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چرا دچار 
زوال عقل
مى شویم؟

شوراى ششم اصفهان، بدون اصالح طلبان!
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کوییک S در یک قدمى 
ورود به بازار

رونمایى از 4 کتاب 
حوزه سینما در هفته 
فرهنگى اصفهان

معضل خشکى زاینده رود 
روز به روز بیشتر مى شود
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تزریق واکسن 
کرونا در اصفهان به 
55 هزار نفر رسید

دمانس یا بیمارى زوال عقل، نوعى اختالل ذهنى و مغزى 
است که منجر به کاهش سطح حافظه و قدرت تجزیه  و تحلیل 

انسان مى  شود. این بیمارى طى دهه هاى قبل به نسبت 
گذشته، رواج بیشترى یافته و افراد متعددى را درگیر کرده 

است. زوال عقل عارضه اى است که به  صورت...

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان گفت: نزدیک به 55 هزار نفر تاکنون در استان 
اصفهان واکسن زدند که از کارکنان بیمارستان و بهداشت، 
خانه هاى ســالمندان، بخشــى از جانبازان، تعدادى از 
پاکبانان بوده اند. رضا فدایى با بیان اینکه روزانه به طور 
متوسط به 3 تا 4 هزار نفر واکسن کرونا تزریق مى شود، 
افزود: واکسیناسیون بیش از 90 درصد کادر بیمارستان 
انجام شده است و در حوزه بهداشت 100 درصد و پزشکان 
بخش خصوصى و کلینیک ها هنوز در حال انجام است و 

به درصد قابل توجهى هنوز نرسیده است.
وى در پاسخ به این ســئوال که یکى از پرسنل اورژانس 
اصفهان سه روز بعد از تزریق واکســن آسترازنکا دچار 

ایست قلبى مى شود و فوت مى کند...
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کمند امیرسلیمانى:
چهره ام مناسب نقش مثبت 
است اما با نقش خاکسترى 

شناخته شدم

حدادى فر: آینده درخشانى در 
انتظار ذوب آهن است

کاپیتــان ذوب آهن معموًال کم حرف اســت و بــه گفته خودش 
عالقه اى به صحبت کردن در این شرایط سخت نداشته اما هنوز 
هم امید در دل او و هم تیمى هایش زنده است و به دنبال بقا در لیگ 
مى گردند. قاســم حدادى فر را از نظر فنى و اخالقى مــى توان یکى از 

بهترین هاى لیگ در این چند سال اخیر به حساب آورد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

5 بیمارستان صحرایى
 با الگوگیرى از 

بیمارستان هاى اصفهان 
راه اندازى شود

اشتغال 2000 نفرى در بخش ماهى زینتى
3

محمدزاده:محمدزاده:
در ذوب آهن دیگر استرس در ذوب آهن دیگر استرس 

سقوط وجود نداردسقوط وجود ندارد

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز شماره 2208/ش مورخ 99/10/15 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى به صورت اجاره 
محل بازار میوه و تره بار واقع در خیابان طالقانى نبش بلوار امامت بر اساس 
قیمت کارشناسى ماهیانه 350/000/000 ریال از طریق آگهى مزایده عمومى به 

افراد حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/02/25 به دبیرخانه حراست 

تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف: 1126321 

آگهى تجدید مزایده عمومى (نوبت دوم) چاپ دوم

آگهى دعوت به همکارى
شــرکت برق منطقــه اى اصفهــان در نظــر دارد 
جهت تکمیــل کادر فنــى و نیروى انســانى خود 
در مشــاغل اپراتــورى و نگهبانى ایســتگاه هاى 
انتقــال و فوق توزیع بــرق  (فشــارقوى) به صورت 
برون ســپارى از طریق شــرکت هاى خصوصى 
«فناورى اطالعات آرامین» و «صیانت گســتر کوثر» 
از بین واجدین شــرایط فارغ التحصیل مرد با برگزارى 
آزمون کتبى، مصاحبه حضــورى و گزینش دعوت به 
همکارى نماید. متقاضیان مــى توانند جهت اطالع از 
شرایط و ثبت نام از روز شنبه مورخ 1400/02/11 تا پایان 
 www.hrtc.ir روز جمعه مورخ 1400/02/17 به سایت

مراجعه نمایند.

مانور آمادگى سیســتم هاى تامین برق اضطرارى در شــرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان با حضور مدیرعامل شرکت مهندسى آبفاى کشور و مدیرکل بحران وزارت نیرو  

به صورت ویدئو کنفرانس  همزمان با سایرشــرکت هاى آب وفاضالب 
کشور  برگزارشد

مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور هدف از  برگزارى این  
مانور  را آمادگى سیستم هاى تامین برق اضطرارى در ساعات اوج مصرف  
با استفاده از دیزل ژنراتورهاى موجود در صنعت آب و فاضالب دانست.  

حمیدرضا جانباز با بیان این که  سال ســختى در تامین خدمات پایدار به 
مردم در پیش داریم اعالم کرد: امســال به دلیل محدودیت شدید منابع 
آبى و افزایش دما  بیشتر مناطق در فالت مرکزى و شرق کشور با تنش 

آبى روبرو هستند. 
 مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور بر جلب رضایت مردم 
درخصوص دسترسى پایدار به  خدمات صنعت آبفا تاکید کرد و خاطرنشان 
ساخت: مدیران   شــرکت هاى آب و فاضالب در ســطح کشور  باید  با 
برگزارى  جلسات مســتمر  مقابله با تنش آبى واقدامات پپیشگیرانه  از 

تبعات بحران کم آبى جلوگیرى کرده تا رضایت مردم که هدف نهایى صنعت اســت 
حاصل شود. 

وى همچنین  بر بررسى مستمر درگاه هاى ارتباطى مردم با شرکت هاى آب و فاضالب 

تأکید کرد: همه درگاه هاى ارتباطى مردم با  شرکت هاى آب و فاضالب باید به صورت 
شبانه روزى بررسى شوند تا خدمات به صورت عادالنه توزیع شود.

وى به نقش روابط عمومى در سنجش میزان  رضایت مندى مردم از خدمات پایدار آبفا  
اشاره کرد وگفت : روابط عمومى باید به عنوان یک درگاه ارتباطى میان مردم و صنعت، 

زمینه ساز دریافت مطالبات آنان در شهرها و روستاها  باشد.  

برگزارى مانور آمادگى سیستم هاى تأمین برق اضطرارى
 در آبفاى اصفهان
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اعضاى 5 لیست چهره هاى اصالح طلب، اعضاى اصالح طلب شوراى شهر فعلى و حتى رئیس این شورا رد صالحیت شده اند
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از روز پنج شــنبه ثبت نام در ســامانه امالك و اسکان 
براى تمامى متقاضیان امکانپذیر شــده و سرپرســتان 
خانوار تــا 19 خرداد بــراى ثبت اطالعــات فرصت 

دارند.
براساس این گزارش واحدهاى مسکونى واقع در تمامى 
شــهرهاى باالى 100 هزار نفر جمعیت که به استناد 
سامانه ملى امالك و اسکان کشور، در هر سال مالیاتى 
در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشند 
به عنوان خانه خالى شناسایى شده و به ازاى هرماه بیش 
از زمان اعالم شده ماهانه مشــمول مالیاتى بر مبناى 

مالیات بر درآمد اجاره مى شود.

طبق گزارش هاى رســیده تاکنون استقبال متقاضیان 
از این طرح ها چندان مناســب نبوده و از ســوى دیگر 
هنوز بســیارى از مردم در خصوص نحــوه ثبت نام و 
یا درج اطالعات در این ســامانه آگاهــى کافى ندارند 
و از ســوى دیگر بســیارى از مردم تصــور مى کنند 
که به نحــوى مى تواننــد از ایــن طرح فــرار کنند، 
اما باید اعالم کرد کــه این طرح هــم اکنون مصوبه 
مجلــس را دریافت کــرده و ایــن بار هیچ کــدام از 
متقاضیان نمى توانند این طــرح را دور بزنند و مجلس 
سفت و ســخت پاى اجرایى شــدن این طرح ایستاده 

است.

به تازگى تصاویرى از کارخانه سایپا منتشر شده است که 
نشــان مى دهد تولید کوییک فیس لیفت در تیپ S (پایه) 
افزایش پیدا کرده و گویا قرار است به زودى این خودرو به 

دست خریدارانش برسد و وارد بازار شود.
گروه خودروســازى سایپا در زمســتان 1399 تولید اولیه 
کوییک S را آغاز و اعالم کرد بخاطر مشکالت پیش آمده 
در تأمین قالب هاى این خودرو، تحویل آن با چند ماه تأخیر 

انجام مى شود.
حاال با آغاز دومین ماه ســال 1400 مى بینیــم که تولید 
کوییک S وارد فاز گســترده ترى شــده و گویا قرار است 
به زودى دعوتنامه ها و صدور فاکتــور نمونه پایه کوییک 

فیس لیفت آغاز شــود. به گفته مدیران ارشــد سایپا، این 
خودروسازى برنامه دارد تا در ســال 1400 در کنار تولید و 
تحویل کوییک S، تیپ G این خودرو را هم به بازار عرضه 

کند.
اما با توجه به برنامه هاى این شرکت براى نسخه فیس لیفت 
کوییک، احتماًال در نیمه دوم سال جارى تولید انبوه کوییک 
G به عنوان نسخه فول آپشن دنده اى این هاچ بک کراس 

فیس لیفت آغاز شود.
 S بر اساس بخشــنامه شــوراى رقابت ســایپا کوییک
قیمت مصــوب 143 میلیون و 106 هــزار تومان را براى 

مصرف کنندگان دارد.

تمبر سرخابى رنگ یک سنتى مربوط به کشور گویان، به 
عنوان با ارزش ترین شــىء دنیا از هفته جارى به نمایش 
در مى آید و ســپس در حراجى نیویورك با قیمت اولیه 15 
میلیون دالر عرضه خواهد شد. این تمبرکه در سال 1856 

ایجاد شده اکنون با ارزش ترین تمبر جهان است.
این تمبر در نگاه اول، به شکل یک تکه کاغذ قدیمى که آب 
توت سیاه روى آن ریخته شده به نظر مى رسد اما در واقع، از 
نظر اندازه، وزن و مواد داخلى، باارزش ترین شىء در جهان 
است و انتظار مى رود در حراج تابستانه ساتبیز، بین 10 تا 15 
میلیون دالر به فروش برسد. این رقم بیش از یک میلیارد 
برابر ارزش اصلى آن است؛ این تمبر که به گفته کارشناسان 
یکى از شناخته شده ترین و مشــهورترین اشیاء در میان 
مجموعه داران اســت لقب «مونالیــزاى تمبرها» را بین 
تمبرشناسان دارد. سرخابى یک سنتى گویان، تنها نمونه 
در نوع خود است و قبل از فروش در نیویورك، در لندن به 
نمایش در خواهد آمد؛ برخى کارشناسان شهرت روزافزون 

این تمبر را مدیون شهرت مالکان قبلى اش مى دانند.
این تمبر زمانى در گویان به کار مى رفت که این کشــور 
مستعمره انگلستان بود و کمبود تمبر خدمات پستى این 
منطقه را با اختالل روبه رو کرده بود. این ســرخابى یک 
سنتى براى ارسال روزنامه به کار مى رفت و عمدتًا نیز دور 
انداخته مى شــد؛ اینکه امروز یک عدد از آن تمبرها باقى 

مانده چیزى شبیه معجزه است.
در سال 1873یک تمبرشناس 12 ســاله جوان و نوپا به 
نام «ورنون وان»، پســرکى اسکاتلندى که ساکن گویان 
انگلیس بود آن راکشف کرد. او آن را در روزنامه هاى عموى 
خود پیدا و فکر کرد که به نظر ارزشمند است و آن را به شش 

شیلینگ فروخت.
این تمبر قبل از مشاهده توسط «کنت فیلیپ ال رنوتیر فون 
فریراى» پاریسى، در بین مجموعه داران متعددى دست به 
دست شده بود؛ وى که زندگى خود را وقف تمبر کرده بود، 
بزرگ ترین و جامع ترین مجموعه تمبرهاى تاریخ را جمع 
کرد و پس از مرگ، تمبرهاى خود را «با افتخار و اشتیاق به 

وطن آلمانى خود» سپرد.

فرانسه در سال 1920 این مجموعه را از برلین ضبط کرد 
و به عنوان غرامت جنگ آلمــان در حراج فروخت. در این 
حراج پادشاهانى از انگلستان و رومانى نیز حضور داشتند 
اما صنعتگرى ثروتمند که در کار تولید پارچه بود موفق به 

خرید این تمبر شد. 
صاحب بعدى آن یک مهندس اســترالیایى بود که حتى 
همسرش هم نمى دانست که او سرخابى گویان را خریدارى 
کرده است. در سال 1980 اما با رکورد 935 هزار دالر به یک 
پیشنهاد دهنده ناشناس فروخته شد که بعداً مشخص شد 

او «جان دو پونت»، میلیونر عجیب و غریب و جمع کننده 
تمبر اســت که فیلم «فاکس کچر» بر اساس زندگى او 

ساخته شد.
در حال حاضر، صاحب فعلى ســرخابى گویان یک طراح 
آمریکایى به نام «استوارت وایتزمن» است که با طراحى 

کفش براى ستاره ها شناخته مى شود.
هر چهار بار فروش این تمبر در حراج  رخ داده و سرخابى 
گویان را به یک رکورد جهانى براى یک تمبر رسانده است 
و انتظار مى رود این بار نیز در فروش 8 ژوئن در نیویورك 

بار دیگر این رکورد شکسته شود. خانه حراج اعالم کرده 
درآمد حاصل از این کار صرف امور خیرخواهانه خواهد شد.

«دیوید گلدتورپ»، مدیر ارشــد حراجى ساتبیز گفت که 
منشأ این تمبر جذاب اســت: «این نهایت شیئى است که 
جمع آورى مى شــود، این در مورد شــیدایى جمع آورى و 
هیجان تعقیب صحبــت مى کند و فقط یــک عدد از آن 

وجود دارد.» 
این تنها تمبر در جهان است که در مجموعه تمبر خاندان 

سلطنتى بریتانیا وجود ندارد.

«شــب هاى مافیا» که از شــبکه نمایش خانگى پخش 
مى شود در فصل جدیدش میزبان خداداد عزیزى هم هست. 
روزنامه «شهروند» نوشــته خداداد عزیزى این روزها در 
زمین بازى «مافیا» مخاطبان را حیرت زده کرده است. این 
دیدگاهى است که ظاهراً دنبال کنندگان «شب هاى مافیا»  
هم با آن موافق هستند و همه به تیزهوشى این فوتبالیست 

پیشکسوت شهادت مى دهند.
«شهروند» در گفتگو با خداداد عزیزى به کنکاش در این باره 
پرداخته که چگونه یک فوتبالیست که سابقه این بازى را هم 
ندارد و به قول خودش اگر مافیا شود همه از چهره اش آن را 
مى فهمند، در نقش شهروند آنطور قدرتمند ظاهر مى شود. 

این هم پاسخ غزال تیز پاى ایران به این سئوال:
من از هفده ســالگى فوتبال بازى کردم و همیشه بین 30 
تا 40 فوتبالیست بودم. با شخصیت ها و تفکرات متفاوت 
سروکله زدم. در واقع حدود 33 سال در کنار فوتبالیست هاى 

ایران، آلمان، آمریــکا، امارات، قطر، اتریــش و خیلى از 
کشــور هاى دیگر زندگى کردم؛ بنابراین مجبور بودم که 
رفتارهایشان را آنالیز کنم تا تشــخیص بدهم چه کسى 
صداقت دارد و چه کســى دروغ مى گوید. مافیاى فوتبال 
100 درجه بدتر از مافیایى است که ما در «شب هاى مافیا» 
بازى مى کنیــم و من در فوتبال یاد گرفتــه ام که وقتى با 
آدم ها صحبت مى کنى باید در چشم هایشان نگاه کنى و به 
حرف هایشان گوش بدهى و مشاهده شان کنى. زمانى که 
فوتبال بازى مى کردم فوتبالیستى نبودم که خیلى زور بزنم. 
در آن دوران هم از مغزم بیشتر از بدنم استفاده مى کردم؛ 
یعنى خیلى چیز ها را در فوتبال با نگاه کردن یاد گرفتم. البته 
منظورم از نگاه کردن مشاهده کردن است؛ چون معتقدم 
این دو مقوله کامًال با هم فرق دارند. یکسرى از آدم ها فقط 
نگاه مى کنند، اما یکسرى همراه با نگاهشان یک چیزى را 
آنالیز مى کنند. شنیدن هم خیلى مهم است، اما نه اینکه فقط 

گوش بدهى و از این گوش بشنوى از گوش دیگرت برود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به کسانى که 
معتقدند براى کنترل کرونا باید تعطیلى سراسرى اعالم 
شود گفت: خیلى از کشورهاى دنیا مشاغل و کسب و کار 
را تعطیل مى کنند و حمایتى براى خانه نشــینان وجود 
دارد تا از نظر معیشت دچار مشکل نشوند؛ چون بضاعت 
مالى کشورها متفاوت است. مثًال گزارشى خواندم که در 
آلمان خیلى ها در همه گیرى کرونا پولدارتر شدند چون 
االن فضایى براى خرج کردن پول ندارند و در عین حال 

درآمد ثابت دارند.

علیرضا رئیســى افزود: ما باید دید واقعى داشته باشیم، 
آنهایى که در ایران مى گویند تعطیل کنید و کشــور را 
ببندید هم اکثراً کسانى هستند که حقوق ثابت مى گیرند 
مانند کارمنــدان دولت. هیچ بــازارى اى این حرف را 
نمى زند. اما آنکــه حقوق ثابــت دارد و راحت در خانه 
مى خوابد مى گوید همه جا را تعطیل کنید ولى آنکه اگر 
از صبح تا شــب 4 جفت جوراب نفروشد نان شب ندارد 
باید چه کند؟ آیا ما قدرت اقتصادى براى پاسخگویى به 

اینها را داریم؟

«زیرمیزى»، «پول چاى»، «سهم بچه ها» و «شیرینى» 
یا به عبارت صریح تر «رشــوه» اصطالحاتى آشنا براى 
بسیارى از شهروندان ایرانى است که کارشان به ادارات 
دولتى مى افتد. «رشوه» یا هر اسم دیگرى که داشته باشد 
نه فقط این روز ها که شاید از همان شکل گیرى نخستین 
نظام هاى ادارى ابزارى بوده تا «نشدن» ها بشوند و موانع 

به طور معجزه آسایى از پیش پا ها برداشته شوند.
اینکه مبلغ و میزان رشــوه براى هر کارى چگونه تعیین 
مى شود، امرى پیچیده است. اما ارقام عمده رشوه حتى تا 
یک میلیارد تومان هم مى رسد . در شیوه پرداخت نقدى 
رشوه همچنین استفاده از ارز هاى خارجى معتبر همچون 

دالر و یورو از جمله شیوه هاى معمول است.
در میان پرداخت رشوه به شیوه غیر نقدى، استفاده از سکه 
طال معمول ترین شیوه پرداخت رشوه است و تعداد آن از 

یک سکه وجود دارد و تا 25 سکه هم مى رسد.

اما در شــیوه غیر نقدى پرداخت رشوه دامنه اى گسترده 
از اقالم را در برمى گیرد در این شیوه از خرید لوازم خانه 
همچون یخچال ساید باى ساید تا به نام کردن قطعه اى 
زمین، اعطاى گوسفند، خرید گوشى موبایل آیفون، فرش 
دستباف و ادویه و زعفران از جمله رشوه هاى غیرنقدى 
معمول براى پیشــبرد کار ها در ادارات و دســتگاه هاى 

مختلف است.

بعد از شهردارى آبادان و شهردارى على آبادکتول، حاال 
برخى از کارمندان زن و مرد شهردارى منطقه 6 تهران 
به عنوان پاکبان معرفى شده و در لیست دریافت واکسن 
قرار گرفتند. در این لیست 179 نفره، تعدادى از افراد زن 
هستند؛ این در حالى اســت که در پایتخت هیچ پاکبان 

زنى وجود ندارد!
ماجرا از ایــن قرار بوده که ابتدا لیســتى 179 نفر براى 

دریافت واکسن از سوى معاونت خدمات شهرى منطقه 
ارائه مى شود، از این لیست، 149 نفر به مرکز بهداشت 
مراجعه کرده اند و واکسن دریافت مى کنند. براى مثال 
فردى که در گذشته کارمند معاونت فنى و عمران بوده 
و حاال «کارمند در اختیار» اســت، بــه همراه دخترش 
واکسن دریافت کرده است. فردى دیگر کارمند منطقه 
11 بوده و به واسطه حضور برادرش در منطقه 6، واکسن 

زده است. در یک مورد دیگر یکى از خانم هاى شهردارى 
منطقه 6 که کارمنــد دفترى بوده، واکســن زده و نام 

پدرش نیز در لیست دیده مى شود.
در یک نمونه دیگر نیروى خدماتى دفتر شهردار منطقه 
نیز از ترس آنکه شهردار کرونا نگیرد، دوز اول واکسن را 

دریافت کرده است!
نکته عجیب تر اینکه شــهردارى منطقه بعــد از ارائه 

لیســتى با حضور پاکبانان زن و مرد که از آن به عنوان 
لیست اصالحى یاد کرده، گفته که به دلیل حجم باالى 
کار آنها، تزریق واکســن صورت نپذیرفتــه و در زمان 
دیگرى ســهمیه بیشــترى به منطقه اختصاص پیدا 

کند.
به طور کلــى 69 کارمند شــهردارى منطقه 6 تهران، 

سهمیه واکسن پاکبان ها را به خود تزریق کردند.

مهلت پایان ثبت نام در سامانه 
امالك، 19 خرداد

کوییک S در یک قدمى 
ورود به بازار 

مردم شوکه شده اند
  تسنیم| دبیر شــوراى عالــى تأمین 
اجتماعى بــا بیان اینکه افزایــش 37 درصدى 
قیمت بیمه شــخص ثالث مردم را شوکه کرده 
است،گفت: فعاالن این حوزه باید پاسخگو باشند 
و یا حداقل قبل از افزایش قیمت، زمینه ســازى 
کنند. محمد اکبر اشــرفى با بیان اینکه افزایش 
نرخ حق بیمه باید بر اساس معیار و شاخص هایى

انجام شود گفت: شاخص هایى که براى افزایش 
قیمت بیمه شخص ثالث وجود دارد حداقل باید 
براى جامعه هدف مشخص شــود یعنى مردم 
باید بدانند کــه این ارقام بر اســاس چه فعل و 
انفعاالت علمى و یا تجربــى و اقتصادى تعیین 

مى شود.

در آستانه فاجعه انسانى 
  ایرنا | استاندار قم با اشــاره به وضعیت 
نگران کننده بیمــارى کرونا گفت: اگر وضعیت 
این بیمارى مدیریت نمى شد یک فاجعه انسانى 
در این استان به وقوع مى پیوست. بهرام سرمست 
گفت که قم هم اکنون در آســتانه تثبیت و مهار 

موج چهارم کرونا قرار دارد.

تنهاترین مرد تاریخ 
درگذشت

  رکنا | تنهاترین مرد تاریــخ جان خود را 
از دست داد. صفحه رسمى ناسا با انتشار تصویر 
«مایکل کالینــز»، فضانورد اســبق این آژانس 
فضایى، خبر درگذشــت او را در سن 90 سالگى 
تأیید کــرد. مایکل کالینز، فضانــورد مأموریت 
تاریخى آپولو 11 بود که 52 سال پیش به همراه 
«نیل آمســترانگ» و «باز آلدرین» به فضا سفر 
کرد. در این مأموریت آمسترانگ و آلدرین براى 
اولین بار با ماه نشین ایگل بر سطح ماه فرود آمدند 
اما کالینز به مدت 15 ساعت در فضاپیماى کلمبیا، 
تنها در مدار ماه ماند تا آن دو بازگردند، پس از این 

رویداد به او لقب تنهاترین مرد تاریخ داده شد.

احتمال برگزارى 
آزمون استخدامى

  ایسنا | معاون برنامه ریزى و توســعه 
منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به احتمال 
برگزارى آزمون اســتخدامى آموزش و پرورش 
در خرداد مــاه گفت: هنوز مجــوز میزان جذب 
نیرو صادر نشــده؛ پیشــنهاد ما بر اساس نیازى 
که آموزش و پرورش دارد، صــدور مجوز براى

 50 هزار نفر در هر دو شکل دانشجومعلمى و ماده 
28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است .

نکته!
خبــر بازگرداندن    روزنامه خراسان |
یک کیلو طال و یک میلیارد تومان پول توســط 
راننده پاکدســت ابهرى واکنش هاى زیادى در 
پى داشــت. ماجرا از این قرار است که «محمد 
ترکى»، راننده پاکدســت دهه هفتادى ابهرى، 
پس از پیدا کردن یک کیف حاوى یک کیلو طال 
و یک میلیارد تومان پول در اتوبوس خود، آن را 
تحویل صاحبش مى دهد. کاربرى نوشت: «من 
موندم چرا اون صاحب کیف که یک کیلو طال و 
یک میلیارد رو توى کیف ریخته، با اتوبوس رفت 
و آمد مى کرده و یه آژانس نگرفته و بعدم چى شده 

که جا گذاشتش!»

مرد آذرى خشک شد
مرد 35 ساله چاراویماقى در استان    رکنا |
آذربایجان شــرقى بر اثر برخورد صاعقه در حد 
فاصل روستاى حسینى علیا و کلب کندى جان 
خود را از دست داد. در این حادثه همراه وى یک 
جوان 18 ســاله اى نیز صدمــات جزئى دید که 
در اورژانس بیمارســتان چاراویماق مورد درمان 

سرپایى قرار گرفت.

پایان عمر سیاسى ظریف 
روزنامه جوان نزدیک به اصولگرایان    بهار |
در سرمقاله خود با اشــاره به ماجراى افشاى فایل 
صوتى محمدجواد ظریف نوشــت: به نظر مى   رسد 
محمدجواد ظریف، بازیگر این نقــش نبوده و خود 
قربانى این بازى است. چه اینکه با افشاى این فایل 
صوتى، ماجراى نامزدى شخص محمدجواد ظریف 
در انتخابات 1400 عمــًال پایان یافتــه و حتى در 
صورت ثبت نام، عبور از فیلتر شوراى نگهبان براى 
او ممکن نخواهد بود. این امر حتى ماندن ظریف در 
وزارت امور خارجه در دولت بعدى را نیز غیرممکن 
کرده و در شــرایط کنونى او را از قطار سیاست پیاده 

مى   کند.

پیش بینى حوادث آبان 98
  بهار | على مطهرى، نماینده سابق مجلس 
در گفتگو با روزنامه «شــرق» در خصوص افزایش 
قیمت بنزیــن در آبان ماه ســال 98 گفت: من چند 
ساعت قبل از اجراى این تصمیم از آن خبردار شدم. 
یکى از مقامات به من گفت قرار است ساعت 12 شب 
نرخ جدید بنزین اعالم شود. شوکه شدم. گفتم چرا 
قبًال اطالع ندادید و حتمًا اعتراض مى شــود. ایشان 
بسیار خونسرد بود و مى گفت پیش بینى کرده ایم که 
150 پمپ بنزین را آتش بزنند. گفتم مگر این میزان 
کم اســت؟ اینها اموال مردم است. نحوه اجرا خیلى 
اشــتباه بود و البته زمانش هم درست نبود. شوراى 
اقتصادى ســران این تصمیــم را گرفت و مجلس 

مخالف این کار بود.

متفاوت ترین سخنرانى 
  برترین ها  | خبرگزارى «رویترز» با انتشــار 
تصاویرى نوشت: در سخنرانى «جو بایدن» در کنگره 
ایاالت متحده، براى اولین بار در تاریخ آمریکا دو مقام 
زن، «کاماال هریس» معاون رئیس جمهور و «نانسى 
پلوسى» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، پشت سر 

رئیس جمهور ایستادند.

برخى تحریم ها لغو مى شود
  تسنیم| برخــى از مقامــات آمریکایى به 
خبرگزارى «آسوشیتدپرس» گفته اند دولت «بایدن» 
در حال بررسى لغو برخى از تحریم هاى شدیدى است 
که دولت «ترامپ» علیه ایران وضع کرده اســت و 
واشــنگتن قصد دارد با لغو این تحریم ها ایران را به 
بازگشــت به تعهدات برجامى ترغیب کند. به نوشته 
«آسوشیتدپرس»، همزمان با ادامه گفتگوهاى وین 
به منظور احیاى برجام، دولــت آمریکا بیش از پیش 
به دنبال ارائه پیشــنهادها به ایران و بازگرداندن این 

کشور به تعهدات طبق توافق هسته اى است.
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سرنوشت حیرت انگیز «مونالیزاى تمبرها»

در خانه مى خوابد و مى گوید همه جا را تعطیل کنید راز موفقیت خداداد در «شب هاى مافیا»
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رسوایى واکس ن خوارى در شهردارى تهران!

آرمان کیانى
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شهادت نیروى اورژانس 
اصفهان 

رئیـس مرکـز اورژانس اسـتان اصفهان گفت: شـهید 
«غالمرضـا شـامگانى» از نیروهاى اورژانس اسـتان 
اصفهان در شهرستان چادگان به شهداى مدافع سالمت 
پیوسـت. غفور راسـتین با اشـاره بـه شـهادت یکى از 
نیروهاى اورژانس اسـتان اصفهان بر اثر ابتال به کرونا 
اظهار داشـت: غالمرضا شامگانى متولد سـال 1352 
تکنسین اورژانس پیش بیمارستانى شهرستان چادگان 
پس از 26 سال خدمت صادقانه در فوریت هاى پزشکى 
در روز جمعه سوم اردیبهشت ماه بر اثر ابتال به بیمارى 
کرونا دچار ایسـت قلبى شد و به جمع شـهداى مدافع 

سالمت پیوست.

مهارحادثه کلکتور اصلى 
حادثـه کلکتـور اصلـى شـبکه فاضـالب شهرسـتان 
فالورجان و درچه مهار شـد. این حادثه به علت نشـت 
آب از کانـال کشـاورزى درعرض خیابـان و همچنین 
عبور خودروهاى سـنگین از محل کـه در نتیجه باعث 
فرونشسـت زمین و شکسـته شـدن شـبکه فاضالب 
بـود، رخ داد. بالفاصلـه  گروهـى از حـوادث در محـل 
حاضر و با همـکارى گروه مدیریت بحران آبفا اسـتان 
عملیات حفارى به طول 20متر و عمق 9 متر انجام شد و 
همچنین نسبت به مقاوم سازى بدنه ترانشه ،شن ریزى 
اطراف لولـه و تعمیر حوضچه فاضـالب اقدامات الزم 

صورت گرفت.

تکمیل لوله گذاري 
ایستگاه پمپاژ 

لوله گذاري فوالدي از ایسـتگاه پمپاژ منبع 20 هزار تا 
ایسـتگاه پمپاژ مورچه خورت در مدت 48 ساعت اجرا 
شد. به گزارش روابط عمومى آبفا شاهین شهر، با تالش 
شـبانه روزي کارکنان بخش بهره برداري وتوسعه آب 
منطقه و با هدف انشعاب گیري از لوله 700 خط آبرسانی 
منبع 20 هزار شاهین شهر و انتقال آن به ایستگاه پمپاژ 
مورچه خـورت، عملیات حفـاري، سـوراخ کاري، لوله 
گذاري و پرسـازي به طول 15 متر همراه با نصب زانو 

واتصاالت مربوط به پایان رسید.

توزیع100 هزار قرص نان 
همزمـان بـا میـالد امـام حسـن (ع)، به همـت مرکز 
نیکوکارى اتاق اصناف و واحد هاى نانوایى شهرستان 
خمینى شـهر بیـش از صـد هزار قـرص نـان پخت و 
بین مردم توزیع شـد. رییـس اداره صمت شهرسـتان 
خمینى شهر با اشاره به مشارکت 40 واحد نانوایى در این 
طرح گفت: براى پخت این تعداد قرص نان، بیش از 20 

تن آرد در اختیار واحد هاى نانوایى قرار داده شد.

ایجاد هیئت امناى 
ناحیه صنعتى زواره 

فرماندار اردسـتان گفت: شرکت شهرك هاى صنعتى 
اسـتان محوطـه سـازى ناحیـه صنعتـى زواره را نیز با 
4میلیارد و 500میلیون تومان هزینه اجرا کرده اسـت. 
حمید رضا تأملى افزود: ایجاد هیات امناى ناحیه صنعتى 
زواره مورد موافقت شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
قـرار گرفته اسـت. وى گفـت: 84هکتار طرح توسـعه 
شهرك صنعتى اردسـتان در قالب سه مرحله و توسعه 

40 هکتارى ناحیه صنعتى زواره در دست اجرا است. 

ساماندهى 11 هزار متر 
طول مادى 

مدیر منطقـه 3 شـهردارى اصفهان گفت: بـا توجه به 
شـبکه هاى انهـار که به صـورت چشـمه و مـادى در 
محدوده منطقه 3 وجود دارد، عملیات سـاماندهى آن، 
از سالیان گذشته تا اواخر سـال 99 در دست اقدام بوده 
است. حسـین کارگر  با اشـاره به طول 11 هزار و 252 
متـرى مادى هاى سـطح منطقه سـه، گفـت: در کنار 
درختان تنومند اطراف مادى ها و ایجاد فضاهاى سبز، 
مساحت فضاى سبز انهار محدوده این منطقه 143 هزار 

و 296 مترمربع شده است.

خبر

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: نزدیک به 55 هزار نفر تاکنون در اســتان اصفهان 
واکسن زدند که از کارکنان بیمارستان و بهداشت، خانه هاى 

سالمندان، بخشى از جانبازان، تعدادى از پاکبانان بوده اند.
رضا فدایى با بیان اینکه روزانه به طور متوسط به 3 تا 4 هزار 
نفر واکسن کرونا تزریق مى شــود، افزود: واکسیناسیون 
بیش از 90 درصد کادر بیمارســتان انجام شده است و در 
حوزه بهداشت صددرصد و پزشــکان بخش خصوصى و 
کلینیک ها هنوز در حال انجام است و به درصد قابل توجه اى 

هنوز نرسیده است.
وى در پاســخ به این ســئوال که یکى از پرسنل اورژانس 

اصفهان 3 روز بعد از تزریق واکسن آسترازنکا دچار ایست 
قلبى مى شــود و فوت مى کند، آیا ناشــى از واکسن بوده 
است، گفت: این اتفاق صحت ندارد، هر واکسن عوارض و 
حساسیت هایى دارد و در بعضى از افراد بروز مى کند، اما بنده 

این مسأله را تأیید نمى کنم.
فدایى با اشاره به اینکه واکســن هاى کرونا شامل 4 برند 
اسپوتنیک روســى، بهارات هندى، ســینوفارم چینى و 
آســترازنکا محصول کره بوده اســت، بیان کرد: فاز سوم 
کارآزمایى بالینى واکســن کروناى انستیتو پاستور ایران و 
انستیتوى فینالى کوبا روز دوشنبه 7 اردیبهشت 1400 در 

اصفهان آغاز شد.

توزیع بسته هاى معیشتى ستاد اجرایى فرمان حضرت امام 
(ره) در قالب رزمایش «احسان رمضان» در استان اصفهان 

آغاز شد.
20 هزار بسته حمایتى و کمک معیشتى از روز چهارشنبه 
هفته گذشته در قالب رزمایش «احسان رمضان» و توسط 
ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) در مناطق محروم و 
بین اقشار ضعیف و آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در 

استان اصفهان توزیع مى شود.
نماینده ولــى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان در 
مراسم آغاز رزمایش احســان رمضان در مصالى بزرگ 
اصفهان گفت: ستاد اجرایى فرمان امام، کمیته امداد و بنیاد 

مستضعفان از برکات امام هســتند و امام راحل از ابتداى 
انقالب اســالمى براى قدم برداشتن در جهت محرومیت 

زدایى برنامه ریزى کرد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد افزود: برکات این نهادها 
در گرفتارى هایى که بوجود مى آید به خوبى مشخص مى 
شود. وى با قدردانى از مردم اصفهان، تاکید کرد: مردم این 
استان در کمک رسانى به محرومان و در جهت اجرایى کردن 
دستورات رهبر انقالب اسالمى پیشقدم هستند و در چند 
سال اخیر در حوادث مختلف مانند سیل و زلزله و همچنین 
دوران کرونا و آزادسازى زندانیان مالى و غیر عمد کارهاى 

بزرگى انجام دادند.

توزیع بسته  معیشتى ستاد 
اجرایى فرمان امام(ره) در اصفهان

تزریق واکسن کرونا در 
اصفهان به 55 هزار نفر رسید

دبیر ستاد انتخابات اســتان اصفهان درباره تعداد نهایى 
داوطلبان انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستاى 
استان اصفهان، اظهار کرد: بعد از رسیدگى صالحیت ها 
در هیات هاى اجرایى و نظــارت بر انتخابات، 2359 نفر 
معادل 67 درصد داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراى 
اسالمى شهر در اســتان اصفهان تایید صالحیت نهایى 
شده اند. 3751 داوطلب براى انتخابات شوراهاى شهر و 
روستا در استان ثبت نام کرده بودند که صالحیت تعدادى 
از این داوطلبان توسط هیات هاى اجرایى و هیات هاى 
نظارت بر انتخابات رد شده است و تعدادى نیز خودشان 

انصراف داده اند.
على اصغر رفیعى نژاد افزود: داوطلبانى که رد صالحیت 
شده اند تا 12 اردیبهشــت مى توانند به دفتر رسیدگى بر 
شکایات هیات عالى نظارت بر انتخابات شوراها مستقر 
در استاندارى اصفهان مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.

تأیید صالحیت 593 نفر در شهرســتان 
اصفهان

امــا فرمانــدار اصفهــان در مــورد نتایــج بررســى 
صالحیت کاندیداهاى شــوراى اســالمى شهر و روستا 
توسط هیئت نظارت، اظهار کرد: طبق بررسى هاى نهایى 
از مجموع 993 نفر ثبت نام کننده براى حضور در انتخابات 
پیش رو مجموعاً صالحیت 593 داوطلب تأیید شده است.
حسین سیستانى افزود: از مجموع 993 نفر ثبت نام کننده 
براى حضور در انتخابات شــوراهاى اسالمى شهرهاى 
شهرستان، 51 نفر نیز انصراف داده اند. فرماندار اصفهان 
با بیان اینکه براى 13 کرسى شوراى اسالمى کالن شهر 

اصفهان مجموعاً 660 نفر ثبت نام کردند.
فرماندار اصفهان ادامه داد: پس از بررســى هیئت هاى 
اجرایى و نظارت شهرستان، مجموعاً 398 نفر تأیید و 34 

نفر از حضور در انتخابات انصراف داده اند.
سیستانى اضافه کرد: در شهر بهارستان نیز از مجموع 137 
داوطلب ثبت نام کننده براى حضور در انتخابات شوراى 
اسالمى، پس از بررسى صالحیت ها در هیئت هاى اجرایى 
و نظارت، صالحیت 68 نفر احــراز گردید؛ همچنین از 
مجموع 137 ثبت نام کننده براى حضور در انتخابات شهر 

بهارستان 7 نفر انصراف خود را اعالم کرده اند.

رد صالحیت 11 نفر از اعضاى شــوراى 
شهر و همه اصالح طلبان

اما آنطــور که عضو هیــات عالى نظارت بــر انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستاى استان اصفهان گفته 
اســت: صالحیت 11 نفر از 13 نفر اعضاى شوراى شهر 
فعلى اصفهان در هیات هاى نظارت شهرستان رد شده 

اســت. رحمت ا... فیروزى ادامه داد: پرونده این افراد در 
هیات عالى نظارت بر انتخابات اســتان بررســى مجدد 

خواهد شد.
در همین حال ســخنگوى شــوراى هماهنگى جبهه 
اصالحات اصفهان هم درباره رد صالحیت اصالح طلبان 
گفت: اصالح طلبان در ماه هاى گذشــته با افتتاح ستاد 
انتخاباتى، فعالیت هاى انتخاباتى خود را آغاز کرده بودند، 
اما متأسفانه با رد صالحیت کاندیداى خود مواجه شدند. با 
توجه به گزارشات، وضعیت تأیید صالحیت اصالح طلبان 

در شهرستان هاى استان هم مطلوب نیست.
على ناظــم زاده پیرامــون وضعیت تأییــد صالحیت 
کاندیداهاى انتخابات شوراى شهر اظهار کرد: متأسفانه 
اعضا 5 لیست 13 نفره چهره هاى شاخص احزاب اصالح 
طلب، توســط هیئت اجرایى و هیئت نظارت شهرستان 

اصفهان رد صالحیت شدند.
وى افــزود: به نظر مى رســد در ایــن دوره از انتخابات 
شوراهاى اسالمى شــهر، اصالح طلبان با رد صالحیت 
مواجه نیستند بلکه با مانع تراشى براى مشارکت روبه رو 
هستند زیرا اشخاصى مانند رئیس فعلى شوراى شهر که 
بیش از 15 سال سابقه حضور در شــوراى شهر را دارد، 

توسط هیئت نظارت رد صالحیت شده است.
سخنگوى شوراى هماهنگى جبهه اصالحات اصفهان 
تاکید کرد: طبق گزارشات هیئت هاى اجرایى در روزهاى 
گذشــته، حدود 4 نفر از اعضاى شوراى شهر فعلى تأیید 
صالحیت شــده بودند اما طبق آخریــن ابالغیه هیئت 
نظارت شهرستان اصفهان، 4 عضو فعلى شوراى اسالمى 
شهر یعنى خانم طغیانى، آقایان نصر، برشان و محمدى نیز 

رد صالحیت شدند.
وى خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه به نظر مى رسید با توجه 
به حضور اعضا هیئت نظارت شهرستان در جلسات هیئت 
اجرایى، این گزارشات توسط هیئت نظارت تأیید شود، اما 
متأسفانه 15 کاندید اصالح طلب تأیید صالحیت شده در 

هیئت اجرایى توسط هیئت نظارت رد صالحیت شدند.
داوطلبان تایید صالحیت شــده از 20 خــرداد 1400 به 
مدت یک هفته یعنى تا 26 خرداد بــراى انجام تبلیغات 
فرصت دارند و از صبح 27 خرداد تبلیغات انتخاباتى آنها 

ممنوع است.
انتخابات شوراهاى اسالمى شــهر و روستا همزمان با 
انتخابات ریاســت جمهورى 28 خرداد در سراسر کشور 

برگزار مى شود.

اعضاى 5 لیست چهره هاى اصالح طلب، اعضاى اصالح طلب شوراى شهر فعلى و حتى 
رئیس این شورا رد صالحیت شده اند 

شوراى ششم اصفهان، بدون 
اصالح طلبان!

فرمانده انتظامى شهرستان نایین از کشف 59 کیلو و 
340 گرم حشیش در بازرسى از کوله هاى همراه چهار 

کولبر خبر داد.
سرگرد هادى کیان مهر بیان کرد: ماموران یگان امداد 
نایین حین کنترل محورهاى فرعى اطراف ایستگاه 
بازرسى شــهید شرافت این شهرســتان متوجه تردد 
افرادى در تاریکى شب شــدند و دستور ایست صادر 

کردند.
وى افزود: این افراد بدون توجه به فرمان ایست صادر 
شده اقدام به فرار کردند که ماموران وارد عمل شدند و 
در عملیاتى ضربتى آنها را که چهار نفر بودند، دستگیر 

کردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان نایین خاطر نشان کرد: 
در بازرسى از کوله هاى این افراد 59 کیلو و 340 گرم 

حشیش کشف شد. 
این مسئول انتظامى با اشاره به تحویل متهمان به مرجع 
قضائى، تصریح کرد: با توجه به ناامن شدن مسیرها و 
محورهاى اصلى براى قاچاقچیان و سوداگران مرگ 
این افراد براى عملى کردن نقشه خود از راه هاى فرعى 
و خاکى اســتفاده مى کنند اما غافل از اینکه ماموران 
پلیس بر تمامى مناطق استان اشــراف کامل دارند و 

اجازه جوالن به این گونه افراد را نخواهند داد.

امیر ســرتیپ دکتر کیومرث حیدرى، فرمانده نیروى 
زمینى ارتش جمهورى اســالمى ایران همراه با امیر 
سرتیپ دوم محسن آذر افروز ارشد نظامى آجا در منطقه 
اصفهان، ســرهنگ خلبان ولى رحمانى مجرى این 
بیمارستان و طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان از بیمارستان صحرایى شهید صیاد شیرازى 
ارتش که طى چند روز اخیر در محوطه بیمارستان الزهرا 

(س) راه اندازى شده است، بازدید کردند.
فرمانده کل ارتش جمهورى اسالمى ایران نیز که به 
صورت ویدئوکنفرانســى در این بازدید حضور یافت، 
ضمن قدردانى از فعالیت صورت گرفته در بخش هاى 
کشورى و لشکرى براى مبارزه با بیمارى کرونا اظهار 
داشت: همچنین از همه همکاران خود در اصفهان که 
همکارى شایسته اى با دانشگاه علوم پزشکى در این 

زمینه داشتند قدردانى مى کنم.
امیر سید عبدالرحیم موســوى با بیان اینکه راه اندازى 
بیمارستان صحرایى شهید صیاد شیرازى در اصفهان 
مى تواند الگوى خوبى براى همه کشور باشد، تصریح 

کرد: با این اقدام بهره ورى و اســتفاده هر چه بیشتر از 
توانایى هاى ارتش و علوم پزشکى را خواهیم داشت.

وى با بیان اینکه با توجه به بازدهى مناسب راه اندازى 
بیمارستان صحرایى در اصفهان ضرورى است که به 
همت نیروى زمینى ارتش جمهورى اســالمى ایران 
حداقل پنج بیمارستان دیگر نیز در کشور راه اندازى شود، 
ابراز داشت: ارتش در همه استان ها فعالیت شایسته اى 
داشته و باید در این زمینه نیز الگوى خود در اصفهان را 

در دیگر استان ها نیز تعمیم دهد.
فرمانــده کل ارتش اضافه کــرد: بــراى راه اندازى 
بیمارســتان هاى صحرایــى ارتش با همــکارى و 
هماهنگى استانداران و ســتادهاى مقابله با کروناى 

استانى راه اندازى شود.
امیر موسوى دانشگاه علوم پزشکى را فرمانده عملیات 
میدان مبارزه با شیوع کرونا معرفى کرد و گفت: در این 
زمینه در اســتان اصفهان هر کجا که مقدور باشــد از 
بضاعت هاى ارتش براى تأمین نیروى انسانى مورد نیاز 

دانشگاه علوم پزشکى برداشت شود.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
احیاى رودخانه زاینده رود نیازمند توجه و تدوین برنامه 
جامع ملى است که با تحقق آن معضالت اصلى اصفهان 

برطرف مى شود.
منصور شیشه فروش افزود: معضالت ناشى از خشکاندن 
زاینده رود در استان اصفهان روز به روز افزایش مى یابد 
و نیاز اســت که براى این رودخانه مانند دریاچه ارومیه 

دیدگاه و برنامه جامع ملى داشت.
وى با اشاره به اینکه بى تفاوتى به محدودیت هاى آبى 
در استان به مشکالت مى افزاید، اضافه کرد: بحران کم 
آبى در استان جدى است و اکنون آبرسانى به 160 روستا 
در منطقه بوسیله تانکر انجام مى شود. مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى اصفهان خاطرنشان کرد: اجراى برنامه 
جامع و عملیاتى با مشارکت و همکارى تمامى نهادها و 
دستگاه هاى مرتبط براى رفع خشکى رودخانه در سطح 

کالن ملى الزم و ضرورى است.

شیشه فروش با بیان اینکه اضافه برداشت ها از یک سو 
و برداشت هاى غیرقانونى از سوى دیگر بویژه در منطقه 
باالدست رودخانه کاهش چشمگیر منابع آبى در استان را 
رقم زده است، تصریح کرد: این کاهش شدید خود زمینه 
ساز دیگر معضالت مانند مشکل در تامین آب آشامیدنى، 
فرونشست زمین، خشکى سطح اراضى و انتشار گرد و 

غبار و ریزگردها خواهد بود.
وى با اشاره به اینکه افت شدید منابع آب زیرسطحى در 
دشت هاى استان پدیده خطرناك فرونشست زمین را 
بیشــتر مى کند، گفت: عالوه بر این معضالت، تبدیل 
اراضى کشــاورزى به بیابان زنگ خطرى اســت که 

سال ها به گوش مى رسد.
مدیرکل مدیریــت بحــران اســتاندارى اصفهان با 
تاکید بر اجراى طرح هاى انتقــال آب به حوضه آبریز 
زاینده رود اظهارداشــت: از طرفى مصرف بهینه آب در 

تمامى بخش ها ضرورتى جدى در استان است.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزى 
اصفهــان گفــت: در بخــش ماهیــان زینتــى 
بیــش از دو هــزار نفر شــاغل هســتند چــرا که 
عالوه بر واحدهــاى کوچک و بــزرگ تولیدى در 
اســتان، در منزل نیز به صورت مشــاغل خانگى 
مى توان این ماهیان را پرورش داد و در بازار عرضه 

کرد.  

محمدرضا عباسى  اظهار کرد: استان اصفهان تنوع 
باالیى در تولیدات شــیالت دارد که شامل تولیدات 
انواع ماهى هاى زینتــى، ماهى هاى خوراکى، زالو، 

بچه ماهى و… مى شود.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزى 
اصفهان با اشــاره به اینکه بیــش از 100 الى 120 
گونه ماهى زینتى در اســتان تولید مى شود، عنوان 
کرد: در ســال گذشــته بیش از 67 میلیون و 500 
هزار قطعه ماهیان زینتى در اســتان اصفهان تولید 

شد.
عباســى بیان کرد: باتوجه به تولیدات باالیى که در 
استان انجام مى شود و بیش از نیاز استان است طبیعتا 
به شــهرهاى دیگرى مانند تهران، مشــهد و… و 
همچنین کشورهاى دیگر مانند عراق و ترکیه ماهى 

زینتى صادر مى شود.
وى افزود: حدود 16 شهرستان در استان ماهى زینتى 
تولید مى کنند که بیشــترین آمار تولید به ترتیب به 
شهرستان هاى کاشان، نجف آباد، اصفهان و آران و 
بیدگل تعلق گرفته است و شهرستان هاى دیگر نیز 

تولیدات چشمگیرى داشتند.

کولبران مواد مخدر به اصفهان رسیدند!

5 بیمارستان صحرایى با الگوگیرى از 
بیمارستان هاى اصفهان راه اندازى شود

معضل خشکى زاینده رود روز به روز بیشتر مى شود

 اشتغال 2000نفرى در بخش ماهى زینتى

مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى گفت: با توجه به 
خشکسالى حاکم بر استان پیش بینى مى شود حدود 4 هزار 
هکتار از مزارع زیرکشت آبى گندم و جو امسال حذف شده و 

تا 25 درصد تولید کاهش یابد.
پیمان فیروز نیا بــا بیان اینکه براى کشــت گندم و جو از 
پاییز برنامه ریزى مى شــود، اظهار داشت: با توجه به اینکه 
سطح قابل توجهى از اراضى کشاورزى استان به رودخانه 
زاینده رود وابسته است و امسال آب در زمان کشت پاییزه 
در رودخانه رهاسازى نشد بخشــى از مزارع کشت انجام 

نشده است.
وى ادامه داد: ســال زراعى جارى در حدود 41 هزار و 300 
هکتار کشت آبى و نزدیک به 23 هزار هکتار کشت گندم 
دیم انجام شده است؛ همچنین 52 هزار هکتار از اراضى پاییز 
99 زیر کشت آبى جو رفت و حدود 2 و 600 هزار هکتار نیز 

کشت دیم جو انجام شد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزى اصفهان با بیان اینکه 
کشاورزان به امید رهاسازى آب در رودخانه و بارندگى سطح 
مازادى کشــت کردند تا محصول مناسبى برداشت کنند، 
خاطرنشــان کرد: پیش بینى ها حاکى از بارش هاى خوبى 
در زمستان و بهار بود از این رو کشاورزان در سطحى بیش 
از توان آبى کشت و کار انجام دادند و سطح 41 هزار و 300 
هکتار گندم آبى در پاییز با این تصور بوده که آب رودخانه در 
بهمن ماه مجدد بازگشایى مى شود و بارندگى نیز در زمستان 

و بهار خواهیم داشت.
فیروزنیا با اشــاره به اینکه بارندگى هاى امسال در استان و 

کشور حدود چهل درصد نسبت به نرمال کاهش یافته است، 
ابراز داشت: کم بارشى سبب شده که مزارع کشاورزى اوضاع 
مناسبى نداشته باشند و بسیارى از کشــاورزان که امکان 
تأمین آب براى ادامه رشــد و نمو گیاهــان ندارد به چراى 

مزرعه مبادرت کردند.
وى ادامه داد: با تداوم خشکى و نبود آب پیش بینى مى شود 
چهار هزار هکتار از مزارع زیر کشت آبى گندم و جو امسال 
حذف شود و سطحى از اراضى که آبیارى شده نیز به دلیل 

تأمین نشدن آب کافى دچار افت عملکردى خواهد شد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
با توجه به خشکسالى حاکم بر استان و تداوم این وضعیت 
پیش بینى مى شود که مزارع زیر کشت آبى استان بین 20 تا 

25 درصد افت عملکرد تولید داشته باشد.
فیروزنیا با بیان اینکه سطح زیر کشت دیم گندم و جو تاکنون 

آسیب ندیده و حذف نشده است، اظهار داشت: با وجود این 
اگر در دو هفته پیش رو بارندگى مؤثرى در مناطق کشت 
دیم اتفاق نیافتد شاید امســال حذف 100 درصدى مزارع 
دیم را شاهد باشــیم زیرا این اراضى هیچ منبع تأمین آبى 
ندارند در حالى که پیش بینى ها از بارش هاى خوب در بهار 
حکایت داشت اما متأسفانه امسال یک بهار استثنایى است 
که تاکنون هیچ بارندگى رخ نــداده و نگران حذف مزارع 

دیم هستیم .
وى گفت: پیش بینى دقیق میزان تولید و برداشت گندم و جو 
استان در سال جارى با توجه به شرایط موجود دشوار و مبهم 
بوده اما امید است درصورتى که اتفاق خاصى در هفته هاى 
پیش رو رخ ندهد امسال تولید گندم استان بین 180 هزار تا 

200 هزار تن باشد.
فیروزنیا درباره کاشت سایر غالت و دانه هاى روغنى در سال 
جارى ابراز داشت: برنامه کشت براى همه محصوالت وجود 
دارد اما عملیاتى شدن آن به شرایط آبى کشاورزان بستگى 
دارد؛ سال هاى گذشته آب رودخانه بازگشایى مى شد و حدود 
70 هزار هکتار کشت آبى استان که وابسته به آب زاینده رود 

است زیر کشت مى رفت.
وى افزود: امسال به نظر مى رسد آب رودخانه را نخواهیم 
داشت و سطح زیر کشت به شدت کاهش مى یابد، از سوى 
دیگر وضعیت بارندگى بسیار نامناسب است و سطح منابع 
آبى چاه ها نیز به دلیل جــارى نبودن آب در رودخانه تقلیل 
یافته و آب دهى همه چاه هاى سطحى کم شده که این امر 

نگران کننده است.

نابودى گام به گام مزارع اصفهان
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کمند امیر سلیمانى مى گوید فرم چهره اش براى نقش هاى مثبت مناسب تر است و خودش 
هم نقش هاى مثبت را ترجیح مى دهد اما اگر نقش منفى خوبى به او پیشــنهاد شود حتما 
مى پذیرد و اولین نقشى هم که باعث شده او شناخته شــود نقشى خاکسترى در سریال 

«پدرساالر» بوده است.
کمند امیرسلیمانى بازیگرى را از کودکى آغاز کرد و با نقش آذر در سریال «پدرساالر» به 
شهرت رســید. این بازیگر تا به امروز در مجموعه هاى زیادى جلوى دوربین رفته است. 
امیرسلیمانى که این روزها سریال «پریا» با بازى او در آى فیلم بازپخش مى شود، در این 
سریال نقش گلنوش(گلى) را ایفا مى کند؛ زن جوانى که روانشناس است و در یک مرکز 

مشاوره کار مى کند.
این بازیگر تاکید مى کند که بازى در قالب شــخصیت هایى همچون «گلى» کار چندان 

دشوارى نیست اما هر نقشى جذابیت هاى خاص خودش را دارد.
امیر سلیمانى که در ســریال «پریا» ایفاى شــخصیتى مثبت و مهربان را بر عهده دارد، 
درباره این موضوع توضیح داد: هر بازیگرى دوست دارد نقش هاى جدید را تجربه کند و 
نمى خواهد خودش را با نقش هاى شبیه هم تکرار کند. من هم از این قاعده مستثنى نیستم؛ 
اما گاهى شرایط طورى رقم مى  خورد که باعث مى  شــود یکسرى نقش  هاى خاص به 
بازیگر پیشنهاد شود. همچنین عوامل جانبى مثل فرم صورت، نوع و تن صدا هم در این 
موضوع دخیل هستند. شاید چهره من هم بیشتر براى نقش  هاى مثبت مناسب باشد. البته 
خودم هم نقش  هاى مثبت را به منفى ترجیح مى  دهم و دوست دارم مخاطبان مرا بیشتر 

با این نقش  ها به یاد بیاورند.
او افزود: البته من هم نقش خاکسترى و منفى کم نداشته ام. اگر نقش 

منفى خوبى پیشــنهاد شــود، حتمًا در پذیرشش تردید 

نخواهم کرد. هر نقشــى جذابیت خــودش را دارد و مى تواند 
هنرپیشــه را با خود درگیر کند. اصًال اولین نقشــى که باعث 
شد شناخته شوم خاکســترى بود. منظورم نقش آذر در سریال 
«پدرساالر» است. هنوز هم بســیارى از مردم این نقش را از 

من به یاد دارنــد و فراموش نکرده اند. بــه هر حال، همان 
طور که گفتم من هم دوست دارم نقش  هاى متفاوت 

را تجربه کنم.
امیرســلیمانى توضیح داد: ایــن را هم باید 

در نظر گرفت که هر نقش یکســرى 
ویژگى هاى مخصوص به خودش 

را دارد و همه نقش  ها شبیه به 
هم نیستند. ممکن است 

در ظاهر شباهت هاى 
زیادى به هم داشــته 
باشند اما در نهایت از 
هم متمایز و متفاوت 

هستند.

کمند امیرسلیمانى:

چهره ام مناسب نقش مثبت است اما
 با نقش خاکسترى شناخته شدم

تهیه کننده «رعد و برق» مى گوید همچنان گروه ســازنده 
سریال پس از حذف این مجموعه از آنتن مشغول کار هستند 
و هنوز زمان قطعى از سوى تلویزیون براى پخش این سریال 

تعیین نشده است.
سریال «رعد و برق» که قرار بود ماه رمضان از شبکه پنج 
سیما پخش شود، همچنان درگیر مراحل پس از تولید است. 
شبکه پنج سیما همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان، قسمت 

اول این سریال را با یک روز تاخیر پخش کرد، اما پس از آنکه 
یک قسمت دیگر هم به موقع به پخش نرسید، «رعد و برق» 

کال از کنداکتور پخش حذف شد.
در ادامه سازندگان «رعد و برق»، دلیل حذف شدن سریال از 
جدول پخش رمضانى تلویزیون را مشکالت فنى، دشوارى 

تولید و افزایش کیفیت خروجى آن عنوان کردند.
داود هاشمىـ  تهیه کننده سریال «رعد و برق«ـ  درباره زمان 
پخش مجدد این مجموعه توضیح داد: هنوز زمان پخش 
سریال قطعى نشده است. تصویربردارى تمام شده است و 

در مراحل پس از تولید ما به همان صورت و با سرعت قبل 
مشغول کار هستیم.

هاشمى در ادامه در پاسخ به پرسشى درباره اظهارات یکى 
از بازیگران ســریال «رعد و برق» که عنوان کرده بود، در 
پشت صحنه سریال، به توصیه بهروز افخمى، کارگردان، 
همه عوامل براى مبتال نشــدن به کرونا سیر مى خوردند، 
توضیح داد: عده اى از عوامل کار به سیر عالقه داشتند و با 
غذا سیر مى خوردند. شهین تسلیمى، یکى 
از بازیگران سریال، در جایى گفته بود چون 
سیر مى خوریم، کرونا نمى گیریم. واقعیت 
این است که به خاطر کرونا نبود که همراه با 
غذا سیر مى دادیم اما همیشه همراه غذا سیر 
خام مى گرفتیم و کسانى که دوست داشتند 

مى خوردند.
او به صحبت هایش اضافه کرد: کرونا به آن 
معنا که در ذهن برخى شکل گرفته است، 
وجود ندارد. کرونا هم یک ویروس اســت، 
مثل سرما خوردگى و آنفوالنزا. البته آقاى 
بهروز افخمى، خوِد مــن و فیلمبردارمان هم کرونا گرفتیم 
اما خفیف بوده اســت. در مدت یک ســال و نیمى که کار 
کردیم، هرکس کرونا گرفته است سرپایى خوب شده است 

و هیچکدام بسترى نشده اند.
پیشتر عکســى از پشت صحنه ســریال «رعد و برق» به 
کارگردانى بهروز افخمى در فضاى مجازى منتشر شد، که 
به واسطه استفاده نکردن از ماسک بحث برانگیز شد. برخى 
هم این رفتار را به اظهارنظرهاى بهروز افخمى درباره کرونا 

و ماسک نسبت دادند. 

زمان پخش «رعد و برق» معلوم نیست

تصویربردارى ســریال «جزیره» به کارگردانى سیروس 
مقدم در جزیره کیش آغاز شد.

این روزها جزیره کیش از وضعیت قرمز کرونایى خارج شده 
است و گروه مشغول ضبط تصاویر مربوط به سریال هستند.

محمدرضا فروتن بازیگر سینما و تلویزیون که پیش از این 
تجربه بازى در ســریال هاى نمایش خانگى را داشت در 
جدیدترین حضورش به عنوان بازیگر ســریال «جزیره» 
به کارگردانى ســیروس مقدم مقابل دوربین این سریال 

رفته است.
فروتن پیش از این بازى در سریال «مانکن» را تجربه کرده 

بود و این روزها در جزیره کیش مقابل دوربین دومین سریال 
نمایش خانگى سیروس مقدم رفته است.

سیروس مقدم که پیش از این سریال هاى پر مخاطبى را 
براى تلویزیون در ژانرهاى درام، کمدى و اجتماعى ساخته 
است، این بار با فیلمنامه اى به قلم على طالب آبادى به سراغ 

قصه اى درام و اجتماعى رفته  است.
ســریال «جزیره» به تهیه کنندگــى منوچهر محمدى و 
امیرحسین حیدرى به صورت اختصاصى از فیلیمو پخش 
خواهد شد. دیگر بازیگران این ســریال به زودى معرفى 

مى شوند.

محمدرضا فروتن به «جزیره» سیروس مقدم رفت

بازیگر سریال تلویزیونى «معماى شاه» گفت: در حال حاضر فرارى نیستم بلکه در خانه ام 
دوران نقاهت خود را سپرى مى کنم و منتظرم تا در مدت زمان کوتاه و در اولین فرصت با به 

دست آورد بهبودى به دادگاه مراجعه کنم.
طى روزهاى اخیر خبرهاى ضد و نقیض زیادى در مورد حسام نواب صفوى بازیگر سینما 
و تلویزیون به گوش مى رسد که وى بنا بر اختالفات بوجود آمده در رابطه اخیرش مجازات 
شده و در حال حاضر فرارى شده اســت. این در حالى است که پروانه وکالت حسام نواب 
صفوى هم تعلیق شده و  دادستان انتظامى مرکز وکالى کارشناسان رسمى و مشاوران 
خانواده قوه قضاییه درباره علت این اتفاق اظهار داشته که نواب صفوى پرونده کیفرى دارد 

و به خاطر این پرونده محکوم شده است.
اما حسام نواب صفوى پیرامون خبرهاى منتشر شده از وى در فضاى مجازى گفت: همه 
تا حد زیادى  مى دانند ماجراى بوجود آمده در مورد من از چه قرار است و دیگر نمى خواهم 
پیرامون آن توضیحى بدهم اما فقط باید بگویم که موضوع پیش آمده توسط دادگاه قضایى 
و پیگیرى هاى مکرر طرف مقابل مبنى بر کالهبردار بودن بنده انجام شده و راى دادگاه بر 

خالف این ادعا صادر شده است. بنده از اتهام کالهبردارى تبرئه شده ام و کالهبردار نیستم.
نواب صفوى تاکید کرد: من به دلیل اینکه به بیمارى کرونا مبتال شده ام و مدت یک ماه 
است به شدت درگیر این بیمارى و در بیمارستان بسترى بودم هنوز بهبودى کامل را به 
دست نیاورده ام و منتظرم با منفى شدن تســت پى سى ار و بهبودى وضعیت بالینى ام به 
دادگاه مراجعه کرده و مجازات شوم. وى در همین راستا ابراز کرد: در بخشى از راى صادر 
شده من به دلیل اینکه در بخشى از بررسى هایى که با صداى در اختیار قرار گرفته به دادگاه 
طرف مقابل را تهدید کرده ام به مدت 91 روز مجازات شده ام که البته خودم باور ندارم که 
وى را تهدید کرده باشم، از طرفى در حال حاضر شنیده ام که شبکه هاى معاند مى گویند 
که من فرارى هستم و براى معرفى خود به دادگاه مراجعه نکرده ام که این موضوع کذب 

محض است.
این بازیگر سینما خاطرنشان کرد: من در حال حاضر فرارى نیستم بلکه در خانه ام دوران 
نقاهت خود را سپرى مى کنم و منتظرم تا در مدت زمان کوتاه و در اولین فرصت با به دست 

آوردن بهبودى به دادگاه مراجعه کنم.

حسام نواب صفوى: فرارى نیستم

شهرام عبدلى بازیگر سینما و تئاتر، از سیاستهاى دولت در زمینه مهار کرونا انتقاد کرد.
وى در بخشى از این گفتگو با بیان اینکه همواره در ســر مردم مى زنیم که خودتان رعایت کنید، گفت: چطور مى شود کشورها بیش از نیمى از مردم را واکسینه 

کردند اما در ایران 500 هزار دوز انجام شده؟
وى با اشاره به اینکه رعایت پروتکل ها بین مردم کم شده است، خاطرنشــان کرد: اخیرا شنیدم که بیماران کرونایى را زودتر از زمان مقرر از بیمارستان مرخص 

مى کنند. 
او در بخش دیگرى از این مصاحبه به مشکالت هنرمندان در ایام کرونایى اشاره کرد و گفت: وام بالعوض 1/5 میلیون تومانى کرونا به کجاى 

زندگى یک بازیگر تئاتر مى رسد؟
وى با بیان اینکه رعایت مردمى یک طرف، اما مسئولیت پذیرى مدیران طرف دیگر ماجراست، این پرسش را مطرح کرد که یک فرد پیک 

موتورى روزمزد، چگونه پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کند؟ 

انتقاد تند آقاى بازیگر از سیاست هاى کرونایى
شهرامعبدلى بازیگر سینما و
وىدر بخشى از این گفتگو با
0کردند اما در ایران 500 هزار د
وى با اشاره به اینکه رعایت پر

مى کنند. 
او در بخش

زندگى یک
وى با بی
موتور

ان

نخستین تیزر فیلم «خائن آمریکایى: محاکمه اکسیس 
سالى» منتشر شــد. در این فیلم آل پاچینو ستاره بزرگ 
سینماى جهان در کنار میدو ویلیامز نقش آفرینى مى کند.
درام دادگاهى «خائن آمریکایى: محاکمه اکسیس سالى» 
را مایکل پولیش کارگردانى کرده و داســتانش به دوران 
جنگ جهانى دوم برمى گردد، فیلم قصه اولین زنى است 
که در دوران جنگ متهم به خیانت علیه آمریکا شده است.

«خائن آمریکایى: محاکمه اکسیس سالى» اولین فیلم آل 
پاچینو بعد از موفقیتش در فیلم «مرد ایرلندى» و نامزدى 

جایزه اسکارش در آن فیلم است.

با توجه به تیزر ممکن است آل پاچینو با این فیلم به فصل 
جوایز بازنگردد با این حال قطعا حضور پراحساس پاچینو را 
در این دو دقیقه مى توان مشاهده کرد. این غول سینماى 
آمریکا اواخر امســال نیز با فیلم «خانه گوچى» ساخته 

ریدلى اسکات به سینماها مى آید.
بازیگر نقش اصلى این فیلم البته میدو ویلیامز است که 

بیشتر براى بازى در فیلم هاى اکشن شناخته مى شود.
«خائن آمریکایى: محاکمه اکســیس سالى» قرار است 
به صورت محدود در چندین ســالن سینما اواخر ماه مى 

امسال اکران شود.

«آل پاچینو» به سینما برمى گردد

منیژه حکمــت با اعالم اینکه بــراى فیلم «بندر بنــد » متقاضى 
جشنواره جهانى فجر نبوده اســت ، از فروش حق پخش این فیلم 

به یکى از پخش کنندگان 
معتبر کانادایى خبر داد. 

این کارگردان سینما درباره 
آخرین وضعیت حضورهاى 
بین المللى فیلمش گفت: 
این فیلم در حال حاضر  در 
جشنواره بین المللى فیلم 
صلح پیونــگ چانگ کره 

جنوبى حضور دارد. 
فیلــم «بنــدر بنــد» به 
کارگردانى منیژه حکمت 
وتهیه کنندگى مشــترك 
وى با مهشــید آهنگرانى 
فراهانى، پــس از حضور 
در جشــنواره هایى چون 
تورنتــو، زوریخ، میل ولى، 
بســفر، هاینــان آیلنــد، 

فیلم هایى از جنوب و ... و کســب جایزه بهترین فیلم در جشنواره 
کلکته، توسط شرکت ایریماژ که توزیع بین المللى فیلم را به عهده 
دارد، براى پخش در کانادا به شرکت مانگرل میدیا واگذار شده است. 
بنا به اعالم مانگرل میدیا، اکــران عمومى این فیلم به محض رفع 

محدودیت هاى حاصل از انتشار ویروس کرونا انجام مى شود.
منیژه حکمت در توضیح این اتفاق همچنین گفت :  این شــرکت 
در ســال 1994 به دست 
حســین آمارشــى پایــه 
گــذارى شــد و در مدتى 
کوتاه، در مقام شــرکتى 
مستقل، به واسطه نگاهى 
متفاوت به آثار سینمایى، 
بــه پخــش کننــده اى 
تاثیرگذار در کشــور کانادا 
مبدل شد. این شرکت که 
توزیع کننــده انحصارى 
ســونى پیکچرز در کشور 
کانادا اســت، در مجموعه 
فیلم هایى کــه در اختیار 
دارد، بــه برنــدگان نخل 
طالى کــن، برنــدگان 
اســکار، آثار فیلمســازان 
مولف  و فیلم هاى نوجویانه 

سینماى کانادا و سایر کشورهاى دنیا توجهى ویژه داشته است. 
او در پایــان خاطرنشــان کرد : مانگ میدیا که ســابقه پخش آثار 
کیارســتمى را نیز در کارنامه دارد، در ســال هاى اخیــر به دامنه 

فعالیت هاى خود وسعت داده است.

آرنولد شوارتسینگر مى گوید فقط یک سوم از برنامه اسکار را تماشا 
کرده چون بشدت کسالت آور بوده است.

او مى گوید:« تلویزیون را خاموش کردم.دیگر نتوانســتم برنامه را 
تماشا کنم چون با وجود این همه آدم با استعداد روى صحنه بشدت 
کسل کننده بود. چطور توانستند با حضور آنهمه آدم مستعد چنین 

برنامه کسالت آورى بسازند؟»
مراسم اسکار امســال کمترین تماشــاگر را در تاریخ مراسم هاى 
اسکار داشته اســت.بیمارى کووید-19 تاثیر روشنى روى سینما و 
مراسم هاى اهداى جوایز در سال گذشته گذاشت. اما این موضوع 
تنها بخشى از مشکل است. مراسم اسکار حتى در فضاى مجازى نیز 
با انتقادهاى شدیدى به دلیل کسل کننده بودن روبرو شد.هر سال 
تعدادى کلیپ و بخشى از آثار بازیگران و حضور چند مجرى شوخ 
طبع وجود داشت اما امسال حتى براى زمان سخنرانى هاى برندگان 

نیز محدودیت قائل نشده بودند.

انتقاد «آرنولد» از مراسم اسکار

فیلمبردارى فیلم «مرغ بیست میلیونى» به تهیه کنندگى 
قدرت ا... صلح میرزایــى و کارگردانى حامد صلح میرزایى 
با حضور میرطاهر مظلومى و مهــدى نامدارى به عنوان 

شخصیت هاى اصلى قصه پایان یافت.
حامد صلح میرزایى کارگردان فیلم درباره این تجربه متفاوت 
گفت: از آنجایى که تجربه کارگردانى برایم بســیار جذاب 
اســت تصمیم گرفتم کارى متفاوت و جدید انجام دهم و 

با توجه به ســابقه و مهارت فرهاد محمودى بعد از چند بار 
تست در زمان پیش تولید به پیشنهاد من تصمیم گرفتیم 
که با استفاده از تکنولوژى روز یعنى تصویربردارى با گوشى 
آیفون 12 پرومکس فیلمبردارى را انجام 

دهیم و این اتفاق افتاد.
وى ادامــه داد: کار با رضایــت و موفقیت 
کامل به ســرانجام رســید و امیدوارم که 
با حاصــل کار بتوانیم در ایــن روز هاى 
سخت لحظات شــادى را براى مخاطبان

 بوجود بیاوریم.
این فیلم ماجراى دو جــوان جویاى کار را 
روایت مى کند که در این مسیر موقعیت هاى 
طنز و کمیکى گریبانشــان را مى گیرد... و 
درگیر دردسر هاى جذاب و جالبى مى شوند.

میرطاهر مظلومى، مهدى نامدارى، یوسف صیادى، بهنوش 
بختیارى، آرش نوذرى، داریوش سلیمى، مجید شهریارى، 
شهین تسلیمى، اســدا... یکتا و ... بازیگران «مرغ بیست 

میلیونى» هستند.

پایان فیلمبردارى «مرغ بیست میلیونى»

حق پخش فیلم منیژه حکمت به کانادا رسید
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کاپیتان ذوب آهن معموال کم حرف است و به گفته خودش عالقه اى به صحبت کردن 
در این شرایط سخت نداشته اما هنوز هم امید در دل او و هم تیمى هایش زنده است و 

به دنبال بقا در لیگ مى گردند.
قاسم حدادى فر را از نظر فنى و اخالقى مى توان یکى از بهترین هاى لیگ در این چند 
سال اخیر به حســاب آورد، این بازیکن از دغدغه این روزهاى سبزپوشان اصفهان و 

فوتبال ایران صحبت مى کند.
از تعطیالت چطور استفاده کردید؟ 

حقیقتش این اســت که روز هاى سختى را پشت ســر مى گذاریم و تعطیلى لیگ به 
ضرر تیم هایى مثل ما بوده است و دوباره باید فشار تمرینات را زیاد کنیم در حالى که 
از شرایط مسابقه دور هستیم ولى خدا را شــکر صبح و بعد از ظهر تمرین مى کنیم و 
شرایطمان نسبتا خوب اســت و خودمان را براى دیدار با استقالل آماده مى کنیم که 

انشاا... بتوانیم نتیجه بگیریم.
دو بازى سنگین و پشت سر هم با استقالل دارید. برنامه تان 

براى دیدار با این تیم در لیگ و جام حذفى چیست؟ 
انجام دو بازى در آزادى با استقالل خیلى سخت است. آن ها در شرایط مسابقه هستند 
ولى ما از این شرایط دور هستیم ولى تمام تالشمان را مى کنیم. انشاا... با برنامه هایى 
که داریم بتوانیم خواسته هاى مربى را پیاده کنیم و نتیجه بگیریم چون واقعا شرایطمان 
خوب نیست و امیدوارم در این دو بازى هم در حذفى و هم لیگ بتوانیم نتیجه بگیریم 

و دوباره به جدول برگردیم.
با شــرایط موجود چقدر به بقاى ذوب آهن در لیگ امیدوار 

هستید؟
فکر مــى کنم ما روز هاى خیلى ســختى را پشــت ســر گذاشــتیم. بــا توجه به 
شایستگى هایى که داشتیم به حقمان نرسیدیم ولى خدا را شکر نیم فصل دوم را خوب 
شروع کردیم. امیدوارم در بازى هاى آتى نتیجه بگیریم و جایگاه امنى در جدول پیدا 
کنیم و براى سال هاى آینده برنامه ریزى بهترى انجام دهیم  و بتوانیم ذوب آهن را 

به روز هاى خوبش برگردانیم.
شما خیلى سال است در ذوب آهن فعالیت مى کنید. به نظرتان 

سخت ترین سال امسال و لیگ بیستم بوده یا خیر؟ 
در یک سال و نیم گذشته به من خیلى سخت گذشت و خیلى روز هاى سختى را پشت 
سر گذاشتیم اما همیشه امیدوار بودیم. فکر مى کنم شرایط روز به روز  بهتر مى شود. 

چه من باشم چه نباشم آینده درخشانى در انتظار ذوب آهن است. 
سپاهان و ذوب آهن هر دو تیم هاى استان اصفهان هستند 
اما تفاوت هاى زیادى از نظر ساختارى و مالى بین شما هست 

این موضوع اذیتتان نمى کند؟ 
با تمام احترامى که براى تیم هم شهرى مان یعنى تیم خوب سپاهان و مردم اصفهان 
قائل هستم اطال شرایط ما با آن ها قابل قیاس نیست. نحوه حمایت ها کامال متفاوت 

است. ذوب آهن یکسرى محدودیت ها از طرف کارخانه 
دارد ولى ســپاهان خیلى آزادتر است. سپاهان بازیکنان 
خوبى جذب مــى کند و امکانات خوبــى دارد. حداقل 
مى توانند بازیکنان خوبشان را نگه دارند اما این اتفاق 
براى ذوب آهن نمى افتد. شــما هرسال مى بینید که 
بازیکنان به راحتى جدا مى شوند و به تیم هاى دیگر 
مى روند و تا کار شــکل بگیرد زمان مى برد و آخر سر 

هم تیم متضرر مى شود و این همیشه براى ذوب آهن 
سخت بوده چون نمى تواند بازیکنان کلیدى اش را حفظ 

کند و از آن طرف بازیکنان خوب هم جذب کند و مبالغ هم 
آنقدر زیاد است که ذوب آهن در محدودیت قرار مى گیرد ولى 

سپاهان چنین شرایطى ندارد و همه این ها باعث شده سپاهان 
براى قهرمانى بجنگد و ما خودمان را نمى توانیم توجیه کنیم که 

در انتهاى جدول هستیم ولى شرایطمان  نسبتا خوب نیست و  براى 
بقا مى جنگیم.

شــما در مصاحبه اى گفته بودید معلوم نیست 
امســال به صورت قطعــى خداحافظــى کنید. 

برنامه تان براى آخر فصل چیست؟ 
با توجه به شرایطى که داشتم دوست نداشــتم خیلى صحبت ها را انجام 

دهم ولى همان طور که گفتم شــرایط خیلى سختى را پشت سر گذاشتم و 
همه چیز بستگى به چند بازى باقى مانده دارد. اگر صحیح و سالم باشم و تیم 
به من نیاز داشته باشد در خدمتشان هستم و اگر نه که آخر فصل خداحافظى 

مى کنم.
در لیگ بیســتم از نظر داورى خیلى آســیب دیدید 

درموردش صحبت مى کنید؟ 
از سال گذشــته نیم فصل دوم ضربه هایى که از داورى خوردیم شروع شد. چه 
خواسته چه ناخواسته از داورى ضربه خوردیم و من در مقامى نیستم که بخواهم 
قضاوت کنم اما داورى خیلى به ما ضربه زد و ادامه دار شد و امسال هم در نیم 
فصل اول خیلى ضربه خوردیم. کادر قبلى خیلى متضرر شدند و شرایط باشگاه 
به سمت بحرانى رفت. امیدوارم در ادامه راه این اتفاقات نیفتد. جامعه داورى هم 
مظلوم هستند و باید حمایت شوند ولى بیشــترین کمکى که مى توان به جامعه 
داورى کرد این است که ورزشگاه ها به  سیســتم var تجهیز شوند. چیزى که با 
دارایى ما غیر معقول نباشــد. قرار است حدود 10 ورزشــگاه را تجهیز کنند و این 
زمانى نمى برد و فکر مى کنم با این کار به جامعه داورى، تیم ها و باشگاه ها کمک 
بزرگى مى شود و اینکه حداقل حقشان در زمین گرفته نشود و بتوانند حقشان را 

بگیرند.

حدادى فر: آینده درخشانى 
در انتظار ذوب آهن است

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن معتقد است قبل از اینکه مجتبى حسینى سرمربى این تیم شود ذوبى ها استرس 
سقوط داشتند و این موضوع مانع نتیجه گیرى آنها مى شد اما االن طرز فکرشان عوض شده است.

وحید محمدزاده در رابطه با وقفه دوباره اى که در لیگ ایجاد شده و اینکه شرایط در اردوى ذوب آهن چطور 
پیش مى رود،گفت: از دید خود من بدترین لیگ دوازده سال اخیر بوده است. دو بازى مى کنیم 

و بعد بازى ها تعطیل مى شود.
 وى افزود: یک بخشى از این تعطیلى ها بخاطر کروناست ولى یک بخشى هم بخاطر 
متمرکز بودن بازى هاى لیگ قهرمانان آسیاســت و بازى هایى که ما با اســتقالل و 
پرســپولیس داریم. با این حال ما در این فرصت تمرینات پرفشــارى داشتیم تا آماده 
مسابقات شویم؛ به نظرم هم خوب بوده ولى از سوى دیگر اینطور تمرین کردن طاقت 

فرساست.
مدافع ذوب آهن در رابطه با گل هاى فرشــاد محمدى مهر که در سه بازى توانسته به 
کمک سبزپوشان بیاید هم توضیح داد: فرشــاد بازیکن خوب و با کیفیتى است و 
ضربات شوت خوبى هم دارد. خدا را شکر سه گل زیبا و چشم نواز زده و امیدوارم 

ادامه دار باشد.
محمدزاده سپس در پاسخ به اینکه آیا صحبت ویژه اى پس از گل هاى فرشاد 
در رختکن مى شود یا خیر با شوخى و خنده گفت: نه صحبت خاصى که نیست 

ولى فرشاد خیلى از گل هایى که مى زند، تعریف مى کند.
مدافع میانى ذوب آهن درباره حضور حسینى و شرایط ذوب آهن نیز گفت: 
از بازى هایى که مى کنیم کامًال مشخص است شر ایط تیم بهتر شده. 
ما خیلى خوب تمرین مى کنیم. شکل بازى عوض شده و با برنامه بازى 
مى کنیم. به آینده تیم خیلى امیدوارم. به هر حال از هفته هاى ابتدایى 
شرایطى پیش آمد که االن اینجاى جدول هستیم، ولى از زمانى که 
آقاى حسینى آمده، شرایط تیم خیلى بهتر شده. شاید بدشانسى هایى 

آوردیم ولى االن همه چیز متفاوت است.
او در پایان و در پاسخ به اینکه به نظر مى رسد دیگر نگرانى اى بابت 
سقوط ذوب آهن وجود ندارد، عنوان کرد: البته پیش از هر چیز باید 
از زحمات رحمان رضایى تشکر کنیم. قبل از اینکه آقا مجتبى بیاید 
استرس افتادن بود و همان نمى گذاشت نتیجه بگیریم. االن ولى طرز فکر عوض شده؛ 
تمرینات بهتر  شده و بازى هاى بهترى انجام مى دهیم و امیدوارم در بازى هاى آینده 

نتایج بهترى هم بگیریم.

سرمربى اسبق تیم فوتبال سپاهان درباره بازى پیش روى این تیم با پرسپولیس بیان 
کرد: این دیدار یک بازى 12 امتیازى اســت و یکى از بازى هاى مهم چند سال اخیر 

فوتبال ایران است.
حسین چرخابى با اشاره به عملکرد محرم نویدکیا در تیم فوتبال سپاهان اظهار کرد: این 
تیم از مدعیان اصلى قهرمانى در لیگ امسال به همراه پرسپولیس و در درجه  پایین تر 

استقالل است.
وى ادامه داد: نویدکیا تغییرات زیادى در تیم نداد و قبول کرد بازیکنانى که قلعه نویى در 
این تیم به کار گرفته، بازیکنان خوبى هستند اما فلسفه  فوتبال را در سپاهان تغییر داد 

و از تمام ابزار تیم براى گل زدن استفاده مى کند که مى تواند براى این تیم مؤثر باشد.
سرمربى اسبق تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد: نویدکیا دوره هاى مربیگرى را پشت 
سر نگذاشته اما او با مربیان بزرگى کار کرده و این موضوع خیلى به او کمک مى کند. 
نویدکیا از هر مربى ویژگى هاى مثبتى را برداشت کرده و این ویژگى ها را در تیم  خود 

پیاده مى کند.
چرخابى با اشاره به عدم حضور سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: هر تیمى 
که به آسیا مى رود آب دیده تر مى شــود اما متأسفانه سپاهان در فصل گذشته با دست 
خودش، خود را از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشت و حوادثى که در بازى با پرسپولیس 
اتفاق افتاد سبب شد که این تیم از لیگ قهرمانان آسیا دور شود و این دور شدن ضربات 

زیادى به این تیم وارد کرد.
وى درباره بازى پیش روى این تیم با پرســپولیس بیان کرد: ایــن دیدار یک بازى 
12 امتیازى است و یکى از بازى هاى مهم چند ســال اخیر فوتبال ایران است چون 
پرسپولیس با اضافه شدن بازیکنانش یک تیم کامل ساخته و سپاهان هم کامًال احیا 

شده است.
مربى فوتبال اصفهان اضافه کرد: اگر تیم ها همین شرایط را حفظ کنند و با همین نیرو 
و قوا به این مصاف برسند، بدون شک در این مســابقه شاهد دیدارى تهاجمى و زیبا 

خواهیم بود.

امیر عابدزاده با ادعاى نشریه ابوال در تابستان به بنفیکا ملحق خواهد شد.
امیر عابدزاده در نقل و انتقاالت زمستانى سال 2017 به ماریتیمو پیوست و حاال بعد از 

حضور 4 ساله به نظر مى رسد این سنگربان ایرانى از این تیم جدا شود.
عابدزاده درحالى به سنگربان یک ماریتیمو تبدیل شده که کمتر کسى فکر مى کرد او 
بتواند دروازه بان اول این تیم شود. اما عابدزاده رفته رفته به یکى از برترین سنگربانان 
لیگ پرتغال تبدیل شده و با ثبت 8 کلین شــیت پنجمین دروازه بان این فصل لیگ 
پرتغال است.  خبرهاى رســیده از پرتغال حکایت از آن دارد امیر عابدزاده در تابستان 
آینده به یک باشگاه بزرگ تر ملحق مى شود. پیشنهاداتى در این زمینه به دست این 

بازیکن رسیده است.
نشریه ابوال در خبرى اعالم کرده است که بنفیکا یکى از پرافتخارترین تیم هاى لیگ 
پرتغال و یکى از تیم هاى نام آشنا فوتبال اروپا که سابقه قهرمانى در اروپا را در کارنامه 
خود دارد به فکر جذب این سنگربان ایرانى است و گفته مى شود مذاکرات خود را با این 

بازیکن و باشگاه ماریتیمو را آغاز کرده است.
باید حاال منتظر بود و دید آیا بعد از انتقال مهــدى طارمى به پورتو دومین انتقال یک 

ترین  تیم هاى پرتغالى بازیکن ایرانى به یکى دیگر از سرشناس 
رخ خواهد داد یا خیر؟

رسانه ترکیه اى از دیدار نماینده باشگاه سیوااسپور با پیام نیازمند خبر داد.
سایت ترنسفر ترکیه نوشته که نماینده باشــگاه سیوا اسپور با پیام 

نیازمند براى پیوستن به این تیم وارد مذاکره شد.
این باشــگاه ترکیه اى به دنبال جذب یک دروازه بان است و به 
همین دلیل پیام نیازمند دروازه بان تیم فوتبال سپاهان را مدنظر 

قرار داده است تا او را براى فصل بعد به خدمت بگیرد.
این در حالى اســت که پیش تر اخبارى از عالقه یک باشگاه 

لهستانى به جذب پیام نیازمند منتشر شده بود.
پیام نیازمند 26 ساله تاکنون یک بازى ملى براى تیم 
ملى فوتبال ایران انجام داده است و پیش از حضور در 

تیم سپاهان در پیکان بازى مى کرد. 

هافبک تیم سپاهان در مورد شــرایط این تیم صحبت 
کرد و گفت: تالش مى کنیم هر بازى بهترین نتیجه را 

بگیریم و آخر فصل بتوانیم قهرمان شویم.
محمد کریمى در مورد تاثیر حاج صفى از زمان حضورش 
در سپاهان روى کیفیت این تیم هم گفت: قطعًا با آمدن 
آقا احسان شرایط خیلى  بهتر شده چرا که باالخره ایشان 
کاپیتان تیم ملى هستند و تجربه بازى هاى بین المللى 
زیادى دارند و قابلیت فنى باالیى هم دارند و همانطور 
که مى بینیــد تأثیرش را هم روى نتایج اخیر ســپاهان 

گذاشته است.
هافبک سپاهان در مورد اینکه خط حمله این تیم در امر 
گلزنى در دیدارهاى اخیر به خوبى گذشته عمل نمى کند، 

گفت: نیم فصل دوم فکر مى کنم شرایط سخت تر شده 
است چون همه تیم ها مى آیند براى اینکه حداقل یک 
امتیاز هم که شده از ما بگیرند و باالخره تیم ما شرایط 
خیلى خوبى دارد و نکته مهم این اســت که بازى ها را 
بتوانیم برنده باشــیم حاال با هر تعداد گل که شده مهم 

3 امتیاز است.
کریمى در مورد شانس باالى سپاهان براى قهرمانى هم 
توضیح داد: شرایط تیم خدا را شکر خیلى خوب است و 
داریم تالش مى کنیم هر بازى بهترین نتیجه را بگیریم 
و امیدوارم آخر فصل بتوانیم قهرمان شویم و هواداران را 

خوشحال کنیم.

محمدزاده:

در ذوب آهن دیگر استرس سقوط وجود ندارد

سرمربى اسبق سپاهان:

ال  کالسیکوى ایران 
یک مسابقه 12 امتیازى است

 غول پرتغال به دنبال شکار 
بچه عقاب

فروش سردار آزمون در نقل وانتقال هاى تابستان 2021 
یا تمدید قــرارداد وى براى زنیت یــک دو راهى مهم 

محسوب مى شود.
 سردار آزمون در آستانه فتح سومین جام قهرمانى متوالى 
لیگ برتر روسیه است و به احتمال فراوان بهترین گلزن 
این رقابت ها نیز خواهد شد. در چنین شرایطى چه انگیزه  
دیگرى براى مهاجم ایرانى در لیگ برتر روســیه باقى 
مى ماند؟ آزمون که از 18 ســالگى در لیگ برتر روسیه 

بازى مى کنــد در 240 بازى 95 گل به ثمر رســاند. 49 
گل آزمون در 84 بازى براى تیم زنیت ســن پترزبورگ 
به دست آمدند. 0,58گل در هر بازى آمار مطلوبى براى 
آزمون است و او را در سطح باالترى از لیگ برتر روسیه 

نشان مى دهد.
سردار آزمون با داشتن پیشنهادهاى متعددى از تیم هاى 
اروپایى بر سر دوراهى است و تابستان سال جارى بهترین 
زمان براى انتقالش محسوب مى شود. قرارداد آزمون با 

زنیت تا سال 2022 معتبر است و همین موضوع او را به 
گزینه جالب تیم  هاى اروپایى براى خرید با قیمت مناسبى 
تبدیل مى کند. والنســیا، رم، ناپولى، آتاالنتا و آرســنال 
تیم هایى هستند که براى جذب سردار آزمون ابراز تمایل 
کرده اند. او و جیوبا سهم بزرگى در موفقیت هاى چند سال 
اخیر زنیت داشــته اند. جیوبا تابســتان 33 ساله مى شود 
و براى لیگ قهرمانان  اروپا نیاز بــه زمان زیادى براى 
بهبودى شرایطش خواهد داشــت و در صورت جدایى 

آزمون مشکل خط حمله زنیت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
جدایى سردار آزمون مى تواند براى زنیت سودآور و حتى 
خطرناك باشــد. فروش حداقل 20 میلیون یورویى این 
مهاجم موفقیت بزرگى است اما خرید بازیکن مشابهى 
با این پول بــراى زنیت در اروپــا غیرممکن خواهد بود. 
شاید بهترین کار در چنین شــرایطى این باشد که زنیت 
سردار آزمون را به ماندن و امضاى قرارداد جدید ترغیب

 کند.

نیاز یک تیم خارجى به نیازمند

هافبک تیم سپاهان:

مى خواهیم در هر بازى بهترین نتیجه را بگیریم و 
قهرمان شویم

4025 سال  هجدهم14

طرفکارخانه 
ن بازیکنان 
رد. حداقل
 این اتفاق
 بینید که 
اى دیگر 
 و آخر سر 

 ذوب آهن 
ى اش را حفظ 
 کند و مبالغ هم

قرار مى گیرد ولى 
باعث شده سپاهان

وانیم توجیه کنیم که 
بتا خوب نیست و  براى 

 بودید معلوم نیست 
ى خداحافظــى کنید. 

یست؟ 
ــتم خیلى صحبت ها را انجام 
گذاشتم و ى سختى را پشت سر
د. اگر صحیحو سالم باشمو تیم

و اگر نه که آخر فصل خداحافظى 

رى خیلى آســیب دیدید 
؟ 

 که از داورى خوردیم شروع شد. چه 
من در مقامىنیستم که بخواهم م و
 و ادامه دار شد و امسال هم در نیم 
خیلى متضرر شدند و شرایط باشگاه 
ین اتفاقات نیفتد. جامعه داورى هم 
ـترین کمکى که مى توان به جامعه 
rســتم var تجهیز شوند. چیزى که با 

0ود 10 ورزشــگاه را تجهیز کنند و این 
امعه داورى، تیم ها و باشگاه ها کمک 
مین گرفته نشود و بتوانند حقشان را

ى 

داد. نیازمند خبر ام
با پیام ا اسپور

 است و به 
ن را مدنظر 

ک باشگاه 

ند، 

یازمند

سناس ترین  تییکن ایرانى به یکى دیگر از سرش
خ خواهد داد یا خیر؟

زنیت 
در دو راهى 
فروش یا تمدید 
قرارداد سردار
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آگهى تغییرات
 شرکت توسعه فناورى محوران پردازش کامیاب 
سهامى خاص به شماره ثبت 60404 و شناسه 
ملى 14007554808 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/15 فاطمه 
جهانگرد نصرآبادى به کدملى 5640006773 و 
گلناز توکلى دارگانى به کدملى 1289171106 
بترتیب به سمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1127702)

آگهى تغییرات
 شــرکت کهن خاك آیریک سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 54047 و شناســه ملى 
14004885858 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/01/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهدى شاهدى 
پور 0490205811 به سمت رئیس هیئت 
مدیــره و نســیم جعفرى ورنوســفادرانى 
1285180501 به سمت مدیر عامل و نگین 
جعفرى ورنوســفادرانى1270947303 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا 
حیدرى هراتمه5419179946 به ســمت 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل :چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســالمى و اوراق عــادى و ادارى با امضاء 
مدیر عامل و رئیس هیئــت مدیره هریک به 
صورت منفردا و با مهر شــرکت معتبر است. 
ضمنا مدیرعامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1127695) 

آگهى تغییرات
شــرکت کهــن خــاك آیریک ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 54047 و شناســه 
اســتناد  بــه   14004885858 ملــى 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1400/01/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: نســیم جعفرى ورنوســفادرانى به کد ملى 
1285180501 و مهدى شــاهدى پور به 
کــد ملــى 0490205811و نگین جعفرى 
ورنوســفادرانى به کد ملى 1270947303 
و حمیدرضــا حیــدرى هراتمه بــه کد ملى 
5419179946 بعنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
بیژن جعفرى ورنوســفادرانى بــه کد ملى 
1140997947 و آزیتا سادات صفوى به کد 
ملى 1270411284 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1127696) 

آگهى تغییرات
شــرکت آلیاژ مفتول ســپاهان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 41949 و 
شناســه ملــى 10260596811 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/28 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : طبق اختیار حاصله تفویض شده 
از مجمع عمومــى فوق العــاده تاریخ 
1399/12/27در خصــوص افزایش 
ســرمایه به هیئــت مدیره ســرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شــده 
از مبلغ30000000000ریــال بــه 
45000000000ریــال افزایــش 
یافت وماده 5 اساســنامه به شرح زیر 
اصالح شــد: ماده 5 اصالحى: سرمایه 
مبلغ45000000000ریــال نقــدى 
اســت که به 4500000ســهم با نام 
عادى10000ریالى منقسم شده وتماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

   (1128384)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع تولیــدى صنعتى کاج 
ســلولز ســپاهان ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 10505 و شناســه ملى 
10260315807 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیره مــورخ 1400/01/25 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : محمد 
عطریان آقایى1281835196 بعنوان 
رئیس هیات مدیــره و. مجید عطریان 
آقایــى 1281749745بــه ســمت 
نایب رئیس هیات مدیــره و على اکبر 
جبروتیــان1287298389 بســمت 
مدیرعامل براى مدت دو ســال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامــل و با مهر 
شرکت معتبر است . ضمنا هیات مدیره 
کلیه اختیارات قانونى خود مندرج در ماده 
34 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض 
نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1129119)   

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى ساپرا صنعت توسعه زنده رود اصفهان درتاریخ 1400/02/06 به شماره 
ثبت 67627 به شناسه ملى 14009974860 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و غیر دولتى - فعالیت 
در زمینه نفت ،گاز ، پتروشیمى و پاالیشگاهها به جز اکتشاف و استخراج به طور تخصصى در زمینه مکانیک ،ابزار 
دقیق و اتوماسیون مهندسى معکوس- ساخت و تامین قطعه کارخانجات و صنایع نفت بخصوص قطعات مورد 
نیاز تاسیسات انبارهاى نفت - تعمیر و تست و تنظیم تجهیزات اندازه گیرى مواد نفتى و کالیبراسیون و انجام 
کلیه فعالیت هاى خدماتى از قبیل تامین نیروى انسانى به طور موقت-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و 
حقوقى -اخذوام و تسهیالت ریالى وارزى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیر کبیر ، 
خیابان عطاء الملک ، خیابان تالش فاز 1 ، پالك 37 ، پالك قدیم 136 ، طبقه همکف کدپستى 8195153996 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 400154 
مورخ 1400/01/29 نزد بانک ملى ایران شعبه خیابان امیرکبیر اصفهان با کد 3122 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى حاجى عرب اذان اخارى به شماره ملى 5750032736 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى احسان صفرى به شماره ملى 5750052699 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نجیمه صفرى به شماره ملى 5759811096 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مصطفى مزروعى 
سبدانى به شماره ملى 1289022887 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سید امیر رفیعائى به شماره 
ملى 1291959947 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1128381) 

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى پارت سگال سپانو سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 53081 و شناســه ملى 
14004529914 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1399/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرسى و 
خدمات مدیریت نو اندیشان (حسابرسان رسمى) به 
شناسه ملى 10100200524 بسمت بازرس اصلى 
و حسابرس و مهرداد روزبهانى دره سارى به کدملى 
1291028961 بسمت بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یک سال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1127706) 

آگهى تغییرات
شرکت سرما سازان سپاهان سرد شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 55595 و شناسه ملى 14005583610 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه 
شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید 
از مبلغ50000000000 ریال به 88000000000ریال 
افزایش یافــت و ماده مربوطه اساســنامه بشــرح 
زیراصالح شد :. ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 
88000000000ریال نقدى است که به 88000 سهم 
با نام عادى000 1000 ریالى منقســم گردیده و تماما 
پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1128365)  

آگهى تغییرات
شرکت سرما سازان ســپاهان سرد شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 55595 و شناســه ملى 
14005583610 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اصغر هنرى به شماره 
ملى 1287498884 به ســمت بــازرس اصلى و 
فرهاد حبیبیان به شــماره ملى 1271662744 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدندروزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1128367) 

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى پارس فنون سهامى 
خاص به شــماره ثبت 15590 و شناســه ملى 
10260365584 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله باغ زرشک ، بلوار بوستان سعدى 
، کوچه ســروش2[11] ، پالك - 28.3 ، طبقه اول 
و کد پستى 8175635814 انتقال یافت و ماده 4 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1128378)

آگهى تغییرات
شرکت میر نخ سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 
49770 و شناســه ملى 10260681783 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/28 محسن 
میرلوحى به شــماره ملى 1110699077 بســمت 
رئیس هیات مدیره ، احمد میرلوحى به شــماره ملى 
1288106556 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، 
احسان میرلوحى به شماره ملى 1285058781 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت 
با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر اســت. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1128660) 

آگهى تغییرات
شرکت میراب اصفهان شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 22128 و شناسه ملى 10260429626 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محل شرکت به شهرستان شهرضا ، بخش مرکزى ، 
دهستان دشت ، روستا شهرك شیمیائى رازى، محله 
فاز 2 ، بلوار رازى ، کوچه ((فرعى 9)) ، خیابان هشتم ، 
پالك 189 ، طبقه همکف و کد پستى 8639113715 
و شماره تماس 03153323520 انتقال یافت و ماده 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1128664)   

تاسیس
شرکت سهامى خاص مبنا فوالد گستر جى درتاریخ 1400/02/07 به شماره ثبت 67645 به شناسه ملى 14009980025 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 نمیباشد : خرید، فروش ،توزیع ، صادرات و ورادات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از کاالهاى الکتریکى ، الکترونیکى ، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازى و نگهدارى آنها ، تجهیزات پزشکى ، محصوالت 
بهداشتى ، آرایشى ، مواد غذایى ، محصوالت کشاورزى و پتروشیمى و لوازم خودرویى ، آهن و فوالد و شمش و همچنین ترخیص کاال از گمرکات در داخلى و بین المللى ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى ،گشایش 
اعتبارات و ال سى ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا در راستاى اهداف شرکت ، اخذ نمایندگى مجاز از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها ، مشارکت و شرکت در نمایشگاه 
هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور ، کلیه امور ساختمانى و ساخت و ساز و مشارکت ساخت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خواجه عمید ، خیابان قدس شرقى ، خیابان صافى اصفهانى32 ، پالك 32 ، مجتمع پارسا ، طبقه همکف کدپستى 8199958986 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 
100000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1243735 مورخ 1400/01/23 نزد بانک ملت شعبه پروین اصفهان با کد 92437 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره آقاى محمد گل شیرازى به شماره ملى 1286405882 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید گل شیرازى به شماره ملى 1287066240 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم لیال مقبل اصفهانى به شماره 
ملى 1292555491 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى خسرو رمضانى به شماره ملى 0066605652 به سمت بازرس على البدل به مدت 
1 سال آقاى سیدمحمد وحید شاهى به شماره ملى 1271894580 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1128661)

فقدان سند مالکیت 
 شــماره: 140085602030001349      دولت جمهورى اسالمى  ایران به نمایندگى 
اداره آموزش و پرورش نجف آباد به وکالت  با واســطه از جواد تدین فرزند سعادت اله 
باستناد یک  برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که ســند مالکیت هفده حبه و چهار – پنجم حبه مشــاع  از 72 حبه  ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 562/1 و 572/1 که به پالك ثبتى 572/21 تبدیل شده واقع در 
قطعه شش نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان شده است  که درصفحه 395دفتر 382 
امالك بنام عبدالجواد تدین فرزند سعادت اله   ثبت و سند بشماره چاپى 247435 صادر 
و تسلیم گردیده  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1400/02/11  - 1129654/م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى /2/114
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 140085602030001347      دولت جمهورى اسالمى  ایران به نمایندگى 
اداره آموزش و پرورش نجف آباد باستناد یک  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت دو دانگ مشاع  از ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 562/1 و 572/1 که به پالك ثبتى 572/21 تبدیل شده واقع در 
قطعه شــش نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان شده است  که درصفحه 11 دفتر 267 
امالك بنام ایران دخت ایران نژاد فرزند میرزا على  ثبت و سند بشماره چاپى 753547 
صادر و تســلیم گردیده  و بموجب سند صلح شــماره 33065 مورخه 1388/12/12 
دفترخانه 87 نجف آباد به نامبرده صلح گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شــده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 

انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشــار 1400/02/11  - 1129655/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى /2/115
تحدید حدود اختصاصى

چون ششــدانگ  قطعه ملک پالك شــماره 52/51 واقع در قطعه 6 نجف آباد  اصلى 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد ســلیمانى نجف آبادى  
فرزند على در جقانو ریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 ن ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1400/03/10 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلــس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار: 1400/02/11  1129657/ م الف - رییس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد  - مهدى صادقى وصفى /2/116
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 139985602030018901      آقاى نصراله کبیــرزاده نجف آبادى  فرزند 
محمد رضا احد از ورثه مرحوم محمد رضا کبیرزاده نجف آبادى  فرزند حسین بوکالت 
از ســایر ورثه محمد رضا کبیرزاده نجف آبادى فرزند حســین و ورثه مرحوم حسین 
کبیرزاده نجف آبادى فرزند محمد رضا و ورثه مرحــوم فاطمه کبیرزاده نجف آبادى 
فرزند حسین و ورثه مرحوم ســعید کبیرزاده نجف آبادى فرزند محمد رضا با تسلیم 
یک برگ  استشهادیه شهود مدعى مفقود شدن ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 
شــماره 417/20 فرعى از 417/3 واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
شده است که درصفحه 71 دفتر 80 امالك بنام خانم ســلطان روح اله نجف آبادى 
فرزند على صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند انتقال 13786 مورخه 1335/6/14 
دفترخانه 23 نجف آباد به حسین کبیرزاده نجف آبادى فرزند محمد رضا انتقال گردیده 
و نامبرده بموجب گواهى حصر وراثت شــماره 446-1371/3/28 شعبه اول دادگاه 
حقوقى نجف آباد فوت نموده اســت ، همچنین بموجب گواهى حصر وراثت  شماره 
1767-1388/9/23 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد فاطمه سلطان 

صابر على همسر و احد از ورثه حسین کبیرزاده فوت نموده است سپس بموجب گواهى 
حصروراثت شماره 1190/98 – 1388/9/26 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 
نجف آباد فاطمه کبیرزاده نجف آبادى احد از ورثه حسین کبیر زاده فوت نموده است 
، همچنین بموجب گواهى حصر وراثت شــماره 768/98 – 1398/7/1 شــعبه دهم 
حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد محمد رضا کبیرزاده نجف آبادى احد از ورثه 
حسین فوت نموده است ، ســپس بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1575/98 – 
1398/12/19 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد سعید کبیرزاده نجف 
آبادى احد از ورثه محمد رضا کبیرزاده فوت نموده اســت و متقاضى فوق احد از ورثه 
مى باشــد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجائى  مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 02/11/ 1400  - 1129659/م 
الف-مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى /2/117
فقدان سند مالکیت

 شماره: 140085602030001764      آقاى نصراله کبیرزاده نجف آبادى  فرزند محمد 
رضا احد از ورثه مرحوم  محمد رضا کبیرزاده نجف آبادى فرزند حسین بوکالت از سایر 
ورثه  محمد رضا کبیرزاده نجف آبادى فرزند حســین و ورثه مرحوم ســعید کبیرزاده 
نجف آبادى فرزند محمد رضا  با تسلیم یک برگ استشهادیه شهود مدعى مفقود شدن 
ســند مالکیت 65/45 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى شماره 387 واقع 
در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان شده اســت که سند مالکیت  آن در دفتر 
شماره 139620302030014221 الکترونیک امالك بنام محمد رضا کبیرزاده نجف 
آبادى فرزند حسین ثبت و سند چاپى شماره 362244 ســرى الف 96 صادر و تسلیم 
گردیده ، ســپس نامبرده بموجب گواهى حصر وراثت شماره 768/98 – 1398/7/1 
شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد فوت نموده است ، همچنین بموجب 
گواهى حصر وراثت شماره 1575/98-1398/12/19 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 
اختالف نجف آباد ســعید کبیرزاده نجف آبادى احد از ورثه محمد رضا کبیرزاده فوت 

نموده است و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/02/11 -1129660/م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت  ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى /2/118
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 140085602030000537     تعدادى از ورثه احمد نظر پور نجف آبادى  فرزند 
حسین  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ  پالك ثبتى شــماره 940/3 واقع در قطعه 7 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 527 دفتر 46 امالك ذیل ثبت 5283 
بنام محمد پزشکى نجف آبادى  فرزند تقى ثبت و صادر و تسلیم گردیده ، سپس بعد از 
چندین سند انتقال سر انجام بموجب سند انتقال شماره 28610-1353/6/6 دفتر 37 
نجف آباد ششــدانگ به احمد نظر پور نجف آبادى فرزند حسین و سند المثنى شماره 
13134 سرى الف – 80 بنام وى صادر شده است ، سپس نامبرده بموجب گواهى حصر 
وراثت شماره 418 – 1391/03/20 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 
فوت نموده است  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
در اثر ســرقت  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1400/02/11  - 1129661/م 
الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى /2/119

تاسیس
شرکت سهامى خاص ناموران فوالد اسپادانا درتاریخ 1400/02/07 به شماره ثبت 67639 به شناسه ملى 14009978674 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 نمیباشد : ساخت و نصب انواع سازه فلزى و تجهیزات و مخازن و کوره هاى پتروشیمى و پاالیشگاهى و اجراى طرحهاى خط لوله اعم از گاز ، آب و فاضالب ، رنگ و سندبالست ، پایپینگ ، قالب بندى ساخت و تولید دستگاه هاى 
نگهدارى انواع قطعات صنعتى و ساخت و تولید و نگهدارى دستگاه هاى مواد غذایى و تولید و نصب انواع سازه گلخانه اى ، تولید و نصب کلیه وسایل گاز سوز ، خرید و فروش آهن آالت و فلزات و قراضه 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 شعبه 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 لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله تیران ، کوچه بوستان 1 ، کوچه قیام ، پالك 14 ، ساختمان ماکان ، طبقه دوم ، واحد 6 کدپستى 
8138773868 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 130300181 مورخ 
1400/02/02 نزد بانک پاسارگاد شعبه توحید با کد 1303 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى روح اله سیاه پوش به شماره ملى 1170676871 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد کمال به شماره ملى 1286036623 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسلم افشارى به شماره ملى 2391986841 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى شهاب رستگارى به شماره 
ملى 1288109636 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم الهه امیدى به شماره ملى 1289186227 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1128663) 

آگهى تغییرات
شرکت شمس ساخت سپاهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 61179 و شناسه ملى 14007845613 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت در واحد اصفهان به استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله همت 
آباد ، خیابان سپهساالر ، خیابان سپهساالر ، پالك 0 ، 
ساختمان شیخ بهائى ، طبقه سوم ، واحد 35 وکد پستى 
به شماره 8166714633 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1129117) 
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دمانس یا بیمارى زوال عقل، نوعى اختالل ذهنى و مغزى اســت که منجر به 
کاهش سطح حافظه و قدرت تجزیه  و تحلیل انسان مى  شود. این بیمارى طى 
دهه هاى قبل به نسبت گذشته، رواج بیشــترى یافته و افراد متعددى را درگیر 

کرده است.
زوال عقل عارضه اى است که به  صورت پیش  رونده و کند در بیماران مشاهده 
 شده و به  مرور زمان با افزایش ســطح تخریب مى  تواند منجر به اختالل کامل 
فعالیت  هاى فردى شــده و حتى مرگ را در پى داشته باشــد. در این بیمارى، 
ســلول  هاى مغز و سیستم اعصاب مغزى دچار مشکل شــده و فرد قادر نیست 
خاطرات، افراد، چهره  ها و ... را به یاد بیاورد. زوال عقل در انواع حاد و مزمن دیده 

مى  شود و شایع  ترین نوع دمانس نیز آلزایمر نام دارد.
دالیل متعددى براى ایجاد این بیمارى ذکر مى  شود که از آن جمله مى  توان به 
سکته مغزى، تأثیرات محیطى، ضربات فیزیکى وارد شده به مغز، اعتیاد به مواد 
مخدر و الکل، برخى بیمارى  ها همچون ایدز و پارکینسون اشاره کرد. یافته  هاى 
دانشمندان نشان مى  دهد در هنگام بروز اختالل دمانس یا زوال حافظه، ساختار 
پروتئین  هاى آمیلوئیدوز در مغز بیماران دچار تغییر شده و اتصال بین سلول  هاى 
عصبى با دشوارى صورت گرفته و سپس نشــانه  هاى زوال عقل در افراد پدیدار 
مى  شود. البته مطالعات متخصصان ژنتیک نیز نشان مى  دهد که وجود نوعى ژن 

موسوم به E4 باعث مى  شود خطر ابتال به زوال عقل سه برابر افزایش پیدا کند.
یکى دیگر از دالیل بروز زوال عقل نیز، اختالالت عروقى در مغز اســت که این 
عارضه در مردان بیش از زنان رخ  داده و طى آن برخــى عروق ریز مغزى دچار 

مشکل شده و عارضه زوال مغزى پدید مى  آید.
پژوهش  هاى آکادمى نورولوژى آمریکا نشان مى  دهد که دیابت نوع 2 و سطح 
باالیى از پروتئین tau در مایع نخاعى، باعث ایجاد پروتئین دوالیه در مغز شده 
و سبب مى  شود تا این افراد نسبت به دیگران دو برابر بیشتر در معرض خطر ابتال 

به زوال عقل قرار گیرند.
مطالعات جدید پژوهشگران دانشگاه تگزاس نیز نشان 

مى  دهد که روش هاى متــداول فعلى براى درمان 
سرطان مغز و تومورهاى مغزى بر پایه پرتو درمانى 
مى  تواند عوارض و عواقب نامطلوبى همچون 
ضعف حافظه و از بین رفتن ادراك فردى را در 

پى داشته باشد.
مهم  ترین عالئم زوال عقل شــامل کاهش 
سطح توانائى فرد در اســتفاده از فکر و به یاد 

آوردن موارد مختلف و شناسایى محیط اطرافش 
مى  شــود. این عالئم در ابتدا به  صورت ضعیف 

در فرد بیمار ظاهرشــده و به  مرور زمان به مرحله 
شــدیدى رســیده و فرد دچار فرسایش 

مغزى مى  شود.
به  طــور کلى نشــانه  هــاى دمانس 

بسیار متفاوت و متعدد هستند اما 
مهم  ترین عالئم بالینى 

کــه در صورت 
وجود آن  ها 

باید مساله را جدى گرفته و به پزشک مراجعه کرد، عبارت  اند از: ضعف حافظه و 
فراموشى، ناتوانى در تمرکز روى موضوعات، کاهش قدرت استدالل و استنتاج، 
از بین رفتن توازن بین مشاهدات و درك و تحلیل مغزى، اختالل در جویدن، کند 
شدن راه رفتن، اختالل در خواب، افزایش وزن، نا امیدى و افسردگى و تغییرات 

رفتارى.
باید توجه داشت که مهم  ترین موضوع در روند درمان دمانس، زمان شناسایى و 
تشخیص بیمارى است. در حقیقت هرچه زودتر روند درمانى اختالل و زوال عقل 
شروع شود، شانس بیمار براى نجات بیشتر خواهد شد. درمان  هاى ارائه  شده براى 
زوال عقل شامل دو گروه عمده درمان  هاى مشــاوره  اى و روانى و درمان  هاى 
داروئى هستند که بر اساس شرایط بیمار و میزان پیشرفت بیمارى توسط پزشک، 

مورد استفاده قرار مى  گیرد.
در روند درمان زوال عقل، همکارى خود فرد و شرایط محیطى وى بسیار مهم و 
تأثیرگذار بوده و همچنین اطرافیان بیمار نیز مى  توانند تأثیرى به سزا در بهتر پیش 

رفتن درمان بیمارى ایفا کنند. 
با توجه به دالیل ایجاد کننده بیمارى، دو عامل سبک زندگى سالم و اجتناب از 
مصرف مواد مخدر، دخانیات و مشــروبات الکلى در پیشگیرى از دمانس نقش 
مهمى ایفا مى  کنند. البته بخشــى از این بیمارى نیز به دلیل مسائل ژنتیکى رخ 

مى  دهد که متأسفانه قابل  پیشگیرى نیست. 
انجام برخى موارد مانند مصرف کافى ویتامین دى، داشتن فعالیت  هاى مغزى 
کافى از قبیل مطالعه کتــاب، انجام ورزش  هاى فکــرى و فعالیت  هایى مانند 
حل کردن جدول، داشــتن روابط عمومى خوب و ارتباط با سایر افراد، آموختن 
زبان جدید، سفر، آموختن موسیقى، داشتن رژیم غذایى سالم و مصرف امگا 3، 
سبزى  ها و میوه  هاى تازه، پرهیز از استرس و داشتن ورزش و فعالیت بدنى کافى 

مى  تواند خطر بروز دمانس را تا حد زیادى کاهش دهد.
اگرچه افزایش سن سبب کاهش توانایى مغزى مى  شود اما باید در 
نظر داشت ضعف ذهنى ناشــى از کهن  سالى با دمانس 
تفاوت داشته و بروز دمانس ارتباطى به سن نداشته و 
مى  تواند در افراد میان  سال و حتى جوان نیز رخ دهد. 
فراموشى یکى از نشانه هاى زوال عقل محسوب 
مى  شــود اما ضعف حافظه و فراموشى همیشه با 
دمانس یکسان نیســت و فراموشى ممکن است 
به دلیل شرایط روحى و اشتغال فکرى به  صورت 
مقطعى ظهور کرده و ناپدید شود. دمانس عالئم 
متعددى داشته و ممکن است هر فرد بر اساس 
شرایط بیمارى خود نشانه  هایى متفاوت با 
سایر بیماران داشته باشد. در دمانس، 
بافت  هاى مغزى دچار مشکل 
شده و نشانه  هاى بیمارى نیز 
بر اساس ضایعات مغزى و 
این که کــدام بخش از مغز 
دچــار اختالل مى  شــود، 

متفاوت خواهد بود.

چرا دچار زوال عقل مى شویم؟

ب ر رض ر ر بی بر بر و ن ر ی ب ب ر ین و ى بب و
به زوال عقل قرار گیرند.

مطالعات جدید پژوهشگران دانشگاه تگزاس نیز نشان 
مى  دهد که روش هاى متــداول فعلى براى درمان 

سرطانمغزو تومورهاى مغزىبر پایهپرتو درمانى
مى  تواند عوارض و عواقب نامطلوبى همچون 
ضعف حافظه و از بین رفتن ادراك فردى را در 

پى داشته باشد.
مهم  ترین عالئم زوال عقل شــامل کاهش 
سطح توانائى فرد در اســتفاده از فکر و به یاد 

آوردن موارد مختلف و شناسایى محیط اطرافش 
مى  شــود. این عالئم در ابتدا به  صورت ضعیف 

در فرد بیمار ظاهرشــده و به مرور زمان به مرحله 
شــدیدى رســیده و فرد دچار فرسایش 

مغزى مى  شود.
به  طــور کلى نشــانه  هــاى دمانس 

بسیار متفاوت و متعدد هستند اما 
مهم  ترین عالئم بالینى 

کــه در صورت
وجود آن  ها 

ش ى زی سر بروز ر و ى
اگرچه افزایش سن سبب کاهش توانایى مغزى مى  شود اما باید در 
نظر داشت ضعف ذهنى ناشــى از کهن  سالى با دمانس 
تفاوت داشته و بروز دمانس ارتباطى به سن نداشته و 
مىتواند در افراد میان  سال و حتى جوان نیزرخ دهد. 
فراموشى یکى از نشانه هاى زوال عقل محسوب 
مى  شــود اما ضعف حافظه و فراموشى همیشه با 
دمانس یکسان نیســت و فراموشى ممکن است 
به دلیل شرایط روحى و اشتغال فکرى به  صورت 
مقطعى ظهور کرده و ناپدید شود. دمانس عالئم

متعددى داشته و ممکن است هر فرد بر اساس 
شرایط بیمارى خود نشانه  هایى متفاوت با 
سایر بیماران داشته باشد. در دمانس،

بافت  هاى مغزى دچار مشکل 
شده و نشانه  هاى بیمارى نیز 
بر اساس ضایعات مغزى و 
این که کــدام بخش از مغز 
دچــار اختالل مى  شــود، 

متفاوت خواهد بود.

عالئم سرطان ریه با پیشرفت بیمارى ایجاد مى شود، به همین دلیل تشخیص عالئم آن 
مهم است به گونه اى که بســیارى از عالئم اصلى آن مانند سرفه خونى مستقیماً به ریه ها 

مربوط مى شود.
اما اگر سرطان گسترش یابد، ممکن است عالئم آن در مناطق دیگر بدن از جمله چشم ظاهر 
شود. انواع مختلف سرطان ریه مى تواند عالئم متفاوتى را به ویژه طى رشد خود ایجاد کند.

سرطان ریه از نوع متاستاتیک نیز ممکن است عالئمى ایجاد کند که چشم را تحت تأثیر قرار 
مى دهد. این نوع سرطان ریه هنگامى رخ مى دهد که سلول هاى سرطانى از تومور جدا شده 
و از طریق خون یا سیستریم لنفاوى به قسمت هاى دیگر بدن منتقل مى شوند و عالئم آن 

ممکن است تارى دید یا دوبینى، سردرد، اشکال در گفتار یا تشنج باشد.
عالئم اصلى سرطان ریه عبارتند از: سرفه اى که بعد از دو یا سه هفته برطرف نشود، سرفه 
طوالنى مدت که بدتر مى شود،  عفونت هاى قفسه سینه که مدام برمى گردند، سرفه خونى، 
درد یا سوزش هنگام تنفس یا سرفه، تنگى نفس مداوم، خستگى مداوم یا کمبود انرژى و از 

دست دادن اشتها یا کاهش وزن بى دلیل.

عالیم سرطان ریه در چشم!

با دستکش، ویروس کرونا بیشتر پخش مى  شود

مگس خانگى تا 24 ساعت حامل کروناویروس است

سازمان بهداشت جهانى مى گوید پوشیدن دستکش خطر ابتال به کرونا را باال مى برد. 
چون احتمال مى رود با لمس کردن سطوح آلوده بیشتر، ویروس به نقاط بیشترى منتقل 
شود. درآوردن نادرست دستکش و کمتر شســتن دست ها هم به انتقال بیشتر ویروس 

منجر مى شود.
کارگرانى که با مواد غذایى سر و کار دارند شاید بخواهند دستکش دست کنند ولى باید 
آن را مرتب عوض کنند و دستانشان را هم در این میان بشویند. اگر به چیزى جز مواد 

غذایى دست بزنند (مثال در را باز کنند) هم باید سریع دستکش را عوض کنند.
یکى از مشکالت، حس امنیت کاذبى است که پوشیدن دستکش به همراه دارد و ممکن 

است کارگران و افراد دیگر، چون دستکش دست کرده اند کمتر دستشان را بشویند.
هر بار در آوردن دستکش هم مى تواند منجر به آلوده شدن دست ها شود.

حاال فرض کنید دستکشى که با خیال راحت به همه جا زده ایم را اتفاقى به صورتمان 
بزنیم. آن هم مى تواند خطر ابتال به ویروس کرونا را بیشتر کند.

پژوهش هــاى میدانــى نشــان داده که مــردم اغلــب از یک جفت دســتکش در 
مکان  هاى عمومى اســتفاده مــى  کنند و بدون آنکــه آن را تعویــض کنند به همه 
سطوح دســت مى  زنند. لمس ســطوح مختلف با همان جفت دستکش یکبار مصرف 
میکروب  هاى مضر را گســترش مى  دهد و ویروس را از یک مــکان به مکان دیگر 

منتقل مى کند.

یک مطالعه جدید نشــان داده اســت که مگس هاى خانگى 
مى توانند کروناویروس را تا 24 ساعت پس از مواجهه با ویروس 

حمل کنند و از عوامل بالقوه انتقال ویروس هستند.
مگس هــاى خانگى به عنــوان عوامل انتقــال بیمارى هاى 
باکتریایى، انگلى و ویروســى به انســان و حیوانات شناخته 
مى شــوند. با این حال، تاکنون نقش مگس خانگى در انتقال 

کروناویروس بررسى نشده است.
از این رو محققان به بررسى این موضوع پرداختند که آیا مگس 
مى تواند کروناویروس را با خود حمل کند، ویروس را زنده حفظ 

کند و آن را به سطوح انتقال دهد.
مطالعات جداگانه اى براى بررســى این موضوع انجام شد. در 
اولین مطالعه، مگس هاى خانگى پس از قرار گرفتن در محیط 
یا شیر آلوده به کروناویروس از نظر آلودگى مورد آزمایش قرار 

گرفتند. در مطالعه دوم، نمونه هــاى محیطى پس از تماس با 
مگس هاى آلوده به کروناویروس از نظر آلودگى مورد آزمایش 
قرار گرفتند. نتایج نشــان داد تمام مگس هــاى قرارگرفته در 
محیط یا شیر آلوده به کروناویروس تا 4 ساعت و 24 ساعت بعد 
از قرارگیرى از لحاظ RNA ویروسى مثبت بودند. همچنین 
RNA ویروسى در نمونه هاى محیطى بعد از تماس مگس با 

سطوح شناسایى شد.
در مجموع تحت شــرایط آزمایشــگاهى، مگس هاى خانگى 
کروناویروس عفونى را تا 24 ســاعت پس از مواجهه به دست 
آورده و در اختیار داشــتند. عالوه بر ایــن، مگس هاى خانگى 
قادر به انتقال مکانیکى RNA ژنومى کروناویروس به محیط 

اطراف تا 24 ساعت پس از مواجهه بودند.
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

موسیقى مى تواند روند خوابیدن را سرعت ببخشد

تحقیقات جدید نشان مى دهد موسیقى جذابیت هایى براى ایجاد آرامش در خواب دارد. 
نتایج این مطالعه نشان داد که به نظر مى رســد موسیقى هاى آرام هنگام خواب به افراد 

مسنى که دچار بى خوابى هستند، کمک مى کند.
«ین چین چن»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ملى چنگ کونگ در تایوان، در این 
باره مى گوید: «ما دریافتیم که موسیقى درمانى براى افراد مسن مبتال به اختالل خواب 

مؤثر است.»
وى در ادامه مى افزاید: «گوش دادن به موسیقى آرام بخش از شنیدن موسیقى ریتمیک 
مؤثرتر است. و گوش دادن به موسیقى به مدت بیش از چهار هفته براى افراد بزرگسال 

مسن مبتال به اختالل خواب مؤثر است.»
به گفته چن، «داشتن خواب کافى مى تواند عملکرد فکرى و حافظه فرد و همچنین میزان 

انرژى را بهبود بخشد.»
محققان این مطالعه خاطرنشان کردند در افراد بزرگسال 60 سال به باال به نظر مى رسد 
گوش دادن 30 دقیقه تا یک ساعت به موسیقى، با خواب بهترى همراه بود و ادامه این 

روند حداقل تا یک ماه، بیشترین بهره ورى را به همراه دارد.
محققان دریافتند که گوش دادن به موسیقى آرام، که سرعت آرام و ملودى آهسته ترى 
دارد، باعث خواب بهتر مى شــود. نظریه محققان این است که موسقى آرامش بخش با 
کاهش سرعت ضربان قلب و تنفس و کاهش فشار خون مى تواند استرس و اضطراب 

را کاهش دهد.
به گفته محققان، افراد بزرگسال مسن باید 7 تا 9 ساعت در شب بخوابند. مشکالت خواب 
مى تواند در تحریک پذیرى و افسردگى نقش داشته باشد، باعث مشکالت حافظه و منجر 

به زمین خوردن و تصادف شود.

است که باید کم حجم ترین وعده غذایى باشد و حداقل 3 ساعت قبل از خواب میل شود زیرا ناهار را مانند یک شاهزاده و شــام را فقیرانه بخورید. آخرین وعده غذایى در طول روز شام خوابیدن را سخت مى کند، بنابراین گفته شده است صبحانه را مانند یک پادشاه بخورید، خوردن بیش از حد نزدیک به ساعت خواب باعث افزایش قند خون و انسولین مى شود که سطح فعالیت ما بسیار پایین است و به فاصله کوتاهى از آن مى خوابیم.احتمال زیاد به عنوان چربى در بدن ذخیره مى شــود و همه ما مى دانیم درست بعد از شام شام صحبت کنیم. بر اساس نتایج مطالعات انجام شده آنچه را که نمى توانید بسوزانید به بخش مهمى از برنامه شما براى کاهش وزن هستند، اما در این مطلب مى خواهیم درباره خوردن آن نیز به همان اندازه اهمیت پیدا مى کند. در حالى که صبحانه، ناهار و شام همه اگر مى خواهید وزن خود را کاهش دهید و الغر شوید نه فقط آنچه مى خورید بلکه زمان 
غذا خوردن در اواخر شب با افزایش وزن همراه است.

در اینجا 2 نکته درباره وعده شام براى کاهش وزن وجود دارد:
شام را خیلى نزدیک به زمان خواب نخورید حداقل 3 ساعت قبل از خواب شام بخوریدشام باید سبک ترین وعده غذایى روز باشد

– ریتم شــبانه روزى را کاهش مى دهد و فرد را وادار به خوردن غذاهاى شیرین در طول چرا دیر شام خوردن خوب نیست؟
– سطح مالتونین، هورمونى که به فرد کمک مى کند احساس آرامش کند پایین مى آید و – شیرینى در شب جهش ناگهانى در سطح قند خون ایجاد مى کند– هنگامى که دیر غذا مى خورید در آخر انتخاب هاى ناسالمى خواهید داشتشب مى کند

– خوابیدن بالفاصله بعد از غذا خوردن احتمال ریفالکس اسید را افزایش مى دهدخوابیدن را سخت مى کند

دکتر مهدى میرغضنفرى پژوهشــگر طب ســنتى و 
متخصص فیزیولوژى درباره موضــوع مصرف زولبیا و 
بامیه در ماه رمضان از دیدگاه طب سنتى اظهار داشت: 
زولبیا و بامیه از ســال هاى گذشــته به نوعى پاى ثابت 
سفره هاى ایرانى اســت و طراحى شیرینى هاى ایرانى 
چون حلوا، زولبیا و بامیه، همیشه شامل دو جزء چربى و 

شیرینى است که موجب افزایش قوا مى شود.
وى افــزود: حلواى کم چــرب خوب اســت و خوردن 
آن توصیه مى شــود ولــى در مصرف زولبیــا و حلواى 
خیلى شــیرین نباید زیاده روى شود و چندان مصرف آن 
توصیه نمى شــود چون روغن زیاد دارنــد که مى تواند 
اخالط نامناســب تولید کند و همچنین شــیرینى زیاد، 
موجب تشــنگى، ضعف گوارشــى، کاهش اشتها و در 

نهایت چاقى مى شود.
این پژوهشگر طب سنتى گفت: بهتر است زولبیا و بامیه، 
جهت رفع هوس و به میزان بسیار کم، یک تا دو ساعت 

پس از افطار خورده شود.
درباره تدابیر روزه دارى گفت: افطار و سحر نوعى تمرین 
است تا پس از ماه رمضان، زمان هاى مناسب غذا خوردن 
رعایت شود. به عنوان مثال هنگام غروب کم کم به فکر 
شام باشیم و صبح زود را براى صبحانه خوردن انتخاب 

کنیم.
وى بیان داشــت: در ماه مبارك رمضان به علت این که 
سیســتم گوارش در طى روز، تقریبا در حال استراحت 
است، شاید بتوان گفت که دو سوم روز، سیستم گوارش 
خالى است و ســطح کار آن پایین مى آید و به اصطالح، 
حالت ضعف پیدا مى کند، بنابراین باید تدابیر غذا خوردن 

بیشتر رعایت شود.
این پژوهشــگر طب سنتى خاطر نشــان کرد: سیستم 
گوارشــى که چندین ســاعت خالى بوده، به خصوص 
در روزهــاى طوالنى، نباید در زمان افطــار مملو از غذا 
و نوشیدنى شــود. حتما توصیه مى کنیم افطار را با یک 

نوشیدنى رو به گرم که مى تواند آب جوش ولرم شده یا 
حتى خرما باشد، باز کرد که این هم بستگى به مزاج دارد. 
بعد از آن یک فرصت 20 تا 30 دقیقه اى بدهیم تا ترکیب 

خرما و آب گرم وارد معده شود. 
وى بیان داشت: غذایى که وارد دهان و سیستم گوارش 
مى شــود، تحرکاتى را در گوارش ایجاد کرده که تا آخر 
روده جلو مى رود و باعث ترشحاتى مثل بزاق و شیره هاى 
گوارشى در لوله گوارش مى شــود. با این نوع باز کردن 
افطار، دستگاه گوارش آماده مى شود و نیم ساعت بعد از 

آن مى توان غذا خورد.
این متخصص فیزیولوژى خاطرنشان کرد: کسانى که کار 
بدنى زیاد دارند و خیلى نمى توانند تحمل کنند مى توانند 
این نیم ساعت را به 10 دقیقه کاهش دهند. حتى افرادى 
که داراى معده هاى قوى هستند، مى توانند همان دقایق 
اول غذا بخورند ولى عموم مردم، داراى معده هاى ضعیف 

هستند که باید نکات الزم را رعایت کنند.

دالیلى که نباید زولبیا و 
بامیه بخورید

زمان مناسب شام خوردن 

ى بیدن بالفاصله بعد از غذا خوردن احتمال ریفالکس اسید را افزایش مى دهددنرا



مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد ملک مشروحه زیر را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول  بصورت نقدي و اقساطی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت بیست روز،  همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان 

طبقه دوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.
متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از  ملک، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود همه 
روزه « در تاریخ هاى تعیین شده » بجز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الى 14 به محل این مدیریت به نشانى 
خیابان مطهرى حد فاصل پل آذر و پل فلزى جنب آتش نشانى مدیریت بانک کشاورزى (واحد حقوقى) مراجعه نمایند.

شرایط: سپرده شــرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مندرج در آگهى مزایده مى باشد که طبق مندرجات اسناد 
مزایده،مى بایست به حساب شماره630706019 به نام کمیسیون معامالت بانک نزد شعبه اصفهان واریز و رسید 

آن ارائه گردد.
بازدید از ملک و مطالعه  سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان ضرورى است

- بانک در رد یک یا تمامى پیشنهادات خرید مختار است.
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد و در صورت نداشتن متصرف، تخلیه ملک به عهده خریدار است

امالك  مزایده اردیبهشت ماه (1400)

 شرایط  قیمت پایه اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملک شماره پرونده  نام شعبه ردیف
 وضعیت ملک پرداخت  

16405600اصفهان 1

خیابان جى شرقى 
پشت کارخانه قند 
خوراسگان خیابان 

p.c.v انتهاى 
خیابانp.c.v بعد از 
پل زیر گذر آزاد راه 
سپاهان(کمربندى 
تازه افتتاح شرق 

اصفهان)

کارخانه ششدانگ15316/3102
 167,985,600,000 6153/884218تولید بذر

بند ب نحوه 
دریافت 

ثمن معامله 

ملک تخلیه نیست و تخلیه بر عهده برنده مزایده مى باشد 
و معادل 416 متر مربع ملک داراى اضافه ساخت است 
که پرداخت جریمه، هزینه هاى متعلقه آن در شهردارى 
و غیره بر عهده برنده مزایده خواهد بود. که در صورت 

مطرح شدن در کمیسیون ماده ى 100 شهردارى پرداخت 
جریمه یا تخریب ملک در تعهد خریدار مى باشد و بانک 

هیچ مسئولیتى در خصوص نتیجه ى راى کمیسیون ماده ى 
100 و سایر هزینه هاى متعلقه اعم از هزینه هاى اعالمى 
شهردارى، تامین اجتماعى، دارایى و سایر سازمان ها به 

ملک را ندارد.

نحوه دریافت ثمن معامله

شرایط ردیف
میزان پرداخت اقساطمیزان پرداخت نقدىپرداخت

-100الف1

10 ٪ و یا بیشتر براساس تصمیم کمیسیون ب2
معامالت به عنوان پیش پرداخت

 90 ٪ طى مدت 60 ماه با نرخ سود 
مصوب شوراى پول واعتبار

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول استان اصفهان (اردیبهشت ماه 1400)

ملک با وضعیت موجود و طبق مفاد سند انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، دریافت سند ششدانگ، رفع 
مغایرت در حدود اربعه و مساحت ملک و غیره ، طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید . 

7-بازدید از ملک و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک و مطالعه مدارك و سوابق 
مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد .

در صورتى که ملک نیاز به تفکیک و اصالح داشته باشد در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک ، وجوه واریزي عینا به خریدار مسترد   می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی 
نخواهد داشت در اینصورت به وجوه واریزي سود و یا خسارت تعلق نخواهد گرفت.

9-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ( تهران ) می باشد .

  م.الف:1129560

م الف: 1127600

چاپ دوم

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهی تمدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره 990/6006
(شماره  2099001188000058در سامانه ستاد)

شرایط و  الزامات ورود به مناقصهموضوعشماره

990/6006
ارزیابی توان تأمین سازه هاي سبک فوالدي به صورت 
CFS با پوشش گالوانیزه براي نصب در پست هاي فوق 

توزیع و انتقال شرکت برق منطقه اي اصفهان
 پیشنهاددهنده مى بایستى تولید کننده پروفیل در 

مقاطع مختلف به روش CFS باشد.

 شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت اســتعالم  ارزیابی کیفی: کلیه مراحــل برگزاري فراخــوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد 
اســتعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به «ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)» به آدرس 
www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)» جهت انجام مراحل 
عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن): مرکز تماس:41934-021، تماس با کارفرما، در صورت لزوم 

در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/02/16

مهلت و محل تحویل استعالم  ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر 
تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري گردد.

شرایط فراخوان ارزیابی: 
پس از بررسی اسناد و مدارك واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي واجد شرایط براي دریافت اسناد 

و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
شرکت برق منطقه اي اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان  جهت اجراي پروژه هاي مشابه استفاده نماید. 

سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان  در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

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

در چیــزى اندیشــه کــن کــه یــارى ات دهــد؛ از نشســتن در 
گذرگاه هاى عمومى و بازار پرهیز کن که جاى حاضر شــدن 
شیطان و برانگیخته شدن فتنه هاست؛ و به افراد پایین تر از خود 

توجه داشته باش، که راه شکرگزارى تو در برترى است. 
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هجدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم نَبّْهنى فیِه لَِبَرکاِت أْسحاِرهِ ونّوْر فیِه قلبى بِِضیاِء أْنواِرهِ وُخْذ بُِکّل أْعضائى 

الى اتّباِع آثاِرهِ بِنوِرَك یا ُمَنّوَر ُقلوِب العارفین.
خدایا! آگاهم نما در آن براى برکات سحرهایش و روشن کن در آن دلم را به 
پرتو انوارش و به کار گمار همه اعضایم  را به پیروى آثارش به نور خودت، 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاى روشنى بخش دل هاى حق شناسان.

آیین رونمایى از کتاب هاى دفتر تخصصى ســینما بــا معرفى چهار کتاب 
«سینماتوگراف 3»، «سینماتوگراف 4»، «سینما هشت» و «تاریخ سینما از ما 

شروع نمى شود» در هفته فرهنگى اصفهان به انجام رسید.
یکى از نویسندگان کتاب سینماتوگراف3 در این مراسم با بیان اینکه این کتاب 
پرونده مستندسازى دهه 40 است، اظهار داشت: مشارکت فراگیران دوره هاى 
مبانى نقد ســینما و هنرهاى تصویرى و افرادى که سه دوره نقد را پشت سر 
گذاشته بودند در این کار حائز اهمیت بوده و جاى بسى خوشحالى است که 
بعد از سه دهه وارد فضاى نوشتن نقد سینمایى شدند. الواحى افزود: برگزارى 
دوره هاى نقد سینما، نتایج مهم و مداومى دارد که مى توانیم آثار مثبت آن را 

در اصفهان مشاهده کنیم.

مدیر دفتر تخصصى سینما نیز تالیف کتاب "تاریخ سینما از ما شروع نمى شود" 
را اداى احترامى به زاون قوکاسیان، منتقد مطرح بیان کرد و گفت: دوام آوردن 
در شهرى مانند اصفهان که مدعى زیاد است به خصوص در حوزه مستند و طى 

چند دهه کار راحتى نیست لذا استمرار زاون قوکاسیان ویژه بود.
مصطفى حیدرى با اشاره به انتشار کتاب هاى سینماتوگراف با موضوعاتى نظیر 
سینماى کالسیک و نو کالسیک، سینماى آزاد و سینماى کودك و نوجوان 
اظهار داشت: ویژگى این کتاب ها حضور نویســندگان پیشکسوت در کنار 

جوانان خالق و آتیه دار است که نیمى از آن ها اصفهانى هستند.
وى با تاکید بر این نکته که این کتاب ها تاریخ مصرف ندارند، یادآور شــد: 
مجموعه کتاب هاى ســینماتوگراف صدایى از نســلى است که مى خواهد 

سینما را جدى بگیرد.
مدیر دفتر تخصصى سینما تصریح کرد: مجموعه شخصى زاون قوکاسیان 
جمع آورى شده و بخشى از آن به دانشگاه سپهر واگذار شده که از مسئولین 
تقاضا دارم مجموعه شخصى زاون یکجا نگهدارى شود و در اختیار عموم و 

عالقه مندان به سینما قرار گیرد.
در ادامه این مراســم، فریده حریرى که پنجاه سال پیش در فیلم طلوع فجر 

بازى کرده بود، به بیان خاطراتى از بازى در این فیلم پرداخت.
محمدعلى میاندار نیز در این مراســم ســینماى آزاد 
اصفهان را محصول شهرى دانســت که نه دانشگاه 

هنرى داشت و نه فستیوالى در آن برگزار مى شد.
وى که در ســریال قصه هــاى مجید بــازى کرده 
اســت، به بیان خاطرات خود از ســاخت این سریال 
در دهه هفتــاد پرداخت و گفت: ســریال قصه هاى 
مجید "من ماى ایرانــى و اصفهانى" با همه تلخى و 

شیرینى هایش است.
این پیشکسوت هنرى با اشــاره به دشوارى ساخت 
فیلم در گذشته تاکید کرد: در آن زمان هیچ امکاناتى 
در اختیار عالقه مندان به سینما نبود و آنچه ساخته شد، 
محصول عشق افراد و مطالعه فردى و مشاهده افراد 

بود و اینگونه سینماى آزاد اصفهان به وجود آمد.
در ادامه حامد قصرى، نویسنده کتاب سینما هشت، 
به خوانش متنى پرداخت و با بیان اینکه تاریخ معاصر و جریان هاى فرهنگى 
اصفهان براى من بســیار مهم اســت، تاکید کرد: یکى از این جریان هاى 
فرهنگى، سینماى آزاد اصفهان است که در سال هاى 51 و 52 شکل گرفت و 

در سال هاى 57 و 58 تمام شد.
وى سینماى آزاد را جریانى مبتنى بر سینماى تجربى عنوان کرد که دفتر آن 
سال 52 در اصفهان شکل گرفت و در کتاب سینما هشت طى مصاحبه با 21 

نفر به تاریخ این سینما پرداخته شده است.

رونمایى از 4 کتاب حوزه سینما در 
هفته فرهنگى اصفهان


