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بیمارى هاى  ناشى از استرس کدام است؟تعطیلى اصناف در ساعت 18 شیوع بیمارى را کاهش نمى دهدپخش «فرمول یک» به تعویق افتادسردیس عباس کیارستمى عینکى مى شود! به فشار نیاز نداریم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

میوه اى براى 
سالمت دستگاه 

گوارش

نگرانى از هجوم تهرانى ها به اصفهان
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قیمت باالى گوجه در بازار 
معقول نیست

ابتکارکادر درمان اصفهان 
در کوه صفه 

ایرانیان از پیروزى 
«بایدن» خوشحالند

5

قصه پرغصه 
گنبد مسجد 

شیخ لطف  ا...؛ 
یکسال بعد

سوزش معده یکى از مشکالت رایجى است که 
بسیارى از افراد را درگیر کرده است. زمانى که اسید 
معده به سمت مرى باال مى آید سوزش ایجاد کرده 
و باعث آزار فرد مى شود. تغذیه نامناسب، استرس، 
ورزش زیاد یا پرخورى قبل از خواب جزو عواملى...

ماجــراى مرمت گنبد مســجد شــیخ لطف ا... 
همچنان ادامه دارد، مســئوالن امر، آن را تمام 
شــده مى دانند اما برخى از متخصصان با ابراز 
نگرانى از اقدامات انجام شده و ادامه کار با روش 
پیشین براى ترك هاى بعدى مى گویند مرمت 
هر اثر جهانى نیازمند مشورت همگانى و رعایت 

اصول علمى است تا از دغدغه ها بکاهد.
آبان ماه سال گذشــته بود که گنبد مسجد شیخ 
لطف ا...  به ســرخط خبرهاى میراث فرهنگى 

4تبدیل شد و نحوه مرمت این اثر تاریخى...
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استاندار در جلسه ستاد استانى مقابله با کرونا از وزیر بهداشت خواست شهرها یک روز در میان تعطیل شوند

براى تولد فرامرز قریبیان 

مرد معترض سینما

اسکو، رایکا را به سقوط مى کشاند؟
سرنوشت یکى از تیم هاى لیگ یکى در دستان سرمربى تیم ملى فوتبال 
ایران است. باشگاه خونه به خونه که چند فصلى است با نام رایکا فعالیت 
مى کند، پیش از اینکه دچار تغییرات مالکیتى و مدیریتى شود، در مقطعى 
هدایت این تیم را به دراگان اسکوچیچ ســپرد. از همان زمان بخشى از 
مطالبات اسکوچیچ به وى پرداخت نشده بود و در نهایت به دلیل همین 

دیرکرد، این مبلغ از 70، به 170 هزار دالر رسید تا باشگاه رایکا...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چراغ نیم بند 
فرهنگ و هنر 
نباید خاموش شود

افزایش کمک اصفهانى ها به نیازمندان
3

مبارزه با کرونا از زاویه اى دیگر

دارکو بیدوف: دارکو بیدوف: 

خوشحالم که اجازه خوشحالم که اجازه 
تمدید به ما دادند
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نوبت اول آگهی مناقصه عمومی 

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 99/9/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/9/16

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

نام روزنامه: نصف جهانشماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )
تاریخ انتشار: 99/08/28

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید یک دستگاه آشغالگیر ریز مکانیکى تصفیه خانه 99-3-178
375,000,000جارىفاضالب مبارکه 

خرید لوله U-PVC فاضالبى در اقطار 110 و 125 میلیمتر 99-3-179
1,546,000,000جارىپوش فیت

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 مناقصه هاى شماره 103/99/19 

نوبت اول

م الف: 1047092اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
موضوع مناقصه شماره 103/99/19: تهیه و جانمایى نقشه مناطق بافت مسکونى روستایى در شهرستان هاى آران و بیدگل، سمیرم، شاهین شهر و میمه، شهرضا، 

فالورجان، کاشان و مبارکه در استان اصفهان است. 
محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 

مهلت دریافت اسناد: از روز چهارشنبه 1399/08/28 لغایت روز سه شنبه مورخ 1399/09/04 
محل دریافت اسناد: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس  (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت مناقصه محقق ســازند. آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالك استان به نشانى

 www.es.ssaa.ir و همچنین در سایت ملى مناقصات به نشانى  www.iets.mporg.ir نیز درج شده است. 
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه: روز شنبه 1399/09/15 تا ساعت 14 

تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1399/09/16 
گروه و رشته شغلى: شرکت هایى اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراى صالحیت نقشه بردارى زمینى با رتبه حداقل یک از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند 

و حداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم شده در برگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنى آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوى 
ضمانت نامه بانکى به نشــانى اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهارراه نیکبخت روبروى بیمارستان شریعتى- دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان تحویل و رسید دریافت شود. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان براى مناقصه شماره 103/99/19 مبلغ 406/000/000 
(معادل چهارصد و شش میلیون ریال) مى باشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمناً به پیشنهاداتى 
که فاقد ضمانت نامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانت نامه هاى کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصى و نظایر آن و پیشنهاداتى که پس از انقضاء 

مدت مقرر در آگهى واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
«سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.»

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالك: اصفهان خیابان چهارباغ باال- بعد از چهارراه نیکبخت- روبروى بیمارستان شریعتى اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
تلفن 1113 (7- 36611074)        دورنگار: 36623116

«النینا»«النینا» اصفهان را اصفهان را 
خشک کرده استخشک کرده است

33 ماه آینده هم منتظر بارندگى ماه آینده هم منتظر بارندگى
 قابل توجهى نباشید قابل توجهى نباشید
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دماهبه ما دادندبدید بهددتمدید دادندددمدید ما به دادندتتمدید ما دبه ددندد ندتمد د به تمدید به ما دادنددادددادندید
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کم تحرکى بحرانى اســت که در چند ســال اخیر به 
مرز هشدار رسیده و منشأ بســیارى از بیمارى ها شده

 است.
مهرزاد حمیدى، معاون تربیت بدنى و ســالمت وزارت 
آموزش و پرورش در  پاسخ به این سئوال که کم تحرکى 
چه آســیب هایى در پى دارد؟ تأکید کرد: کم تحرکى 
بسیار آسیب زننده اســت. در حال حاضر 300 تا 370 
هزار مرگ در کشور متعلق به بیمارى هاى غیرواگیر و 
70هزار مرگ و میر کشور به دلیل کهولت، تصادفات و... 
است. ام االمراض بیمارى هاى غیرواگیر افزایش وزن و 
چاقى است که بیمارى هاى قلبى و عروقى، فشار خون 

باال و... از اضافه وزن حاصل مى شود.
وى افزود: قریــب 60 درصد افراد باالى 18 ســال در 
کشور کم تحرك هســتند و حدود 59 درصد با افزایش 
وزن روبه رو هستند. وقتى افزایش وزن در کودکى رخ 
مى دهد شــرایط براى نســل هاى آینده بدتر خواهد

 شد.
وى افزود: تربیت بدنى ماننــد دروس دیگر بوده و فقط 
کنترل، ارزیابى و نظارت بر آن کمى ســخت تر است. 
درس و محتواى آن به قوت خود باقى است. مسئول تمام 
دروس از جمله تربیت بدنى براى مقاطع اول تا دوازدهم 

بر عهده مدیران مدارس است. 

وزیر بهداشت گفت: این آخرین فرصت تاب آورى نظام 
سالمت است و اگر مردم کوتاه بیایند بازى را مى بازیم 
و به مرگ هاى چهار رقمى مى رسیم. مرگ چهار رقمى 
یعنى اینکه به ورطه اى خواهیم رسید که خالص شدن 
از آن دشوار است. با بمب ویروس مواجه هستیم و قدرت 
ســرایت ویروس ده برابر شده اســت و ابتال خانوادگى 

شده است.
سعید نمکى  در جلسه ستاد استانى مقابله با کرونا با بیان 
اینکه در برهه اى که بیمــارى در حال فروکش کردن 
بود بارها عرض کردم کــه در دقایق 90 گل مى خوریم 
و خوردیم. این ویروس یکــى از پیچیده ترین مخلوقات 

آفرینش است و نمى دانیم این ویروس تا کى با ما خواهد 
بود، ویروس امروز با ویروس ووهان متفاوت است.

نمکى گفت: من در خانه اى بزرگ شدم که پدرم راننده 
کامیون بود و مادرم قالیباف، من نازپرور نیستم و مى دانم 
که وقتى محل کســب و کار خانواده اى را ببندیم یعنى 
چه، من چندین سال در سازمان برنامه و بودجه کار کردم 
و براى همیــن جزو اولین کشــورهایى بودیم که براى 
معیشت مردم پروتکل نوشتیم، ما به کمک اقتصاد آمدیم 
و مى دانستیم در شرایط سخت تحریم هاى ظالمانه قرار 
خواهیم گرفت، در اوج این گرفتارى باید کرونا را مدیریت 

مى کردیم. 

افزایش وزن 59 درصد 
ایرانیان باالى 18 سال

غفلت کنیم آمار مرگ ها
 4 رقمى مى شود

خداحافظى با کارت بانکى
  روزنامه دنیاى اقتصاد | احتماًال از 
سال آینده شاهد فراگیر شدن شیوه جدید پرداخت 
از طریق کد QR در فروشــگاه ها و پایانه هاى 
فروش خواهیم بود که در دوره کرونا یک ضرورت 
است. با این شیوه، خریداران از طریق اسکن کد 
QR و بدون نیاز به کارت یا لمس دســتگاه قادر 

به پرداخت هزینه خریدهاى زیر 200 هزار تومان 
خواهند بود. کارشناســان اهمیت راه اندازى این 
شیوه پرداخت را همتراز راه اندازى شبکه شتاب و 

شاپرك و فراگیرى شبکه کارت ارزیابى مى کنند.

الیک یک سرفه!
  مهر | حمیدرضــا نوربخش، مدیرعامل 
خانه موسیقى گفته است: بالیى بر سر ذائقه جامعه 
آمده که امروز فالن خواننده درجه چندم وقتى یک 
سرفه مى کند، در صفحه مجازى چندین میلیون 
الیک مى خورد. اینها دست کیست؟ باور کنید نه 
دست خانه موسیقى، نه دفتر موسیقى و نه دست 
هیچکس دیگر جز ذائقه اى که بالى بدى سرش 

آمده است.

باز هم تقلید
مدتى اســت مسابقه    کافه سینما |
«ســیم آخر» با اجراى رضا رشــیدپور و مسابقه 
«زوجى نو» با اجراى باربد بابایى از شــبکه 3 در 
حال پخش است و متأســفانه در ادامه موج این 
ســال هاى تلویزیون این برنامه ها هم یک کپى 
از مســابقه هاى خارجى اســت. پیش از این هم 
برنامه هاى «ایران»، «دورهمى»، «برنده باش»، 
«عصرجدید» و «اعجوبه ها» از روى برنامه هاى 

پرمخاطب خارجى ساخته شده بودند. 

رادیو فرانسه 
خیلى ها را کشت!

یک رســانه فرانســوى بابت درج    صبا |
اشــتباهى بیانیه درگذشــت نزدیک به یکصد 
ســلبریتى دنیا از جمله «آلن دلون» و «ژان پل 
بلموندو» عذرخواهى کــرد. گزارش مرگ حدود 
صد ســلبریتى هنرى و سیاسى دنیا از سوى یک 
ایستگاه رادیو عمومى فرانسه به اشتباه منتشر شد. 
رادیو فرانسه این اشتباه بزرگ را «مشکل فنى» 
خواند که در وبسایت این سازمان رخ داد. از جمله 
شخصیت هاى مشهور هنرى زنده اى که بیانیه 
درگذشت شان در این رسانه منتشر شد مى توان 
به «کلینت ایستوود»، «ســوفیا لورن»، «رومن 
پوالنسکى»، «بریژیت باردو»، «آلن دلون»، «ژان 

پل بلموندو» و «ژان لویى ترنتینیان» اشاره کرد.

تبلیغ کتاب به روش 
خیارفروش ها!

  ایسنا| عبدالجبار کاکایى، شاعر معروف 
که معتقد اســت تا دالیل زیربنایى مطالعه را حل 
نکنیم تبلیغ کتــاب با ادبیات تعلیمــى بى فایده 
است، مى گوید این تبلیغات هم مقدارى خز شده 
و مثل تبلیغى اســت که خیارفروش ها براى خیار 
و ماست فروش ها براى ماست مى کنند. مثل این 
اســت که براى هوا تبلیغ کنیم و بگوییم که هوا 
خیلى خوب است، نفس بکشید، به خدا این هوا، 

هواى بدى نیست. 

5 ایرانى  در تیم انتقالى 
«بایدن»

  روزنامه شرق | از بیــن ایرانــى- 
آمریکایى هــا، تعــدادى در تیم انتقالــى کابینه 
«بایدن»  نیز حضور دارنــد، افرادى که مى توانند 
پتانسیل نهفته اى براى کاستن از بار دشمنى میان 
ایران و آمریکا باشند. شاید آنها نقش تأثیرگذارى 
در تعیین افراد کابینه نداشته باشند یا در تعیین نقشه 
راه سیاست خارجى اما ایرانیانى هستند از ظرفیت 
یک ملت و یک تمدن که سر جنگ ندارد اما زیر 

بار زور نمى رود. 

«باید» را بایگانى کنید
  روزنامه جمهورى اسالمى |تمـــام 
مســئوالن نظام جمهورى اسالمى در ســه قوه و در 
رده هاى مختلف بهتر اســت کلمه «باید» را از ادبیات 
خود حذف کنند و به جاى آن به عبارت «انجام داده ایم» 
روى بیاورند. مردم، سال هاســت که از شما مسئوالن 
مى شنوند وعده مى دهید و دستورالعمل صادر مى کنید 
و کلمه «باید» را به عنــوان محبوب ترین کلمه مورد 
استفاده قرار مى دهید ولى از بس که این بایدهاى شما 
تحقق پیدا نکرده، حاال دیگــر این کلمه معناى واقعى 
خود را از دست داده و حتى مردم در برابر آن حساسیت 
پیدا کرده اند. اکنون وقت آن است که ادبیات خودتان 
را تغییر بدهید و کلمه «باید» را بایگانى کنید و هر وقت 
کارى براى مردم انجام دادید، به آنها گزارش بدهید و از 

خجالت مردم دربیایید. 

ناچاریم؛ باید مذاکره کنیم
غالمعلى رجایى، فعال سیاسى اصالح    فارس|
طلب و مشاور رســانه اى مرحوم هاشمى رفسنجانى 
گفت: در کمتر مقطعى مثــل مقطع کنونى، انتخابات 
یک کشور ضدامپریالیســتى و انقالبى مثل ایران با 
انتخابات یک کشــور دیگر آن هم ابرقدرت آمریکا 
گره خورده است. باید این گره را عاقالنه، هوشمندانه 
و مدبرانه باز کرد. هر دولتى که روى کار بیاید چه دولت 
اصالح طلب باشــد چه اصولگرا و چه اعتدالى ناچار از 
مذاکره اســت. مذاکره هم فى نفسه امر بدى نیست.  
اینکه آمریکایى ها بدعهدى مى کنند گزاره درســتى 
است اما در عرصه سیاســت اینطور هم نیست که به 

هیچ چیز وفادار نباشند. 

چوب ادب سیاستمداران
معاون اول رئیــس جمهور گفت:    برترین ها |
مى دانیم زندگى مردم ســخت شــده، اما مردم هم 
مى دانند وضع دولت به لحاظ بودجه اى چقدر سخت 
است. اســحاق جهانگیرى در پاســخ غیرمستقیم به 
قالیبــاف درباره تأمیــن مالى طرح معیشــت گفت: 
تجربه ام را مى گویم، بودجه، چوب ادب سیاستمداران 
است به ویژه سیاستمدارانى که شعار مى دهند! بودجه، 
همه را ادب مى کند و همه را سر خط مى آورد.  نمى توان 
عوارض گمرکى را افزایش داد و تبعات آن را در جامعه

 ندید.

همه اش هنر من بود!
  تسنیم| «دونالد ترامــپ»، رئیس جمهور 
آمریکا ساعاتى پس از انتشار خبر کشف یک واکسن 
جدید توسط شــرکت آمریکایى «مدرنا» براى مهار 
کووید-19 در پیامى توییترى اظهار کرد: «همین حاال 
[خبر کشف] یک واکسن دیگر نیز اعالم شد. این بار 
توسط مدرنا و با تأثیر 95 درصدى. لطفًا به یاد داشته 
باشید که این کشفیات بزرگ که به طاعون چینى پایان 

خواهد داد، همه در زمان من اتفاق افتادند»! 

ممنوع ها مى آیند؟
عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى    ایسنا|
نگهبان درباره حضور احتمالى افــرادى مانند محمد 
خاتمى و احمدى نژاد در انتخابات ســال آینده، گفت: 
به طور کلى نمى توانم درباره حضور آنها اظهارنظرى 
کنم و باید صالحیت آنها را در همان زمان بررسى کنیم 
و اگر مجلس شرایط جدیدى بگذارد نمى دانم شامل 
حال این افراد خواهد شــد یا خیر. اکنون اظهارنظر در 

این رابطه سخت است.

پافشارى یارانه اى مجلس 
نماینــدگان مجلــس در اقدامى    برترین ها |
عجیب براى پرداخت یارانه 120 هزار تومانى، تصویب 
کردند که دولت باید با فروش سهام،  پول یارانه جدید 
را تأمین کند! این نمایندگان پس از مخالفت شوراى 
نگهبان با جزئیــات طرح پرداخــت یارانه کاالهاى 
اساســى، منابع تأمین مالى این طرح را تغییر دادند تا 
دولت مکلف شود 30 هزار میلیارد تومان دیگر از بازار 

بورس تأمین مالى کند. 

خبرخوان

معاون سازمان سینمایى کشور در دوران ریاست جمهورى 
محمود احمدى نژاد فرض ترور بیولوژیک ابراهیم حاتمى 

کیا را رد کرد.
بعد از درگذشت فرج ا... سلحشور که براى کارگردانى سریال 
«حضرت موســى (ع)» انتخاب شــده بود، موضوع ترور 
بیولوژیک او توسط رژیم صهیونیستى توسط برخى افراد و 
رسانه ها مطرح شد. آنها معتقد بودند ترس این رژیم از تولید 
سریال «حضرت موسى(ع)» باعث شده تا این رژیم دست 

به این اقدام تروریستى بزند.
این گمانه زنى بعد از ســکته مغزى «جمال شورجه» که 
به عنوان کارگردان جدید ســریال «حضرت موسى(ع)» 
انتخاب شده بود تقویت شد و همان افراد و رسانه ها، ترور 
بیولوژیک شورجه را هم در راستاى تالش صهیونیست ها 

براى ساخته نشدن این سریال عنوان کردند.
حاال و پس از معرفى ابراهیم حاتمى کیا به عنوان کارگردان 
جدید ســریال «حضرت موســى(ع)»، بــار دیگر بحث 

سرنوشــت کارگردانان پیشــین این اثر مورد بحث قرار 
گرفته و برخى ســعى کرده اند تا احتمال اجراى سناریوى 
بیوتروریسم را در مورد کارگردان جدید هم مطرح سازند. 
همین موضوع باعث شده تا معاون سازمان سینمایى کشور 
در دوران ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد با انتشار 
متنى در فضاى مجازى ضمن رد چنیــن مباحثى، براى 

کارگردان تازه وارد اثر آرزوى موفقیت کند.
جواد شمقدرى نوشت: به دنبال خبر مسرت بخش، تداوم 
ساخت و تولید سریال «حضرت موسى (ع)» توسط آقاى 
حاتمى کیا، بعضى با فرض ترور بیولوژیک مرحوم سلحشور 
و برادر عزیز حاج آقاى شورجه اظهار نگرانى کرده بودند. باید 
گفت اگر چه فرضیه ترور بیولوژیک محتمل است ولى براى 
این دو عزیز چنین امرى اثبات نشده، لذا بهتر است ضمن 
طلب آمرزش براى مرحوم سلحشور و دعا براى سالمتى 
حاج آقاى شورجه و موفقیت آقاى حاتمى کیا، از بیان این 
دل نگرانى ها که صرفاً  ناظر به قدرت دشمن پلید ماست 

خوددارى شود.

سردیس هایى که چندى پیش از مفاخر ایران در خانه 
هنرمندان در تهران نصب شد با واکنش هاى منفى 
فراوانى مواجه شــد که دلیل بیشتر آنها بى شباهت 
بودن مجسمه به صاحب آن بود. جدا از عدم شباهت 
در فرم و ســاختار چهره که باعث مى شد بسیارى از 
این سردیس ها براى مخاطب قابل شناسایى نباشند، 
درباره سردیس عباس کیارســتمى به دلیل حذف 
عینک آن، بحث هاى زیادى به وجــود آمد. حال با 
گذشت حدود ســه هفته از نصب این آثار، مجسمه 
عباس کیارستمى از جاى خود برداشته شده تا عینک 

به آن اضافه شود.
همچنین مدیرعامل سازمان زیباسازى شهر تهران 
چند روز پیش اعالم کرد سایر مجسمه ها نیز بازبینى 
خواهند شــد تا در حد امــکان اصالحاتى روى آنها 

صورت گیرد.
عطا صحرایى، سازنده سردیس عباس کیارستمى 
اســت که چندى پیش درباره حواشى به وجود آمده 
پیرامون فقدان عینک در سردیس کیارستمى گفت: 
من این مجسمه را با عینک ساختم. این عینک قابل 
برداشتن از روى چهره بود و در پایان کار نیز ذکر کردم 

که باید جداگانه قالب گیرى شود. اما ظاهراً در زمان 
قالب گیرى، این عینک گم شــده و مجسمه بدون 
عینک ساخته شده است و در مراحل بعد هیچ کسى 
توجه نکرده است که عینک روى چهره وجود ندارد. 
این مسئله باعث شد نقدهاى زیادى به من شود و همه 
مى گفتند با توجه به اینکه چهره کیارســتمى بدون 
عینک قابل تصور نیست، چگونه یک مجسمه ساز 
تصمیم گرفته اســت عینک او را حذف کند. این در 
حالى است که همه بازدیدکنندگان سمپوزیوم شاهد 

بودند که این اثر با عینک ساخته شده است.

روزنامه «خراســان» در گزارشــى که محتواى آن را 
اطالعات موجود در پرونده هــاى هکرهاى حرفه اى 
کالهبردار تشــکیل مى دهد نوشته اســت نوجوانان 
متهمان اصلى این کالهبردارى ها هستند که اطالعات 
بانکى مردم را هک کرده اند و به نــان و نواى فراوانى 
رسیده اند. بر اســاس این گزارش، از ابتداى امسال، 25 
پرونده هکرهــاى حرفه اى پیــش روى پلیس فتا قرار 
گرفته است که بعد از دستگیرى مشخص شده بیشتر این 
مجرمان نوجوان هاى زیر 18 سال هستند. «خراسان» 
در این زمینه نمونه هاى مستندى هم در گزارشش آورده 

که همین موضوع را ثابت کرده است.  
  شاید در نگاه اول باورش سخت باشد که نوجوانى که 
کمتر از 16 سال دارد بتواند 16 هزار حساب بانکى را هک 
کند اما این اتفاق افتاده. این نوجوان در اعترافاتش گفته 
بود هیچگاه بى پولى نکشیده است. او با سرقت از این 16 
هزار حساب، زندگى لوکسى براى خودش دست و پا کرده 

بود و با پول مردم خانه اى در یکى از نقاط خوب تهران 
و حتى یک قالده ســگ به  ارزش 30 میلیون تومان نیز 

خریده بود. 
  یک باند چهار نفره که هیچکدام سنشــان به 18 هم 
نمى رسید در خرداد امسال دســتگیر شدند که توانسته 
بودند با اســتفاده از فضاى مجازى دو میلیارد تومان از 
مردم به سرقت ببرند. سرکرده 17 ساله این باند مشهدى 
که مدرك تحصیلى هم نداشــته در اعترافاتش گفته: 

«بیکار و بى پول بودم. هیچ چاره اى نداشتم.»
  هکر نوجوانى با تبلیغ یک برنامه جعلى بعد از سرقت 
2300 اطالعات حساب بانکى در خرداد امسال در ساوه 
دستگیر شد.  این نوجوان در کانال هاى تلگرامى اقدام 
به تبلیغ براى نرم افزارى به نام «همدم یاب» مى کرده 
که هزینه عضویت در آن بسیار ناچیز بوده و بعد که افراد 
روى لینک پرداخت کلیک مى کردند، نادانســته تمام 
اطالعات حساب بانکی شان را در اختیار این نوجوان هکر 

قرار مى دادند.   

یک هفتــه نامه آمریکایــى از واکنش مــردم ایران به 
انتخابات ریاســت جمهــورى آمریکا گــزارش داده 
و مى گویــد ایرانى ها بــه آمدن «بایدن» خوشــبین

 هستند.
به گــزارش «خبرآنالین»، «تام اوکانر» در گزارشــى 
در هفته نامه «نیوزویک» نوشــت: برخى نه از پیروزى 
بایدن بلکه از باخت «ترامپ»  خوشــحالند. کشور زیر 
فشارهاى سختى است و کمبود دارو و دیگر اقالم اساسى 
در میانه همه گیرى کرونا زندگى بسیارى را در معرض 

تهدید قرار داده است. ایرانیان امیدوارند که یک دگرش 
سیاسى در واشنگتن به یک دگرش اقتصادى در ایران

 بینجامد.
به نوشته این هفته نامه آمریکایى، شــمارى از مردم با 
قدرت خرید باالتــر که به زیان مردم ضعیف، ســکه و 
دالر خریده بودنــد، چندان از پیروزى بایدن اســتقبال 
نکردند. ایرانیان مخالف خارج از کشــور نیز ســوداى 
پیروزى ترامپ براى فشــار بیشــتر بر ایران را در ســر 

داشتند.

ایرج حریرچى، معاون کل وزیر بهداشــت در گفتگو با 
«ایرنا» خبر داد که عامل 51 درصد ابتالى افراد به کرونا 
در آبان ماه تجمعات و دورهمى هــاى خانوادگى بوده 
اســت و به همین دلیل منع تردد از ساعت21 تا 4 صبح 
با هدف کاهش تجمعات و رفت و آمدهاى خانوادگى از 

هفته آینده اجرا مى شود.
معاون وزیر بهداشت مدعى شده بود که دلیل محدودیت 
تردد از ســاعت 9 شــب به بعــد به دلیــل جلوگیرى 
از دورهمى و مهمانى اســت و این در حالى اســت که 

رحمانى فضلى، وزیر کشــور گفته اســت تاکسى ها، 
آژانس ها و تاکسى هاى اینترنتى مشــکلى براى تردد 
براى بعد از ساعت 21 در محدودیت هاى جدید کرونایى

 ندارند.
حال سئوال اینجاست که آیا با این وسایل نمى شود به 
مهمانى و دورهمى رفت؟! آیا این اقدام سبب سوءاستفاده 
این وسایل حمل و نقل نمى شود؟! آیا این تصمیم سبب 
افزایش تراکم جمعیت در وسای ل حمل و نقل عمومى در 

ساعات پیش از آغاز محدودیت نمى شود؟!

در حالى که گفته مى شــود مراکــز تفریحى اصفهان 
تعطیل اســت و از حضور مردم در این مراکز جلوگیرى 
مى شود، اما شواهد نشان مى دهد اصفهانى ها هم مثل 
خیلى دیگر از مردم کشــور باور نمى کنند که تجمعات 
تا چه حــد خطرناك اســت و مى تواند بــر میزان آمار 

مرگ هاى کرونایى اضافه کند.
در همین حــال اخیراً ویدیویى تــکان دهنده از حضور 
کادر درمان و بیماران کرونایــى در کوه صفه اصفهان 
کنار مردمى که درحال تفریح بودند منتشــر شــده که 
با بازنشــر هاى زیادى همراه بوده اســت. زمان تولید 
این ویدیو معلوم نیســت اما با توجه به پوشــش مردم 
مى توان حدس زد که پیش از فرا رســیدن فصل سرما 

بوده است.
در این ویدیو ابتدا آمبوالنســى آژیرکشــان به محوطه 
صفــه وارد مى شــود و یکــى از کادردرمــان در حالى 
که یک بلندگو در دســت دارد با پیاده شــدن از اتومبیل 
خطاب به مردمى که بــراى تفریح آمده انــد، مى گوید: 
«خانواده هایى که آمدید و ماســک هم نزدید، اصفهان 
در وضعیت قرمز اســت. ما هم دوســت داریم دســت 
خانواده هایمان را بگیریم و بیاییم پارك، ولى همین االن که 
شما پروتکل ها ى بهداشتى را رعایت نمى کنید همکاران 
من در بیمارســتان ها دارند با کرونا به سختى مى جنگند. 
جنگى که هــر روز به تعداد بیمــاران کرونایى اضافه مى 
شــود و از تعداد همکاران من کم مى شــود. این انصاف

 نیست.» 
او با صدایى بغض آلود ادامه مى دهد: «من نتوانســتم 

براى تولد پســر چهار ســاله ام بروم خانه. مجبور بودم 
بیمارستان باشم. پســرم به من زنگ زده بابا کجایى؟ 
من حتى اگر بروم خانه هم نمــى توانم بروم پیش آنها؛ 
مى دانید چرا؟ چون نمى توانم بروم داخل اتاق. دوستان 

و آشنایان وقتى مرا مى بینند از من دور مى شوند.» 
در ادامه هم یک بیمار کرونایــى که روى برانکارد دراز 
کشیده و مدام سرفه مى کند، خطاب به مردم مى گوید: 
«من هم تا هفته پیش مثل شــما ها داشتم توى پارك 

تفریح مى کردم، اصًال فکرش را هم نمى کردم به این 
بیمارى دچار شوم. آقایان! خانم ها! الاقل ماسک بزنید. 
ده روز دیگر تولدم است اما نمى دانم آیا تا ده روز دیگر 

مى توانم دوام بیاورم یا نه!»

مبارزه با کرونا از زاویه اى دیگر

ابتکارکادر درمان اصفهان در کوه صفه 
سهیل سنایى 

سردیس عباس کیارستمى عینکى مى شود!

کالهبردارانى که نوجوان هستند

ایرانیان از پیروزى «بایدن» خوشحالند

حاتمى کیا ترور بیولوژیک نمى شود!

مهمانى شبانه نروید، اگر مى روید با آژانس بروید!

مانى مهدوىآرمان کیانى
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«شاعرانه هاى اصفهان»
 روى پل هاى شهر

برنامـه «شـاعرانه هـاى اصفهـان» بـه مناسـبت 
نکوداشـت روز اصفهـان از امـروز 28 آبـان تـا اول 
آذر در پیـاده راه پـل بزرگمهـر و پـل فلـزى اجـرا 
مى شـود. رئیس اداره گردشگرى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان گفت: برنامه 
«شاعرانه هاى اصفهان» ترکیبى از هنر تصویرسازى 
از بناهـاى تاریخى و شـهداى بزرگ شـهر اصفهان 
اسـت که در کنار آن اشـعار زیبایـى در توصیف این 
شـهر قرار گرفته و همـه در قابى شـبیه دهانه هاى 
پل هاى تاریخى در معرض دیـد مخاطبان قرار مى 
گیرد. علیرضا مساح  افزود: مخاطبان این طرح ها را 
همراه با نورپردازى ویژه با شـعار «اصفهان شـهرى 
که دوسـتش دارم» روى دو پل تاریخـى بزرگمهر و 

فلزى مشاهده مى کنند.

واژگونى اتوبوس
 اصفهان- مشهد 

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
شـاهرود گفـت: واژگونى یـک دسـتگاه اتوبوس در 
محور میامى - سـبزوار 17 مصدوم برجاى گذاشت. 
ناصر سلمانپور گفت: این حادثه سـاعت 5 و 5 دقیقه 
صبح روز سه شنبه در 65 کیلومترى محور میامى به 
عباس آباد رخ داد. این اتوبـوس از اصفهان به مقصد 
مشـهد در حال حرکت بود. وى گفـت: حال عمومى 

مصدومان خوب است.

دلیل افت فشار گاز
 با صرفه جویـى در مصـرف گاز از افت فشـار گاز در 
مناطق شـرق اسـتان کاسـته مى شـود. مدیر عامل 
شـرکت گاز اسـتان با بیـان اینکه در شـرق اسـتان 
دسترسـى به خط سراسـرى انتقال گاز وجـود ندارد 
گفت: براى شهر هاى شرق استان مانند خور و بیابانک 
و جندق از گاز CNG استفاده مى شود. سید مصطفى 
علوى افـزود: گاز را در ناییـن باید فشـرده کنیم و به 
صورت CNG بـا تانکر به این مناطـق حمل کنیم. 
وى با بیان اینکه مصرف گاز در زمسـتان زیاد است و 
به همین دلیل دچار افت فشـار مى شویم گفت: بیش 
از این امکان فشـرده سـازى گاز نداریم. وى از مردم 
درخواست کرد با شعار هر خانه یک بخارى در مصرف 

گاز صرفه جویى کنند.

اتصال ایستگاه پمپاژ نایین
 به خط انتقال

در راسـتاي بهـره بـرداري آزمایشـی از ایسـتگاه 
پمپاژجدیـد االحـداث ناییـن و مخـزن 10000 
مترمکعبی مربوطه در شـهرورزنه، نسبت به اتصال 
تأسیسات مذکور به خط انتقال 700 میلیمتر نایین، 
اقدام شد. این عملیات در مدت 36 ساعت و با تخلیه 
آب 5کیلومتـر از خط انتقـال آب طـرح اصفهان به 
نایین و با نصب یکدسـتگاه شـیر سـوزنی و اجراي 
یک فقره واسطه اتصال بدون هیچگونه قطعی آب 
و افت فشـار صورت پذیرفت. با انجام این عملیات 
امکان اسـتارت و بهره برداري ایستگاه پمپاژ جدید 
االحـداث نایین با ظرفیـت انتقـال آب 360 لیتر بر 

ثانیه فراهم شد.

افزایش کمک اصفهانى ها
 به نیازمندان

مدیرکل کمیته امداد اسـتان اصفهان بیـان کرد: در 
هفت ماهه امسال با وجود همه گیرى ویروس کرونا 
مردم خیر اصفهان 63/3 درصد بیشتر از مدت مشابه 
سال گذشته به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت 
کمیته امـداد در اصفهان کمک کردنـد. کریم زارع با 
تأکید بر اینکه گرانى زندگى اقشـار نیازمند جامعه را 
بیشتر از سایر اقشار تحت فشار قرار مى دهد، گفت: از 
مردم شریف و نیکوکار استان خواهشمندیم در ادامه 
سـال نیز زمینه هاى الزم براى کمک به ایتام، زنان 
سرپرسـت خانوار و نیازمندان آبرومند تحت پوشش 

کمیته امداد را فراهم کنند.

خبر

دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: اکنون در کشور 
بین سالمت و معیشت مردم تعارضى به وجود آمده است 

که نمى توان هیچکدام را در نظر نگرفت.
على اصفهانى اظهار کرد: الزم اســت در درمان کرونا 
به طب سنتى توجه بیشترى داشــته باشیم. وى افزود: 
توانایى متخصصان طب ســنتى مى تواند در کنترل و 

درمان بیمارى کرونا مؤثر واقع شود.
دادســتان عمومى و انقــالب اصفهــان تصریح کرد: 
محدودیت هایى که براى تعطیلى اصناف پس از ساعت 
18 ایجاد شده معیشت مردم را با مشکل رو به رو مى کند.

اصفهانى افزود: عالوه بر این تعطیلى اصناف در ساعت 

18 نه تنها از شیوع بیمارى جلوگیرى نکرده بلکه موجب 
تجمع بیش از حد مــردم در این ســاعت در خیابان ها 

مى شود.
وى ادامه داد: اکنون در کشــور بین سالمت و معیشت 
مردم تعارضى به وجود آمده است که نمى توان هیچکدام 
را در نظر نگرفت بنابراین الزم اســت بین این دو اجماع 

ایجاد کنیم.
دادســتان عمومى و انقالب اصفهان گفت: بسیارى از 
کسبه مستأجر هســتند و در صورت تعطیلى با مشکل 
پرداخت اجاره بها روبه رو مى شوند. بنابراین بهتر است با 
تشدید نظارت ها از تعطیلى کسب و کار جلوگیرى کنیم.

مدیر ایمنى، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان 
گفت: ذوب آهن اصفهان براى پیشگیرى از شیوع ویروس 
کرونا در این کارخانه بیش از ده میلیارد تومان به صورت 

مستقیم هزینه کرده است.
مجید مکارى با بیان اینکه مدیریت شرکت ذوب آهن براى 
حفظ تولید ایمن در سال «جهش تولید» با هدف پیشگیرى 
از شیوع بیمارى ویروسى کرونا و انجام عملیات پیشگیرانه، 
اقدامات مورد نیاز را پیش بینــى، برنامه ریزى و اجرا کرد، 
تأکید کرد: اقدامات مدیریتى در ســطح کالن کارخانه به 
منظور سازماندهى و برنامه ریزى منابع سازمانى، اقدامات 
آموزشى و فرهنگى براى ایجاد فرهنگ پیشگیرانه در تمام 

سطوح سازمانى و اقدامات پیشگیرانه محیطى براى قطع 
زنجیره انتقال از مهمترین فعالیت هاى صورت گرفته براى 

پیشگیرى از شیوع بیمارى کووید- 19 بوده است.
وى همچنین با بیان اینکه تأمین اقالم بهداشــتى و مواد 
گندزدا به منظور پیش بینى ذخیره احتیاطى در کارخانه انجام 
شده است، گفت: براى پیشگیرى از شیوع این ویروس در 
کارخانه بیش از ده میلیارد تومان تاکنون به صورت مستقیم 
هزینه شــده و در این مدت براى تهیه و توزیع تعداد چهار 
میلیون عدد ماسک سه الیه بهداشتى و همچنین تأمین و 
توزیع بیش از 13 هزار لیتر مواد ضدعفونى پایه الکى برنامه 

ریزى شده است.

هزینه 10 میلیاردى ذوب آهن 
براى پیشگیرى از شیوع کرونا 

تعطیلى اصناف در ساعت 18 
شیوع بیمارى را کاهش نمى دهد

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان در جلسه ماهانه 
شوراى فرهنگى این مجموعه با اعالم این مطلب گفت: 
به همت شــوراى فرهنگى به زودى مستند زندگینامه 
ایثارگران و شــهداى مخابرات منطقه اصفهان ساخته 

مى شود.
ناصر مشایخى اظهار کرد: در طول مدت کوتاه فعالیت 
رئیس جدید شوراى فرهنگى مخابرات، گام هاى بزرگى 
در زمینه اشاعه فرهنگ اسالمى-ایرانى برداشته شده که 
آثار و برکات آن در مواردى مانند اجراى طرح «روزبرگ 

شیعه» براى تمامى ائمه جماعات استان و ایجاد و فعال 
نمودن کمیته زیر مجموعه این شورا مشهود است.

حجت االسالم والمسلمین محمد کیانى، رئیس شوراى 
فرهنگى مخابــرات منطقه اصفهان هــم ضمن ارائه 
گزارشــى از اقدامات صورت گرفته در این شــورا، در 
تشریح مصوبات این جلسه گفت: ایجاد دو کمیته جدید 
زیرمجموعه شــوراى فرهنگى با عناوین کمیته امور 
ایثارگران و کمیته ترویج قرآن، نهج البالغه و صحیفه 

سجادیه از مصوبات جدید این شوراست.

ساخت مستند زندگینامه ایثارگران و شهداى مخابرات 

ماجراى مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... همچنان ادامه 
دارد، مسئوالن امر، آن را تمام شده مى دانند اما برخى از 
متخصصان با ابراز نگرانى از اقدامات انجام شده و ادامه 
کار با روش پیشــین براى ترك هاى بعدى مى گویند 
مرمت هر اثر جهانى نیازمند مشورت همگانى و رعایت 

اصول علمى است تا از دغدغه ها بکاهد.
آبان ماه سال گذشته بود که گنبد مسجد شیخ لطف ا...  
به سرخط خبرهاى میراث فرهنگى تبدیل شد و نحوه 
مرمت این اثر تاریخى همچنان با کش و قوس هایى 
ادامه دارد. رئیس ایکوموس ایــران، مهدى حجت در 
نشستى در اصفهان گفته بود گنبد را خراب کرده اند و 
بعد از آن انتقادها از سوى کارشناسان ادامه داشت. این 
اما تنها کارشناسانى نبودند که از نحوه مرمت گنبد انتقاد 
مى کردند بلکه تغییر رنگ ترك مرمت شده نسبت به 
سایر ترك ها توجه مردم عادى را هم به خود جلب کرده 
بود. نگرانى ها آنچنان باال گرفت کــه روزى نبود که 

کارشناسان در رسانه ها گفتگو نکنند و از این مرمت و 
شیوه کار آن انتقاد نکنند.

این موضوع مبحث داغى شده بود و یک بار هم در همان 
بحبوحه شروع موج رسانه اى مرمت گنبد مسجد شیخ 
لطف ا...، میراث فرهنگى از خبرنگاران به طور رسمى 
دعوت کرد که از ترك مرمت شــده بازدید کنند و در 
جریان فرایند مرمت قرار بگیرند. برخى از کارشناسان اما 
گفتند چرا به جاى خبرنگاران از متخصصان به صورت 
رسمى دعوت نشد و نمى شود تا ترك مرمت شده را از 

نزدیک ببینند؟!
گرچه فریدون اللهیارى، مدیــرکل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اصفهان بارها در رسانه ها 
اعالم کرده بود که کارشناسان مى توانند از نزدیک گنبد 
را ببینند اما با گذشت یکسال کارشناسان و متخصصان 
از نبود امکان الزم براى بازدید دقیق ترك مرمت شده 

گله مند هستند. 
با تمام انتقادهایى که وجود دارد اما مســئوالن میراث 
فرهنگى اصفهــان گفتند مرمت انجام شــده بر روى 
گنبد بعد از همه ابراز نگرانى هــا  از نظر متخصصان و 
صاحبنظران حوزه فنى میراث فرهنگى کشور بررسى 
و در جلســه مشترك شــوراى تخصصى پایگاه هاى 
میراث جهانى کشور با شوراى فنى استان تأیید شد و در 
نهایت مسئوالن میراث فرهنگى به این نتیجه رسیدند 
که با همان روش پیشین مرمت ترك هاى دیگر ادامه 

پیدا کند.

قصه پرغصه گنبد مسجد شیخ لطف ا...؛ یکسال بعد

در حالى که رئیس اداره پیش بینى هواشناسى از ورود موج 
تازه بارش ها به اســتان اصفهان از روز جمعه خبر داده و 
گفته است: بارندگى هاى مطلوبى را با تقویت امواج بارشى 
از روز جمعه تا شنبه در سطح اســتان شاهد خواهیم بود، 
معاون توسعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
اصفهان مى گوید بر اساس پیش بینى ها در سه ماهه آینده 

هم استان اصفهان وضعیت خوبى از نظر بارش ها ندارد.
آمار بارش هاى استان اصفهان با گذشت نزدیک به دو ماه 
از سال آبى جدید (ابتداى مهر 99 تا انتهاى شهریور1400) 
نشان از کاهش20 درصدى نسبت به مدت مشابه بلندمدت 
دارد و طبق پیش بینى هواشناسى، در سه ماهه پیش رو نیز 

میزان بارندگى ها چندان مطلوب نخواهد بود.
آنطور که کارشناسان مطرح مى کنند، وقوع پدیده «النینا» 
ســامانه هاى جوى را به شــدت تضعیف کرده و موجب 
کاهش بارش هاى ســال آبى جدیــد در مناطق جنوبى 
و غربى این اســتان و به طورکلى در کشــور شده است. 

«النینا» تقریباً متضاد «ال نینو» است و در هر سه تا هفت 
ســال اتفاق مى افتد و حاصل تغییر اختالف فشار منطقه 
است و اجازه مى دهد سطح آب اقیانوس در قسمت شرقى، 
سردتر از حالت معمول شود و در قسمت حاره غربى گرم تر 

از حالت عادى گسترش یابد.
معاون توسعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
اصفهان در همین باره گفت: بارش هاى کمتر از حد معمول 
در مناطق غربى، جنوبى و سرچشــمه هاى آبى استان از 
جمله فریدونشــهر 78 درصد کاهش را نسبت به میزان 

بلندمدت نشان مى دهد.
نوید حــاج بابایــى در گفتگو بــا «ایرنا» افــزود: عمده 
بارش ها در مناطق شرق و شمال استان اتفاق خواهد افتاد 
و سرچشمه هاى آبى زاینده رود و غرب استان بارش هاى 
کمتر از نرمال خواهد داشــت. وى ادامه داد: این وضعیت 
موجب تشدید شرایط خشکسالى در استان خواهد شد که 

تا سه ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت.

حاج بابایى با بیان اینکه بیشترین بارش ها در سمیرم ُرخ 
داده است، اضافه کرد: بیشتر بارش ها در شمال اصفهان 
بوده و وضعیت این مناطق به مراتب نسبت به دیگر نقاط 
بهتر اســت. وى گفت: در مجموع از ابتداى مهر تاکنون 
میزان بارش ها حدود 20 درصد نسبت به مقدار بلندمدت 
کاهش پیدا کــرده و میانگین بارش ها بــه 11 میلیمتر 

رسیده است.
 معاون توسعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
اصفهان افزود: امسال شرایط «النینا» به وجود آمده یعنى 
آب اقیانوس آرام در بخش قاره اى سردتر شده و دماى آب 

نسبت به وضعیت معمول خود کاهش پیدا کرده است.
وى ادامه داد: با فعال شدن شرایط «النینا»، بارش خوبى 
در قسمت هاى غرب و جنوب کشور و غرب و جنوب استان 
ما اتفاق نخواهد افتاد و سامانه هاى جوى به شدت ضعیف 
مى شــود. وى تصریح کرد: این وضعیت در پاییز خیلى 

ُپررنگ مى شود و تا سه ماه آینده نیز تداوم خواهد داشت.

«النینا» اصفهان را خشک کرده است

جلسه ستاد استانى مقابله با کرونا روز گذشته با حضور وزیر 
بهداشت در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان برگزار شد.

استاندار اصفهان در این جلســه گفت: اصفهان استانى 
برخوردار نیست به نوعى که ما اکنون تخت بیمارستانى، 
دستگاه ونتیالتور، و سى تى اسکن کم داریم و با کمبود 

پرسنل و کادر درمانى نیز رو به رو شده ایم.
عباس رضایى گفت: باید توجه داشت که در کاشان همه 
اختیارات تفویض شده اســت و هر اقدامى در اصفهان 

صورت مى گیرد در کاشان نیز دنبال مى شود.
اســتاندار اصفهــان ضمــن قدردانــى از تصویــب 
محدودیت هاى هوشمند گفت: نگرانى خود را نسبت به 
عدم اعمال قرنطینه ابراز و لزوم توسعه مراکز درمانى را 

اعالم مى کنم.
وى با بیان اینکه نگران مناطق حاشیه اى شهرها هستیم، 
گفت: در این زمینه باید برنامه ریزى هاى جدى ترى دنبال 
شود، امروز سالمت موضوع مهم و اصلى کشور است و در 
این زمینه باید نسبت به مناطق حاشیه اى توجه ویژه شود.
وى به توزیع بیش از دو میلیون عدد بســته معیشتى در 
استان اصفهان در بحران کرونا گفت: تولید روزانه شش 
میلیون ماسک در استان اصفهان از دیگر اقدامات صورت 
گرفته در این زمینه بوده اســت. رضایى افزود: در حال 
حاضر در اســتان اصفهان توان صادرات ماسک را داریم 
ضمن اینکه روزانه 20 هزار لیتر الکل در استان اصفهان 

تولید مى شود.
وى با بیان اینکه تولید کیت ســریع تشخیص کرونا در 
اصفهان با همکارى دو دانشگاه علوم پزشکى و دانشگاه 
صنعتى انجام شده است، افزود: تأمین اکسیژن مورد نیاز 

در صنایع بزرگ استان نیز صورت گرفته است.
استاندار اصفهان با اشــاره به راه اندازى سه واحد تولید 
«ملت بلون» در استان اصفهان ابراز کرد: آمادگى داریم 
که ماشین تولید ماسک را به دیگر استان ها نیز ارائه دهیم.

وى ضمن ابــراز نگرانى از تعطیلى دو هفته اى اســتان 
تهران، تصریح کرد: در چنین مواردى شــاهد ســفر به 
اصفهان هستیم و این امر نگران کننده است چرا که حتى 
در اعمال جرایم 500 هزار تومانى در اصفهان بیشترین 
آمار را با تردد بیش از 5000 خودرو داشــتیم. به همین 
دلیل درخواست داریم براى شهرهاى قرمز طورى برنامه 
ریزى شــود که یک روز در میان تعطیل باشند تا جلوى 
مســافرت ها گرفته شــود. وى گفت: تعارف با کســى 
نداشــته ایم و جریمه ها انجام مى شود و بیش از 1000 
مغازه پلمب شــده و 8200 خودرو توسط پلیس برگشت 
داده شــده اســت. وى با بیان اینکه همه مراسم ها در 
اصفهان در طول بحران کرونا لغو شده است، ابراز کرد: 
تنها در زمینه روضه هاى خانگى به مشکل برخوردیم که 

ضرر آن را نیز در شیوع بیشتر کرونا مشاهده کرده ایم.

نگران آمار فوتى ها در اردســتان و نطنز 
هستیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم در این جلسه 
گفت: پیک دوم و سوم کرونا نداشته ایم و بیمارى پیوسته 
بوده است که این باعث خستگى و فرسودگى کادر درمان 

است.
طاهره چنگیز اظهار کرد: تاکنون 276 هزار تست انجام 
شده اســت که از ابتدا تمام تست هاى بخش خصوصى 
را هم در گزارش هــا وارد کرده ایم. وى افــزود: تعداد 
فوتى هاى مثبت در استان تاکنون 3090 نفر بوده است 
که در کل 3 درصــد جمعیت مبتالیان اســت. به گفته 
چنگیز، 18 هزار نمونه در هفته داریم که با پروتکل جدید 
افزایش مى یابد و اگر تست هاى سریع اضافه شود این 

روند تسریع خواهد شد.
وى با اعالم اینکه تعداد موارد مثبت سرپایى بیشتر شده 
و نمودار هفتگى موارد مثبت رو به افزایش است، گفت: 

نسبت تست هاى مثبت از شــهریور به بعد بیش از 50 
درصد مثبت بوده است. قبًال تنها عالمت دارها را آزمایش 
مى کردیم و اکنون بدون عالمت ها هم بررسى مى شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه به 
موازات افزایش بســترى و ابتال، موارد فوت هم افزایش 
یافته است، تصریح کرد: موارد بسترى بین 2000 تا 2100 
در نوسان است. رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با 
بیان اینکه از شهریور ماه تاکنون افزایش موارد بسترى و 
فوتى را داشتیم، افزود: ما حتى در طول یک هفته شاهد 

فوت 354 نفر از مردم استان بودیم.
 به گفته چنگیز، در شهرستان اصفهان آنچه خسته کننده 
شده شیب مالیم بیمارى است. وى اضافه کرد: پیک دوم 
و سوم نداشته ایم و بیمارى پیوســته بوده است که این 

باعث خستگى و فرسودگى کادر درمان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص ارائه 
گزارش وضعیت شهرستان هاى استان اصفهان توضیح 
داد: شهرستان هاى خمینى شــهر، فالورجان، لنجان و 
سمیرم پیک هاى شدید داشــتند. نایین و نطنز باوجود 

اینکه آرام شده بود، اکنون رو به افزایش است.
چنگیز ادامه داد: در نطنز و اردستان به دلیل میانگین سنى 
باال نگران فوتى ها هســتیم، آمار در گلپایگان و دهاقان 
رو به افزایش است و وضعیت فریدن فعًال آرام است. در 
مبارکه شرایط خوب کنترل شد، اما اکنون روند افزایشى 
داشته است، شهرضا پیک بلندى داشتیم که هنوز درگیر 
هستیم، آمار در خوانسار و شــاهین شهر افزایش یافته و 
خور جمعیت کم ولى با چند مورد بیمارى مواجه اســت. 

فریدونشهر نیز فعًال آرام است.
وى در مورد وضعیت دانش آموزان گفت: دانش آموزان 
مثبت کرونایى را هفته به هفته رصد مى کنیم و وضعیت 
خانواده هایى که مثبت بوده و در خانه دانش آموز دارند هم 

مورد بررسى قرار مى گیرد.

نگرانى از هجوم تهرانى ها 
به اصفهان

رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروشان اصفهان با اشاره 
به قیمت 15 هزار تومانى و باالتر هر کیلو گوجه در بازار 
گفت: حدود چند هفته پیش به دلیل سرما، بخشى از 
محصول گوجه مرودشت و اقلید از بین رفت، از سوى 
دیگر صادرات نیز بر افزایــش قیمت این محصول 

دامن زد.
نوروزعلى اسماعیلى با تأکید بر اینکه افزایش قیمت ها 
بر بازار صیفى و سبزى و میوه سایه افکنده است، گفت: 
متأسفانه عالوه بر گرانى گوجه نیز محصول خیار در 
سطح خرده فروشــى کیلویى ده هزار تومان فروخته 
مى شود، هویج نیز با افزایش قیمت به 8000 تومان 

رسیده است. 
رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروشان اصفهان افزود: 
کمبود گوجه در بازار نداریم و احتمال بهبود شــرایط 
وجود دارد، البته نمى توان پیش بینى کاهش قیمت 
ســبزى و صیفى جات را بکنیم، چراکــه این میزان 
عرضه و قیمت این محصوالت به شــرایط آب و هوا 

بستگى دارد.
وى تصریح کرد: متأسفانه هزینه هاى سبد، پالستیک 
و... میوه و سبزیجات به دلیل افزایش هزینه هاى تمام 

شده تا رسیدن به دست مشترى گران تمام مى شود، 
از سوى دیگر هزینه هاى جابه جایى بار نیز نسبت به 
سال گذشــته بین 60 تا 70 درصد نیز افزایش داشته 

است.
اسماعیلى تأکید کرد: در ســال جارى میوه، سبزى و 
صیفى جات نسبت به سال گذشته 100 درصد و حتى 
بیشتر افزایش قیمت داشته است و نگرانى مردم بابت 
این گرانى ها کامًال معقول است. وى با اشاره به اینکه 
با وجود افزایش قیمت میوه و ســبزیجات همچنان 
شاهد صادرات هســتیم، اظهار کرد: به عنوان مثال 
پرتقال صادر مى شود، از ســوى دیگر شاهد جوالن 
دالالن و واسطه گران در بازار هستیم و دیگر باغدار 
نقشى ندارد و امسال به دلیل جذابیت نرخ ارز، شاهد 

سلف خرى در باغات هستیم.
رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروشان اصفهان تأکید 
کرد: با ادامــه این روند در تأمین پرتقال و ســیب به 
مشکل مى خوریم. وى تأکید کرد: به دلیل گرانى هاى 
موجود قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته حدود 
40 درصد کاهش داشته است و مردم همانند گذشته 

قادر به خرید کیلویى میوه و سبزیجات نیستند.

قیمت باالى گوجه در بازار معقول نیست

درخت مــوز در منزل بانــوى بویین میاندشــتى به 
بارنشســت. این بانوى خوش ذوق وعالقــه مند به 
پرورش گل وگیاه در بویین میاندشت چند سالى است 

که یک درخت موز در منزل خود کاشته است.
«فرخ جدیدى» مى گوید حدود 30 سال پیش نهال موز 
را از بندر عباس به منزل خود منتقل کرده است و هرسال 
یک تا سه بار، بار مى دهد.  وى افزود: در هر دوره 80 تا 

90 عدد موز از این درخت برداشت مى شود.

به بار نشستن درخت موز در بویین میاندشت

استاندار در جلسه ستاد استانى مقابله با کرونا
از وزیر بهداشت خواست شهرها یک روز در میان تعطیل شوند
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26 آبان ماه تولد فرامرز قریبیان بود؛ بازیگر بى حاشیه سینماى ایران که اهل جار و جنجال نیست 
و حاال 79 ساله شده است.

گرچه نام قریبیان با سینماى مسعود کیمیایى گره خورده ولى کمتر بازیگرى 
داریم مانند او که کارنامه اى پر و پیمان داشــته باشد و مقابل دوربین 
تعداد زیادى از کارگردان هاى معتبر ســینماى ایران ایفاى نقش 

کرده باشد.
او در سال هاى پر شمار فعالیت خود با هنرمندانى همانند بهمن 
فرمان آرا، اصغر فرهادى، یدا... صمــدى، محمد على نجفى، 
سیف ا... داد، امیر قویدل، پوران درخشنده، ابوالحسن داودى، 
ابراهیم حاتمى کیا، جهانگیر جهانگیرى، مهدى صباغ زاده و... 

همکارى داشته است. 
از ســال هاى آغازین دوره نوجوانى که با مسعود کیمیایى 
رفیق شد، هر دو تصمیمشان را گرفته بودند؛ این دو نوجوان 
که عشقشان فیلم هاى وسترن بود، هیچ راهى جز سینما 
نداشتند. کیمیایى کارگردانى را انتخاب کرده بود و او 
بازیگرى را. اما عشق به بازیگرى سبب نشد به بازى 
در هر فیلمى تن بدهد. با اینکه در ســال هاى پیش از 
انقالب براى بازى در فیلمفارسى پیشنهاد هم داشت، 
حضور در آن نوع سینما را دوست نداشت و ترجیح داد 
در فیلم «بیگانه بیا» به عنوان دستیار کارگردان در کنار 
کیمیایى باشد تا بخت با او یار شــود و فیلم «خاك» 

ساخته شود. 
از اوایل دهه 50 که با بــازى در «خاك» و بعد از آن در 
«گوزن ها» خوش درخشید، سینماى ایران دانست که 
بازیگر نقش هــاى اعتراضى خود را یافته اســت. جالب 
اینجاست که بعد از انقالب و دگرگونى حوزه هاى فرهنگى 
و هنرى و شکل گیرى سینمایى تازه، این چهره نه تنها کمرنگ 
نشــد بلکه همچنان پر قدرت، حضور خود را بر پرده نقره اى 

تثبیت کرد.
بازى در فیلم «غزل» کار دیگرى از مسعود کیمیایى و «جنگ 
اطهر» به کارگردانى محمد على نجفى، دیگر فعالیت هاى او در 
سال هاى پیش از انقالب است. همچنانکه در سال 57 با بازى 
در فیلم «سایه هاى بلند باد» با بهمن فرمان آرا همکارى کرد و 

هنوز هم این فیلم را دوست مى دارد.
اما سال 61 با بازى در فیلم «سفیر» به کارگردانى فریبرز صالح، در اولین 
فیلم عظیم سینماى پس از انقالب به ایفاى نقش پرداخت. فیلمى که درون 
مایه اى مذهبى داشت و سیاهى لشــکرى عظیم و تهیه کننده اش بنیاد 
مستضعفان بود و گفته مى شود در آن دوره براى ساخت آن 9 میلیون تومان 
هزینه شده است. این فیلم که به نوعى نشانگر سینماى انقالب اسالمى 
در آن دوره است، هیچ بازیگر زنى نداشــت. باز هم تم مورد عالقه او بود؛ 

اعتراض به ارباب.  
با اینکه حوادث بعد از انقالب و جنگ و شــرایط اجتماعى آن دوره، فرصتى 
براى ستاره سازى به سینماى ایران نمى داد ولى فرامرز قریبیان با آن چینى که 

همیشه بر پیشانى اش نقش بسته، در سراسر دهه 60 و 70، شهرتى در خور داشت و محبوبیتى قابل 
توجه که تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

سینماگران به قدرت بازیگرى اش باور داشتند و تماشــاگران او را دوست مى داشتند. براى برخى 
یادآور خاطرات «گوزن ها» بود و تعدادى دیگر او را در فیلم هایــى مانند «کانى مانگا» و «ترن» 
مى پســندیدند. او با بازى در فیلم «دو نفر و نصفى» ســاخته یدا... صمدى، هم طیف دیگرى از 
تماشاگران را که عمومًا فیلم هاى خانوادگى را دوست مى داشتند، همراه خود کرد هر چند که این 

فیلم در کارنامه او، جایگاه خاصى نیافت.
همکارى با اصغر فرهادى، نقطه درخشــان دیگــرى در کارنامه هنرى اوســت. فرهادى براى 
ساخت نخستین فیلم هایش به ســراغ این بازیگر رفت که نتیجه آن، همکارى این دو هنرمند در 
فیلم هاى «رقص در غبار» و «شهر زیبا» است. هرچند کارکتر قریبیان در این دو فیلم با نقش هاى

 اعتراضى اش فاصله داشت، اما حضورش همچنان به یاد ماندنى و اثرگذار بود و جایزه هایى را هم 
براى او به ارمغان آورد.

این بازیگر البته در کنــار فعالیت هاى بازیگرى اش در زمینــه کارگردانى هم صاحب چند تجربه 
آبرومندانه است. قریبیان در سال 1365 نخستین فیلم خود را با نام «جدال در تاسوکى» بر اساس 
فیلمنامه اى از مینا خمامى ساخت و با فاصله نزدیک به یک دهه، فیلم «قانون» را در سال 74 مقابل 
دوربین برد. «چشم هایش» دیگر تجربه قابل قبول او در عرصه کارگردانى است. این اثر را بر اساس 

داستان «داش آکل» صادق هدایت کارگردانى کرد و خودش هم در آن به ایفاى نقش پرداخت.
سال 92 براى بازیگر مورد نظر ما سالى پر ماجرا بود، ساخت فیلم «گناهکاران» با همراهى پسرش 

سام و البته سخنانى که در تاریخ جشنواره فیلم فجر کم سابقه بود.
او که آن سال در گروه داوران جشنواره فیلم فجر حضور داشت، بعد از اختتامیه جشنواره، رازى را 
برمال و اعالم کرد جایزه بازیگرى نقش اول مرد متعلق به نوید محمدزاده بوده اما داوران را بر آن 
داشته اند که این جایزه را عوض کنند چراکه بیم آن مى رفت مجلس، جشنواره را به هم بریزد. هنوز 
تنور جشنواره گرم بود که سخنان او، آتشى دیگر بر خرمن آن دوره جشنواره انداخت.  او که سه بار 
سیمرغ بلورین جشنواره فجر را همراه با چندین جایزه بین المللى به خانه برده است، به دنبال این 
افشاگرى، سال ها از سینما دور ماند آن چنانکه خودش گفته است تاب تحمل مناسبات غیرحرفه اى 
آن را ندارد. اما تازه ترین حضــور او در عرصه بازیگرى به فیلم «خروج» ســاخته جدید ابراهیم 
حاتمى کیا برمى گردد.  حضور او در نشست پرســش و پاسخ این فیلم که سال گذشته در روزهاى 
عصبى و پر التهاب جشنواره سى و هشتم فیلم فجر، برگزار شد، نشانگر این نکته بود که او باز هم 
مى خواهد سخنانى مگو بر زبان آورد چراکه قریبیان چندان اهل گفتگوى مطبوعاتى و نشست خبرى 
نیست. و اینچنین بود که بهمن ماه سال گذشته مقابل نمایندگان رسانه ها نشست و اعالم کرد که 
با فیلم «خروج» از سینما خداحافظى مى کند. او که کمتر لب به گله و شکایت باز کرده است، در این 
نشست اما اعتراض خود را بیان کرد و گفت لوس بازى هاى مسئوالن سینما او را بى حوصله کرده 

و ترجیح مى دهد سینما را ترك کند.
قریبیان اعالم کرد که نقش خود را در فیلم «خروج» بسیار دوست داشته و همین عالقه سبب شده 
سختى ها را به جان بخرد، مدت ها هدایت یک تراکتور را در شهرك سینمایى تمرین کند و با نقشى 

محبوب، سینما را ترك کند.
هرچند به فاصله چند ماه بعد خبر بازى او در فیلم «اکبرشاه» على رویین تن منتشر شد، توضیح داد 
که قرارداد بازى او در این فیلم به دو سال و نیم پیش و قبل از فیلم «خروج» بازمى گردد و آنچه تا 
به حال ساخت این فیلم را به تأخیر انداخته، مسائل مالى است. ظاهراً سازندگان این فیلم بنا دارند تا 

زمانى که کرونا از بین نرفته، ساخت فیلم را آغاز نکنند.
اما مرداد امسال، نگارش مطلبى براى تولد مســعود کیمیایى، بار دیگر موضوع کناره گیرى او و 
پشیمانى احتمالى اش از خداحافظى با سینما را بر سر زبان ها انداخت. داستان از این قرار بود که او 
براى تولد کیمیایى در یکى از نشــریات مطلبى نوشت و از آنجا که معتقد بود سخنانش به درستى 

منتقل نشده، تأکید کرد که خداحافظى با سینما زیباترین کارى بوده که انجام داده است.

26 آبان ماه تولد فرامرز قریبیان بود؛ بازیگر بى حاشی
9و حاال 79 ساله شده است.

سینماى م گرچه نام قریبیان با
داریم مانند او که کارنامه
تعداد زیادى از کارگر

کرده باشد.
او در سال هاى پر ش
فرمان آرا، اصغر فر
سیف ا... داد، امیر
ابراهیم حاتمى ک
همکارى داشته
از ســال هاى
رفیق شد، هر
که عشقش
نداشتند.
بازیگرى
در هر فیل
انقالب بر
حضور در
در فیلم «
کیمیایى
ساخته شو
از اوایلده
«گوزن ها
بازیگر نقش
ب اینجاست که
و هنرى و شکل گی
نشــد بلکه همچ

تثبیت کرد.
بازى در فیلم«غز
اطهر» به کارگرد
سال هاى پیش از
فیلم «سایه هاى در
هنوز هم این فیلم را دوست
1اما سال61 با بازى در فیلم
فیلم عظیم سینماى پس از ان
مایه اى مذهبى داشت و سیا
مستضعفان بود و گفته مى شو
هزینه شده است. این فیلم ک
در آن دوره است، هیچ بازیگر

اعتراض به ارباب.  
با اینکه حوادث بعد از انقالب و
براى ستاره سازى به سینماى ایر

براى تولد فرامرز قریبیان 

مرد معترض سینما
بازیگران کره اى و شرق آسیا به سریال «نون.خ 3» سعید 
آقاخانى پیوستند تا در کنار بازیگران جدیدى مثل اکبر 

عبدى شاهد اتفاقات جذابى باشیم.
سریال «نون.خ 3» در 16 قسمت براى نوروز 1400 آماده 
مى شود و بازیگران در سایه کرونا و رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى، روزهاى تصویربردارى را مى گذرانند.
فیلمبردارى فصل ســوم ســریال «نون.خ» از اواسط 
مهرماه در تهران آغاز شده و قرار است نوروز 1400 روى 
آنتن برود. یکى از جدیدترین خبرها درباره این سریال، 
حضور بازیگران کره اى و شرق آسیاست که در کنار ورود 
ماجراهاى «نورالدین خانزاده» به قومیت شمالى و حضور 

اکبر عبدى و على صادقى قابل توجه است. 
سعید آقاخانى، اکبر عبدى، على صادقى، شقایق دهقان، 
سیروس میمنت، ســیدعلى صالحى، هدیه بازوند، ندا 
قاســمى، ماشــاءا... وروایى، کاظم نوربخش، نسرین 
مرادى، سیروس سپهرى، صهبا شرافتى، شیدا یوسفى، 
سیروس حسینى فر، یوسف کرمى، سیدحسین موسوى، 
آتنا مهیارى، على اخوان، شــقایق فتاحى و نارین ایوبى 

بازیگران این سریال تلویزیونى اند.
خبر حضور کره اى ها در این مجموعه تلویزیونى را روابط 

عمومى سیما در صفحه مجازى خودش قرار داده است.

پاى کره اى ها به سریال 
«نون.خ» باز شد

اولین عکس از فیلم سینمایى «شیشلیک» که مراحل 
پایانى ساخت خود را طى مى کند، منتشر شد.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «شیشلیک» به نویسندگى 
امیر مهدى ژوله، کارگردانى محمدحسین مهدویان و 
به تهیه کنندگى محمدرضا منصورى در تیرماه به پایان 
رسید و این روزها آخرین مراحل پس از تولید را پشت 

سر مى گذارد و به زودى آماده نمایش مى شود.
در این فیلم بازیگرانى مانند رضا عطاران، ژاله صامتى، 
پژمان جمشیدى، مه لقاباقرى، وحید رهبانى، عباس 
جمشیدى فر و جمشــید هاشــم پور به ایفاى نقش 

مى پردازند.
این فیلم با ســرمایه گذارى «فیلم مارکت» و در ژانر 

اجتماعى تولید شده است.

اولین تصویر از 
«شیشلیک»

پوستر جدید سریال «قورباغه» به کارگردانى هومن سیدى 
با تصویرى از فرشته حسینى رونمایى شد.

ســریال «قورباغه» به کارگردانى هومن سیدى و تهیه 
کنندگى على اســدزاده، اولین ســریال هومن سیدى در 

نمایش خانگى است که در ماه آینده توزیع مى شود.
این ســریال که با حضــور بازیگران سرشــناس دنیاى 
هنر مقابل دوربین رفته بود یکــى از هیجان انگیزترین 
ساخته هاى هومن سیدى است که بعد از تعیین زمان هاى 
متعدد براى پخش باالخره از روز دوشنبه 24 آذرماه در شبکه 
نمایش خانگى توزیع مى شــود. در حالى که به روزهاى 
پخش ســریال «قورباغه» در نمایــش خانگى نزدیک 
مى شویم از پوستر جدید این سریال با تصویرى از فرشته 
حسینى رونمایى شد. فرشته حسینى از بازیگران سینماى 
ایران است که در ایران متولد شد اما ملیت او مربوط به کشور 
افغانستان است. این هنرمند بازیگرى را در کالس هاى 
مهتاب نصیرپور، محمد رحمانیان و اصغر محبى آموخت و 
در فیلم هایى چون «هفت و نیم»، «سونامى»، «شکستن 
همزمان بیست اســتخوان»، «یلدا»، «رفتن» و سریال 

«قورباغه» به ایفاى نقش پرداخت.

رونمایى از پوستر جدید 
سریال «قورباغه»

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان تربت جام از کمک مالى صد میلیون تومانى محسن چاوشى خواننده پاپ کشور به آزادى 
زندانیان جرایم مالى در تربت جام خبر داد.

غالمرضا عرب گفت: با هدف آزادى زندانیان از زندان شهرستان تربت جام که به دلیل جرایم مالى در زندان این شهرستان به سر مى برند، 
از سوى محسن چاوشى خواننده پاپ کشور مبلغ صد میلیون تومان به حساب انجمن حمایت از زندانیان شهرستان تربت جام براى آزادى 

پنج زندانى واریز شد.
عرب خاطرنشان کرد: در مجموع مقدمات آزادى ده نفر از زندانیانى که به جرم 200 میلیون تومان بدهى در زندان این شهرستان هستند، با 

مشارکت محسن چاوشى خواننده پاپ کشور و انجمن حمایت از زندانیان تربت جام و اداره زندان این شهرستان در حال انجام است.
مبلغ صد میلیون تومان براى آزادى ده زندانى اهل تربت جام ظرف حدود یک ساعت توسط محسن چاوشى و با یارى هواداران این خواننده 

جمع آورى شد.

سریال «افرا» به کارگردانى بهرنگ توفیقى به تهیه کنندگى مشترك 
محمد کامبیز دارابى و مجید موالیى با حضور بازیگران سرشناس دنیاى 

هنر در حال تصویربردارى است.
فریبا متخصص، بانوى هنرمند سینما و تلویزیون جدیدترین چهره اى 
است که به ســاخته جدید بهرنگ توفیقى پیوسته و مقابل دوربین این 

سریال رفته است.
تصویربردارى سریال «افرا» احتماًال تا اواخر اردیبهشت ماه سال 1400 
ادامه دارد و این سریال در 40 قســمت براى پخش از شبکه اول سیما 

آماده مى شود.
صفحه رسمى ســریال «افرا» با انتشار عکســى خبر از پیوستن فریبا 
متخصص به این ســریال داد. بازى فریبا متخصص در سریال «افرا» 
به کارگردانى بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى مشترك مجیدموالیى و 
محمدکامبیز دارابى به تازگى آغاز شــده و این بازیگر در لوکیشن هاى 
شمال کشور جلوى دوربین رفته است. متخصص در این سریال نقش 

«اعظم»، مادر «پیمان» (محمد صادقى) را دارد.
سریال «افرا» درامى اجتماعى و خانوادگى است که در شمال کشور و 
در لوکیشن هایى متعدد در حال ساخت اســت و یکى از پربازیگرترین 

سریال هاى بهرنگ توفیقى است.
این سریال که براى پخش از شــبکه یک سیما در حال ساخت است با 
حضور بازیگران سرشناس دنیاى هنر و چند چهره جوان مقابل دوربین 

رفت و به زودى بازیگران دیگرى هم به این مجموعه خواهند پیوست.
بازیگران ســریال «افرا» عبارتند از مهدى سلطانى، فریبا متخصص، 

پژمان بازغى، علیرضا آرا، روزبه حصارى و...

هادى حجازى فر، کارگردان و بازیگر سریال «شهید باکرى» که چند روز قبل از بى نتیجه 
ماندن مذاکراتش با ارتش براى گرفتن مجوز تصویربردارى در یک منطقه نظامى خبر داده 

بود، برطرف شدن این مشکل را اعالم کرد.
آغاز رسمى پروژه «شهید باکرى» با شروع چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس در اوایل مهر 
ماه امسال اعالم شــد. این مجموعه تلویزیونى به تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى در هفت 

قسمت تولید مى شود و از محصوالت سیمافیلم است.
مهر ماه اینگونه عنوان شده بود که مرحله پژوهش و نگارش مجموعه «شهید باکرى» به 
تازگى تمام شده و گروه وارد مرحله تولید شده اســت. اما پس از حدود 50 روز و در جریان 
تولید، هادى حجازى فر که در این سریال هم به عنوان کارگردان و هم بازیگر نقش اصلى 
حضور دارد، از مشکلى سخن گفت که باز شدن گره آن تنها به دست امیران ارتش ممکن بود.
گویا منطقه مورد نظر براى تصویربردارى ســریال، در اختیار ارتش و استفاده از آن نیازمند 
مجوزى بود که گروه سازنده سریال را دچار مشکل کرده بود. حجازى فر در بخشى از این 
درخواست نوشته بود که پروژه «شــهید باکرى» علیرغم تمام زحمات االن به خاطر یک 
«بیابان» در بن بست قرار گرفته است و ابراز امیدوارى کرده بود با مساعدت امیران ارتش 

این مشکل حل شود.
در پى انتشار این مطلب از سوى هادى حجازى فر، درخواست کمِک کارگردان سریال «شهید 
باکرى» چند روز بعد از سوى ارتش پاسخ داده شد و حجازى فر روز دوشنبه با انتشار عکسى 
در صفحه شخصى اش در اینستاگرام، از حل شدن این مشکل توسط ارتش خبر داده است.

چنین عنوان کرده است کارگردان شهید باکرى در بخشى از این مطلب 
گله گــذارى  و که مســئوالن ارتش بدون کوچک ترین 

لوکیشن مورد اشاره اى به یادداشت قبلى او، محل و 
نیاز را در اختیار گروه قرار دادند.

فریبا متخصص
 به سریال «افرا» پیوست

محسن چاوشى در یک ساعت شاهکار کرد
مدیرع
زندانی
غالمر
از سو
پنجز
عرب
مشارک
مبلغص
جمع آ

در صفحه شخصى اش در اینستاگرام، از حل شدن این مشکل توسط ارتش خبر د
چنین عنوان ککارگردان شهید باکرى در بخشى از این مطلب 

گله گــکه مســئوالن ارتش بدون کوچک ترین 
لوکیشاشاره اى به یادداشت قبلى او، محل و 

نیاز را در اختیار گروه قرار دادند.

فصل جدید برنامه تلویزیونى «فرمول یک» به زودى با 
بخش هایى متنوع روى آنتن مى رود.

سومین فصل از برنامه «فرمول یک» به تهیه کنندگى 
و اجراى على ضیاء، قرار بود از دوشنبه شب روى آنتن 
برود اما به دلیل فراهم نبودن بخش هایى از دکور،  هفته 

آینده پخش مى شود.
در فصل جدید «فرمول یک»، مردم عادى مهمان برنامه 
مى شــوند که در ترویج کار نیک و خیرخواهانه نه تنها 

پیشقدم هستند، بلکه الگوسازى هم مى کنند.

با توجه به فراخوانــى که برنامه داشــت از افرادى که 
در حوزه خوانندگــى فعالیت دارند دعــوت کرده اند تا 
قطعه اى را با محوریت موضوع «ایران و همدلى» براى 
برنامه «فرمول یک» بخوانند. قرار است خواننده هاى 
حرفه اى تر آهنگ ها را به  صورت زنده در برنامه «فرمول 
یک» اجرا کنند. هر برنامه «فرمول یک» با حدود 70 

دقیقه 12 آیتم خواهد داشت. 
در هر برنامه بخش موســیقى وجود داشــته و ســعى 
مى  شود که با موســیقى و ترانه هاى اصیل کشورمان 
خاطره بازى شود. آیتم هاى هاى ویژه دهه هشتادى ها، 
ویژه زنان، ویژه ورزشى ها، آیتم هاى طنز، استند آپ و 
شوخى با اتفاقات مختلف جامعه و آیتم هایى که با حضور 
خبرنگاران مختلف ضبط شده بخش هاى دیگر فصل 

جدید برنامه «فرمول یک» است.
در بخش استندآپ، امیر کربالیى زاده و در بخش طنز، 
سپند امیر ســلیمانى از چهره هاى حاضر در این برنامه 

خواهند بود.
این برنامه قرار است دوشنبه، سه شــنبه و چهارشنبه 

شب ها پس از سریال شبانگاهى پخش شود.
«فرمول یک» به تهیه کنندگى سیدعلى ضیاء، کارى از 
گروه اجتماعى شبکه یک سیماست که  ساعت 23 و 15 

دقیقه و به مدت 70 دقیقه پخش خواهد شد.

پخش «فرمول یک» به تعویق افتادمشکل بیابان حل شد

  ندا آل سید طیب/ خبرگزارى ایسنا |
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دارکو بیدوف، بازیکن صربستانى تیم فوتبال ذوب آهن معتقد 
است باید به تصمیم اداره کنندگان فوتبال ایران در ممنوعیت 

ورود خارجى ها احترام گذاشت.
ذوب آهن در شــرایطى با نتیجه 2 بر 2 مقابل فوالد خوزســتان 
متوقف شد که دارکو بیدوف مهاجم صربستانى این تیم درخشش 
قابل توجهى داشت و موفق شد طى ســه دقیقه دو گل براى 

تیمش در دقایق 75  و 78 به ثمر برساند.
این بازیکن که در پنجره زمستانى لیگ نوزدهم به جمع 
سبزپوشــان اصفهانى اضافه شد، در مورد حضور 
در ایران در گفتگویى که انجــام داد، اینطور 
توضیح داد: فصل گذشته بسیار خاص بود. با 
رادولوویچ به عنوان سرمربى چند پیروزى 
مهم به دست آوردیم و همه چیز بعد از آن 
خیلى خوب پیش مى رفــت، که ویروس 

کرونا لیگ را تعطیل کرد.
او سپس با اشاره به تغییر سرمربى و حضور بوناچیچ 
در 9 بازى باقیمانده سبزپوشان بیان کرد: خیلى زود مربى باید 
تغییر مى کرد و ما چند مســابقه دیگر داشــتیم. داورى هاى ضعیف و تمام 

موضوعات دیگرى که عنوان کردم، دلیل نتایج ضعیف تیم بودند.
از بیدوف که تیم هاى زیادى را در منطقه بالکان تغییر داده، در رابطه با چگونگى حضورش 
در لیگ ایران پرسیدیم و او در واکنش به این سئوال گفت: من با دعوت مربى تیم فوتبال 
ذوب آهن آقاى میلیچ کرکیچ به ایران آمدم. او من را متقاعد کرد تا به ایران بیایم و چیزهاى 
خوبى در رابطه با فوتبال ایران و باشگاه ذوب آهن به من گفت. او من را از فوتبال صربستان 

مى شناخت و گفت که مى توانم به باشگاه ذوب آهن کمک کنم.
بیدوف در رابطه با ممنوعیت ورود بازیکنان و مربیــان خارجى گفت: من در انتهاى فصل 
گذشته بود که در رابطه با این قانون فهمیدم. این تصمیمى از طرف فدراسیون فوتبال ایران 
و اداره کنندگان آن است و همه باید به آن احترام بگذارند و از این موضوع خوشحالم که اجازه 

تمدید قرارداد به بازیکنان و مربیان خارجى داده شد.
بیدوف مهاجم 31 ساله ذوب آهن در مورد شرایط این تیم، در حالى که بازیکنان زیادى از 
جمع سبزپوشان جدا شده اند، عنوان کرد: فکر مى کنم تیم فوق العاده اى داریم؛ ترکیبى از 
بازیکنان جوان و باتجربه. فضایى که داریم، دقیقًا مثل تمریناتى که انجام مى دهیم فوق 
العاده هستند. به همین دلیل است که انتظار دارم نتایج خوبى در این فصل بگیریم، حتى اگر 

بازیکنان زیادى از جمع جدا شده باشند.
او سپس در مورد رحمان رضایى و شــیوه او توضیح داد: رحمان رضایى کارش را به خوبى 
انجام مى دهد و من انگیزه بسیار زیادى دارم. او به همراه دستیارانش به خوبى انرژى مثبت 

و انگیزه را به بازیکنان انتقال مى دهد.
از بیدوف در رابطه با دو گلى که در بازى با فوالد ثبت کرد، پرسیدیم و او در واکنش به این 
سئوال بیان کرد: باید از هم تیمى هایم تشــکر کنم؛ آنها من را به مهاجم بهترى تبدیل 
کرده اند. براى من هر بازى چالش جدیدى است. براى من بردن تیم اهمیت دارد و اینکه 
گل هاى من بخشى از این پیروزى باشــد. از بیدوف در رابطه با کیفیت تیم ملى ایران با 
سرمربیگرى دراگان اسکوچیچ پرســیدیم و او در واکنش به این سئوال اینطور پاسخ داد: 
ایران بازیکنان فوق العاده و مربى خوبى دارد و فکر مى کنم آنها نتایج خوبى در آینده کسب 
خواهند کرد. همچنین باید بگویم من بسیار خوشحال خواهم شد که یک مربى از بالکان 
نتایج خوبى با تیم ملى ایران بگیرد. فکر مى کنم مربیان در منطقه بالکان کیفیت باالیى 
در تمرینات و تاکتیک هاى فوتبال دارند و برقرارى ارتباط خوب با بازیکنان باعث مى شود 

که نتایج خوب به دست بیایند.

دارکو بیدوف: 

خوشحالم که اجازه 
تمدید به ما دادند

مدافع میانى تیم فوتبال سپاهان مى گوید تا دو هفته دیگر به تمرینات تیم باز خواهد گشت.
 گئورگى گولســیانى این روزها تنها غایب اردوى سپاهان اســت؛ مدافع گرجستانى طالیى پوشان در 
دیدار دوستانه برابر تراکتور با کشیدگى از ناحیه همسترینگ مواجه شد و در شرایطى که پس از حضور 
در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا، رفته رفته آماده بازگشت به میادین مى شد، بار دیگر از دسترس محرم 

نویدکیا خارج شد.
این مدافع اما در گفتگویــى مى گوید به زودى و تا دو هفته دیگر به میادین بازخواهد گشــت و در مورد 
مصدومیتش اینطــور توضیح مى دهد: پس از آســیب دیدگــى از ناحیه 
همســترینگ، در حال انجام کارهاى الزم براى بازگشت به سالمتى 

هستم و حداکثر به دو هفته دیگر زمان نیاز دارم.
او ســپس در رابطه با شکست طالیى پوشــان در اولین گام مقابل 
گل گهر ســیرجان بیان کرد: متأســفانه باختیم و فصل براى ما با 
بدشانسى شروع شد. اما این شکست هیچ معنایى ندارد و ما 

کل فصل را در جلوى خودمان داریم.
مدافع گرجســتانى تیم فوتبال ســپاهان در رابطه 
با تقابل با امیرقلعه نویى در هفته اول مســابقات 
گفت: به همین دلیل این یک مسابقه ویژه هم 
براى ما به حساب مى آمد ولى آنها بهتر بازى 
کردند؛ از شانس هایشان استفاده کردند و 
بازى را بردند. مطمئن هســتم که ما 
اشــتباهاتمان را آنالیز مى کنیم و 

آنها را بهبود مى بخشیم.
گولســیانى مدافــع 193 
ســانتیمترى و 29 ســاله 
طالیى پوشان در بخش پایانى 
صحبت هایش، درباره این سئوال 
که آیا فشــار زیادى روى تیم براى پیروزى 
مقابل آلومینیوم در هفته دوم مسابقات وجود 
دارد یا خیر، عنوان کرد: وقتى شــما بازیکن 
سپاهان هستید، به فشار بیشتر نیازى ندارید. 
همه مى دانند کــه هــواداران از ما بهترین 
عملکرد و بهترین نتایج را انتظار دارند و من 
امیدوارم که بچه ها و تیم بهترین عملکرد را 
داشته باشند و بازى بعدى را با 

پیروزى تمام کنیم.

به فشار نیاز نداریم

 تیم فوتبال ســپاهان براى بازى مقابل آلومینیوم 
اراك گئورگى ولسیانى را در اختیار ندارد.

تیم فوتبال سپاهان فردا پنج شنبه 29 آبان ماه مقابل 
آلومینیوم اراك به میدان مى رود و براى این دیدار 
تنها یک غایب دارد و گئورگى ولیسانى به این بازى 

نخواهد رسید.
عباسعلى ربیعى، پزشــک تیم فوتبال سپاهان در 
گفتگویى وضعیت مصدومان ســپاهان را تشریح 
کرد و گفت: ولسیانى تنها بازیکن مصدوم ما براى 
بازى مقابل آلومینیوم اراك است و سایر بازیکنان 
مصدوم بهبود پیدا کرده اند و براى این بازى مشکل 

خاصى نداریم.
وى افزود: محبى و منصورى هــر دو آماده بازى 
هستند و در صورت صالح دید کادر فنى مى توانند 

مقابل آلومینیوم اراك بازى کنند.

پزشک تیم فوتبال ســپاهان درباره وضعیت و نوع 
مصدومیت ولسیانى خاطرنشان کرد: مصدومیت 
فعلى ولسیانى، ارتباطى با شــرایط قبلى او ندارد و 
متأســفانه در بازى تدارکاتى مقابل تراکتور دچار 
کشیدگى خفیف عضله شــد که فعًال تحت درمان 
قرار دارد و به احتمال زیاد از هفته ســوم مى تواند 

بازى کند.
 هفته دوم رقابت هاى لیگ برتر از پنج شنبه 29 آبان 
ماه با برگزارى سه دیدار آغاز خواهد شد و شاگردان 
نویدکیا از ســاعت 16 و 20 دقیقه در ورزشــگاه 
نقش جهان به مصاف آلومینیوم اراك خواهند رفت.

سپاهان در هفته نخست این رقابت ها مقابل گل 
گهر ســیرجان حاضر شــد و بازى را با نتیجه 3 بر 
یک واگذار کرد تا لیگ بیســتم را با شکست آغاز 

کرده باشد.

فقط گئورگى غایبه

در نشست مدیریتى ویژه ســاماندهى وضعیت 
هوادارى در فوتبال کشور در خصوص چالش ها 
و فرصت ها و راهکارهاى مناســب براى بهبود 
وضعیت فرهنگ هوادارى بحث و تبادل نظر شد.
نشســت مدیریتى ویــژه ســاماندهى وضعیت 
هوادارى در فوتبال کشور با ریاست عبدالحمید 
احمدى، معاون امور فرهنگى و توســعه ورزش 
همگانى و با حضور کریمى، مدیر عامل شرکت 
توســعه و نگهدارى اماکن ورزشى و محمدنبى، 
دبیرکل فدراسیون فوتبال، حجت ا... بهمنى مدیر 
روابط عمومى و امور فرهنگى ســازمان لیگ و 
مدیران کل حراست، فرهنگى و امور باشگاه هاى 
وزارتخانه و دیگر مدیران فدراســیون و سازمان 

لیگ فوتبال برگزار شد.
در این نشســت ضمن تأکید بر لــزوم پیگیرى 
دســتورالعمل هاى ابالغى و برنامــه هایى که 

قبًال تدوین شــده اند، بر لزوم انجام اقدامات و 
برنامه هاى عملیاتى ملموس در این زمینه تأکید 
شد. در این نشســت گزارش اقداماتى که در این 
راستا انجام شده است توسط آقایان کریمى، زمان 
آبادى، نقى پور، بهمنى، ســطوتى و نیکوخصال 

ارائه شد.
احمدى نیز بر ضرورت برنامه ریزى و همکارى 
جدى بــراى بهبود وضعیــت فرهنگ هوادارى 
تأکید کردند و در خاتمه مقرر شــد یک کارگروه 
ویژه متشــکل از مدیران مرتبط در وزارتخانه و 
فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال و شرکت توسعه 
و نگهدارى اماکن ورزشــى و دیگــر نهادهاى 
مرتبط نسبت به تهیه برنامه عملیاتى با تقسیم کار 
شفاف اقدام کرده و جهت تصمیم گیرى نهایى 
به نشست بعدى که با حضور معاونان وزارتخانه 

تشکیل خواهد شد ارائه کنند.

بررسى وضعیت هوادارى

سرنوشت یکى از تیم هاى لیگ یکى در دستان سرمربى تیم ملى فوتبال ایران است.
باشگاه خونه به خونه که چند فصلى است با نام رایکا فعالیت مى کند، پیش از اینکه دچار تغییرات مالکیتى 
و مدیریتى شود، در مقطعى هدایت این تیم را به دراگان اسکوچیچ سپرد. از همان زمان بخشى از مطالبات 
اسکوچیچ به وى پرداخت نشده بود و در نهایت به دلیل همین دیرکرد، این مبلغ از 70، به 170 هزار دالر 
رسید تا باشگاه رایکا یا همان خونه به خونه، درگیر پرداخت یک 

بدهى سنگین شود.
اســکوچیچ همچنان پیگیر دریافت پولش از این باشگاه 
است و حتى علیه این باشگاه رأى قطعى هم گرفته است. 
رأیى که ممکن است در نهایت منجر به سقوط رایکا به 
دسته پایین تر شود. در روز هاى گذشته و با تالش هایى که 
صورت گرفت، 50 درصد از پول طلب اسکوچیچ تأمین شد 
و مدیران باشگاه به این مربى اطالع دادند که 50 
درصد از مطالباتش را بگیرد و رضایت بدهد، اما 

سرمربى تیم ملى ایران زیربار نرفت.
مدیران رایکا در تالش هســتند رضایت 
این مربى را جلب کنند. بر همین اساس، 
آنها با صــادق درودگر عضــو هیئت 
رئیسه ســازمان لیگ که رابطه خوبى 
با اسکوچیچ دارد جلســه اى برگزار 
کردند تا بلکه او بتواند این سرمربى 
را راضى کند بــا دریافت 50 درصد 
از مطالباتش رضایت دهد. پنجره 
نقل وانتقاالتى باشــگاه رایکا به 
همین دلیل بسته است و این تیم 
حاال خطر سقوط به دسته پایین تر 
را هم احساس مى کند و باید منتظر 
مانــد و دید آیا اســکوچیچ راضى 
مى شود با مدیران این باشگاه کنار بیاید 

یا خیر.

اسکو، رایکا را به سقوط مى کشاند؟

آســیب د توضیح مى دهد: پس از مصدومیتش اینطــور
همســترینگ، در حال انجام کارهاى الزم براى بازگ

هستم و حداکثر به دو هفته دیگر زمان نیاز دارم.
با شکست طالیى پوشــان در او ســپس در رابطه
گل گهر ســیرجان بیان کرد: متأســفانه باختیم و
بدشانسى شروع شد. اما این شکست هیچم
کل فصل را در جلوى خودمان داریم.

مدافع گرجســتانى تیم فوتبال ســ
با تقابل با امیرقلعه نویى در هفته
گفت: به همین دلیل این یکم
براى ما به حساب مى آمد ولى
کردند؛ از شانس هایشان
بازى را بردند. مطمئن
اشــتباهاتمان را

آنها را بهبود مى
گولســیانى
ســانتیمتر
طالیى پوشان
صحبت هایش، در
تی روى که آیا فشــار زیادى
مقابل آلومینیوم در هفته دوم
دارد یا خیر، عنوان کرد: وقتى
بیش سپاهان هستید، به فشار
همه مى دانند کــه هــوادار
عملکرد و بهترین نتایج را ان
امیدوارم که بچه ها و تیم به
داشته باشندو
پیروزى تم

ى وضعیتهوادا س ب

در شرایط برابر، تجربه و سابقه حضور در میادین بین المللى 
نخستین عامل راه گشا در فوتبال یا هر رشته و عرصه دیگرى 
است. این مؤلفه که در فوتبال تأکید زیادى روى آن مى شود 
و به مرور زمان و با حضور در بازى هاى مختلف به عنوان یک 
کوله بار ارزشمند به بازیکن و مربى اضافه مى شود، ثابت کرده 
که در لحظات حساس، حرف نخســت را مى زند. به همین 
علت تیم هاى ملى در دوران گذار که حدفاصل میان دو جام 
جهانى است، به سمت جوانگرایى و دعوت از بازیکنان جوان 
براى تجربه اندوزى آنها مى روند تا در فستیوال بزرگ فوتبال 
جهان، بهترین عملکرد را از خود به جاى بگذارند؛ یعنى ترکیبى 

از جوانى و تجربه.
تیم ملى فوتبال ایران هم در سال هاى گذشته به همین سمت 
و سو حرکت کرده است. وقتى ایران در جام جهانى 2014 با 
ترکیبى از بازیکنان نه چندان جوان اما با تجربه راهى برزیل 
شد، پیدا بود که ایران در لحظات حساس مثل گل لیونل مسى 
از پشت محوطه جریمه از نظر بدنى دچار ضعف خواهد شد پس 
کى روش تالش کرد مشکل بدنى را با اضافه کردن بازیکنان 
جوان و تجربه اندوزى آنها در طول چهار ســال آینده تا جام 

جهانى روسیه برطرف کند.
در نتیجه ایران با این تغییرات صاحب تیمى جوان و همینطور 
باتجربه شد که بیشترین امتیازات ایران در تاریخ این رقابت ها 
کسب شد که بارزترین اتفاق آن، توقف پرتغال مقابل تیم ملى 
ایران بود که اصلى ترین نقش آفرینان این رقابت ها ســردار 
آزمون، علیرضا جهانبخش، مهدى طارمى، سعید عزت اللهى، 
میالد محمدى، علیرضا بیرانوند سید مجید حسینى، مرتضى 

پورعلى گنجى و... بودند.
پس از رفتن کــى روش و در دوره کوتاه مــارك ویلموتس 
این فرایند مغفول ماند و به علت برکنارى ســرمربى پیشین، 
بازیکنان جدیــدى آنطور که باید به تیم ملى تزریق نشــد تا 

زمان زیادى از دست برود؛ با این حال، دراگان اسکوچیچ که 
فرصت کوتاهى نسبت به سایر مربیان در اختیار دارد، بر خالف 
نظر کارشناســان و هواداران فوتبال، همچنان عالقه مند به 
جوانگرایى است و مى خواهد در دو سال آینده، این فرایند را در 
پیش بگیرد. اگر چه در مقطع فعلى کارشناسان معتقدند ایران 
با تغییر در بدنه بازیکنان و از دست دادن بازیکنان باتجربه، در 
دیدارهاى سرنوشت ساز مقابل بحرین و عراق در این مرحله 
و بازى هاى سخت تر در مرحله پایانى، متضرر خواهد شد ولى 
فعًال گوش اسکوچیچ بدهکار نیست و او راه خودش را مى رود.

در یک نگاه کلى به ترکیب بازیکنان دعوت شده مى توان به 
تجربه اندك بازیکنان فعلى پى برد. در حال حاضر، میانگین 
بازى ملى بازیکنان دعوت شده به تیم ملى روى عدد 20 قرار 
دارد که این مقدار به لطف بازى باالى احسان حاج صفى، کریم 
 انصارى فرد و وحید امیرى به دســت آمده است. با حذف این 
بازیکنان، میانگین بازى ملى به رقم کمترى در حدود عدد 10 
مى رسد که باید تا شروع جام جهانى 2022 قطر افزایش پیدا 
کند. اگر به ترکیب بازیکنان ایران در دیدار با بوسنى نگاه کنیم، 
این عدد مقدارى افزایش خواهد یافــت. با توجه به تعویض 
شش بازیکن در نیمه دوم، میانگین بازى ملى 17 فوتبالیست 
حاضر در ترکیب ایران برابر با عدد 26 است که همچنان عدد 
کوچکى است. البته باید این نکته را در نظر داشت که در حال 
حاضر میانگین سنى این تیم پایین نیست و فقط بازیکنان فعلى 
در سال هاى گذشته فرصت کمترى براى حضور در ترکیب 
ایران داشتند و عمدتًا انتخاب دوم یا سوم کارلوس کى روش 
بودند. به طور کلى مى توان گفت کــه این تیم از نظر تجربه 
میدان هاى بین المللى در بازى هاى ملى کم تجربه است اما 
برخى از آنها مانند شــجاع خلیل زاده، احمد نوراللهى، کاوه 
رضایى، امیر عابدزاده و... در تیم هاى باشگاهى خود کم تجربه 

نیستند و در مسابقات مهمى حضور یافتند.

ترکیبى از جوانى و تجربه

باشــگاه العربى قطر از عمل جراحى پاى مهاجم 
ایرانى اش خبر داد.

باشــگاه العربى قطر با انتشــار بیانیه اى از عمل 
جراحى مهرداد محمدى مهاجــم ایرانى اش در 
کلینیک اسپایر خبر داد. طبق اعالم باشگاه قطرى 

مهاجم ایرانى براى مدت یک ماه از 
میادیــن دور خواهد بود. این 

در حالى است که او در دو 
بازى متوالى موفق به 

گلزنى شد.
روزنامه «الرایه» 
قطــر با انتشــار 
گزارشــى از این 
نوشــته  موضوع 

که هالگریمســون 
سرمربى ایسلندى تیم 

العربى از مصدومیت مهرداد 
محمدى بســیار نگران شده و به 

شدت در جستجوى یافتن یک وینگر نظیر او براى 
جانشینى این بازیکن در طول یک ماه آینده است 
چرا که محمــدى در رکیب العربى بــه خوبى جا 
افتاده بود. در ادامه این گزارش آمده که محمدى 

هماهنگى خوبى با دیگــر ایرانى تیم العربى یعنى 
مهدى ترابى هم داشــت و حاال در غیاب او باید 
دید العربى چه عملکردى را خواهد داشت. نگرانى 
باشگاه قرمزپوش قطرى بیشتر به این دلیل است 
که آنها یک دیدار حساس در جام امیر قطر مقابل 
السد خواهند داشــت و براى برترى 
در این بازى به ستاره خوش 
تکنیــک ایرانــى خود 

امیدوار بودند.
مهدى ترابى دیگر 
بازیکــن ایرانى 
العربــى هــم در 
بــازى روز پیش 
تیمــش مقابــل 
السیلیه مصدوم شد 
و مشخص نیست که 
به بازى بعــدى تیم العربى 

برسد یا نه.
مهرداد محمدى که پس از ترك سپاهان در آوس 
پرتغال حضور داشت، توانســت در لیگ قطر فرم 
بسیار خوبى را از خود نشان دهد و به بازیکن کارآمد 

در ترکیب العربى تبدیل شود.

مهرداد زیر تیغ

این و در نهایت به دلیل همیندیرکرد، اسکوچیچ به وىپرداخت نشده بود
رسید تا باشگاه رایکا یا همان خونه

بدهى سنگین شود.
پیگیر اســکوچیچ همچنان
است و حتى علیه این باشگا
رأیى که ممکن است در نه
دسته پایین تر شود. در روز ها
از پو 0صورت گرفت، 50 درصد
ا و مدیران باشگاه به

درصد از مطالباتش
سرمربى تیم م
مدیران رایک
اینمربى ر
آنها با صـ
رئیسه س
با اسکو
کردند
را راض
از مط
نقل و
همین
حاال
را هم
مانــد
مى شود با

یا خیر.

ا حذف این 
0ود عدد 10

فزایش پیدا 
 نگاه کنیم، 
 به تعویض 
 فوتبالیست 
مچنان عدد 
 که در حال 
کنان فعلى 
 در ترکیب 
س کى روش 
 نظر تجربه 
به است اما 
للهى، کاوه 
د کم تجربه 

سرپرست فدراسیون پزشکى-ورزشى گفت: مکاتبات و 
پروتکل هایمان را به وزارت بهداشت و درمان ارائه دادیم 
و اعالم کردیم فوتسال هیچ تفاوتى با هندبال و بسکتبال 
ندارد. محمد اسد مسجدى در مورد تعطیلى مسابقات لیگ 
برتر فوتبال اظهار کرد: در جلسه اى که برگزار شد، دوستان 

بهداشتى ما هشدارى دادند مبنى بر اینکه احتمال تأخیر 
دو هفته اى وجود دارد. تا موقعى که ما در جلســه بودیم 
این بحث شد که این احتمال وجود دارد تا آمادگى داشته 
باشیم. تا االن پروتکل هایى را که با نظارت وزارت بهداشت 
و درمان تدوین کردیم براى این بوده که بتوانیم در شرایط 
سخت با پروتکل هاى سختگیرانه به فعالیت هاى ورزشى 
که منجر به نتایج ورزشى براى کشور مى شود ادامه بدهیم 

و همچنان این کار را انجام مى دهیم.
وى در مورد اینکه اگر محدودیت ها اعمال شود تکلیف 

هفته دوم لیگ برتر چیســت، عنوان کرد: ستاد مبارزه با 
کرونا در ورزش یکى از وظایفش این است که مجوز هاى 
الزم براى رفت و آمد و هتلینگ تیم ها را با ستاد ملى کرونا 
هماهنگ کند. چون این مسئله دوشنبه شب مطرح شد 
هنوز فرصت نکردیم کــه روى آن مانور بدهیم. ولى اگر 
قرار باشد به لیگمان ادامه بدهیم که تا االن هم قرار بر این 
است، نه تنها در فوتبال بلکه در فدراسیون هاى المپیکى، 
اردوها و مسابقات و لیگ متمرکزشان هم همینطور است، 
صراحتاً و محکم مى گویم آنچه ما مکتوب مى کنیم معیار 

عمل براى فدراسیون هاست. 
سرپرست فدراسیون پزشکى-ورزشى در خصوص اینکه 
چرا لیگ فوتسال برگزار نمى شود، اظهار کرد: کل مکاتبات 
و پروتکل هایمان را به وزارت بهداشت و درمان ارائه دادیم. 
االن به جد دنبال این هستیم که فوتسال هیچ تفاوتى با 
هندبال و بسکتبال ندارد. دوستان مجوزى که به ما دادند 
نوشــته بود اردوهاى تیم هاى ملى و رویدادهاى ملى را 
برگزار کنید. کلمه برگزارى لیــگ در آن پروتکل نیامده 

و ما مجدداً با امضاى مهدى على نژاد درخواست کردیم.

احتمال تأخیر 2 هفته اى 
لیگ برتر فوتبال وجود دارد
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008003034 تاریخ ارسال نامه: 1399/08/26 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ تمامت شانزده و نیم سهم مشاع از 48 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
1256 فرعى از 7- اصلى که طبق دفتر 9 صفحه 325 بنام تاراجماه ستارى ثبت و سند صادر 
گردیده اینک مریم ستارى طبق وکالتنامه شماره 93/12/23- 201179 دفتر 3 شهرضا وکالتا 
از طرف تاراجماه ستارى با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008013571- 
99/5/20 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 95551- 
99/8/20 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1046585  سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/8/186
فقدان سند مالکیت

 شماره: 139985602030011873   خانم فاطمه حاجى صادقیان  فرزند رضا بشماره شناسنامه 
438  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت یک حبه و یک – سوم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 28 فرعى از 188 اصلى (188/1 باقیمانده ) واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 242 دفتر 407 امالك ذیل ثبت 98369 بنام نامبرده مسبوق به  ثبت و 
سند مالکیت بشماره 62297 بوده و سند فوق مفقود شده است . نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/08/28، 1046529/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف هدا چاوشى/8/187

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000207 تاریخ آگهــى: 1399/08/26 شــماره پرونده: 
139704002004000579 و 139704002004000576 و 139704002004000578 
و 139704002004000577آگهــى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9705263، 
9705262، 9705261،  9705260- تمامیت ششدانگ پالك ثبتى 463/3 به مساحت 340/30 
مترمربع واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: اصفهان، بلوار بوســتان سعدى، جنب فروشگاه 
هرمس، پالك 200 کدپستى 13531- 81756 که سند مالکیت آن در صفحه 590 دفتر امالك 
جلد 517 ذیل شماره 91463 و با شماره چاپى 218142 بنام خانم توران سخاوت جو و خانم آزاده 
بنائى، و آقاى محمد محمدیان (هر کدام یک دانگ مشاع از ششدانگ) و در صفحه 391 دفتر 37 
امالك ذیل ثبت 4493 شماره چاپى 218141 بنام آقاى محمد محمدیان (به میزان سه دانگ 
مشاع از ششدانگ) سابقه ثبت و سند صادر شده است با حدود و مشخصات: شماًال: بطول 10/70 
متر پى است به پیاده رو خیابان شــرقا: بطول 35/45 متر پى به پى پالك 463 باقیمانده جنوبا: 
بطول 10 متر به دیوار پالکهاى 464 و 466 غربا: بطــول 32/15 متر پى به پى پالك 463/2 
حقوق ارتفاقى ندارد، که طبق نظر کارشناس رسمى پالك مورد نظر در حال حاضر به صورت 
یک ساختمان مسکونى با مساحت حدود 888 مترمربع اعیانى در سه و نیم طبقه (حدود 136 
مترمربع زیرزمین در تراز منفى حدود یک و نیم متر با کاربرى مسکونى و حدود 256 مترمربع 
طبقه اول در تراز مثبت حدود یک و نیم و دو و نیم متر با کاربرى مسکونى و حدود 256 مترمربع 
طبقه دوم در تراز مثبت حدود چهار و نیم و پنج و نیم متر با کاربرى مسکونى و حدود 120 مترمربع 
طبقه همکف در تراز مثبت و منفى صفر با کاربرى پارکینگ و حدود 120 مترمربع طبقه زیرزمین 
در تراز منفى حدود سه متر با کاربرى انبارى) با اسکلت دیوار باربر و ستون بتن آرمه و سقف تیرچه 
بلوك، کف پوش طبقات سرامیک، پوشش سطوح بدنه داخلى طبقات سفیدکارى و رنگ، درب 
و پنجره خارجى آلومینیوم و شیشه دو جداره، پوشش سطوح بدنه سرویس بهداشتى و آشپزخانه 
تا زیر سقف کاشى، کابینت از نوع ام دى اف، سیستم گرمایش پکیج و سرمایش کولر آبى، داراى 
انشعابات برق و گاز مجزا و آب و فاضالب مشترك، پله رابط بین طبقات با کف و قسمتى از بدنه 
سنگى و نرده چوبى، داراى پارکینگ مسقف در طبقه همکف از سمت شمال با کف و بدنه سنگ، 
نماى شمالى ساختمان سنگى و قدمت ساختمان حدودا 30 سال و در سال 1392 بازسازى شده 
است. در حال حاضر با کاربرى مسکونى مورد بهره بردارى مالکین است. و با عنایت به موارد فوق 
الذکر، موقعیت محل، نوع کاربرى، قدمت ساختمان، مصالح مصرفى، و ارزش عرصه و اعیان با 
توجه به قیمت روز جمعا به مبلغ 230/000/000/000 ریال (دویست و سى میلیارد ریال) ارزیابى 
گردیده است، که طبق اسناد رهنى شماره 11824- 11825 و سند تعویض وثیقه 12401 و سند 
رهنى شماره 12403 در دفتر اسناد رسمى شماره 163 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى 
باشد و طبق اعالم بانک وثیقه فاقد بیمه نامه مى باشد. و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 
99/09/11 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه 

اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه 230/000/000/000 ریال (دویست و سى میلیارد 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 99/08/28 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: 1046640 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/8/188

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000208 تاریــخ آگهى: 1399/08/26 شــماره پرونده: 
139604002004000090 و 139504002004000775 و 139504002004000868 و 
139504002004000845 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9502556 و 9502870 و 
9502831 و 9600360- ششدانگ پالك هاى تجمیعى ثبتى شماره 1759 و 1779 و 1780 
و 1782 و 1783 که در راستاى استاندارد سازى به پالك 1783/1 تغییر یافته است به مساحت 
802/44 مترمربع واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان عبدالرزاق، روبروى 
مسجد حاج محمد جعفر پاساژ صفویه . که سند مالکیت آن در صفحه 95 دفتر 163 امالك به 
شماره ثبتى 25846 و با شماره چاپى 425645 بنام خانم صدیقه فقیه امامى ثبت و صادر شده 
است با حدود: شماًال: به طول 20/50 متر درب و دیوارى است به پیاده رو خیابان عبدالرزاق شرقًا 
اول در چهار قسمت که قسمت سوم آن انکساراً در دو قسمت مى باشد به طولهاى 5/61 متر و 
0/55 سانتى متر و 4/25 متر و 14/20 متر و 1/79 متر دیوار به دیوار پالك 1781 قسمت دوم 
آن جنوبى است و قسمت چهارم آن شمالى است دوم به طول 13/80 متر دیوار به دیوار پالك 
1785 جنوبًا اول به طول 9/60 متر دیوار به دیوار پالك 1784 دوم در سه قسمت که قسمت 
اول آن غربى و سوم شرقى است به طولهاى 44 سانتى متر و 4 متر و 61 سانتى متر و سه متر و 
هفتاد سانتى متر درب و دیوارى است به کوچه منسده دوم به طول 9/20 متر دیوار به دیوار پالك 
1778 غرباً اول در دو قسمت که قسمت دوم آن جنوبى است به طولهاى 12/80 متر و دو متر و 
نود و هفت سانتى متر دیوار به دیوار پالك 1777 سوم در شش قسمت که قسمت اول و سوم 

شمالى و پنجم جنوبى است به طولهاى 5/65 متر و 7/80 متر و 4/20 متر و 5/80 متر و 6/25 
متر و 4/80 متر دیوار به پالك 1762. حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناســان رسمى 
پالك فوق بصورت یکباب پاساژ داراى پروانه ساختمانى به شماره 13/34644 مورخ 84/10/20 
داراى عرصه به مساحت 802/44 مترمربع و اعیانى در حد چهار طبقه شامل سه طبقه تجارى و 
یک طبقه پارکینگ میباشد اعیانى ها مشتمل بر: طبقه همکف به مساحت حدود 793 مترمربع 
(مشتمل بر 16 واحد تجارى) به مساحت 358 مترمربع و دو واحد ادارى به مساحت 102 مترمربع 
و 333 مترمربع مشاعات و راهرو و راه پله. طبقه اول: به مساحت حدود 793 مترمربع شامل 10 
واحد دفتر کار (به مساحت 537 مترمربع و 256 مترمربع مشاعات). طبقه زیر همکف: شامل 12 
واحد تجارى (به مساحت 422 مترمربع مابقى مشاعات). زیرزمین: شامل 24 واحد پارکینگ به 
مساحت 848 مترمربع به صورت کف سنگ، بدنه سنگ، سقف دو پوش قابل 60*60 مى باشد. 
ساختمان به صورت اسکلت بتن آرمه، سقف تیرچه بلوك، داراى آسانسور و راه پله برقى، کفها 
سنگ، نما سنگ و آجر و دربها سکوریت، داراى سقف کاذب و کناف کارى و داراى انشعابات 
شهرى مى باشد و محل مذکور فاقد سند تفکیکى براى واحدها مى باشد. ملکى خانم صدیقه 
فقیه امامى که طبق اسناد رهنى شماره 117584 و 131011 و 152900 و 152901 و 147569 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 12 اصفهان در قبال بدهى شرکت ثالث نقش جهان و 
شرکت هشت بهشت سپاهان در رهن بانک صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 99/9/11 در اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه 407/850/000/000 ریال(چهارصد و هفت میلیارد و هشتصد و 
پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذکر اســت 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 99/8/28 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 اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در 
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 1046638 

یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/8/189

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع ظریف پالست سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
45693 و شناسه ملى 10260636732 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
عباس شمسى به کدملى 1129836339 
و خدیجه صالحى کهریز سنگى به کدملى 
1091679673 و اعظــم شمســى به 
کدملى 0074130293 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخــاب گردیدند. طیب دوویســتى 
موگوئى به کدملــى 1129869075 و 
على دردشتى به کدملى 1287010652 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید 
. ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال 
مالى 98 به تصویب رسید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1042014)

آگهى تغییرات
شــرکت صنعتى بازرگانى کیمیا پاکت آریا 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 2664 و 
شناســه ملى 10260225993 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1399/06/29 صورتهــاى مالى 
شرکت از جمله حساب سود و زیان و ترازنامه 
سال 1398 تصویب شد اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى کاشان (1043481)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع ظریف پالست سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
45693 و شناسه ملى 10260636732 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : عباس شمسى به شــماره ملى 
1129836339 به ســمت مدیرعامل 
و رئیــس هیــأت مدیــره و خدیجــه 
صالحى کهریز ســنگى به شماره ملى 
1091679673 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و اعظم شمســى به شماره 
ملى 0074130293به سمت عضو اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است . 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 (1042015)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى سحر قطب جنوب سهامى 
خاص به شماره ثبت 21359 و شناسه ملى 
10420047576 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/07/20 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : عبدالحمید گندم کار به شــماره ملى 
1816934771 وکدپستى 8143175638 
-صغرى موســوى ده موردى به شماره ملى 
4819906771 وکدپستى 8143175638 
-على موســوى دهموردى به شــماره ملى 
4819950721 وکدپستى 8143175638 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. بهزاد کریمى به 
شناســه ملى 1819448428 و کد پستى 
8143175638 و فروغ کیانى کورك کد ملى 
5279828165 و کد پستى 8143175638 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1042661)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى سحر قطب جنوب سهامى 
خاص به شماره ثبت 21359 و شناسه ملى 
10420047576 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/07/20 
تصمیمات ذیل اتخــاذ شــد : عبدالحمید 
گندم کار شــماره ملــى 1816934771 
وکدپســتى 8143175638 بسمت رئیس 
هیأت مدیــره -على موســوى دهموردى 
شــماره ملى 4819950721 وکدپســتى 
8143175638 بسمت نایب رئیس هیأت 
مدیره -صغرى موسوى ده موردى شماره ملى 
4819906771 وکدپستى 8143175638 
بسمت مدیر عامل براى مدت دوسال انتخاب 
شــدند.مدیر عامل مجــرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات 
، قرارداد ها ، عقود اسالمى تعهد آور شرکت 
ســهامدار آقاى عزت اله موسوى ده موردى 
منفرداً با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق 
ادارى و عادى شرکت با امضاء سهامدار آقاى 
عزت اله موســوى ده موردى منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1042717)

آگهى تغییرات
شرکت راه جو صنعت شامخ سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 12904 و شناســه ملى 
10260339244 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
حسن سروش فر به کدملى 1286450284 
بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، مهدى 
سروش فر به کدملى 1290686351 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، محمد ســروش فربه 
کدملى 1270479954 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب و 
کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضا مدیرعامل و یکــى از اعضاى هیات 
مدیره و با مهر شــرکت معتبر مى باشــد. - 
موسســه حسابرســى و خدمات مدیریت 
آوند حســابداران رســمى به شناسه ملى 
10100588054 و على دلفروزى به کدملى 
1286974755 بترتیب بسمت بازرس اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1042807)

آگهى تغییرات
شــرکت آرمان فراز خلیج فارس شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 54641 و 
شناســه ملــى 14005179098 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/17 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : زهره صادقى ســکانى به شماره ملى 
5659955134 وکدپستى 8154766818 
بســمت رئیس هیأت مدیره و زینت رهبرى 
به شــماره ملى 5659210767 وکدپستى 
8154766818 بسمت نایب رئیس هیأت 
مدیره و على صادقى ســکانى به شماره ملى 
1270712780 وکدپستى 8154766818 
بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب 
شدند مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل 
منفرداً با مهر شــرکت معتبر است . و سایر 
اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1043032)

آگهى تغییرات
شــرکت آرمان فراز خلیج فارس شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54641 و 
شناســه ملى 14005179098 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/06/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : زهره صادقى ســکانى به 
شــماره ملى 5659955134 وکدپستى 
8154766818 و على صادقى ســکانى به 
شــماره ملى 1270712780 وکدپستى 
8154766818 و زینــت رهبــرى بــه 
شــماره ملى 5659210767 وکدپستى 
8154766818 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
حسن عباســى به کد ملى 1285032233 
و کــد پســتى 8154766818 و فرانک 
خطابخش کد ملــى 1289371652 و کد 
پستى 8154766818 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1043034)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ایمن ســاز زنده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 37925 
و شناســه ملــى 10260555071 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/07/24 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : - محمد 
صبرى بــه کدملــى 1288675046 ، 
بابک صبرى به کدملى 1291997997 
و ســیدمجید امام جمعه زاده به کدملى 
1288380331 بسمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - داریوش اسداللهى به کدملى 
1284740765 و سیدحسین موسوى 
بــه کدملــى 4623552675 بترتیب 
بسمت بازرس على البدل و اصلى شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1043048)

آگهى تغییرات
شرکت سارنج پارس سهامى خاص به شماره 
ثبت 7882 و شناسه ملى 10260289863 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فــوق العاده مــورخ 1399/08/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مریم رجائى به 
شماره ملى 1198497963 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، مرتضى اسالمى به شماره ملى 
1199058580 به سمت مدیرعامل و سرور 
اسالمى به شــماره ملى 1190179229 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادهاى تعهدآور و استفاده از حسابهاى 
جارى و ثابت در بانک ها با امضاى رئیس هیئت 
مدیره یا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى 
باشــد. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - 
على صادقانى به شماره ملى 1289410623 
به عنوان بازرس اصلى و حمیدرضا صادقانى 
به شــماره ملى 1286991153 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1043053)

آگهى تغییرات
شرکت کاردان طب اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 49041 
و شناســه ملى 10260673270 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : على جعفرى کد ملى 111212015 
بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حسین 
محبى کد ملى 4172617794 بعنوان 
عضو هیئت مدیره و کامــران حیدرى 
هفشــجانى کد ملى 4621647131 
بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
بعنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر است. مدیرعامل شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1043449)

آگهى تغییرات
شرکت کاردان طب اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 49041 و 
شناسه ملى 10260673270 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/07/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : کامران حیدرى هفشجانى کد ملى 
4621647131 و على جعفرى کد ملى 
1112120157و حســین محبى کد 
ملى 4172617794 به عنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدندمحمدرضا شــیرین 
کام کد ملى1293128351 بســمت 
بازرس اصلى و و زهــره ترابى کد ملى 
1199955991 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1043462)

آگهى تغییرات
شــرکت تاالر ســنگ نقــش جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 50516 
و شناســه ملــى 10260690295 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - نرگس ابراهیم بابائى به شماره 
ملى 1142266435 به ســمت مدیر 
عامل و عضــو هیئت مدیره، مســعود 
عموتقى ورنوســفادرانى به شماره ملى 
1140226037 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مریــم محمد صادقــى فرد به 
شــماره ملى 1141326817 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیــره براى مابقى 
مدت تصــدى هیئت مدیره (تــا تاریخ 
1401/07/01) انتخاب شــدند. - کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى رئیس هیئــت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1043486)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى خدماتى کاوش پژوه سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 31881 و شناسه ملى 
10260524311 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/08/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد الوى به کدملى 
1282717871 و غالمرضــا فالحــى بــه کدملى 
1950778169 بترتیب بســمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند 
روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1043470)

آگهى تغییرات
شرکت کاردان طب اسپادانا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 49041 و شناسه ملى 10260673270 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله خلجا ، کوچه نوبهار[38] ، خیابان شمس آبادى ، 
پالك - 218 ، ساختمان بزرگان ، طبقه دوم کدپستى 
8135776677 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1043452)

آگهى تغییرات
شرکت آزاد توشه سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 11979 و شناســه ملى 10260330191 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: حسین سپهرى به شــماره ملى 5649683816 و 
احمدرضا سپهرى به شماره ملى 1273830849 و 
فاطمه خضرى به شماره ملى 1289583900 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1043052)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ایمن ســاز زنده رود سهامى خاص به 
شماره ثبت 37925 و شناســه ملى 10260555071 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/24 
محمــد صبرى به کدملــى 1288675046 بســمت 
نایــب رئیس هیات مدیــره ، بابک صبــرى به کدملى 
1291997997 بســمت مدیرعامل و سیدمجید امام 
جمعه زاده به کدملى 1288380331 بسمت رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره و یکى 
از اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1043049)

آگهى تغییرات
شــرکت پایدار ایمن سپاهان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 41762 و شناســه ملــى 
10260594989 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/07/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء ثابت رئیس هیات مدیره و یکى از دو امضاى 
مدیرعامل یا نایب رئیس هیــات مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است .ضمنا در ســمت ها تغییرى 
حاصل نگردید .ضمنا مدیر عامل شــرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1043045)
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استرس روانشناختى بسیارى از عملکردهاى بدن را تحت تأثیر قرار مى دهد و ممکن است که سالمت 
روان شما بر عالیم جسمى شما نیز تأثیر بگذارد. استرس مى تواند به سردرد، درد معده، فشار خون باال و 

حتى ضعف سیستم ایمنى منجر شود.
وقتى استرس داریم، سیســتم ایمنى بدن نیز عملکرد خوبى ندارد. دلیل آن این است که استرس باعث 
ترشح هورمون هایى در بدن مى شود، مانند آدرنالین، دوپامین، نوراپى نفرین و کورتیزول، که مى تواند 
توانایى بدن را در تولید لنفوسیت ها کاهش دهد – گلبول هاى سفید خون که به مبارزه با ویروس ها یا 

باکترى هاى مضر کمک مى کند.
تحقیقات نشان داده استرس مزمن مى تواند شخص را مستعد ابتال به بیمارى 
مانند سرماخوردگى کند. محققان پس از پنج روز رصد آنها در قرنطینه، دریافتند 
که استرس مزمن با افزایش احتمال سرماخوردگى در معرض ویروس همراه 

است.
چگونگى پاسخ بدن و سیستم ایمنى بدن شما به استرس به عوامل زیادى از 
جمله حاد یا مزمن بودن استرس بستگى دارد. استرس حاد بخشى طبیعى از 
زندگى روزمره است. این نحوه پاسخ بدن به تهدیدهاى موجود در محیط است 

و براى زنده ماندن ضرورى است.
ممکن است در هنگام گرفتارى در ترافیک یا دیر ماندن براى یک جلسه مهم 
دچار استرس حاد شوید. در بیشتر موارد، این استرس حاد کنترل پذیر است و 
اثرات جسمى پایدارى ایجاد نمى کند؛ با این حال، اگر مرتباً آن را تجربه کنید 
یا مدام تحت استرس باشید، مى تواند مزمن شود و عملکردهاى بدن مانند 

سیستم ایمنى بدن را مختل کند.
اســترس اگر خیلى کوتاه اتفاق بیافتد، از بین برود، احتماًال تأثیرى بر 
سیستم ایمنى بدن نخواهد داشت. اما اگر کورتیزول به طور مزمن براى 
چندین روز و هفته ها منتشر شود، به احتمال زیاد مى تواند سیستم ایمنى 
بدن را مختل کند. وقتى استرس ناگهانى را تجربه مى کنیم، شاید از شدت 
ضربه زدن روى ترمز براى جلوگیرى از تصادف، عضالت ما متشنج شده 

و پس از عبور تنش آزاد مى شوند.
طبق گفته انجمن روانشناســى آمریکا، وقتى براى مدت طوالنى تحت 
استرس هســتیم، آن عضالت تنش باقى مى مانند، که مى تواند باعث 

سردرد و درد عضالنى شود.
استرس مزمن و بهداشــت روانى ضعیف مى تواند در ایجاد طیف وسیعى 
از مشکالت سالمت جسمى طوالنى مدت نقش داشته باشد پس هرچه 
توانایى مدیریت استرس خود را داشته باشید ، سالمت کلى شما 

بهتر خواهد بود.

سوزش معده یکى از مشکالت رایجى است که بسیارى از افراد را درگیر 
کرده است. زمانى که اسید معده به ســمت مرى باال مى آید سوزش 
ایجاد کرده و باعث آزار فرد مى شود. تغذیه نامناسب، استرس، ورزش 
زیاد یا پرخورى قبل از خواب جزو عواملى هســتند که سوزش معده 
ایجاد مى کنند. اگر شما هم از این مشکل رنج مى برید بدانید که سیب 
مى تواند مشکلتان را تا حد زیادى برطرف کند. فیبرهاى موجود در این 

میوه بهشتى باعث خنثى شدن اسید معده مى شوند.
ســیب یک آنتى اسید طبیعى بســیار مؤثر اســت. مصرف سیب به 
صورت خام یا دمنوش باعث تســکین کمابیش فورى اســید معده 
مى شود. ترکیب سیب با آناناس، موز، خرمالو و گالبى یکى از بهترین 
درمان هاى طبیعى و خانگى براى تسکین سوزش معده خواهد بود. 

یادتان باشد که 

سرکه سیب نیز با حالت اسیدى معده مقابله مى کند. این نوع سرکه به 
کاهش اسید معده و بهبود هضم غذا کمک مى کند. سیب به دلیل دارا 
بودن فیبر یکى از بهترین درمان ها براى مقابله با سوزش معده و بهبود 

عالیم این مشکل محسوب مى شود.
در حالت کلى براى خنثى کردن ســوزش معده درمان هاى خانگى 
مختلفى وجود دارد اما روش هایى که بر پایه میوه ها تهیه مى شــود 
تأثیر بیشترى دارند. مصرف یک عدد سیب در روز باعث مى شود که 

معده در وضعیت سالمتى بهترى قرار 
بگیــرد. یادتان 

باشد زمانى که سیب مى خورید تمام اعضاى بدنتان از فواید این میوه 
بهره مند مى شوند. سوربیتول موجود در این میوه براى عملکرد روده ها 
فوق العاده است و یک ترکیب ضداسهال طبیعى و همچنین محرك 
روده محسوب مى شود. مشکالت ناشى از ورم معده یا گاستروانتریت 
(بیمارى التهابى رودى - معده اى) نیز به واسطه میزان باالى فیبرها و 

فیبر پکتین موجود در سیب قابل بهبود هستند.
ســیب همچنین یک دیوروتیک (ادرارآور) و سم زداى طبیعى است 
که مى تواند ترکیبات ســمى انباشته شده در 
معده و روده ها را دفع کند. 
دمنــــوش 

سیب باعث کاهش ورم شکم، تسکین حالت اسیدى معده، برطرف 
کردن سوزش معده و پاکسازى آن مى شود. مصرف روزانه یک لیتر 
از دمنوش سیب مى تواند به بهبود سریع عالئ م سوزش معده کمک 

زیادى بکند.
سیب همچنین سرشار از منیزیم، آهن، کلسیم، پتاسیم و فسفر است 
و این مواد مغذى براى بافت هاى معده مفید هســتند. فواید 
ضدالتهابى ســیب در بین خواص دیگر آن باعث 

بهبود ورتیکول ها نیز مى شود.

چغندر پخته (یا همان لبو) یکى از سبزیجات ریشه اى 
است که در بسیارى از کشــورهاى جهان به صورت 
میان وعده یا به عنوان بخشــى از غذاهاى مختلف 
مصرف مى شود. چغندر سرشار از ویتامین ها، امالح 
و ترکیبات گیاهى مهمى اســت که بعضــى از آنها 

خاصیت هاى دارویى هم دارند.

ستان
ز و زم

5 فایده مصرف چغندر در پایی

ه سالم

س کند.
قابله با سوزش م

نســوزش معده درمان هاى خانگى
ش هایى که بر پایه میوه ها تهیه مى شــود 
صرف یک عدد سیب در روز باعث مى شود که 

 سالمتى بهترى قرار 
ادتان

ســی

ر پخته (یا همان لبو) یکى از سبزیجات ریشه اى 
ست که در بسیارى از کشــورهاى جهان به صورت 
میان وعده یا به عنوان بخشــى از غذاهاى مختلف 
مصرف مى شود. چغندر سرشار از ویتامین ها، امالح 
و ترکیبات گیاهى مهمى اســت که بعضــى از آنها 

خاصیت هاى دارویى هم دارند.
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بیمارى هاى قلبى، حمالت قلبى، نارسایى قلبى و 
سکته  مغزى همگى جزو مهمترین علت هاى مرگ ومیر 
در سراسر جهان هستند. فشار خون باال یا بیمارى ُپرفشارى 
خون هم یکى از عوامل خطر اصلى در ابتال به این بیمارى ها 
و وضعیت هاى خطرناك محسوب مى شود. این در حالى 
است که یافته هاى تحقیقاتى نشان داده اند مصرف چغندر 
مى تواند در عرض چند ساعت فشــار خون را بین 4 تا 10 
میلیمتر جیوه (mmHg) کاهش دهد. جالب تر آنکه همین 
تحقیقات نشــان مى دهند مصرف چغندر خام از این نظر 

داراى اثرگذارى قوى ترى است. 

التهاب مزمــن با شــمارى از بیمــارى هاى 
مختلف مانند دیابت، بیمارى هاى قلبى، بیمارى هاى 
کبدى و ســرطان ها مرتبط اســت. اما رنگدانه هایى 
به نــام بتاالئیــن در چغنــدر یافت مى شــوند که 
خاصیت هاى ضدالتهابى مناســبى دارند. براســاس 
تحقیقات انجام شده، دریافت بتاالئین مى تواند درد و 
ناراحتى هاى مرتبط با بیمــارى هایى مانند آرتروز را 

کاهش دهد. 

فیبر غذایى از مهمترین ترکیبات غذایــى در هر رژیم غذایى 
سالم است که بهتر کردن وضعیت گوارشــى را فقط یکى از فواید آن 
دانسته اند. این درحالى اســت که هر فنجان از چغندر حدود 3/4 گرم 
فیبر غذایى به بدن مى رساند و همین ویژگى چغندر را به یکى از منابع 

غذایى خوب براى دریافت فیبر تبدیل کرده است. 
فیبرها بدون تغییر خاصى از دستگاه گوارشى عبور مى کنند و به روده 
بزرگ مى رسند؛ یعنى همانجایى که باکترى هاى مفید روده را تغذیه 
مى کنند. همین روند باعث مى شــود که مصــرف چغندر به بهبودى 
در ســالمت گوارشى منتهى شــود. پیشــگیرى از ابتال به یبوست، 
بیمــارى هــاى التهابــى روده و دیورتیکولیــت از مهمترین فواید 
دریافت فیبر غذایى به طور منظم اســت. ویژگى دیگرى که اهمیت 
خوراکى هاى حاوى فیبر غذایى مانند چغندر را افزایش مى دهد، این 
است که فیبرهاى غذایى با کاهش خطر ابتال به بیمارى هایى نظیر 

سرطان کولون، بیمارى هاى قلبى و دیابت نوع 2 مرتبط هستند. 

عملکردهاى ذهنى و شناختى به طور طبیعى 
همراه با بیشتر شدن ســن رو به زوال مى روند. این 
روند طبیعى در بعضى افراد چشــمگیرتر اســت و 
باعث ابتال به بیمارى هاى خاصى مانند زوال عقل 
مى شود. محققان گفته اند که کاهش جریان خون در 
مغز و تضعیف اکسیژن رسانى به آن مى تواند در این 
روند تخریبى نقش مهمى داشته باشد؛ با این حال، 
نیترات هاى موجود در چغنــدر مى توانند رگ هاى 
خونى را منبسط کنند و جریان خون منتهى به مغز را 
تقویت کنند و دقیقًا از همین طریق نقش مهمى در 
تقویت عملکردهاى شناختى و ذهنى داشته باشند. 
یافته هاى تحقیقاتى نشان داده اند که مصرف چغندر 
به طور خاص با بهبود گردش خون در لب پیشــانى 
مغز مرتبط است؛ یعنى دقیقًا همان بخشى از مغز که 
با تفکر عمیق تر و عملکردهایى مانند تصمیم گیرى 

و حافظه فعال ارتباط دارد.

تحقیقات گوناگونى نشان داده اند که نیترات هاى موجود در خوراکى هاى طبیعى مى توانند براى بهبودى در عملکردهاى ورزشى مفید باشند. به 
همین دلیل هم بسیارى از ورزشکاران به مصرف چغندر تمایل دارند. این نیترات هاى طبیعى مى توانند کارایى میتوکندرى را تقویت کنند که مسئولیت تولید 

انرژى در سلول هاى بدن را بر عهده دارد و بنابراین از همین طریق نقش مؤ ثرى در بهبود عملکردهاى ورزشى دارند. 

مختلف
کبدى
به نــ

خاصیت
تحقیق
ناراحت
کاهش

 بخشى از مغز که 
رررىىیرى ند تصمیم گ

میوه اى براى سالمت دستگاه گوارش
 از فواید این میوه 
ى عملکرد روده ها 
همچنین محرك

یا گاستروانتریت 
ن باالى فیبرها و 

داى طبیعى است 
ى انباشته شده در 
سیب باعث کاهش ورم شکم، تسکین حالت اسیدى معده، برطرفوده ها را دفع کند.  ورى بیش ین وشب ی م ور

مى شود. ترکیب سیب با آناناس، موز، خرمالو و گالبىی
درمان هاى طبیعى و خانگى براى تسکین سوزش مع
یادتان

افا
طبق یافتــه هاى جدید افــرادى که مرتبًا 
فلفل تند مى خورند در قیاس با آنهایى که به 
ندرت فلفل تند مى خورند یا اصًال نمى خورند 
26 درصــد کمتر دچــار مرگ ناشــى از 

بیمارى هاى قلبى عروقى مى شوند.
طبق یافته هاى تحقیقات قبلى نیز مصرف 
فلفل تند به دلیل داشــتن کپسایسین که 
تندمزگى اش به سبب آن است، ضدالتهاب، 
آنتى اکسیدان، ضدسرطان و تنظیم کننده 
فشار خون اســت، اما این تحقیق نخستین 
هم سنجى گسترده مصرف فلفل تند و مرگ 

بر اثر بیمارى است.
طبق یافتــه هاى این بررســى افرادى که 
مرتبًا فلفل تند مى خورند در قیاس با آنهایى 
که به ندرت فلفل تند مــى خورند یا اصًال 
نمى خورنــد: 26 درصد کمتــر دچار مرگ 
ناشى از بیمارى هاى قلبى عروقى مى شوند، 
23 درصد کمتر دچار مرگ بر اثر ســرطان 
مى  شوند و 25 درصد کمتر دچار مرگ بر اثر 

تمامى عوامل مى شوند.

محققان اعــالم کــرده اند کــه داروى 
«بربرین» رقیبى بــراى درمان هاى فعلى 
دیابت نوع 2 به شمار مى رود که مى تواند 

میزان قند خون را در حد متعادل نگه دارد.
دیابت نوع 2 بیمارى مزمنى است که باعث 
نامنظمى در سطح قند خون مى شود. این 
بیمارى بیانگر ناتوانــى لوزالمعده در تولید 
انســولین کافى اســت و از طرفى نشان 
مى دهد که انســولین تولیدشــده توسط 

سلول ها جذب نمى شود.
انسولین به طور طبیعى قند خون را کنترل 
مى کند که در صورت بروز این دو مشکل 
گفته شده، سطح قند خون باال مى رود و در 
صورت درمان نشدن، پیامدهاى خطرناکى 
را به دنبال دارد و روى چشــم ها، اعصاب، 

کلیه ها و عروق خونى اثر منفى مى گذارد.
یکى از راه هــاى مؤثر در کنترل قند خون، 
رعایت رژیم غذایى ســالم است. محققان 
معتقدند که ترکیــب «بربرین» که نوعى 
ترکیب زیست فعال به شــمار مى رود، از 
برخى گیاهان استخراج شــده و مى تواند 
در کاهش سطح قند خون بسیار مؤثر عمل 

کند.
 اســتفاده مداوم از بربرین مى تواند مانند 
داروى اســتاندارد متفورمین که در کنترل 
وضعیت بیماران دیابتى مورد استفاده قرار 
مى گیرد، مؤثر عمل کنــد. محققان طى 
آزمایشــى ســه ماهه، تأثیر بربرین را در 

مقایسه با متفورمین بررسى کرده اند.
متفورمین معروف ترین داروى دیابت است 
که به مبتالیان کمک مى کند که انسولین 
تولید شــده در بدن آنهــا عملکرد بهترى 
داشته باشد. محققان بربرین را با متفورمین 

مقایسه کردند.
نتایج به دســت آمده بعد از سه ماه مطالعه 
نشــان مى دهد قند خون در بیمارانى که 
از بربرین اســتفاده کرده بودند نســبت به 
بیمارانى که متفورمین مصرف کرده بودند، 
کاهش بیشترى داشــت به طورى که این 
مقــدار کاهش در بربریــن 2  درصد و در 

متفورمین 1/5 درصد بوده است.  
دانشــمندان معتقدند کــه بربرین همچنین 
کاهش ترى گلیســیرید و کلســترول کل 
بدن را نیــز کاهش مى دهد. ایــن دو ماده از 
جملــه عواملى هســتند که خطــر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى را افزایش مى دهند. بربرین 
حساسیت انسولینى را افزایش مى دهد که به 

باال رفتن حساسیت غذایى مى انجامد.

پژوهشگران دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند امیدوارند غرغره محلول آب 
نمک بتواند از عوارض اولیه ویروس کرونا جلوگیرى کند.  

بررسى هاى قبلى نشان داده، میزان گســترش ویروس و سرایت آن 
در افرادى که از محلول آب نمک استفاده کرده بودند با کاهش مواجه 

بوده است.
مدیر مؤسسه آشر ابراز امیدوارى کرده اســت که آب نمک به عنوان 
روشى مؤثر براى کاهش اثر و کنترل شیوع کرونا تأیید شود. تحقیقات 
قبلى همچنین حاکى از آن اســت که این داروى خانگى مى تواند به 

کاهش عالیم سرماخوردگى کمک کند.

در حال حاضر این مطالعه در حال استخدام داوطلبان بزرگسالى است 
که نتیجه آزمایش کووید- 19 آنها مثبت شده، این داوطلبان قرار است 
تحت نظر قرار بگیرند تا تأثیر غرغره محلول آب نمک بر بیمارى آنها 
سنجیده شود.  مدیر مؤسسه آشــر مى گوید: اگر محلول آب نمک بر 
کنترل بیمارى و حتى درمان آن مؤثر واقع شود، مى توان آن را به راحتى 

و به طور گسترده اجرا کرد. 
دانشمندان در بررســى  هاى اولیه خود دریافتند، افرادى که غرغره و 
شستشوى بینى با آب نمک را انجام داده بودند، احتمال کمترى داشت 

ویروس را به دیگر اعضاى خانواده خود انتقال دهند.

تأثیر فلفل قرمز تند 
در کاهش 

مرگ و میرهاى قلبى

رقیب جدید 
داروى متفورمین
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تأثیر غرغره «آب نمک» بر درمان کرونا بررسى مى شود

تاسیس
شرکت سهامى خاص فضا راه محیط نصف جهان درتاریخ 1399/08/10 به شماره ثبت 65997 به شناسه ملى 14009546084 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1 - ارائه خدمات 
مشاوره مهندســى در قالب طراحى ، نظارت و اجرا در زمینه هاى مهندسى و ساختمانى ، تاسیسات مکانیکى و الکتریکى ، سازه، 
معمارى، منظر و شهرسازى ،نقشــه بردارى، تندیس و عناصر نشــانه اى 2 - ارائه خدمات رایانه اى مرتبط با معمارى ، سازه ، 
تاسیسات ، منظر و شهرسازى و خدمات نمایشگاهى بجز برگزارى نمایشگاه هاى فرهنگى وهنرى 3 - طراحى و اجراى ماکت هاى 
معمارى و صنعتى 4 - خدمات عملى و پژوهشى و تحقیقاتى در زمینه هاى معمارى ، سازه ، تاسیسات ، شهرسازى و موارد مرتبط 
5 - مدیریت و کنترل پروژه هاى ساختمانى و صنعتى 6 - طراحى، نظارت و اجراى پروژه هاى ساختمانى 7 - ارایه خدمات مشاوره در 
زمینه بازسازى مرمت و احیا ابنیه و بافت هاى شهرى 8 - واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله باغ نگار - آئینه خانه ، کوچه شهید پیامى [15-12] ، خیابان میر فندرسکى ، پالك 0 ، ساختمان ادارى میر ، 
طبقه دوم ، واحد 8 کدپستى 8164797479 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
3270/027 مورخ 1399/07/22 نزد بانک صادرات ایران شعبه میر با کد 3270 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم سپیده شکرچى زاده اصفهانى به شماره ملى 1289105121 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى علیرضا اقدامى به شماره ملى 1290456232 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرناز ناصرى بروجنى به شــماره ملى 4650699118 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 رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم پریسا حیدرى اله آبادى به شماره ملى 1271201135 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم 
نسرین حاجى صباغ به شماره ملى 1280844736 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1042044)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

به ریســمان تقــوا چنــگ در زنید، کــه پرهیــزکارى را ریســمانى 
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معاون فرهنگى شــهردار اصفهان گفت: شهردارى تنها 
نهادى اســت که برخى به برنامه هاى تولیدى آن امید 

بسته اند تا چراغ فرهنگ و هنر این شهر خاموش نشود.
محمد عیدى در نشست خبرى تشریح برنامه هاى روز 
نکوداشت اصفهان و تشریح ویژه برنامه هاى روز حماسه 
و ایثار مردم اصفهان با اشاره به برگزارى 99 عنوان برنامه 
مجازى و حقیقى از 25 آبان تا اول آذر ماه، درباره استفاده 
از ظرفیت خواهرخوانده ها و تبادل فرهنگى با این شهرها 
اظهار کرد: قرار بود شــهردارى هــاى خواهرخوانده ها 
تفاهمنامه هایى به امضا برسانند و فضاى مدنى شهرها 
با هم ارتباط پیدا کنند که این امر همچنان در حد روابط 
دیپلماتیک در عرصه فرهنگ میان این شــهرها باقى 

مانده است.
وى افــزود: اصفهان در کمیســیون فرهنگى اجتماعى 
کالنشهرهاى کشور پیشنهاد داد مسیرهایى تعریف شود 
تا بسترهاى مدنى به اســتناد تفاهمنامه شهردارى ها با 
همتایان خود در شــهرهاى خواهرخوانده ارتباط داشته 
باشند. پس از شیوع کرونا از طریق اداره  ارتباطات سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان بیشترین 
فضاى ارتباطى را با خواهرخوانده هــا برقرار کردیم که 

برگزارى وبینــارى میان اصفهان و ســن پترزبورگ و 
ارســال بســته هایى با موضوع کرونا براى شهرداران 
خواهرخوانده ها در هفته نکوداشت اصفهان از جمله این 
فعالیت هاســت، اما با وجود وضعیت فعلى امیدواریم در 
دوران پساکرونا با اندوخته بیشترى وارد فضاى ارتباطات 
خواهرخواندگى شویم. همچنین براى نخستین بار تصمیم 
گرفتیم در نمایشــگاه مدیریت جامع شهرى با رویکرد 
ســرمایه گذارى شــرکت کنیم و اعتقاد داریم اصفهان 

ظرفیت هاى فرهنگى خوبى براى سرمایه گذارى دارد.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان ادامــه داد: از طرف دیگر به دنبال اســتفاده از 
ظرفیت خواهرخواندگى با ســایر کالنشهرهاى کشور 
هســتیم و اگر بتوانیــم از ظرفیــت خواهرخواندگى با 
شــهرهایى مانند تهران، تبریز و مشهد استفاده کنیم به 
بازارى بســیار قدرتمند دســت پیدا مى کنیم چون هیچ 

سیاستى نمى تواند آن را به تحریم بکشد.
عیدى دربــاره خالقیت در برنامه هاى روز نکوداشــت 
اصفهان براى شناســاندن میراث پنهان اصفهان گفت: 
اصفهان به جز میراث تاریخــى میراث گرانبهایى به نام 
میراث ناملموس دارد و در برنامه هاى روز نکوداشــت 

اصفهان نیز بر تاریخ شــفاهى اصفهان و فرهنگ عامه 
محالت تمرکز کردیم که تبدیل آواهاى کار به موسیقى 
قابل اجرا براى نخستین بار صورت گرفته است. همچنین 
براى نخستین بار نقشه بازار اصفهان تدوین شد و تاریخ 
شــفاهى بازار و هیئات مذهبى جمع آورى شده و هفت 
محور گردشگرى در شهر تعریف شده است که به ظرفیت 

محور گردشگرى اصفهان اضافه مى  شود.
وى بیان کرد: اصفهان به تنهایى نمى تواند در چارچوب 
مرزهاى حقوقى خود بماند و گردشگرى را تقویت کند 
بلکه باید براى توسعه گردشگرى به مرزهاى فرهنگى 
خود نگاه کند. هرچه بتوانیم ظرفیت هاى شــهرهاى 
پیرامون خود مانند ورزنه، ســمیرم، خور و بیابانک و... 
را معرفى کنیم هــم به آنها کمک مى شــود و هم بازار 

گردشگرى اصفهان تقویت خواهد شد.
معاون فرهنگى شهردار اصفهان در پاسخ به اینکه این 
معاونت چه برنامه اى براى حمایت از هنرمندان دارد که 
برخى از آنها به کشورهایى مانند ترکیه مهاجرت کرده اند، 
تصریح کرد: براى اینکه حــال اقتصاد فرهنگ و صنایع 
خالق اصفهان خوب شــود نهادهاى متولى باید نقش 
تسهیلگرى خود را تقویت کنند و به جاى تولى گرى، مولد 
اثر را در کنش متعامل با مخاطب قرار دهند تا اثر، مولد اثر 
و مخاطب آن در ارتباطى تنگاتنگ قرار گیرند، پس باید 

دست بازار اولیه را در دست بازار ثانویه قرار دهیم. 
عیدى با اشاره به صرفه جویى در هزینه هاى برگزارى 
برنامه هاى روز نکوداشــت اصفهان، در پاسخ به اینکه 
آیا بهتر نبود همه یا بخشى از هزینه هاى برگزارى این 
رویداد با توجه به تبعات شــیوع ویــروس کرونا به امور 
خیریه اختصاص مى یافت اضافه کرد: شهردارى بخشى 

از بودجه جشــنواره فیلم کودك و تمام بودجه طرح یار 
مهربان را براى کمک به دانش آمــوزان اختصاص داد. 
اگر شهردارى اصفهان را در حوزه کرونا با هر کالنشهر 
دیگرى مقایسه کنید مى بینید که چه اقدامات زیادى انجام 
داده ایم. تا اردیبهشت ماه امسال حدود 700 هزار پوستر، 
موشن گرافى و کلیپ درباره کرونا منتشر کردیم و حتى 
این امر محدود به شهر اصفهان نبود و شامل شهرهایى 
مانند خمینى شهر و میبد یزد هم شد. اصفهان تنها شهرى 
در کشور بود که در تعطیالت عید نوروز به تدوین جامعه 
شناسى کرونا توسط معاونت فرهنگى پرداخت که توسط 

وزارت کشور به تمام شهرها ابالغ شد.
وى با اشــاره به توزیع 120 هزار بسته اقالم بهداشتى 
در محالت اصفهان به خصــوص مناطق کم برخوردار 
که همچنان نیز ادامه دارد، اظهار کرد: با شــیوع کرونا 
فرهنگسراها، مساجد و سایر مراکز فرهنگى بسته شد 

و هیچ برنامه فرهنگى وجود نداشت و سطح افسردگى 
آنقدر باال رفت که مکلف شدیم براى جلوگیرى از خارج 
شــدن مردم از منازل برنامه سازى کنیم. حدود 9 ماه از 
شیوع کرونا مى  گذرد و هنرمندى که کار او فقط تئاتر یا 
موسیقى است به مشکل برخورده است. ما به مسئوالن 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان گفتیم مجوز 
اجراى تئاتر ندهید اما در مجوز قید کنید این تئاتر مورد 
پذیرش اســت تا پس از دوران کرونا روى صحنه برود 
تا ما بتوانیم به این بهانه از تعــدادى از این هنرمندان 

حمایت کنیم.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان افزود: اگــر هیچ اقدامى نکنیــم دیگر از پس 
آسیب هاى اجتماعى که هر روز بیشتر مى شود برنمى آییم. 
بنابراین رویکرد خود را بر این مبنا قرار دادیم که با در نظر 
گرفتن شرایط کرونایى به برنامه سازى براى مردم ادامه 

دهیم. بنابراین شهردارى تنها نهادى است که برخى به 
برنامه هاى تولیدى آن امید بسته اند تا چراغ فرهنگ و هنر 
این شهر خاموش نشود. بیشتر برنامه هاى روز نکوداشت 
اصفهان نیز به صورت مجازى است و معدود برنامه هاى 
حضورى نیز آیین هاى رونمایى با حضور محدود مسئوالن 

و بدون حضور مردمى است.
عیــدى خاطرنشــان کــرد: اگر بــه برنامــه ریزى و
 برنامه سازى هاى خود ادامه ندهیم آسیب هاى اجتماعى 
هر روز در شهر اصفهان بیشتر مى شود. در یک پژوهش 
مسائل و مشکالت تمام مناطق اصفهان را احصا کردیم 

که مدون و اولویت بندى شده است.
گفتنى اســت؛ رونمایى بیش از 150 محصول فرهنگى 
اجتماعى در ویژه برنامه«آذرخــش» از 28 آبان تا یکم 
آذر هر شب ساعت 21در صفحه اینستاگرامى اصفهان 

فرهنگ(isfahanfarhang@) منتشر مى شود.

معاون فرهنگى شهردار در نشست خبرى تشریح برنامه هاى روز نکوداشت اصفهان:

چراغ نیم بند فرهنگ و هنر نباید خاموش شود

معاون بهره بردارى و توســعه فاضالب شــرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: 
90 درصد شبکه فاضالب طرح انتقال پساب شهرســتان هاى لنجان و مبارکه 
به مجتمع فوالد مبارکه با هدف کاهش استفاده از آب رودخانه زاینده رود در این 

کارخانه صنعتى، اجرا شد.
امیرحسین حکمتیان افزود: این شــبکه هاى فاضالب در شهرهاى زرین شهر، 
َچمُگردان، سده لنجان، َورنامخواست و زاینده رود در شهرستان لنجان و در مناطق 

مبارکه، دیزیچه، زیباشهر و َکروَکَوند در شهرستان مبارکه احداث مى شود.
وى ادامه داد: عالوه بر ایــن  عملیات احداث 70 درصد از ایســتگاه هاى پمپاژ 
فاضالب به مقصد مجتمع فوالد مبارکه در شــهرهاى نامبرده انجام شده است و 
برنامه تکمیل این ایستگاه ها سال آینده خواهد بود. از سوى دیگر سعى خواهد شد 

کل طرح تا سال آینده به بهره بردارى برسد.
حکمتیان افزود: طرح مشابهى نیز بین شــرکت آب و فاضالب اصفهان و ذوب 
آهن اصفهان براى بهره گیرى این کارخانه از پســاب شهر ایمانشهر و 11 روستا 
واقع در شهرستان فالورجان با هدف کاهش اســتفاده از آب رودخانه زاینده رود 

در حال اجراست.

وى تصریح کرد: اکنون شبکه فاضالب شهر ایمانشهر تکمیل و 50 درصد از لوله 
گذارى روستاهاى آن اجرا شده و ایستگاه پمپاژ آن نیز در حال ساخت است. معاون 
بهره بردارى و توسعه آب شرکت آب و فاضالب اصفهان اظهارکرد: بر اساس پیش 

بینى ها قرار است این طرح سال آینده به بهره بردارى برسد.
حکمتیان خاطرنشــان کرد: ثمره طرح هاى مورد اشــاره کاهش برداشت از آب 
زاینده رود و اســتفاده بهینه از منابع آبى موجود از یک سو و اجراى طرح هاى آب 
و فاضالب استان با مشــارکت دیگر نهادها و مجموعه هاى صنعتى و رفاه حال 

بیشتر مردم است.
 قرارداد 1200 میلیارد ریالى بیع متقابل بین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
و مجتمع فوالد مبارکه سال 92 با حضور رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسى آب 
و فاضالب کشور و با هدف استفاده این کارخانه صنعتى از پساب به جاى آب زاینده 

رود بسته شد.
این اولین و بزرگ ترین قرارداد بیع متقابل میان آب و فاضالب استان اصفهان و 
مجتمع فوالد مبارکه است که به موجب آن حدود 500 کیلومتر شبکه فاضالب در 

هفت شهر اجرا و یک تصفیه خانه فاضالب در لنجان احداث مى شود.

90 درصد شبکه فاضالب طرح انتقال 
پساب به فوالد مبارکه اجرا شد

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اصفهان گفت: آب آشامیدنى 
در این استان چه در مناطق شهرى و چه روستایى، سالم و بدون هرگونه میکروب 

و مواد شیمیایى ُمضر است.
فهیمه امیرى افزود: همه روزه 23 آزمایشگاه تخصصى آب و فاضالب، سنجش 
ســالمت و کیفیت آب در مناطق شــهرى و روستایى اســتان اصفهان را انجام 
مى دهند و از لحاظ تعداد آزمایشگاه، اصفهان در جایگاه نخست کشور قرار گرفته 
است. وى با بیان اینکه یکپارچه سازى آزمایشگاه هاى آب در روستاها و شهرها 
در ماه هاى اخیر، دقت و نظارت را افزایش داده است، عنوان کرد: سالمت آب خط 
قرمز ما در تأمین آب آشامیدنى در روستاها و شهرهاى استان اصفهان است و در 

این ارتباط از هیچ کوششى دریغ نخواهیم کرد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بــر کیفیت آب و فاضالب اصفهان با اشــاره به تعدد 
آزمایش هاى مرکز براى تأمین آب آشامیدنى سالم و عارى از هر آلودگى تصریح 
کرد: در شش ماه نخست امسال صد هزار آزمایش ُکُلر در مناطق شهرى و 210 

هزار از همین نوع آزمایش در روستاهاى استان انجام شد.
امیرى به توانمندى باالى اصفهان در ارتباط با آزمون هاى مختلف اشاره کرد و 
گفت: مطلوبیت کلر در مناطق روستایى 99/9 و شاخص نامبرده در مناطق شهرى 

استان 100 درصد است.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب اصفهــان اظهار کرد: در 
مدت مورد اشاره 950 آزمایش مواد شیمیایى در مناطق روستایى و 205 آزمایش 
تخصصى فلزات سنگین در روستاها و 120 آزمایش از این نوع در مناطق شهرى 

انجام شد.

وى با بیان اینکه تمام مخازن آب در مناطق مختلف اســتان مورد آزمایش قرار 
مى گیرد خاطرنشان کرد: بهار و تابستان امسال انجام 280 آزمایش بیولوژیک در 

روستاها و 160 مورد در شهرها، میزان اطمینان ما را باال برد.
امیرى نظارت و دقت مرکز بهداشت بر کیفیت آب اصفهان را عاملى مضاعف بر 
کیفیت مایه حیات در استان دانست و اظهار کرد: در نیمه اول امسال 5297 مورد 
آزمون میکروبى در روستاها و 3600 مورد از همین نوع آزمون در شهرهاى استان 
انجام شد تا آب تحویلى به مردم از حیث بهداشت و ســالمت با اطمینان کامل 

انجام شود.

آب اصفهان سالم و بدون میکروب 
و مواد شیمیایى ُمضر است


