود به لیگ ستارگان 
را هم فراهم کند و بعید نیست طى مذاکرات صورت گرفته او در پایان بازى با النصر به همراه تیم به تهران 

بازنگردد و کار را براى این انتقال و پایان همکارى با پرسپولیس دنبال کند. 

نو زی ب و ین ل ب و ی
 حد تصور به همم مى رسند.

مدافع پرسپولیس با پیشنهادى از لیگ ستارگان قطر از این تیم جدا خواهد شد.
علیرضا بیرانوند، على علیپور و مهدى ترابى، یکى دیگر از ستون هاى اصلىقهرمانىپرسپولیس در  پس از
لیگ نوزدهم هم در آستانه جدایى است و به زودى او هم به جمع لژیونرهاى فوتبال ایران اضافه خواهد شد.
این از شرایط خود در اعزام تیم به دوحه با مدیرانتیمدچار چالش شده بود و شجاعخلیل زاده که پیش از

تیم گالیه داشت، اکنون مورد توجه یک تیم قطرى واقع شده است.
ششششششششششجاع که عملکرد خوبى هم در دیدارهاى آسیایى براى پرســپولیس داشته و با دو گل زده در 

صصصصصصصصعود این تیم به نیمه نهایى نقش مؤثرى ایفا کــرده بندى در قراردادش دارد که با 
وجود باقى ماندن دو فصل دیگر از تعهدش به پرسپولیس به او اجازه جدایى در 

صورتصورتصورتصورتصورتصورتصورصورتصورتصورتصورصورتصورتصورتصورتصورتصورتصورتصورتصورت داشتن پیشنهاد خارجى را مى دهد و با استفاده از همین 
آپشن قصد دارد به لیگ 

قطر اضافه شود.
مذاکره شود خلیل زاده طى روزهاى اخیر تالش  زیادى داشــته تا با مدیران باشگاه پرسپولیس وارد 

و نشستى با رسول پناه داشته باشد و مشکالتش را رفع و رجوع کند ولى تا کنون میل و اشتیاقى براى این 
مذاکره و تالش براىحفظ شجاع ازسوىرسول پناه دیده نشده و همین بى اعتنایى عزم شجاع را براى دادن
پاسخ مثبت به پیشنهاد قطرى خود که از لحاظ مالى هم شرایط خوبى برایش رقم مى زند جدى کرده است.

اکنون خلیل زاده با تداوم نمایش موفق در ترکیب پرسپولیس توانسته شرایط انتقال خود به لیگ ستارگان 
را هم فراهم کند و بعید نیست طى مذاکرات صورت گرفته او در پایان بازى با النصر به همراه تیم به تهران 

پایان همکارى با پرسپولیس دنبال کند. بازنگردد و کار را براى این انتقال و

شجاع در مسیر لیگ ستارگان
فشار براى افزایش قرارداد؟

مهاجم تیم فوتبال شهرخودرو گفت: متأسفانه بازیکنان جدید 
ما در این رقابت ها نتوانستند به تیم اضافه شوند و این موضوع 

کار ما را دشوار کرد.
محمدرضا خلعتبرى در گفتگویــى در ارتباط با عملکرد تیم 
فوتبال شهرخودرو در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا اظهار 
کرد: مى دانستیم بازى ســختى مقابل الهالل پیش رو داریم. 
درست اســت که بازیکنان کرونایى آنها در این بازى حضور 
نداشتند، اما باالخره این تیمى بود که شش ماه قبل قهرمان 
لیگ عربستان شد. همچنان معتقدم که مى توانستیم در این 

بازى پیروز شویم اما بدشانس بودیم.
وى در ادامه در خصوص کارنامه شهرخودرو در آسیا، تصریح 
کرد: در بازى هاى قبلى هم عملکرد خوبى داشتیم اما نتوانستیم 
از موقعیت ها استفاده کنیم. متأسفانه بازیکنان جدید ما در این 
رقابت ها نتوانستند به ما اضافه شــوند و این موضوع کارمان 
را دشــوار کرد. تمام تالشــمان را کردیم تا بهترین نتایج را 
کسب کنیم اما متأسفانه موفق نشدیم و نتوانستیم انتظارات 

هوادارانمان را برآورده کنیم.
مهاجم تیم فوتبال شهرخودرو درباره ناکامى تیمش در لیگ 

قهرمانان، افزود: با دست خالى وارد آسیا شده بودیم اما هواداران 
حق دارند که از تیم محبوبشان انتظار کســب امتیاز داشته 
باشند. امیدوارم در لیگ بیستم نتایج قابل قبولى را بگیریم و 
هوادارانمان را خوشحال کنیم. ما به دنبال جبران ناکامى هاى 
آسیا، در لیگ برتر فصل آینده هستیم. در فصل بیستم با اضافه 

شدن بازیکنان جدیدمان، نتایج بهترى را کسب مى کنیم.
خلعتبرى در پایان خاطرنشان کرد: براى هوادارانى که همواره 
تیم را تشــویق کردند، احترام قائلیم. واقعیت این اســت که 
ناراحتیم که نبردیم، اما باید بپذیریم که دست مان در آسیا خالى 

بود و حریفان با تمام توان در این رقابت ها حاضر شده بودند.

مربیان فصل گذشته آلومینیوم اراك قرارداد خود با این تیم را 
براى یک فصل دیگر تمدید کردند.

 حسین عبدى کاپیتان ســابق آلومینیوم اراك که در زمره 
مربیان پایه این باشگاه به شمار مى رفت و فصل گذشته نیز به 
عنوان دستیار محمود فکرى انتخاب شد و حتى پس از جدایى 
او در نقش ســرمربى موقت ایفاى وظیفه کــرد، حاال براى 
همکارى با رسول خطیبى براى یک فصل دیگر قراردادش 
را با آلومینیوم تمدید کرد؛ عبدى در دوران بازیگرى  ســابقه 
کاپیتانى آلومینیوم را در کارنامه دارد و در دوران مربیگرى نیز 
عالوه بر امید آلومینیوم، سرمربیگرى در تیم فوتبال شهردارى 
اراك و صعود با این تیم به دسته باالتر را نیز تجربه کرده است.

همچنین على قلعه نویى ، مربــى دروازه بانان آلومینیوم که 

فصل گذشته پس از حضور خطیبى در این تیم، به کادرفنى 
آلومینیوم اضافه شد در لیگ بیستم نیز همراه خطیبى خواهد 
بود و هفته پیش قراردادش را براى یک فصل دیگر با این تیم

 تمدید کرد.

دستمان خالى بود

تمدید قرارداد قلعه نویى
 با آلومینیوم!

مهاجم ایرانى شــارلوا در مورد شــرایط خودش در این تیم و 
همچنین تیم ملى ایران صحبت کرد.

على قلــى زاده، مهاجــم ایرانى شــارلوا در گفتگــو با مجله 
«اســپورت/فوتبال مگزین» در پاســخ به این ســئوال که 
مشــهورترین ایرانى کیســت: کاوه رضایى، على قلى زاده یا 
مهدى یا موگى بیــات؟ یا یک ایرانى دیگــر از لیگ بلژیک؟ 
پاسخ مى دهد: «ســئوال جالبى است(مى خندد) فکر مى کنم 
مشــهورترین کاوه باشــد به این دلیل که او فرصت بازى در 
دربى معروف تهران را با استقالل داشته است. البته محبوبیت 
بازیکنانى مثــل علیرضا بیرانوند(آنتــورپ) و میالد محمدى 
(خنت) که بازیکنان تیم ملى هســتند نیز در ایران زیاد است. 

ازسوى دیگر هم شهرت مهدى بیات هم در ایران جالب است. 
یک ایرانى که در رأس فدراســیون فوتبال بلژیک است و این 
اتفاق شــگفت انگیزى اســت. در ایران به این موضوع خیلى 

اهمیت مى دهند.»
مارك ویلموتس که در فاصله ماه مى تا دســامبر 2019 مربى 
تیم ملى ایران بود و در مقاطعى  تو را به تیم ملى دعوت نکرد. 
دوره ویلموتس را در تیم ملى ایران چگونه مى بینى؟ قلى زاده 
در پاسخ به این ســئوال گفت: «من در مورد ویلموتس حرفى 
ندارم. فقط مى توانم بگویم او در ایران هیچ دوستى ندارد. کسى 
را نمى توانید پیدا کنید که حرف خوبــى درباره او بزند. از نظر 
مسئله مالى اختالفاتى بین او و فدراسیون فوتبال ایران به وجود 

آمد اما واقعیت این است که او نتایج خوبى نگرفت. با مربیگرى 
او ما دو بازى مهم مقابل بحرین و عراق را از دست دادیم. من 
هرگز ادعا و شکایتى نداشتم و حضور در تیم ملى کشورم برایم 
افتخار است. من در شــروع کار ویلموتس نبودم اما وقتى یک 
مربى برنده نمى شــود این ســئوال به وجود مى آید که آیا او 

انتخاب هاى درستى داشته است؟»
قلى زاده در ادامه افزود: «در مورد ویلموتس و در دو مسابقه اى

که تیم ملى نیاز مبرمى به برد داشت این برایم تعجب آور بود 
که کاوه رضایى فقط یک دقیقه بازى کــرد و من اصًال بازى 
نکردم. در حالى که فکر مى کنم اگر ما بازى مى کردیم شاید 

مى توانستیم به تیم کمک کنیم.» 

 احمد ســعادتمند پیش از برکنارى در مصاحبه اش با رســانه 
باشــگاه اســتقالل اعالم کرده بود که قرار است سه بازیکن 
شناخته شده به تیمش ملحق شوند. صحبت هاى سعادتمند 
باعث گمانه زنى هاى متعددى شد و اگر چه دوباره اخبارى مبنى 
بر احتمال استقاللى شــدن دژآگه مطرح شده اما پیوستن این 
بازیکن به استقالل اتفاق راحتى نیست. از یکطرف این بازیکن 

با تراکتور قرارداد دارد و علیرضا منصوریان از باشگاه خواسته او 
و شجاعى در تبریز بمانند. از طرف دیگر اشکان تنها در شرایطى 
مى تواند از تراکتور جدا شود که پیشنهاد خارجى داشته باشد و در 
آنصورت هم باید 200 تا 300 هزار یورو براى رضایتنامه اش به 
این باشگاه بدهد. با این حساب، استقاللى شدن اشکان دژآ گه 

را باید امرى بسیار بعید دانست.

جذب دژآگه 
فعالً غیر ممکن 
است

مشهورترین ایرانى بلژیک کیست؟
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سانتیمتر، چهل و نه سانتیمتر، پنج متر و دوازده سانتیمتر، پنجاه سانتیمتر، یک متر و سى 
و نه سانتیمتر، شصت و پنج سانتیمتر، چهار متر و نود و سه سانتیمتر، چهل و نه سانتیمتر، 
اول و دوم دیواریست مشترك، سوم تا پنجم دیواریست ششم درب و دیوار است هفتم تا 
نهم دیواریست، دهم و یازدهم دیواریست مشترك، اول و دوم به آپارتمان قطعه 3 سوم تا 
هفتم به راه پله و آسانسور مشاعى هشتم و نهم به داکت دهم و یازدهم به آپارتمان قطعه 3 
جنوبا: در پنج قسمت بطول هاى شانزده سانتیمتر، چهل و شش سانتیمتر، یک متر و بیست 
و پنج سانتیمتر، دو متر و هشت سانتیمتر، سه متر و نود و سه سانتیمتر اول دیواریست، دوم 
دیواریست بصورت مورب، سوم و چهارم نیم دیوار جلوى بالکن، پنجم دیوار و پنجره است 
اول تا سوم به فضاى پشت بام چهارم و پنجم به فضاى حیاط مشاعى غربا در شش قسمت 
که قسمت دوم آن شمالى قسمت چهارم آن جنوبى است بطول هاى، هفت متر، دو متر و 
بیست سانتیمتر، بیست سانتیمتر، دو متر و بیست سانتیمتر، سیزده متر و پنج سانتیمتر، یک 
متر و پنجاه و هفت سانتیمتر، اول تا پنجم دیواریست، ششم دیواریست پیشرفتگى، اول 
به فضاى ملک مجاور شماره 562 فرعى از شماره 15194 اصلى دوم تا چهارم به داکت 
پنجم به فضاى ملک مجاور شــماره 562 فرعى از شماره 15194 اصلى ششم به فضاى 
معبر، حدود انبارى، شماال: بطول 4/15 متر دیواریست مشترك به انبارى زیر پله قطعه 2، 
شرقا: به طول 1/10 درب و دیواریست به محوطه پارکینگ، جنوبا: در دو قسمت بطولهاى 
0/20 متر و 3/96 متر، اول و دوم دیواریســت اول به انبارى قطعه 7 دوم به رمپ، غربا: 
بطول 1/10 متر دیوار به دیوار اســت به عرصه ملک مجاور شماره 562 فرعى از شماره 
15194 اصلى. حقوق ارتفاقى: با حق عبور از پارکینگ قطعه 2، حدود پارکینگ، شماال: 

بطول 5 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى، شرقا: بطول 2/30 متر خط فرضى است 
به محوطه مشاعى، جنوبا: بطول 5 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى، غربا: بطول 
2/30 متر خط فرضى است به محوطه مشــاعى، که طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق بصورت یک دســتگاه آپارتمان مطابق با صورت مجلس تفکیکى با شــماره رایانه 
139220402027000363 مورخ 1392/11/19 داراى اسکلت بتن آرمه، نماى سنگ و 
آجر بصورت ترکیبى داراى یک دستگاه آسانسور، البى و دستگاه پله با پوشش کف و دیوار 
سنگى و با قدمت حدود شش سال آپارتمان سه خوابه با آشپزخانه و کابینت ام- دى- اف 
(نیاز به تعمیرات جزئى) با نصب هود و سینک و گاز و شیرآالت بدنه داخلى فاقد پوشش 
رنگ داراى دربهاى داخلى چوبى و دربها و پنجره هاى خارجى شمالى آلومینیوم اختصاصى 
با شیشه دو جداره و پنجره هاى جنوبى upvc با شیشه دو جدار و درب ورودى ضد سرقت، 
آشپزخانه و سرویسهاى بهداشتى کاشــى کارى شده سیستم سرمایش و گرمایش مینى 
چیلر و پکیج در حد اجراى لوله کشى (فاقد نصب تجهیزات خارجى و داخلى) فاقد پارکت 
و قرنیز، داراى سیستم روشــنائى (نیاز به تعمیرات جزئى) و به مساحت اعیانى 161/87 
مترمربع به انضمام انبارى به مســاحت 4/56 مترمربع و پارکینگ سرپوشیده به مساحت 
11/50 مترمربع، با قدرالسهم از عرصه و مشــاعات و سایر مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آئین نامه اجرائى آن واقــع در طبقه یک غربى، داراى پایانکار 4/92/18931 
مورخ 1392/7/25 از شــهردارى منطقه چهار،  و داراى انشــعابات آب و فاضالب و گاز 
مشترك و برق مجزا مى باشد. ملکى آقاى محمدحسن عمادى اندانى که طبق سند رهنى 
شماره 21857 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 146 اصفهان در رهن بانک شهر 
واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 
روز یکشنبه مورخ 99/7/27 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 13/273/340/000 (سیزده میلیارد و دویست و 
هفتاد و سه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
99/7/12 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحًا شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده 
مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حســاب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 

1007011 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/131
حصروراثت  

خانم  صفیه ناصحى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1159 به شرح دادخواست به 

کالسه 9900998 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مصطفى ناصحى نجف آبادى بشناسنامه  203 در تاریخ 99/4/30 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مجتبى 
ناصحى ش ش 1091382281  ، 2. رضوان ناصحى نجف آبادى ش ش 1091283664 
، 3. هاجر ناصحى نجف آبادى ش ش 1091625050 ، 4. مهسا ناصحى نجف آبادى ش 
ش 1092132821 ، 5. ســمانه ناصحى نجف آبادى ش ش 1080108671 ، 6. صفیه 
ناصحى نجف آبادى ش ش 1091326452 (فرزنــدان متوفى)، 7. زهرا رجائى  ش ش 
1090987226  (همسر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1005044 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/7/124
حصروراثت

  آقاى ابوالفضل بدیهى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 1080 به شرح دادخواست 
به کالسه 9901027 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمد على بدیهى نجف آبادى بشناسنامه  596 در تاریخ 98/12/29 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
ناهید بدیهى  ش ش 321 (دختر متوفى )  ، 2. على بدیهى  ش ش 1796 (پسر متوفى) ، 
3. ابوالفضل بدیهى ش ش 1080(پسر متوفى ) ، 4. مریم موحدى  ش ش 548 (همسر 
متوفى ) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 1005294 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/7/125
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده: 139704002003003605/1 شماره بایگانى پرونده: 9704965/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000164 تاریخ صدور: 1399/04/31 آگهى اخطاریه ماده 
87 پرونده شماره 9704965- بدینوســیله به آقایان سعید- مجید- حمید- سمیره- وحید 
همگى کمال فرزند حسین ورثه خانم فاطمه مسماریان (ورثه احمد کمال فرزند حسین) اخطار 
مى گردد در خصوص پرونده اجرائى فوق له خانم جمیله غضنفرى طرقى و علیه ورثه آقاى 
احمد کمال بدینوسیله اعالم مى دارد سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 
15 فرعى از 13818 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به شما در قبال طلب خانم 
جمیله غضنفرى طرقى و 0/05 اجرائى متعلقه بازداشت گردیده است. لذا طبق ماده 87 آئین 
نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب بشما اخطار مى شود. ضمنًا هرگونه نقل انتقالى از طرف 
شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع اســت و ترتیب اثر داده نمى شود. لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اخطاریه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد. م الف: 1006557 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/127

مزایده اتومبیل
شــماره آگهى: 139903902003000082 تاریخ آگهى: 1399/07/10 شماره پرونده: 

139804002003001949 آگهى مزایده پرونده 9802704/1- یک دســتگاه خودرو 
سیستم پژو تیپ tu 5 -sd 206 رنگ خاکسترى متالیک مدل سال 1396 داراى شماره 
موتور B 0022169 174 و شماره شاسى HJ 6 FE 41 NAAP 032302 به شماره 
انتظامى 647 ل 64- ایران 53 به آدرس: جاده اصفهان- تهران جنب شــهرك بختیار 
دشت مى باشد که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى یک دستگاه خودرو سوارى به 
شماره انتظامى 647 ل 64 ایران 53 سیســتم پژو تیپ tu 5 -sd 206 رنگ خاکسترى 
متالیک مدل سال 1396 داراى شماره موتور 22169 و شماره شاسى 032302 متعلق به 
مرحوم محمدرضا رشیدزاده بازدید و: از خودروى پژو فوق الذکر که مدت بیش از یکسال 
در پارکینگ در فضاى روباز متوقف مى باشــد بازدید بعمل آمد خودرو فوق از نظر ظاهر 
و بدنه بطور از قســمت گلگیر جلو چپ و درب جلو چپ آثار تصادف و فرورفتگى و رنگ 
رفتگى دارد- روى درب موتور بطور جزئى آثار فرورفتگى مشاهده شد خودرو فاقد سیستم 
صوتى و باندهاى مربوطه مى باشــد باطرى بلحاظ خواب طوالنى فاقد بهره بردارى مى 
باشد. میزان کاردهى الستیکهاى جلو و عقب پنجاه درصد موتور و گیربکس و جلوبندى 
و زیربند سالم بنظر رسید- تودوزى داخل مستعمل میباشد. متعلق به مرحوم محمدرضا 
رشیدزاده که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج شماره شماره 2200- 1395/11/15، 
تنظیمى دفترخانه ازدواج شــماره 207 اصفهان در قبال قســمتى از طلب خانم ریحانه 
خراسانى فردوانى و حقوق دولتى متعلقه به موجب نامه شماره 84312/58417904 مورخ 
1398/06/02 (مازاد در رهن خودرو بازداشــت گردید و در تاریخ 1399/05/09 حسب 
نامه شماره 1413/6/64647 مورخ 1399/05/19 پلیس راهور مبنى بر اینکه فک رهن 
خودرو به صورت سیستمى از شرکت ایران خودرو به پلیس راهور ارسال گردیده است و 
لذا اعمال آن در سیستم منوط به بازدید خودرو در یکى از مراکز تعویض پالك مى باشد.) 
پلیس راهنمایى و رانندگى اصفهان توقیف گردیده است از ساعت متعلق به مرحوم سید 
حسن حسینى که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج خانم طاهره زرگرى مقدم و حقوق 
دولتى متعلقه به موجب نامه شماره 81258/59585566- 1398/07/17 پلیس راهنمائى 
و رانندگى اصفهان توقیف گردیده از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/07/23 
اداره اول اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جى تاالر میدان هفت تیر 
شعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده 
از مبلغ پایه 920/000/000 ریال (نهصد و بیست میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. این آگهى یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان در تاریخ1399/07/12 چاپ و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه 
مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك اصفهان و شناسه واریز 
(دریافت از حسابدارى اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و 
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. ضمنًا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1007694 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/7/132 

آگهى تغییرات
شــرکت آرد آذین نشاســته سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 16536 و 
شناســه ملــى 10260374706 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/16 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - مرتضى جعفرپیشه فرد به شماره 
ملى 1281786098 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره، مجتبى جعفرپیشــه فرد 
به شــماره ملــى 1281830542 به 
ســمت نایب رئیــس هیئــت مدیره و 
عبدالصمد جعفرپیشه فرد به شماره ملى 
1286549132 به ســمت مدیرعامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا 
امضاى نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر اســت. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1002947)

آگهى تغییرات
شــرکت الوان زر ریــس نطنز ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 269 و شناســه ملى 
10260063623 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/02/20 هوشنگ 
سلیقه بشماره ملى0937568066 به سمت 
رئیس هیئــت مدیره - جــواد رجبى نطنزى 
بشماره ملى1239486464 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - حسین رحیمى بشماره 
ملى1239495064 به ســمت عضو اصلى 
هیئت مدیره و مدیر عامل براى مدت2ســال 
انتخاب شدند . کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات 
- عقود اسالمى و مشارکت هاى مدنى و آنچه 
براى شرکت ایجاد تعهد مى نماید و یا شرکت 
را برى مى سازد با امضاى مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره و در غیاب آن نایب رئیس هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشــد.همچنین کلیه اوراق عــادى و ادارى 
شرکت با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نطنز (1002984)

آگهى تغییرات
شــرکت پارســه بتن پرتیکان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 3837 و شناسه 
ملــى 14004711010 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/05/08 محبوبه مسیبى خوزانى 
کدملى 1819195996 بسمت رئیس 
هیــأت مدیره ، مرضیه مســیبى کدملى 
1142337308 بســمت نایب رئیس 
هیأت مدیره ، محدثــه صالحى کدملى 
1130479781 بسمت مدیر عامل براى 
مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شــرکت 
معتبر است. ســایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل 
مجــرى مصوبات هیات مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1004069)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى آذین جاوید پارتاك درتاریخ 1399/07/07 به شماره ثبت 65725 به شناسه ملى 14009470428 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات مشاوره ،مطالعه ، طراحى، نظارت و 
اجرا، تامین مواد اولیه ى پشتیبانى، نگهدارى، توسعه، نوسازى، مونتاژ، تولید، توزیع ، بازرسى فنى کاال (سوربانس)، بازرسى مهندسى ، اکتشاف و برنامه 
ریزى ، کنترل پروژه و مدیریت طرح ، امور پیمانکارى، اجراى پروژه ها به روش طرح و ساخت و کلید در دست ، طراحى سیستم هاى جامع مهندسى و 
امکان سنجى در زمینه هاى زیر شامل معمارى ، معمارى داخلى ، ارگونومى ، شهرسازى و راه سازى ، راه آهن و پل سازى و تونل و محوطه سازى و فضاى 
سبز ، شهرك سازى و انواع ساختمان و سازه و تاسیسات و برق ساختمان و مکانیک سیلو و تاسیسات شهرى وآبرسانى و فاضالب ، اتوماسیون ادارى 
و صنعتى ، مخابرات ، سوئیچینگ ، انتقال پست و شبکه هاى ماهواره اى ، بى سیم و باسیم مخابراتى به جز مواردى که در انحصار شرکت مخابرات مى 
باشد ، دیسپاچینگ اکتشاف و تصفیه معدنى و اجراى پروژه هاى نفت و گاز و پتروشیمى و پلیمر به جز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از معادن نفت 
و گاز و پتروشیمى ، سخت افزار و نرم افزار به جز نرم افزارهاى فرهنگى ، صنایع فلزى و نورد ، ذوب و ریخته گرى کانى ها و صنایع غیر فلزى ، ماشین 
سازى و صنایع هوایى ، دریایى و خودرو ، ایرودینامیک ، صنایع شیمیایى ، کشاورزى و دامى ، چوب و سلولز و نساجى و پوشاك ، تهیه و پخش مواد غذایى 
، صنایع الکترونیک ، لوازم خانگى و بسته بندى ، بیو نانو تکنولوژى انرژى هاى نو و محیط زیست ، متالوژى و نقشه بردارى تامین نیروى انسانى موقت 
متخصص و غیر متخصص ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز ،شــرکت در مناقصات و مزایدات ، سرمایه گذارى و مشارکت با سایر شرکت هاى 
داخلى و خارجى در زمینه هاى اتوماسیون صنعتى ، سیستم هاى اعالم و اطفا حریق ، معمارى داخلى و خارجى، طراحى و اجراى سیستم هاى اعالم و اطفا 
حریق اتوماتیک 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 شهریار ، کوچه گلبهار ، خیابان رباط ، پالك - 301 ، طبقه همکف کدپستى 8138758337 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 12,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 120000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
12000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 99/2311/153 مورخ 1399/06/27 نزد بانک گردشگرى شعبه شعبه سى و سه پل با 
کد 2311 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهرداد الهیجانى به شماره ملى 1270374877 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى اشکان نوحه سرا به شماره ملى 1270548727 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسام 
الهیجانى به شماره ملى 1271872773 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد جعفرى افجدى به شماره ملى 1100069275 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى آقاى محمدرضا نظارتى زاده به شماره ملى 1292593539 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 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 (1004021)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آکام تجارت پارتاك درتاریخ 1399/07/05 به شماره ثبت 65703 به شناسه ملى 14009465413 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس کارخانه، کشت، پرورش، برداشت، تولید و فرآورى، شست و شو، درجه بندى، بسته بندى، توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه محصوالت 
کشاورزى، کلیه گیاهان دارویى و زینتى، نشاء و داروهاى گیاهى مجاز، سبزى و صیفى و سایر گونه هاى گیاهى در مزرعه، باغ، مراتع، جنگل، گلخانه و سایر سیستم هاى گیاهى – تولید، تامین، توزیع، عرضه، 
خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه محصوالت کشاورزى و انواع نهاده هاى تولید کشاورزى و گلخانه اى اعم از نشاء، نهال، کود، سم، آفت کش، قارچ کش و بسترهاى کشت هیدروپونیک – انجام 
کلیه امور مربوط به صنایع تبدیلى در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت – ایجاد کارخانجات انواع صنایع تبدیلى کشاورزى اعم از زراعى و باغى مرتبط با گیاهان دارویى – تاسیس ، تجهیز ، بسته بندى ، 
درجه بندى و نگهدارى انبارهاى سرد چند منظوره و سردخانه جهت نگهدارى محصوالت کشاورزى با رعایت موازین فنى و قانونى – استخراج مواد موثره از گیاه و تولید عطر واسانس – طراحى، اجرا و 
اصالح و به روز رسانى سازه هاى نوین کشاورزى، گلخانه اى، سیستم هاى کشت، آبیارى و تغذیه گلخانه ها، باغات و مزارع متناسب با استانداردهاى روز و همچنین سیستم هاى نوین و هوشمند آبیارى 
و تغذیه هیدروپونیک و خاکى، کنترل اقلیم، کنترل خطوط تولید، سیستم هاى مانیتورینگ و سایر سیستم هاى هوشمند مورد نیاز واحدهاى کشاورزى – طراحى، تولید، توسعه، خرید و فروش، صادرات و 
واردات تجهیزات، نهاده ها، ماشین آالت و ابزارآالت و مکانیزاسیون کشاورزى تاسیس کارخانه، تولید، پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات، تعمیر، نگهدارى انواع فلزات اعم از شمش سرب، چدن، 
فوالد ( به جز طال و نقره ) و نصب و راه اندازى تجهیزات وابسته – تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع فرو آلیاژها و قطعات و شمش هاى فوالد، چدنى و آلیاژى، سربى، انواع سنگ هاى معدنى، 
آهن اسفنجى و کلیه تجهیزات و ماشین آالت صنعتى و معدنى تاسیس کارخانه، تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات، نصب، راه اندازى، تعمیر و نگهدارى فنى کلیه تجهیزات پزشکى، کلیه تجهیزات 
RFMW (پرتوهاى رادیویى و مایکروویو)، کالیبراسیون، دستگاه هاى آزمایش دقیق و عیب یاب صنعتى و پزشکى، کلیه تجهیزات بیمارستانى، پرتوگرافى، سیتى اسکن، اتاق هاى عمل یونیک هاى، 
دندانپزشکى و دستگاه هاى اپتیک، لیزر و نورى براى صنایع و پزشکى تاسیس کارخانه، تولید، بهره بردارى، بسته بندى، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات انواع خشکبار، ادویه جات، حبوبات، میوه، 
قهوه، انواع مواد غذایى، کنسروجات، آجیل و مواد پودرى غذایى، لبنیات، برنج، چاى، قند و شکر، انواع آشامیدنى هاى مجاز صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى نمایندگى و شعبه در داخل و خارج از کشور – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى خصوصى و دولتى 
صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت – برگزارى و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى (به جز نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرى) 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 کوى گلزار ، خیابان گلزارپنجم[49] ، خیابان سلمان ، پالك - 56 ، طبقه 
چهارم کدپستى 8178656869 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى میثم مصدق به شماره ملى 1292846496 دارنده 
1000000 ریال سهم الشرکه آقاى على اصغر نورى پرکستانى به شماره ملى 6209942148 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى میثم مصدق به شماره ملى 1292846496 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى على اصغر نورى پرکستانى به شماره ملى 6209942148 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1004817)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص کسرى پارتاك اصفهان درتاریخ 1399/05/28 به شــماره ثبت 65358 به شناسه ملى 
14009374098 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :نصب و نگهدارى و تعمیرات تاسیسات آب و برق وگاز و موتورخانه، تامین نیروى انسانى موقت، 
تهیه و طبخ و توزیع غذا، فضاى سبز، حمل و نقل درون شهرى بار و مسافر، شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصى و 
دولتى، تخریب و خاك بردارى و نوسازى بناى قدیمى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها جهت شرکت، اخذ و اعطاى 
نمایندگى هاى مجاز بازرگانى، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت 
و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور و غرفه آرائى 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 گرکان ، خیابان معراج ، بن بست شهیدمحمدحسین ملکوتى54 ، پالك 
20 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8198188561 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 3936/100 مورخ 1399/05/22 نزد بانک صادرات شعبه پروین اعتصامى با کد 1903936 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سمیرا یوسفى گورتى به شماره ملى 1293504009 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ابوالقاسم طاهرى جبلى به شماره ملى 5659590179 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم آمنه محمدى تینجانى جبلى به شماره ملى 5659596703 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو 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 با امضاء رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى عباس تسلیمى 
به شماره ملى 1293488852 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم سکینه مومنى اسکندرى به 
شماره ملى 1293509000 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 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 (1003006)
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امروزه همه دنیا به دنبال درمانى براى ویروس کرونا هستند محققان خبر از خاصیت ضد کرونایى 
آناناس دادند.

محققان امیدوارند که در آینده بتوان از ســاقه گیاه آناناس براى تولید داروهایى بهره گرفت که به 
درمان ویروس موذى کرونا کمک کنند.

تا به حال از مواد ضدویروسى و ضدعفونى کننده متنوعى براى مقابله با ویروس کرونا استفاده شده، 
اما هیچیک از آنها تأثیر قابل توجه و کافى نداشته اند.

پژوهش مشترك محققان دانشگاه نبراسکا و مرکز تحقیقات و ارزیابى بیولوژیک سى بى اى آر در 
آمریکا نشان مى دهد آنزیم بروملین جلوى اتصال ژنوم هاى ویروس کرونا به سلول هاى بدن را 
مى گیرد. البته در مورد نحوه دقیق این رخداد هنوز اطالعات کافى وجود 
ندارد. پیش از این کارآیى بروملین براى مداواى التهاب و دردهاى 
مختلف ثابت شده بود. هنوز مشخص نیست براى تولید 
داروى ضدکرونا با اســتفاده از آنزیم یادشده به چقدر 

زمان و هزینه نیاز است.

آلزایمر یکى از بیمارى هایى اســت که بیشــتر افراد 
مى خواهند از آن اجتناب کنند و دلیل خوبى هم دارند. 
اگرچه راه اثبات شده اى براى جلوگیرى از آلزایمر وجود 
ندارد، اما کارهاى زیادى وجود دارد که مى توانید براى 

کاهش شانس ابتال به آن انجام دهید.
پزشــکان هنوز هم به طور دقیق نمى دانند چرا برخى 
از افراد به این بیمارى مبتال مى شــوند و برخى دیگر 
نه. چرا این بیمارى در بدن افراد با گذشــت ســال ها 
شــدیدتر مى شــود یا چگونه مى تــوان آن را درمان 
کرد. از آنجا که آنها پاســخ این سئوال ها را نمى دانند، 
بنابرایــن کامًال مطمئن نیســتند کــه چگونه آن را 

درمان کنند.
درست است که آلزایمر با افزایش سن شیوع بیشترى 
مى یابد اما ابتال به این بیمارى بخشــى از روند طبیعى 
پیرى نیست. البته  گفته مى شود که برخى از مشکالت 
ژنتیکى مى تواند احتمال ابتالى افراد به این بیمارى را 
بیشتر کند. واقعیت این است که شما نمى توانید جلوى 
پیرى را بگیرید یا ژن هاى خود را کنترل کنید، اما این 
به این معنى نیست که دست شما در برابر این بیمارى 
بسته است و هیچ کارى از شما برنمى آید. این کارهاى 
ساده مى تواند شــما را تا حدى از خطر ابتال به آلزایمر 

دور نگه دارد.
اعداد بدن خود را مدیریت کنید

آیا مى دانید فشار خون، قند خون و کلسترول شما بیش از 
حد باالست؟ تحقیقات نشان مى دهد ارتباطى قوى بین 
آلزایمر و شرایطى مانند فشار خون باال، کلسترول باال، 
دیابت نوع 2 و بیمارى هاى قلبى وجود دارد. بسیارى از 
افراد از درگیر بودن بدون با ایــن اعداد باال خبر ندارند. 
معاینه و آزمایش منظم مى تواند شــما را از این شرایط 

مطلع کند.
وزن خود را بررسى کنید

اگر دچار اضافه وزن هســتید، از همیــن امروز به فکر 
کاهش آن باشید. اضافه وزن، عالوه بر اینکه مى تواند 
زمینه ساز مشکالت بســیارى در بدن شما باشد، یک 
عامل خطرســاز براى آلزایمر نیز محســوب مى شود. 
مطالعات بسیارى نشان داده که چاقى مى تواند مغز را 

به گونه اى دچار تغییر کند کــه احتمال ابتال به آلزایمر 
افزایش یابد.

ورزش دهید
هنگام تمرین و ورزش، حتى اندك، خون بیشــترى به 
مغز مى رود که باعث سالمت مغز مى شود. حداقل 30 
دقیقه ورزش در روز شما را به هدف خود یعنى دورى از 

آلزایمر، مى رساند.
ذهن خود را به چالش بکشید

افرادى که به یادگیــرى ادامه مى دهنــد و همچنان 
اجتماعى هستند ممکن است کمتر به بیمارى آلزایمر 
مبتال شوند. اگر چه این موضوع هنوز کامًال مشخص 
نیست اما تحریک ذهنى ممکن اســت مانند تمرینى 

براى مغز شما باشد تا از روند فراموشى جلوگیرى کند.
کمربند و کاله ایمنى استفاده کنید

تصادف در ماشین آن هم زمانى که کمربند ایمنى خود 
را نبسته اید، یا افتادن از روى موتورسیکلت و دوچرخه 
وقتى کالهى به ســر ندارید، ممکن اســت صدمه و 
ضربه اى به سر و مغز شما وارد کند که سال ها بعد باعث 
بیدارى آلزایمر در شما شود. عالوه براینها، محیط زندگى 
خود را از عواملى که باعث سقوط، صدمه و آسیب به مغز 
مى شود، پاك کنید. یک جسم معلق در خانه، یا فرشى 
بدون محافظ چسبنده از نمونه عوامل خطرساز در محیط 

زندگى شما هستند.
دخانیات را کنار بگذارید

اگرچه مصرف سیگار بیش از هر ماده مخدر دیگرى در 
میان افراد عمومیت پیدا کرده اســت اما باید بدانید که 
مصرف هر نوع توتون و تنباکویى مى تواند زمینه بروز 

بیمارى آلزایمر در شما را فراهم کند.
سالم بخورید

یک رژیم غذایى سالم داشته باشید که در آن انواع میوه ها 
و سبزیجات، غالت سبوس دار، پروتئین بدون چربى و 
لبنیات کم چربى لیست شده باشد. این رژیم غذایى شما 
را از خطر ابتال به آلزایمر و چندین بیمارى خطرناك دیگر 
دور مى کند. چربى اشباع شده موجود در روغن، گوشت ها 
و لبنیات پر چرب، قندهاى اضافه شده، کربوهیدرات و 

نمک را محدود کنید.

مبارزه با کرونا با آناناسچطور از آلزایمر جان سالم به در ببریم

یک متخصص مغز و اعصاب درباره صحت و سقم این باور مردم که بیدار کردن افراد با صداى بلند 
مى تواند موجب سکته فرد شود، توضیح داد.

بیدار کردن برخى از افراد از خواب و جدا کردنشان از رختخواب کار سختى است و در صورتى که 
این کار به فرد دومى سپرده شود، گاهى هر دو طرف را کالفه و با مشکل ایجاد مى شوند. شاید شما 
و دوستانتان هم با این موضوع برخورد کرده باشید که برخى از افراد به هنگام بیدار کردن فردى که 
از آنها خواسته است رأس ساعت مشخصى او را از خواب بیدار کنند، با شوخى هاى عجیب و البته 

وحشتناك به این کار اقدام مى کنند.
ایجاد سر و صداى بلند و فریاد زدن از شوخى هاى نامناسب در هنگام بیدار کردن فردى است که به 
خواب رفته است. برخى از باورهاى عامه در میان مردم درباره رابطه بیدار کردن افراد با صداى بلند 
با وقوع انواع سکته وجود دارد. به گفته پژوهشگران و روانشناسان بالینى بیدار کردن افراد با صداى 
بلند و با ترس عوارض متعددى به دنبال دارد اما نمى توان گفت که این اقدام موجب سکته مى شود.

پزشــکان و متخصصان مغز و اعصاب نیز بر این عقیده هستند که بروز سکته و حاالتى اینچنینى 
در افراد به هنگام بیدار شــدن با صداى بلند و غیر متعارف، مســتلزم داشتن بیمارى هاى قبلى و 

زمینه اى است.
احسان شریفى پور، متخصص مغز و اعصاب درباره عوارض بیدار کردن افراد با صداى بلند اظهار 
کرد: ترس ناگهانى و ترســاندن افراد در هنگام خواب اثرات مخربى را به دنبــال دارد و نباید به 

باورهاى عوام در این مورد اهمیت داد.
او اضافه کرد: بیدار کردن افراد به طور ناگهانى و با صداى بلند در آنها ترسى ایجاد مى کند که منجر 
به بروز عوارض خطرناك قلبى و عروقى خواهد شد. عوارض عصبى و اختالالت روانى هم از دیگر 

عوارض بیدار کردن افراد با صداى بلند است و نباید از آن چشم پوشى کرد.
شریفى پور یادآور شد: باور عامیانه مردم که مى گویند اگر فردى را با صداى بلند از خواب بیدار کنیم 
احتمال ســکته کردن او وجود دارد، از دیدگاه متخصصان و پزشکان مغز و اعصاب درست نیست 

و صحت ندارد.
او تأکید کرد: فرایند خواب و بیدار کردن افرادى کــه داراى بیمارى هاى زمینه اى قلبى و عروقى 
بوده یا به دیگر اختالالت جسمى و روحى مبتال هستند با سایر افراد متفاوت است و باید با دقت نظر 

بیشترى نسبت به بیدار کردن این افراد اقدام کرد.

اگر با صداى بلند افراد را بیدار کنیم
 چه مى شود؟

آمریکا نشان مى دهد آنزیم بروملین جلوى اتصال ژنوم هاى ویروس کرونا به سلول هاى بدن را 
مى گیرد. البته در مورد نحوه دقیق این رخداد هنوز اطالعات کافى وجود 
ندارد. پیش از این کارآیى بروملین براى مداواى التهاب و دردهاى 
مختلف ثابت شده بود. هنوز مشخص نیست براى تولید 
داروى ضدکرونا با اســتفاده از آنزیم یادشده به چقدر 

زمان و هزینه نیاز است.

مطالعات علمى انجام شده نشــان مى دهد درصد قابل 
توجهــى از بچه ها قد مناســبى ندارنــد در حالى که با 
رژیم غذایى و ســبک زندگى متفاوت مــى توانند قد 
بلندترى داشته باشــند. والدین عمومًا نمى دانند چطور 
به تغذیه کودك خود رسیدگى کنند و معموًال بعد از بلوغ 

فرزندشان نیز فکر مى کنند که رشد متوقف شده است.

در حالى که پســران از نظر علمى تا 21 یا 22 سالگى و 
دختران تا 18 ســالگى قد مى کشند و حتى گاهى تا 25 
سالگى قد کشیدن با ســرعت کمترى ادامه مى یابد، از 
این فرصت براى رشد و قد کشــیدن باید استفاده کرد. 
با توجه به اینکه پســربچه ها اگر بالغ شوند به رشدشان 
لطمه اى وارد نمى شود اما دختر ها پس از بلوغ چهار تا پنج 
سال زمان دارند تا رشد متوقف شود به همین دلیل باید 
به گونه اى تغذیه شوند که به سرعت بالغ نشوند و از زمان 

قد کشیدن استفاده کنند.
در شرایط جدید ناشى از دوران کرونا، بچه ها اغلب خیلى 
دیر مى خوابند در حالى که هورمون رشد در اوایل شب 
به حداکثر مى رسد و زمانى باعث قد کشیدن مى شود که 
بچه خواب باشد، اما در این شرایط هورمون رشد باعث 
مى شود که به جاى قد کشیدن چاق شوند. همچنین دیر 
بیدار شــدن و خوردن وعده هاى غذایى اشتباه به جاى 
صبحانه نیز از دالیل دیگر است. در ضمن به دلیل شیوع 
کرونا و مشکالت اقتصادى، بسیارى از خانواده ها مصرف 
سبزیجات و میوه ها را کاهش داده اند و همین موضوع 

آسیب زننده است.

آیا کرونا بر کوتاهى قد کودکان تأثیر دارد؟

خیلى از افراد دچار ریزش مو مى شــوند و طبیعى 
اســت اما اگر این ریزش بیشتر از حد معمول شود 
باید درمان شود اما براى درمان ابتدا باید دلیل آن 
را شناســایى کرد. تا زمانى که دلیل اصلى ریزش 
مویتــان را پیدا نکنیــد قادر بــه متوقف کردنش 
نخواهید بود پس باید عواملــى را که مى تواند به 
ریزش مو در دوران جوانى منجرشود بدانید. ریزش 
مو بیش از 60 درصد مردان را قبل از 30 ســالگى 
درگیر مى کند و عوامل خاص ممکن است بر ریزش 

مو تأثیر بگذارند. برخى از این موارد عبارت اند از:
  اســترس باعث ریزش مو و افزایش هورمون 

کورتیزول مى شود.
  بــرخــــى بیمــارى هــا 

مى تواند باعث شــود که 

فولیکــــول هاى مو به طور نامناسب کار کنند، 
مانند تیروئید، کم خونى، یــا دیابت. عفونت هاى 
قارچى اغلــب باعث ریزش مو مى شــوند اگرچه 
اغلب موقتى است. بیمارى ها اغلب باعث ریزش 

مو نیز مى شوند.
  داروهاى خاص مانند شــیمى درمانى مى تواند 

باعث ریزش موى شدید شود.
  اغلب اوقات، استفاده از سشــوار، شامپو کردن 
و ســفت بســتن مو مى تواند باعث آســیب به 

فولیکول هاى مو شود. 
  دلیل دیگر ریزش مو فرایندهاى شیمیایى مثل 
رنگ، دکلره یا ضد عفونى کردن است البته به طور 
معمول دلیل طاسى نیست و مو 

دوباره رشد خواهد کرد.

علت ریزش مو در جوانى چیست؟

عضو کمیته کشورى مقابله با کرونا، خواستار به تعویق 
انداختن کارهاى غیر ضرورى دندانپزشکى در ایام اوج 

گیرى کرونا شد.
مســعود مردانى در خصــوص مراجعات بــه مراکز 

دندانپزشکى، اظهار کرد: کسى که خدمات 
دندانپزشــکى اورژانسى دارد مثًال 

دچار عفونت دندان شده حتمًا 
باید به دندانپزشک مراجعه 
کند امــا انجــام کارهاى 
غیرضرورى دندانپزشکى 
به هیــچ عنــوان توصیه 

نمى شود.
 وى افزود: بسیارى از مردم 

بــه ســمت خدمــات لوکس 
دندانپزشکى رفته اند اما در شرایط 

کرونایى کــه میزان ابتــال رو به افزایش 
اســت، انجام و دریافت این خدمات بــه هیچ عنوان 

توصیه نمى شود.
مردانى با اشــاره به اینکه برخى همکاران دندانپزشک 
با رعایــت پروتکل هاى بهداشــتى و احتیاطات الزم 

تمامى خدمات را به بیمــاران خود ارائه مى دهند، ادامه 
داد: دندانپزشکان قبل از ویزیت بیمار حتمًا تریاژ انجام 
دهند تا بدانند بیمارى که مراجعــه کرده طى دو هفته 
اخیر بیمارى حاد تب دار داشته است، طى این دو هفته 
با بیمار کرونایى در تماس بوده اســت یا 
نه، آیا مســافرت رفته است یا نه و 
اینکه در منزل بیمار کرونایى 
تحت قرنطینــه وجود دارد 
یا نه کــه در صورت مثبت 
بودن پاسخ باید از پذیرش 
بیمار خوددارى کنند و پس 
از گذشت دو هفته و انجام 
اقدامــات الزم مى تواند به 
دندانپزشــکى بــراى دریافت 

خدمات مراجعه کند.
عضو کمیته کشورى مقابله با کرونا استفاده 
از ماسک، شیلد و دستکش را براى دندانپزشکان الزامى 
دانست و گفت: دندانپزشکان حتى با وجود انجام تریاژ 
باید از ملزومــات حفاظتى در حین ارائــه خدمات به 

بیماران استفاده کنند تا میزان آسیب به حداقل برسد.

فعالً دور دندانپزشکى را خط بکشید

بیشتر ما تصور مى کنیم که ورزش باعث افزایش اشتها و گرسنگى مى شود اما تحقیقات نشان مى دهد 
که ورزش هاى هوازى مثل دوچرخه سوارى، دو، شنا و... باعث کاهش اشتها مى شوند.

تحقیقات انجام شده نشان مى دهد 45 دقیقه ورزش با تردمیل باعث کاهش اشتها به غذا نسبت به 
حالت معمول مى شود، به نظر مى رسد یکى از عوامل اثرگذار در این پدیده افزایش حرارت بدن باشد.
درســت مثل زمانى که غذایى تند و پر ادویه مى خوریم و مغز ما تصور مى کند دماى بدن به شدت 
باال رفته است. به  طور مثال فلفل حاوى ماده اى به نام کپساســین، عامل طعم تند آن است که با 

گیرنده هاى حس دماى زبان وارد تعامل شده و احساس گرمى را به بدن القا مى کند.
تحقیقاتى که در زمینه ارتباط دماى بدن یا خوردن غذاهاى گرم با میزان اشتها انجام شده وجود ارتباط 

میان دماى بدن و اشتها را ثابت کرده است.
تحقیقات نشان مى دهد که ورزش هاى هوازى تأثیر بیشترى در کاهش اشتها دارند. این مسئله نشان 

مى دهد انجام ورزش براى کاهش وزن مؤثرتر باید به صورت هوازى انجام شود.
با این حال نمى توان هنوز ادعا کرد که انجام ورزش در طوالنى مدت و به طور کلى منجر به خوردن 
غذاى کمتر مى شود یا خیر، این مطالعات تنها نشان دهنده کاهش موقت اشتها هستند، پدیده اى 

که مى تواند در ترکیب با یک برنامه غذایى و استراتژى چند وجهى براى کاهش وزن استفاده شود.

ورزش اشتها را کم مى کند؟

معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــکى بوشهر گفت: 
نشانه هاى معمولى بیمارى کرونا شامل سرفه، تب، بدن  
درد و تنگى نفس در ســالمندان ممکن است بروز نکند و 
احتماًال با نشانه هاى ضعف، بى حالى، بى اختیارى ادرار و 

مدفوع، غذا نخوردن و کاهش هوشیارى بروز کند.
عبدالمحمد خواجه ئیان گفت: تشخیص 

بیمارى کرونا در سالمندان نسبت 
به سایر افراد مشــکل تر بوده 

و نداشــتن عالیم معمولى 
کرونا پزشــک و خانواده را 
در تشــخیص دچار مشکل 
مى کند. وى یادآور شــد: با 
همه گیرى بیمــارى کرونا، 

لزوم مراقبــت افراد در معرض 
خطر از جمله سالمندان از حساسیت 

باالیى برخوردار شده است. 
خواجه ئیان گفت: برخى بیمارى ها رابطه اى نزدیک 

با سن دارند و با توجه به همه گیرى ویروس کرونا سالمندان 
در مقایسه با سایر افراد و گروه هاى سنى، مستعدتر براى 
ابتال به این بیمارى هستند، این وضعیت مراقبت از آنان را 
براى خانواده ها و مسئوالن مضاعف مى کند. وى گفت: از 

لمس، بغل کردن و بوسیدن مادربزرگ و پدربزرگان باید 
خوددارى کرد و قبل از هرگونه ارائه مراقبت به فرد سالمند 
دست هاى خود را به روش صحیح با آب و صابون به مدت 

20 ثانیه بشویید.
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى بوشهر 
تأکید کرد: ماسک، دســتکش و مواد 
ضدعفونى کننده را در اختیار عضو 
ســالمند قرار دهیــد و مراقب 
عالیم ســرفه، عطســه و 
تب در خود و عضو سالمند 
منزل باشــید و در صورت 
مشاهده با پزشک یا مراقب 
ســالمت خــود در مراکــز 
جامع ســالمت یــا خانه هاى 
بهداشت تلفنى مشــورت کنید. 
وى با تأکیــد بر اینکه عضو ســالمند 
خانواده را به مکان هاى پر ازدحــام نبرید افزود: 
در صــورت ابتالى ســالمند بــه بیمــارى زمینه اى، 
دیابت، بیمارى هاى قلبى عروقى و تنفســى و یا نقص 
ایمنى تا حد امــکان از خروج آنها از منــزل جلوگیرى

 شود.

عالیم کرونا در سالمندان متفاوت است؟

و ى یزول ور
ببــرخــــى بیمــارى هــا 

مى تواند باعث شــود که 

ور ب ب ن ر ى و ی ر ر
معمول دلیل طاسى نیست و مو 

دوباره رشد خواهد کرد.
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سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار به اســتناد بند 3 مصوبه هیئت مدیره 
سازمان مورخ 99/06/13 در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه اتوبوس شهرى با مدل 
1388 در مسیر شهرك سیمرغ به اصفهان و بالعکس از طریق مزایده عمومى و بر اساس 

قیمت پایه کارشناسى انجام شده به صورت نقد و اقساط، اقدام نماید.
لذا، از کلیه متقاضیان دعوت مى شــود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مزایده حداکثر تا تاریخ 1399/07/28 به دبیرخانه سازمان واقع در دولت آباد برخوار، 
خیابان شهید مطهرى، طبقه دوم شرکت تعاونى مصرف کارکنان شهردارى، مراجعه 
نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1399/07/29 ساعت 13:00 در محل سازمان باز و قرائت 

خواهد شد.

آگهى تجدید مزایده (نوبت دوم)

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزدوشنبه به تاریخ 99/7/28
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزسه شنبه به تاریخ 99/7/29

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

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )

آگهى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید ، حمل و اجراى پارکینگ ( 75 جایگاه ) جهت ستاد  99/2-3-111
273,000,000جارىمرکزى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

خرید دریچه منهول فاضالبى چدنى لوالدار  C250 ،90 کیلوئی 99-3-129
305,000,000جارىجهت منطقه فالورجان

319,000,000جارىخرید لوله هاى فوالدى در اقطار 100 ، 150 ، 300 و 600 میلیمتر 99-3-130

نوبت دوم

چاپ اول

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:99/7/12

برنامه هاى مدیریت شــهرى اصفهان به مناســبت هفته ملى 
سالمندان و مجموعه اقدامات آن براى پیوستن به شبکه جهانى 

شهرهاى دوستدار سالمند در نشستى تشریح شد.
این نشســت با حضور مسئوالن شــهرى در عمارت باغ زرشک  
برگزار و در آن بر پیوستن قریب الوقوع شــهر اصفهان به شبکه 
جهانى شــهرهاى دوستدار ســالمند و آغاز فاز دوم و اجرایى این 

طرح تأکید شد.
در ابتداى این نشســت، محمد عیدى، معاون شــهردار و رییس 
ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان، پیام 

قدرت اله نوروزى شهردار اصفهان را قرائت کرد.
شــهردار اصفهان در این پیام ضمن گرامیداشــت روز جهانى 
سالمند آورده بود: «به گمان ما شــهر دوستدار سالمند شهرى 
اســت فرهنگى که در خود، ســه شــاخص زیســت پذیرى، 
حیات محــورى و معناگرایى را  در دو ســاحت فضاى کالبدى 
و شبکه روابط انسانى شهر بروز و ظهور داده است و با توجه و 
تکیه بر تمامى اضالع و ابعاد هرم جمعیت مى کوشد توسعه را با 
شاخص پایدارى محقق سازد. به اعتبار این مقدمه، بر این باورم 
که ســالمندى بیش و پیش از این که یک واقعیت بیولوژیک 
باشــد، پدیده اى اجتماعى اســت که رویکرد و نحوه مواجهه 
ما در زیستگاه هاى شــهرى مى تواند آن را تبدیل به فرصتى 
براى ارتقاء ســطح خالقیت فرهنگى، مسئولیت شهروندى و 
مشارکت جویى اجتماعى کند یا تهدیدى که تالى آن ناامیدى و 

گوشه گیرى و بى انگیزگى باشد.»
■■■

در ادامه، رییس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با بیان اینکه جامعه باید به سالمندى به عنوان یک 
ارزش در میان زنجیره هاى ارزش خود بنگرد، اظهار داشت: یکى 
از سیاست هاى اولویت دار مدیریت شهرى اصفهان در چند سال 
اخیر توجه جدى به زیرساخت هاى زیست پذیرى، حرکت در مسیر 
توسعه پایدار و ایجاد شهرى دوستدار سالمند و مناسب براى زیست 

آنها بوده است.
کوروش محمدى افزود: نگاه ما در این مسیر مبتنى بر چند حوزه 

بود؛ نخست حوزه نگرش ها و باورهاى جامعه که معتقدیم اگر قرار 
باشد شهرى دوستدار سالمند و دوستدار کودك باشد باید باورپذیر 
باشد و به تغییر باورها تن دهد و در درجه دوم انرژى خود را معطوف 
به ایجاد و اصالح زیرساخت  ها کردیم و در این زمینه به وجود تعامل 
با بخش ها و دســتگاه هاى گوناگون تأکید داشــته چون به دلیل 
محدودیت هاى مالى، هیچ دستگاهى نمى تواند به تنهایى به وظایف 

خود در حوزه هاى اجتماعى و انسانى عمل کند.
وى گفت: از حدود دو ســال پیش دبیرخانه شهر دوستدار سالمند 
را در شهردارى اصفهان و به طور مشخص در معاونت اجتماعى 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى مستقر کردیم و از 
آن زمان تاکنون مجموعه اقدامات ارزشــمندى در این دبیرخانه 

انجام شده است. 
■■■

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران نیز در ارتباطى 
زنده با این نشست، گفت: آماده آغاز فاز دوم برنامه شهر دوستدار 

سالمند در اصفهان با همکارى شهردارى اصفهان، شوراى ملى 
سالمندان ایران و بهزیستى اصفهان هستیم.

لیال السائجى جودان بیان کرد: نتایج این همکارى طوالنى مدت 
به گوش خیلى از کشورها رسیده و تمایل دارند از تجربیات شهر 

اصفهان در این زمینه استفاده کنند.
وى با بیان اینکه سالمندى به ســرعت در ایران و جهان در حال 
گسترش است، افزود: البته اینکه بیش از 10 درصد جمعیت یک 
کشور را سالمندان تشــکیل دهند نشان دهنده توسعه مولفه هاى 

بهداشتى و رفاه در آن کشور است.
نماینده صندوق جمعیت ســازمان ملل متحد در ایران ادامه داد: 
شهرهاى بسیارى در دنیا در تالش هســتند به شبکه شهرهاى 
دوستدار سالمند بپیوندند. هم اکنون 830 شهر در 41 کشور جهان 
عضو این شبکه هستند و مطمئن هستم که اصفهان نیز به زودى 
به این شبکه مى پیوندد. تمرکز ما امسال بر تدوین برنامه عملیاتى و 
راهبردى تحقق محیط دوستدار سالمند و اجرا در پنج محله اصفهان 

به صورت پایلوت است.
■■■

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان نیز در این نشست تأکید کرد، اگر 
دبیرخانه شهر دوستدار سالمند در جایى به جز شهردارى اصفهان 

تشکیل مى شد امروز انجام چنین اقداماتى میسر نبود.
مرضیه فرشاد اظهار داشت: پس از ثبت رسمى اصفهان در شبکه 
شهرهاى دوستدار سالمند ظرف یکى دو ماه آینده، فاز اجرایى آن 
آغاز مى شود. وى افزود: رشد سالمندى در اصفهان کمى از میانگین 
کشورى باالتر است. میزان ســالمندى در استان اصفهان 10,6 
درصد و میانگین کشورى 9,2 درصد است که این موضوع مسئولیت 
ما را سنگین تر مى کند. حدود 3 هزار نفر از سالمندان اصفهانى در 
خانه هاى سالمندان زندگى مى کنند و رویکرد فعلى، ایجاد خانه هاى 

کوچک به جاى خانه هاى سالمندان وسیع است.
به گفته مدیرکل بهزیستى استان اصفهان، شهر دوستدار سالمند 
به ما کمک مى کند که شــرایط بهتر زندگى براى سالمندان را در 
هشت محور شامل محیط مناسب سازى شده، حمل و نقل مناسب، 
مشارکت اجتماعى، مشارکت مدنى و اشتغال، احترام، اطالعات و 

ارتباطات، حمایت اجتماعى و خدمات سالمت فراهم کنیم.
■■■

رییس دبیرخانه شوراى ملى سالمندان کشور نیز در ارتباط زنده با 
این نشست گفت: نگاه ما در سند ملى سالمندان این است که محیط 

مناسبى براى سالمندان فراهم کنیم. 
حسام الدین عالمه اظهار داشت: خوشــبختانه شهر اصفهان به 
صورت عملیاتى وارد حوزه شهر دوستدار سالمند شده، در حالى که 
شاید شهرهاى زیادى در ایران داعیه دار این امر هستند که اقدام 

عملى کمترى در آنها صورت گرفته است.
به گفته وى، پنج نقطه شــهر اصفهان از جمله محور گردشگرى 
آن براى فراهم کردن مختصات شــهر دوستدار سالمند انتخاب 

شده است.
در پایان این مراسم از مجموعه تولیدات سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان با موضوع ســالمندان و لوگوى شهر 

دوستدار سالمند رونمایى شد.

معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان با تشریح برنامه هاى این سازمان در هفته ملى تکریم سالمندان 
گفت: «کرونا، فرصتى براى تغییر نگاه به سالمندان»، شعار روز جهانى سالمند است.

مرتضى رشیدى با بیان اینکه برنامه هاى هفته ملى تکریم سالمندان که از 7 مهر ماه 
آغاز شده است تا 13 مهرماه برگزار مى شود، درباره برنامه هاى این سازمان به این 
مناسبت اظهار داشت: امسال "کرونا، فرصتى براى تغییر نگاه به سالمندان" شعار 
روز جهانى سالمند است و تالش کردیم برنامه هاى خود را متناسب با این شرایط و 

به صورت مجازى برگزار کنیم.
وى افزود: ثبت درخواســت اصفهان براى عضویت در شــبکه جهانى شهرهاى 
دوستدار سالمند از جمله اقدامات شهردارى اصفهان بوده است و در یک سال گذشته 

برنامه هاى مدونى در این راستا با همکارى اداره کل بهزیستى استان اجرا کردیم.
به گفته معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان، اختصاص تبلیغات شهرى به موضوع سالمندى موفق، 
اختصاص بخشى از مجموعه ســالمت اجتماعى "فیروزه" به موضوع سالمندى، 
آماده سازى هشت بروشــور و هفت کتابچه با موضوع سالمندى، طراحى لوگوى 
اصفهان شهر دوستدار سالمند به دو زبان فارسى و انگلیسى و تدوین دو عنوان کتاب 
در زمینه سالمندان نیز از دیگر اقدامات این سازمان براى تکریم سالمندان بوده است.
وى با اشــاره به اجراى طرح "قصه گویان ســپید" براى آمــوزش قصه گویى به 
ســالمندان ادامه داد: قرار بود این طرح با حضور این قصه گویان در مدارس ادامه 
یابد که با توجه به شــیوع بیمارى کرونا این امکان میسر نشــد و به زمان دیگرى 

موکول شد.
به گفته معاون اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان، جشنواره ملى عکس سالمندى با حضور عکاسان سراسر کشور 

برگزار شده و 40 اثر برگزیده به زودى در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
رشــیدى بیان کرد: در طرح پیک دانایى، کتاب هایــى از مجموعه کتابخانه هاى 
شهردارى اصفهان با پیک رایگان براى ســالمندان ارسال مى شود و ضمن اینکه 
ســالمندان براى عضویت در این کتابخانه ها از تخفیــف 50 درصدى برخوردار 

مى شوند، مى توانند از این طرح رایگان نیز استفاده کنند.
وى تصریح کرد: باغ تجربه نیز به عنوان دفتر تخصصى سالمند سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان برنامه هاى گوناگونى براى پر کردن اوقات 

فراغت سالمندان برنامه ریزى کرده است. 

برنامه هاى سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى 

اصفهان در هفته تکریم سالمندان 
اصفهان در آستانه پیوستن به شبکه شهرهاى دوستدار سالمند
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