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گیاهى بدبو
 اما پرخاصیت

جشنواره فیلم کودك داراى موزه مى شود 
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ماسک سه  الیه را بیشتر از 
1300 تومان نخرید

چتر حمایتى معاونت فرهنگى 
شهردارى بر سر هنرمندان

نمایندگان خوزستان 
جلسه با رئیس جمهور را 

ترك کردند
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مادر رفته بود  
نان بخرد که...

خواص و فواید مصرف سیر و برخى از هزاران فایده 
مصرف این گیاه بدبو ولى دوست داشتنى (سیر) را 
اگر بدانید هرگز از مصرف آن غافل نخواهید شد.

سیر گیاهى بدبو ولى خوش طعم است که به دلیل 
فواید درمانى فراوانى که دارد، بسیار مورد توجه ...

 شنبه ظهر بود که مادر «محمد» براى خرید نان 
از خانه بیرون رفته بود. پدر مریض محمد و برادر 
معلولش و دو برادر خردسالش در اتاق محقرشان 
منتظــر مــادر بودند و البــد با خودشــان فکر 
مى کردند که محمد گوشــه اى از آشــپزخانه 
نشســته و دارد درس مى خواند. امــا ماجرا چیز 
دیگرى بود. پسرك داشــت مراسم خودکشى و 

اعدام خود را مهیا مى کرد.
مادر که از راه رســید، چندین بار بر در کوفت اما 
کسى در را باز نمى کرد. پدر از داخل خانه و مادر 
بیرون در منتظر بودند که محمد به سمت در بدود 
و تصویر لبخندش در قاب در رو به مادرش پدیدار 

شود. انتظار که طوالنى شد...

کمر بیمارستان هاى اصفهان در آستانه شکستن استکمر بیمارستان هاى اصفهان در آستانه شکستن است
سردخانه بیمارستان الزهرا(س)  دیگر جایى براى جانباختگان نداردسردخانه بیمارستان الزهرا(س)  دیگر جایى براى جانباختگان ندارد
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در نشست خبرى سى و سومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان عنوان شد

على سلیمانى: نقش اصلى 
سریال ده نمکى را ایفا مى کنم

کیانى ماندنى است؟
هافبک با تجربه سپاهان مذاکرات مثبتى 

براى تمدید قراردادش داشته است.
مهدى کیانى که طــى دو فصل اخیر در ســپاهان 

عضویت داشته و بازیکن ثابت این تیم به شــمار مى آمد، در روزهاى 
گذشته شایعه جدایى اش از جمع طالیى پوشان اصفهان مطرح شد ولى 

به نظر مى رسد همچنان در این تیم ماندنى شود.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

روند توسعه 
سرمایه گذارى ها 

در اصفهان 
رو به افزایش است

اعالم جزئیات طرح «پیش دبستانى مجازى»
توسط معاون وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت
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على محمدى على محمدى 
در مخمصهدر مخمصه

کنمسریال ده نمکى را ایفا مى کنم ایفام را کنسریالدهنمک فا ا ا ک ن مالد ى ی ىر ل ری
4

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: در آخرین مجمع عمومى ساالنه 
این بانک، پیشنهاد هیئت مدیره مبنى بر هزینه کرد منابع جمع آورى شده از محل 
وجه التزام در حوزه مسئولیت اجتماعى مورد موافقت مجمع عمومى قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومى بانک قرض الحســنه مهر ایــران، مرتضى اکبرى، 
مدیرعامل این بانک گفت: وجه التزام یا جریمه تأخیر تأدیه همان پولى است 
که بانک ها بابت تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیالت از مشتریان خود دریافت 
مى کنند. در واقع وجه التزام نوعى ضمانت است که باعث انضباط مالى مشتریان 
بانک ها مى شود. بانک ها ناگزیر از دریافت وجه التزام هستند، زیرا این جریمه به 

نوعى ابزار وصول مطالبات است.
وى این طور ادامه داد:  به بیان ساده اگر فرد تسهیالت گیرنده تفاوتى بین پرداخت 
سر موعد و دیرتر از آن احســاس نکند، چرا باید بدهى خود به بانک را در زمان 
سررسید اقساط بپردازد و آن را به تأخیر نیندازد؟ معرفى نشدن ابزار جایگزین از 
سوى مخالفان با وجه التزام و تحت فشار قرار گرفتن بانک ها از منظر ریسک 
اعتبارى و ریسک نقدینگى در صورت حذف این ابزار، باعث شده بانک ها ناگزیر 

از دریافت جریمه یاد شده باشند.
نقش بانک مهر ایران در حوزه مســئولیت اجتماعى پررنگ تر 

مى شود
اکبرى اظهار کرد: در بانک هاى اسالمى سایر کشــورها جریمه تأخیر صرفًا 
به فعالیت هاى خیریه اختصاص مى یابد و با سایر منابع بانک ادغام نمى شود. 
جریمه تأخیر در بازپرداخت اقساط، در اکثر بانک هاى اسالمى در حسابى مجزا 
جمع آورى مى شــود و صرفًا در فعالیت هاى خیرخواهانه و غیرانتفاعى مورد 

استفاده قرار مى گیرد. به عبارتى، بانک از جرایم دریافتى از تأخیر، هیچ نفعى 
نمى برد.

وى اینطور ادامه داد: بانک مهر ایران به عنوان نخســتین و بزرگترین بانک 
قرض الحسنه کشور که صرفًا بر اساس عقد قرض الحسنه عمل کرده و تمام 
محصوالت خود را بر مبناى این عقد تعریف مى کند، در سال هاى اخیر در ترویج 
بانکدارى اسالمى نقشى اساسى داشته است. داشتن بیش از 9 میلیون مشترى 
و پرداخت هفت میلیون و 800 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه گواهى بر 

گستردگى فعالیت هاى این بانک است.
مدیرعامل بانک مهر ایران خبر داد: این بانک در رابطه با نحوه هزینه کرد جریمه 
تأخیر تأدیه نیز پیشگام شده و هیئت مدیره این بانک در آخرین مجمع عمومى 
که 30 شهریور برگزار شد، پیشنهاد کردند تا وجه دریافتى بابت این جریمه در 
حوزه مسئولیت اجتماعى صرف شود. خوشبختانه این موضوع مورد موافقت 
سهامداران بانک مهر ایران قرار گرفت و این بانک براى نخستین بار در سطح 
شبکه بانکى کشور،  نسبت به صرف وجوه دریافت شده بابت تأخیر تأدیه در امور 

خیر و حوزه مسئولیت اجتماعى اقدام خواهد کرد.
اکبرى یادآورى کرد: بانک مهر ایران پیش از این نیز در حوزه مسئولیت اجتماعى 
فعالیت هاى جدى داشته اســت. بیمه 500 هزار خانه روستایى در سه استان 
محروم که تقدیر معاون پارلمانى رئیس جمهورى و رئیس ســازمان مدیریت 
بحران را در پى داشت، ساخت 100 واحد مسکونى براى سیل زدگان و همچنین 
ساخت مدرسه و خانه بهداشت در مناطق محروم برخى از اقدامات بانک در این 

حوزه به شمار مى رود.

بانک قرض الحسنه مهر ایران پیشگام شد؛

 صرف جریمه دیرکرد در امور عام المنفعه

عملکرد شش ماهه اول سال مالى
 سال1399شهردارى خوانسار 

محسن اسحاقى - شهردار خوانسار

بودجه/اصالح کد هزینهعملکردبودجهشرح درآمدکددرآمد
عملکردبودجهبودجه

50101
درآمد ناشى 
از عوارض 

عمومى(درآمدهاى 
مستمر)

88,84239,169مصارف هزینه125,50046,480601

درآمدهاى ناشى از 50102
تملک دارایى 5,8002,137602عوارض اختصاصى

141,15824,192سرمایه اى

50103
بهاء خدمات 
و درآمدهاى 

موسسات انتفاعى 
شهردارى

20,0000دیون6,9001,761603

50104
درآمد حاصل 

از وجوه و اموال 
شهردارى

7,000952

50105
کمک هاى اعطائى 
دولت و سازمانهاى 

دولتى
00

اعانات و هدایا و 50106
19,22024,637دارائى ها

ماده101قانون 50201
18,0004,617شهردارى

فروش اموال50202
66,5805,403 غیر منقول

فروش اموال 50203
1,0000منقول و اسقاط

مانده
(على الحساب ها 

و موجودیها)
022,626

250,00085,987جمع کل250,00085,987جمع کل

ارقام به میلیون ریال
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رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبرى که به بهانه 
توزیع ماســک 1300 تومانى در داروخانــه ها برگزار
 شــد،  گفت: اکنــون نزدیک بــه 80 تــا 90 روز از 
اعالم رســمى قیمت ماســک براى مصــرف کننده 
مى گــذرد و اعالم شــده که مصــرف کننــده نباید 
ماســک ســه الیه را بیش از 1300 تومــان دریافت 
کند، اما متأســفانه شــاهدیم کــه على رغــم تولید 
بسیار زیاد ماســک در کشــور، این اقالم با رقم هاى 
باالتــر از 1300 تومان عمًال به دســت مصرف کننده

 مى رسد.
محمدرضا شانه ســاز با بیان اینکه در مواردى شاهدیم 

که عمــًال ماســک 1300 تومانى با قیمت بیشــترى 
به دســت مصرف کننده مى رســد، گفــت: از مردم 
مى خواهیم مطالبه گر ماســک 1300 تومانى باشــند 
و اجازه ندهند ماسک ســه الیه با قیمت بیشتر عرضه 
شــود. از نظر تعــداد تولید هیچ مشــکلى در کشــور 
نداریم و روزانه 21 میلیون ماســک در کشــور تولید 
مى شود و پنج تا شــش میلیون ماسک روزانه در اختیار 
داروخانــه ها به عنــوان مرکز اصلى عرضه ماســک 
قرار داده شــود که برنامه ریزى آن آغاز شــده است. 
تمرکــز جــدى ســتاد کرونا بــر عرضه ماســک در 

داروخانه هاست./3224

عضو ســتاد ملى مقابله با کرونا گفت:  میانگین ســنى 
فوتى هاى ناشــى از کرونا به 70/5 سال رسیده است و 
82 درصد افرادى که جان خود را بر اثر بیمارى از دست 

مى دهند، بیمارى هاى زمینه اى دارند.
مســعود مردانى تأکید کرد: افرادى کــه بیمارى هاى 
سرطان، قلبى، عروقى، دیابت، صعب العالج و... دارند 
باید واکســن آنفلوآنزا تزریق کنند و فقط دریافت این 
واکسن مانند سال هاى گذشــته مربوط به مهر و آبان 

نبوده و مى توان در هر زمانى آن را انجام داد.
مردانى اظهار کرد: ناقالن ویروس کرونا بدون عالمت 
افرادى هستند که در ترشحات دستگاه تنفسى و تحتانى 

خود عامل ویروس هســتند، اما عالیم بالینى ندارند و 
باید فکر کنیم فــردى که در مترو یا اتوبوس یا ســایر 
اماکن عمومى هســت، ممکن اســت ناقــل ویروس 

باشد.
این متخصص بیمارى هاى عفونى ادامه داد: این افراد از 
نظر اپیدمیولوژى و انتقال بیمارى، مهم هستند و به دلیل 
اینکه این افراد به مدت 14 روز مى توانند این ویروس را 
به دیگران منتقل کنند در نتیجه ناقالن بدون عالمت را 
باید جداسازى کنیم و بگوییم در خانه به مدت دو هفته 
استراحت کنند، دستان خود را مرتب بشویند و از ماسک 

و دستکش استفاده کنند./3222

ماسک سه  الیه را بیشتر از 
1300 تومان نخرید

میانگین سنى فوتى ها
 70/5 سال است

برنامه عادل مجوز نگرفت
برنامه «99» به تهیه     صبح سینما |
کنندگى و اجراى عادل فردوسى پور که مدتى 
است تصویر پروانه ساخت آن، که توسط وزارت 
ارشاد صادر شده در رسانه ها منتشر شده است 
نتوانست از «ساترا» مجوز دریافت کند. وى او 
دى ها فعًال نمى توانند صرفــًا با مجوز وزارت 
ارشاد برنامه اى را به پخش برسانند و براى تولید 
و انتشار محتوا مجوز «ساترا» نیز باید صادر شده 
باشــد. پیش از این، برنامه «همرفیق» شهاب 
حســینى نیز با وجود دریافت پروانه ســاخت از 
وزارت ارشاد مجبور به اخذ مجوز از «ساترا» شد.

ابتالى 220 تن در 
یک بیمارستان به کرونا 

  ایسنا| دکتر حسین بدخشــان، مدیر 
بیمارســتان مدرس تهران با بیــان اینکه تا به 
امروز قریب به 220 نفر از کادر درمان و نیروهاى 
پشتیبانى ما درگیر کرونا شــده اند، عنوان کرد: 
متأســفانه طى این مدت چند نفر از همکاران 
خدوم بیمارستان نیز جان خود را از دست دادند 
و همواره حدود 30 نفــر از نیروها و کادر درمان 
بیمارستان به دلیل ابتال در مرخصى استعالجى 
به سر مى برند، که این مسئله چالش بزرگى براى 

بیمارستان ایجاد کرده است./3218

بازگشت مجرى جنجالى 
عبدالرضا امیراحمدى صبح      خبر آنالین |
دیروز در برنامه صبحگاهى تلویزیون حاضر شد. 
عبدالرضا امیراحمدى که با اظهار نظرش درباره 
پرســپولیس باعث حواشــى زیادى شده بود با 
تصمیم مدیران شبکه یک از برنامه صبحگاهى 
اخراج شده بود، صبح دیروز دوباره به این برنامه 
برگشــت و مقابل دوربین قرار گرفــت. او در 
گفته اش درباره وزیر ورزش و پرسپولیس مورد 
حمله هواداران و مدیران این تیم قرار گرفته بود 
و در عذرخواهى اش هم طعنه اى به قرمزپوشان 

تهرانى زده بود./3219

هجوم طوطى ها به 
استانبول

  ایرنا | روزنامه «حریت» چاپ ترکیه یک 
شنبه شب نوشــت که طوطى هاى سبز به تمام 
مناطق اســتانبول هجوم آورده اند، رخدادى که 
این ترس را ایجاد کرده است که تعداد بى شمار 
آنان بر توازن زیســت محیطى این شهر تأثیر 
مخرب داشته باشد. این روزنامه خاطرنشان کرد 
که زادگاه اصلى این پرندگان جنوب آسیا و شرق 
آفریقاســت، اما پس از واژگونــى یک کامیون 
حامل صدها طوطى در سال 1996 در استانبول، 

آنها در این شهر شروع به زاد و ولد کرد ه اند. 

تغییر جنسیتى-سنى
على اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون    برنا|
بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى و عضو 
ناظر مجلس در ستاد کشورى کنترل و مبارزه با 
دخانیات، از افزایش مصرف سیگار بین زنان خبر 
داد و افزود: متأسفانه میزان مصرف سیگار بین 
خانم ها افزایش پیدا کرده است و بدتر اینکه سن 
مصرف ســیگار پایین آمده و نوجوانان را درگیر 

کرده است./3220

کرونا همه جا یک شکل است
مینو محرز، عضو کمیته ملى مقابله با    برنا|
کرونا در پاسخ به این شایعه که گفته مى شود فقط 
مردم در ایران چندین بار به  کرونا مبتال مى شوند 
و در دیگر کشورها چنین مقوله اى نیست، تأکید 
کرد: این ویروس در همه جاى دنیا به یک شکل 
است. مقاالت متعددى در این رابطه وجود دارد. به 
گفته کارشناس سازمان جهانى بهداشت تمامى 
مسائل مربوط به کووید- 19 در تمامى نقاط دنیا 

به یک شکل است./3221

رئیسى هم مى آید؟
مرتضى طالیى، فعال سیاســى    نامه نیوز |
اصولگرا درباره احتمال نامزدى ســید ابراهیم رئیسى 
در انتخابات 1400 خاطرنشان کرد: ممکن است آقاى 
رئیسى نامزد انتخابات شود که البته او نیز مانند دیگر 
شخصیت ها براى تصمیم هایى که مى گیرد با بزرگان 
نظام مشورت مى کند؛ مانند آقاى دهقان و آقاى رستم 
قاســمى که آنها هم اگر بخواهند نامزد شوند حتماً  با 
بزرگان نظام به شــور مى پردازند. آقاى رئیسى اگر در 
مشورت هایى که انجام داد به این نتیجه رسید که بیاید، 

مى آید./3215

پاسخ قالیباف 
به سئوال معنادار

   خبر آنالین | محمدباقــر قالیبــاف ایــن 
روزها بار سفر بسته اســت و از استانى به استان دیگر 
مى رود. سیستان و بلوچستان مقصد جدید سفرهاى 
آقاى رئیس مجلس بود. او در پاســخ به این ســئوال 
خبرنگار صداوسیما که آیا نمى شــد از همان تهران 
کارها و مشــکالت را پیگیرى مى کردید، گفت: 40 
سال تجربه کار اجرایى من ثابت کرده است که بدون 
حضور در میدان هیچ کارى بدون  اشکال پیش نمى رود. 
اگر کارى که در حال انجام است، از نزدیک پیگیرى 
نشود یا آن کار به سرانجام نمى رسد یا با نقص انجام 

مى شود.

پته احمدى نژاد!
  برترین ها| محمــد مهاجــرى، روزنامه نگار 
سیاســى اصولگرا در صفحه توییترش درباره حوادث 
پس از انتخابات 88 نوشت: احمدى نژاد که خودش از 
مسببان اصلى فتنه 88 است زور مى زند براى فرار از 
رسوایى اش رطب و یابس ببافد. وگرنه خاطره جلسه 
اى را که یک مقام امنیتى پته اش را در آن مقطع روى 

آب ریخت و همانجا عزلش کرد را تعریف مى کرد.

ایده عجیب «ترامپ»
«ترامپ» که اخیــراً به دلیل    مووى مگ |
ابتال به بیمارى کووید- 19 در بیمارســتان بسترى 
شده بود، از طریق تماس با برخى افراد ایده عجیبى را 
مطرح کرده بود. ایده ترامپ اینچنین بیان شده: «وقتى 
از بیمارستان خارج مى شوم در ابتدا ضعیف و ناتوان به 
نظر برســم اما پس از آنکه مردم اطرافم جمع شدند، 
لباس ســوپرمنى که زیر پیراهنم پوشیده ام را به آنها 
نشان خواهم داد!» انتشــار این خبر واکنش طنزآمیز 

کاربران در فضاى مجازى را به همراه داشته است.

پتوى بیشتر به جاى بخارى!
بررسى آگهى هاى فروش نشان    تجارت نیوز |
مى دهد در حال حاضر قیمت بخارى گازى کارکرده 
حدود 700 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان 
است. اما آنطور که یکى از فروشنده ها مى گوید برخى 
از مردم قدرت خرید حتى بخارى دست دوم را ندارند. 
او در ادامه مى گوید: «کسى را مى شناسم که از سرما به 
خود مى لرزید اما توان خرید هیچ وسیله گرم کننده اى 
را نداشت. موضوع این است که قیمت بخارى هم زیاد 
شده است. مردم چهارتا پتو روى خود مى کشند و سرما 

را تحمل مى کنند.»/3216

اعتراف هولناك
متجاوز ســریالى    روزنامه همشهرى |
دختران دانشــجو که پس از کشاندن طعمه هایش به 
خانه اش و خوراندن نوشــیدنى مسموم، به آنها تجاوز 
مى کرد، به اتهام افساد فى االرض محاکمه خواهد شد. 
پرونده کیوان  امام هم تحت رسیدگى است و تا کنون 
حدود 30 دختر جوان که وى به آنها تجاوز کرده از او 
شکایت کرده اند. این در حالى است که سردار رحیمى، 
رئیس پلیس تهران در جمع نمایندگان مجلس اعالم 
کرده متهم، به تجاوز به بیــش از 300 دختر طى ده 
ســال اعتراف کرده و  مأموران پلیــس از مخفیگاه 
او فیلم هــاى ســیاهى از تجاوز به 46 دختر کشــف

 کرده اند./3217

خبرخوان

امام جمعه مشهد در باره نظر خود در مورد دوچرخه سوارى 
بانوان گفت: من موافق دوچرخه سوارى بانوان هستم ولى 

نباید بگونه اى تبرج جاهلیت و محّرك مردها رخ دهد.
آیت ا... علم الهدى گفت: در موضوع دوچرخه ســوارى 
بانوان به جاى حذف صورت مسئله، باید مکان مناسبى 
براى تفریح بانوان و دوچرخه سوارى آنها فراهم شود که 
به شوراى شهر نیز تأکید داشته ام که بوستان هایى براى 
بانوان ایجاد شــود تا بانوان بتوانند در آن مکان به تفریح 

بپردازند. دو سال قبل خانمى با مراجعه به من گفت قصد 
راه اندازى پیست دوچرخه و موتورسوارى براى بانوان را 

دارد که به نظرم هیچ ایرادى هم ندارد.
امام جمعه مشهد ادامه داد: نکته قابل توجه این است که از 
نظر علما، دوچرخه سوارى بانوان در مأل  عام حرام شمرده 
شده است و بر همین اساس دانشگاه فردوسى مشهد نیز 
مى تواند مکانى را براى فعالیت تفریحى دختران دانشجو 

فراهم کند./3226

مشــاهدات نشــان مى دهد خمیر دندان و مسواك در 
بازار و داروخانه ها کم شــده است. على شریعتى، عضو 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى ایران مى گوید: «قیمت 
خمیردندان هاى خارجى نجومى شده و حتى بعضى از 
این خمیردندان ها بین 300 هزار تــا 500 هزار تومان 
هم فروخته مى شود.» عمًال برخى از ســایت ها نیز از 
عدم موجودى خمیردندان ها و مســواك هاى خارجى 

خبر مى دهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى ایران درباره چرایى 
کمبود خمیردندان ها گفت: «ثبت سفارش خمیردندان 
حدود یکسالى مى شود که بســته است. به همین دلیل 
ممکن اســت تعدادى از خمیردندان هــا در بازار تاریخ 

مصرف گذشته باشند. تعدادى از خمیردندان ها در بازار 
یا تاریخ انقضا گذشته هســتند یا برخى به شکل قاچاق 
تأمین و فروخته مى شــوند. هزینــه خمیردندان هاى 
خارجى با نرخ دالر اســت. یک خمیردندان خوب بین 
شش تا ده دالر هزینه دارد. بنابراین اگر هزینه حمل و 
نقل و سود خرده فروشــى را در نظر بگیریم قیمت یک 
خمیردندان حدود نیم میلیون تومــان یعنى 500 هزار 

تومان آب مى خورد.»
على شــریعتى افزود: «برخى خمیردندان ها نیز تحت 
لیسانس هســتند که با شــرکت هاى داخلى در کشور 
تولید مى شــود. در بازار دیگر کاالیى به نام خمیردندان 

خارجى نداریم.» 

معاون آموزش ابتدایى وزارت آمــوزش و پرورش درباره 
جزئیات اجراى طرح پیش دبستانى مجازى توضیحاتى ارائه 
کرد و گفت: پایگاه هاى ثبت نام توسط امور ادارى استان ها 
و مناطق مشخص شده که خانواده ها کجا ثبت نام کنند. 
این آموزش ها رایگان است. ثبت نام از 19 مهر آغاز شده 

است و تا دو هفته دیگر ادامه دارد.
رضوان حکیــم زاده در این باره اظهار کرد: امســال آمار 
ثبت نام پیش دبســتانى ها کاهش یافته بود و بسیارى از 
خانواده ها به دلیل نگرانى از حضور نوآموزان اقدام به ثبت 
نام نکرده بودند. اما از طرفى این دوره بســیار مهم است و 
بچه ها باید آمادگى هاى الزم را براى ورود به دوره دبستان 
به دست بیاورند بررسى هایى را انجام دادیم و تصمیماتى 

اتخاذ شد. بخشنامه اى با امضاى وزیر آموزش و پرورش 
به استان ها ارسال شــد که با استفاده از ظرفیت مناطق و 
سرگروه هاى آموزشى و همچنین ظرفیت شبکه «شاد» 

و صدا و سیماى استانى برنامه هایى تدارك و پخش شود.
وى در پاســخ به اینکه آیا والدین باید براى دریافت این 
آموزش ها، فرزندان خود را در مراکز پیش دبســتانى ثبت 
نام کنند یا اینکه آموزش ها عمومى هســتند؟ گفت: یک 
دســته از نوآموزان در مراکز پیش دبستانى غیردولتى و یا 
ضمیمه مدارس دولتى ثبت نام کرده اند و برنامه هاى خود 
را دارند که ادامه پیدا مى کند ولى این ثبت نام در طرح پیش 
دبستانى مجازى مخصوص آنهاست که در سامانه «سناد»  

ثبت نام نکرده اند. 

نمایندگان خوزســتان به دلیــل ارائه آمار نادرســت 
در خصــوص ســیل پارســال از ســوى وزیــر راه و 
شهرسازى و وزیر کشاورزى، جلســه ویدیوکنفرانس 
که با حضور رئیس جمهور برگزار شــده بــود، را ترك 

کردند.
در مراسم افتتاح طرح هاى بازسازى و نوسازى مناطق 
آسیب دیده از ســیل 98 که به صورت ویدیوکنفرانس 
توسط رئیس جمهور برگزار شد، نمایندگان خوزستان در 
مجلس به همراه کاظم خاوازى، وزیر جهاد کشاورزى در 
این برنامه در سازمان جهاد کشاورزى استان خوزستان 

حضور داشتند.
برخى نمایندگان خوزستان در این نشست معتقد بودند 
که آمارى که از ســوى وزراى جهاد کشــاورزى و راه 
و شهرسازى در خصوص بازســازى مناطق سیل زده 

خوزستان به رئیس جمهور ارائه شــد، غیر واقعى بوده 
است.

محمد اسالمى، وزیر راه و شهرســازى در این نشست 
اعالم کرد که راه هاى روستایى خوزستان که در جریان 
وقوع سیل فروردین 98 آســیب دیده بودند، بازسازى 
شده  اند ولى نمایندگان خوزســتانى به شدت با چنین 
ادعایى مخالف بودند. همچنین وزیر جهاد کشاورزى در 
این نشست به رئیس جمهور اعالم کرد خسارت سیل به 
صورت کامل به کشاورزان پرداخت شده است که این 
امر نیز مورد اعتراض نمایندگان خوزســتان در مجلس 

قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگان خوزســتان وقتى با ارائه آمار 
نادرست از سوى وزراى دولت رو به رو شدند، به نشانه 

اعتراض جلسه را ترك کردند.

   رکنا | شــنبه ظهر بود که مــادر «محمد» براى 
خرید نان از خانه بیرون رفته بود. پدر مریض محمد و برادر 
معلولش و دو برادر خردسالش در اتاق محقرشان منتظر مادر 
بودند و البد با خودشان فکر مى کردند که محمد گوشه اى 
از آشپزخانه نشسته و دارد درس مى خواند. اما ماجرا چیز 
دیگرى بود. پسرك داشت مراسم خودکشى و اعدام خود 

را مهیا مى کرد.
مادر که از راه رسید، چندین بار بر در کوفت اما کسى در را 
باز نمى کرد. پدر از داخل خانه و مادر بیرون در منتظر بودند 
که محمد به سمت در بدود و تصویر لبخندش در قاب در رو 
به مادرش پدیدار شود. انتظار که طوالنى شد، پدر از بستر 
بیمارى بلند شد و دوان دوان راه حیاط کوچک را طى کرد. 
در را که به روى مادر باز کرد، نگاه متحیر و نگران هر دو در 
حیاط دنبال محمد مى گشت اما خبرى نبود که نبود. مادر به 
داخل آشپزخانه سرك کشید. صداى فریادهایش محله را 

پر کرد و نان از دستش به زمین افتاد.

پسرم گوشى مى خواست
صداى مادر «محمد موســوى زاده» گرفته اســت. انگار 
گلوله اى از غم راه گلویش را بسته است. با همان صداى 
غم زده از شهرستان «دیر» مى گوید: «محمد دانش آموز 
کالس پنجم بود. او بچه درســخوان و دانش آموز زرنگى 
بود. دلش مى خواست گوشى هوشمند داشته باشد و بتواند 
براى معلمش عکس و فیلم هایى را که خواســته مى شد 
بفرستد. اما ما در خانه مان فقط یک گوشى خراب داشتیم 
که نه فیلمبردارى مى کرد و نه مى شد با آن وویس فرستاد. 

همین باعث غم و غصه پسرم شده بود.»
او در ادامه گفت: «همســر من مریض است و یک فرزند 
معلول هــم دارم. در خانه هــاى مردم کار مــى کنم و 
زندگى مان را به سختى و با کمک اقوام و مردم شهر مى 
گذرانیم. مى خواستم کار کنم و براى محمد گوشى بخرم. 
او به من مى گفت خودم بزرگ مى شوم و کار مى کنم. اما 
االن نیاز به یک گوشى یا تبلت داشت که از بقیه بچه ها در 

درس هایش عقب نیافتد که ما هم توان مالى براى خرید 
آن نداشتیم.» مادر محمد با همان بغضى که در گلو دارد مى 
گوید: «فکرش را هم نمى کردم که محمد چنین بالیى سر 
خودش بیاورد. او آخرین شب به من گفت هوس رنگینک 
کرده است. بعد گفت دلش مى خواهد آن شب را در آغوش 
من بخوابد. نمى دانستم چه در سر دارد و فکر نمى کردم 
فرزندم با من بى وفایى کند و بخاطر غصه نداشتن گوشى 

خودش را از بین ببرد.»
در حالى کــه آموزش و پــرورش تکذیبیــه اى در مورد 
علت خودکشــى محمد صادر کرده و ادعا کرده اســت 
مدیر مدرسه محمد به او گوشــى داده بوده است، از مادر 
مى پرسیم که آیا مدیر مدرســه محمد به او گوشى داده 
بوده اســت؟ او با تعجب نــه غلیظى مى گویــد و ادامه 

مى دهــد: «مدیر مدرســه محمد چند بار گفتــه بود که 
مى خواهد به سه دانش آموز گوشــى بدهد اما این اتفاق 
نیافتاد. هیچ گوشى اى در کار نبود و تنها دلیل غصه پسرم 
که باعث شد این بال را ســر خودش بیاورد همین نداشتن 
گوشى بود. مدرســه تا به حال هیچ کمک مالى اى هم به 

ما نکرده بود.»

غمنامه معلم محمد
در فضاى مجازى، متنى منتشر شده که منتسب به غمنامه 
معلم محمد اســت. در این متن آمده است: «خسته بودم، 
خسته بودم، به خودم گفتم دیگه از تدریس غیر حضورى 
بدترم داریم؟ روزگار از این ســخت ترم هســت؟ داشتم 
عکساى فعالیتاى بچه ها رو توى گروه (شاد)، از بین پیام ها و 

وویس ها جدا مى کردم که باهاشون کلیپ بسازم.
همینطور که گــروه رو زیر و رو مى کردم، جــا به جا پیام 
سید محمد بود که اجازه! گوشى من خرابه، اجازه! گوشى 
من عکس نمى گیره، فیلم ارسال نمى کنه... دیروز آقاى 
مدیر بهم زنگ زد و گفت ســید محمد از دنیا رفته. و من 
االن نشســتم پاى گروه بدون تدریس، بــدون تکلیف... 
از این به بعد کى وســط تدریس ریاضى بپــره و بگه من 
گوشــیم خرابه؟ کى بعد از وویســاى روخوانى فارســى 
بچه ها بگه مــن نمى تونم وویــس بذارم؟ کــى بعد از 
کنفرانســاى مطالعات بچه ها بگه خانم معلم عزیزم من 
چطورى فیلم ارســال کنم؟ االن کى و چطورى منو آروم 
کنه؟ االن مى فهمم که روزگار ازین ســخت ترم هست. 
سخت تر از نداشتن گوشى، نداشتن صاحب گوشیه.»/3225

مادر رفته بود  نان بخرد که...

«جیم کرى» که اخیراً در برنامه «پخش زنده شنبه شب» 
نقش «جو بایدن» را بازى  کرد، در برنامه اخیر، معماى 
مگس روى سر «مایک پنس» را به شکلى خارق العاده 

حل کرد!
در قســمت تازه برنامه «ســتردى نایت الیو» مناظره 
«مایک پنس» و «کاماال هریس» دستمایه شوخى قرار 
گرفت. در این برنامه یکى از شوخى ها ماجراى مگسى 

بود که طى مناظره روى ســر مایک پنس نشست و در 
میان موهاى سپید او توجه زیادى را به خود جلب کرد.

در این برنامه طنز جیم کرى در نقــش جو بایدن براى 
کمک به کاماال هریس به محــل مناظره  «تله پورت» 
مى شود اما در مســیر این انتقال خیالى به مگس تبدیل 
مى شود. مگســى که روى سر پنس نشســته و او را به 

مبارزه مى طلبد.

نمایندگان خوزستان 
جلسه با رئیس جمهور را ترك کردند

موافقت مشروط علم الهدى با دوچرخه سوارى زنان

خمیر دندان، نیم میلیون تومان!

اعالم جزئیات طرح «پیش دبستانى مجازى»

معماى مگس روى سر «مایک پنس» حل شد!
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کشف 335 ُتن چوب قاچاق
 در 6 ماه 

فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل منابـع طبیعـى و 
آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 335 ُتن چوب و 22 تن 
زغال بلوط و تاغ در 84 فقره عملیات از ابتداى سال جارى 
تاکنون در اسـتان اصفهان کشـف و ضبط شـده است. 
سرهنگ علیرضا طاهرى گفت: در این مدت 13 متخلف 
دستگیر شده و هشت دستگاه خودرو توقیف شد. وى با 
اشاره به اینکه بیشترین کشفیات و جرائم مرتبط با چوب 
در سـه شـهر نجف آباد، فالورجان و خمینى شهر است، 
گفت: سـودجویان محموله هاى چوب را از اسـتان هاى 
زاگرسـى مانند کهگیلویـه و بویراحمد و چهـار محال و 

بختیارى به اصفهان قاچاق مى کنند./3227

دستگیرى 24 سارق
 در 24 ساعت 

فرمانـده انتظامى شهرسـتان خمینى شـهر گفت: طى 
24 ساعت منتهى به روز سه شنبه 24 سارق کابل هاى 
مخابراتى، سیم هاى برق، خودرو و موتورسیکلت دستگیر 
شـدند. سـرهنگ غالمرضا براتـى تأکید کـرد: پرونده 
قضایى این مجرمان تشکیل و براى سیر مراحل قانونى 

به مراجع قضایى معرفى خواهند شد.

گندزدایى مخزن ذخیره آب 
مدیـر آبفـا منطقـه 6 اظهـار کـرد: عملیات شستشـو و 
گندزدایى مخزن ذخیره آب در محله گورت انجام شـد. 
فتحیان افزود: 400 متر مکعب در مخزن نگهدارى آب در 
محله گورت ذخیره سازى مى شود و شستشوى مخازن 
با هدف ارتقاى سطح کیفى و بهداشتى آب براى توزیع به 
شهروندان صورت مى گیرد و بر اساس برنامه زمانبندى 
شده مبنى بر توزیع آب سـالم مطابق با اسـتانداردهاى 
جهانى بهداشت آب، مراحل شستشو تحت نظارت دفتر 
کنترل کیفـى و بهداشـت آب و فاصالب اسـتان انجام 

مى شود./3228

اورژانس همیار جذب مى کند
معـاون فنـى و عملیـات مرکز حـوادث و فوریـت هاى 
پزشکى استان اصفهان از جذب همیاران اورژانس براى 
نخستین بار در اصفهان خبر داد. علیرضا قاسمى گفت: 
آموزش هاى عمومـى و تخصصى بـه داوطلبـان ارائه 
مى شود تا در مواقع مورد نیاز اعم از فعالیت هاى معمول 
اورژانس و یا در مواقع بحرانى از داوطلبان آموزش دیده 
استفاده شود. وى با بیان اینکه در مرحله اول فعًال آقایان 
عالقه مند به همکارى با اورژانس جذب مى شوند، افزود: 
سن خاصى براى داوطلبان درنظر گرفته نشده ولى قطعًا 

باید باالى 18 سال باشند./3229

آموزش باستان شناسى در 
کاشان و ورشو

مدیر گروه همکارى هاى علمى و بین المللى دانشـگاه 
کاشـان گفت: رشته باسـتان شناسـى (گرایش پیش از 
تاریخ) در مقطع کارشناسى ارشد مشترك بین دانشگاه 
کاشان و ورشو لهسـتان راه اندازى شد. علیرضا جوادى 
افزود: در این دوره ها دانشجو نیمى از دوره تحصیل را در 
یک دانشـگاه و نیم دیگر را در دانشگاه دوم مى گذراند و 
سپس با دو مدرك یا مدرك مشـترك از هر دو دانشگاه 
فـارغ التحصیـل مى شـود. وى اهمیـت برگـزارى این 
دوره هاى مشترك را کم هزینه بودن نسبت به تحصیل 
در خارج کشـور، جلوگیرى از مهاجـرت، ارزآورى براى 
دانشگاه ها و باز شدن دریچه هاى جدید براى همکارى 

بین المللى بیشتر عنوان کرد.

معرفى برترین هاى بخش 
دعاخوانى 

رئیس اداره امـور قرآنـى اداره کل اوقاف و امـور خیریه 
استان اصفهان گفت: اسامى نفرات برتر بخش دعاخوانى 
مرحله استانى چهل و سومین دوره مسابقات قرآن کریم 
در اسـتان اصفهان اعالم شـد. حجت االسـالم مهدى 
طاهرى اظهار کـرد: این دوره از مسـابقات با حضور 50 
شرکت کننده شامل 26 خانم و 24 آقا برگزار شد./3230

خبر

معاون استاندار و فرماندار اصفهان در آیین تکریم و معارفه 
معــاون هماهنگى امــور عمرانى فرمانــدارى اصفهان، 
خاطرنشان کرد: با اتکا بر آموزه هاى دینى، رهبرى حکیمانه 
رهبر فرزانه انقالب و حمایت هاى مــردم، در هر لباس و 
منصبى باید ایثارگونه خدمتگزار مردم و پاسخگوى انتظارات 

آنان باشیم و در این مسیر از هیچ کوششى دریغ ننماییم.
حسین سیستانى با تأکید بر اینکه تمرکز و ارتباط معاونت 
عمرانى صرفــًا نباید منحصر به بخش هاى شــش گانه 
شهرستان باشد، افزود: باتوجه به جمعیت بیش از دو میلیون 
نفرى کالنشهر اصفهان، مصوبات شوراى اسالمى شهر 
اصفهان از اهمیت بســیارى برخوردار است و باید با تسلط 

کافى بر قوانین در کمیته انطباق و با هدف حل مشکالت 
موجود، اقدام کنیم.

سیستانى اظهار کرد: باتوجه به تقسیمات کشورى، شرایط 
استقرار چند فرماندارى در شــرق اصفهان وجود دارد که 
معاونین فرماندار اصفهان و بخشداران بخش هاى شش 
گانه شهرستان باید این مهم را در اولویت برنامه هاى خود 
قرار دهند تا پیش از برگزارى انتخابات سال 1400 به نتایج 

مثبتى در این خصوص دست یابیم.
گفتنى است در این آیین، از زحمات سید ابوالفضل موسوى 
تجلیل و علیرضا حسینى تودشکى به عنوان معاون جدید 

هماهنگى امور عمرانى فرماندارى اصفهان معرفى شد.

نیمه نخست امسال 75 هزار و 658 میلیارد ریال درآمد 
حاصل از فــروش محصول براى شــرکت ذوب آهن 

اصفهان محقق شده است.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گفت: طبق گزارشات 
ارسالى در ســامانه کدال، این شرکت موفق به تحقق 
این میزان درآمد در امسال شــده است که با این روند 
مناسب «ذوب» به طور قطعى در سال جارى از زیان 
انباشــته خارج و موفق به توزیع ســود در سال جارى 

خواهد شد.
منصور یزدى زاده افزود: در این صورت شرایط شرکت 
براى ارتقا از بازار فرابورس به بازار بورس نیز در ســال 

آینده فراهم خواهد شــد و به طور قطع بــا تحقق این 
موفقیت حمایت از سهام این شــرکت هم با عنایت به 
تأثیر سهم بر شــاخص کل افزایش خواهد یافت. وى 
گفت: در حال حاضر صندوق مشــترك توســعه بازار 
سرمایه نیز با انتشار 40 میلیون اوراق تبعى شرکت ذوب 
آهن اصفهان با قیمت اعمال 7330 ریال در 24 اسفند 
ماه امسال دورنماى مثبت این شرکت را به بازار سرمایه 
انعکاس داده، اما با جو روانى نامطلوبى که بر بازار سرمایه 
حاکم شده است، سهامداران در حال فروش دارایى خود 
به زیر ارزش ذاتى سهم هســتند که قطعًا به زیان آنها 

منجر خواهد شد./3231

خارج شدن ذوب آهن اصفهان 
از زیان انباشته

مهیا بودن شرایط استقرار چند 
فرماندارى در شرق اصفهان 

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
استان اصفهان با حضور در مخابرات منطقه اصفهان 
با اهداى لوح تقدیــرى از تالش هــاى کارکنان و 
سرپرست این مجموعه در راستاى برگزارى نمایشگاه 

40 سالگى دفاع مقدس قدردانى کرد.
سردار مجتبى شیروانیان در این دیدار با تأکید بر اینکه 
همه ما باید در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و حفظ 
و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس تالش کنیم، اظهار 
کرد: ارزش ها و آثار دفاع مقدس و ســیره شهیدان، 
سرمایه اى است که اگر از آن غافل شویم ممکن است 

خسارت جبران ناپذیرى به ما تحمیل کند.

 سرپرست مخابرات منطقه اصفهان نیز در این دیدار 
با اشــاره به نقش مخابرات در دفاع مقدس گفت: ما 
مفتخریم که در مجموعه اى مشغول خدمت هستیم 
که جمع کثیرى از کارکنان آن را یادگاران دوران دفاع 
مقدس تشکیل داده و با تقدیم شــهداى زیادى در 

دوران دفاع مقدس نقش آفرینى کرده است.
ناصر مشایخى حفظ و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
را به مثابه پاسدارى از خون شهیدان دانست و افزود: 
مخابرات همچون سال هاى دفاع مقدس در صف اول 
نشر آثار دفاع مقدس قرار دارد و در این راه از هیچ گونه 

کمکى دریغ نخواهد کرد.

تقدیر از سرپرست مخابرات استان اصفهان

مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفت: براى نخستین بار 
در اصفهان طرح بتن دکوراتیو ســبز در پارك ناژوان 

اجرا شده است.
سید رسول هاشمیان اظهار کرد: این طرح به ابعاد تقریبى 
یک کیلومتر مربع و طى مدت پنج ماه در بوستان میرزا 
کوچک خان اجرا شد. وى تصریح کرد: بى تردید لزوم 
داشتن شهرى زیبا، بهره گیرى از استانداردهاى مناسب 
در مبلمان شهرى است که جایگاه این امر نیز در سطح 

بوستان ها و پارك هاى شهرى ویژه تر است.
وى افزود: ایده احداث گذر شکوفه در فضاى سبز ناژوان 

براى فصل بهار و ایجاد تنوع رنگى با کاشت درختان و 
گونه هاى مختلف پوشش گیاهى نیز به همین منظور 
شکل گرفته است. هاشمیان اظهار کرد: پل نصر نیز با 
استفاده از سیستم روشنایى کم مصرف و بهینه از نظر 
مصرف انرژى به نحو مطلوبى نورپردازى شد و هر شب 
نمایى زیبا در بستر رودخانه براى شهروندان اصفهانى 
فراهم کرده است. وى با اشــاره به ممنوعیت ساخت 
هرگونه ســازه عمرانى در ناژوان ادامه داد: طرح هاى 
مختلفى براى ساخت المان هاى زیباسازى وجود دارد 

که با محدودیت هاى موجود قابل اجرا نخواهند بود.

اجراى نخستین طرح بتن دکوراتیو سبز اصفهان در 
پارك ناژوان

دبیر سى و سومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان صبح دیروز سه شنبه در نشست خبرى مجازى 
سى و ســومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان تصریح کرد: رویدادهاى جنبى این دوره از جشنواره 
شامل شــب هاى اصفهان، نشســت هاى خبرى صاحبان 
آثار، نکوداشت دو شخصیت سینمایى، افتتاحیه و اختتامیه 
جشــنواره بر اســاس یک کانال اختصاصى در پلتفرم تیوا 

خواهد بود.
علیرضا تابش اضافه کرد: کتابخانه ویدیویى جشنواره امسال 
نیز پابرجاست و مخاطبان این بخش مهم از سى و سومین 
جشنواره فیلم هاى کودك و نوجوانان مى توانند با مراجعه به 
بخش کاربرى خود در سامانه جشنواره از کتابخانه ویدیویى 

استفاده کنند.
وى ادامه داد: 107 فیلم براى اکــران فیزیکى و مجازى در 
سى و سومین دوره جشــنواره فیلم کودکان و نوجوانان در 
نظر گرفته شــد و از این تعداد دو فیلم ویژه ناشنوایان آماده 

پخش است.
دبیر سى و سومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان با ابراز خرسندى از نهادینه شدن دبیرخانه دائمى 
جشنواره در اصفهان، تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه منعقد 
شده در بازه زمانى دو ســال گذشته، نهادینه شدن دبیرخانه 
دائمى جشنواره در اصفهان در اولویت تیم اجرایى قرار گرفت 
و امسال جشنواره تغییرات قابل توجهى را تجربه کرده است.

تابش اضافه کرد: همــکاران عزیزم در بخــش دبیرخانه 
جشــنواره براى راه اندازى موزه و مرکز اسناد جشنواره فیلم 
کودکان و نوجوانان همواره تالش مى کنند و امیدوارم این 

بخش مهم به زودى مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
وى ادامه داد: اغلب جشــنواره هاى بزرگ و شــاخص دنیا 
بخشــى از افتخارات خود را تحت عنوان موزه جشــنواره 
ســاماندهى مى کنند و امیدوارم شاهد برگزارى رویدادهاى 
مهم و جدى سینماى کودك و نوجوان در طول سال جارى 
باشیم تا یادواره هاى این موزه بستر توسعه گردشگرى هنرى 

در اصفهان را بیش از پیش فراهم کند.
دبیر سى و سومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان تصریح کرد: همواره یکــى از انتقادات وارده به 
سینماى ایران این بوده که چرا فیلم ها به صورت سفارشى 

ساخته مى شوند و خوشبختانه امسال بخش قابل توجهى از 
فیلم هاى راه یافته به جشنواره از سوى بخش خصوصى تولید 

و ساخته شده است.
تابش افزود: نمونه کارهاى شــاخص ارســال شــده به 
جشنواره امســال از ســوى جوانان و نوجوانان فعال در 
بخش انیمیشن حاکى از رشد چشمگیر انیمیشن در کشور 
است و خوشبختانه پیشکسوتان عرصه فیلم هاى کودك 
و نوجوان نیز در کنار نوجوانان مشغول به کار و تولید آثار 

فاخر هستند.
تابش با بیان اینکه پاندمى ویروس کرونا ضربه سنگینى به 
اقتصاد سینما و هنر زد، افزود: خوشبختانه سال گذشته 9 اثر 
سینمایى بلند در جشنواره ســى و دوم اکران شد اما به رغم 
بحران اقتصادى ناشى از شــیوع ویروس کرونا، فعاالن و 

تولیدکنندگان فیلم هاى بلند، امسال نیز براى شرکت در این 
بخش پیش قدم شده اند.

وى یادآور شد: بر اساس برنامه ریزى انجام شده مقرر شده که 
11 فیلم سینماى کودك و نوجوان به صورت محدود اکران 

فیزیکى شود.
دبیر سى و سومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان با بیان اینکه 11 فیلم مذکور در مدت شش روز 
در محل سینماى فرهنگ تهران اکران فیزیکى خواهد شد، 
تصریح کرد: علت انتخاب این ســینما براى اکران محدود 
فیزیکى با رعایت پروتکل هاى بهداشتى ابالغ شده از سوى 
سازمان سینمایى و وزارت بهداشــت، این بود که سینماى 
فرهنگ متعلق به بنیاد ســینمایى فارابى است و تمرکز بر 

مدیریت جشنواره در آن راحت تر به دست مى آید./3232

در نشست خبرى سى و سومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان عنوان شد

جشنواره فیلم کودك
 داراى موزه مى شود

معاون فرهنگى شــهردار و رئیس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان درباره ابعاد 
گوناگون طرح حمایــت از هنرمندان در دوران کرونا 
اظهار کرد: طرحى با عنــوان حمایت از هنرمندان در 
دوران کرونا از ســوى معاونت فرهنگى شهردارى 
اصفهان آماده شده که شهردارى را در نقش تسهیل گر 
فرهنگى به سوى عمق بخشیدن به ارتباط هنرمندان، 

شهردارى و مردم سوق مى دهد.
محمد عیدى افزود: این چرخه شامل هنرمندان، مردم 
و شهردارى است و هرکدام از این اضالع به صورت 

فعال در این طرح مشارکت خواهند داشت.
عیدى با بیان اینکه این طرح در بخش هاى گوناگون 
فرهنگى و هنرى دسته بندى شده است، تصریح کرد: 
بخش نخست مربوط به هنرهاى تجسمى است که 
برگزارى جشنواره نماد قوس آذر به روایت هنرهاى 
معاصر یکى از این برنامه هاست. همچنین تولید پنج 

جلد کتاب فاخر از هنرمندان بنام و صاحب اثر در حوزه 
هنرهاى تجسمى پیش بینى شده است.

وى اضافه کرد: در بخــش دوم به تولید محصوالت 
موسیقیایى در ژانرهاى شهروندى، موسیقى اصفهان، 
برگزارى جشنواره و کنســرت آنالین و سفارش اثر 
به هنرمندان موســیقى اصفهان و طنز موســیقى 

مى پردازیم.
رئیس ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى اصفهان بیان کرد: در بخش سوم طرح 
حمایت از هنرمنــدان در دوران کرونــا، حمایت از 
تولیدات سینمایى، تولید و سفارش فیلم و تولید کلیپ 
و فیلم هاى کوتاه بــراى پخش در فضاى مجازى در 
دســتور کار قرار دارد و قصد داریم تمام هنرمندان و 
فعاالن بخش سینما در شهر اصفهان را در این بخش 
درگیر کنیم تا با تالش هنرمندان آثار خوبى تولید شود.

به گفته عیدى، در بخش ادبیات به سفارش اثر و تولید 
داستان بلند و کوتاه با موضوع اصفهان، گردشگرى، 
تولید متن نمایشــنامه و ســفارش ترانه براى تولید 
موســیقى پرداخته مى شــود تا گنجینه اى از آثار و 
کاالهاى گوناگون هنرى و فرهنگى به خصوص در 

بخش هنرهاى تجسمى و ادبیات فراهم شود.
وى گفت: تولید و انتشــار 50 اپیــزود نمایش کوتاه 
با محتواى فرهنگى، فســتیوال تک گویى نمایشى 
پژواك، سفارش تولید صد عنوان نمایش محیطى و 
خیابانى و برگزارى جشنواره نمایشى طنز و جشنواره 
نمایشنامه نویسى اصفهان از محورهاى این طرح در 

بخش تئاتر است.

چتر حمایتى معاونت فرهنگى شهردارى
 بر سر هنرمندان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به 
افزایش توسعه سرمایه گذارى هاى صنعتى در استان گفت: 
در سال جارى 817 جواز تأسیس  واحد تولیدى و صنعتى با 
سرمایه گذارى 120 میلیارد و 463 میلیون ریال با پیش بینى 

اشتغال 21 هزار و 987 نفر در این استان صادر شده  است.
ایرج موفق اظهار کرد: بیشترین تعداد جواز تأسیس صنعتى 
صادر شــده به ترتیب در شهرســتان هاى اصفهان (262 
فقره)، شاهین شهر و میمه (109 فقره)، نجف آباد (86 فقره) 

و خمینى شــهر (79 فقره) تعلق دارد و کمترین تعداد جواز 
صنعتى صادر شده به فالورجان (یک فقره)، خور و بیابانک 

(2 فقره) و برخوار (سه فقره) اختصاص یافته است.
وى ادامه داد: در ایــن مدت 220 پروانــه بهره بردارى با 
ســرمایه گذارى 21 میلیارد و 597 میلیون ریال و اشتغال 

3742 نفر صادر شده است.
به گفته وى بیشترین تعداد پروانه بهره بردارى صادر شده به 
ترتیب به شهرستان هاى اصفهان با 38 فقره، شاهین شهر 

و میمه با 30 فقره و نجف آباد بــا 26 فقره و کمترین تعداد 
پروانه بهره بردارى صادر شده به سمیرم با یک فقره، لنجان، 
اردستان، نطنز و نایین هر کدام با دو فقره و خوانسار و دهاقان 

با سه فقره اختصاص یافته است.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به وجود زیرساخت هاى الزم 
نظیر شهرك ها و نواحى صنعتى در این استان، روند ایجاد 
و توسعه ســرمایه گذارى هاى صنعتى در سال جارى رو به 

افزایش است.

روند توسعه سرمایه گذارى ها در اصفهان رو به افزایش است

نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چادگان و بویین 
میاندشت در مجلس شوراى اسالمى به همراه حجت 
االسالم و المسلمین اسماعیل سیاوشى امام جمعه شهر 
داران و جمعى از مسئوالن این شهرستان ضمن بازدید 
از خطوط تولید فوالد مبارکه بــا حمیدرضا عظیمیان، 

مدیرعامل فوالد مبارکه دیدار کردند.
در جریان این بازدید، عظیمیان با تأکید بر اینکه گروه 
فوالد مبارکه در حال حاضر بــا تولید 10/2 میلیون تن 
فوالد، بخش قابل توجهى از ورق مورد نیاز صنایع نفت 
وگاز، انتقال آب و سیاالت، خودروسازان، تولیدکنندگان 
لوازم خانگى و صنعت ساختمان را تأمین مى کند، گفت: 
وجود زنجیره کامل تولید در فوالد مبارکه از مهمترین 

مزیت هاى این شرکت است.
وى در ادامه از ثبات سهام فوالد مبارکه در بازار بورس 

کشــور به عنوان یکى دیگر از برکات این شرکت یاد و 
خاطرنشان کرد: در اثر عملکرد خوب همکاران پرتالش 
شــرکت، امروز در بازار بورس اوراق بهادار، بسیارى از 
سهامداران با خیالى آسوده سهام این شرکت را در سبد 

سهام خود قرار مى دهند.
عظیمیان با اشاره به بدقولى پیمانکاران خارجى در اجراى 
پروژه هاى بزرگ ملى از جمله پروژه هاى نفت و گاز از 
جمله پروژه انتقال نفت از بندر گوره به جاســک گفت: 
فوالد مبارکه فوالد خام مورد نیاز تولید ورق لوله هاى این 
پروژه را بر عهده گرفت و دولت را در اجراى این پروژه 
عظیم یارى کرد. اگرچه تولید این محصول استراتژیک 
براى شرکت حاشیه سود زیادى در برنداشت اما فوالد 
مبارکه تالش کرده تا بــا ورود به چنین عرصه هایى به 

رسالت ملى خود به خوبى عمل کند.

سهام فوالد مبارکه در بازار بورس کشور با ثبات است
کمر بیمارستان هاى اســتان با اضافه شدن تنها چند صد 

بیمار دیگر خم مى شود.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
اینکه اکنــون 1621 بیمار در بیمارســتان هاى اســتان 
بسترى هستند، گفت: نقطه شکست تعیین شده، 2000 
تا 2500 بیمار بسترى اســت. دکتر بهروز کلیدرى افزود: 
اگر تعداد بسترى شدگان به این عدد برسد، بیماران پشت 
دِر بیمارستان ها خواهند ماند و بدین ترتیب، مرگ و میرها 

سیر صعودى خواهد گرفت.
وى هشــدار داد: با افزایش تعداد بیماران، شرایط بسترى 
هم ســخت تر خواهد شــد؛ چراکه ناگزیریم تخت هاى 

بیمارستان ها را براى بیماران بدحال تر حفظ کنیم.
کلیدرى از مردم درخواست کرد دستورالعمل هاى بهداشتى 
را رعایت و از حضور در مکان هاى شلوغ و خطر زا پرهیز 

کنند.
مرگبار ترین روز هاى کرونایى بیمارستان 

الزهرا(س)
در سایه سهل انگارى و بى توجهى به دستور العمل هاى 
بهداشتى تنها در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان روزانه 20 

نفر جان خود را از دست مى دهند.
به گزارش خبرگزارى صدا و سیما، در بیمارستان الزهرا(س) 
اصفهان نزدیک به 600 بیمار بدحال کرونایى بســترى 
هستند که 170 نفر آنها در بخش مراقبت ویژه با ویروس 
مرموز کرونا دست و پنجه نرم مى کنند. بیماران به اندازه اى 
بدحال هستند که مصرف روزانه اکسیژن این بیمارستان از 

70 به 1000 کپسول رسیده است.
در این بیمارستان شبانه روز نزدیک به 20 نفر فوت مى کنند 

و سردخانه بیمارستان دیگر جایى براى جانباختگان ندارد.
آخرین آمار کرونایى ها

در همین حال سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
آخرین آمار مبتالیان به کرونــا، بهبودیافته ها، ترخیص 
شــدگان و بیماران بســترى در بخش مراقبت هاى ویژه 
بیمارستان هاى استان در 24 ســاعت منتهى به روز سه 

شنبه را تشریح کرد.
آرش نجیمى اظهار کرد: تعداد 196 مورد بیمار جدید از افراد 
مشکوك به کرونا ویروس به جز شهرستان هاى کاشان و 
آران و بیدگل با عالیم بالینى در بیمارستان ها بسترى شدند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان تصریح کرد: 

اکنون تعداد کل بیمارانى که در شهرستان هاى استان به 
جز کاشان و آران و بیدگل با تشخیص کرونا بسترى هستند 
1621 نفر است که از این تعداد 315 نفر وضعیت وخیم ترى 
دارند و در بخش مراقبت هاى ویژه و آى سى یوهاى مراکز 

درمانى در حال دریافت خدمات درمانى هستند.
نجیمى خاطرنشــان کرد: آمار تعداد کل موارد مثبت ابتال 
به ویروس کرونا 878 نفر اســت و طى 24 ساعت منتهى 
به روز سه شنبه 25 نفر بیمار فوت شده مشکوك به کرونا 
ویروس و 15 نفر فوتى مثبت قطعى به بیمارى کووید- 19 

در بیمارستان هاى استان اصفهان داشته ایم./3233

کمر بیمارستان هاى اصفهان در آستانه شکستن است
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نگارش مجموعه تلویزیونى «بچه مهندس4» به نویسندگى 
حســن وارســته و کارگردانى على غفارى به نیمه رســید و 

تصویربردارى این سریال از ماه آینده آغاز مى شود.
تا االن روزبه حصارى و مهشید جوادى به عنوان بازیگران این 
سریال انتخاب شــده اند و در ادامه هر کدام از بازیگران که به 
ضرورت درام به قصه کمک کنند به فراخور به ســریال اضافه 

مى شوند.
حسن وارسته نیز که نگارش فصول 2 و 3 این سریال را به عهده 

داشته در فصل 4 هم نویسنده «بچه مهندس» است.
سعید سعدى، تهیه کنندگى «بچه مهندس4» را به عهده دارد 
که این شب ها سریال «نجال» به تهیه کنندگى او از شبکه 3 
سیما بر روى آنتن مى رود. آنطور که پیداست «بچه مهندس4» 

در رمضان سال 1400 از شبکه 2 سیما پخش مى شود.
پرویز پورحسینى، بهاره رهنما، اندیشه فوالدوند، بهناز جعفرى، 
افشین نخعى، ســلمان فرخنده، سیاوش چراغى پور، فرزین 
محدث، سوگل طهماســبى، عباس جمشیدى فر و 

حمید شــریف زاده از بازیگرانى هستند که هم در فصل یک و 
هم در فصل 2 حضور داشتند که در کنار آنها بازیگران دیگرى 

هم به این کار پیوستند.
پیش از این سیما تیرانداز، على اوسیوند، نسرین نکیسا، مهران 
نائل، صحرا اسداللهى، فرج ا... گل سفیدى و سیامک اشعریون 
هم به این ســریال اضافه شــده بودند و مانى رحمانى نقش 
نوجوانى «جواد» و یونا تدین نقــش کودکى «جواد» را بازى 

مى کردند.
«بچه مهندس» یک درام اجتماعى اســت و داستان زندگى 
پســرى را کمى بعد از تولد در نیمه دوم دهــه 60 تا امروز به 
نمایش مى گذارد. داســتان این سریال در ســه فاز کودکى، 
نوجوانى و جوانى، شــخصیت اصلى به نــام «جواد جوادى»  
مطرح مى شود که پیش از این فصل هاى اول و دوم و سوم آن 

پخش شده است.
«بچه مهندس3» رمضان 98 روى 

آنتن رفت./3214

تصویربردارى فصل هاى اول و دوم ســریال «برف بى صدا 
مى بارد» به کارگردانى پوریا آذربایجانى این روزها در تهران 

ادامه دارد.
فرهاد آئیش، الیکا عبدالرزاقى، امید روحانى، فریبا متخصص، 
مائده طهماسبى، پوریا شکیبایى و... از بازیگران اصلى «برف 
بى صدا مى بارد» هستند و به تناسب قصه بازیگران دیگرى 
نیز به این ســریال اضافه خواهند شد.  این ســریال در 250 
قسمت تهیه و تولید مى شود و قصه آن به دهه هاى 60، 70 

و 90 برمى گردد.
در خالصه داستان این سریال آمده است: «اگر بمانى، غزل 
غزل ترانه  لبخند به پایــت مى ریزم. پرده حســرت از دلت 
برمى کنم. برف بى صدا مى بارد، دردانه  من؛ بمان تا رســم 

پذیرایى از تقدیر را به جا آوریم.»
فصل هاى اول و دوم این ســریال 100 قسمت است و این 
روزها نگارش فصل سوم به قلم مســعود بهبهانى نیا، زهرا 
پارسافر و طیبه شجرى ادامه دارد. این سریال در 250 قسمت 
ساخته خواهد شد و طوالنى ترین سریال تلویزیون به شمار 

مى آید.
فصل هــاى اول و دوم «برف بى صدا مى بــارد» مربوط به 
دهه هــاى 60 و 70 و فصل 3 روایتى از دهه 90 اســت که 

محصولى از گروه فیلم و سریال شبکه 3 سیماست.

کمپانى «یونیورسال» حقوق بازسازى فیلم ترسناك «دیگران» 
محصول 2001 با بازى «نیکول کیدمن» را خریدارى کرده است.

فیلم «دیگران» محصول سال 2001 با موضوع یک خانه روح زده 
با بازى «نیکول کیدمن» که «آلخاندرو آمه نابار» شیلیایى آن را 

ساخته بود، قرار است بازسازى شود.
داستان «دیگران» در سال 1945 در یک خانه روستایى دورافتاده 
در جزیره بریتانیایى جرســى مى گذرد. فیلم بر کاراکتر «گریس 

استوارت» با بازى نیکول کیدمن متمرکز است که متوجه مى شود 
دیگرانى در خانه اش زندگى مى کنند. یکى از بچه هایش مى گوید 
او افرادى از جمله یک مرد، یک زن، یک پیرزن و یک بچه به نام 

«ویکتور» را که مدعى هستند این خانه از آن آنهاست، مى بیند.
فیلم «دیگران» یک اثر پرفروش در گیشه بود و توانست با بودجه 
17میلیون دالرى بیش از 200 میلیون دالر بفروشــد. فیلم هفت  

جایزه «گویا» موسوم به اسکار اسپانیا را نیز از آن خود کرد.

پوراندخت مهیمن از سریال به یادماندنى که این شب ها در حال بازپخش است مى گوید 

«وضعیت سفید» «وضعیت سفید» همه طیف  ها را با خود همراه کرد
پوراندخت مهیمن که این روزها ســریال «وضعیت 
سفید» با بازى وى از شــبکه آى فیلم در حال پخش 
است، مى گوید: یکسال و نیم اســت درگیر بازى در 
سریال «بیگانه اى با من است» به کارگردانى احمد 
امینى و آرش معیریان هستم. این سریال قرار است از 

15 آبان از شبکه 2 پخش شود.
مخاطبان تلویزیون نزدیک به چهار دهه اســت که 
شاهد نقش آفرینى پوراندخت مهیمن در سریال ها و 
تله فیلم هاى متعدد هستند. این بازیگر قدیمى با نقش 
آفرینى در سریال «آینه» به کارگردانى غالمحسین 
لطفى پا به عرصه بازیگرى در تلویزیون گذاشــت و 
در ادامه در مجموعه هایى همچون «باغ گیالس»، 
«آخرین ستاره شــب»، «فروشــگاه»، «سر نخ»، 

«تولدى دیگــر»، «پــس از بــاران»، «نرگس»، 
«ماه و پلنگ» و «برادر» به ایفاى نقش پرداخت.

او در سریال «وضعیت ســفید» به کارگردانى حمید 
نعمت  ا... ایفاگر نقش «افتخار»، عروس بزرگ خانواده 
است؛ عروسى که نه تنها با مادر شوهرش مهربان است 
که حتى به نوعى جاى خالى دختران همیشه درگیرش 
را هم براى او پر کرده است. این بازیگر تأکید مى  کند 
که از این بابت، اشــتراکات فراوانى میان شخصیت 

«افتخار» و خود او وجود دارد.
این بازیگر پیشکسوت همبازى شــدن با بازیگران 
جوان در «وضعیت سفید» را از جمله خاطرات خوش 
حضور در این سریال عنوان مى  کند و متأسف است که 
چرا یونس غزالى که نقش «امیر» (پسرش) را بازى 

مى  کرد، بازیگرى را به شکل 

جدى ادامه نداده اســت. به بــاور مهیمن، «وضعیت 
سفید» سریالى است که در ارتباط گیرى با مخاطبان 
عام و بینندگان سختگیر تلویزیون موفق بوده و توانسته 

همه طیف  ها را با خود همراه کند.
سریال «وضعیت سفید» این شب ها بر روى آنتن آى 
فیلم 2 است تا مخاطبان فارسى زبان تاجیک و افغان 

این کانال به تماشاى اثر حمید نعمت  ا... بنشینند.
افسانه بایگان، ابوالفضل پورعرب، یونس غزالى، رابعه 
مدنى، على سلیمانى، افسانه چهره  آزاد، حمیرا ریاضى و 
عزت ا... مهرآوران از جمله دیگر بازیگران سریال حمید 

نعمت ا... هستند.
مهیمن درباره اشتراکات بین خودش و نقش «افتخار»، 
اظهار کرد: به «افتخار» خیلى نزدیــک بودم. آقاى 
نعمت  ا... آنقدر باهوش هستند که مى دانند کدام بازیگر 
را براى چه نقشى انتخاب کنند. شباهت هاى زیادى 
میان من به عنوان بازیگر و «افتخار» که نقشش را 

ایفا مى  کردم وجود داشت.
وى ادامه داد: «افتخار» شــخصیت مثبت قصه بود 
و همیشــه مى خواســت بین افراد خانواده «گلکار» 
صلح برقرار کند. خیلى حس خوبى به این شخصیت 
داشــتم و خوشــحال بودم کــه ســریال را مردم 
مى بینند و نوعى فرهنگسازى هم صورت مى  گیرد. 
مخاطب ســریال «وضعیت ســفید»، «افتخار» را

 مى  دید که باعث صلح اســت و مى  خواهد انسان ها 
یکدیگر را دوســت داشته باشــند و باعث ناراحتى و 

دلخورى هم نشوند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا کاراکتر «افتخار» را 
بیش از حد مثبت، شعارى و کلیشه  اى نمى داند؟ اظهار 
کرد: واقعًا چنین آدم  هایى در جامعه هستند و زندگى 
مى  کنند. ممکن اســت کم و انگشت  شمار باشند اما 

وجود دارند. وقتى هستند چرا ما 
به تصویر نکشیم؟ این موضوع 

غیرواقعى و غلوشده اى نیســت. واقعیت است و چه 
خوب که به تصویر کشیده شــود. به نظرم در اندازه 
خودش مى  تواند تأثیرات مثبتى در میان مردم و جامعه 

داشته باشد و دشمنى  ها و کینه  ها را کمرنگ کند.
مهیمن درباره تجربه بازى در کنار بازیگران جوان هم 
گفت: بچه هاى خوب و مستعدى بودند. به خوبى هم 
مى توانستند خواسته هاى آقاى نعمت ا... را در جلوى 
دوربین برآورده و اجرا کنند. یونس غزالى را که نقش 
«امیر» (پسرم) را در «وضعیت سفید» بازى مى  کرد 
خیلى دوست داشتم. پسر مستعدى است و نمى  دانم 

چرا بازیگرى را ادامه نداد، شاید عالقه نداشت.
این بازیگر قدیمى درباره سریال «وضعیت 

ســفید» هم یــادآور 
شــد: کار آقاى 

نعمت  ا... در این سریال متفاوت بود. در سایر سریال ها 
معموًال یک بازیگر جلوى دوربین قرار گرفته و بازى 
مى کند، اما آقاى نعمت ا...  در «وضعیت سفید» زندگى 
واقعى را به تصویر مى  کشید. در پس زمینه بازى یک 
بازیگر، رفت و آمد بود و زندگى جریان داشت. در جلوى 
دوربین هر کسى کار خودش را مى  کرد و زندگى یک 
خانواده جنــگ زده که در یک جــاى بزرگ زندگى 
مى کنند بــه درســتى و زیبایى به تصویر کشــیده 

مى شد./3211

  پیوند مرزوقى/ خبرگزارى ایسنا|

2 از شبکه 2 سیما پخش مى شود. 0در رمضان سال 1400
پرویز پورحسینى، بهاره رهنما، اندیشه فوالدوند، بهناز جعفرى، 
افشین نخعى، ســلمان فرخنده، سیاوش چراغى پور، فرزین
محدث، سوگل طهماســبى، عباس جمشیدى فر و

مطرح مى شود که پیش از این فصل هاى اول و دوم و سوم آن 
پخش شده است.

98 روى  8» رمضان «بچه مهندس3
آنتن رفت./3214

آغاز تصویربردارى «بچه مهندس4» از آبان ماه

بازیگر سریال «داِدستان» گفت: قصه سریال «داِدستان» 
بسیار چالش برانگیز است و سوژه حساس و تازه اى دارد، 
مضمون این ســریال با محوریت حمله تروریســتى به 
مجلس شوراى اسالمى شــکل گرفته و به همین دلیل 
مطمئنم که براى مخاطبان آشنایى با زوایاى مختلف این 

اتفاق جالب خواهد بود.
على سلیمانى درباره حضور خود در این اثرگفت: به تازگى 
بازى در سریال «داِدستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى 
را به پایان رسانده ام و فکر مى کنم فیلمبردارى کل پروژه 

هم تا امروز تمام شده باشد.
وى درباره پیش بینى خود از موفقیت سریال «داِدستان» 

اضافه کرد: از نظر من سریال «داِدستان» در بخش هاى 
مختلف تولید همچون متــن، کارگردانى و گروه تولید و 
بازیگران اثر با کیفیتى شده است و شخصاً  بسیار از حضور 

در این اثر و همکارى با ده نمکى رضایت دارم.
بازیگر فیلم ســینمایى «بى پولى» درباره نقش خود در 
ســریال «داِدســتان» افزود: نقش من در این سریال از 
ســایر نقش هایى که ایفا کرده ام بسیار متفاوت تر است، 
من به همراه علیرضا اســتادى و سحر قریشى سه نقش 
اصلى سریال «داِدستان» هستیم، در این مجموعه نقش 
یک پلیس ویژه را بازى مى کنــم و از نقش کامًال راضى

 هستم./3213

«چشــم و ابرو» عنــوان تازه تریــن فیلم 
سینمایى حمید نعمت ا... است که به تازگى 
لیال حاتمى به جمع بازیگران آن پیوســته 
است. نعمت ا... که سال گذشته فیلم «قاتل و 
وحشى» را کارگردانى کرده و هنوز رونمایى 
نشده اســت، این روزها مشغول پیش تولید 
فیلم سینمایى «چشــم و ابرو» است که به 
تازگى براى آن درخواســت پروانه ساخت 

داده است.
پیش از لیال حاتمى، حضور محمدرضا گلزار 
در این فیلم قطعى شده بود تا این دو بازیگر 

در فیلم حمید نعمت ا... همبازى شوند.
لیال حاتمى بازیگر چنــد فیلم حمید نعمت 
ا... در سال هاى اخیر بوده است و حضور در 
«چشم و ابرو» پس از فیلم هاى «بى پولى»، 
«رگ خواب» و «قاتل و وحشى» چهارمین 
حضور این بازیگــر در فیلمى از نعمت ا... به 
شمار مى رود. «چشم و ابرو» فیلمى اجتماعى 
است که فیلمنامه آن را حمید نعمت  ا... نوشته 
و در حال حاضر مراحل پیش تولید آن طى 
مى شود. هنوز زمان قطعى آغاز فیلمبردارى 

این فیلم مشخص نشده است.

مجموعه به یادماندنى «پس از باران» به کارگردانى سعید سلطانى، 
با پایان ســریال «ریحانه» از شــنبه هفته بعد روى آنتن مى رود. 
«پس از باران» سال 1379 روى آنتن رفت؛ سریالى خوش ساخت 
و استاندارد که تا سال ها ماندگار شد و بازپخشش هم مورد استقبال 

قرار گرفت.
این سریال در کالم اول داستان ساده اى دارد که در سال هاى پایانى 
حکومت قاجار و ابتدایى حکومت رضاخانــى و نظام ارباب رعیتى 
آن زمان مى گذرد. اشاره مستقیمى به بعد سیاسى ماجرا نشده اما 
حکمرانى اربابان منطقه بر رعایایشــان و رنجى که طبقه کارگر 
تحمل مى کردند و حتى اختیارى بر تصمیمات شخصى زندگى شان 

نداشتند، در لحظه لحظه داستان محسوس است.

«پس از باران» بیش از هر چیز روایت رنج زنان است؛ زنانى که هر 
یک به نوبه اى مورد ظلم نظام مردساالر قرار گرفتند. «شهربانو» 
شخصیت اصلى و محورى داستان (با بازى مرجان محتشم) دخترى 
روستایى است که به دلیل فرزنددار نشدن همسر اول ارباب (کتایون 

ریاحى) به اجبار به عقد ارباب (محمود پاك نیت) درمى آید، اما... 
بهزاد فراهانى،  ثریا قاسمى، نیکو خردمند، جمیله شیخى، مهوش 
صبرکن، جهانگیر الماسى، کیومرث ملک مطیعى و... دیگر بازیگران 

این سریال اند.
«پس از باران» هر شــب، به جز پنج شــنبه ها، ساعت 22 پخش 
مى شود. عالقه مندان مى توانند تکرار این سریال را در دو نوبت در 

ساعت هاى 6 و 14 دنبال کنند./3212

لیال حاتمى و رضا گلزار در «چشم و ابرو»  بازى مى کنندعلى سلیمانى: نقش اصلى سریال ده نمکى را ایفا مى کنم

«پس از باران» در آى فیلم طوالنى ترین سریال 
تلویزیون با بازیگران مشهور

فیلم ترسناك «نیکول کیدمن» بازسازى مى شود
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على طاهرى در مجمع انتخاباتــى هیئت فوتبال 
با کســب 28 رأى به مدت چهار ســال رئیس این 

هیئت شد.
صبح دیروز مجمع انتخاباتى هیئت فوتبال استان 
اصفهان در هتل کوثر برگزار شــد و در این مراسم 

سرپرست فدراسیون فوتبال نیز حضور داشت.
عباســعلى اخوان، علیرضا جهانشــاهى، شهریار 
خان احمدى، علــى طاهرى، محمــد مجیرى و 
امیرمســعود هراتیان کاندیداهاى ایــن انتخابات 
بودند که در پایان فرآیند رأى گیرى، على طاهرى 
با کسب 28 رأى از مجموع 45 رأى اعضاى مجمع 
انتخاباتى، به عنوان رئیس هیئت فوتبال اســتان 

اصفهان انتخاب شد.
در این انتخابات، امیرمسعود هراتیان رئیس 4 ساله 
گذشته این هیئت نیز حضور داشــت که موفق به 
کســب بیش از 12 راى نشــد. همچنین علیرضا 
جهانشاهى 4 رأى و عباســعلى اخوان یک رأى به 

خود اختصاص دادند.
گفتنى است دوره 4 ساله ریاست امیرمسعود هراتیان 
در هیئت فوتبال استان اصفهان اوایل شهریورماه 

امسال به پایان رسیده بود.

ستاره سابق طالیى پوشان اصفهانى علیرغم میل 
باطنى اش دوباره به دنیاى فوتبال بازگشت.

محمود  کریمى از آن دســته چهره هایى به شمار 
مى رود که هیچ وقت عالقمند به حضور در فوتبال 
نبود، ولى پس از خداحافظى بارها از سوى مربیان 
مختلف براى حضور در کادر فنى ســپاهان دعوت 
شد و البته فقط در برخى مواقع توانسته این دعوت 

را رد کند.
او پس از خداحافظى از فوتبــال که زودتر از موعد 
هم انجام شد، طى فاصله سال هاى 1388 تا 1393 
عضوى از کادر طالیى پوشان بود و سپس در سال 
1396 با حضور کرانچار و درخواست این مربى بار 
دیگر به تیم بازگشــت، ولى با استعفاى سرمربى 
کروات طالیى پوشــان او هم از فوتبال کنار رفت 
و در مصاحبه اى اعالم کــرد دیگر قصدى براى 

بازگشت ندارد.
با حضور محرم اما بار دیگر کریمى براى حضور در 
سپاهان دعوت شد و اینبار براى کمک به دوست و 
همبازى سابقش وارد عمل شد و عضوى از کادر تیم 

در بازى هاى لیگ بیستم خواهد بود.
او که یکى از چهره هاى بســیار محبوب در شهر 
اصفهان به شــمار مى رود، یکى از بازیکنان تراز 
اول و البتــه تک تیمــى فوتبال ایران به شــمار 

مى رود که تنها در جمع طالیى پوشــان 
بازى و مربیگرى کرده و بعید به نظر 

مى رسد شاهد حضور او در باشگاه 
دیگرى باشیم.

حساب ویژه حساب ویژه 
محرم محرم 
روى روى 

توانایى هاى توانایى هاى 
خلعتبرىخلعتبرى

اخیــراً  در دیــدار تدارکاتــى برابــر ذوب آهن، 
محــرم نویدکیا از محمدرضا خلعتبرى اســتفاده 

کرد.
 خلعتبرى در شرایطى به سپاهان بازگشته که 37 
ساله شــده؛ او در مجموع 387 بازى در لیگ برتر 
با تیم هاى مختلف انجــام داده که حاصل آن 75 
گل، 71 پاس گل، 10 کسب پنالتى، یک قهرمانى 
بوده است و نکته جالب توجه اینکه در تاریخ لیگ 
برتر هیــچ بازیکنى بیشــتر از خلعتبرى پاس گل 

نداده است.
محمدرضا خلعتبرى فوتبال خود را از تیم جوانان 
شموشک نوشهر شــروع کرد، سپس در تیم هاى 

ابومســلم، ذوب آهن و الوصل بازى کرد تا براى 
اولیــن مرتبه نوبت بــه حضورش در ســپاهان

 برسد.
 حضور کوتاه مــدت در عجمان و پرســپولیس، 
مقدمــه اى براى حضــور دوبــاره خلعتبرى در 
سپاهان شد و او دوباره به عضویت این تیم درآمد 
و قهرمانى لیگ را در دوره چهارم با طالیى پوشان 

اصفهانى جشن گرفت.
پــس از 4 ســال دورى و بــازى در تیــم هاى 
گسترش فوالد، سایپا و شــهرخودرو خلعتبرى بار 
دیگر به سپاهان بازگشته تا در این زمینه به نوعى 

هت تریک هم کرده باشد.
خلعتبرى البته در 37 ســالگى نمى تواند مهره اى 

ثابت براى محرم نویدکیا و تفکرات او باشــد ولى 
بى شــک مى تواند مهره اى کلیدى در بازى هاى 
سرنوشــت ســاز فصل لقب بگیرد و با حضورش 
در دقایق پایانى بازى، ورق را به ســود ســپاهان 
بازگرداند و این همان هدفى اســت که سرمربى 
جوان ســپاهان را مجاب به جذب همبازى سابق 

خود کرده است.
خلعتبرى در نیمه دوم دیــدار تدارکاتى برابر ذوب 
آهن کــه در نقش جهــان برگزار شــد، به جاى 
محمدرضا حســینى وارد زمین شد و در مدتى که 
فرصت به او رســیده بود، یکى از بازیکنان فعال 
زمین بود و در قســمت هاى مختلف زمین دیده

 شد.

احمد خلیلى

محمد مومنى

اصفهان به شــمار مى رود، یکى از بازیکنان تراز 
اول و البتــه تک تیمــى فوتبال ایران به شــمار 

پوشــان در جمع طالیى مى رود که تنها
بازى و مربیگرى کرده و بعید به نظر 

مى رسد شاهد حضور او در باشگاه 
دیگرى باشیم.

 
محرم نویدکیــا خواهان 

جــالل على محمدى بازگشت 
این بازیکن قراردادش به سپاهان شده، ولى 

پیکان دوست ندارد او را تمدید کرده بود و باشگاه 
را از دست بدهد.

 هافبک با تجربه فصل گذشته پیکان در حالى که قراردادش در 
انتهاى فصل به اتمام رســیده بود، قرارداد خود را به درخواست 

عبدا... ویسى یک سال دیگر تمدید کرد. 
حاال از اصفهان خبر مى رسد سپاهان و محرم نویدکیا عالقه 
زیادى به جذب جالل على محمدى هافبک با تجربه و سابق 
سپاهان دارند، اما عبدا... ویسى که  حساب ویژه اى روى 
این بازیکن براى کمربند میانى خود باز کرده، حاضر به 

جدایى او نیست.
باید دید نویدکیا و ویســى که در سپاهان تجربه بازى 
در کنار یکدیگر را دارند، آیــا مى توانند با تعامل در 
روز هاى آینده این انتقال را رقم بزنند، یا جالل 
على محمدى یک فصل دیگر را در پیکان به 
انتها خواهد رساند و ویسى و باشگاه پیکان 

اجازه جدایى به او را نمى دهند.
على محمدى در لیگ شــانزدهم 
نیز با حضور ویســى در راس 
کادر فنى طالیى پوشان از 
صبا به سپاهان پیوست و 
تا پایــان لیگ هجدهم 
در تیم ســابق خود که 
از آکادمى آن رشد کرده، 

بازى کرد.

على محمدى 
در مخمصه

 هافبک با تجربه سپاهان 
مذاکرات مثبتى بــراى تمدید 

قراردادش داشته است.
مهدى کیانى که طى دو فصل اخیر در ســپاهان عضویت داشته و 
بازیکن ثابت این تیم به شــمار مى آمد، در روزهاى گذشته شایعه 
جدایى اش از جمع طالیى پوشــان اصفهان مطرح شد ولى به نظر 

مى رسد همچنان در این تیم ماندنى شود.
این هافبک با تجربه که سابقه بازى در تراکتور و گسترش فوالد را 
هم در کارنامه دارد،  در ورزشگاه نقش جهان اصفهان حضور یافت و 

رکاتى دیدار  تدا
تیم فوتبال سپاهان مقابل ذوب آهن را 

از نزدیک تماشا کرد.
کیانى که با لباس خاص پلنگى در استادیوم 

نقش جهان حاضر شــده بود، پــس از آنکه 
بسیارى از دقایق بازى را از جایگاه تماشاگران 
مشاهده کرد، به ســمت نیمکت تیمش رفت و 
در کنار رســول نویدکیا، دیگر بازیکن باتجربه 

ســپاهان 
نشســت و با او گفت وگویى 

انجام داد.
در شرایطى که شایعه جدایى کیانى مطرح شده 
بود، اما به نظر مى رسد توافقات الزم براى ادامه 
همکارى این بازیکن با طالیى پوشان اصفهان 
انجام گرفتــه و او در جمع شــاگردان محرم 
نویدکیا ماندنى خواهد شد و در تمرین فرداى 

این تیم حضور پیدا مى کند.

کیانى ماندنى است؟

درهاى خروج 
پیش روى هراتیان 

زوج طالیى حاال 
در قامت مربى

لغو دیدار دوســتانه تیم ملى ایران و مالى به 
علت ابتالى بازیکنان این تیم آفریقایى به 
ویروس کرونا  امرى اجتناب ناپذیر بود. با این 
حال فدراســیون فوتبال ایران در نهایت به 
این نتیجه رسید که تیم ملى را راهى ترکیه و 

انجام دیدار دوستانه کند.
موضوع بــه روز شــنبه بازمى گــردد که 
فدراســیون فوتبال از وجود بازیکنان مبتال 
به کرونا با خبر شــد و در اطالعیه اى اعالم 
کرد که در حال بررسى صحت ماجرا و سپس 
بررسى این موضوع در ستاد کرونا در فوتبال 
است. به همین دلیل، با توجه به رسمى نبودن 
مســابقه و ضرورت رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى، گمان مى رفت که بازى لغو شود 
و نهایتا کادر فنى تیم ملى از فرصت موجود 
براى انجام جلسات تمرینى بیشتر در تهران 
استفاده کند اما تیم ملى بامداد یک شنبه راهى 
ترکیه شد تا تعجب عالقه مندان به تیم ملى 

را به دنبال داشته باشد.
در ادامه از عوامل تیم هاى  ملى ایران و مالى 
تست کرونا گرفته شــد و جواب آزمایشات 
منفى بود تا دو تیم آماده مسابقه شوند ولى 
چند ساعت بعد و در جلسه هماهنگى مسابقه، 
تیم آفریقایى از وجود عالئم کرونا در برخى 
بازیکنان تیمش خبر داد تا این بازى لغو شود 
چرا که در فاصله کوتاه تا مســابقه، امکان 
گرفتن تســت کرونا از تمــام کاروان مالى 

وجود نداشت.
با تمام این اتفاقات، پیش بینى این وضعیت 
و نرفتن بــه ترکیــه، عاقالنه ترین تصمیم 
به نظر مى رســید که برخالف این موضوع، 
فدراسیون فوتبال گزینه پرخطرتر را انتخاب 
و براى انجام بازى دوستانه راهى آنتالیا شد 
و بدون انجام بازى، ضررهاى مالى را براى 

خود به دنبال داشت.
در واقع سفر تیم ملى به ترکیه و خرید بلیت 
هواپیما و اقامت در هتل و قبول هزینه هاى 
این بازى در شرایطى که احتمال برگزارى 

بازى بسیار پایین بود، از ابهامات است.
فدراسیون فوتبال معتقد است که سفر کردن 
به ترکیه قبل از تاییــد فیفا و مقامات محلى 
ترکیــه اجتناب ناپذیر بود. این فدراســیون 
مى گوید طبق قوانین فیفا، تیم ملى باید به 
ترکیه مى رفت تا مهیاى این بازى شود و از 
قرارداد دوجانبه با مالى تخطى نکند تا زمینه 
براى شکایت و دریافت غرامت از سوى این 

تیم باز نشود.
با این اتفاق، تیم ملى بــدون انجام دومین 
بازى خــود، مهیاى بازگشــت بــه تهران 
مى شــود. بازیکنان شــاغل در لیگ برتر 
به تهــران مى آینــد و لژیونرهــا از ترکیه 
راهى کشــورهاى خــود مى شــوند تا در 
انتظــار دومیــن اردوى تیم ملــى در آبان

 بمانند

عاقالنه بود که به ترکیه نروید

رضا قوچان نژاد بزرگترین هدف نقل و انتقاالتى تراکتور پیش از 
شروع لیگ بیستم به شمار مى رود. 

بعد از جذب ستاره هایى همچون مسعود شجاعى، اشکان دژاگه و 
احسان حاج صفى توسط تراکتور، حاال زنوزى قرار است با گوچى 
وارد مذاکره شود تا شــاید بتواند او را هم به جمع ستاره هاى تیم 

خود اضافه کند. 
شاید تا قبل از عقد قرارداد کاپیتان هاى تیم ملى با تراکتور کسى 
فکرش را نمى کرد شجاعى، دژاگه و حاج صفى با توجه به سابقه 
طوالنى بازى خــارج از ایران، رضایت به حضــور در لیگ ایران 
بدهند؛ اما این اتفاق افتاد و نتیجه اش هم براى تراکتور قهرمانى 

در جام حذفى با درخشش همین ستاره ها بود. 
حاال براى فصل جدید بعد از اینکه زنوزى سکان هدایت تراکتور را 
به علیرضا منصوریان سپرده، قصد جذب یک بازیکن نامدار دیگر 
را دارد. رضا قوچان نژاد که سابقه بازى در هیچ کدام از تیم هاى 
ایرانى را ندارد و سال هاى زیادى است که در لیگ هاى اروپایى به 
میدان مى رود، پیشنهاد رسمى تراکتور را دریافت کرده و قرار است 

به زودى با مالک و مدیرعامل تراکتور پاى میز مذاکره بنشیند.
گوچى که تا جام جهانى 2018 پیراهن تیم ملى را مى پوشــید و 
گل هاى سرنوشت ســازى هم براى ایران در دوران مربیگرى 
کى روش زد، مثل فصل گذشته، فصل جدید را هم با پیراهن تیم 
زووله در لیگ هلند آغاز کرده اســت. اتفاقا دو هفته قبل بود که 
مهاجم سابق تیم ملى ایران براى تیمش در لیگ هلند دبل کرد و 

بار دیگر شم گلزنى خود را نشان داد.
شاید براى این مهاجم 33 ساله که در مشهد متولد شده هم بازى 
کردن در ســال هاى پایانى فوتبالش در لیگ ایران اتفاق جالب 
و جذابى باشــد. باید دید مذاکرات تراکتور با گوچى چطور پیش 
مى رود و آیا او با پیوستن به جمع همبازیان سابقش در تیم ملى، 
تراکتور فصل جدید را به تیمى کهکشانى تر تبدیل مى کند یا خیر.

بدون شــک براى هواداران تراکتور هم جذب مهاجمى که سال 
ها فیکس تیم ملى ایران بوده و سابقه بازى در چارلتون انگلیس 
را هم دارد، اتفاقى ویژه و جذاب به حســاب مــى آید. حتى ورود 
گوچى به تراکتور مى تواند جذابیت لیگ بیســتم فوتبال ایران را 

هم افزایش دهد.

یک شکار جذاب
 در راه است

حمزاوى عکاشه مهاجم الجزایرى تراکتور یکى از معدود خارجى هاى فوتبال ایران در فصل جدید 
محسوب مى شود.

 سرخ هاى تبریزى در حالى تمرینات خود را دنبال مى کنند که حاال با حضور حمزاوى عکاشه، خیال 
آن ها از خط حمله نیز تا حدى راحت شده است.

عکاشه 29 ساله که در زمستان 1398 و پس از شیوع ویروس کرونا به کشورش رفت و در این مدت 
نتوانست به ایران برگردد، ادعا مى کند که از نظر بدنى شرایط خوبى دارد و مى تواند با آمادگى کامل 

در زمین حضور یابد.
تراکتورى ها به او دل بسته اند تا در فصل جدید، آقاى گل این تیم باشد. در گذشته لوسیانو ادینیو به 
عنوان مهاجمى خارجى در ترکیب تراکتور درخشید و در سال هاى اخیر نیز استنلى کى روش، شیخ 
دیاباته و لوسیانو پریرا مهاجمان خارجى گلزن فوتبال ایران بوده اند؛ بازیکنانى که توانستند کفش طال 

را هم به دست بیاورند.
حاال باید دید آیا حمزاوى عکاشه مى تواند این نقش را ایفا کند و آقاى گل تیم منصوریان باشد یا خیر؟ 

بازیکنى که برخالف استوکس، از نظم و انضباط ویژه اى هم برخوردار است.

تراکتورى ها دلبسته حمزاوى 



0606آگهىآگهى 3879 سال هفدهمچهارشنبه  23 مهر  ماه   1399

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000183 تاریخ آگهــى: 1399/07/21 شــماره پرونده: 
139604025036000428 آگهى مزایــده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9700476- 
ششدانگ یک باب خانه پالك شــماره 3475/140 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
383/11 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان وحید انتهاى کوچه شهید جاللى واقع و از سمت 
شمال نیز در مجاورت کندرو بلوار میرزا کوچک خان مى باشد که اسناد مالکیت آن در صفحات 
187 و 121 و 529 و 532 و 535 و 538 و 541 دفاتر 660 و 1171 و 1108 امالك ذیل ثبتهاى 
شــماره 121778 و 214725 و 208186 و 208188 و 208190 و 208192 و 208194 و به 
شــماره هاى چاپــى 775349 و 317191 و 780834 و 780835 و 780836 و 780837 و 
780838 به نام آقاى یداله امیدى ثبت و ســند مالکیت دارد با حدود: شماًال بطول 13/40 متر 
دیواریست به پیاده رو اتوبان شرقاً بطول 38/82 متر دیواریست به دیوار پالکهاى صد و چهل و 
یک و نود و پنج فرعى جنوباً بطول 10/20 متر درب و دیواریست به کوچه غرباً اول بطول 2/95 
متر پخى است دوم بطول 26/03 متر دیواریست به فضاى سبز که طبق نظر کارشناسان رسمى 
پالك فوق یک ساختمان در حال ساخت مى باشد که اســکلت بتنى آن تا سقف زیرزمین آن 
احداث و سپس رها شده و در زمان بازدید بصورت متروکه در اصفهان خیابان وحید انتهاى کوچه 
شهید جاللى واقع و از سمت شــمال نیز در مجاورت کندررو بلوار میرزا کوچک خان مى باشد. 
حدود اربعه ملک از شمال به کندرو اتوبان و از جنوب به کوچه شهید جاللى و از شرق به ملک 
مجاور و از غرب به فضاى سبز محدود مى گردد و ملک داراى مساحت عرصه 383/11 مترمربع 
مى باشد. عرصه ملک موقوفه و متعلق به مدرســه صدر (بیشه عبداله خان) بوده که به صورت 

اجاره به آقاى یداله امیدى واگذار شــده اســت و آخرین اجاره نامه تنظیمى توسط اداره اوقاف 
اصفهان با شماره 92/454100168/5/17 در مورخ 92/5/17 به مدت سه سال منعقد شده که 
بعداً بعللى تمدید نگردیده است و طبق پروانه ساختمان شماره 5/94/6224 مورخ 94/3/18 از 
سوى شهردارى منطقه 5 اصفهان مجوز احداث 1779/5 مترمربع اعیانى در هفت طبقه براى 
ملک صادر شده که پس از احداث فونداسیون و اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك زیرزمین ملک، 
عملیات اجرایى متوقف و بصورت تعطیل درآمده است. عرصه ملک متعلق به اداره اوقاف بوده 
و هرگونه تغییرات اعم از فیزیکى و یا تغییر در مالکیت ملک تابع مقررات امالك موقوفه بوده و 
بایستى با موافقت اداره مذکور و با پرداخت پذیره انتقال مصوب این ارگان انجام گردد و طبق سند 
رهنى شماره 7657- 94/2/14 و سند اقرارنامه غیر مالى به شماره 8467- 94/11/21 تنظیمى 
در دفتر اسناد رسمى شماره 23 خرم آباد در رهن بانک تجارت خرم آباد مى باشد و طبق اعالم 
بانک ملک مورد نظر فاقد بیمه نامه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 99/8/6 
در اداره اجراى اسناد رســمى 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 60/900/000/000 ریال (شصت میلیارد و نهصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 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 ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/7/23 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً شرکت 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 است 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 حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
تجدید مى گردد. م الف: 1020291 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/164

مزایده تلفن همراه
شــماره آگهــى: 139903902003000088 تاریخ آگهــى: 1399/07/19 شــماره پرونده: 
139904002003000313 – بــه موجب پرونده اجرائى کالســه 9900465 له آقاى محمد 
رضایى و علیه آقاى جواد آقــا ابراهیمیان فرزند اکبر به کد ملــى 1280981393 خطوط تلفن 
09131162119، 09131137347، 09138959128، 36605630، 36605061 و 36605631 
که برابر نامه شماره 100/99/306718- 99/02/31 اداره کل مخابرات استان اصفهان متعلق به 
جواد آقا ابراهیمیان مى باشد و برابر نظریه مامور اجرا جمعا به مبلغ 102900000 ریال (صد و دو 
میلیون و نهصد هزار ریال) (خط 09131137347 به مبلغ 45000000 ریال، خط 09131162119 
به مبلغ 50000000 ریال و خط شماره 09138959128 به مبلغ 400000 ریال، خط تلفن ثابت 
36605630 و 36605631 و 36605061 هر کدام به مبلغ 2500000 ریال) ارزیابى گردیده که 
در قبال طلب محمد رضائى و حقوق دولتى بازداشت و از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده 

از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1399/8/6 در محل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور طبقه چهارم شروع 
مى شود امتیاز مزایده خطوط مذکور از مبلغ پایه مزایده (به شرح فوق 102900000 ریال) شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. ضمنا طبق ماده 136 آئین نامه اصالحى 
( 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 است 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 حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید میگردد) الزم به ذکر است پرداخت دیون و آبونمان و کارکرد تلفن و غیره به عهده 
برنده مزایده است. جهت شــرکت در مزایده واریز مبلغ 10 ٪ پایه مزایده به به حساب ساتنا به 
شماره IR 090100004061013207670192 بنام وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اصفهان با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 و درخواست کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى است، در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه ها از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه 
روز مزایده تعطیل رســمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد. این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان چاپ و منتشر 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1399/7/23 تاریخ مزایده: 1399/8/6 م الف: 1018226 مسئول شعبه 

اول اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/165

آگهى تغییرات
 شرکت فنى مهندســى آرمه ســازان پارس کویر 
سهامى خاص به شــماره ثبت 345 و شناسه ملى 
14005788412 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیــره مــورخ 1399/06/01 طاهــره ذاکرى به 
کدملى 6229995379 بسمت رئیس هیات مدیره 
، فاطمه توکلى به کدملى 6229960575 بســمت 
نایب رئیس هیات مدیره ، مهــدى ذاکرى به کدملى 
6220005236 بســمت مدیرعامل براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

میمه (1018628)

آگهى تغییرات
شرکت عمران محاســب زنده رود سهامى 
خاص به شماره ثبت 39352 و شناسه ملى 
10260570080 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: مهــدى کریمــى دولت آبادى بــه کدملى 
6609647720 بــه ســمت رئیس هیات 
مدیره و محمد حســین دالوند بــه کدملى 
1285178068 به سمت مدیرعامل و پریسا 
مهرى به کدملى 1292486880 به سمت 
نایب رئیس هیأت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد مالى 
و تعهدآور شــرکت با امضاء مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر مى باشــد. امید رزاز زاده 
بــه کدملــى1281889938 آمنه گودرزى 
به کدملى 6609671631بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند.روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1014773)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى تحقیقاتــى یاد 
آوران رافــع اصفهان ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 37369 و شناسه ملى 
10260549256 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/04/16 و بنا 
به اختیار تفویض شــده مجمع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 1399/04/14در 
خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
سرمایه شــرکت از مبلغ 10000000 
ریال به مبلــغ 1000000000 ریال از 
طریق مطالبات حال شده سهامداران و 
صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح 
گردید ماده 5 اصالحى:سرمایه شرکت 
1000000000ریال نقدى اســت که 
به 10000سهم 100000ریالى با نام 
عادى منقسم شده و تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1015435)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى تحقیقاتــى یاد 
آوران رافــع اصفهان ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 37369 و شناسه ملى 
10260549256 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/01/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رسول میدان 
جو کد ملــى 1091583870 و محمد 
میدان جو کد ملى 1292283815 و مریم 
حدادى کد ملى 1271084988 به عنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. مسیح بیژه کار 
کد ملى 1272932621 بسمت بازرس 
اصلــى و رامین نصــر اصفهانى کد ملى 
1272748944 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1015437)

آگهى تغییرات
شــرکت ســانیار صنعت لوتوس سهامى 
خاص به شماره ثبت 63184 و شناسه ملى 
14008649113 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/16 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : منوچهر فتاحى ســده به شماره ملى 
5999967023 و نوید فتاحى به شماره ملى 
1271638568 و کیان شمس کرچگانى به 
شــماره ملى 1272200681 و پویا شمس 
کرچگانى به شــماره ملى 1271818371 
و میتــرا فتاحى ســده بــه شــماره ملى 
5279496324 به سمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سید علیرضا فرقانى ســعیدآبادى به شماره 
ملى 1272907546 به سمت بازرس اصلى 
و سید آرمان فرقانى سعیدآبادى به شماره ملى 
1273336690 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوتنامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1018174)

آگهى تغییرات
شرکت ســانیار صنعت لوتوس سهامى 
خاص به شماره ثبت 63184 و شناسه ملى 
14008649113 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/06/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منوچهر فتاحى 
سده شماره ملى 5999967023 به سمت 
رئیس هیات مدیره -کیان شمس کرچگانى 
شماره ملى 1272200681 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره -نوید فتاحى شــماره 
ملى 1271638568به سمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره -پویا شمس کرچگانى 
شماره ملى 1271818371 به سمت عضو 
هیات مدیره -میترا فتاحى سده شماره ملى 
5279496324 به سمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیس یــا نایب رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1018197)

آگهى تغییرات
شرکت پارســیان پى ســاروج سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 35673 و 
شناســه ملى 10862113813 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - ابوالفضل ابراهیمى کیا به 
شماره ملى 0383313333، اعظم اسال مى 
نیا به شماره ملى 1189549573و عباس 
ابراهیمى کیا به شماره ملى 0383790948 
بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - محمدرضا 
کشکولى به شماره ملى 1285898540 
بسمت بازرس اصلى و میثم ابراهیم على به 
شماره ملى 0370125551 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1018635)

آگهى تغییرات
شــرکت آلیاژ مفتول ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 41949 
و شناســه ملــى 10260596811 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1399/06/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : اصغر اربابیون به شــماره 
ملــى 0380744503 بعنــوان رئیس 
هیات مدیره و امید اربابیون به شــماره 
ملى1290501084 بعنوان مدیرعامل 
و شــادى پور پناهــى به شــماره ملى 
1290793379 بعنــوان نائب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامــل ویکى از 
اعضاى هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
اســت. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1018645)

آگهى تغییرات
شــرکت آلیاژ مفتول ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 41949 
و شناســه ملــى 10260596811 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/06/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اصغر اربابیون 
کدملى 1290501084 و امید اربابیون 
کدملى 0380744503 و شــادى پور 
پناهى کدملــى 1290793379 بعنوان 
اعضاى هیات مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب شدند. موسسه حسابرسى امین 
تدبیر بصیر شــماره ثبت : 22018 ملى 
10103512680 و محمد نصراصفهانى 
کدملى 1284553507 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1018650)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى آرمه ســازان پارس 
کویر سهامى خاص به شــماره ثبت 345 و 
شناســه ملى 14005788412 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/06/01 موضوع فعالیت شــرکت به 
شرح ذیل اصالح شد : "ثبت موضوع فعالیت 
به شــرح ذیل به منزله اخذ و صــدور پروانه 
فعالیت نمى باشــد : فعالیت در پروژه هاى 
عمرانى ساختمان ســازى ، محوطه سازى 
،انجام امور خدماتــى از قبیل نظافت اماکن 
عمومى و فضاى ســبز و انجام امور طباخى و 
آشپزى ،تامین نیروى انسانى موقت ،کاوش 
هاى زمین ،اســتخراج و تامین سنگ هاى 
ساختمانى ،انتقال شبکه آبرسانى ،گاز رسانى 
،مخابرات به جز مواردى که به موجب قانون 
در انحصار شرکت مخابرات ایران است و کلیه 
امور ساخت و ساز –تاسیساتى –حمل و نقل 
درون شهرى –کلیه امور تجارت و بازرگانى 
داخلى و خارجى اعم از صــادرات وواردات 
کلیه کاالهاى مجاز و ترخیص کاال از گمرکات 
کشور –تهیه و توزیع و فروش کلیه محصوالت 
و ماشین آالت صنعتى . پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصالح" اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى میمه (1018640)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى پاکان تحکیم ایرانیان درتاریخ 1399/07/06 به شماره ثبت 65709 به شناسه ملى 14009467073 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه امور مربوط به طراحى و مشاوره، 
محاسبات، نظارت فنى، ساخت، اجراى عملیات اجرائى، امور پیمانکارى، تهیه و توزیع، نصب و راه اندازى، تعمیر و نگهدارى کلیه تجهیزات عمرانى، 
کشاورزى، برق، کامپیوتر و همچنین کلیه تجهیزات الکترونیکى و غیر الکترونیکى اعم از ادوات و ماشین آالت کشاورزى، ادوات و ماشین آالت عمرانى، 
وسایل برقى، کنتور برق، تابلو برق و ادوات الکترونیکى برق قدرت و الکترونیک – تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیر متخصص صرفاً در راستاى 
تحقق اهداف شرکت - مدیریت کیفیت و استراتژیک، نقشه بردارى، ســاخت، تولید و انجام طرح هاى تحقیقاتى در ضمینه هاى نیروگاه، شبکه هاى 
کامپیوترى و اتوماسیون هاى خانگى و ادارى، پنل خورشیدى، پروژه هاى عمرانى، بند، سد، سازه هاى هیدرولیکى، فلزى، بتنى، نقشه بردارى، ابنیه سبک 
و سنگین، راه و باند، راه آهن، پروژه هاى برق صنعتى و الکترونیکى، تونل هاى آبى، مخازن آب، شبکه هاى توزیع آب، خطوطه انتقال آب، شبکه آبیارى 
و زه کشى، انواع سیستم هاى تمام و نیمه اتوماتیک – بسته بندى و تولید تجهیزات و ماشین آالت و ابزار آالت نوین کشاورزى، محصوالت کشاورزى 
و گلخانه اى، سازه هاى کشاورزى و کلخانه اى و فضاى سبز، ظروف یکبار مصرف و کارتون – تصدى به کلیه فعالیت هاى خدمات نظافتى و شستشو و 
نظافت وسایل حمل و نقل – ایجاد، نگهدارى و خدمات فضاى سبز – ایجاد معابر و معمارى شهرى – انجام کلیه امور مربوط به خدمات تزئینات ساختمانى، 
جدول کارى، آسفالت کارى، محوطه سازى، چمن کارى، گل کارى، باغبانى، آبیارى، رنگ آمیزى، پاك سازى محیط شهرى – امور آشپزخانه و رستوران، 
سلف ســرویس – تنظیفات، رفت و روب، نظافت اماکن عمومى، ادارى، خصوصى و سایر اماکن دیگر – امور آبدارخانه، پیشخدمتى – جمع آورى زباله 
ها – خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از کلیه محصوالت و فرآورده هاى کشاورزى مثل بذر، سموم، کود و ادوات کشاورزى و کلیه وسایل 
الکترونیکى – اخذ تسهیالت، وام و اعتبارات از بانکها و موسســات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – واردات و صادرات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى - شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – برگزارى و شرکت در نمایشگاه ها و سمینارها و کنفرانس هاى داخلى، 
خارجى و بین المللى (بجز 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 صفه ، بزرگراه شهید کشورى ، خیابان زیتون ، پالك 0 ، مجتمع مسکونى 
زیتون ، بلوك 3b شمالى ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستى 8169814463 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 10 سهم 100000 ریالى تعداد 10 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 341 مورخ 1399/06/27 
نزد بانک شهر شعبه بلوار دانشگاه اصفهان با کد 441 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم نیلوفر 
نورمحمدیان ثابت به شماره ملى 1270488856 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم آذر کشانى به شماره ملى 1281692761 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدمحسن کمال بروجردى به شماره ملى 1290776652 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى تورج نورمحمدیان ثابت به شماره ملى 1292364610 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدجواد قاسمى احمدآبادى 
به شماره ملى 1291975063 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى ایمان قاسمى احمدآبادى به شماره ملى 1293010871 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 (1015434)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود ســیما فلز پارتاك درتاریخ 1399/07/12 به شماره ثبت 65777 به شناســه ملى 14009483537 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و واردات و صادرات فلزات به جز طال 
و نقره و توزیع داخلى آهن آالت، انجام کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش و تولید کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و 
تامین مواد اولیه مورد نیاز در زمینه صنعت فلزات اعم از فوالد و سنگ آهن و آهن قراضه و آهن آالت و فلزات رنگى و آهن و ورق آهن و آهن هاى اسفنجى 
و میلگرد و تیرآهن و نبشى و ناودانى و پروفیل و لوله و مفتول و ورق و شیرآالت و الکترود و روى و آلومینیوم و مس و قلع و نیکل و سرب و مصنوعات فلزى و 
فوالدى و فوالد آلیاژى و غیرآلیاژى، بازیافت تاسیسات فلزى سنگین زمینى و دریایى، مشارکت و سرمایه گذارى در انجام عملیات ذوب و ریخته گرى و 
نورد فلزات آهن و فوالدهاى آلیاژى جهت تولید انواع مقاطع هندسى استاندارد و عرضه محصوالت تولیدى، تهیه و توزیع انواع و اقسام شمش هاى فوالد 
و انواع و اقسام کالف و ورق فوالدى و نوار فوالدى و انواع مختلف لوله هاى آهنى سیاه فوالد مخصوص و آلومینیومى پروفیل هاى مخصوص فوالدى و انواع 
اتصاالت و پیچ و مهره، خرید و فروش و صادرات و واردات 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، شرکت در نمایشگاه ها و غرفه آرائى، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها 
و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهید رجایى ، خیابان شــهید رجایى ، کوچه امت[17] ، پالك 4 ، ساختمان ماهان ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستى 
8156136911 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه مرادى هرندى 
به شماره ملى 5650076138 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى محمد مرادى هرندى به شماره ملى 5659930190 دارنده 900000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه مرادى هرندى به شماره ملى 5650076138 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمد 
مرادى هرندى به شماره ملى 5659930190 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل 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 (1018656)

آگهى تغییرات
شرکت افشــان توان هوشمند سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 50262 و 
شناســه ملــى 10260687400 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مجید اکرم خانى کد ملى 5110683158 
بعنــوان رئیــس هیئت مدیــره - امیر 
نورائى کد ملى 1280430095 بعنوان 
مدیر عامــل - ناصر هاشــمى کد ملى 
1092334971 بعنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. کلیــه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و با 
مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه 
اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایى و 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1018637)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى آرمه سازان پارس 
کویر سهامى خاص به شماره ثبت 345 
و شناســه ملــى 14005788412 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/06/01 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : - طاهره 
ذاکرى بــه کدملــى 6229995379 ، 
فاطمه توکلى به کدملى 6229960575 و 
مهدى ذاکرى به کدملى 6220005236 
بســمت اعضاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- علــى اصغــر نیکبخت بــه کدملى 
6229974932 و محمدرضا طاالرى به 
کدملى 1210064901 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى میمه 

(1018638)

آگهى تغییرات 
شــرکت دیبا پژوهان ســبز شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1250 و شناســه ملى 
10260573862 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 31 اصالحى:هیأت 
مدیره شرکت مرکب از 3 الى 7 نفر مى باشدکه از 
بین سهامداران انتخاب مى شوند و هر کدام به 
تنهایى یا تماما توســط مجمع عمومى عادى یا 
عادى بطور فوق العاده قابل عزل مى باشند اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1018175)
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آگهى تغییرات 
شــرکت ســانیار صنعــت لوتوس ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 63184 و شناســه ملى 
14008649113 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ماده 32 اساســنامه بشرح ذیل 
اصالح گردید: عده اعضاء هیات مدیره: شرکت به 
وسیله هیات مدیره اى مرکب از 3 الى 5 نفر عضو 
که به وسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحبان 
سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد و مدیران 
کال یا بعضا قابل عزل میباشند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1017484)

چیزهاى زیادى مى توانند بر انتشار ویروس کووید-19 اثر بگذارند، 
از دماى هوا گرفته تا تغییراتى که در رفتار انسان ها به وجود مى آید. 
این یعنى ویروس کرونا مى تواند به یک ویروس فصلى تبدیل شود.
کرونا نام مجموعه اى از ویروس هاست که حداقل چهار نوع از آنها 
تاکنون شناسایى شــده اند. این ویروس ها همگى هم خانواده هاى 
آنفلوآنزا هستند که برخى از آنها عملکرد فصلى دارند و برخى دیگر 
چنین عملکردى را نشان نمى دهند. همه ویروس هاى هم خانواده 
کرونا، در زمستان عملکرد شدیدترى نشان نمى دهند اما درمجموع 
ویروس هایى که بر عملکرد سیستم تنفسى اثر مى گذارند در زمستان 
قدرت عفونى بیشــترى دارند. یکى از دالیــل آن رفتارهاى ما در 
زمستان است. تمایل به ماندن در فضاهاى بسته، کم شدن جریان 
هوا در محیط هاى بسته و درنتیجه وجود رطوبت باالتر در این فضاها 

موجب مى شود که فضا براى بقا و انتشار ویروس ها بیشتر شود.
با این اوصاف مجموعه اى از رفتارهاى انســانى و تغییرات دمایى 
اثرى چشمگیر بر شیوه انتشار ویروس هاى تنفسى مى گذارند. اینکه 
کدام عامل مهمتر است هنوز براى دانشمندان مشخص نشده است 
اما مى توان به این نتیجه رسید که تغییرات دمایى و رفتارى مى تواند 
بر عملکرد ویروس کووید-19 اثر بگذارد و نحوه انتشــار آن را در 

فصل هاى مختلف تغییر دهد.
دانشــمندان این فرض را مطرح کرده اند که عملکرد این ویروس 
مى تواند در کشورهایى که  فصل زمستان در آنها وجود دارد (مناطق 
غیرگرمســیرى) به صورت فصلى درآید. درست است که مناطق 
گرمســیرى هم از آمار ابتالى باالى به این ویروس رنج مى برند 
اما عملکرد این ویروس در مناطق سردســیر و زمستانى شدیدتر 
و تهاجمى تر بوده اســت. بنابراین به نظر مى رسد که مناطق سرد 
و خشک بیشتر مستعد انتقال و تشــدید عملکرد ویروس باشند و 
احتماًال عملکرد ایــن ویروس  در هواى گــرم و مرطوب کندتر و 

خفیف تر شود.
در مقابل برخى مطالعات نشان مى دهند که دماى هوا تأثیر چندانى 
بر الگوى عمل ویروس کرونا ندارد. مطالعه اى که روى 144 مکان 
جغرافیایى متفاوت انجام شد نشــان داد که در اواخر زمستان این 
ویروس با شدت بسیار زیادى در جهان گسترش پیدا کرد. بررسى 
الگوى گسترش ویروس از 17 اســفند تا 8 فروردین نشان داد که 
ویروس کووید-19 چندان تابع دماى هوا عمل نمى کند و الگوى 
انتشارش بیش از آنکه تابع دما باشد تابع رفتارهاى انسان هاست. 
فاصله اجتماعى اثر معنادارى بر الگوى انتشــار بیمارى داشت تا 

دماى هوا.
یکى از دالیل آن این اســت که بدن ما نسبت به این ویروس که 
براى اولین بار است منتشر مى شود ایمنى ندارد بنابراین تا زمانى که 
ایمنى گله اى رخ ندهد این ویروس نمى تواند فصلى شود. بنابراین 
پیش بینى مى شود که با واکسیناســیون گسترده و ابتالى بخش 
عمده اى از جمعیت زمانى که ایمنى گله اى اتفاق بیافتد عملکرد این 

ویروس نیز مانند سایر آنفلوآنزاها فصلى شود.
اما نباید فراموش کرد که همه اینها در ســطح فرض 
باقى مانده اند چراکه درواقع عملکرد ویروس کووید-19 

شــبیه به هیچ یک از انواع ویروس هــاى آنفلوآنزا و فصلى 
نبوده است بنابراین نمى توان با قطعیت در مورد عملکرد آینده آن 
داورى کرد. براى مثال ابتالى مجدد برخى از افراد به این ویروس 
نشان مى دهد که ایمنى گله اى هم مى تواند فرضیه اى غلط از آب 
دربیاید. با توجه به اخبارى که به گوش مى رسد و دسترسى همگانى 
به واکسن را تا ســال 2024 ناممکن مى دانند به نظر مى رسد که 
همچنان باید بر رفتارها و الگوى تماس هاى اجتماعى تمرکز کنیم 

چون رسیدن به ایمنى گله اى از طریق واکسن حداقل چهار سال 
زمان خواهد برد.

آیا کرونا تبدیل به بیمارى فصلى خواهد شد؟
ین ویروس که 
اینتا زمانى که 
ى شود. بنابراین

و ابتالى بخش 
فتد عملکرد این 

رض
19-

ا و فصلى
ملکرد آینده آن 
 به این ویروس 
ه اى غلط از آب 
سترسى همگانى 
نظر مى رسد که 
عى تمرکز کنیم 

قل چهار سال 

شد؟

خواص و فواید مصرف ســیر و برخى از هــزاران فایده 
مصرف این گیاه بدبو ولى دوست داشــتنى (سیر) را اگر 

بدانید هرگز از مصرف آن غافل نخواهید شد.
سیر گیاهى بدبو ولى خوش طعم است که به دلیل فواید 
درمانى فراوانى که دارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

این ماده حاوى یک ترکیب قدرتمند به نام آلیسین است 
که به کاهش کلسترول کمک مى کند. فواید سالمتى سیر 
شامل کاهش عالیم سرماخوردگى، کاهش فشار خون 
و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و همچنین اختالالت 
عصبى مى شــود. به طور خالصه مى توان گفت که سیر 
سرشار از فولیک اسید، ویتامین C، کلسیم، آهن، منیزیم، 
 B3 وB1 ،B2 پتاسیم و مقدار کمى روى و ویتامین هاى

است. از سال هاى دور تاکنون از سیر براى تصفیه خون 
استفاده مى شده است. سیر حاوى ترکیبات گوگرد است که 
سیستم ایمنى بدن را تحریک کرده و پتانسیل باالیى در 

نابودى تومورهاى سرطانى دارد.
خوردن سیر مجارى تنفس و خون را پاك مى کند و با این 
کار از شدت و زحمت تنگ نفس کاسته و گاهى موجب 
درمان آن مى شــود. بعضى از انواع سل ریوى را معالجه 

مى کند مخصوصاً وقتى که با شــیر ممزوج شود، زیرا در 
این صورت اثر قابل توجهى در کشتن میکروب کوخ دارد 
(میکرب سل). سیر پوست بدن را خوش رنگ و گونه را 
سرخ و روده ها را از عفونت ها پاك مى کند به خصوص در 
اطفال و با این خصوصیت سپرى مقابل تیفوئید و دیفترى 

و مسکن سیاه سرفه و خروسک است.
سیر مى تواند عفونت هاى ناشــى از انگل هاى روده اى 

مانند ژیاردیاز و کرم هاى نوارى را در موش ها درمان بکند. 
آلیسین موجود در ســیر مى تواند با جلوگیرى از ساخت 
چربى در انگل ها توانایى تحرك، جذب غذا و تولیدمثل 

را در آنها مختل بکند.
همچنین سیر به عملکرد دستگاه ایمنى کمک کرده و با 
افزایش فعالیت گلبول هاى سفید، مکانیسم دفاعى بدن را 

در برابر عفونت هاى انگلى تقویت مى کند.

گیاهى بدبو اما پرخاصیت

فابر عملکرد ویروس کووید-19 اثر بگذارد و نحوه انتشــار آن را در 
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مینو محرز، عضو کمیته علمى کشورى کرونا با اشاره 
به انتقال ویروس کرونا از فردى به فرد دیگر اظهار کرد: 
بر اساس آخرین مطالعات انجام شده توسط دانشمندان 
ویروس کرونا از طریق سرویس بهداشتى به دیگران 
منتقل نمى شود اما این موضوع به معناى رعایت نکردن 
دستورالعمل هاى بهداشتى مانند شستن دست ها با آب 
و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه نیســت و افراد باید 
شیوه نامه هاى بهداشتى را براى پیشگیرى از ابتال به 

بیمارى کرونا رعایت کنند.
او با اشاره به انتقال ویروس کرونا از طریق غذاى پخته 

ادامه داد: ویروس کرونا از طریق مواد غذایى پخته به 
دیگران منتقل نمى شود، زیرا حرارت باال سبب از بین 
رفتن ویروس مى شود، اما فرد آلوده به بیمارى کرونا 
هنگام تهیه مواد خام مانند ساالد مى تواند ویروس را 
به مواد غذایى و درنتیجه مصــرف کنندگان مواد خام 

منتقل کند.
محرز گفت: ویروس کرونا بــراى زنده ماندن نیازمند 
ســلول اســت و در آب ویروس کوویــد- 19 زنده 
نمى ماند بنابراین آب جارى جوى ها و اســتخر سبب 

انتقال ویروس کرونا نمى شود.

بســیارى از افراد در نقاط مختلف جهان از وازلین به 
عنوان محصولــى چندمنظوره بــراى مقابله با طیف 
وسیعى از مشکالت پوستى استفاده مى کنند و خصوصًا 
به خصلت مرطوب کنندگى وازلین عالقه دارند. از این رو 
افراد بسیارى در مواقعى که احساس مى کنند پوستشان 
خشک شده است، ســریع از مقدارى وازلین براى حل 
این مشــکل کمک مى گیرند. خیلى ها فکر مى کنند 
که وازلین مانند نوعى الیه محافظتى عمل مى کند و 
مى تواند از آسیب هاى مرتبط با آب وهواى خشک و سرد 
پیشگیرى کند. پس به نظر مى رسد که با کمک وازلین 
مى توان از خشکى پوســت جلوگیرى کرد. البته دقیقًا 

همین نکته اســت که خیلى ها را به اشتباه 

مى اندازد. وازلین در مقابل آب مقاوم است و درنتیجه 
محصول خوبى براى جلوگیرى از تماس آب با پوست 
محسوب مى شود؛ با این حال، وازلین به هیچ وجه در گروه 
ترکیبات جذب کننده رطوبت قرار نمى گیرد، بنابراین 
نمى تواند رطوبت را درون پوست حفظ کند یا همچنین 
رطوبت را از محیط اطرافش جذب کند. همین نکته به 
ما مى گوید که وازلین، گزینه خوبى براى برآورده سازى 

نیازهاى پوست نیست.
به همین دلیل هم کســانى که از وازلیــن براى رفع 
ترك خوردگى لب ها یا پوسته هاى روى 
بینى استفاده کرده اند، براساس تجربه 
مى دانند که چنیــن کارى به نتیجه 
خوبى نمى رسد. مســئله اساسًا به 
تعداد دفعات اســتفاده از وازلین در 
طول شبانه روز ربطى ندارد چراکه 
پوســت اساســاً با کمک وازلیــن بهبود 

نمى یابد.
با توجه به این نکات باید بگوییم که وازلین فقط 
مشــکل را به صورت موقت بهبود مى بخشد و مثًال از 

تشدید خشکى پوست جلوگیرى مى کند اما اصًال توانایى 
درمان خشکى پوست و مشکالت دیگر را ندارد. آکادمى 
درماتولوژى آمریکا نیز به همیــن دلیل اعالم کرده از 
وازلین براى دستیابى به چنین اهدافى استفاده نکنید 
و خصوصًا به افراد داراى پوســت مستعد آکنه هشدار 
داده که از وازلین دور بمانند تا دچار جوش هاى بیشتر و 

التهاب پوستى شدیدتر نشوند.
براى اینکه مزیت هاى استفاده از وازلین را به حداکثر 
ممکن برسانید، بیشتر از هر چیز باید جلوى اشتباهات 
خودتان را بگیرید. اول از همه اینکه هرگز نباید وازلین را 
روى پوست شسته نشده و پاك سازى نشده قرار دهید، 
خصوصًا اگر زخم باز روى پوســت وجود داشته باشد. 
خصلت انسدادى وازلین مى تواند هر گونه ماده  آلوده 
یا باکترى ها را درون پوســت حبس کند و در نتیجه یا 
باعث شــکل گیرى جوش  شود یا اساســاً روند بهبود 
زخم را دچار مشــکل کند. از آنجایى کــه وازلین ذاتًا 
نوعى مرطوب کننده نیست، شــما باید از آن همراه با 
لوسیون ها یا کرم هاى مختلف استفاده کنید تا به نتیجه 

بهترى برسید. 

سرفه هاى شبانه و طوالنى مدت، تنگى نفس که در فعالیت ها افزایش یابد و تنفس صدا دار (خس خس سینه) از عالیم ابتال به آسم است.
محمدحسن بمانیان فوق تخصص آلرژى ایمونولوژى بالینى درباره عالیم ابتال به بیمارى آسم اظهار کرد: سرفه یکى از عالیم شاخص آسم به ویژه در کودکان 
است؛ سرفه هاى شبانه و طوالنى مدت و تنگى نفس که در فعالیت ها افزایش یابد، تنفس صدا دار (خس خس سینه) و احساس سنگینى سینه و درد در قفسه 

صدرى از عالیم آسم است.
 وى ادامه داد: ممکن است فرد برخى از این عالیم یا همه آنها را داشته باشد؛ در این شرایط باید حتماً به پزشک  مراجعه کند و تحت درمان قرار گیرد.

این فوق تخصص آلرژى ایمونولوژى بالینى با اشاره به استفاده دو گروه از داروها توسط بیماران آسمى، گفت: اسپرى آبى رنگ (سالگوتامون) که در مواقع اورژانس 
استفاده مى شود، همیشه باید همراه بیمار باشد؛ همچنین  برخى داروهایى که کنترل کننده  بیمارى است وجود دارد اما باید تحت نظر پزشک استفاده شود.

بمانیان افزود: براى مدیریت درمان آسم باید شرایط داخل و خارج از منزل به جهت وجود آالینده ها را کنترل کنیم و در منزل از سیگار و دخانیات دورى کرده و 
براى گرمایش منزل از شومینه استفاده نشود.

ویژه در کودکان 
 و درد در قفسه 

یرد.
 مواقع اورژانس 

تفاده شود.
ت دورى کرده و 

چطور بفهمیم مبتال به آسم شده ایم؟

طبق پژوهشــى جدید ویروس کرونــا مى تواند تا 
9 ساعت روى پوســت انســان باقى بماند. براى 
این منظور پژوهشگران دانشــگاه کیوتو در ژاپن 
آزمایش هایى روى پوست جســد که براى پیوند 
استفاده مى شــود، تســت هایى انجام دادند. آنها 
متوجه شدند مدت زمان زنده ماندن ویروس کرونا 
روى پوست چهار بار طوالنى تر از ویروس آنفلوآنزا

A است.
آنها معتقدند اطالعات مربوط به مدت زمان زنده 
ماندن ویروس روى پوســت به توسعه روش هاى 
جلوگیرى از انتقال آن در اثر تماس کمک مى کند 
و از سوى دیگر اهمیت شســتن دست ها را نشان 

مى دهد.
مؤلفان پژوهش در این باره نوشته اند: ثبات ویروس 
SARS-CoV-2 انســان همچنان ناشناخته 
است. در همین راســتا مدلى ســاختیم که تولید 
تحقیقات بالینى درباره به کارگیرى پاتوژن ها روى 
پوست انسان را به شیوه ایمن ممکن مى کند و ثبات 

این ویروس روى پوست انسان را آشکار کرد.
نتایج آزمایش نشــان داد ویروس آنفلوآنزا حدود 
1/8 ساعت روى پوســت زنده مى ماند. در مقابل 
مدت زمان زنده ماندن ویروس کرونا روى پوست 
انســان حدود 9 ساعت اســت. همچنین ویروس 
کرونا هنگام مخلوط شــدن با مخــاط مربوط به 
نمونه هاى دستگاه تنفسى فوقانى، حدود 11 ساعت 

روى پوست زنده ماند.
البته 15 ثانیه پس از بــه کاربردن مایع ضدعفونى 
کننده دست که حاوى 80 درصد الکل بود، هر دو 

ویروس غیر فعال شدند.

مرتب مى شــنویم که فالن بازیگر مشــهور یا فالن 
نویســنده یا ورزشــکار محبوب و... دچار آلزایمر شده 
است. بیمارى اى که گاهى چنان پیش مى رود که فرد نه 
تنها حافظه بلندمدت و کوتاه مدت که گاهى حتى دیگر 

خودش را هم نمى شناسد.
آلزایمر به عنــوان یک اختالل مغــزى، قدرت تفکر، 
حافظه، تکلم و توانایى انجام فعالیــت هاى روزانه را از 
مبتالیانش مى گیرد. با از بین رفتن بخشى از بافت مغز در 
این بیمارى، توانایى هاى ذهنى بیمار دچار مشکل شده و 
چرخه خواب و بیدارى اش هم مختل مى شود که نتیجه 

آن بروز مشکالت خواب، شب گردى و آشفتگى است.
در این بین راهکارهایى بــراى کاهش احتمال ابتال به 
آلزایمر هم وجــود دارد که از جملــه آنها خواب عمیق 
است. بســیارى از مبتالیان به آلزایمر در طول بیمارى 
خود تغییرات خواب را تجربــه مى کنند. علت بروز این 
تغییرات هنوز به درستى مشخص نشده اما آنچه واضح 
است، اینکه با ایجاد تغییر در حافظه و رفتار بر اثر آلزایمر، 
تغییرات خواب هــم رخ مى دهد. معموًال بســیارى از 
سالمندانى که مبتال به آلزایمر نیســتند، در این دوران 
تغییراتى را در الگوى خواب خود احساس مى کنند. اما این 
اختالالت در بیمارى آلزایمر با شدت بیشترى احساس 
مى شود. شــواهدى وجود ندارد که نشان دهد تغییرات 
خواب در مراحل پایانى بیمارى بیشتر دیده مى شود. اما 
برخى تحقیقات نشانه هایى از اختالل خواب را در مراحل 

اولیه آلزایمر نیز عنوان کرده  است.
سخت به خواب رفتن: بسیارى از افراد مبتال به آلزایمر 
بیشتر شب ها دچار اختالل خواب مى شوند. افرادى که 
نمى توانند بخوابند، ممکن است دچار شب گردى شوند و 
به راحتى نمى توانند بخوابند و به عبارتى، الگوى خواب 

آنها بر هم مى ریزد.

تغییر در خواب عصرگاهى: افراد مبتال به آلزایمر معموًال 
در طــول روز مدام احســاس خواب آلودگى مى کنند و 
شب ها قادر به خوابیدن نیستند. این افراد معموًال اواخر 

غروب و اوایل صبح احساس بى قرارى مى کنند. 
وقفه هاى تنفســى: یکى از اختالالتى کــه آلزایمر در 
مبتالیان ایجاد مى کند، بروز آپنــه خواب یا وقفه هاى 
تنفسى هنگام خواب اســت که در واقع در آن، الگوى 
تنفس غیرعادى شــده و فرد بارها در طول شب دچار 
وقفه تنفسى مى شــود. ایجاد چنین اختاللى به شدت 
کیفیت خواب را در بیماران پایین مى آورد و خســتگى 

و خواب آلودگى شدیدى را در طول روز ایجاد مى کند. 
براى انجــام اقدامات غیردارویى بــراى بهبود کیفیت 
خواب در مبتالیان به آلزایمر بهتر است افراد در ساعت 
مشــخصى وعده هاى غذایى را میل کنند و شب ها در 
ساعت هاى تعیین شده اى بخوابند و صبح ها بیدار شوند. 
این گروه از افراد بهتر است صبح ها با نور صبحگاهى از 
خواب بیدار شوند؛ به طورى که اگر پنجره اتاق خواب با 
پرده پوشیده شده، حتماً صبح هاى زود پرده را کنار بزنید 
تا آنها با نور خورشید بیدار شوند. تا حد امکان تشویقشان 
کنید که روزانه ورزش کنند و فعالیت بدنى داشته باشند. 
اما به خاطر داشته باشید که فعالیت بدنى را تا چهار ساعت 
پیش از خواب انجام دهید و بعد از آن دیگر ورزش نکنید. 
حتماً درجه حرارت اتاق خواب آنها متعادل و راحت باشد. 
موقع خواب از چراغ خواب براى اتاقشان استفاده کنید. 
اگر فرد به دلیل اختالل خواب در طول شب بیدار است، از 
او بخواهید حتى در حالت بیدارى هم در رختخوابش باقى 
بماند و براى خوابیدن فقط از اتاق خواب و رختخوابش 
استفاده کرده و سعى نکند جاى دیگرى را جایگزین کند. 
تالش کنید وقتى بى خواب مى شــوند سراغ تماشاى 

تلویزیون یا کار با گوشى نروند. 

مدیر گروه بیمارى هاى قلب و عروق دانشگاه علوم 
پزشــکى ایران ســن ابتال به بیمارى هاى قلبى در 
کشورمان را 50 سالگى و پایین تر از میانگین جهانى 

دانست.
سید هاشم سزاوار با اشاره به این نکته که بیمارى هاى 
قلبى و عروقى شایع ترین علت مرگ و میر در کل دنیا 
به شمار مى رود، گفت: این بیمارى در سال هاى اخیر و 
به ویژه در کشور ما افزایش داشته و سن ابتال کاهش 

یافته است.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران خاطر 
نشان کرد: توجه به این موضوع بسیار مهم است زیرا 
اگر فرد هم زنده بماند مجبور است با عوارض ناشى از 
این بیمارى زندگى کند. سزاوار اظهار کرد: در بسیارى 
از جاهاى دنیا، افراد بین 65 تا 70 سال به بیمارى هاى 
قلبى عروقى مبتال مى شوند ولى سن ابتال در ایران 
به طور متوسط 50 سال است. وى افزود: در برخى از 
کشورها با کنترل عوامل خطر توانسته اند سن ابتال به 

بیمارى هاى قلبى عروقى را افزایش دهند.
این فوق تخصص قلب گفت: در بحث ســکته هاى 
قلبى، اگر عوامل خطر وجود داشــته باشد، سن ابتال 
پایین مى آید و افراد جوان تر هم مبتال مى شوند. عوامل 
خطر شامل استعمال دخانیات، دیابت و فشارخون، کم 

تحرکى و کاهش فعالیت فیزیکى، اختالل در 
چربى هاى خون و کنترل آن، رژیم غذایى و 

عادات غلط تغذیه و استرس هاست و در کنار آن، 
عوامل ارثى و ژنتیکى، تغییر سن و جنس مذکر هم 

جزو فاکتورهاى پرخطر محسوب مى شوند.
سزاوار تصریح کرد: براى اینکه به سکته قلبى دچار 

نشویم، باید در رفتارهاى خود تجدید نظر کنیم 
و استعمال دخانیات را کنار بگذاریم و براى 
این کار از روش هاى علمى کمک بگیریم. 
وى ادامه داد: باید حدود 150 دقیقه (چهار بار 

در هفته) و هر دفعه 30 تا 40 دقیقه در هواى مساعد 
و سالم تحرك داشته باشیم و ورزش هایى با شدت 
متوسط نظیر راه رفتن، دویدن و راه رفتن تند و سریع 

خیلى مفید است.
مدیر گروه بیمارى هاى قلب و عروق دانشگاه علوم 
پزشــکى ایران تأکید کرد: براى جلوگیرى از ابتال 
به بیمارى پرفشارى خون باید از غذاهاى کم نمک 
اســتفاده کنیم، وزن خود را کاهش دهیم و در طول 
هفته فعالیت ورزشى داشته باشیم. ســزاوار افزود: 
معدل فشــار خون 130 روى 80، یک فشــار خون 
ایده آل اســت. وى گفت: اگر اضافه وزن داریم باید 
حتماً ســعى کنیم وزن خود را کاهش دهیم و پرهیز 

غذایى داشته 
باشیم زیرا چاقى 
منجر بــه افزایش 
فشارخون، اختالل 
چربــى، دیابــت و 
بیمارى هــاى قلبــى و 
عروقى مى شود. سزاوار افزود: در برنامه روزانه، تغذیه 
سالم، کم نمک و کم چربى مورد توجه است و باید از 
کربوهیدرات کمتر ولى میوه و سبزى بیشتر استفاده 
شود. همچنین از مصرف چربى هاى جامد و اشباع 
شده خوددارى شود و غذاهاى دریایى بیشتر استفاده 
شــود. به عبارتى دیگر مى توان گفت تغذیه سالم از 
بروز عوامل خطر جلوگیرى مى کند. ســزاوار گفت: 
افراد دیابتى باید بیشتر مراقب باشند و به عوامل خطر 
توجه کنند که اگر افراد هم دیابت دارند و هم بیمارى 
قلبى باید در خصوص نوع دارو و نحوه مصرف حتماً با 

پزشک خود مشورت کنند.

وازلین بهتر است یا کرم مرطوب کننده؟

کرونا از طریق مواد پخته در آب منتقل نمى شود

عمیق بخوابید تا آلزایمر نگیرید
ویروس کرونا تا چند 
ساعت روى پوست 

مى ماند؟

مواظب قلبتان باشید
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کر هم 
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غذایى داشته 
باشیم زیرا چاقى 
منجر بــه افزایش 
فشارخون، اختالل 
چربــى، دیابــت و 
بیمارى هــاى قلبــى و

مثال از  بهترى برسید.  و

پیشگیرى کند. پس بهنظر مى رسد که با کمک وازلین 
مى توان از خشکى پوســت جلوگیرى کرد. البته دقیقًا 

همین نکته اســت که خیلى ها را به اشتباه 

ترك خ
بینى
مى

ت
ط
پوســت

نمى یابد.
با توجه به این

مشــکل را به صورت



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

شــما را به تــرس از خداوندى ، که آفرینشــتان را آغــاز کرد، 
سفارش مى کنم .خداوندى که بازگشت شــما به اوست . برآمدن 
نیازهایتان با اوست. اوست منتهاى خواست ها و آرزوهاى شما و 
به سوى اوست ، راه راست شما و او پناهگاه شماست به هنگام بیم و 
هراس. ترس از خدا، داروى دل هاى شما و روشنایى باطن شما و 
درمان بیمارى اجساد شما و به صالح آورنده فساد سینه هاى شما 

موال على (ع)و زداینده آلودگى نفوس شماست.
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