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6 خاصیت جادویى آب آناناس براى بدنآغاز تحقیقات  قتل دختر جوان توسط پدرشبهنام تشکر با «باخانمان» با تلویزیون مى آیدسریع تر  واکسن بخرید دستور از باال رسید، کرى نخوانید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چه تعداد
 نارنگى در روز 
براى بدن مفید 

است؟

ابتالى 2000 پرستار اصفهانى به کرونا
3

3

2
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زمان آموزشى سربازى 
همچنان یک ماهه است

آدرس هتل هاى ایمن 
اصفهان در دسترس 

گردشگران قرار مى گیرد

تعطیلى 200 مهدکودك 
در ایام کرونا
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 استخدام 
پرستاران با جدیت 

دنبال شود

گروهى از پزشکان اتفاق نظر دارند که هر 
فردى مى تواند روزانه چهار قرص نارنگى 

بخورد و باید آن را با رگه هاى سفید 
موجود در آن مصرف کند. پزشکان افزودند که 

این نوع مرکبات به طور کلى مفید و سالم است...

رهبر معظم انقالب اســالمى صبح دیروز (یک 
شنبه) در ســخنان زنده و تلویزیونى به مناسبت 
میالد حضرت زینــب کبرى ســالم ا...  علیها 
و روز پرســتار، ضمن تبریک ایــن روز به همه 
پرستاران، پرستار را فرشته رحمت بیمار خواندند 
و گفتند: پرستاران عزیز ما در دوران کرونایى و در 
شرایطى بسیار دشوارتر و پراضطراب تر از شرایط 
معمولى، کار بزرگى را به ثبت رساندند و صحنه ها 
و فعالیت هایى را به نمایش گذاشــتند که حقیقتًا 

اعجاب انگیز است...
4

حمام تاریخى «شاهزاده ها» در اصفهان احیا شدحمام تاریخى «شاهزاده ها» در اصفهان احیا شد
با صرف هزینه با صرف هزینه 5050 میلیارد تومانى و در قالب بهره بردارى از پروژه هاى منطقه  میلیارد تومانى و در قالب بهره بردارى از پروژه هاى منطقه 33 شهردارى؛  شهردارى؛ 

8

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستارى استان اعالم کرد

بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون: 
هنوز از سریال «خانه به دوش» طلبکارم!

ریسک محرم جواب داد
بازگشت 2 بازیکن خارجى سپاهان به ترکیب، این تیم را در وضعیت 

خوبى قرار داده است.
ســپاهان اصفهان در آخرین دیدارش با چهار گل نســاجى را در هم 
کوبید و نشان داد تا یکى از مدعى هاى کسب عنوان قهرمانى در لیگ 
برتر است. آنها در بازى گذشته با ترکیبى متفاوت نسبت  به هفته هاى 

ابتدایى به میدان رفتند...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حضرت آیت ا... خامنه اى:

حجم مرغ موجود 
در بازار اصفهان 
مناسب است

احتماالً واکسن کرونا فصلى خواهد بود
6

رحمان رضایى: رحمان رضایى: 

ما در خواب هم این ما در خواب هم این 

مجمع عمومی عادي ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت سیمان 
سپاهان(سهامی عام) براى سال مالى منتهى به 31 شهریور ماه 1399 
رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ  1399/09/02 در محل سالن 
اجتماعات انجمن صنفى کارفرمایان صنعت سیمان  با حضور 67/68 
درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی صاحبان سهام و نماینده 
محترم مؤسسه حسابرسی ســامان پندار(حسابداران رسمی) بعنوان 
بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس واوراق بهادار و اعضاي 

هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تشکیل گردید.
هیات رئیسه با حضور آقاي سعید خانى پور به سمت رئیس مجمع و 
آقایان کامران معتمدى بروجنى و علیرضا قادرى به سمت ناظرین و 

آقاى عباسعلى معینیان به سمت دبیر مجمع تشکیل شد.
پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی 
عادي سالیانه صاحبان سهام توســط مهندس معینیان مدیر عامل 
شرکت ارائه و پس از استماع  گزارش حســابرس مستقل و بازرس 
قانونی به مجمع درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 

ماه 1399 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1- صورت وضعیت مالى تلفیقی گروه و شرکت سیمان سپاهان در 
تاریخ 31شهریورماه 1399 و صورت هاي سود وزیان و جریان وجوه 
نقد تلفیقی گروه و شرکت سیمان سپاهان براي سال مالی منتهی به 

تاریخ مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
2- مؤسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان حسابرس و بازرس اصلی 
و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس علی البدل شرکت 

براي سال مالی منتهی به 31 شــهریورماه 1400 انتخاب گردیدند و 
تعیین حق الزحمه متعلقه به هیأت مدیره تفویض گردید.

3- در خصوص تقسیم سود مجمع مقرر نمود به ازاى هر سهم مبلغ 
175ریال (428،750،000،000 ریال) خالص بین سهامداران توزیع 

گردد.
4- روزنامه کثیر االنتشــار اطالعات جهت درج آگهی هاي شرکت 

انتخاب گردید.
5- اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل با اخذ رآى حاضرین در جلسه براى 

مدت دو سال انتخاب شوند.
- شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سهامى عام) 

- شرکت سرمایه گذارى آذر(سهامى عام) 
- شرکت سیمان شرق (سهامى عام) 

- شرکت سیمان کردستان(سهامى عام) 
- شرکت سیمان فارس و خوزستان(سهامى عام) 

طبق برنامه ریزى انجام شده سود تقسیمى براى سهامداران حقیقى تا 
یک میلیون سهم از خرداد ماه 1400 و براى سایر سهامداران از ابتداى 
مرداد ماه سال 1400از طریق سامانه سجام قابل پرداخت خواهد بود. 
لذا سهامدارانى که تاکنون در سامانه ســجام ثبت نام نکرده اند الزم 

است در این خصوص اقدام نمایند.
شرکت سیمان سپاهان در ســال مالى 99-98 با کسب بیش از 800 
میلیارد ریال سود خالص رکورد جدیدى به ثبت رسانید و بر این اساس 
مقرر گردید 175 ریال به ازاى هر ســهم سود سهام بین سهامداران 

بصورت نقدى توزیع گردد.
مهمترین نتایج بدســت آمده در سال مالى 99-98 در 

شرکت سیمان سپاهان به شرح زیر بوده است :
1 - تولید کلینکر به میزان 2.3 میلیون تن و تولید ســیمان به میزان 

1.8 میلیون تن.
2 -  افزایش درآمدهاى عملیاتى شرکت به میزان 34 درصد نسبت 

به سال قبل
3 -  افزایش سود عملیاتى و سود خالص شرکت به ترتیب به میزان 

227 و 192 درصد نسبت به سال قبل
4 -  کاهش 53 درصد در هزینه هاى مالى تسهیالت دریافتى نسبت 

به سال قبل
5 - صادرات کلینکر وسیمان به میزان 513 هزار تن.

با توجه به پتانسیل هاى موجود در شرکت سیمان سپاهان و با عنایت 
به برنامه ریزى هاى صورت گرفته پیش بینى مى شود شرکت در سال 
مالى بعد همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده و شاهد رشد سود 
عملیاتى و سود خالص شرکت به ترتیب به میزان 75 و 87 درصد در 

سال مالى آتى خواهیم بود.
اهم استراتژى هاى سیمان سپاهان براى سال آتى : 

1. توسعه بازارهاى داخلى و صادراتى 
2. توسعه و تامین منابع مالى مورد نیاز 

3. چابک سازى سازمانى 
4. تولید محصوالت جدید و تنوع بسته بندى محصول 

درسال جهش تولید پیش به سوى سپاهان چابک

سال مالى منتهى به شرح
بودجه1399/06/311399-1400

7,207,998 4,253,506 درآمد فروش 
(3,269,968)(2,884,606)بهاى تمام شده کاالى فروش رفته

3,938,030 1,368,900 سود ناخالص
(2,055,543)(310,815)هزینه هاى فروش، اداري و عمومى 
(46,898)(5,911)سایر درآمدها و هزینه هاى عملیاتى

1,835,589 1,052,174 سود عملیاتى
(146,586)(146,959)هزینه هاى مالى 

سایر درآمدها و هزینه هاى 
87,098 81,205 غیر عملیاتى

1,776,101 986,420 سود (زیان)  قبل از مالیات 
(244,782)(158,562)مالیات

1,531,320 827,858 سود (زیان) خالص 

■ صورت سود و زیان شرکت در سال مالى 99-98 در مقایسه با پیش بینى سال مالى آتى بشرح زیر مى باشد:

گالیه هاى لطفى 5
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رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى 
مسلح اعالم کرد که دوره آموزشــى سربازان همچنان 

یک ماهه است.
امیر غالمرضا رحیمى پور، درباره مدت آموزش نظامى 
سربازان که درپى شیوع کرونا در کشور کاهش یافته بود، 
گفت: برابر تصمیمات ستادکل نیروهاى مسلح و به منظور 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى، از ابتداى سال طول دوره 
آموزش سربازان در پادگان ها و مراکز آموزشى نیروهاى 
مســلح به یک ماه کاهش یافت که این مدت همچنان 
یک ماهه است و تغییرى نکرده است. وى با بیان اینکه 
تا زمانى که نگرانى ها بابت کرونا در جامعه وجود داشته 

باشد، این روند ادامه خواهد داشت، گفت: هرگونه تغییر در 
این مدت به مشموالن و خانواده هاى آنان اطالع رسانى 
خواهد شد، اما فعًال مدت یک ماهه ادامه خواهد داشت. 

رحیمى پور درباره اینکه آیا ممکن است مدت آموزشى 
در برخى مراکز تغییر نکرده باشد، اظهارکرد: این موضوع 
ابالغ شده است. در برخى از مراکز آموزشى ممکن است با 
احتساب ایام تعطیل چند روزى بر مدت یک ماهه افزوده 
شود، که البته مدت آن زیاد نیســت و چند روز انگشت 
شمار است. وى درباره رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 
پادگان ها نیز گفت: مسائل و پروتکل هاى بهداشتى با 
حساسیت و دقت باالیى در مراکز نظامى رعایت مى شود.

ویدیویى منتشر شده که در مراسم رونمایى از خودروى 
تارا با حضور وزیر صمت، هرچه تالش مى کنند نمونه این 
خودرو روشن نمى شود و کما فى السابق به هیچکدام از 

آقایان بر نمى خورد.
به گزارش «جماران»، در دنیایى که صنعت بر حســب 
فایده و ضرر سنجیده مى شــود الاقل اگر وزیر مربوطه 
اســتعفا نکند، مدیران کمپانى خاطى براى خلق چنین 
فاجعه اى یک به یک عزل مى شــوند اما از آنجایى که 
صنعت ما به ویژه خودروســازهایمان در دنیاى دیگرى 
سیر مى کنند، نه تنها هیچکس نمى پرسد چرا خودرویى 
که ساختید فاقد بدیهى ترین کارکرد آن یعنى «روشن 

شدن» است، بلکه زمینه را براى رانت و سوبسید بیشتر 
آنان را نیز فراهم مى کند.

لذا نباید از ساخت خودرویى که روشن نمى شود متعجب 
شد چراکه دیگر خودروساز پر افتخار(!)کشورمان در خلق 
داستان هاى متحیرکننده پارا فراتر گذاشته و خودرویى 
را پیش فروش کرده که اساسًا تولید نشده است! و بدتر 
اینکه هر دو خودروســازها در حال تولید اتومبیل هایى 
هستند که استاندارد و ایمنى الزم را ندارند و در این بین 
خودروى غیر اســتانداردى که روشن نمى شود صاحب 
یک امتیاز است چراکه جان سرنشین هایش را از طریق 

دیگرى حفظ مى کند.

زمان آموزشى سربازى 
همچنان یک ماهه است

روشن نشدن
 خودروى 800 میلیونى!

الیو رکوردشکن
   ورزش سه | کیفیت صداى الیو اینستاگرام 
صفحه فارســى AFC چندان جالــب نبود اما 
فردوســى پور یکى از پرمخاطب ترین الیوهاى 
تاریخ را به سرانجام رساند. او توانست بیش از چهار 
میلیون و 600 هزار بازدیــد کننده را در صفحات 
کوچک گوشــى همراه خود کنــد و در لحظاتى 
با حضور 809 هــزار نفر به صــورت همزمان در 
قسمت الیو اینســتاگرام، پنجمین الیو پربیننده 

دنیا نام گیرد. 

فردوسى پور
 و قیمت تخم مرغ!

   روزنامــه کیهــان | مســئله مهمى که 
وجود دارد و نباید از آن چشــم پوشــید بازى 
روانى کسانى اســت که مى کوشند با برجسته 
کردن مسائل حاشــیه اى، مسائل اصلى مردم 
را به حاشــیه براننــد و در این مســیر از هیچ 
شــعبده اى نمى گذرند. یک روز باید مردم را با 
ربناى شجریان سرگرم کرد و سرکار گذاشت 
و یک روز دیگر با عادل فردوســى پور و فردا 
با بهانه و ابــزارى دیگر. اگر ایــن بهانه ها و 
حاشیه سازى ها نباشــد چطور و چه کسى باید 
جواب قیمت مرغ و تخم مرغ را بدهد؟! درست 
در همین روزها که کوشیدند فضاى رسانه اى 
و اذهان مردم را معطوف به مسئله دست چندم 
گزارش بازى روز شنبه کنند، قیمت تخم مرغ به 

شانه اى 40 هزار تومان رسید.../3956

«جگرخورى» 
در ایام کرونایى!

   خبر آنالیــن | فیروز کریمى، سرمربى اسبق 
اســتقالل که مهمان ویژه یکى از شــبکه هاى 
تلویزیونى بود روایت عجیبى را از جگرخورى در 
شــرایط کرونایى مطرح کرد و گفت: «چند روز 
پیش همکاران شما ما را دیدند و گفتند بیایید یک 
مصاحبه بکنیم. من در جگرکى بــودم و چنان با 
دست افتاده بودم به جگر خوردن که نگو. بنده هم 
ماسک زدم و الکل به دست رفتم جلوى دوربین و 
کلى از پروتکل هاى بهداشتى حرف زدم و از مردم 
خواستم رعایت کنند. شب که مصاحبه ام پخش شد 
دیدم که آنها صحنه هاى جگر خوردن من را هم 
دیده و گرفته بودند. خالصه هر کسى ما را مى دید 
مى گفت نه به آن جگر خوردن و نه به توصیه هاى 

بهداشتى که مى کردید!/3961

سامانه بارشى
 با برف و کوالك 

   میزان | به گفته یک کارشــناس سازمان 
هواشناســى چهارشنبه ســامانه بارشى فعال 
از شمال غرب وارد کشور مى شــود و تا اواخر 
وقت چهارشنبه نیمه غربى کشور را تحت تأثیر 
قرار مى دهد. امین حسین نقشــینه بیان کرد: 
جمعه فعالیت این ســامانه ادامــه دارد و براى 
کل کشــور به جز سیســتان بارندگى خواهیم 
داشــت. به طور کلى پیامد این سامانه بارشى 
از روز چهارشــنبه تا یک شــنبه برف و باران و 
براى مناطق کوهستانى برف و کوالك و براى 
مناطق جنوبى به صورت باران و رگبار وزش باد 

خواهد بود.

سریع تر 
واکسن بخرید

   ایرنــا | محمدرضا ظفرقنــدى، رئیس کل 
سازمان نظام پزشکى در نامه اى به سعید نمکى، 
وزیر بهداشــت گفت: عنصر زمان براى مقابله با 
بیمارى کووید-19 بســیار مهم است، ضمن ارج 
نهادن به تالش دانشــمندان ایرانى براى تولید 
واکسن کرونا الزم است همه تالش ها بر خرید هر 
چه سریع تر واکسن و شروع واکسیناسیون در یک 

بازه زمانى مشخص متمرکز شود.

مرگ با اسلحه
   فارس | حبیب همتى، رئیس شــوراى شــهر 
تنکابن با شلیک اسلحه شکارى فوت شد. فرماندار 
تنکابن با تأیید فوت رئیس شــوراى شهر خرم آباد 
با اســتفاده از اسلحه شــکارى گفت: بررسى علت 
فوت نیاز به اعالم نظر کارشناســى پزشکى قانونى 
دارد. مدیــرکل پزشــکى قانونــى مازنــدران نیز 
افزود: دربــاره علت فوت باید پس از بررســى هاى 
دقیق کارشناســان پزشــکى قانونى اعــالم نظر

 کنیم.

به دیوار مى کوبیم
   ایسنا | محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراى 
اسالمى در ابتداى جلســه علنى دیروز مجلس در نطق 
پیش از دســتور گفت: آنچه به نفع مردم نیســت و به 
معیشت و منزلت اجتماعى آنها آسیب مى زند را به دیوار 
مى کوبیم و آنچه به مصلحت آنهاست از زبان هر کسى 
گفته شــود و با قلم هر کسى نوشته شــود، روى چشم 

مى گذاریم./3957

اظهار نظر ورزشى آقا محسن 
   خبر آنالین | محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در توییتر در باره مسابقه تیم پرسپولیس 
در فینال باشگاه هاى آســیا اظهارنظر کرد. او نوشت: 
«پرسپولیس "نماینده" فوتبال ایران است، براى رسیدن 
به فینال آسیا، دانش مربیان بومى در کنار غیرت و تالش 
بازیکنان جوان ایرانى، بر البى قدرت و ثروت سعودى 
در AFC پیروز شد. پرسپولیس تا همینجا هم قهرمان 

است.» 

بازگشت بهار مستضعفان؟!
   برترین ها | احتمــال ورود احمدى نژاد به عرصه 
انتخابات مدت هاست که نقل محافل سیاسى شده. در 
همین رابطه کارزار انتخاباتــى طرفداران رئیس دولت 
بهار براى دعوت از او در راستاى ثبت نام براى 1400 در 
فضاى مجازى با هشتگ «بازگشت بهار مستضعفان» 

کلید خورده است./3958

امضاى معتبر
   انتخاب | سعید خطیب زاده، دیپلمات ارشد وزارت 
امور خارجه مى گوید: برجام نشان داد امضاى وزیر 
خارجه ایران قوى تر از کل دولت آمریکاست. امضاى 
وزیر خارجه ایران با شفافیت و دقت اجرا شد و بارها 
آژانس گزارش داد که ایــران به تعهدات خود عمل 

کرده است./3959

فقط 25 موافق!
   عصرایــران | نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
در جلسه علنى دیروز یک شــنبه 30 آذرماه با پیشنهاد 
جلوگیرى از ورود فرماندهان عالى نیروهاى مســلح به 
انتخابات ریاست جمهورى مخالفت کردند. از مجموع 
256 نماینده حاضر در صحن آنان با 207 رأى مخالف، 
25 رأى موافــق و پنج رأى ممتنع با پیشــنهاد مذکور 

مخالفت کردند.

سقوط سرعت اینترنت ایران 
   اعتمــاد آنالین | یک گزارش جهانى نشــان 
مى دهد سرعت اینترنت تلفن همراه ایران 25/64 و 
اینترنت ثابت 17/48 مگابیت برثانیه است که نشان 
دهنده سقوط رتبه آن نسبت به دوره قبل است. در 
ماه نوامبر متوسط سرعت دانلود اینترنت تلفن همراه 
در سراسر جهان 45/69 مگابیت بر ثانیه و سرعت 
آپلود آن 12/60 مگابیت برثانیه بوده است. همچنین 
این گزارش نشان مى دهد متوسط جهانى سرعت 
دانلود اینترنــت ثابت در جهــان 91/96 مگابیت 
برثانیه و ســرعت آپلود آن 49/44 مگابیت بر ثانیه

 است./3960

خبرخوان

محمد مهاجرى، فعال رســانه اى اصولگرا در واکنش 
به تنگ نظرى هاى صداوســیما درخصــوص عادل 
فردوسى پور گفت: مگر مى شود کسى مدیر شبکه اى 
باشد و کارمندش از کشــور خارج شود و در جاى دیگر 
گزارشگرى کند و او از ناراحتى نمى رد؟! من اگر جاى 
آقاى فروغى بودم زمانى که این خبر را مى شــنیدم، 

استعفا مى کردم.
وى افزود: این چه افتضاحى اســت که در صداوسیما 

حاکم شده اســت؟ اگر آقاى فروغى مى تواند حتى به 
جاى آقاى على عسگرى تصمیم بگیرد پس باید ُسمبه 
پر زورى داشته باشد؛ بنابراین من اگر جاى آقاى على 
عسگرى هم بودم، اســتعفا مى کردم. جاى تأمل دارد 
کسى را که تلویزیون ایران مدت هاست کنار گذاشته، در 
الیو اینستاگرامى اش میلیون ها ایرانى منتظر شنیدن 
گزارشش هستند. این مسئله براى کسانى که او را حذف 

کردند بسیار خفت بار است.

اگر جاى شما بودم آقاى فروغى...

در جلســه عصــر چهارشــنبه (26 آذر مــاه) در 
پانزدهمین کمیته جهانى میراث ناملموس ســازمان 
علمى، آموزشــى و فرهنگى ملل متحد (یونســکو - 
UNESCO)، پرونــده هنر نگارگــرى (مینیاتور) 
به صورت مشترك توسط کشــورهاى ایران، ترکیه، 
جمهورى آذربایجان و ازبکســتان در کمیته جهانى 
مطرح شد و پس از بررسى با رأى اکثریت آراء و بدون 
مخالفت به عنوان پانزدهمین میراث ناملموس ایران 

در فهرست جهانى یونسکو ثبت شد.
هرچند برخى مســئوالن معتقد هستند ثبت یک هنر 
خاص براى یک کشــور جایگاه نیــاکان مردمان آن 
کشــور را برجســته کرده و نوعى واکنش عاطفى را 
نســبت به میراث فرهنگــى و هنرى ایجــاد خواهد 
کرد، امــا انتقادهایــى نیز بــه این پرونــده و ثبت 
آن به صورت مشــترك با برخى از کشــورها مطرح 

شده است.
محمدعلى رجبى، اســتاد دانشــگاه و عضو پیوسته 

فرهنگســتان هنر معتقد اســت: عده اى از افراد در 
کشــورهاى دیگر مانند ترکیه به دنبال آن هستند که 
برخى از مفاخر و هنرهاى ســنتى ایران را به نام خود 
ثبت کنند، این در حالى اســت که تاریــخ ثابت کرده 
است نگارگرى متعلق به ایران است و حتى در سطح 
جهانى آن را به عنوان persian paint و هنر ایرانى 
مى شناســند. سیاســت هاى انحصارطلبانه برخى از 
کشورها مانند آمریکا و فشارهایى که تحمیل مى کنند 
از آن جهت رخ نمایى مى کند 
که گویا قصــد دارند جلوى 
پیشــرفت هر آنچه متعلق به 
ایران است را بگیرند و آن را به 
کشورهاى دیگر نسبت دهند. 
با وجود آنکه مسئوالن سعى 
کردند نگارگرى را به نام ایران 
ثبت کنند اما فشارهاى موجود 
سبب شد تا این هنر ایرانى در 

قالب چند ملیتى ثبت شود. 
او ادامه داد: ترك هــا بعد از 
آنکه در دوران حکومت ســلطان سلیم به ایران حمله 
کردند عده زیادى از نگارگــران و هنرمندان ایرانى را 
در رشــته هاى مختلف به ترکیه بردند به همین دلیل 
اگر اکنون هنرى هم در این خصوص داشــته باشند 
از برکت حضور هنرمندان ایرانى در آن دوره اســت. 
ضمن آنکه در حال حاضر نیز چیزى به نام نگارگرى 
در ترکیه معنا ندارد که بخواهند پرونده هنر نگارگرى 
به نام ایران و در کنار آن ترکیه و ســایر کشورها ثبت

 جهانى شود.

پشت پرده ثبت جهانى نگارگرى ایران 
به نام کشورهاى دیگر

کارشــناس نجوم با بیان اینکه دوشنبه شب (امشب) 
طوالنى تر از یک شنبه سى ام آذرماه است، گفت: یلداى 
نجومى واقعى دوشنبه یکم دى ماه خواهد بود و یلداى 

آیینى و سنتى آخر آذر (سى ام آذر ماه) است.
احسان مهرجو گفت: طبق تعریف منجمان، طول شب 
برابر با فاصله زمانى بین غروب خورشید در یک روز تا 
طلوع خورشــید در فرداى آن روز است که این فاصله 

زمانى همان طول شب است.
وى با اشاره به محاسبات صورت گرفته در نصف النهار 
شهر تهران به عنوان نصف النهار رسمى سنجش زمان 
در کشور ایران گفت: بر این اساس این محاسبات، طول 

شب یک شنبه ســى ام آذرماه، برابر با 14 ساعت و 15 
دقیقه و 33 ثانیه است.

کارشــناس نجوم ادامه داد: همچنین بر اساس همین 
محاسبات، طول شب دوشنبه شب منتهى به سه شنبه 
(یکم دى ماه) برابر با 14 ساعت و 15 دقیقه و 35 ثانیه 
خواهد بود و این نشان مى دهد از لحاظ نجومى طول 

شب دوشنبه از طول شب یک شنبه بیشتر است.
وى یادآورى کرد: به همین دلیل مى توان گفت که از 
لحاظ نجومى دوشنبه یکم دى ماه (شب منتهى به سه 
شنبه) 99 شب یلدا بوده زیرا از شب یک شنبه سى ام آذر 

ماه طوالنى تر است.

یلدا  امشب است!

رهبر معظم انقالب اســالمى صبح دیروز (یک شنبه) در 
سخنان زنده و تلویزیونى به مناسبت میالد حضرت زینب 
کبرى سالم ا...  علیها و روز پرستار، ضمن تبریک این روز 
به همه پرستاران، پرستار را فرشته رحمت بیمار خواندند و 
گفتند: پرســتاران عزیز ما در دوران کرونایى و در شرایطى 
بسیار دشوارتر و پراضطراب تر از شرایط معمولى، کار بزرگى 
را به ثبت رســاندند و صحنه ها و فعالیت هایى را به نمایش 

گذاشتند که حقیقتاً اعجاب انگیز است.
حضرت آیت ا... خامنه اى به خانواده هاى گرامى که عزیزان 
پرستار خود را در شرایط کرونا از دست داده اند، تسلیت گفتند 
و با اشاره به نقش پرستار در بهبود جسمى و آرامش روحى 
بیمار، افزودند: در زمینه بهبود جسمى بیمار، پرستار شریک و 
مددکار پزشک است و هر چقدر هم که پزشک حاذق و توانا 
باشد اما نبود پرستار ممکن است بهبود جسمى را با مشکل 

مواجه کند.
رهبر انقالب اسالمى خاطر نشان کردند: پرستار از نظر کمک 
روحى نیز با یک لبخند و یا یک حرکت و سخن مهربانانه در 
واقع غمگســار و روحیه بخش بیمار اســت و این، یکى از

 ارزش هاى واالى اسالمى است.
ایشان با اشاره به سخت تر و پراضطراب تر شدن کار پرستاران 
در دوران کرونا به دلیل احتمال ابتال و خطر واگیرى، گفتند: 
مجاهدتى که پرستاران در این مدت انجام دادند، آنها را در 

چشم مردم، عزیزتر و شرافتمندتر از همیشه کرد.
رهبر انقالب اسالمى در ادامه ســخنان خود به وظایف و 
تکالیف مسئوالن در قبال زحمات و از خودگذشتگى هاى 

پرستاران پرداختند و افزودند: یکى از کارهاى الزمى که به 
من گزارش شده و مسئوالن باید انجام دهند، اجراى قانون 
تعرفه گذارى خدمات پرستاران است که مدتها قبل تصویب 

شده اما هنوز اجرا نشده است.
حضرت آیــت ا... خامنه اى افزودند: همچنین اســتخدام 
پرستاران یکى دیگر از کارهاى ضرورى و خیلى خوب است 

که باید با جدیت دنبال شود تا وضع پرستاران به گونه اى باشد 
که با خیال راحت به کار خود بپردازند و خانواده هاى آنها هم 

نسبت به وضعیت آنها خاطر جمع باشند./3955

حضرت آیت ا... خامنه اى:

 استخدام پرستاران با جدیت دنبال شود

نماینده خمینى شهر در جلسه علنى دیروز (یک شنبه 
30 آذر) مجلس شوراى اسالمى طى تذکرى شفاهى، 
با بیان اینکه در صفحه 453 الیحه بودجه سال 1400، 

دولت براى اجراى سند 2030 اعتبار 
در نظر گرفته اســت که جاى تأسف 
دارد، گفت: زمانى آقاى رئیس جمهور 
در رسانه ها اعالم کرد که اگر یک روز 
هم از عمر دولت باقى مانده باشد، از 
سند 2030 نمى گذرد و مى بینیم که 
در الیحه بودجه سال آینده ردیفى را 
براى این موضــوع و اجراى تعهدات 
جهانى در حوزه تعلیم و تربیت در نظر 

گرفته است.
محمدتقى نقدعلــى ادامه داد: ملت ایــران بدانید که 
آقاى روحانى هنوز دست از سند 2030 برنداشته است 

و سئوال ما این اســت که چرا دولت براى اجراى سند 
منحوس 2030 در بودجه اعتبار در نظر گرفته است.

در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر 

گفت: این موضوعى که شما مطرح کردید درست است 
اما در زمان بررسى الیحه بودجه ســال 1400 به آن 

مى پردازیم.

نماینده خمینى شهر:

آقاى روحانى دست از سند 2030 برنداشته است

کارگران انبارهاى شــرکت آمازون باید هشت هفته 
کار کنند تا پولى را درآورند کــه «جف بزوس»، مدیر 
عامل آن در عرض تنها یک ثانیه کسب مى کند. این 
موضوع در گزارش انتقادى اى مطرح شده که کنگره 

اتحادیه هاى کارگرى انگلیس منتشر کرده است.
در دوران محدودیت هاى کرونایى خریدهاى اینترنتى 
افزایش بسیار زیادى داشته است. کار شرکت آمازون هم 
در دوران همه گیرى کرونا رونق پیدا کرده، به طورى 
که در این مدت سود آن ســه برابر شده و درآمد آن 27 
درصد افزایش یافته است. بر همین اساس هم ثروت 
جف بزوس از ماه مارس تا ژوئن سال 2020 افزایشى 
48 میلیارد دالرى داشته است. در ماه اوت، جف بزوس 

به اولین فرد در تاریخ تبدیل شــد که ثروت او به 200 
میلیارد دالر رسیده، امرى که او را به ثروتمندترین مرد 

دنیا بدل مى کند.
فرانســیس اوگرادى، دبیر کل کنگــره اتحادیه هاى 
کارگرى انگلیس مى گوید: «افزایش ســود شــرکت 
آمازون براى جف بزوس خوب مى شــود. اما شرایط 
کارى بســیارى از کارگران آن فرساینده و استثمارى 

باقى مى ماند.»
کارگران شرکت آمازون نقشــى کلیدى در مدت این 
همه گیرى داشــته اند. حداقل چیزى که استحقاقش 
را دارند این اســت که در محل کارشان به آنها احترام 

گذاشته شود.

دستمزد 8 هفته اى در عرض یک ثانیه!
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زمان امتحانات تغییر نکرده 
معاون آموزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: طرح به تعویق افتادن امتحانات 
دانـش آمـوزان فقـط مخصـوص پایتخـت اسـت. 
محمد رضا ناظـم زاده با بیان اینکه ایـن تصمیم جنبه 
کشـورى ندارد گفـت: در اسـتان اصفهـان امتحانات 
دانش آموزان در زمان اعالم شده قبلى برگزار مى شود.

اجراى طرح هاى انتقال آب 
الزامى است

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: طرح هاى 
انتقال آب اسـتان اصفهان باید اجرایى شـود و در این 
زمینه دولت و مجلس همکارى الزم را داشـته باشند. 
علیرضا نصر اصفهانى بـا بیان اینکـه معضل کم آبى 
چالشـى بزرگ به ویژه در فالت مرکزى ایران اسـت، 
اضافه کرد: اجرایى شـدن مصوبات شـوراى عالى آب 

کشور امرى ضرورى است. /3949

خدمات برق غیرحضورى شد
رئیس اداره برق کاشـان گفت: تمام خدمات اداره برق 
کاشـان از اول دى ماه بـه صورت غیرحضـورى ارائه 
مى شـود. علیرضا عرب بیگى با بیان اینکـه از ابتداى 
زمان اجـراى ارائه خدمات غیرحضـورى هیچ مراجعه 
کننده حضورى براى خدمات پذیرفته نمى شـود، ابراز 
کرد: این تصمیم با توجه به مصوبه ستاد ملى مبارزه با 
کرونا و محدودیت هاى تردد و همچنین سیاست هاى 
وزارت نیرو و به صورت سراسرى در تمام کشور اتخاذ 

شده است.

اصالح شبکه آب
به گزارش روابط عمومى آبفا میمه، به دلیل فرسودگى 
شـبکه و تعدد حوادث شکسـتگى لوله و قطعى آب در 
روسـتاى موته، طرح مطالعاتى اصالح شبکه فرسوده 
این روستا در دسـتور کار قرار گرفت و عملیات اصالح 

شبکه در این روستا به طول 2400 متر آغاز شد.

توسعه پوشش همراه اول 
با راه اندازى سـایت جدید Bts  در سـطح شهرسـتان 
آران و بیدگل، پوشش اپراتور همراه اول در سطح این 
شهرستان توسـعه یافت. سـایت BTS همراه اول در 
روسـتاى محمد آباد بخش کویرات ازتوابع شهرستان 
آران و بیـدگل با تکنولـوژى 4G نصـب، راه اندازى و 
مورد بهره بردارى قرار گرفت. با راه اندازى این سایت 
عالوه برپوشش مطلوب تلفن همراه درسطح روستاى 
محمدآباد، پوشـش جـاده محمـد آبـاد – ابوزیـد آباد 
وهمچنین جـاده محمد آباد به طرف اتوبان کاشـان - 

اصفهان بهبود یافت. 

 تبدیل به احسن
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى شهر 
در خصوص موقوفه شـیخ نورا... نجفى در اسـالم آباد 
درچه، اظهار کرد: بـراى این موقوفه مجـوز تبدیل به 
احسن گرفته شده و قرار است که این موقوفه به فروش 
برسـد و محل جایگزینى براى ایـن موقوفه خریدارى 
شـود. حسـن توکلى گفت: براى این امر با مسـئوالن 
شهرستان جلسـه اى برگزار شـد، در این جلسه نحوه 
اجراى این تبدیل به احسـن این موقوفه مورد بررسى 

قرار گرفت. 

تجلیل از کادر درمان 
به مناسـبت روز پرسـتار با حضور نماینـده مدیرعامل 
بیمارسـتان  درمـان  کادر  از  مبارکـه،  فـوالد 
محمـد رسـول ا... (ص) مبارکه تجلیل شـد. شـایان 
ذکر اسـت شـرکت فوالد مبارکه در راسـتاى عمل به 
مسـئولیت هاى اجتماعى خـود تا کنـون 100 میلیارد 
تومان بودجه براى تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانى 
استان اصفهان و برخى مناطق کم  برخوردار کشور به 
 منظور خرید تجهیـزات مورد نیاز درمـان مبتالیان به 

بیمارى کرونا اختصاص داده است.

خبر

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: 104 نفر در 39 حادثه مختلف هفته گذشــته در 

استان اصفهان آسیب دیدند.
داریوش کریمى با اشاره به حوادث هفته اخیر در استان 
اصفهــان اظهار کــرد : خوشــبختانه بارش هاى اخیر 
در اســتان خســارت جدى را به همراه نداشت چرا که 
شــدت بارش ها کم بود. وى افزود: در حال حاضر همه 
محورهاى اســتان اصفهان به ویژه در غرب و جنوب 

استان باز است و مشکل تردد در جاده ها نداریم.
وى در ادامه بــه وقوع 39 مورد حادثــه طى یک هفته 
اخیر در استان اصفهان اشــاره کرد و گفت: از این تعداد 

18 مورد حادثه جاده اى، یک مورد کوهستان، 12 مورد 
خدمات حضورى در پایگاه، پنج مورد حادثه شهرى و سه 

مورد حادثه صنعتى و کارگاهى بوده است.
کریمى تعداد کل حادثه دیدگان در حوادث هفته گذشته 
را 104 نفر اعالم کرد و گفــت: از این تعداد 33 نفر نیاز 
به خدمات درمانى داشــتند که 31 نفر به مراکز درمانى 

منتقل و دو نفر در محل حادثه درمان شدند.
وى اضافــه کــرد: در عملیات هــا 121 نفــر نیروى 
عملیاتى فعالیت داشــتند و در عملیــات جاده اى چهار 
مورد رهاســازى مصــدوم از خــودرو را نیــز اجرایى 

کرده اند.

استاندار اصفهان گفت: در همه پارك هاى استان پخش 
اذان انجام شود تا فضا به ســمت معنویت پیش برود زیرا 

آرامش را براى مردم به همراه خواهد داشت.
عباس رضایى در ســومین اجالس استانى نماز با عنوان 
پیوند نماز، خانه، مدرســه و مســجد در سالن اجتماعات 
استاندارى افزود: ح ضور در جلســات نماز و نهج البالغه 
آرامش روحى را به انسان القا مى کند که این آرامش قابل 

بیان نیست.
وى با اشــاره به اینکه نماز ستون دین اســت، ادامه داد: 
مسئولیت و رســالت بیشترى براى مســئوالن مشغول 
خدمت در نظام و جامعه مطرح بوده که اســاس آن نماز 

است.
استاندار اصفهان گفت: باید مسئله نماز مورد توجه مبنایى و 
کالن ما قرار گیرد زیرا عدم اهتمام و توجه جدى به این مهم 

فعالیت هاى ما را در پیشگاه خداوند بى ارزش خواهد کرد.
وى اظهارکرد: مدیرانــى که به عنوان مدیــر نمونه در 
برگزارى نماز معرفى مى شــوند به سازمان ها و نهادهاى 

مرکزى معرفى شوند.
رضایى افزود: تقویت نماز بیــن جوانان و نوجوانان باید از 
مباحث اصلى باشد و راهکارهاى آن با معاونان فرهنگى 
دانشگاه ها و ستاد اقامه نماز و استفاده از ظرفیت ها مورد 

توجه باشد.

فضاى پارك ها با پخش اذان 
به سمت معنویت پیش برود

وقوع 39 حادثه در اصفهان 
طى یک هفته 

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
گفــت: آدرس هتل هاى ایمن بر روى ســامانه هایى 
مانند بلد و اســنپ نمایش داده مى شود تا در دسترس 

گردشگران قرار گیرد.
حسن قاضى عســگر افزود: در جلسه ســتاد احیاى 
گردشگرى استان مقرر شد مشکالت در راستاى سفر 
ایمن برطرف و برند هتل ایمن تعریف شود تا هتل هایى 
که پروتکل هاى بهداشــتى را رعایت مى کنند از این 

برند استفاده کنند.
بیش از 1/5 میلیون نفر در حوزه گردشــگرى کشور 
فعالیت داشــتند که به گفته وزیر میــراث فرهنگى، 

صنایع دستى و گردشــگرى بخش اعظم این شمار 
اکنون به دلیل  شیوع کرونا بیکار قطعى و یا خانه نشین 

شده اند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
تصریح کرد: میزان تبعیت مراکز گردشگرى از جمله 
هتل ها، اقامتگاه بومگردى و رســتوران ها نسبت به 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى با اســتفاده از سامانه 

رصد ارزیابى مى شود.
وى ادامه داد: معاونت اجتماعى دادگسترى اصفهان 
اقدامــات حقوقى در خصوص حقوق گردشــگران و 

پشتیبانى حقوقى از این مجموعه انجام داده است.

رئیــس دادگاه بخش مهردشــت از آغــاز تحقیقات 
مقدماتى قتل دختر جوان توسط پدرش در دادگاه بخش 

مهردشت خبر داد.
محمد محمدى اظهار کرد: پرونــده قتل دختر جوان 
21 ســاله توســط پدرش در دادگاه بخش مهردشت 

تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومى دادگســترى کل اســتان 
اصفهان، رئیس دادگاه بخش مهردشت گفت:  در تاریخ 

26 آذرماه امسال در پى اعالم مرکز پیام فوریتى پلیس 
110 مبنى بر کشف جســد دخترى 21 ساله، دستور 
قضایى صادر و با تشــکیل پرونده قضایى تحقیقات 

اولیه آغاز شد.
وى اعالم کرد: در همان ابتداى انجام تحقیقات، پدر 
مقتوله به صراحت به قتل فرزند خود اعتراف و انگیزه 
خود از ارتکاب به قتل را اختالف خانوادگى و باال گرفتن 

مشاجره لفظى در زمان وقوع قتل اعالم کرده است.

کالنشهر اصفهان شامگاه شنبه شــاهد بارش باران بود 
اما هنگام غروب آفتاب و با تاریک شدن هوا، بارش برف 
در برخى از نقاط این شهر آغاز شد و مناطقى از جمله کوه 
صفه که داراى ارتفاع بیشترى است را سفیدپوش کرد و 
مردم تصاویر و فیلم هاى بسیارى از آن را در شبکه هاى 

اجتماعى به اشتراك گذاشتند.
هواى اصفهان از روز پنج شنبه هفته گذشته بارانى بود و 

بارش برف که بسیارى از مردم انتظار آن را مى کشیدند 
موجب خوشحالى آنها به ویژه در آستانه شب یلدا شد؛ از 
طرفى این کالنشهر در هفته گذشته آلوده ترین روزهاى 
سال را پشت سر گذاشت و بارش باران و برف در چند روز 
گذشته، آالینده ها را از این خطه بیرون راند و هواى آن 

را سالم کرد.
بارش برف در پاییز هر ســال مناطقى از استان اصفهان 

به ویژه در غرب و جنوب را سفیدپوش مى کند اما میزان 
بارش آن در کالنشهر اصفهان بسیار کم است و بارش هاى 

اینچنینى براى اهالى این شهر مسرت بخش است.
هرچند بر اســاس پیش بینى هاى هواشناسى، فعالیت 
سامانه بارشى در اصفهان پایان یافته و مجدداً  با استقرار 
جو پایدار احتمال بازگشت آالینده هاى جوى به مناطق 

صنعتى و مرکزى استان وجود دارد./3948

آدرس هتل هاى ایمن اصفهان 
در دسترس گردشگران قرار مى گیرد

آغاز تحقیقات  قتل دختر جوان توسط پدرش

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستارى اصفهان با تأکید 
براینکه پرســتاران در بحران کووید تمام قد ایستاده اند، 
گفت: در این دوران جامعه پرســتارى چهار شهید پرستار 
مدافع سالمت تقدیم کرد و حدود 2000 نفر از پرستاران 
ما به بیمارى کووید مبتال شدند که برخى همچنان درگیر 

عوارض ناشى از این بیمارى هستند.
شــیما صفازاده در یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان که دیروز (یک شنبه_30 
آذر ماه) برگزار شد، با اشــاره به جمعیت حدود ده هزار 
نفرى جامعه پرســتارى اصفهان، گفــت: از این تعداد 
8500 پرستار در بخش هاى دولتى و دانشگاهى و مابقى 
در مراکز خصوصى، خیریه و ســایر ارگان ها مشغول به 

فعالیت هستند.

وى خاطرنشــان کرد: بحران کووید نشــان داد درمان 
مشخصى براى این بیمارى وجود ندارد، با اینکه مطالعات 
و تحقیقات زیادى انجام و داروهاى مختلفى اســتفاده 
شد، اما مراقبت پرستارى نیاز به آزمون نداشت و هر جا 
پرستاران با آرامش ارائه خدمت کردند خدمتى باکیفیت، 
ایمن و مؤثرى شــد. در این دوران با ترخیص بیماران 
خوشحال و با از دست دادن بیماران اندوهگین مى شدیم.

صفازاده با بیان اینکه خدمات پرســتاران شبانه روزى 
است، تصریح کرد: شاید در مقطعى جامعه ما استراحت 
کرد ولى همکاران ما همچنان پاى کار بودند و بدون وقفه 

و استراحت خدمت رسانى کردند.
رئیس هیئت مدیره ســازمان نظام پرستارى اصفهان 
در ادامه خطاب به مدیریت شــهرى اصفهان خواستار 

اختصاص مکان ثابتى براى پرستاران در شهر اصفهان 
شد و گفت: امیدواریم به هر روشى که در قواعد شهرى 
امکانپذیر است مکانى در خور شأن پرستاران داشته باشیم 
و پرستاران در این محل رفت و آمد داشته باشند و بتوانند 
آموزش هاى الزم را به مردم داده و به ارتقاى  ســالمت 

آنها کمک کنند.
صفازاده اســتفاده از امکانات رفاهى شــهر را نیز براى 
پرستاران ارزشمند دانست و گفت: در این بحران پرستاران 
دچار فرسودگى شغلى شدند و درحالى که بسیارى از مردم 
ترس از بیمارى داشتند و بیمارى نوپدید و ناشناخته بود، 
حضور پرستاران و مراقبت از بیماران نشان داد هیچ ترسى 
از بیمارى ندارند همانگونه کــه هنوز اثرات این بیمارى 

روى دوش پرستاران است.

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستارى استان اعالم کرد

ابتالى 2000 پرستار اصفهانى
 به کرونا

نخستین برف پاییزى در کالنشهر اصفهان به زمین نشست

معاون اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان با اشاره به 
غیرفعال بودن مهدهاى کودك در ایام کرونا به ویژه در 
سال تحصیلى جدید، تصریح کرد: حدود 750 مهدکودك 
زیر نظر سازمان بهزیستى در استان وجود دارد که قریب 
به 200 مهدکودك غیرفعال هستند و یکسال تحصیلى را 
به دلیل شیوع کرونا مرخصى گرفتند و آنها که فعال بودند 
و مجبور به کار با حداقل ظرفیت شدند اما امید داشتند که 

وضعیت بهبود مى یابد.
مجتبى ناجى در خصــوص وضعیت شــغلى مربیان 
مهدهاى کودك اظهــار کرد: حــدود 2800 مربى در 
مهدهاى کودك اســتان فعالیت داشتند که تعداد قابل 

توجهى از آنها بیکار شدند.
ناجى با بیان اینکه کمک به مهدهاى کودك تنها در قالب 
تسهیالت بانکى بوده اســت، افزود: مهدهاى کودکى  
که نیروى کار را نگه داشــته بودند بابت هر نیروى کار 
تسهیالت کم بهره 12 درصد به آنها تعلق گرفت اما این 
کمک مشکالت این مراکز را حل نکرده است. فعاالن در 
مهدهاى کودك بیشتر نگران بازگشایى هستند تا نگران 
خسارت هایى که قبًال دیدند. یعنى امیدوار بودند در سال 
تحصیلى جدید بازگشایى شوند و جبران مافات شود ولى 
تداوم شیوع بیمارى و تعطیلى ها این امکان را براى این 

دسته افراد فراهم نکرد.

تعطیلى 200 مهدکودك در ایام کرونا

الیحه نامگذارى تعدادى از معابر و مکان هاى شــهر 
اصفهان با قید دو فوریت توســط اعضاى شــوراى 
اسالمى شــهر اصفهان به تصویب رســید. مطابق با 
این مصوبه، حدفاصل خیابان هاى شریعتى، محتشم 
کاشانى و حکیم نظامى در محدوده شهردارى منطقه 
5 به نام چهارراه پرســتار نامگذارى شد. همچنین در 
خیابان آزادگان، تقاطع خیابــان آزادگان و فرایبورگ 

در محدوده شــهردارى منطقه 8، چهارراه استاد مریم 
میرزاخانى نامگذارى شد . 

اعضاى شوراى شهر در این جلسه با تغییر نام پردیس 
هنر به پردیس استاد محمدرضا شــجریان موافقت 
کردند. نامگذارى دو مجموعه فرهنگى به نام اســتاد 
کسایى و استاد تاج نیز به دلیل ابهاماتى که وجود داشت 

به کمیسیون فرهنگى بازگردانده شد.

دبیر انجمن صنفى کشــتارگاه هاى صنعتى اســتان 
اصفهان گفت: در صورتى که مرغ در زمان رشد مناسب 
و استاندارد کشتار شود وزن آن در هنگام خرید از سوى 

مصرف کننده باید کمتر از 2  کیلوگرم باشد.
محمدرضا رستمیان اظهار کرد: از بحران کمبود گوشت 
مرغ در بازار اقالم پروتئینى اصفهان عبور کرده ایم و در 
حال حاضر مرغ گرم به وفور در بازار و واحدهاى صنفى 
یافت مى شود و احتماًال افزایش تولید مرغ در هفته هاى 
گذشته منجر به مازاد عرضه مرغ در هفته هاى آتى شود 
که در این صورت شرکت پشتیبانى امور دام وظیفه دارد 

با خرید آن نسبت به ذخیره سازى آن اقدام کند.

دبیر انجمن صنفى کشتارگاه هاى صنعتى استان اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم 
در بازار بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور تنظیم 
شده اســت، تصریح کرد: عرضه مرغ در سطح استان 
اصفهان بر اساس قیمت مصوب هر کیلوگرم 21 هزار 

و 500 تومان براى مصرف کننده در کل استان است.
رستمیان اضافه کرد: به دلیل حل شدن مشکالت بازار 
در روند عرضه اقالم پروتئینى، عرضــه مرغ دولتى و 
استفاده از کد ملى افراد براى فروش مرغ به آنها متوقف 
شده است و حجم مرغ موجود در بازار براى تأمین نیاز 

مردم مناسب است.

حجم مرغ موجود در بازار اصفهان مناسب است

«مریم میرزاخانى» و «استاد شجریان» 
نامگذارى هاى جدید در شهر

امام جمعه اصفهان گفت: متأسفانه برخى از دولت ها با عملکرد خود اجازه استقالل یافتن 
تأمین اجتماعى را نداده اند در حالى  که استقالل این سازمان، وصول مطالبات دولتى و تقویت 

سرمایه گذارى مى تواند تحول بزرگى در بیمه تأمین اجتماعى ایجاد کند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار سرپرست اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان 
با انتقاد از عملکرد برخى از دولت ها نسبت به سازمان تأمین اجتماعى اظهار کرد: متأسفانه 
برخى از دولت ها با عملکرد خود، اجازه اســتقالل یافتن بیمه تأمین اجتماعى را نداده اند و 
با اختصاص منابع این ســازمان براى برطرف کردن بدهى هاى خود و یا پیشبرد برخى از 

پروژه ها، مانع از توسعه و پیشرفت تأمین اجتماعى شده اند.
وى افزود: استقالل این سازمان وصول مطالبات دولتى و تقویت سرمایه گذارى مى تواند 
تحول بزرگى در بیمه تأمین اجتماعى ایجاد کنــد و نتایج این تحول، افزایش کیفیت ارائه 

خدمات به بیمه گذاران و رضایتمندى آنان است.
امام جمعه اصفهان بیان کرد: بنده قبــًال هم این نکته را یادآور شــده ام که دریافت بیمه 
ساختمانى، در اصطالح فقهى «ُسحت»، نامشروع و حرام است چرا که فردى که قرار است 
ساختمانى را بســازد پولى را پرداخت مى کند که در برابر آن هیچ گونه خدماتى را دریافت 
نمى کند. وى تشریح کرد: براى بیمه کارگران در کشور سهمى را دولت و سهمى را کارگران 
باید پرداخت کنند که متأسفانه دولت براى تأمین و پرداخت سهم خود، از منابع بیمه ساختمانى 

بهره مى جوید، بنابراین دریافت بیمه ساختمانى، سُحت و خالف عدالت است. 

رئیس شوراى خلیفه گرى ارامنه اصفهان و جنوب ایران تأکید کرد که ارامنه به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و براى احترام به ایثار کادر درمان و جلوگیرى از تجمع ها امسال در سال نوى 
میالدى 2021 و تولد حضرت عیسى مسیح(ع) در کلیساى وانک و محله ارمنى نشین جلفاى 

اصفهان هیچ گونه تزیینات و مراسمى ندارند.
واروژ میناسیان با بیان اینکه در سال هاى گذشته همواره در ایام جشن هاى کریسمس و آغاز 
سال نوى میالدى، دیدار هاى زیادى بین خود ارامنه اصفهان و سایر استان ها و همچنین 
مردم و مسئوالن اصفهان براى تبریک ســال نو صورت مى گرفت، افزود: اما امسال این 

مراسم برگزار نمى شود.
او با اشاره به اینکه امســال دهم دى مصادف با تحویل ســال نوى میالدى است، افزود: 
امیدواریم که در صورت تداوم بهبود آمار کرونا و بهتر شدن وضعیت سالمت جامعه بتوانیم در 

عید پاك که در ماه بهمن خواهد بود آیین هاى سال نوى میالدى را گرامى بداریم.
میناسیان با تأکید بر اینکه امسال ارامنه اصفهان به دلیل همه گیرى بیمارى کووید- 19 از 
برگزارى جشن ها و دورهمى هاى جشن کریسمس در کلیسا ها و باشگاه ها پرهیز مى کنند، 
گفت: فقط برخى از مراسم خاص مذهبى توسط اسقف اعظم و با تعداد بسیار اندك و محدود 

و با فاصله گذارى اجتماعى اجرا خواهد شد.
او با اشاره به اینکه تا کنون از بین هموطنان ارامنه در استان اصفهان حدود ده نفر بر اثر ابتال 
به کرونا جان خود را از دست دادند، خاطرنشان کرد: شیوع  ویروس کرونا  بر درآمد و وضعیت 
مالى ارامنه اصفهان نیز تأثیر بسیارى گذاشته است، زیرا بخش زیادى از درآمد آنها از محل 

گردشگرى تأمین مى شد.

راه برون رفت بیمه تأمین اجتماعى از کرونا جان 10 نفر از ارامنه را گرفته است 
مشکالت، استقالل این سازمان است
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بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون: هنوز از سریال «خانه به دوش» طلبکارم!

گالیه هاى لطفى
غالمحسین لطفى، بازیگر و کارگردان پیشکســوت سینما و تلویزیون که این روزها 
خانه نشین شده، با اشاره به وضعیت جسمانى اش که او را مدتى ا ست خانه نشین کرده، 

از بى مهرى ها و کم توجهى ها به خودش گالیه کرد.
این کارگردان و بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با اشاره به وضعیت این روزهاى 
کارى و زندگى اش گفت: در طول این 15 ســال چند مورد به صورت پراکنده و چند 

سکانس کوتاه کار کردم که نمى توانم بگویم کار مستمر و ادامه دارى انجام دادم. 
وى افزود: هشت نه سال پیش سر یک سریال از بلندى افتادم در داخل استخر خالى از 
آب و کمر و پایم مجروح شد. ابتدا بعد از یک درمان معمولى خوب شد اما مجدداً دردها 
و مشکالت برگشت و مجبور شدم عمل کنم. پارسال در اوج درگیرى با این بیمارى که 
خودم را آماده جراحى دوم مى کردم، فیلم «نارگیل» که در ژانر کودك است براى بازى 
به من پیشنهاد شد که با اینکه نمى توانستم راه بروم و با کمک بچه خواهرم حرکت 
مى کردم، مى آمدم تهران و فیلمبردارى مى کردیم و دوباره برمى گشتم قزوین. چون 
دیدم حضورم در فیلم طوالنى شد یک خانه در تهران اجاره کردم تا فیلمبردارى تمام 

شود زیرا شش هفت سالى هست که خانه ام را در تهران فروختم و به قزوین آمدم. 
غالمحسین لطفى با اشاره به مشکالتى که بعد از آسیب دیدگى سر صحنه فیلمبردارى 
به سراغش آمد، گفت: من در حین فیلمبردارى آسیب دیدم. اما افرادى که صبح با من 
سر صحنه سریال بودند و ســه ماه بود هر روز با هم کار مى کردیم حتى شب حادثه 
نیامدند حالم را بپرسند. اوایل غمگین شدم و فکر کردم من آدم بدى هستم. هر چى 
زندگى ام را مرور کردم دیدم هرگز نه با کسى دعوا کردم و نه به کسى توهین کردم و 
همواره به همه احترام گذاشتم. من که هیچى. شما نگاه کنید خانم الناز شاکردوست هم 
که با من در فیلم «خفگى» آقاى جیرانى همبازى بود در یک فیلم دیگرى سر صحنه 
آسیب دید، وقتى که رفت بیمارستان کسى حالى از او نپرسید. پس معلوم مى شود یک 
فرهنگ ناجوانمردانه در سینماى ایران رشد کرده است که در آن هیچ چیزى ارزش 
خودش را ندارد. االن کرونا آمده و کسى نمى تواند در تشییع جنازه شرکت کند اما قبل 
از کرونا هم بازیگر بزرگى مثل عزت ا... انتظامى وقتى فوت کرد افراد بسیار کمى در 

تشییع جنازه اش شرکت کردند. 
وى با بیان اینکه هیچ صنف واحدى براى حمایت از هنرمندان وجود ندارد و هیچ ساز و 
کار درستى براى حمایت از افرادى که در هنگام کار آسیب مى بینند وجود ندارد، گفت: 
االن در آمریکا یک بازیگر وقتى یک فیلم بازى کند حتى اگر تا آخر عمر هم فلج شود از 

محل فروش همان یک فیلم تا آخر عمر به حساب او پول واریز مى کنند و زندگى اش 
هیچ مشکلى نخواهد داشــت. من این همه فیلم در تلویزیون و سینما بازى کردم و 
معروف ترینش هم ســریال «خانه به دوش» است که هر ســال ماه رمضان پخش 

مى شود اما باورتان مى شود من هنوز از این سریال طلبکارم؟ 
وى گفت: من نمى دانم مدیران تلویزیون خبر دارند یا خیر اما بعید است خبر نداشته 
باشند و البد یکسرى روابطى هست که ترجیح مى دهند از کنار موضوع هنرمندانى 
مثل من بگذرند و به روى خودشان نیاورند. البته در سینما کمتر این مشکل وجود دارد 
چون شما با تهیه کننده شخصى طرف هستید و باالخره به هر شکلى هست پول ها را 
مى دهد. دوست ندارم در کارى بگویم تا پولم را ندهید سکانس اصلى را کار نمى کنم و 
کار را لنگ بذارم ولى یکبار مجبور شدم این کار را بکنم چون دیدم اگر این کار را نکنم 
دستمزدم را نمى دهد. این یعنى خودشان باعث مى شوند سیستم غلط رواج پیدا کند 

که تا االن هم ادامه دارد. 
او در پاسخ به اینکه آیا دلش براى ساخت فیلم تنگ نشده است؟ گفت: چرا. من االن 
سناریو آماده دارم ولى کو سرمایه گذار؟ البته که االن کروناست و مملکت تعطیل است. 
فعالیت هاى فیلمسازى هم خیلى کم شده است. اکثر بچه هاى سینما بیکار هستند. 

متأسفانه هیچ کمکى از طرف دولت به بچه هاى سینما نمى شود. 
وى با گالیه از رفتار سینماگران در قبال هنرپیشه هایى که به دلیل مریضى مدتى از کار 
دور بودند، گفت: آدم گاه شش ماه یا یکسال مریض مى شود اما بعضى اوقات ده سال 
زنگ نمى زنند تا براى کارى صدایت کنند. ما بازیگریم و باید براى کار دعوت بشویم. 
من مدتى مریض بودم، نمردم که. چرا دیگر سراغ من نمى آیید؟ طورى شده که باید 

مصاحبه کنى تا بفهمند زنده اى! 
کارگردان ســریال خاطره انگیز «آینه» با بیان اینکه هیچ وقت به مدیران تلویزیون 
مراجعه نخواهد کرد، گفت: من در طول زندگــى ام هیچ وقت این کار را نکردم. یک 

زمانى سریال «آینه» را براى تلویزیون مى ساختم که دوشنبه ها خیابان ها خلوت 
مى شد و مردم به تماشاى سریال مى نشستند. حتى آقاى هاشمى رفسنجانى 

در نمازجمعه از سریال تعریف کرد ولى مدیران تلویزیون اصًال کارى نکردند. 
همه به من گفتند نونت تو روغنه با این سریالى که ساختى اما االن چند سال 

از آن موقع مى گذرد؟
یک نفر از مدیران تلویزیون به من نگفت 

خسته نباشى. هر چى بعد از آن کار بردیم بدون اینکه بخوانند رد کردند. چرا تا امروز 
سریال «خانه به دوش» را هشتصد مرتبه پخش کردند؟ چون در ده سال اخیر به غیر از 
سریال «پایتخت» هیچ کدام از سریال ها قابل دفاع نبود و مجبور بودند به سریال هاى 
قدیمى رو بیاورند. من دو سال پیش دکتراى بازیگرى و کارگردانى گرفتم. براى چى 

تحصیالت باید خانه نشین  شوم؟ /3951با این همه سابقه و 

این روزها ســپند امیرســلیمانى در دو سریال جدید 
برزو نیک نژاد و سریال نوروزى شبکه 3 ایفاى نقش 

مى کند.
این بازیگر که به تازگى وارد 44 ســالگى شده است، 
مى گوید: در ایــن روزهاى کرونایــى تالش کردم 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنم اما باز مبتال شدم. 
وى افزود: دو ماه پیش به کرونا مبتال شدم. بعد از آن 
رفتم و کار کردم. دیدم با اینکه رعایت کردم اما بیمارى 
را گرفتم و فهمیدم انگار مبتال نشدن به این ویروس 

کار ساده اى نیست. 
امیرسلیمانى یادآور شــد: در حال حاضر سر ضبط دو 
سریال تلویزیونى ام. یک سریال با برزو نیک نژاد کار 
مى کنیم و سریال دیگر هم براى عید کار مى کنم. هر 

دو سریال براى شبکه 3 سیماست. 
وى در پایان اعالم کرد: با على ضیاء هم در «فرمول 
یک» مشغول کارهایى هستیم که امیدوارم به سرانجام 

برسد.
سریال جدید برزو نیک نژاد نامش «باخانمان» است که 
به تازگى مشخص شده بعد از سریال «شرم» شبکه 3 
به آنتن مى رسد و سریال نوروزى سپند امیرسلیمانى 
هم «بوتیمــار» نام دارد که با حضــور حمید لوالیى، 
مرجانه گلچین و هدایت هاشــمى، براى عید نوروز 

شبکه 3  آماده مى شود.

سریال هاى جدید
 سپند امیرسلیمانى
 پس از شکست کرونا

بازیگر سینما و تلویزیون از حضورش در سریال «باخانمان» خبر داد و گفت: اگر اتفاقات درست پیش 

برود شاید فصل جدید «دودکش» ساخته شود.

همین چندى پیش ســریال «بوم و بانو» با بازى او در نقش «سرهنگ ســپنتا» روى آنتِن شبکه 2 

ر تلویزیون ســراغ داریم، «مختارنامه»، «ساختمان پزشکان»، 
سیما بود. کارهاى ماندگارى از او د

«گمشدگان» و «وارش». چندى پیش بود که با مسابقه «شهروند و مافیا» هم قدرِت اجرایش را به 

رخ همگان کشید اما حضور در سریال سعید سلطانى نگذاشت این برنامه تلویزیونى کماکان، از وجود 
بهنام تشکر در این برنامه بهره ببرد.

د: اگر فیلمنامه خوبى از طنز به من پیشنهاد 
او در پاسخ به سئوالى درباره حضور در سریال طنز گفته بو

حتماً  شود 
در آن سریال و یا فیلم ایفاى نقش خواهم کرد اما باید بهتر از آثار قبلى 

باشند. اینکه دوست دارم بیشتر در کار جدى باشم یا طنز، بستگى 

متن را نوشته باشد و چه متنى باشد. اگر کار 
دارد که چه کسى 

طنز خوب هم پیشنهاد بشود، مى پذیرم. 

چندى پیش هم خبرى از ســاخت فصل جدید «دودکش» 

 که نخستین بار به کارگردانى محمدحسین 
منتشر شد؛ سریالى

لطیفى و تهیه کنندگى زینب تقوایى در ماه رمضان ســال 1392 

روى آنتن شــبکه یک رفت و با توجه به مضمــون کمدى و تکیه 

کالم هاى جذاب توانست در رده آثار پرمخاطب جاى بگیرد.

سازندگان سریال کمدى اجتماعى «دودکش» که در سکوت خبرى مراحل 

پیش تولید پروژه را آغاز کرده اند، تصمیم دارند تصویربردارى را به زودى 

شور به غیر از تهران آغاز کنند. این سریال 
در یکى از استان هاى ک

براى پخش از شبکه یک سیما تولید مى شود.

 آیا بهنام تشــکر و هومن  برق نورد دوباره 
بسیارى رایزنى کردند

ن سریال خواهند بود و یا مثل برخى از کارهاى دیگر 
زوج هنرى ای

تلویزیون با قصه ها و بازیگرهاى جدید کار دنبال مى شود و فقط 

نام و ماهیت فصل حفظ مى شود.  بهنام تشکر با اشاره به احتمال 

تولید فصل دوم سریال «دودکش» تأکید کرد: مردم در خیابان از 

ما مى خواهند «دودکش» را تولید کنیم و اگر کارها خوب پیش 
رود شاید این اتفاق بیافتد. 

ســریال «باخانمان» خبر داد که در اواخر 
او از حضورش در 

تصویربردارى به سریال پیوسته اســت. او گفت: در سریال 

«باخانمان» بروز نیک نژاد که تجربه دیگرى است با او دارم و 

ایفاى نقش مى کنم. روزهاى آخر فیلمبردارى است و در اواخِر 

ل پیوستم. سریالى که بازیگران خوبى مثل 
کار به این سریا

حسن پورشیرازى، آتیال پسیانى و افسانه بایگان در آن به 
ایفاى نقش مى پردازند. 

تشکر درباره زمان پخش این ســریال گفت: بعد از سریال 

کنونى شــبکه 3 ان شــاءا... در روزهاى آینده این مجموعه 
تلویزیونى روى آنتن خواهد رفت. 

بازیگر ســریال «دودکش» و «پادرى» درباره خاطره اى که با 

هومن برق نورد در آسانسور داشته، گفت: یادم نمى رود سِر «دزد و 

پلیس» در داخل آسانسور فیلمبردارى مى کردیم و آنقدر صحنه هاى 

شادى بود که موقعیت ها و دیالوگ هاى خنده دارش اجازه نمى داد با 

یکى دو برداشــت، سکانس را به سرانجام برســانیم و 30 مرتبه آن 

آسانسور را باال و پایین رفتیم و آن سکانس فیلمبردارى شد.  

بهنام تشکر با «باخانمان» به 
تلویزیون مى آید

مشدگان» و «وارش». چندى پیش بود ک
رخ همگان کشید اما حضور در سریال سعید س

بهنام تشکر در این برنامه بهره ببرد.

او در پاسخ به سئوالى درباره حضور در سریال ط
حتماً  در آن سریال وشود 

باشند. اینک
دارد که

طنز خوب
چندى پی
منتشر شد
لطیفى و تهیه
آنتن شــبک روى
کالم هاى جذاب توانس
سازندگان سریال کمدى
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«مردن در آب مطهر» ساخته برادران محمودى با بازى على شادمان تا چند روز دیگر اکران خود را در سینماى 
آنالین آغاز مى کند.

فیلم «مردن در آب مطهر» به کارگردانى و نویسندگى نوید محمودى و تهیه کنندگى جمشید محمودى براى اولین بار در 
سى و هشتمین دوره جشنواره فجر به نمایش درآمد. این ساخته برادران 

محمودى از پنج شنبه 4 دى اکران خود را به صورت آنالین آغاز 
مى کند و بعد از فراهم شدن شرایط براى بازگشایى سینما، 

روى پرده سینماها خواهد رفت.
بازیگران جــوان زیــادى در فیلم «مــردن در آب 

مطهر» به ایفاى نقش پرداختند و على شــادمان 
و ندا جبرئیلى براى بازى در ایــن فیلم نامزد 
دریافت جایزه بهترین بازیگر شدند. روایتى 
از مشــکالت چند جوان افغانستانى که 
قصد مهاجرت به اروپا را دارند در فیلم 
«مــردن در آب مطهر» به تصویر 

کشیده مى  شود./3950

«مردن در آب مطهر» 
به سینماى آنالین مى آید

با ادامه فیلمبردارى فیلم سینمایى «لیپار» به کارگردانى حسین ریگى و تهیه 
کنندگى سعید خانى، هومن برق نورد نیز به فهرست بازیگران این فیلم اضافه 
شد. پیش از این بازیگران چون مهران احمدى، بهناز جعفرى و امین میرى 

مقابل دوربین مسعود امینى تیرانى به ایفاى نقش پرداخته  اند.
همچنین محمد دستواره نارویى، مهدى دین  محمدپور، مهران داروزائى، 
عرشیا سرورى مقدم و فاطمه ساالرى نوجوانانى هستند که از طریق تست 
بازیگرى و از میان صدها متقاضى براى حضور در نقش هاى اصلى این فیلم 

انتخاب شده اند. 
«لیپار» که اولین فیلم بلند سینمایى حسین ریگى است این روزها با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در چابهار در حال فیلمبردارى است و تدوین این فیلم 

به صورت همزمان توسط مهدى سعدى آغاز شده است.

«جورج کلونى» در پاســخ به واکنش «تام کروز» به عوامل حاضر در صحنه ساخت فیلم هفتم از 
«مأموریت غیرممکن» و عصبانى شدنش گفت که درك مى کند او چرا اینقدر عصبانى شد اما آن 

حرف ها نمى توانست حرف هایى باشد که او بخواهد بزند.
کلونى مجبور شــد در این باره صحبت کند و این زمانى بود که او در برنامه شبانه «هاوارد استرن» 
حاضر شد تا به معرفى فیلم جدیدش «آسمان نیمه شب» بپردازد. کلونى به استرن گفت: او بیش از 
حد واکنش نشان داد، زیرا این یک مشکل بزرگ است. یکى از دوستان من که دستیار کارگردان یک 

سریال است تقریباً در همین موقعیت قرار گرفت اما با چنین واکنشى روبه رو نشد.
پس از انتشار فایل صوتى سخنان کروز این فایل بسیار پرمخاطب شد و جزو وایرال هاى هفته قرار 
گرفت، اما وى به دلیل سخنانى تا این حد پرخاشجویانه با عوامل ساخت فیلمش با انتقاد روبه رو شد.

برخى از منابع خبرى مى گویند بعد از فریادهاى هفته قبل تام کروز بر سر برخى از عوامل فیلم که 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت نمى کردند، در نهایت پنج نفر از آنان از کار خود در این پروژه استعفا 

کردند. 
تام کروز هفته قبل بعد از دیدن اینکه چند نفر با اینکه ماسک زده اند اما فاصله الزم را رعایت نکرده اند 
بر سر آنها فریاد زد و گفت: آدم هایى در هالیوود شــغل دارند، چون ما اینجا هستیم، ما داریم اینجا 
هزارتا شغل درست مى کنیم. لعنتى ها نمى خواهم عذرخواهى بشنوم. اگر مى  خواهید عذرخواهى 
کنید بروید از آدم هایى عذرخواهى کنید که چون صنعت سینما تعطیل شده خانه هاى شان را از دست 
مى دهند یا نمى توانند غذا سر سفره هایشان ببرند یا هزینه کالجشان را بدهند. آینده این صنعت لعنتى 
چیزى است که هرشب قبل خواب ذهن من را مشغول مى کند! ما این فیلم لعنتى را تعطیل نمى کنیم. 
روشن شد؟ اگر باز کسى را ببینم که پروتکل را رعایت نمى کند او را با لگد مى اندازم بیرون! اگر با من 

همکارى نکنید اخراجید، متوجهید؟  

حاال جرج کلونى مى گوید: اگر در چنین وضعیتى قرار مى گرفت چنین واکنشى نشان نمى داد.
کلونى عنوان کرد: در این سطح با آن برخورد نمى کردم. کسى را بیرون نمى کردم. وقتى در موقعیت 
قدرت هستى، باید مسئوالنه برخورد کنى و او در این مورد کامًال بحق بود. بله اگر تولید متوقف شود 
یک گروه از افراد کارشان را از دست مى دهند و همه باید مسئولیت پذیر باشند. فقط من به این روش 

برخورد نمى کنم و فکر نمى کنم همه را من باید در مسیر درست قرار بدهم.
کلونى در ادامه گفت: اگر فرد خاصى را مخاطب کنى شاید الزامًا کمکى نکند. ولى هر کسى روش 
خودش را دارد. آنهایى که در محل فیلمبردارى بودند بیشتر مى توانند در این باره حرف بزنند. اما من 
درك مى کنم او چرا اینطور عمل کرد و اصًال کار نادرستى نکرد. فقط نمى دانم تا این حد شخصى 

برخورد مى کردم یا نه. شاید او ده پانزده بار شاهد این رفتار بود. 

هومن برق نورد 
در یک گریم متفاوت

واکنش «جورج کلونى» به سخنان تند «تام کروز» 

او درست مى گوید اما باید مسئوالنه برخورد کرد
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سرمربى ایرانى ســابق تیم هاى وردربرمن و هرتابرلین آلمان در مذاکره با باشگاه 
تراکتور پیشنهاد مالى سنگینى را به این باشگاه ارائه کرد.

 باشگاه تراکتور تبریز در ادامه مذاکرات خود براى انتخاب سرمربى جدید این تیم، 
طى روزهاى گذشته به سراغ الکساندر نورى، سرمربى ایرانى- آلمانى سابق تیم هاى 
وردربرمن و هرتابرلین رفت، اما مذاکرات طرفین خیلى زود و در همان مراحل اولیه 

به بن بست خورد.
ظاهراً دلیل اختالف باشگاه تراکتور و نورى، مبلغ باالى پیشنهادى این مربى است 
و الکساندر نورى براى هر فصل حضور در تیم تراکتور مبلغ دو میلیون و 200 هزار 
دالر براى خود و دستیارانش درخواست کرده که این مبلغ با مخالفت مدیران باشگاه 

تراکتور رو به رو شده است.
باشگاه تراکتور قرار است طى روزهاى آینده با گزینه هاى دیگرى براى هدایت این 

تیم وارد مذاکره شود.

چه خبره الکس؟!

3 بازیکن استقالل استورى هاى کرى آمیز خود را بعد از فینال آسیا از صفحه شان پاك 
کردند.

 بعد از شکست پرســپولیس مقابل اولســان هیونداى کره جنوبى و از دست رفتن جام 
قهرمانى لیگ قهرمانان آسیا براى سرخ هاى تهرانى، برخى استقاللى ها اقدام به کرى 
خوانى در فضاى مجــازى کردند. نکته قابل توجه در این خصوص ورود ســه بازیکن 

استقالل به این ماجرا بود.
هرویه میلیچ، ارسالن مطهرى و احمد موسوى ســه بازیکنى بودند که بعد از شکست 
پرسپولیس در فینال آســیا اســتورى هایى را براى کرى خوانى با پرسپولیسى ها در 
صفحه شان منتشر کردند که این موضوع بازتاب گســترده اى داشت و البته به مذاق 
سرمربى آبى ها نیز خوش نیامد. این استورى ها آنقدر سر و صدا کرد که سه بازیکن مذکور 

مجبور شدند شبانه استورى هاى خود را حذف کنند تا جنجال بزرگ ترى پیش نیاید.
مسئله اصلى اما این است که پاك شدن اســتورى هاى سه بازیکن استقالل با دستور 
محمود فکرى بود. ظاهراً یکى از اعضاى کادرفنى در گروه تیم استقالل از طرف فکرى 
پیغامى به بازیکنان مى دهد که هیچکس حق کرى خوانى براى پرسپولیس را ندارد  و از 

نفرات خواسته تمرکزشان را روى بازى ها بگذارند.
همین موضوع باعث شد تا مطهرى، میلیچ و موسوى استورى هاى خود را پاك کنند تا 

چالش جدیدى به سراغ استقالل نیاید.

دستور از باال رسید، کرى نخوانید

ســلطانى فر وزیــر ورزش که امیــدوار به فتح جام از ســوى 
سرخپوشــان بود از نزدیک به نظاره بازى پرسپولیس در برابر 
اولسان نشســت؛ او در جایگاه ویژه و در کنار سایر مسئوالن از 
جمله رئیس فیفا آرام نشسته بود اما براى قهرمانى پرسپولیس 
لحظه شــمارى مى کرد. این خاصیت فوتبال است؛ یک گروه 
خوشــحال مى شــود و یک گروه ناراحت. او هم خیلى دوست 
داشت در دوران مدیریت ورزش خود قهرمانى فوتبال ایران در 
باشگاه هاى آسیا را به کارنامه خود اضافه کند؛ اما با وجود همه 
حمایت هاى صورت گرفته این اتفاق رخ نداد. این بازیکنان در 
زمین هســتند که بازى مى کنند و نتیجه را رقم مى زنند. وزیر 
ورزش و جوانان جام قهرمانى باشــگاه هاى آســیا را در دست
 ایرانى ها ندید اما فوتبال همچنان ادامه دارد. به این امید که در 
فصل آتى حسرت نزدیک به سه دهه اى فوتبال باشگاهى ایران 

براى تصاحب جام پایان یابد.

وزیر و جامى که ندید
عنوان بهترین پاســور رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا به صورت 
مشترك به 3 بازیکن رســید.  با وجود قهرمانى اولسان هیونداى در 
لیگ قهرمانان آسیا، اما اســم بازیکنى از این تیم در میان بهترین 
پاســورهاى لیگ قهرمانان آســیا دیده نمى شــود. پس از پایان 
بازى هاى فصل 2020 لیگ قهرمانان آســیا، ســه بازیکن در این 
رقابت ها چهار پاس گل دادند و در صدر بهترین پاســورهاى لیگ 
قهرمانان قرار گرفتند. تروهیتو ناکاگاوا از یوکوهاما مارینوس ژاپن در 
کنار سلطان الغنام هافبک النصرى ها و جاناتان ویرا بازیکن باتجربه 
بیجینگ گوان با چهار پاس گل در ایــن دوره از رقابت ها در صدر 
بهترین پاسورهاى آسیا قرار گرفتند. سعید آقایى با سه پاس گل در رده 
دهم بهترین پاسورهاى لیگ قهرمانان جاى گرفت. او در زمان حضور 
در سپاهان دو پاس گل داد و پس از عضویت در پرسپولیس، در بازى 
با پاختاکور نیز یک پاس گل داد و در مجموع در این رقابت ها روى 

شکل گیرى سه گل نقش داشت./3954

یک تورنمنت با 3 مهندس

على کریمى که ستاره تیم ملى ایران در مســیر جام جهانى 2002 و بازیکن مورد عالقه 
بالژویچ بود، از دالیل باخت به تیم پرستاره ایرلند مى گوید.

در کنار تمام ناکامى ها و روزهاى تلخى کــه تاریخ فوتبال ایران در دل خود حبس کرده، 
مى توان از نرسیدن نســل طالیى جام جهانى 2002 به عنوان بزرگ ترین خاطره تلخ 
هواداران فوتبال و حتى بازیکنان وقت تیم ملى نام برد؛ بازیکنانى که کارشان براى حضور 
در جام جهانى کره جنوبى و ژاپن را زیر نظر میروســالو بالژویچ آغاز  کردند و بسیارى 
از آنها با تجربه حضور در جام جهانى 1998 آماده درخشــش دوباره بودند و ستاره هایى 
نظیر نیکبخت واحدى، یحیى گل محمدى و... نیز به آنها اضافه شده بودند و على کریمى 
ستاره مستعد آن سال هاى آســیا، زیر نظر بالژویچ که عالقه فراوانى به او داشت، نگین 

انگشترى آن تیم به شمار مى رفت. على کریمى اخیر به همراه خداداد عزیزى و مهرداد 
میناوند، کارشناسان  آنتن به مناسبت مصاف فینال آسیا میان دو تیم پرسپولیس و اولسان 
هیونداى در یکى دیگر از روزهاى غمبار فوتبال ایران بود و پیش از اینکه این مسابقه آغاز 
شود، شــوخ طبعى خداداد عزیزى و مهرداد میناوند و صحبت هاى آنها در مورد مربیان 
محبوبشان، على کریمى را یاد دیدار برابر ایرلند انداخت و او توضیح داد چرا بازیکنان تیم 
ملى در مقابل این تیم علیرغم تمام شایستگى هایى که داشتند، موفق نشدند و این ایرلند 

بود که مسافر جام جهانى شد.
پیش از اینکه على کریمى شروع به صحبت درباره باخت به ایرلند و عالقه بالژویچ به خودش 
کند، مهرداد میناوند با خطاب قرار دادن خداداد عزیزى گفت:«روز آخر که به ایرلند باختیم، 
بالژویچ براى خداحافظى آمد. من تا به حال گریه على کریمى را ندیدم ولى گریه گوریل 
انگورى را یادتان است که یک دفعه اســتخر با گریه هایش درست مى شد؛ على همانطور 

گریه مى کرد.»
على کریمى اینطور در این مورد شروع به صحبت کرد:«من تصمیم گرفته بودم که از تیم 
ملى خداحافظى کنم ولى تیم متأسفانه صعود نکرد. ببینید ما آماده نبودیم. براى ما قابل هضم 
نبود، مقابل تیمى بازى کنیم که تمام بازیکنانش در لیــگ برتر انگلیس بازى مى کردند. 

معروف ترین بازیکن  آنها هم روى کین کاپیتان منچستریونایتد بود.»
بخش بعدى حرف هاى على کریمى به نکته مهمى در مورد رفتار مطبوعات در آن دوره اشاره 
دارد و در این مورد توضیح داد:«از طرفى هم رسانه هاى ما به جاى اینکه به ما روحیه بدهند، 
اینقدر در مورد تیم ایرلند نوشته بودند، که ما خودمان را از قبل باخته مى دانستیم. در صورتى 
که رفتیم آنجا و خودم هم دو موقعیت خیلى خوب داشتم. من البته ضربه هایم را زدم. یکى را 
گلر خیلى خوب گرفت و یکى را هم بارندگى بود و درست نمى شد ضربه زد. ولى در واقع شاید 

این فکر را مى کردم که اصًال نمى شود، مقابل چنین تیمى، چنین موقعیتى گیر من بیاید.»
على کریمى سپس به اهمیت انجام بازى با تیم هاى بزرگ براى باال رفتن اعتماد بازیکنان 

اشاره کرد و افزود:«ما حتى لباس گرم در ایرلند نداشتیم و آقاى ساعدى فر با پول خودش 
لباس خرید، ولى بازى برگشت با ایرلند را بردیم. اگر ما زودتر شرایط را فراهم مى کردیم، تیم 

ایرلند بزرگ تر از آرژانتین، برزیل و آلمان نبود که با آنها بازى کرده ایم.»
بازیکن سابق بایرن مونیخ ادامه داد: «ما آماده بازى هاى بزرگ نبودیم. االن خدا را شکر 
بازى هاى زیادى اتفاق مى افتد و بیشتر جا افتاده است. باید بازى هاى دوستانه با تیم هاى 
خوب بیشتر شــود، تا وقتى در جام جهانى با تیم هاى خوب بر مى خوریم، برایمان عادى 
باشد. مثل کارى که کره جنوبى و ژاپن انجام مى دهند؛ این ها اینقدر با تیم هاى بزرگ مثل 
آلمان، برزیل، آرژانتین، هلند و... بازى مى کنند که برایشــان طبیعى شده و دیدید که کره 
جنوبى باعث حذف آلمان در دوره قبلى جام جهانى شد. حاال امیدوارم اتفاقات خوبى بیافتد. 
انتخابات فدراسیون هم در راه اســت.» این حرف هاى کریمى که پس از مدت ها در مورد 
دلیل باخت تیم پرستاره ایران و شکست این تیم مقابل ایرلند مطرح شده،  مى تواند تلنگرى 
براى جامعه رسانه اى کشور و همینطور مسئوالن فدراسیون فوتبال باشد؛ او با حرف هاى 
خود به این موضوع مهم اشاره مى کند که گاهى استفاده از تیترهاى ژورنالیستى مخاطب 
پســند؛ به خصوص در مقابل تیم ها و بازیکنان بزرگ، 
ســبب تضعیف روحیه بازیکنان خودى مى شود 
و در سوى دیگر از مسئوالن فدراسیون فوتبال 
درخواست کرد تا بیش از گذشته بازى هاى 
دوســتانه با تیم هاى بزرگ دنیا در تقویم 
بازى هاى دوســتانه تیم ملى قرار بدهند تا 
بازیکنان ضمن روبه رو شدن با نام هاى 
بزرگ و افزایش اعتماد به نفس، آماده 
مصاف هاى حساس در آینده شوند.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با وجود کمبودهایى که در 
بازى با استقالل داشتیم توانســتیم این تیم صدرنشین را متوقف 
کنیم و اگر تیم کاملى در اختیارم بود قطعاً به راحتى پیروز مى شدیم.
 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان روز جمعه در خانه خود به مصاف تیم 
استقالل رفت و این بازى بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید تا 

امتیازات به صورت مساوى بین دو تیم تقسیم شود.
رحمان رضایى در گفتگویى در خصوص این مسابقه، اظهار کرد: 
کیفیت فنى بازى دو تیم خوب بود و با شناخت خوبى که هر دو تیم 
از مهره هاى تهاجمى یکدیگر داشــتند توانستند نقاط برترى تیم 
مقابل را مهار نمایند. بدیهى است که استقالل تیمى پر مهره در 

لیگ است و هزینه هایى براى این تیم و بازیکنانش شده که تیمى 
مثل ذوب آهن حتى به خواب هم نمى توانــد چنین هزینه هایى 
را ببیند. با این وصف ما با همین بضاعتى که داشــتیم توانستیم 

صدرنشین مسابقات را متوقف کنیم.
ســرمربى ذوب آهن تأکید کرد: استقالل صدرنشین لیگ بود اما 
عمًال مقابل ما حرفى براى گفتن نداشت و شاید اگر سوپر واکنش 
رشید مظاهرى نبود آنها شکست مى خوردند. در ضمن این را بدانید 
که تیم ما هنوز از کرونا پاك نشده و چند بازیکن ما همچنان درگیر 
کرونا هستند. در این بازى ما به بازیکنانى مثل على دشتى و فرشاد 
محمدى مهر بازى دادیم که تــازه از کرونا خالصى یافته بودند و 
بدون حتى یک جلســه تمرین در این بازى به میدان رفتند که به 

علت این غیرت و همت من از آنها تشکر مى کنم.
وى بیان کرد: مقابل استقالل از چند بازیکن جوان و 20 تا 21 ساله 
استفاده کردم که مجموع همه بازى هاى این چند بازیکن در لیگ 
برتر روى هم به 50 بازى هم نمى رسید و این نشان از تجربه پایین 
تیم ما مى داد. در این بازى کاپیتان باتجربه تیم که قاسم حدادى 
فر بود را در اختیار نداشتیم و بهترین مهاجم ما که به تازگى کرونا 
را پشت سر گذاشته در آمادگى کامل نبود و تنها براى چند دقیقه 

بازى کرد.
رضایى خاطرنشان کرد: با همه این کمبودها باز هم موفق شدیم 
صدرنشین مســابقات را متوقف کرده و از آن امتیاز بگیریم و من 
یقین دارم که اگر تیم کاملى در اختیار داشــتیم مى توانســتیم به 
راحتى در این بازى پیروز شویم. این مساوى با شرایطى که تیم ما 

با آن درگیر بود براى ما یک پیروزى بود.
سرمربى ذوب آهن در خصوص داورى بازى گفت: ما هم به داورى 
نقدهایى داریم. نه فقط در این بازى، بلکه همه دنیا دیده اند که تیم 
ما در همین هفت هفته چقدر از اشــتباهات داورى لطمه خورده و 
چه امتیازات مهمى که به دلیل اشتباهات داورى از دست داده ایم. 
اگر امتیازاتى که ما از اشتباهات داورى طلبکاریم را به ما برگردانند 

حداقل به میانه جدول مى آییم.
رضایى افزود: حاال که همه از وزیر ورزش درخواست دارند، ما هم 
چنین خواســته اى داریم و از آقاى وزیر مى خواهیم به داورى ها 
ورود کنند و به این وضعیت رسیدگى کنند. آقاى وزیر! ببیند که در 
هفته اول چطور در دقیقه 97 یک پنالتى 100 در صد اشتباه علیه 
ما اعالم شد تا 2 امتیاز حساس را از دست بدهیم. ببیند که چطور 
در هفته دوم به اشتباه بازیکن ما در دقیقه یک از زمین بازى اخراج 

شد و الى آخر.
وى تأکید کرد: قصد این را ندارم کــه با مصاحبه هاى تکرارى بر 
روى داوران فشار را افزایش دهم چون داوران محترم به اندازه 

کافى تحت فشــارهاى روانى و عصبى قــرار دارند. اما واقعًا 
حداقل انتظارم از این قشر محترم و زحمتکش این است که 

دقت خود را باال برده تا ضریب اشتباهات شان پایین بیاید.
رضایى در خصوص وضعیت ذوب آهن گفت: این هفته با 
صدرنشین مسابقات دیدار کردیم و هفته آینده هم باید با 
گل گهر که حاال صدرنشین شده دیدار کنیم. گالیه اى 
ندارم و نمى گویم با تیم هاى سخت بازى داریم چون 
لیگ برتر همین است و همه بازى هاى آن دشوار است. 
ما حریف سختى براى اســتقالل صدرنشین بودیم و 
این هفته هم بازى ســختى را براى صدرنشین جدید 
مســابقات رقم مى زنیم. ضمن اینکه امیدوارم هرچه 
زودتر کرونا از اردوى ذوب آهن خارج شــود تا تیمى 
کامل را در اختیار داشته باشیم که در این صورت قطعًا 
با چند نتیجه خوب ذوب آهــن به جایگاهى خواهد 

رسید که استحقاق آن را دارد./3953

بازگشت 2 بازیکن خارجى سپاهان به ترکیب، این تیم را در وضعیت 
خوبى قرار داده است.

ســپاهان اصفهان در آخرین دیدارش با چهار گل نســاجى را در هم 
کوبید و نشان داد تا یکى از مدعى هاى کسب عنوان قهرمانى در لیگ 
برتر است. آنها در بازى گذشته با ترکیبى متفاوت نسبت  به هفته هاى 

ابتدایى به میدان رفتند.
محرم نویدکیا در ابتــداى لیگ در خط دفاع از محمــد نژادمهدى و 
محمدرضا مهدى زاده استفاده مى کرد اما پس از گذشت چند هفته این 
ترکیب را در قلب خط دفاعى دست خوش تغییر کرد و جورج ولسیانى 
را جایگزین محمدرضا مهدى زاده کرد که در بازى آخر این تیم مقابل 
نساجى هم اثر بخش بود چرا که سپاهانى ها گلى دریافت نکردند و پیام 

نیازمند کلین شیت کرد.
حضور جورج ولسیانى، خط دفاع سپاهانى ها را مستحکم تر از گذشته 
کرده است. با درخشش امید نورافکن در پست دفاع راست و هماهنگى 
بیشتر ولسیانى و نژادمهدى در قلب خط دفاع و همچنین حضور ثابت 
مرتضى منصورى در ســمت چپ، عبور از مدافعان سپاهان و گلزنى 

حریفان به این تیم کار بسیار دشوارى در ادامه لیگ به نظر مى رسد.
اما تغییر دوم حضور دیگر خارجى سپاهان است. کى روش استنلى که 
طى دو فصل گذشته در نوك خط حمله سپاهان درخشان ظاهر شده 
بود از ابتداى این فصل روى نیمکت دوخته شده بود و صحبت هایى 

مبنى بر اعتقاد نداشتن نویدکیا به این مهاجم شنیده مى شد اما برخالف 
حدس و گمان ها محرم نویدکیا دست به ریسکى زد که جواب داد.

در بازى گذشته محمد محبى روى نیمکت نشست و سجاد شهباززاده 
از نوك خط حمله به سمت چپ آمد تا کى روش استنلى جایگزین او در 
این نقطه از خط حمله سپاهان شود. تغییرى که بسیار در روند سپاهان 
تأثیرگذار بود و هر چهار گل سپاهانى ها توسط سه مهره هجومى این 
تیم به ثمر رســید. کى روش از فرصتى که برایش فراهم شده بود به 
خوبى استفاده کرد و توانست اولین گل تیمش را به ثمر برساند. در ادامه 
سجاد شهباززاده و محمدرضا حسینى دیگر گل هاى شاگردان نویدکیا 

را به ثمر رساندند تا نشان دهند در خط حمله تیمى قدرتمند هستند.
حسین چرخابى پیشکســوت فوتبال اصفهان در خصوص وضعیت 
سپاهانى ها مى گوید محرم نویدکیا مى تواند در درازمدت موفقیت هاى 
بیشترى به  دست بیاورد و قطعاً روز به روز مى تواند بهتر شود اما باید کار 
او را در برخى بازى ها مثل پرسپولیس، استقالل و فوالد ببیند تا عیار او 
را بشناسد. چرخابى روند سپاهان را مثبت ارزیابى مى کند و مى گوید 

آنها مى توانند در وضعیت بهتر از این هم قرار بگیرند.
محرم نویدکیا پس از این برد با رضایت کامل از تغییرات به وجود آمده، 
از تیمش تعریف و تمجید کرد. ادامه این روند براى سپاهانى ها مى تواند 
آنها را به باالى جدول برساند و باید دید سپاهانى ها در ادامه فصل چه 

عملکردى را از خود به نمایش خواهند گذاشت.

39543953333 کل گیرى سه گل نقش داشت./
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ریسک محرم جواب داد

زنده شدن خاطره تلخ ایرلند با کریمى

گریه هایى شبیه گوریل انگورى؟

قابل هضم 
مى کردند. 

 دوره اشاره 
حیه بدهند، 
 در صورتى 
دم. یکى را 
 واقع شاید 

ن بیاید.»
د بازیکنان 

پســند؛ به خصوص در مقابل تیم ها و بازیک
ســبب تضعیف روحیه بازیکنانخو
و در سوى دیگر از مسئوالن فدراس
درخواست کرد تا بیش از گذشته
دوســتانه با تیم هاى بزرگ د
بازى هاى دوســتانه تیم ملى

بازیکنان ضمن روبه رو شدن
افزایش اعتماد به بزرگ و
مصاف هاى حساس در

ه هاى تکرارى بر 
حترم به اندازه 

رند. اما واقعًا 
ن است که 

ن بیاید.
هفته با 
باید با 
یه اى 
چون 
ست. 
دیم و 
جدید 
هرچه 
یمى
قطعًا 
هد 

رحمان رضایى: 

ما در خواب هم این 
هزینه ها را نمى بینیم
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

شــماره  راى  بــر  برا  1399 /09 /03  -139960302012000624 شــماره: 
139960302012000595 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا حیدرى فرزند تقى بشــماره شناسنامه 16 صادره از 
فریدن  در ششدانگ یک باب مرغدارى (واحد پرورش جوجه گوشتى) به مساحت 5051 
مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع در اراضى مزروعى دامنه 
خریدارى از مالک رسمى آقاى حسین شرفى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/16 م الف: 1063776 

موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/9/156

حصروراثت  
آقاى اسداهللا ســفرى ملک آبادى داراى شناسنامه شــماره 2326 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901490 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فتح اله سفرى ملک آبادى بشناسنامه  244 در تاریخ 99/4/2 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اسداهللا سفرى 

ملک آبادى  ش ش 2326  ، 2. مرتضى ســفرى ملک آبادى ش ش 1090356218 ، 3. 
مصطفى سفرى ملک آبادى ش ش 371 ، 4. مهرى سفرى ملک آبادى ش ش 488 ، 5. 
زهره سفرى ملک آبادى ش ش 250 ، 6. فاطمه ســفرى ملک آبادى  (فرزندان متوفى)، 
7. ربابه امینى نجف آبادى ش ش 237 (همسر متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1064348 /م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/9/158 

 حصروراثت  
آقاى اسداهللا ســفرى ملک آبادى داراى شناسنامه شــماره 2326 به شرح دادخواست به 

کالســه 9901491 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ربابه امینى نجف آبادى بشناســنامه  237 در تاریخ 99/8/21 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اسداهللا 
سفرى ملک آبادى  ش ش 2326  ، 2. مرتضى سفرى ملک آبادى ش ش 1090356218 
، 3. مصطفى ســفرى ملک آبادى ش ش 371 ، 4. مهرى ســفرى ملک آبادى ش ش 
488 ، 5. زهره ســفرى ملک آبادى ش ش 250 ، 6. فاطمه سفرى ملک آبادى  (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر

خواهد شد. 1064345 /م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 
آباد/9/159 

«ایــوان هونگ»، متخصص بیمارى هــاى عفونى گفت 
که احتماًال افراد ازاین  پس هر ســال باید علیه کووید-19 
واکسینه شــوند.این متخصص بیمارى هاى عفونى طى 
سخنرانى خود در دانشگاه هنگ کنگ اظهار کرد: ممکن 
است مردم در مورد واکسن هاى جدید که تولید آنها براى 
رفع همه گیر تسریع شده است، نگرانى هایى داشته باشند. 
وى ادامه داد: در حال حاضر، شرکت هاى دارویى در مورد 
بروز عوارض جانبى واکسن در افراد، از بندهاى مربوط به 
معافیت ویژه استفاده مى کنند؛ با  وجود این، تولیدکنندگان 
واکسن هنوز هم باید مسئولیت اطمینان از کیفیت واکسن ها 
را بر عهده داشته باشند.هونگ همچنین با اشاره به اینکه 

امکان ابتال دوباره به بیمارى کووید-19 وجود دارد، هشدار 
داد که اثر محافظتى واکســن به صــورت نامحدود ادامه 
نخواهد یافت.وى بیان کرد: ما دریافتیم که آنتى بادى طى 
یک دوره حدود شــش ماهه به میزان غیرقابل شناسایى 
کاهش مى یابد، بنابراین، احتماًال مشابه واکسن آنفلوآنزا، 
واکسیناسیون کووید-19 نیز ساالنه خواهد بود و هنوز هم 
کنترل عفونت و استفاده از ماسک ضرورى است.این استاد 
دانشگاه همچنین از افراد، به ویژه افراد در معرض خطر مانند 
افراد مسن و بیماران مزمن خواست که واکسینه شوند، زیرا 
تجربیات گذشته نشان مى دهد که در صورت ابتال به کرونا، 

در معرض خطر ابتال به ذات الریه شدید و مرگ هستند.

معاون کل وزارت بهداشــت، نســبت به عادى انگارى 
شرایط کرونایى کشــور هشــدار داد و گفت: مبارزه با 
کووید- 19 همچنان ادامه دارد اما با کوچک ترین غفلتى 

دوباره کرونا روند صعودى مى گیرد.
ایرج حریرچى با بیان اینکه اوضاع خیلى بهتر شده است، 
افزود: میزان مرگ و میر که به کانال 500 رســیده بود 
االن به زیر 200 رسیده و موارد بسترى و سرپایى خیلى 

کاهش یافته است.
وى گفت: با وجود همه موفقیت ها در کنترل و کاهش 
بیمارى و مرگ و میر، مبارزه با کووید- 19 همچنان ادامه 
دارد و با کوچک ترین غفلتى دوباره کرونا روند صعودى 

مى گیرد. هنوز تعداد زیادى از مــردم در معرض ابتال به 
کرونا هستند، حتى کسانى که قبًال مبتال شده اند و خیال 

مى کنند ایمن شده اند هنوز در معرض خطر هستند.
حریرچى با اشــاره به افزایش مرگ و میر بیماران غیر 
کرونایى مثل بیماران قلب و عروق و ســرطان، افزود: 
بیماران غیر کرونایى حتمًا براى درمان به مراکز درمانى 
مراجعه کنند، بیمارستان ها ایمن است و بیماران کرونایى 

از غیرکرونایى کامًال جدا هستند.
وى با اشاره به سیر بیمارى در استان هاى مختلف، گفت: 
در همه استان ها سیر بیمارى کاهشــى است به غیر از 

استان مازندران که شیب مالیم صعودى دارد.

احتماالً واکسن کرونا 
فصلى خواهد بود

فقط مازندران 
صعودى است

پروازهاى لندن به تهران 
تعلیق مى شود؟

  خبر فورى| با شناسـایى گونه جهش یافته  
کرونا در انگلیس که سـرعت سـرایت آن حدود 70 
درصد باالتـر از نمونه معمـول کووید- 19 اسـت و 
احتمال انتقال آن به تهران، شایسته است مسئوالن 
بهداشت و درمان، اقدامات پیشگیرانه الزم را مد نظر 
قرار دهند و در صورت عدم امکان براى پیشگیرى از 
انتقال ویروس جهش یافتـه، تعلیق پروازهاى لندن 
به مقصـد تهران را مورد بررسـى فورى قـرار دهند، 
تا نظیـر پروازهـاى چین به ایـران در دى ماه سـال 
گذشته موجب احتمال ورود موج جدیدى از ویروس 
به ایران نباشد. در خبرها اعالم شد که مقامات هلند 
پروازهـا از انگلیس به مقصـد این کشـور را ممنوع 

کردند.

راه غلبه بر کرونا
عضو هیئت  علمى ستاد مبارزه با کرونا    مهر|
مى گوید: افراد سـالم و ناقل و سیگارى ویروس هاى 
وحشـى ترى دارند. بـراى ایجـاد ایمنـى در برابر این 
ویـروس واکسـن را دنبـال مى کنیم و در این مسـیر 
بـا چالش هایى مواجه بـوده ایم. گلبول هاى سـفید و 
پروتئین هاى آزاد شـده از بدن به جنگ با ویروس ها 
مى آیند. گلبول هاى سفید حافظه دارند و مى توانند یاد 
بگیرند که با ویروس مقابله کنند. این حافظه هشـت 
مـاه دوام دارد. با ایـن وضعیت مى توانیـم به ویروس 

غلبه کنیم./3952

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت فنى و مهندســى تندیس برق 
اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 
45493 و شناسه ملى 10260634560 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/08/25 سیدحســن خلیفــه 
سلطانى به شماره ملى 1288711085 
و سیدنعیم خلیفه سلطانى به شماره ملى 
5649947899 و سیدحســین خلیفه 
سلطانى به شماره ملى 1281761478 
بعنوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند 
. شــیماء منصورى فر به شــماره ملى 
4199968751 بــه ســمت بازرس 
اصلى و مهدى اســمعیلى به شماره ملى 
1289641498 به سمت بازرس على 
البدل براى مــدت یک ســال انتخاب 
گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شــد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1062834)

آگهى تغییرات 
شــرکت ابر ثمین نقش جهان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 44760 و 
شناســه ملــى 10260626913 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/15 صــادق نصر اصفهانى 
بشــماره ملى1290149402 به سمت 
مدیر عامــل و رئیس هیــات مدیره - 
محمد شــهاب نصر اصفهانى بشماره 
ملــى1270051598 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره - شهناز نصر اصفهانى 
بشــماره ملى1280920531 به سمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاى 
مدیر عامل منفردا همراه با مهر شــرکت 
معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیز خواهد بود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1062839)

آگهى تغییرات 
شرکت برنا بازرگان پایا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 64027 و شناسه ملى 
14008958777 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/07/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - مسعود یزدى زاده به شماره 
ملى 1283586703، مریم ســامع به 
شــماره ملى 1287992382 و صالحه 
یزدى زاده به شماره ملى 1273223888 
به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مجید 
جمشیدى به شماره ملى 1286002087 
به سمت بازرس اصلى و حسین سعیدى 
دهاقانى به شماره ملى 1940411505 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1062841)

آگهى تغییرات 
شــرکت ابر ثمین نقش جهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 44760 و شناسه 
ملــى 10260626913 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/09/15 صادق 
نصر اصفهانى به کد ملى 1290149402 
و محمد شهاب نصر اصفهانى به کد ملى 
1270051598 و شهناز نصر اصفهانى 
به کد ملى 1280920531 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . موسســه حسابرسى 
آگاه تدبیر(حسابداران رسمى) به شناسه 
ملى 10100592389 به سمت بازرس 
اصلى و احمد عبدالى شــش جوانى به 
شــماره ملى 6219459679 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدنــد . روزنامه نصف جهان 
براى چــاپ آگهیها و دعــوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1062842)

آگهى تغییرات 
شرکت پرتو سالمت اردیبهشت سهامى خاص به شــماره ثبت 64880 و شناسه ملى 
14009223940 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مهدى دهنوى به شماره ملى 1062803620 
، محمد هوشــنگى به شــماره ملى 1287640249 و فردوس قاراخانى به شماره ملى 
1283608952 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- یحیى احمدى به شماره ملى 1200207394 بسمت بازرس اصلى و نصراله احمدى 
به شماره ملى 1209269414 بســمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1062853)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود اسلوب ساروج پارتاك درتاریخ 1399/09/22 به شماره ثبت 66355 به 
شناسه ملى 14009638610 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه 
فعالیت نمیباشــد: تولید و توزیع و خرید و فروش رویه هاى بتن متخلخل و بتن هاى غلطکى و تحقیق 
و پژوهش در زمینه رویه هاى بتن متخلخل و بتن غلطکى وطراحى و مشاوره در زمینه معمارى و سازه 
ساختمان و پیمانکارى در زمینه اجراى راه و ساختمان و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید 
و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه 
فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى 
وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا 
درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شــعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله خانه اصفهان ، کوچه ارغوان 1 ، کوچه ارغوان 15 ، پالك 33 ، طبقه همکف کدپســتى 
8194843868 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمدمهدى حکمت به شماره ملى 1199304948 دارنده 5000000 
ریال سهم الشرکه خانم زرى حیدرى به شــماره ملى 4623456706 دارنده 5000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمدمهدى حکمت به شماره ملى 1199304948 و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زرى حیدرى به شماره ملى 
4623456706 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1062855)

آگهى تغییرات 
شرکت کوثر طب اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 
27859 و شناســه ملى 10260485691 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : علیرضا مرتضوى کدملى1288397127 
به سمت رئیس هیات مدیره و یاسر معینى نجف آبادى 
کدملى0934530556 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
و رضا مهرور کدملى 1289571198به سمت مدیر عامل و 
عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره یا نایب رئیس هیــات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1062833)

آگهى تغییرات 
شرکت پرتو سالمت اردیبهشــت سهامى خاص به 
شماره ثبت 64880 و شناسه ملى 14009223940 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/25 
مهدى دهنوى به شماره ملى 1062803620 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، محمد هوشــنگى به شماره ملى 
1287640249 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
، فردوس قاراخانى به شــماره ملى 1283608952 
بســمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1062835)

آگهى تغییرات 
شــرکت فنى و مهندســى تندیــس برق اســپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 45493 و شناسه ملى 
10260634560 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/08/25 سیدحســن خلیفه ســلطانى 
بشــماره ملى1288711085 به ســمت مدیر عامل و 
رئیس هیات مدیره - سیدنعیم خلیفه سلطانى بشماره 
ملى5649947899 به سمت نایب رئیس هیات مدیره - 
سیدحسین خلیفه سلطانى بشماره ملى1281761478 
به سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیر عامل یا نائب رئیــس هیات مدیره منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر اســت اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1062838)

آگهى تغییرات 
شرکت آتیه سازان انرژى آریا سهامى خاص به شماره 
ثبت 57658 و شناســه ملى 14006488592 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/09/18 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شــرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى 
خمینى شهر به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان 
خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شــهر خمینى شهر، 
محله دانشــگاه صنعتى ، میدان فن آورى ، خیابان 6 
، پالك 2 ، ساختمان تجارى ســازى فناورى ، طبقه 
همکف کدپستى 8415682893 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1062958)

بر اساس گزارش ها، اکثر افرادى که به کرونا مبتال شده اند 
در اماکن تجارى و مراکز خرید رفت و آمد داشته و در یک 

هفته پیش از ابتال، در چنین نقاطى حضور داشته اند.
که در آســتانه مناســبت هاى ویژه و یا تعطیالت قرار 
مى گیریم،  احتمــال افزایش تعداد مبتالیــان و در پى 
آن، قربانیان کووید-19 بیشــتر مى شــود. شاید دلیل 
آن خســتگى مردم از کرونا باشــد؛ آنها دیگر هراسى از 
این ویروس ندارند و به شــیوه نامه هاى بهداشــتى بى 
توجهى مى کنند.  این در حالى اســت کــه این ویروس 
کشــنده همچنان در جامعه فعال است و همه مردم باید 
فاصله گذارى اجتماعى،  استفاده از ماسک و عدم ایجاد 
ازدحام جمعیت را رعایت کنند. یک پزشک آمریکایى با 
اعالم ردیابى بیماران کرونایى،  تأیید کرد که 55 درصد 
از مبتالیان در خرده فروشــى ها و فروشگاه هاى بزرگ 

درگیر بیمارى شده اند. 
متخصصان معتقدند متأسفانه خســتگى از کووید یک 
معضل واقعى اســت. افراد ممکن است اســترس را به 
صورت عالیم جسمى، ســردرد، تغییر در الگوى خواب، 
ناراحتى دستگاه گوارش و روده تجربه کنند. برخى دیگر 
ممکن است به عالیم عاطفى و شــناختى، غم، ترس و 
مشکالت تمرکزى  دچار شوند. برخى از افراد استرس خود 
را به صورت خشم و عصبانیت در رفتار با دیگران، نشان 
مى دهند و برخى دیگر رفتارهاى خطرناکى مانند استفاده 
از مواد مخدر را براى کنار آمدن با استرس و اضطراب خود 

برمى گزینند. 
طبق گزارش مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هاى 
آمریکا(CDC)، نوجوانان، سالمندان و افراد داراى بیمارى 

زمینه اى کسانى هستند که بیشترین احتمال دچارشدن 
به استرس را در یک فاجعه، دارند. 

 همه ما ایــن را مى دانیم کــه حضور در اماکن شــلوغ و 
پرجمعیت احتمــال ابتال به ویــروس کرونــا را افزایش 
مى دهد. اما سئوال اینجاســت که در شرایط کنونى، خرید 

کردن تا چه حد مى تواند براى سالمتى ما خطرناك باشد؟ 
دکتر «دیوید هیرشورك»، پزشک معالج بیمارى هاى عفونى 
در بیمارســتانى در نیویورك به این سئوال پاسخ مى دهد:

 عوامل مختلفى در پاسخ به این سئوال دخیل است. اینکه 
خرید در فضاى باز باشد یا بسته که پرواضح است که در 

فضاى باز، امنیت بیشترى داریم. اینکه چه تعداد افراد دیگر 
در آن محیط هستند؛ هرچه تعداد افراد کمتر باشد به همان 
نسبت احتمال ابتالى ما کمتر خواهد بود. و اینکه خرید 

ما چه مدت زمانى طول مى کشد؛ هرچه کوتاه تر بهتر. 
این پزشک آمریکایى ادامه داد:  در شرایط کنونى که اکثر 

کشورها نرخ باالى ابتال به کرونا را تجربه مى کنند،  خطر 
حضور در فضایى بسته و سرپوشیده براى انجام خرید، یک 
تهدید واقعى و  جدى به شــمار مى آید. ایــن خطر از بین 
نمى رود اما مى توان آن را کاهش داد. اگر تصمیم گرفته اید 
به جاى خرید از یک فروشگاه آنالین، به مراکز خرید رفته 
و اقالم مورد نیاز خود را تهیــه کنید،  با رعایت برخى تدابیر 

مى توانید احتمال ابتالى خود را کاهش دهید. 
اول اینکه، هیچ فعالیت و مکانى که تعداد زیادى از افراد 
در آنجا حضور دارند ایمن  نیســت و در ایــن مرحله از 
همه گیرى، خطرناك محسوب مى شود. استفاده دقیق  
از ماســک، به صورتى که دهان و بینى کامًال پوشــیده 
باشد، مهم اســت. با در نظرگرفتن این فرض که تمامى 
فروشــندگان و ســایر افراد نیز به همین شکل ماسک 
زده اند، 2 تا 2/5 متر از هر فردى فاصله داشته باشید. گرچه 
بسته بندى محصوالت خطر چندانى ندارد اما در زمانى 
که فروشگاه ها و خرده فروشــى ها شلوغ است و احتماًال 
افراد زیادى یک محصول را لمس کرده اند، بهتر اســت 
پس از لمس وسایل، دستان خود را شسته یا ضدعفونى 

کنید. 
بیشترین نگرانى مربوط به هوایى اســت که براى همه 
خریدکنندگان مشترك است. این هوا، هنگامى که افراد به 
یکدیگر نزدیک و نزدیک تر شده و تهویه مناسبى نیز نباشد،  
آلوده تر اســت. پس کار مهم دیگرى کــه باید انجام داد 
لزوم استفاده از تهویه مناسب هواست. فارغ از تمامى این 
راهکارها، ایمن ترین کارى که در شرایط کنونى و شدت 
شیوع کرونا مى توانیم براى ســالمتى خود انجام دهیم، 

ماندن در خانه و استفاده از فروشگاه هاى آنالین است.

دردسر  بزرگى که بازارگردى به جانتان مى اندازد
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آگهى تغییرات 
شرکت ساخت و تولید گالوانیزه شهاب سجزى اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 28132 و شناسه ملى 10260488373 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/06/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : فاطمه اسماعیلى به 
شماره ملى 6339558690 و مهناز اکبرى به شماره ملى 1284681777 و زهرا علیخانى 
زیارتگاهى به شماره ملى 1287938795 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. سید نبى اله حسینى به شناسه ملى 1129622932 به سمت 
بازرس اصلى و مرضیه جعفرى دهنوى به شماره ملى 1270872311 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها 
و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1062848)

فقدان مدارك
ســند و کارت خــودرو  ســوارى 
ســمند تیــپ ال ایکــس مــدل 
1390 بنزینــى بــه شــماره موتور 
12490186853 و شــماره شاسى 
NAAC91CC7BF881354  بــه 
شماره پالك 53 – 516 ق 71 متعلق 
به حســین على عرب به شماره ملى 
1819414949 فرزنــد ابراهیــم 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

اســترس یک واکنش طبیعى بدن است که در واقع 
ما را قادر مى ســازد متعادل عمل کنیم. اما اگر مزمن 
باشد، مى تواند ســبب بروز مشکالت زیادى ش ود. در 
ادامه این مطلب با هفت عالمتى که نشــان مى دهد 
استرس بر تار و پود زندگى  فرد اثر منفى گذاشته  است 

آشنا مى شوید.

1. بدن درد
 تا وقتى که درد  تحمل ناپذیر نشــود، به زمزمه هاى 
بدن گوش نمى دهیم. در اثر اســترس زیاد مى توانید 
مشکالت معده، اســهال، تنش عضالنى، درد قفسه 
سینه و تپش قلب را تجربه کنید. هر زمان که بدن درد 
دارید، به بدنتان توجه کنید. عالیم را نادیده نگیرید. 
پذیرش و آگاهى از اینکه نیاز به تغییر دارید، اولین قدم 

براى مقابله با استرس است.

2. خوب نمى خوابید
هرگونه نوسان در الگوى خواب، هم خواب بیش از حد 
و هم بى خوابى مى تواند نشانه استرس باشد. مراقبه، 
ورزش و یک رژیم غذایى مفید و متعادل به مشکالت 
خواب کمک مى کنند. اما در نهایت، باید مشــکل را 
ریشــه اى حل کنید. الگوى خواب با افزایش سن و 

عوامل محیطى تغییر مى کند؛ با این حال، وقتى بیش 
از حد اســترس دارید، خواب یکى از اولین چیز هایى 

است که تحت تأثیر قرار مى گیرد.

3. نوسانات وزنى
آیا پرخورى مى کنید یا یادتــان مى رود غذا بخورید؟ 
استرس باعث کاهش ســرعت متابولیسم و افزایش 
وزن مى شود. تغییر اشتها و نوسانات وزنى نشانه تحت 
تأثیر قرار گرفتن روح و جسم اســت. آیا بیش از حد 
شیرینى مى خورید؟ یا به اندازه کافى غذا نمى خورید؟ 
بدن مثل یک وسیله است و نحوه برخورد ما با آن، بر 
اساس تواناییمان براى مقابله با مشکالت روحى است.

3. نمى توانید آرام بنشینید
ناآرامى نشانه عظیمى از استرس بیش از حد است. اگر 
اضطراب مداوم دارید و حتــى نمى توانید یک کتاب 
بخوانید، وقت آن است که مشکلتان را حل کنید. گاهى 
اوقات، ذهن بدترین دشمن است. وقت آن است که 

براى مدیریت اضطراب و ترس خود کمک بگیرید.

4. صبر کافى در برخورد با دیگران ندارید
یکى از اولین عالیم فشــار بیش از حد، عدم داشتن 

صبر در برخورد با دیگران اســت. اگر سریع عصبانى 
مى شــوید، به احتمال زیاد در زندگى خــود بیش از 
حد مورد فشــار قرار گرفته اید. عدم صبر در تعامل با 
دیگران نشانه این است که باید کمى از فشار روى تان 

بکاهید.

6. نوسانات عظیم خلق و خوى دارید
با افزایش سطح استرس، ســالمت روان تحت تأثیر 
قرار مى گیرد. اگر یک لحظه احســاس خوشبختى 
مى کنید و لحظه اى بعد گریــه مى کنید یا عصبانى 
مى شوید، ممکن است هورمون هاى شما تحت فشار 

زیاد نامتعادل شده باشند.

7. ریزش مو
استرس زیاد ممکن است باعث تغییر در عملکرد هاى 
فیزیولوژیک معمول بدن شــود و دچار ریزش موى 
شدید شوید. این اثر مى تواند نگران کننده باشد. مختل 
شــدن چرخه طبیعى مو، مى تواند ناشى از فشار هاى 
فیزیولوژیکى قابل توجه بر بدن شما باشد. بنابراین، اگر 
در حال تجربه چنین چیزى هستید، وقت آن است که 
ببینید از نظر احساسى چه عواملى باعث این تغییرات 

فیزیکى شده  است.

استرس چه بالیى سر سالمتى تان 
مى آورد

متخصصان تغذیه مى گویند گنجاندن آناناس به رژیم غذایى مى تواند 
عوارضى چون بیمارى هاى قلبى، پوکى استخوان و... را کاهش دهد.

آناناس یکى از میوه هاى پرطرفدار گرمسیرى است. این میوه سرشار 
از ویتامین ها، مواد معدنى و مواد مغذى مورد نیاز بدن اســت. به دلیل 
خواص بى شمار از آن به عنوان تضمین کننده سالمت قلب نام مى برند.
تحقیقات نشان داده است 230 گرم آب آناناس حاوى 132 کیلو کالرى 
انرژى، نیم گرم فیبر، 32 گرم کلسیم، 78/0 میلى گرم آهن، 30 میلى 
گرم منیزیم، 26/1 منگنز، 20 میلى گرم فسفر، 325 میلى گرم پتاسیم، 

5 میلى گرم سدیم و 25 میلى گرم ویتامین C است.
محققان مى گویند مواد مغذى موجود در آناناس خواص ذیل را براى 

بدن به ارمغان مى آورد:
1- افزایش ایمنى بدن: آناناس بهترین منبع ویتامین C است که 
خاصیت آنتى اکسیدانى و ضدالتهابى دارد. ویتامین C باعث افزایش 
تولید گلبول هاى سفید خون که مســئول مبارزه با عوامل بیمارى زا 

هستند، مى شود.
2- افزایش سالمتى قلب: با جلوگیرى از لخته شدن خون و بهبود 
روند چرخش خون در بدن، باعث تقویت سالمت قلب مى شود. همین 
امر خطر وقوع حمله قلبى و سکته مغزى را کاهش مى دهد. این میوه 
همچنین حاوى آهن است که مى تواند باعث افزایش تولید سلول هاى 

خونى شود.
3- تقویت استخوان ها: به دلیل وجود منگنز و کلسیم، آناناس 
مى تواند باعث تقویت اســتخوان ها و مفاصل شود. کلسیم همچنین 

مى تواند خطر ابتال به پوکى و بیمارى هاى استخوانى را کاهش دهد.
4- درمان حمالت آلرژیک: ویتامین C موجود در آناناس همچنین 
مى تواند بهترین درمان براى تولید مخاط اضافى در گلو و سینوس ها 
باشد. اگر از حمالت آلرژیک کالفه شده اید، مى توانید آب آناناس را به 

رژیم غذایى خود اضافه کنید.
5- کاهش سطح استرس: آناناس داراى ویتامین خانواده B است 
که مى تواند باعث افزایش عملکرد شناختى و بهبود سالمت مغزى شود. 
آمینو اسید تریپتوفان موجود در آناناس باعث تحریک ترشح سروتونین 
در مغز مى شود. سروتونین نقش مهمى در کارکرد ها شامل تنظیم در 
حاالت روحى، اشتها و خواب مى شود و بر حافظه و یادگیرى تأثیر دارد.

6- بهبود بینایى: به دلیل ویتامین هــاى C و A موجود در آناناس، 
مصرف این میوه مى تواند باعث بهبود بینایى شــود. ویتامین A خطر 
کاهش قدرت دید به دلیل کهولت ســن را کاهــش مى دهد. توصیه 
مى شود افراد کهنسالى که در معرض خطر کاهش قدرت بینایى قرار 

دارند به صورت مستمر از آب آناناس در رژیم غذایى خود بهره ببرند.

6 خاصیت جادویى آب آناناس 
براى بدن

گروهى از پزشــکان اتفاق نظر دارند که هر فــردى مى تواند روزانه 
چهار قرص نارنگى بخورد و باید آن را با رگه هاى سفید موجود در آن 
مصرف کند. پزشکان افزودند که این نوع مرکبات به طور کلى مفید و 
سالم است زیرا حاوى مقدار زیادى ویتامین C است، در حالى که مقدار 

کالرى نارنگى کم است.
«فاطمه دغویغا»، متخصص تغذیه در مرکز تحقیقات پزشــکى ملى 
غدد درون ریز وزارت بهداشت روسیه در پاسخ به پرسشى درباره تعداد 

نارنگى هاى قابل خوردن در روز گفت: روزانه چهار نارنگى.
«یکاترینا بورلیوا»، متخصص تغذیه مشــهور اظهار کرد که نارنگى 
کالرى کمى دارد و مصرف آن به افرادى که به دنبال حفظ وزن و عدم 

افزایش آن هستند، توصیه مى شود.
 C بورلیوا توضیح داد که نارنگى حاوى مقــدار تقریبًا زیادى ویتامین
اســت، عالوه بر این حــاوى ویتامین هاى گــروه B و ویتامین A و 
همچنین کاروتن، کلسیم، منیزیم و فسفر است - در کل حدود 10 تا 15 

ویتامین و مواد معدنى در نارنگى وجود دارد.
او بر لزوم خوردن رگه هاى سفید در مرکبات تأکید کرده است، زیرا این 
فیبرها به روند ساده جذب کربوهیدرات کمک مى کنند و این به ویژه 

براى بیماران دیابتى مفید است.
این پزشــک تأکید کرد: افرادى که به بیمارى هاى گوارشى همچنین 
بیمارى هاى آلرژیک مبتال هستند، به طور کل نباید نارنگى و مرکبات 

بخورند.

مطالعات جدید دانشمندان نشان مى دهند موز خواص فراوانى دارد و مى تواند افسردگى 
را درمان کند.

افسردگى امروزه یکى از بیمارى هاى بسیار شایع است. این بیمارى به طور جدى باعث 
اختالل ذهنى شده و تأثیرات منفى بر اندیشه و عملکرد افراد دارد. از دست دادن اشتها 

و انرژى و همچنین سخت فکر کردن از دیگر نشانه هاى رایج ابتال به افسردگى است.
براى درمان افســردگى از مشــاوره روانى و تجویز دارو استفاده مى شــود. دارو هاى 
ضدافسردگى طورى طراحى شده اند که کارکرد شیمیایى مغز را تغییر دهند؛ با این حال، 
در بسیارى از موارد عالوه بر کارکرد هاى درمانى، متأسفانه مصرف این دارو هاى شیمیایى 
مى تواند منجر به عوارض جانبى ناخوشایند شــود که روز به روز زندگى و فعالیت فرد را 

تحت تأثیر قرار مى دهد.
تاکنون تحقیقات گسترده اى از سوى دانشمندان براى یافتن دارویى طبیعى براى درمان 
افسردگى صورت گرفته است. دارو هاى گیاهى عوارض جانبى کمترى نسبت به دارو هاى 

شیمیایى دارند (در بسیارى از موارد هیچ عوارض جانبى ندارند).
براى مثال، دانشــمندان هندى در تحقیقات خــود پى بردند که مــوز، داراى خواص 
ضدافسردگى است. محققان پس از آنکه مشــاهده کردند موز داراى سطح باالى آنتى 
اکسیدان اســت، تالش کردند از این میوه براى آزمایش درمان افسردگى در حیوانات 

بهره ببرند.
فرایند اکسیدان در بدن ارتباط مستقیمى با اختالالت مربوط به افسردگى دارد. این امر 
ناشى از عدم توازن میان رادیکال هاى آزاد و آنتى اکسیدان ها در بدن است؛ با این حال، 

آنتى اکسیدان ها مى تواند با مبارزه با اکسیدها، سطح تنش بدن را کاهش دهد.
مطالعات در موش هاى آزمایشــگاهى نشــان داد درمان با موز باعث بهبود افسردگى 
آنها شد. این امر ناشى از آنتى اکسیدان هاى موجود در موز بود که باعث کاهش عالیم 
افسردگى شد. دانشمندان مى گویند این تحقیقات تأیید مى کند مصرف موز مى تواند به 

عنوان یک روش گیاهى براى درمان افسردگى به کار رود.
با این حال، موز خواص دیگرى نیز دارد. این میوه سرشار از فیبر، تقویت 

کننده سالمت قلب، سرشار از مواد مغذى مانند ویتامین B، کلسیم، 
پتاسیم، ریبوفالوین، منگنز و آهن است که براى تندرستى و 

سالمت ذهنى و جسمى مفید است.

چه تعداد نارنگى در روز 
براى بدن مفید است؟ تأثیر شگفت انگیز موز بر درمان افسردگى

اند ت غذا ژ ه آنانا گنجاندن ند گ ه انتغذ تخ

ن ىب بر

گى
الیم

د به 

در فصل زمســتان نیاز بدن به انرژى افزایش مى یابد. در این فصل، سرما باعث ایجاد التهاب 
مفصل و درد مى شود و از طرفى سرماخوردگى و آنفلوآنزا شــیوع پیدا مى کند. بسیارى از این 
بیمارى هاى زمســتانى به علت کمبود مواد معدنى یا ویتامین رخ مى دهد از این رو با مصرف 

ویتامین ها، مى توان انرژى مورد نیاز بدن را تأمین و از بروز این بیمارى ها پیشگیرى کرد:
 ■ ویتامین C: شروع زمســتان همراه با عفونت هایى مانند ســرماخوردگى، سرفه، تب و 
آنفلوآنزاست. این در حالى اســت که مصرف ویتامین C منجر به تقویت سیستم ایمنى بدن و 
کاهش طول دوره این بیمارى ها مى شود. ویتامین C نوعى آنتى اکسیدان است که باعث کاهش 
التهاب در بدن نیز مى شود. در زمستان مى توانید ویتامین C مورد نیاز خود را از طریق مصرف 

مرکبات، سبزیجات تیره رنگ و مکمل هاى این ویتامین دریافت کنید.
 ■ ویتامین D: اگرچه مصرف ویتامین D در تمام طول سال مورد نیاز است، اما در فصل زمستان 
و با مایل شدن نور خورشید، نیاز شــما به این ویتامین بیشتر مى شود. در طول زمستان احتمال 
بروز دردهاى اســتخوانى و مفصلى به دلیل عدم تابش کافى نور خورشید بیشتر است. به گفته 
متخصصان تمام بزرگساالن زیر 70 سال باید روزانه 600 واحد بین المللى ویتامین D مصرف 

کنند و حداقل 30 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید باشند.
 ■ ویتامین E: مصرف این ویتامین براى کمک به حفظ ســالمت پوست ضرورى است و از 
خشکى پوست در زمستان جلوگیرى مى کند. گوشت و ماهى، اسفناج، بروکلى، بادام سرشار از 

این ویتامین هستند.
 ■ ویتامین ب کمپلکس: تمام ویتامین هاى گروه B را در زمستان به میزان کافى مصرف 
کنید. این ویتامین ها کربوهیدرات را به انرژى تبدیل مى کنــد تا چربى ها و پروتئین ها براى 
 B12 به ویژه ویتامین B سوخت، مصرف شــود. به همین دلیل اســت که با مصرف ویتامین

افسردگى و اضطراب ناشى از کوتاه شدن روزها در زمستان را کاهش مى یابد.
 ■ امگا 3: این یک ویتامین نیست اما نقش مهمى در فصل زمستان براى سالمت شما دارد. 
اسیدهاى چرب امگا 3 سطح چربى خوب خون یا اچ دى ال را حفظ مى کنند. بسیارى از افراد در 
طول زمستان دچار بیمارى هاى مفصلى مى شوند و این در حالى است که مصرف امگا 3 منجر به 

کاهش درد و سفتى مفصلى که از نشانه هاى آرتروز و آرتریت روماتوئید است مى شود.

بدنتان ویتامین دارد؟

دردهاى قفسه سینه کدام اند؟

مطالعه اى که اخیراً در ژورنال کالج قلب و عروق آمریکا منتشر شد، نشان داد که کنار گذاشتن صبحانه با تصلب 
شرایین ارتباط نزدیک دارد. کنار گذاشتن صبحانه همچنین با افزایش خطر حمله قلبى و انسداد شریان قلب همراه 
است. عالوه بر این، کنار گذاشتن صبحانه مى تواند باعث گرسنگى شما در اواخر روز و در نتیجه منجر به پرخورى 
شود. اگر این روند ادامه یابد، فرد در معرض خطر چاقى و عوارض ناشى از آن قرار مى گیرد؛ براى مثال، افراد داراى 
اضافه وزن در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى، سکته مغزى و فشــار خون باال هستند. در موارد 
شدید، چاقى مى تواند منجر به دیابت نوع 2 شود. کارشناسان خوردن صبحانه سنگین را براى مهار گرسنگى در 

اواخر روز توصیه مى کنند.  
بر اساس مطالعه اخیر منتشر شده در سالنامه تغذیه و متابولیسم، اگر مى خواهید صبحانه یک وعده کامل غذایى میل 
کنید، مى توانید بلغور جو دوسر بخورید. در این مطالعه، محققان مرکز تحقیقات چاقى تغذیه اى نیویورك بررسى 
کردند که چگونه انواع مختلف صبحانه بر اشتهاى فرد در بقیه روز تأثیر مى گذارد. شرکت کنندگانى که بلغورجو دوسر 
خورده بودند، احساس سیرى بیشترى نسبت به شرکت کننده هایى که برگه ذرت (برشتوك) مصرف کردند، داشتند.

یک متخصص قلب و عروق گفت: دالیل درد قفسه سینه مى تواند از مشکالت جزئى مانند سوء 
هاضمه یا استرس تا فوریت هاى پزشکى جدى مانند حمله قلبى یا انسداد ریوى، متفاوت باشد.

ســولماز علوى در رابطه با گرفتگى عروق کرونر و تصلب شراین، اظهار کرد: وقتى بحث آرترو 
اسکلروزیس و گرفتگى عروق قلبى مطرح مى شود با دو پدیده سکته ها و آنژین هاى قلبى روبه 

رو هستیم.
وى با اشاره به عالیم سکته قلبى و گرفتگى رگ قلب، گفت: از عالیم مهم این مشکل درد سینه 
است؛ این درد در قسمت میانى قفسه سینه رخ داده و شدید است و معموًال سکته قلبى در حین 

استراحت اتفاق مى افتد.
علوى افزود:  در این شرایط شخص درد شــدیدى در بین قفسه سینه با انتشار به دست ها و فک 
احساس مى کند که همراه با تعریق است و گهگاه با تهوع و استفراغ هم همراه خواهد بود، در این 
شرایط مداخله اورژانس بســیار جدى بوده و حتمًا افراد باید با 115 تماس بگیرند و یا به نزدیک 

ترین مرکز درمانى مراجعه کنند.
این متخصص قلب و عروق بیان کرد: دردهاى قســمت میانى قفسه سینه که شدیدند در حین 
اســتراحت اتفاق مى افتند و بیش از 20 دقیقه طول دارند نشانه سکته قلبى هستند و این عالیم 

همان دفعه اول هم بسیار مهم است. 
وى بیان کرد: دالیل درد قفسه سینه مى تواند از مشکالت جزئى مانند سوء هاضمه یا استرس تا 

فوریت هاى پزشکى جدى مانند حمله قلبى یا انسداد ریوى، متفاوت باشد.
علوى با اشاره به اینکه توضیح دلیل مشخص درد قفسه سینه مى تواند دشوار باشد، عنوان کرد: 
یافتن علت درد در قفسه سینه شــما مى تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص اگر هرگز عالیم 
قبلى نداشته اید، حتى پزشکان تصمیم گیرى سختى در مورد اینکه آیا درد قفسه سینه، عالمت 

یک حمله قلبى است یا موردى با اهمیت کمتر مانند سوء هاضمه، دارند.
این متخصص قلب و عروق عنوان کرد: اگر بیش از چند دقیقه درد غیر قابل توضیح قفسه سینه 

تجربه کردید، به جاى تشخیص خودسرانه سریعاً به دنبال کمک پزشکى باشید.
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با این حال، موز خواص دیگرى نیز دارد. این میوه سرشار از فیبر، تقویت 
Bکننده سالمت قلب، سرشار از مواد مغذى مانند ویتامین B، کلسیم، 

پتاسیم، ریبوفالوین، منگنز و آهن است که براى تندرستى و 
سالمت ذهنى و جسمى مفید است.

کاهش اشتها با مصرف یک ماده  غذایى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

و از نشــانه هاى آفرینش گونه هاى مختلف پرندگان اســت. پرندگانى در 
شکاف هاى زمین و رخنه هاى دره ها و فراز کوه ها، جاى دارند. پرندگانى 
با بال هاى گونه گون و شــکل هــا و هیئت هاى مختلف و متبایــن، گرفتار در 
چنبــر فرمانبــردارى او، در اطراف گســترده هــوا و فضاى گشــاده جّو، 
بال زنان مى پرنــد. آنها روزگارى نبــوده اند و خداوندشــان از کتم عدم به 

عرصه وجود آورد و اشکال و صورت هاى شگفت انگیز داد.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره  990/1013 
(2099001188000038 در سامانه ستاد) 

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298  نزد 
بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به 
«سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در 

صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36270820- 031)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1 /1399/10 لغایت ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1399/10/11

جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز دوشنبه مورخ 
1399/10/15 ساعت 9:00 صبح واقع در سگزى برگزار می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد 

بود. (تلفن جهت هماهنگى: 09132652060، آقاى شیرنشان)
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/10/22 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی (پاکت الف) 

نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1399/10/23 -  سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

  به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir        www.erec.co.ir         www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir

نوبت اول

شماره 
مبلغ تضمین شرکتموضوع مناقصهمناقصه

شرایط و  الزامات ورود به مناقصه در مناقصه (ریال)

990/1013
خرید، حمل، زیرسازى و نصب دیوار بتنى 

پیش ساخته به منظور محصور نمودن پست 
برق شهرستان سگزى

500/000/000 ریال
دارا بودن گواهینامه صالحیت 

پیمانکارى با حداقل رتبه 5 ابنیه 
از سازمان برنامه و بودجه کشور

م الف: 1064310

آگهى مزایده 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد تعدادى پالك مسکونى از طریق آگهى مزایده به فروش برساند.
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/10/15

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/10/16
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 99/10/27

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

چاپ دوم

م.الف:1060537

آگهى مزایده

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد  

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه 
پالك تجارى واقع در طرح تفکیکى بانک ملت اقدام نماید.لذا شرکت کنندگان مزایده مى توانند جهت 
دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 99/10/10 مراجعه و تا تاریخ 99/10/11 

نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

نوبت دوم

م.الف:1060588

آدرس متراژ مدرك مالکیت عنوان ردیف
جنب بانک ملت 300/60 عادى پالك تجارى شماره 4 1

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 99/905827 مورخ 1399/09/30

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یکباب زیرزمین از رقبات موقوفه اهل البیت (علیه الســالم) واقع در شاهین شــهر خیابان فردوسى فرعى 3 شرقى 
جنب پاساژ یاس، به مدت یکسال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 23/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه

 مورخ 99/10/17 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.
م الف: 1064627 

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 99/905838 مورخ 1399/09/30

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یکباب زیرزمین از رقبات موقوفه اهل البیت (علیه الســالم) واقع در شاهین شــهر خیابان فردوسى فرعى 3 شرقى 
جنب پاساژ یاس، به مدت یکسال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 8/500/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه

 مورخ 99/10/17 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.
م الف: 1064629 

بیست و یکمین برنامه «هر یک شــنبه، یک افتتاح» به 
پروژه هاى عمرانى خدماتى منطقه 3 اختصاص داشــت. 
در این برنامه که به صورت غیرحضورى برگزار شــد، بالغ 
بر 2000 میلیارد ریال پروژه، بهره بردارى و یا آغاز شــد. 
آغاز عملیات اجرایى پارکینگ سنبلستان و بهره بردارى از 
پروژه بهسازى و مرمت شده اثر تاریخى حمام شاهزاده ها 

از مهمترین این پروژه ها بود. 
شهردار اصفهان با حضور در صحن علنى شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان و در برنامه غیرحضورى «هر یک شنبه، 
یک افتتاح» براى معرفى و بهره بــردارى از پروژه هاى 
منطقه 3، با اشاره به اینکه امروز قطار پروژه هاى عمرانى 
آمده تا در منطقه 3 بدون توقف به مســیر خود ادامه دهد، 
اظهار کرد: یکى از شعارهاى ما پاسدارى از میراث فرهنگى 
و تاریخ بشرى در این شهر بود. تقریباً بخش زیادى از بافت 
تاریخى شهر اصفهان در منطقه 3 قرار دارد، به طورى که 
از 220 محله در اصفهان 14محله منطقه 3 هرکدام یک 

گنجینه بشرى است.   
قدرت ا... نوروزى ادامه داد: شهردارى براى مرمت حمام 
شاهزاده ها اقدام کرد و امروز این اثر تاریخى با هزینه اى 
بالغ بر 50 میلیارد تومان مرمت و بازسازى شده و آماده بهره 
بردارى است تا دیگر شاهد ویرانه شدن این بخش از تاریخ 

شهر نباشیم. 
شــهردار اصفهان تصریح کرد: این کار از نابودى و محو 
حمام شاهزاده ها جلوگیرى مى کند و این نشانه بزرگى از 
احساس مسئولیت مدیریت شهرى براى پاسدارى از این 

دستاوردهاى بشرى است.  
وى با اشــاره به اینکه در همه نقاط شــهر اصفهان این 
حساسیت وجود دارد، گفت: کسانى که بخواهند این رسالت 
را زیر سئوال ببرند، باید بدانند معتقدیم به دلیل حساسیت 

میراثى در منطقه 3 باید از این منطقه کامًال مراقبت شود 
و اگر ســهواً خطایى صورت مى گیرد کــه موجب آزرده 
خاطر کردن دوستداران شــهر مى شود، شهردار منطقه با 
شجاعت اقدامات اصالحى را انجام دهد و طبق نظر میراث 

فرهنگى حرکت کند.    
وى با اشاره به افتتاح پروژه هاى منطقه 3 و آغاز عملیات 
عمرانى پارکینگ سنبلستان به صورت غیرحضورى و بدون 
حضور مردم، اظهار کرد: برگزارى افتتاحیه با این شــیوه، 
بخشى از آثار خاصى است که در کشور به خاطر کرونا ایجاد 
شده است؛ امیدواریم مردم شریف اصفهان این اقدامات و 
افتتاحیه ها را از طریق فضاى مجــازى دنبال کنند تا در 

جریان اتفاقات شهر باشند.   
شــهردار اصفهان با قدردانى از همراهى اعضاى شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان براى حساسیت نسبت به مسائل میراث 
فرهنگى در شهر اصفهان و تصویب لوایح و طرح هایى در این 
راستا اظهار کرد: با کمک این مصوبات است که شهردارى 

توانسته در این زمینه اقداماتى داشته باشند. 
■■■

همچنین علیرضا نصر اصفهانى، رئیس شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با اشــاره به اینکه مدیریت شهرى تالش 
شبانه روزى دارد تا مأموریت خود را به پیش ببرند و اصفهان 
مسیر توسعه و پیشرفت را طى کند، گفت: از تالش هاى 
شهردارى منطقه 3، پیمانکاران، کارگرانى که در رقم زدن 

این طرح ها نقش داشتند، تشکر مى کنم.
وى با اشاره به روز پرســتار، اظهار کرد: به منظور جبران 
بخشى از زحمات پرستاران و پزشکان و کادر درمان، حدود 
7000 تقدیرنامه از سوى مدیریت شهرى اصفهان براى 
تیم پزشکى و کادر درمان در شهر اصفهان تهیه شده و به 
زودى توزیع خواهد شد چراکه این اقدام در محور وظایف 

ماست. 
■■■

در ادامه، حسین کارگر، مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان با 
اشاره به اینکه بودجه تصویبى شهردارى منطقه 3 در سال 
جارى 198 میلیارد تومان بود که 79 درصد آن معادل 155 
میلیارد تومان جذب شده است، گفت: بودجه عمرانى منطقه 
در سال جارى 120 میلیارد تومان، بودجه جارى 50 میلیارد 
و ســهم متمرکز 3/5 میلیارد تومان اســت که با توجه به 
افزایش صدور پروانه ساختمانى نسبت به 98 و 97 افزایش 

درآمدها نیز قابل توجه بود. 
وى ادامه داد: آمار پروانه صادره منطقه 3 تا 25 آذر ســال 
جارى 281 هزار مترمربع در قالب 272 پروانه بود که نسبت 

به سال گذشته 10 درصد افزایش داشتیم.
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان تصریح کرد: امروز بالغ 

بر 2000 میلیارد ریال بهره بــردارى از پروژه ها داریم که 
اقداماتى که در منطقه 3 انجام مى شــود نسبت به سایر 
مناطق متفاوت است چراکه در این منطقه بر احیاى بافت 
تاریخى و مرمت اماکن تاریخى در این چند ســاله اقدام 

شده است. 
وى با اشــاره به اینکه به منظور ســهولت و روان سازى 
در این قسمت شــهر، واحدى تحت عنوان بازآفرینى در 
شهردارى شــکل گرفت و درخواست ســرمایه گذاران 
در بخش خصوصــى براى احیاى بافت هــاى تاریخى و 
خانه هاى قدیمى مورد بررسى قرار گرفت، گفت: در همین 
زمینه هم امسال همایشــى تحت عنوان «میراث داران 
شــهر» برگزار کردیم و همکارى ها و درخواست ها براى 

اقدامات مشارکتى مورد بررسى قرار گرفت.  
کارگر با بیــان اینکه قدمت حمام شــاهزاده ها به دوران 

صفوى بازمى گردد و این مکان به صورت مخروبه درآمده 
بود، گفت: شهردارى توانست با تملک این مکان و صرف 
هزینه 50 میلیارد تومانى براى آزادسازى و احیاى آن این 

حمام 700 مترمربعى را از تخریب نجات دهد. 
وى ادامه داد: همچنین احداث خیابان حکیم سبب مخروبه 
شدن حمام خسروآقا با قدمت صفوى شده بود که مرمت این 
حمام نیز در این دوره آغاز و انجام شد و در جهت اقدامات 

فرهنگى در اختیار بخش خصوصى قرار مى گیرد.  
مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان افــزود: یکى دیگر از 
پروژه هاى مرمتى منطقه 3، احیاى موزه ســراى خیار در 
محور میدان تا میدان شــهر اصفهان است؛ این اثر هم در 
زیربناى 3000 مترمربع تملک و براى مرمت و تملک آن 

22 میلیارد هزینه شد.  
وى با بیان اینکه اجراى عملیات آسفالت بردارى، زیرسازى، 
سنگ فرش و گچ سازى سقف بازارچه آقا در گذر هارونیه 
از دیگر طرح هاى مرمتى در منطقــه 3 بود، تصریح کرد: 
همچنین ســاماندهى محور تاریخى دردشت امسال آغاز 
شــد و به پایان رســید. مرمت بازار نظامیه با اعتبار یک 
میلیارد تومــان از دیگر طرح هاى میراثى شــهردارى در 

این منطقه بود.  
کارگر مناسب سازى ســطح خیابان ها و پیاده روها براى 
عبور افراد داراى معلولیت، احداث ســرویس بهداشتى در 
توحیدخانه، مرمت و بازسازى ســرویس هاى بهداشتى 
سطح منطقه و تکمیل تجهیزات میدان امام على (ع) که 15 
میلیارد هزینه دربرداشت را از دیگر طرح هاى اجرا شده در 

سطح منطقه عنوان کرد.
وى با اشــاره به اینکه براى اجراى کف فــرش، پیاده راه 
وسط و آب نماى وســط محور چهارباغ عباسى تاکنون 
16 میلیارد تومان از طریق منطقه 3 هزینه شــده است، 

اظهار کرد: اجراى طرح هاى مشــارکتى بخش دیگرى 
از دستاوردهاست که در این زمینه امروز پروژه مشارکتى 
مجتمع تجارى – ادارى موقوفه شیخ علیخان بهره بردارى 

مى شود. 
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان افزود: سهم شهردارى 
اصفهان از این مجتمع 22 واحــد ادارى و 2 واحد تجارى 

است.
وى با بیان اینکه پروژه پارکینگ طبقاتى سنبلســتان نیز 
امروز به صورت مشارکتى کلنگزنى مى شود، گفت: عرصه 
این پارکینگ دو هزار و 500 متر است که زیربناى آن به 10 
هزار و 700 متر با ظرفیت 350 تا 400 خودرو مى رسد و تا 

18 ماه دیگر بهره بردارى مى شود.  
کارگر افزود: از ســوى شــهردارى منطقه 3 ساالنه 30 
میلیارد تومان هزینه رفت و روب و فضاى ســبز مى شود 
که از پاکبانان و کارگران که طى این یکســال در شرایط 
سخت کرونایى کار را به نحو احسن انجام دادند و توانستند 
با اقدامات خود یک روز تأ خیر در کار نداشته باشند، قدردانى 

مى کنم.
وى ادامه داد: در حوزه فرهنگى منطقه نیز تمام رخدادها 
به سرانجام رسید و امسال طرحى توسط معاونت فرهنگى 
پیشنهاد شد که اقدامات و رخدادهایى 14 محله منطقه، به 
تصویر کشیده شــود که در نهایت یکى از محالت به نام 
«نقش جهان» در کتابى با نام «نگین اصفهان» به تصویر 

کشیده شد. 
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان افزود: در سال جارى با 
توجه به اقدامات زیاد در حوزه آزادسازى 16 میلیارد تومان 
براى آزادســازى، عقب نشــینى و رفع گلوگاه ها، هزینه 
اجرایى داشتیم که نسبت به سال قبل گلوگاه هاى بیشترى 

در محله هاى منطقه 3 برطرف شد. 

با صرف هزینه 50 میلیارد تومانى و در قالب بهره بردارى از پروژه هاى منطقه 3 شهردارى؛ 

حمام تاریخى «شاهزاده ها» در اصفهان احیا شد


