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کمبود ویتامین علت وزوز گوش است آزادى 547 زندانى جرائم غیرعمدآغاز پیش فروش اولین آلبوم حامد بهداد کروناى انگلیسى به 60 کشور جهان سرایت کرد باشوى کوچک، سرشار از انگیزه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فشار خون
 عادى 

چند است؟

پرواز به استانبول از اصفهان بعد از 10 ماه
3
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دفترچه هاى تأمین اجتماعى 
نیاز به تمدید ندارد

نرخ بیکارى 
در استان اصفهان 
کاهش یافت

ادامه اجراى 
محدودیت هاى شبانه 
و طرح زوج و فرد

5

اولین کسى 
در استان هستم که 
واکسن ایرانى

 مى زنم

متخصص قلب و عروق درباره فشارخون باال گفت: فشار 
خون باال در تمامى جوامع بسیار شایع است به طورى که از 

هر پنج نفر یک نفر مبتال به فشار خون باالست.
محمدرضا محمدحسنى درباره فشارخون باال گفت: 

تشخیص این بیمارى بسیار ساده است. فشارخون طبیعى...

استاندار اصفهان گفت: این روزها برخى مباحث و 
مسائل بى جایى را مطرح مى کنند و در این شرایط 
اگر واکسن ایرانى بیاید، اولین کسى که در استان 

این واکسن را استفاده مى کند بنده هستم.  
عباس رضایى در نشست هماهنگى برنامه هاى 
دهه فجر انقالب اســالمى با بیان اینکه امسال 
هنوز با ویروس کرونا دست و پنجه نرم مى کنیم، 

خاطرنشان کرد: ...
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جلوگیرى از هجوم مسافران جلوگیرى از هجوم مسافران 
به پایتخت گردشگرى زمستانى اصفهانبه پایتخت گردشگرى زمستانى اصفهان

3

معاون استاندار: برقرارى مجدد پرواز ترکیه - اصفهان دریچه گسترش صنعت گردشگرى است 

ورود کارگردان
 «پایتخت» به 

شبکه نمایش خانگى 

فرشید طالبى:

بهتر نبود رحمان را براى 7 بازى مى آوردند؟!
مدافع اسبق تیم ذوب آهن اصفهان گفت: فوتبال تفکرات جدید مى خواهد و نباید 

آدم هاى 80 ساله براى جوان ها تصمیم بگیرند.
فرشید طالبى در گفتگویى در خصوص شرایط کنونى تیم ذوب آهن اصفهان 
اظهار داشت: سال گذشته در تلویزیون گفتم با آوردن بوناچیچ لطمه بزرگى به 

ذوب آهن مى زنید و لطفًا تصمیم آگاهانه...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

استاندار اصفهان:

13 درصد
 سد زاینده رود
 آب دارد

حلقه حفاظتى شهر اصفهان از بن بست خارج مى شود
مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان خبر داد

8

د5

اس
مس
اگر
این
عب
ده
هن
خا

آگهى مزایده

مهدى رضوى راد  - سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم

 سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد بند 2 و 4مورخ 99/04/16 
هیات مدیره نســبت به واگذارى اموال خود از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت 
بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان 
لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 99/11/12 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 
03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد. 
1- یک دستگاه مخزن ذخیره سوخت 40 هزار لیترى (مزایده)

2- تعداد 14 قلم انواع قطعات و لوازم یدکى اتوبوس بنز 457 مازاد بر مصرف (مزایده)

آگهى مزایده نوبت دوم
«فروش واحدهاى اضافى»

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

این تعاونى در نظر دارد تعداد چهار واحد از واحدهاى تــازه احداث خود در خیابان کاوه، 
خیابان اتحاد، کوچه سامان، جنب شهردارى منطقه 7 و یک واحد خدماتى در شاهین شهر 
خیابان رازى فرعى 7 شرقى پالك 81 را از طریق مزایده بر پایه قیمت کارشناسى به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 99/11/15 با مراجعه 
به دفتر تعاونى واقع در شاهین شــهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، 
واحد 2 و یا با شماره تلفن هاى 03145242630- 09139148161 جهت بازدید و اقدامات 
بعدى هماهنگى الزم را به عمل آورند و قیمت کارشناسى خود را بطور مکتوب همراه با واریز 
1 ٪ از قیمت پیشنهادى به حساب 1407/317/279160/1 به نام تعاونى مسکن پاالیشگاه، 

به دفتر تعاونى تحویل دهند.

آگهى مزایده

مهدى رضوى راد  - سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد بند 2 مورخ 99/04/31 
هیات مدیره نسبت به واگذارى امالك خود از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت 
بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان 
لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 99/11/12 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 
03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد. 
1- یک قطعه زمین ترمینال با اولویت 5 سال کاربرى مســکونى واقع در ورنامخواست- 

بلوار جانبازان خیابان شهید غالمى(سنگبرى سابق) کوچه 6 مترى (مزایده)

آگهى مناقصه عمومى  نوبت اول

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خریدکنتور آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کالسC با 99-4-234
 DN15 به قطر 1/2 اینچQ3/Q1 = 1601,930,000,000جارىنسبت

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود در 99-4-235
1,718,000,000جارىاقطار200 ، 250، 315 ،  400،  500 و 600میلیمتر  جهت منطقه فالورجان 

خرید دریچه منهول فاضالبى چدنى لوالدار  C250 90 کیلوئی جهت 99-4-240
1,221,000,000جارىمنطقه فالورجان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/11/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/11/19

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

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  قراردادها داخلی 388  بازرگانى 360 )
نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/11/02
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تنهایى رحمان روى تنهایى رحمان روى 
نیمکت لرزان ذوب آهننیمکت لرزان ذوب آهن
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سخنگوى ســازمان غذا و دارو گفت: ایران جزو اولین 
کشورهاى خاتمه دهنده واکسیناسیون سراسرى کرونا 

خواهد بود.
کیانوش جهانپور گفت: مــا 16 میلیون و 800 هزار دوز 
واکســن کرونا را از کواکس خریدارى خواهیم کرد و به 
طور کلى از شرکت هایى که مورد تأیید سازمان غذا و دارو 
باشد، واکسن خریدارى خواهیم کرد و باید توجه داشت 
که کواکس هنوز هیچ واکسنى را در جهان توزیع نکرده 
است. وى افزود: کواکس یک اتحادیه جهانى تحت نظر 
سازمان جهانى بهداشــت بوده و ایجاد آن نوعى ابتکار 
عملى براى توزیع واکسن است. فکر مى کنم حداقل 18 

شرکت در سبد کواکس واکسن خود را عرضه مى کنند. ما 
هم حداقل از سه شرکت واکسن خریدارى خواهیم کرد.

جهانپور گفت: در مرحله نخست خرید مستقیم واکسن 
کرونا از شرکت هاى مورد تأیید سازمان غذا و دارو صورت 
مى گیرد،  سپس واکسن از ســبد کواکس وارد و تزریق 
خواهد شــد و بعد از آن، واکســن داخلى مورد استفاده 
قرارخواهد گرفت. هرچند اولین کشــور شــروع کننده 
در حوزه تزریق واکســن کرونا نبودیم که اقدام درستى 
محسوب مى شود، اما فکر مى کنیم جزو اولین کشور هایى 
خواهیم بود که واکسیناسیون علیه کووید -19 را خاتمه 

خواهیم داد.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى پیش از ظهر 
چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت: امروز دفتر سیاه 
«ترامپ» براى همیشه بسته مى شود. البته آنکسى که 
امروز دولتش تمام مى شود، سیاست بلد نبود، برج ساز بود 
و سیاست را در برج سازى مى دید ولى کسانى که امروز 
آمدند، سیاست را بلد هستند. اگر آنها قطعنامه 2231 را 
که خودشان امضا کردند، امضا کرده و عمل کنند، امضا 
خواهند دید. اگر فرمانى صادر کردنــد، به ازاى آن در 
ایران فرمان خواهند دید. اگر اجراى مؤثر تعهداتشــان 
را انجام دادند، این طرف هم اجــراى تعهدات مؤثر را 

خواهند دید. 

رئیس جمهور بــا تأکید بر اینکه توپ امــروز در زمین 
واشنگتن است، اظهار کرد: اگر به تعهداتشان عمل کنند، 
ما هم به تعهدات خود عمل مى کنیم. ترامپ مرد و برجام 
زنده ماند. برجام امروز زنده است و سر حال تر از دیروز

 است. 
رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: امروز آمادگى 
داریم که اگر طرف مقابل با صداقت به میدان بیاید این 
مسائل حل و فصل شود. خیلى سریع هم مى تواند حل 
شود. اصًال هیچ پیچیدگى حقوقى ندارد. بگویند به تمام 
تعهدات عمل مى کنیم ســاعت بعد ما به همه تعهدات 

خود عمل مى کنیم. /4342

حداقل از 3 شرکت
واکسن مى خریم

روحانى: «ترامپ» ُمرد و 
برجام زنده ماند

 A اپیدمى هپاتیت
  مهر | فرماندار باغملک گفت: در یک 
ماه اخیر 17 نفر در روســتاى اللب باغملک به 
هپاتیت A مبتال شده اند و هم اکنون دو تا سه 
نفر از این بیماران در بیمارستان بسترى هستند. 
محمد نجاتى پور افزود: با شناسایى اولین مورد 
بیمارى، تیم واکنش ســریع شبکه بهداشت و 
درمان باغملک به صورت روزانه و تیم پایش و 
ارزیابى مرکز بهداشت استان در منطقه مستقر 
شــدند. وى ادامه داد: به صورت روزانه ضمن 
بیماریابى، کلر ســنجى آب شــرب، الیروبى 
جداول و آهک پاشى انجام، کلیه مدارس این 
روستا تعطیل و تقاضاى واکسیناسیون افراد زیر 

16 سال داده شده است. 

لغو سفر دایى 
به انگلیس 

على دایى قصد داشت به     خبر آنالین |
انگلیس سفر کند و با مسئوالن باشگاه اورتون 
پاى میز مذاکره بنشیند ولى ویروس جدید کرونا 
این سفر را لغو کرد. به تازگى کرونایى جدید در 
انگلیس کشف شــده که به مراتب از ویروس 
قبلى خطرناك تر اســت به همین دلیل دوباره 
مردم در این کشــور به قرنطینه رفته اند و زیاد 
حق عبور و مرور ندارند. دایى قصد داشت طبق 
برنامه قبلى همین روزها عازم انگلیس شــود 
تا با مسئوالن اورتون پاى میز مذاکره بنشیند 
ولى ظهور این ویروس ارتقا یافته کًال ســفر او 

را کنسل کرد.

هجوم به هرمزگان!
طى روزهاى اخیر حجم زیادى    مهر |
از مسافران زمســتانى وارد هرمزگان شده اند. 
با تصمیم ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا، 
هیچ گونــه خدماتى در پارك ها، بوســتان ها، 
سواحل و همچنین در بنادر پل و چارك براى 
انتقال خودروى گردشــگران به جزایر قشم و 
کیش ارائه نمى شود. طبق بررسى هاى صورت 
گرفته بخشى از مسافران ورودى به این استان 
به دعوت اقوام خود در هرمزگان به این استان 
سفر کرده اند که از مردم ســاکن در هرمزگان 
نیز خواسته شده از دعوت اقوام و آشنایان خود 
در شرایط شــیوع کرونا به اســتان خوددارى 

کنند./4339

عذرخواهى از 
قمى ها

ســخنگوى ســتاد ملى کرونا    مهر |
در پیامــى صوتى با بیــان اینکه نســبت به 
صحبت هاى اخیر وى در جلســه ســتاد سوء 
برداشت شده است، گفت: از علما، ائمه جمعه 
و مردم شریف استان قم عذرخواهى مى کنم. 
علیرضا رئیسى گفت: صحبت هایى که درباره 
بحث رعایت نکردن پروتکل هاى بهداشتى در 
قم شد بر اساس گزارش هاى رسیده به ما بود و 
ما موظف به تأکید به رعایت بیشتر پروتکل ها 
در استان ها هستیم و جمالت و نکاتى در جلسه 
اخیر ستاد ملى کرونا شد که صرفًا قصد تذکر و 

رعایت پروتکل ها بود.

سرعت هم خانگى 
باالست

   رکنا | مدتى است که موج هم خانه بودن 
در ایران بلند شده اســت و جوان ها به سمت 
هم خانگى ســوق پیدا مى کنند و شــاهدیم 
که جوانان چنــد نفر با هم، خانــه مى گیرند. 
هم خانه بودن از تهران شروع شد و به شهرهاى 
دیگر هم ســرایت کرد. این در حالى اســت 
که گفتمان بین نســلى در ایران بســیار کم 
اســت  و جوانان فقط مى خواهنــد از خانه اى
کــه گفتمانــى در آن وجــود نــدارد بیرون

 بزنند./4340

من هم بلدم
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى    ایرنا |
در جلســه هیئت دولت درباره دیدگاه مجلس پیرامون 
بودجه سال آینده تصریح کرد: بودجه جاى اعداد و ارقام و 
محاسبه و قانونگذارى برنامه سال آینده و حساب و کتاب 
است. جاى شعار نیست که من شعار بدهم یا آنها شعار 
بدهند چه فایده دارد. من بلدم همه شعارها را جواب بدهم 
ولى مردم اینها را از من نمى خواهند که آنها شعار بدهند 
و من جواب بدهم. مــردم بودجه خوب و زندگى بهتر و 

معیشت مى خواهند./4343

گفتگوى محرمانه؟
  دیده بان ایران | نشریه «فیگارو» مى گوید 
گفتگوهاى محرمانه اى میان نماینده ایران و نماینده 
دولت «بایدن» در نیویورك انجام شده است. خبرگزارى 
«الجزیره» نوشــت که یک خبرنگار ارشــد روزنامه 
«فیگارو» فرانسه مدعى شــده مجید تخت روانچى، 
نماینده ایران در سازمان ملل با نماینده دولت بایدن بر 

سر زمانبندى بازگشت به برجام، مذاکره پنهانى دارند.

برخورد تند با وزیر اقتصاد
رئیــس جمهور در جلســه ســتاد    24 آنالین |
هماهنگى اقتصادى دولت که روز ســه شنبه برگزارشد، 
با لحن شــدیدى با وزیر اقتصاد برخورد کرده است. در 
این جلســه روحانى وزیــر اقتصاد را خطاب قــرار داد و 
بى کفایتى هاى سازمان بورس را گوشزد کرد. گفته مى 
شود دقایقى بعد از پایان جلسه، فرهاد دژپسند استعفاى 
قالیباف اصل رئیس ســازمان را پذیرفته اســت. برخى 
ناظران احتمال مى دهند ناکارآمدى بورس و متضررشدن 
سهامداران که  به اعتراضات گسترده آنها انجامیده ممکن 

است به استعفاى وزیر اقتصاد نیز منجر شود.

خاورى شناسایى شد
  مهر | سخنگوى ناجا در پاسخ به سئوالى مبنى 
بر اینکه چرا بر خالف شناســایى مخفیگاه خاورى در 
کانادا این متهم به کشور مسترد نمى شود گفت: خاورى 
شناسایى شــده، حتى حکم جلب بین الملل او از طریق 
پلیس اینترپل صادر شده اما کشور کانادا اراده اى براى 
اســترداد این فرد ندارد. سردار مهدى حاجیان گفت:در 
موضوع خاورى پلیس 100 درصد به وظیفه اش عمل 
کرده و کامًال اشــراف دارد که خــاورى کجا زندگى

مى کند.

بنگاه تبلیغاتى ضدنظام!
  فارس| نماینده رشت در مجلس اظهار کرد: 
همه ما از شــرایط ســخت فعالیتى رانندگان تاکسى 
مطلع هســتیم، اما رانندگان باید بدانند که تمامى این 
تسهیالت و حمایت ها را نظام برایشان فراهم مى کند. 
محمدرضا احمدى سنگرى افزود: رانندگان تاکسى به 
 واسطه شغلشان با افراد فراوان و مختلفى سروکار دارند 
و متأسفانه برخى از همین افراد ناخواسته با سخنانى که 
مطرح مى کنند، به عنوان یک بنگاه تبلیغاتى ضدنظام 

اقدام مى کنند.

تکذیب شایعه ترور 
  تسنیم| یک منبع امنیتى لبنانى شایعه ترور 
«سیدحســن نصرا...» دبیرکل حزب ا... که در برخى 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شده را تکذیب کرد. فیلمى 
که با عنوان حمله به کاروان حامل سیدحســن نصرا...
منتشر شده، دروغین و مربوط به مدت ها پیش در حلب 

سوریه است.

فائزه، شایسته ترین است!
صادق زیباکالم، استاد دانشگاه    انصاف نیوز|
تهران، در گفتگویى به جنبه هــاى مختلف انتخابات 
ریاســت جمهورى ســال 1400 پرداخــت. او در این 
مصاحبه با درباره  کاندیداتورى زنان گفت: من معتقدم 
که فائزه هاشمى شایســته ترین فرد (نگفتم زن یا مرد 
گفتم فرد) براى ریاست جمهورى است. منتها زن است 

و نمى تواند انتخاب شود.

خبرخوان

مجرى شبکه 2 ســیما به خبر ممنوع التصویر شدنش 
واکنش نشــان داد. برنامه عصرگاهى «عصر خانواده» 
شــبکه 2 تلویزیون به دلیل اینکه مهمان شب یلدایش 
مردم را بــه انجام حرکات موزون دعــوت کرده بود، با 
حواشى مواجه شــد. برخى حتى خبر از ممنوع التصویر 
شدن مجرى این برنامه دادند. حاال رزیتا قبادى، مجرى 
این برنامه در صفحه شــخصیش به حواشى پیش آمده 

واکنش نشان داد.
وى در این خصوص نوشت: «مسئولیت تصمیم خود را 
شجاعانه بپذیریم! در حالى که یکى از وظایف رسانه ها 
گسترش اخالق و آموزش مسئولیت اجتماعى به مردم 
اســت... گاهى بعضى دســت اندرکاران آن مسئولیت 
فرهنگى خود رافراموش مى کننــد و با نگاهى منفعت 
طلبانه ازپذیرش پیامد هاى تصمیم خود سرباز مى زنند 
و نتیجه این اخالق در محتواى آن رســانه تأثیرمنفى 
مى گذارد...! و موضوع ممنوع التصویرى من مثالى است 

از این رفتار...!»
در همین حال علــى اکبر کریمــى، تهیه کننده برنامه 
تلویزیونى «عصر خانــواده»، درباره ممنوع التصویرى 
مجرى این برنامه، گفــت: «رزیتا قبادى مجرى برنامه 
"عصر خانواده" ممنوع التصویر نیســت؛ چرا که هیچ 
نامه اى براى ما نیامده اســت و تنها به یک تذکر بسنده 

شد.»
وى ادامه داد: «بعد از اتفاقات اخیر برنامه و جنجالى که 
پس از به کار بردن یک کلمه توسط مهمان برنامه شب 
یلداى ما ایجاد شد، تصمیم گرفتم خانم قبادى دو هفته 
اســتراحت کنند. او از هفته آینــده در جمع گروه عصر 

خانواده حضور خواهد یافت.»

سى و هفتمین جشنواره بین المللى فیلم کوتاه تهران در 
مجتمع ایران مال برگزار خواهد شــد و در همین راستا، 
اسامى فیلم هاى حاضر در این رویداد به همراه سازندگان 

آنها منتشر شده است.
با نگاه به اسامى فیلم هاى بخش داستانى این جشنواره 
هنرى، متوجه فیلمى با نام «بى چــاره» به کارگردانى 
مشترك امیر احمد قزوینى و محمد کریم پور و به تهیه 
کنندگى مشترك ریحانه پارسا و هادى دهقان مى شویم!

با این تفاسیر یعنى فیلمى به تهیه کنندگى ریحانه پارسا 

در جشــنواره وجود دارد که باید دید زمانى که در ایران 
بــوده آن را تهیه کرده یا وقتى به خارج از کشــور رفته 
است؟! ریحانه پارســا همچنین چند فیلم اکران نشده 
دارد که همه را قبل از رفتنش از کشور بازى کرده است.

البته نمونه این اتفاق در حوزه بازیگرى مهناز افشار هم 
اتفاق افتاده بود که قبل از اینکه به خارج از کشور برود 
در چند فیلم سینمایى بازى کرد؛ اما وقتى از ایران رفت 
فیلم هایش به مشکل اکران برنخوردند و نمایش داده

 شدند.

همانطور کــه در میان اصالح طلبــان نامزدهاى بالقوه 
زیادى را براى انتخابات ریاست جمهورى مى توان دید، 
در جبهه اصولگرایى نیروهاى زیادى وجود دارند که بر هر 
کدام پیش بینى هایى در جریان است و ارزیابى هر کدام 
مختصات خود را دارد. محمدجواد ابطحى، نماینده سابق 
خمینى شــهر در مجلس در گفتگو با «نامه نیوز» درباره 
روند انتخاباتى اصولگرایان و نامزدهاى بالقوه این طیف 

سیاسى اشاره هایى کرده است.

■هنوز احتمال اجماع بخشى از اصولگرایان و مجموع 
اصالح طلبان بر على الریجانى منتفى نیست.

■ بعید مى دانم آقاى سعید جلیلى قصدى براى ریاست 
مجلس داشته باشد. او فعًال مردد است که در انتخابات 
ریاست جمهورى نامزد بشود یا نه و اگر احساس تکلیف 

کند براى ریاست جمهورى نامزد مى شود.
■نامزدى آقاى قالیباف به شدت جدى است و در روند 
اصالح قانــون انتخابات هم دیدیم کــه او بى تمایل به 

ریاست جمهورى نیست.
■محســن رضایى هم به طور جدى مشغول کار براى 
انتخابات است و قصد نامزدى در انتخابات دارد و همین 
که مدام بحث هــاى اقتصادى را مطــرح مى کند براى 
آن اســت که توجه جامعه را به خود جلب کند زیرا امروز 
مهمترین دغدغه کشور اقتصاد است. آقاى روح االمینى 
هم عهده دار فعالیت انتخاباتى آقاى رضایى شده است و 

براى انتخابات مشغول کار است.
■ آقاى حســین دهقان هم که هم حمایت بخشــى از 
اصالح طلبان معتدل و هم بخشى از اصولگرایان را با خود 
دارد، در انتخابات نامزد مى شود و اکنون براى انتخابات 

1400 مشغول رایزنى با نمایندگان ادوار است.

■ آنچه ممکن اســت میز بازى را بر هم بزند، نامزدى 
آقاى احمدى ن ژاد و متعاقبش تأیید صالحیت اوســت. 
گویا تالش هایى در حال انجام است که احمدى نژاد نامزد 
شود و برخالف پیش بینى ها این احتمال وجود دارد که او 

تأیید صالحیت شود. من شنیده ام که صحبت هایى براى 
تأیید صالحیت احمدى نژاد در جریان است و باتوجه به 
اظهارنظر اخیر آقاى کدخدایى مبنى بر اینکه ممکن است 
فردى که در دوره اى صالحیتش تأیید نشده، اکنون تأیید 

شود و میزان حال افراد است، این احتمال قوت یافته که 
آقاى احمدى نژاد تأییدصالحیت شــود. با تغییر برخى 
اعضاى شــوراى نگهبان هم شــانس تأییدصالحیت 

احمدى نژاد باال رفته است.

اصلى ترین نامزدهاى اصولگرا براى ریاست جمهورى به روایت نماینده سابق خمینى شهر

ممکن است احمدى نژاد میز بازى را به هم بزند

باالخره مجرى برنامه جنجالى  ممنوع التصویر است؟!

دفترچه هاى تأمین اجتماعى نیاز به تمدید ندارد عکس  گرفتن، جان رتبه اول دانشگاه را گرفت

کروناى انگلیسى به 60 کشور جهان سرایت کرد

حضور ریحانه پارسا در جشنواره فیلم کوتاه تهران!

دفترچه هاى درمانى تأمیــن اجتماعى دیگر نیاز به تمدید 
اعتبار ندارند و بیمه شدگان با شش روش وضعیت اعتبار را 

استعالم سنجى مى کنند.
از ابتداى سال جارى بود که لزوم تمدید دفترچه هاى درمانى 
تأمین اجتماعى حذف شــد و بیمه شــدگان تا زمانى که 
دفترچه بیمه آنها داراى کاغذ است مى توانند بدون در نظر 

گرفتن تاریخ اعتبار آنها از دفترچه بیمه خود استفاده کنند. 
براى استعالم دفترچه هاى درمانى سازمان تأمین اجتماعى 
چند راه وجود دارد و بیمه شدگان مى توانند از شش راه مدت 

اعتبار دفترچه هاى بیمه خود را استعالم گیرند:
1) از طریق بارکدخوان با استفاده از دوربین موبایل

2) شماره گیرى USSD کد دستورى #1*1420*4* یا 
*4*1420#

3) نرم افزار اپلیکیشن « تأمین اجتماعى من»
medical.tamin.ir 4) سامانه هاى اینترنتى

medical.tamin.ir (5
6) کد دستورى 1666#* 

ســازمان تأمین اجتماعى نسخه نویســى الکترونیک را 
در دســتور کار قرار داده اســت و در مراکز ملکى و طرف 
قرارداد هاى تأمین اجتماعى نیازى به همراه داشتن دفترچه 
بیمه نیســت چرا که با همراه داشــتن کارت ملى امکان 

دریافت خدمات را دارند.

2 پسر جوان همراه دوست خود در حال عکاسى و گرفتن 
ســلفى بودند که ناگهان در یک حادثه به کام مرگ فرو 

رفتند.
سه نفرشان روى سطح یخ زده سد که 6 متر عمق داشت، 
ایستادند تا نفر چهارم از آنها عکس یادگارى بگیرد که یخ 
زیر پایشان شکست و به زیرآب کشیده شدند. دوستشان 
که در حال عکاسى از آنها بود، سریع به سمت  آنها رفت و 
توانست یکى شان را نجات دهد اما دو نفر دیگر به نام هاى 

سعید و حسین زیرآب رفتند.
سعید بابایى 22ساله، دانشــجوى مهندسى عمران بود و 
خانواده اش با گذشــت چهار روز از حادثه هنوز مرگ او را 

باور نکرده اند. برادر سعید 22ساله درباره حادثه مى گوید: 
برادرم رتبه اول دانشگاه یزد بود و در رشته مهندسى عمران 
تحصیل مى کرد و ما در احمدآباد اردکان زندگى مى کنیم. با 
حاضران در محل که حرف زدم، متوجه شدم ازچند روز قبل، 
سد یخ زده و افراد زیادى روى یخ سد رفته و آنجا ایستاده و 
عکس گرفته بودند اما زمانى که برادرم و دو دوستش روى 
یخ مى روند، سطح یخ سد مى شکند و داخل آب مى افتند. 
جواد تکه یخى را مى گیــرد و روى آب مى ماند که حافظ 
شیلنگى به ســمتش پرت کرده و او را بیرون مى کشد اما 
وقتى شیلنگ را دوباره مى اندازد تا بتواند برادرم و حسین را 

نجات دهد، موفق نشده و آن دو غرق مى شوند.

چند ماه پس از شیوع بیمارى کرونا، خبر از ابتالى برخى 
بیماران به کروناى انگلیسى منتشر شد.

کروناى انگلیسى 70درصد بیشتر از کروناى چینى قدرت 

سرایت دارد و اکنون سازمان جهانى بهداشت از شناسایى 
کروناویروس انگلیسى در 60 کشور خبر داده است.

همچنین این سازمان اعالم کرده است: سویه جهش یافته 
در آفریقاى جنوبى که مشــابه با کرونا ویروس مشاهده 
شده در انگلیس است مى تواند مسرى تر باشد و اکنون در

 23 کشور و منطقه در جهان گزارش شده است.
اجراى واکسیناسیون گســترده در آمریکا و اروپا امید به 
پایان یافتن همه گیرى را به همراه داشت و اتحادیه اروپا از 
برنامه ریزى براى واکسیناســیون 70 درصد از جمعیت 
بزرگسال این منطقه تا پایان ماه اوت خبر داده است هرچند 
هنوز هم بسیارى از متخصصان و کارشناسان علوم پزشکى 
تأکید دارند که واکسیناســیون براى پایــان دادن به این 

همه گیرى کرونا کافى نیست. 
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124 اثر اصفهان 
تعیین حریم شد

مدیـرکل دفتـر ثبـت آثـار گفـت: «123 اثـر 
فرهنگى تاریخى از اسـتان  اصفهان در جلسه شوراى 
حریم کشور تعیین حریم شد. مصطفى پورعلى افزود: 
از اسـتان اصفهان حریم زون 3 محـدوده میدان امام 
(ره) و آثـار پیرامـون آن از محـور فرهنگى تاریخـى 
اصفهان بـا 123 اثر بازنگرى شـد. وى اعـالم کرد: 
از جملـه آثـارى کـه از اسـتان اصفهـان، حریـم آن 
بازنگرى شـده اسـت، مى توان بـه میدان امـام(ره)، 
مجموعه بازار و کاروانسـراهاى ساروتقى، عالى قاپو، 
مسجد شـیخ لطف ا...، چهلسـتون، چهارباغ، مدرسه 
مادرشاه، سـلطانیه، بازار قیصریه و بازار چیت سازها، 
خانـه قدیمـى بهروز، خانه شـیخ االسـالم و شـرکا، 
عمارت هشت بهشت، سـراى محمدصادق خان و... 

اشاره کرد.

رقابت براى استخدام 
در ذوب آهن

رئیس سـتاد برگزارى آزمون هاى دانشـگاه اصفهان 
از برگزارى آزمون استخدامى شـرکت ذوب آهن در 
دانشـگاه اصفهان، خبر داد و گفت: این آزمون در دو 
مقطع دیپلم و کارشناسى طى سه روز تا روز جمعه در 
دانشـگاه اصفهان برگزار مى شود. حمیدرضا ایروانى 
اظهار کرد: در این آزمون 9862 نفر ثبت نام کرده و با 
هم به رقابت مى پردازنـد و در نهایت  509 نفر از آنها 
استخدام مى شـوند. وى خاطرنشـان کرد: داوطلبان 
این آزمون در سه رشته با مدرك دیپلم و هفت رشته با 

مدرك کارشناسى شرکت مى کنند.

67 هزار کارت ملى
آماده تحویل

مدیرکل ثبت احوال اسـتان اصفهان گفـت: تاکنون 
بیـش از 67 هـزار کارت ملـى هوشـمند در دفاتـر 
پیشخوان استان آماده تحویل شده است و مابقى نیز 
طى چند ماه آینده آماده تحویل خواهد شـد. حسـین 
غفرانى کجانى افزود: تاکنون 97 درصد جمعیت واجد 
شـرایط دریافت کارت ملى در اسـتان که 4 میلیون و 
65 هزار نفر هسـتند، براى گرفتـن کارت ملى اقدام 
کرده اند، مابقى نیز در دسـت تهیه است و در ماه هاى 

آینده صادر خواهد شد.

آزادى 547 زندانى 
جرائم غیرعمد 

مدیرعامل سـتاد دیـه اصفهان گفت: طـى 10 ماهه 
سـال جارى با کمـک خیـران و تالش اعضـا هیئت 
مدیره سـتاد دیه، کمک سـتاد دیه کشـور و از محل 
اعتبارات بانکى 547 زندانى محکوم مالى جرائم غیر 
عمد زندان هاى استان از زندان آزاد شدند و به آغوش 
خانواده بازگشـتند. اسـدا... گرجى زاده بـا بیان اینکه 
کل بدهى این افراد مبلغ 185 میلیارد و 214 میلیون 
و611 هزار تومان بود گفت: مبلغ 135میلیارد و 995 
میلیون و 70 هزار تومان آن را شکات گذشت کرده و 
رضایت دادند. مدیرعامل ستاد دیه اصفهان ادامه داد: 
مبلغ 13 میلیارد و 710 میلیـون و 464 هزارتومان از 
بدهى زندانیان را خیران استان به صورت بالعوض و 
7 میلیارد و 155 میلیون و 928 هزار تومان نیز از محل 

ستاد دیه کشور بوده است.

کاهش ذخیره خونى استان 
مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهـان گفت: با توجه 
به فصل سرد زمستان، مراجعه اهداکنندگان خون به 
مراکز انتقال خون این استان کمتر شده و میزان ذخیره 
خونى به چهار روز کاهش یافته اسـت. مجید زینلى، 
اهداى خون در فصل سرما را کمتر از فصل هاى دیگر 
به علت سـردى هـوا و مراجعـه کمتـر اهداکنندگان 
دانست و افزود: ذخیره خونى استان باید هفت روز باشد 
که اکنون میزان ذخیره خون به چهار رسیده است. وى 
از اهداکنندگان خون تقاضـا کرد براى اهداى خون و 
کمک به رفع نیاز خونى اسـتان به مراکز انتقال خون 

مراجعه کنند.

خبر

مدیر اشــتغال و کارآفرینــى اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى اصفهان گفت: بنابر اعــالم مرکز آمار ایران نرخ 
بیکارى این استان در پاییز امسال به 10/4 درصد رسید که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 0/6 درصد و نسبت به 

تابستان امسال1/2 درصد کاهش نشان مى دهد.
حســین باقرى افزود: نرخ بیکارى پاییز امســال نسبت به 
تابســتان که 11/6 درصد و بهار 11/9درصــد بوده نیز به 

ترتیب 1/2و 1/5 درصد کاهش پیدا کرده است.
وى ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادى نیروى کار در استان 
اصفهان در فصل پاییز امســال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 5/2  درصد کاهش یافت و به 40/9 درصد رسید.

مدیر اشتغال و کارآفرینى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان اظهار داشت: نرخ مشارکت اقتصادى نیروى 
کار این استان در فصل پاییز، نسبت به تابستان 1/4 و بهار 

امسال 1/3 درصد کاهش پیدا کرده است.
وى با بیان اینکه چند عامل در کاهش نرخ مشارکت اثرگذار 
اســت اضافه کرد: افزایش جمعیت فعال، مشروط به ثابت 
ماندن افراد بیکار و شاغل و رفتن بعضى از افراد از جمعیت 
فعال به ســمت جمعیت غیر فعال،  مهمترین دلیل کاهش 

نرخ مشارکت است.
باقرى گفت: نرخ بیکارى این اســتان باالتــر از میانگین 

کشورى است.

نوزدهمین نمایشــگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشى و 
گرمایشى و نهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب 
و فاضالب اصفهان طى روزهاى ششم تا دهم بهمن ماه 

امسال برگزار مى شود.
حضور بالغ بر 70 شرکت از هشت استان اصفهان، تهران، 
البرز، زنجان، فارس، خراسان رضوى، قم و چهارمحال و 

بختیارى در این دو رویداد صنعتى قطعى شده است. 
شرکت هاى فعال در زمینه محصوالت و خدمات تخصصى 
همچون تجهیزات سردخانه اى و برودتى، انواع سیستمهاى 
تاسیساتى، تجهیزات و سیســتم هاى سرمایشى و تهویه 
مطبوع، تجهیزات و سیســتم هاى گرمایشــى و لوله و 

اتصاالت چدنی و... در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
در کنار این نمایشگاه، مسابقات ملى مهارت فناورى آب و 
مکاترونیک با هدف آموزش تخصصى عالقه مندان توسط 
ســازمان آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان برگزار و 
اجرا خواهد شد.  این نمایشگاه با رعایت کامل پروتکل هاى 
بهداشتى و به صورت تخصصى و ویژه متخصصان برگزار 
مى شود و کارشناســان، فعاالن و متخصصان حوزه هاى 
مرتبط با آن مى توانند از ســاعت 10 تا 18 روزهاى ششم 
تا دهم دى ماه به محل دائمى برگزارى نمایشــگاه هاى 
بین المللى اصفهان واقع در کمربندى شرق، روبروى منطقه 

روشن دشت مراجعه کنند.

گردهمایى برندهاى مطرح در 
نمایشگاه اصفهان

نرخ بیکارى در استان اصفهان 
کاهش یافت

بامداد دیروز چهارشــنبه نخســتین پرواز هواپیمایى 
ترکیه از فرودگاه اصفهان به مقصد اســتانبول انجام 

شد.
مدیر کل فرودگاه هاى اســتان اصفهــان گفت : پرواز 
اصفهان – اســتانبول و برعکس ده ماه پیش تا کنون 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا لغو شده بود که از بامداد 
چهارشــنبه از طریق هواپیمایى ترکیش از سر گرفته و 

نخستین پرواز از فرودگاه اصفهان برقرار شد.
حسن امجدى افزود: این پرواز براى رفاه حال مسافران 
و با رعایت کامل شــیوه نامه هاى بهداشتى، روز هاى 
یکشنبه و چهارشنبه هر هفته در ساعت  1 و 30 دقیقه 

بامداد از استانبول ورود و در ساعت 2 و 10 دقیقه بامداد 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان را به مقصد 

استانبول ترك خواهد کرد.
وى گفت: این پرواز خارجى بــا هواپیما هاى بوئینگ 
800-737 بــا ظرفیت 150 مســافر و ایرباس 321 با 

ظرفیت 180 مسافر از سرگرفته شده است.
حسن قاضى عسگر ،معاون هماهنگى امور اقتصادى 
استاندارى اصفهان هم در همایشى به مناسبت برقرارى 
مجدد پروازهاى ترکیه - اصفهان در سالن هتلى در این 
کالنشهر افزود: از ســرگیرى پرواز اصفهان - ترکیه و 
بلعکس از نظر اقتصادى، حمل بار و واردات و صادرات 

براى اصفهان حایز اهمیت است.
وى با بیان اینکه متاسفانه بیشــترین آسیب در دوران 
شیوع کرونا به حوزه گردشگرى وارد شــد، ادامه داد: 
برآوردها نشان مى دهد ماهانه حدود 400 میلیارد تومان 
به این حوزه خسارت وارد شده است که با توجه به این 
میزان خســارتهاى وارده به صنعت گردشگرى باید با 
برنامه ریزى درســت مجموعه هاى این بخش را احیا 

کنیم.
معاون اســتاندار گفت: برقرارى مجدد پــرواز ترکیه 
- اصفهان در واقع دریچه اى براى گســترش صنعت 

گردشگرى است./4337

پرواز به استانبول از اصفهان
 بعد از 10 ماه

با دستور دادستان فریدونشــهر به منظور پیشگیرى از 
تجمع و انتقال ویروس کرونا، در سه هفته گذشته از ورود 
10 هزار خودروى گردشگران به شهرستان فریدونشهر 

ممانعت به عمل آمده است.  
در آخرین جلســه ســتاد ملى مدیریت کروناى کشور 
مسئوالن وزارت بهداشت تصاویر غم انگیزى از حرکت 
سیل مسافران به سمت استان هاى گردشگرپذیر شمالى 
و جنوبى کشــور با اعالم روند رو به کاهش کرونا ارائه 
کرده و هشدار دادند ادامه این روند اوضاع بسیار بحرانى 
را براى کشــور رقم زده و پیک جدیدى از کرونا را شایع 

خواهد کرد.
 در اســتان اصفهان هم مــوج ســفرهاى تفریحى به 
فریدونشــهر به عنوان پایتخت گردشــگرى زمستانى 
این استان از حدود سه هفته پیش با اعالم خبر بازگشایى 
پیست اسکى توســط یکى از مســئوالن شهرستان و 
انعکاس این خبر در رسانه هاى مختلف استان، آغاز شد 
اما پیش از هوشیار شدن ستاد ملى کرونا نسبت به کنترل 
نقاط گردشگرپذیر، دادستان عمومى و انقالب فریدونشهر 
با مشــاهده موج به راه افتاده براى سفر گردشگران به 
سمت فریدونشهر، دستور ممانعت از ورود گردشگران به 

این شهرستان را صادر کرد.
در سه هفته گذشته با ورود نیروهاى انتظامى شهرستان 
فریدونشهر تالش شده اســت تنها به اسکى بازانى که 
داراى مجوز و برگه تردد از هیئت اسکى استان بوده اند 
اجازه ورود به فریدونشهر داده شود و مابقى گردشگران در 
ورودى شهرستان بازگردانده شدند. برآورد مى شود طى 
این مدت از ورود حدود 10 هزار خودرو به فریدونشــهر 
ممانعت به عمل آمده است که اگر این اتفاق رخ نمى داد 
خطر قرمز شدن کرونا در فریدونشهر و شهرستان هاى 

مبدأ گردشگران محتمل بود.

جلوگیرى از هجوم مسافران به پایتخت گردشگرى زمستانى اصفهان

نمایشگاه «رستخیز» فردا جمعه سوم بهمن ماه 
از ساعت 16 در گالرى نگرش افتتاح و به مدت 
یک ماه مورد بازدید عالقه مندان قرار مى گیرد.

مدیر گالرى نگرش با اشاره به پروژه چگالش 
دو، اظهار کــرد: پروژه چگالــش دو، با عنوان 
«رســتخیز» از ســه مدیم عکس، موسیقى و 
ادبیات تشکیل شده اســت و نخستین پروژه 
نمایشــگاهى گالرى نگرش در ســال 99 به 

شمار مى رود. 
على استدالل افزود: در این نمایشگاه با چیدمان 
متفاوتى از عکس ها رو به رو هستیم که مى توان 
گفت براى اولین بــار در اصفهان و حتى ایران 
رخ خواهد داد. نمایشگاه هاى عکس به صورت 
متداول به صورت قاب هایــى بر روى دیوار به 
نمایش در مى آید اما در پروژه «رستخیز» براى 
اولین بار با اســتفاده از متد جدید، عکس ها به 
صورت چیدمانى متفاوت همراه با موســیقى و 

متن قرار خواهد گرفت.
وى ادامه داد: طبق مصوبه شوراى اسالمى شهر 
اصفهان، مبنى بر حمایت از پروژه هاى فرهنگى 
هنرى، قرار بر این شــد شــهردارى اصفهان 
حمایت هاى مادى و معنــوى را از پروژه دوم 
چگالش داشته باشد که بر این اساس نمایشگاه 
«رستخیز» به صورت کارى مشــترك با سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان و با 
حمایت هاى شوراى اسالمى شهر و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان برپا شده اما در 

بخش تولید محتوا تمام حقوق معنوى نمایشگاه، متعلق به گالرى نگرش است.
استدالل با اشاره به شکل گیرى پروژه چگالش تصریح کرد: پروژه چگالش از ابتداى سال 98 آغاز شد و اولین 
نمایشگاه این پروژه با عنوان «پس از هبوط» زمستان 98 به بازدید عموم درآمد. در این پروژه هدف اصلى 
تجربه کردن و ارتباطات مدیم هاى هنرى در مواجه با یکدیگر بود و به همین دلیل نام پروژه «چگالش» 

گذاشته شد. 

گالرى نگرش، میزبان نمایشگاه «رستخیز» 

دانشــکده فیزیک دانشــگاه صنعتى اصفهان، با 
همکارى انجمن فیزیک ایران، همایش کشورى 
روز فیزیک را  براي دانش آموزان و عالقه مندان در 
روزهاي 4 تا 6 بهمن ماه به صورت برخط (مجازي) 

برگزار می کند.
اسماعیل عبدالحسینی دبیر اجرایی این همایش 
با اعالم این خبرگفت: در ایــن همایش با اجراى 
ســخنرانى ها، آزمایش هــا و گفتگوهاى علمى، 
دانش آموزان را به تفکر و نگاه عمیق به پدیده هاى 

آفرینش از دیدگاه علم فیزیک دعوت مى کنیم.
استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان 
افزود: دکتر بهروز میرزا با موضوع  «آشنایى با سیاه 

چاله ها» و دکتر حامد بخشــیان با موضوع «مدل 
اســتاندارد ذرات بنیادى، از نظریــه تا آزمایش» 

سخنرانان همایش روز فیزیک خواهند بود. 
عبدالحسینی با اشاره به بخش هاي متنوع و جذاب 
این رویداد براي دانش آمــوزان تصریح کرد: دو 
آزمایش علمى موج شــعله و اجسام معلق توسط 
مهندس مطلق، کارشــناس آزمایشــگاه فیزیک 
دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا می شود. همچنین در 
نشست آخر، گفتگوى علمى با مخاطبان پیرامون 
علم فیزیک و با حضور جمعــى از اعضاى هیئت 
علمى دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتى اصفهان 

انجام می شود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفــت: میزان کنونى ذخیره ســد زاینده 
رود 183 میلیــون مترمکعــب یعنــى 13 درصد 
این منبع اصلى تامین آب منطقه مرکزى کشــور 

آب دارد.
حسن ساسانى افزود: ســد زاینده رود اصلى ترین 
منبع تامین کننده آب آشــامیدنى، محیط زیست، 
کشاورزى و صنعت در منطقه مرکزى ایران و بویژه 
استان اصفهان اســت که با کاهش مقدار ذخیره 

فعلى آن وضعیت خوبى ندارد.
وى ادامه داد: مقدار بارش هاى ایستگاه اندازه گیرى 
سرشــاخه هاى زاینــده رود از ابتداى ســال آبى 

جارى(مهر 99) تاکنون 426 میلى متر بوده است 
در حالى که پارسال این مقدار بارش 2 درصد بیشتر 

و 435 میلى متر بود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان اضافه کرد: مقدار بارندگى سرشاخه هاى 
زاینده رود در متوسط بلند مدت 601 میلى متر بود 

که امسال 29 درصد کاهش پیدا کرده است.
وى خاطرنشــان کــرد: وضعیت ذخایــر آبى در 
اســتان هایى مانند اصفهان بگونه اى اســت که 
اســتفاده عقالنى و بهینه آب در همه بخشها و در 
همه ماهها در فصول پاییز و زمســتان باید جدى 

گرفته شود.

معاون عمران شهرى شــهردار اصفهان گفت: در 
پروژه مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان بیش 
از 300 میلیارد تومان قرارداد فعال اســت تا بتوان 
در ســریع ترین زمان ممکن این پروژه ملى را به 

سرانجام رساند.
ایرج مظفر  تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 26 
قرارداد در این پروژه بین المللى فعالیت دارند و شامل 
فعالیت هاى عملیات خرید، انتقال و اجرا در سیویل، 
تأسیسات الکتریکى و مکانیکى و الکترونیکى است 
که با روند شتابانى در حال انجام بوده تا هرچه زودتر 

این ابر پروژه به بهره بردارى برسد.

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان با تاکید بر 
اینکه هر چه زمان ساخت پروژه ها طوالنى تر شود، 
هزینه هاى اســتهالك تجهیزات، خرید و اجراى 
بخش هاى باقى مانده بیشتر خواهد شد، ادامه داد: 
این پروژه از زمان آغاز تاکنون نوســانات بسیارى 
داشــته، اما مدیریت شــهرى مصمم است براى 
استفاده شــهروندان از این سرمایه گذارى عظیم، 

پروژه را هر چه سریع تر به بهره بردارى برساند.
وى افزود: اقدامات بى نظیرى به دست متخصصان 
توانمند ایرانى و اصفهانى در این پروژه انجام شده 

که در خاورمیانه آن را متمایز کرده است.

همایش روز فیزیک در دانشگاه صنعتی 
برگزار می شود

13 درصد سد زاینده رود آب دارد

300 میلیارد تومان قرارداد در مرکز همایش ها 
فعال است

محدودیت هاى شــبانه و طرح زوج و فــرد در اصفهان 
همچنان پابرجاست.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه اعمال 
محدودیت هاى 9 شب تا 4 بامداد در شهر هاى باالى 200 
هزار نفر همچنان ادامه دارد گفت: همچنین در کالنشهر 
اصفهان محدودیت هاى طرح زوج و فرد در دو نیمه صبح 

و بعداز ظهر پابرجاست.
سرهنگ محمد رضا محمدى با اشاره جریمه دو میلیون 
ریالى متخلفان طرح محدودیت هاى شــبانه افزود : از 

ابتداى اجراى این طرح 56 هزار خودرو جریمه شده اند.
وى با بیان اینکه مخدوش کردن پالك خودرو جرم است 
و با افرادى که پالك خودروى خــود را مخدوش کنند 
بصورت جدى برخورد مى شود گفت: رانندگان متخلف 
500 خودرو به مراجع قضایى معرفى شده و این خودرو ها 

بین سه تا شش ماه توقیف مى شوند./4336

ادامه اجراى 
محدودیت هاى شبانه و 

طرح زوج و فرد 
استاندار اصفهان گفت: این روزها برخى مباحث و مسائل 
بى جایى را مطرح مى کنند و در این شرایط اگر واکسن 
ایرانى بیاید، اولین کسى که در اســتان این واکسن را 

استفاده مى کند بنده هستم.  
عباس رضایى در نشست هماهنگى برنامه هاى دهه 
فجر انقالب اســالمى با بیان اینکه امســال هنوز با 
ویروس کرونا دست و پنجه نرم مى کنیم، خاطرنشان 
کرد: اگرچه امروز وضعیت اســتان بــه دلیل همراهى 
و همکارى مردم اصفهان و هماهنگى دســتگاه هاى 
مختلف بســیار بهتر اســت، اما همچنان درگیر این 

بیمارى هستیم.
رضایى با بیان اینکه تمهیدات زندگــى با کرونا یکى از 
مسائلى است که باید با آن کنار بیاییم، گفت: این روزها 
برخى مباحث و مسائل بى جایى را مطرح مى کنند و در این 
شرایط اگر در این شرایط اگر واکسن ایرانى بیاید، اولین 

کسى که در استان این واکســن را استفاده مى کند بنده 
هستم و واکسن باید به هر نحوى چه ایرانى و چه خارجى 

به جز دو واکسن انگلیسى و آمریکایى تزریق بشود.
مقام ارشد دولت در اصفهان ادامه داد: باید بدانیم در این 
شــرایط بهترین چیزى که ما را محفوظ نگه مى دارد، 
استفاده از ماسک و رعایت پروتکل ها هست و آمارهاى 
کشورهایى مانند آمریکا و آلمان که خود واکسن دارند با 

آمارهاى باالى ابتال و کشته مواجه هستند.
وى ادامه داد: آنچه که در ستاد کرونا تصویب شد اگر تا 
22 بهمن شرایط به صورت همین صورت فعلى باشد، 
برگزارى مراســم به صورت یک سخنرانى ملى و یک 
سخنرانى در مراکز استان ها و پخش در صداوسیماى 
مراکز استان ها بدون حضور مردم است و آن چه مهم 
است نوآورى و خالقیت در نشان دادن عشق و عالقه 

خود به انقالب اسالمى است.

استاندار اصفهان:

اولین کسى در استان هستم که 
واکسن ایرانى مى زنم

معاون استاندار: 
برقرارى مجدد پرواز ترکیه - اصفهان دریچه  گسترش صنعت گردشگرى است
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فیلمبردارى فصل ســوم ســریال «نون. خ» هفته هاى 
پایانى خود را پشت سر مى گذارد، سریالى که در دو فصل 
اول توانست مخاطبان زیادى را به خود جذب کند و حاال 
قرار است نوروز سال 1400 میهمان خانه هاى مردم شود.  
گروه تولید ســریال «نون. خ 3» و در صدر آن ســعید 
آقاخانى این روز ها در لوکیشن اصلى سریال واقع در شرق 
تهران، روستایى به نام سنجریان مشغول به فیلمبردارى 
بخش هاى نهایى از خانــه نورالدین خانزاده هســتند. 
در پشــت صحنه این ســریال همچون تصاویرى که 
مخاطبان بر صحنه تلویزیون مى بینند جوى شاد و به دور 
از استرس جارى اســت، فضایى که «سعید آقاخانى» در 
مقام کارگردان به خوبى آن را مدیریت کرده و باعث شده تا 
عالوه بر جدیت براى تولید اثر، همدلى در گروه بازیگران و 

عوامل پشت صحنه ایجاد شود.
به گفته آقاخانى، اکثریت روزهاى این لوکیشــن گاهًا از 
کرمانشاه و کردستان هم سردتر است، البته فیلمبردارى 
روز دوشنبه با آفتاب زمستانى همراه بود که باعث شد تا 

گروه تولید با آسایش بیشترى به کارشان ادامه دهند. 
از جمله اتفاقات جالب پشــت صحنه این ســریال، آواز 
خواندن «سیروس میمنت» بود، آوازى که به کردى نوشته 
مى شود و بارها توسط سعید آقاخانى اصالح شد، میمنت در 
این سکانس در ادامه کاراکتر خود گام برداشته و شخصیت 

پخته ترى را ارائه مى دهد. 
دیگر نکته مهم در پشت صحنه سریال «نون خ» تست 
ورودى کرونا از تمامى عوامل و بازیگران بود، به نحوى 

که سطح اکسیژن خون و تب افراد گرفته مى شد و از ورود 
افرادى که سطح اکسیژن خون پایینى داشتند جلوگیرى 
مى شد، همچنین در حین فیلمبردارى تمامى عوامل اثر 

ماسک بر دهان داشتند. 
آقاخانى بعد از پایان ســکانس اول کــه بازى خودش و 
ســیروس میمنت بود در میان خبرنگاران قرار گرفت و 
به سواالت آنها پاسخ داد، وى سریال «نون خ» را اثرى 
اجتماعى خواند که همزمــان با زمانه خود پیش مى رود، 
اثرى که قصــد به خنداندن به هر قیمتى نــدارد اما تنها 
امیدش دلشــاد کردن مردم ســرزمینش است. آقاخانى 
شرایط ساخت فصل سوم را با وجود بیمارى کرونا سخت 
خواند و از بازگشت گروه به کردستان براى فیلمبردارى 

بخش هایى دیگر خبر داد. 
یکى از سکانس هایى مهم سکانس خواستگارى و مراسم 
عروسى کاراکتر سلمان از شیرین دختر نورالدین خانزاده 
بود، در این سکانس ســعید آقاخانى بازیگر و کارگردان 
ســریال «نون. خ» به همراه بازیگران اصلى و بومى که 

در فصل هاى 1 و 2 حضور داشتند، مقابل دوربین رفتند.
کمى از صبح گذشــته بود که نوبت به تمرین سکانس 
بعدى رسید، سکانسى سخت که تعداد بازیگران بسیارى 
از جمله دختران نورى و شــخصیت آلبــرت را در خود 
مى دید، آقاخانى در کنار تمامى بازیگران با صبرى مثال 
زدنى مشغول تمرین مى شــد و این تمرین زمان نسبتا 
زیادى را هم به خود اختصاص داد.  در این تمرین قبل از 
فیلمبردارى آقاخانى بر اداى درست دیالوگها و همچنین 

اجراى درست لحن و لهجه اصرار داشت، البته در این راه 
آقاخانى به دلیل اســتفاده حداکثرى از بازیگران کردى 
کار سختى در پیش نداشت و تمام تمرکزش روى ایفاى 

درست نقشها بود. 
با وجود دورى لوکیشن از مرکزیت شهر تهران، اما روستاى 
سنجریان از لحاظ اقلیم بسیار شبیه به کردستان انتخاب 
شده بود، گروه تولید عالوه بر ساخت کامل خانه نورى در 
بخش هاى دیگر دکور مغازه و حتى معدن را به وجود آورده 
بودند، شاید سفر به کردستان با توجه به شیوع کرونا سخت 
بود اما ساخت چنین دکورى از سوى دیگر سختى بزرگترى 
محسوب مى شد. از سویى گروه بازیگران و عوامل از وجود 
لوکیشن در اطراف شــهر تهران راضى بودند زیرا طبیعتا 

حمل و نقل برایشان آسان تر مى بود. 
نزدیک به ظهر ضبط سکانس تازه این سریال آغاز شد، 
سکانسى که نشان داد، آقاخانى تا چه حد بر تولید با کیفیت 
اثر اصرار دارد، سکانسى که شاید از دور سکانسى ساده به 
نظر مى رسید اما آقاخانى به همراه بازیگران و گروه تولید 

ساعتها با وسواس باال به فیلمبردارى آن پرداخت. 
در این سکانس دختران نورى وى را از معدن که توسط 
آلبرت اســیر شــده بود آزاد کرده بودند و حاال آلبرت به 
خواستگارى دختر نورى آمده بود، اتفاقى که باعث خشم 
نورى و همینطور دخترانش شده بود، سکانسى جذاب و 

البته طوالنى که نزدیک به سه ساعت زمان برد. 
یکى از نقــاط مثبت و البته بزرگى که در پشــت صحنه 
ســریال «نون خ» هم به خوبى قابل لمس بود، استفاده 

از گروهى جوان بــراى تولید این ســریال بود، اکثریت 
بازیگران جوان بوده و حتى برخى کار اولشان محسوب 
مى شد، عوامل پشــت صحنه هم از جوانان این عرصه 
بودند، آقاخانى نشان داد که تمام تمرکز خود را روى نسل 

جوان تلویزیون گذاشته است. 
نزدیک ظهر شــقایق دهقان دیگر بازیگر این سریال به 
پروژه اضافه شد، وى پیش از گریم در میان خبرنگاران قرار 
گرفت و درباره حضورش در این سریال گفت: به شخصه 
یکى از بهترین تجربه هاى من در عرصه سریال است، 
البته من پیش از این هم تجربه بى نظیر «دزد و پلیس» را 
با آقاخانى داشته ام که به نظرم بهترین نقشم در تلویزیون 
و در عرصه کمدى است. در «نون خ» کارکترى جدى را 
بازى مى کنم، من به اندازه کافى کمدى بازى کرده ام و 
هر نقش کمدى را هم تجربه کرده ام، آن چه برایم مهم 

است کلیت اثر و آن اتفاقى است که مخاطب مى بیند. 
از جمله سایر نکات مهمى که ســعید آقاخانى هم به آن 
پرداخت، غیبت اکبر عبدى در این پــروژه بود، وى اکبر 
عبدى را بازیگرى بزرگ خواند و دلیل غیبت این بازیگر را 

عمل قلب باز اعالم کرد.
نزدیک به ظهر گروه براى استراحت آماده مى شدند، شاید 
گرفتن دو سکانس از صبح تا ظهر نشان مى داد که این 
سریال با وجود چه سختى و دقتى از سوى آقاخانى آماده 
مى شود، سریالى که حاال با آمدن کرونا خودش هم در اثر 
این چالش را مطرح کرده و حتى بازیگران جلوى دوربین 

هم ماسک مى زنند. /4334

گزارشى از پشت صحنه فصل سوم سریال «نون.خ»

ماجراى دعواى بزرگ خواستگار دختر «نورى»
رامین ناصرنصیرـ  بازیگرـ  درباره دالیل ضعف 
کیفى و کمبود ســریال هاى طنز در تلویزیون 
طى ســال هاى اخیر، عنوان کــرد: تلویزیون 
در مقطعى باکس به خصوصــى براى تولید و 
پخش ســریال هاى کمدى در نظر گرفته بود؛ 
به ویژه شبکه ســه باکس شبانه پخش برنامه 
کمدى داشت و به طور مســتمر از این شبکه 
کمدى تولید و پخش مى شــد. یکى از دالیل 
رشد و بالندگى، اســتمرار است. در آن استمراِر 
پخش ســریال هاى کمدى، تولیدکنندگان به 
تجربه هاى جدیدى دســت مى یافتند و رشد 
مى کردند. اما آن اســتمرار گذشته دیگر وجود 
ندارد و تولید سریال هاى کمدى مقطعى شده 
اســت. براى مناســبت هایى مثل نوروز و ماه 
رمضان کار کمدى تولید مى شد. طبیعتا وقتى 
استمرار نیست خیلى از دســتاوردهایى که به 
دســت مى آید ادامه پیدا نمى کنــد و در جایى 

توقف مى شود.
او افزود: دلیل دیگر مى تواند این باشد که گاهى 
اوقات سلیقه هایى که از طرف سفارش دهنده و 
مدیران تلویزیونى اعمال مى شود، سلیقه هایى 
خوب و پیشرو نیست و یا گاهى کار به کسانى 
سپرده مى شود که تجربه و مهارت کافى را براى 
ســاخت کار کمدى ندارند. در نتیجه مخاطب 
هم مثل گذشته پیگیر نیســت و تماشاى کار 
کمدى امرى اتفاقى شده و ممکن است کارى 
دیده شود یا نشود. این بازیگر طنز خط قرمزها 
را هم دلیل دیگرى براى ساخته نشدن آثار قابل 
توجه کمدى در تلویزیــون عنوان کرد و ادامه 
داد: نوك تیز پیکان کمدى همیشــه متوجه 
مسایل اجتماعى است و خیلى اوقات به خاطر 
محافظه کارى برخى از مدیران خط قرمزهایى 
کاذب ایجاد و باعث مى شود خیلى از مسایلى که 
مردم دوست دارند در کار کمدى ببینند را حذف 
کنیم و دستمایه هایى که مى توان با آن شوخى 
کرد، محدود مى شود. موضوعات آنقدر تکرارى 
هســتند که دیگر نمى تواننــد توجه مخاطب 
را جلب کنند. مخاطــب زمانى جذب یک کار 
نمایشى مى شود که بتواند تصویرى از خودش و 
مسایلى که با آن درگیر است را در آن آثار ببیند. 
وقتى با مسایل و شخصیت هایى روبرو مى شویم 
که ربطى به دنیاى واقعى زندگى ما ندارند طبیعتا 

کمتر جذب کار مى شویم./4344

ســیروس مقــدمـ  کارگــردان «پایتخت»ـ  
سریال «جزیره» را براى شبکه نمایش خانگى 

مى  گذارد.
مقدم، در دومین ســریال شبکه نمایش خانگى 
خود با همکارى منوچهر محمدى، تهیه کننده 
قدیمى ســینما و تلویزیون به ســراغ قصه  اى 
ملودرام و اجتماعى رفتــه که على طالب آبادى 

آن را نوشته است.
این ســریال در مرحله پیش تولید قــرار دارد و 
انتخاب بازیگران آن در حال انجام است تا براى 

پخش اختصاصى از فیلیمو در 
سال 1400 آماده شود.

فیلم سینمایى «روزى روزگارى در آبادان» به کارگردانى حمیدرضا آذرنگ آماده 
نمایش در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر شد.

«روزى روزگارى در آبادان» به تهیه کنندگى عبدا... اســکندرى و على اوجى در 
بین 76 فیلم متقاضى حضور در سى و نهمین جشــنواره فیلم فجر است و طبق 
اعالم دبیرخانه جشنواره 20 دى ماه نسخه کامل این فیلم تحویل داده شده است.

فاطمه معتمد آریا، محســن تنابنده، الهام شفیعى، هیراد آذرنگ، سهیل جمالى و  
امیرحسین ابراهیمى در این فیلم نقش آفرینى دارند.

در خالصه داستان فیلم آمده است: در آبادان، ســال 1381 خانواده پنج نفرى 
«مصیب چرخیده» در آخرین روز ســال مشــغول خرید شــب عید هستند 
اما به دلیل حال بــد مصیب که ناشــى از گرفتارى اش به مواد مخدر اســت 
کشمکشــى میان آن ها در مى گیرد و در اوج تالش خیرى مادر خانواده براى 
به آرامش رســاندن خانواده به ناگاه اتفاقى غیرمنتظره همه آن ها را غافلگیر 

مى کند  و ...

2 ستاره با «روزى روزگارى در آبادان» در جشنواره فجر
پیش فروش آلبوم "هزار هیچ" با خوانندگى، آهنگسازى و تهیه کنندگى حامد بهداد 
آغاز و همزمان با آن از تیزر آلبوم رونمایى شد. ضبط «هزار هیچ» که فضایى راك 

و بلوز دارد، از سال 96 آغاز شد.
حامد بهداد خبر داد عالقه مندان مى توانند تا روز دهم بهمن ماه جهت پیش خرید 
نسخه دیجیتال آلبوم "هزار هیچ" از طریق سایت بیپ تونز اقدام کنند و همچنین 
براى پیش خرید نسخه فیزیکى و نسخه امضا شده به سایت تیکوك مراجعه کنند.

این آلبوم هفت قطعه را شامل مى شود که همگى از اشعار حافظ هستند و خود بهداد 
تهیه کنندگى آن را بر عهده داشته است.  حامد بهداد پیش از این چند تک آهنگ 
را منتشر کرده بود. هم خوانى با رضا یزدانى و اجراى تیتراژ فیلم سینمایى "بى تابى 
بیتا" و ســریال "مثل یک کابوس" از جمله فعالیت هاى موسیقایى او به شمار 
مى رود. این بازیگر در فیلم سینمایى "مجنون لیلى" هم قطعه "دارم مى سوزم" را 
خواند. این بازیگر همچنین تجربه خوانندگى در سریال "دندون طال" و برگزارى 

کنسرت با گروه دارکوب را هم در کارنامه موسیقایى خود دارد./4335

آغاز پیش فروش اولین آلبوم حامد بهداد 

گفتگو با رامین ناصرنصیر

طنزهاى خوب 
کجا رفتند؟

 آماده 
 در اثر 
وربین 

ورود کارگردان 
«پایتخت» به شبکه 

نمایش خانگى 

سحر دولتشاهى بازیگر مطرح ســینما و تلویزیون، 
از قسمت پنجم ســریال قورباغه در نقشى متفاوت 

حضور خود را در این سریال آغاز کرد.
سریال قورباغه به کارگردانى هومن سیدى و تهیه 
کنندگى على اســدزاده که از شبکه نمایش خانگى 
در حال پخش اســت در هر قســمت مخاطب را با 
زوایاى مختلف فیلم آشنا کرده و بازیگران مطرح و 
یا جدیدى به آن اضافه مى شود تا روند داستان فیلم 

را کامل نمایند.
هومن سیدى در تجربه اى متفاوت به سراغ بازیگران 
سرشــناس و چهره هاى جوان رفته و تا کنون این 

سریال نظر مخاطبان بسیارى را جلب نموده است.
نقش ســحر دولتشــاهى در کاراکتر «فرانک» از 
قسمت پنجم در سریال قورباغه آغاز شد. فرانک هم 
دانشگاهى و نامزد رامین در گذشته، تولید کننده مواد 

و کارمند آزمایشگاه است.
سریال قورباغه اولین تجربه هومن سیدى در ساخت 
ســریال براى شــبکه نمایش خانگى است. در این 
سریال نوید محمدزاده و صابر ابر در نقش هاى اصلى 

سریال حضور دارند.
نورى با بازى نوید محمدزاده و رامین با بازى صابر 
ابر، در سریال از دوســتان دوران نوجوانى یکدیگر 
بودند که پس از مدتها نورى با فروش و قاچاق مواد 
مخدر ثروت بسیارى را بدست آورده و دست به هر 

خشونتى مى زند. 
نوید محمدزاده در این سریال با استفاده از هیپنوتیزم 
دیگران، سعى در پیشبرد اهداف خود دارد، چنانچه در 
قســمت چهارم نیز صابر ابر متوجه این نیرو در خود 
شده و با استفاده از آن توانست از دست ماموران نجات 

پیدا کند./4338

آغاز کار سحر دولتشاهى 
در سریال «قورباغه»

رامبد جوان مجرى، کارگردان و بازیگر مشهور ایرانى 
که چند سال با برنامه خندوانه مهمان خانه هاى مردم 
بوده در اقدامى جالب کارگردانى موزیک ویدیو گروه 

ماکان بند را بر عهده گرفته است.
رامبد جوان این روز ها بشــدت مشــغول پیش تولید 
برنامه «خندوانه» و سریالش در نمایش خانگى است 
اما در همین حال در روز هاى اخیــر و در همکارى با 
"ماکان بند" یک فضاى جدیــد کارى را نیز تجربه 
کرده است. او به تازگى کارگردانى موزیک ویدئو جدید 

"ماکان بند" را بر عهده گرفته و در چند روز گذشته آن 
را به اتمام رسانده تا بازهم همچون سالیان اخیر، خود 

را در عرصه اى متفاوت از هنر محک بزند.
گفته مى شــود رامبد جــوان بــراى کارگردانى این 
موزیــک ویدئو، ایــده و چالش هاى جدیــدى را در 
معرض اجرا گذاشته است که مى تواند پیشرو در عرصه 
ســاخت موزیک ویدئو هاى خواننده ها نیز باشد.این 
موزیک ویدئو قرار اســت قبل از نوروز امسال منتشر 

شود./4345

همکارى رامبد جوان و ماکان بند

تصویربردارى ســریال «کلبه اى در مــه» با هنرمندى 
رزیتا غفارى و سام قریبیان آغاز شد. این سریال یکى از 

گزینه هاى احتمالى براى پخش در نوروز 1400 است.
«کلبه اى در مه» نام سریال جدید تلویزیون به کارگردانى 
حسن لفافیان و تهیه کنندگى سعید پروینى است. سریال 
«کلبه اى در مه» دومین تجربه کارگردانى حسن لفافیان 

در زمینه ساخت سریال به شمار مى رود.

حســن لفافیان تاکنون به عنوان دستیار اول کارگردان، 
دســتیار کارگردان و برنامه ریز در پروژه هاى مختلفى 
همچون فیلــم هاى ســینمایى «ســیزده گربه روى 
شیروانى»، «دست هاى خالى»، «تارزن و تارزان» و... 

حضور داشته است.
این سریال پس از تکمیل مراحل فیلمبردارى به عنوان 
یکى از گزینه هــاى پخش در بهار 1400 در لیســت 

سریالهاى تلویزیون قرار خواهد گرفت.
در خالصه داستان سریال کلبه اى در مه آمده است: 
نقطه اى تیره در دل دریایى از روشــنایى هنوز براى 
نگرانى زود است اما دلمان را به هیچ مسیر بى انتهایى 

خوش نکنیم که نتیجه اش تباهى ست ...
رزیتا غفارى، ســام قریبیان، خشــایار راد و حمید 
ابراهیمى از بازیگران سریال کلبه اى در مه هستند. 
فیلمبردارى این ســریال به تازگى شــروع شده و 
تاکنــون بازیگران نامبــرده مقابــل دوربین قرار 
گرفته اند. آخرین حضور سام قریبیان در تلویزیون 
بازى در سریال «شاهرگ» به کارگردانى سیدجالل 

اشکذرى بود که سال 99 روى آنتن شبکه دو سیما رفت.

رزیتا غفارى و سام قریبیان در سریال نوروزى تلویزیون

یلیمو در ز ى
0سال1400 آماده شود.
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شــاید براى اولین بار در فوتبال ایران اســت که مى شــنویم 
مدیرعامل یک باشگاه بازیکنان تیم فوتبالش را تهدید مى کند 
که «اگر بخواهند به این شــکل بازى کنند، در نیم فصل باید 
به دنبال تیم بگردند» و اینجاســت که تفاوت یک مدیرعامل 
کارکشــته با مدیرعاملى بى تجربه در برخورد با رهبر تیمش 

نمایان مى شود.
مدیرعامل کارآزموده باشــگاه فوالد پس از شکست این تیم 
خوزســتانى در برابر ســرخ هاى پایتخت صراحتًا از عملکرد 
بازیکنان فوالد انتقاد و از کادر فنى تیمش دفاع کرد. سعید آذرى 
که گرم و سرد چشیده عرصه ورزش اســت به خوبى مى داند 
«وقتى بازیکن توپ را از یکقدمى دروازه به ســاعت استادیوم 
مى زند این دیگــر تقصیر نکونام نیســت و کیفیت بازیکن را 

نشان مى دهد».
این مدیر ورزشــى که پیش از این گفته بود «مربیان جوان 
کشور مانند نکونام، ســرمایه هاى ملى ما هستند» حاال 

همه جانبه خود نشــان داده بــا حمایــت هاى 
که هم قدر این سرمایه ها 
را مى داند و هم قبل 
از آنکه کســى به 
خــودش اجازه 
دهد از سرمربى 
تیمــش انتقاد 
کنــد، او پیش 
دســتى کرده و تمامى 

را گردن بازیکنان مى اندازد که به خوبى اشتباهات 
آنچه کادر فنى از آنها مى خواهند را در میدان مســابقه پیاده 

نمى کنند.
این دقیقًا همان چیزى اســت که سرمربى جوان ذوب آهن 

پیش از اینکه ُمهر ســکوت بر دهان خود بزند بارها عنوان کرد 
که به آن نیاز دارد و از مدیرعامل باشگاه خواست نه از شخص 
خودش بلکه کمى از تیمش حمایت کنند اما نه تنها جواب الزم 
را نگرفت که به حدى انتقادات از او و عملکردش زیاد شــد که 

تصمیم گرفت خودش هم لب فرو بندد.
جالب آنجاست که اکثر بازیکنان ذوب آهن در مصاحبه هاى خود 
کمترین ســهم را براى کادر فنى تیمشان در ناکامى هاى اخیر 
قائلند و معترفند که خود آنها هستند که تمرکز الزم را در واپسین 
دقایق بازى از دســت مى دهند. اما همه کارشناسان فوتبالى 
اصفهان متحد شده اند که رحمان رضایى را از هدایت سبزپوشان 
این دیار برکنار کنند، آنها حتى بیانیه اى هایى بدین منظور هم 
امضا کرده اند و پر بیراه نیست اگر بگوییم این سرمربى شمالى 
در اصفهان بین پیشکســوتان و فوتبالى هاى این شــهر یک 

خاطرخواه و حامى هم ندارد.
و تنها حمایتى که مدیرعامل جوان باشگاه ذوب آهن این اواخر 
از ســرمربى جوان تیم فوتبالش کرده این بــوده که با تکذیب 
شــایعاتى که درخصوص مذاکره این باشــگاه با چند مربى به 
منظور جانشــینى رحمان رضایى به گوش مى رســید، گفته 
«در حال حاضر» از رحمــان رضایى و کادر مربیگرى «فعلى» 
حمایت خواهیم کرد تا با آرامش کارشان را انجام دهند. اما جالب 
آنجاست که جواد محمدى در ادامه حرف هایش عنوان کرده 
«حرفه  اى و فوتبالى نیست با مربى دیگرى مذاکره کنیم» و تو 

خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
معلوم هم نیســت که در صورت برکنارى رحمان رضایى کدام 
مربى مانند او جرأت به خرج مى دهند و این وظیفه ســنگین را 
بردوش مى گیرد. رحمان در حالى عهده دار این مسئولیت شد 
که به خوبى مى دانست هم در شهر اصفهان، هم در باشگاه ذوب 
آهن افراد زیادى مخالف حضور او در مســند رهبرى گاندوها 
هستند. او با وجود اینکه ذوب آهن بسیارى از مهره هاى کلیدى 

اش را از دست داده بود با دستانى خالى براى حفظ جایگاهش تا 
جایى که مى توانست تالش کرد اما تاکنون موفق نشده آنطور 
که شــاید و باید نتیجه بگیرد و هر کس دیگــرى غیر از او بود 
هم نمى توانست از عهده این مهم با وجود مشکالت عدیده و 

تنش هاى اخیر به تنهایى برآید.
شاید اگر مدیر عامل جوان این تیم همچون آذرى قاطعانه پشت 
ســرمربى تیمش در مى آمد و از او در برابــر هجمه ها حمایت 
مى کرد، رضایى دلش قرص مى شد و بهتر به کارش و تمرکز بر 
امور فنى تیمش مى پرداخت. اما ماجرا وقتى پیچیده تر مى شود 
که اختالفات داخلى مدیران ذوب آهن که هر روز شدیدتر از قبل 
مى شود بر مصائب گاندوها افزوده و دامنگیر تیم شده و آنها را 
به بیراهه کشانده است و حاال کار به جایى رسیده که بازیکنان 
و کادر فنى ذوب آهن پس از هر دیدار به جاى اینکه پاسخگوى 
عملکرد خود در میدان مسابقه باشند باید در خصوص حواشى 
پیرامون تیم و تأثیر اختالفات مدیران بر کار خود صحبت کنند.

مشــخص نیســت مدیران ذوب آهن اجازه مى دهند این تیم 
با ســکاندار فعلى، خود را از گرداب مشــکالت خــارج کند و به 
ســاحل آرامش برســاند یا اینکه از همین االن تصمیم خود را 
براى تعویض رضایى گرفته اند؟ اما آنچه مثل روز روشــن است 
این است که تجربه ثابت کرده با تغییر ســرمربى تیم هیچ چیز 
عوض نخواهد شــد؛ چه اینکه اگر قرار بر این بود، ســال پیش 
ذوب آهن با رکوردشــکنى در تغییر روى نیمکت مربیگرى اش 
با ارفاق باید حداقل جزو پنج تیم باالى جدول رقابت هاى لیگ 
قرار مى گرفت اما در بین پنج تیم انتهایى جدول جا خوش کرد و 
در سمت مقابل، فوالد خوزستان با مدیریت مدیرعامل کارآزموده 
خود و حمایت از مربى جوانش تا آخر فصل، در رتبه سوم رده بندى 
قرار گرفت و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را هم کسب کرد./4341

چه کسى گاندوها را به ساحل آرامش مى رساند؟

تنهایى رحمان روى نیمکت لرزان 
ذوب آهن

شــاید براى اولین بار در فوتبال ایراناســت ک
مدیرعامل یکباشگاه بازیکنانتیم فوتبالش را
بخواهند به این شــکل بازى کنند، در که «اگر
به دنبال تیم بگردند» و اینجاســت که تفاوتی
کارکشــته با مدیرعاملىبى تجربه در برخورد

نمایان مى شود.
مدیرعامل کارآزموده باشــگاه فوالد پساز شک
در برابر ســرخ هاى پایتخت صر خوزســتانى
بازیکنان فوالد انتقاد و از کادر فنى تیمش دفاع کر
و سرد چشیده عرصه ورزش اســت به گرم که
از یکقدمى دروازه به ســ «وقتى بازیکن توپ را
مى زند این دیگــر تقصیر نکونام نیســت و کی

نشانمى دهد».
این مدیر ورزشــىکه پیش از این گفته بود
کشور مانند نکونام، ســرمایه هاى ملى ما

حمایــت هاى همه جانبه خوبــا
ا که هم قدر
را مى د
از آنک
خـ
ده
ت
ک
دســتى

را گردن بازیکنان مى اندازاشتباهات 
آنچه کادر فنى از آنها مى خواهند را در میدان م

نمى کنند.
این دقیقًا همان چیزى اســت که سرمربى جو

تنهایى

مدیر تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفــت: اگر قرار 
نیســت عذرخواهى براى همه تیم ها باشد بهتر است 

اصال نباشد.
رضا فتاحى در گفت وگویى  در خصوص شرایط فعلى 
تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: شرایط خوبى داریم. 
بازیکنان زیر نظر محرم نویدکیا و همکارانش تمرینات 
خوبى را پشت سر مى گذارند و براى بازى هفته آینده 
مقابل صنعت نفت آبادان آماده مى شوند. امیدواریم با 
برنامه هاى کادرفنى و تــالش و همت بازیکنان مانند 
آنچه که تا به حال از آن هــا دیده ایم بازى خوبى را در 

آبادان شاهد باشیم و نتیجه خوبى از این بازى بگیریم.
مدیر تیم فوتبال سپاهان در مورد وضعیت مصدومان 
این تیم عنوان کرد: درحال حاضــر حامد بحیرایى و 
محمدپاپى مصدوم هســتند. رسول نویدکیا مینیسک 
پایش را عمل کرده و بازگشت او مدتى زمان مى برد. 
رضا دهقانى به تمرینات برگشــته و روح ا... باقرى هم 
که از ناحیه کمر ناراحتى داشــت، مشــکلش برطرف 
شده است. بقیه بازیکنان مشکلى ندارند و در تمرینات 

حاضرند.
وى در مورد شــایعاتى که پیرامون درخواست چندین 
باشگاه مانند اســتقالل و گل گهر براى جذب مهدى 
کیانى در فضاى مجازى مطرح شــده، گفت: ما هیچ 
برنامه اى براى خروج هیچ بازیکنى نداریم. این موضوع 
در زمان مناســب خودش و هنگام باز شــدن پنجره 
قابل صحبت اســت. االن در کوران مسابقات هستیم 
و بر مبنــاى آرامش به کارمان ادامــه مى دهیم. هیچ 
درخواستى از هیچ باشــگاهى براى جذب کیانى به ما 
ارائه نشــده و همانطور که گفتم بر اساس برنامه هاى 
محرم نویدکیا و هماهنگى هاى او با باشگاه، به کارمان 

درفضایى آرام و به دور از حاشیه ادامه مى دهیم.
وى در خصوص رفتار و اظهارات سرمربى سپاهان مانند 
تعریف از بازى تیم پیکان یا عنــوان اینکه اگر برنامه 
مسابقات لیگ بد است برنامه مربى تیم باید بهتر باشد، 
که مورد توجه زیاد اهالى فوتبال قرار گرفته، گفت: این 
رفتار محرم نویدکیا مختص بازى پیکان نبود. دربازى با 
ماشین سازى هم که برد 3بریک ما با نتیجه 3-3 عوض 
شد، هیچ حرفى نزد و بهانه اى نیاورد. نویدکیا در زمانى 
هم که بازى مى کرد همینقدر آرام و بى حاشیه بود. به 
نظر من این رفتارش مى تواند درسى باشد با وجود اینکه 
ســال اول مربیگرى خودش را در لیگ برتر و در این 

مسابقات پرفشار و سخت تجربه مى کند.

مدافع اســبق تیم ذوب آهن اصفهان گفــت: فوتبال تفکرات 
جدید مى خواهد و نباید آدم هاى 80 ساله براى جوان ها تصمیم 

بگیرند.
فرشــید طالبى در گفتگویى در خصوص شــرایط کنونى تیم 
ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت: سال گذشــته در تلویزیون 
گفتم با آوردن بوناچیچ لطمه بزرگى به ذوب آهن مى زنید و لطفًا 
تصمیم آگاهانه در این مورد بگیرید. گفتم اگر سال بعد بوناچیچ 
در ذوب آهن مانــد، بگویید هیچ چیزى از فوتبــال نمى دانم. 
ذوب آهن از روى ناآگاهى براى هفت بازى بوناچیچ را آوردند. 
آیا بهتر نبود براى این هفت بازى رحمان رضایى را مى آوردند 

که حداقل نسبت به تفکرات شان آگاهى پیدا کند؟
مدافع اســبق تیم ملى افزود: رحمان رضایى تقصیرى ندارد. 
آقایانى که خودشان هیچ موفقیتى ندارند، طورى از بیرون انتقاد 
مى کنند که انگار 50 قهرمانى دارند. شــما به سرمربى برزیل 
بگویید به زمین برو و اگر نبردى اخراج مى شوى، آیا آن مربى 
مى تواند کوچکترین تاکتیک خــودش را ارائه بدهد؟ این چه 
تفکرى است که دارید؟ از فوتبال چه یاد گرفته اید که در جاهاى 

مختلف مشغول نابود کردن آن هستید؟
طالبى تصریح کرد: ذوب آهنى که همه به آن افتخار مى کردند 

فقط به خاطر منافع شخصى آقایان به خاك سیاه نشسته، کدام 
آدم فوتبالى به مربى اش مى گوید از پنج بازى 12 امتیاز بگیر؟ آن 
هم به مربى که در اولین سال کارش است. من واقعًا به رحمان 
رضایى حق مى دهم. شــما اتاق فکر دارید و رحمان رضایى را 

انتخاب کردید پس به اتاق فکر خودتان احترام بگذارید.
کارشــناس فوتبال در مــورد اینکه ذوب آهن معتقد اســت 
جمع بندى شده با این شرایط ادامه کار نمى تواند موفقیت آمیز 
باشــد، گفت: این جمع بندى را چه کسى مى کند؟ همان هایى 
که قبًال هم موفق نبوده اند. بالیى که بر سر سپاهان آوردند و 
ساکت رفت، حاال براى ذوب آهن تکرار مى شود. ساکت یکى 
از درخشان ترین مدیران تاریخ فوتبال سپاهان است. وقتى او 
رفت، چندین مدیر آمدند و سپاهان در اوج را زمین زدند. حاال 
دوباره او را آورده اند و به حالت اول برگشتند. فکر مى کنید چه 
کسانى سپاهان را به خاك ســیاه نشاندند؟ خیلى از آقایانى که 
ادعاى شان مى شد سپاهانى تیر هستند. سالها گرفتن سهمیه 

براى این تیم آرزو شده بود. 
وى درمورد اینکه پشتوانه فنى هیات مدیره ذوب آهن، رسول 
کربکندى است و او نیز از جانب خودش حرف نمى زند، عنوان 
کرد: رسول کربکندى پیشکســوت و بزرگتر ما است اما یک 

زمانى مى گفتند حواس تان به بازیکنان باشــد و شب ها تلفن 
همراه آنها را بگیرید. االن یک نفر باید جلوى مدیران و مربیان 

را بگیرد که در فضاى مجازى هستند.
بازیکن اســبق ذوب آهن افزود: چرا باید حواشــى ذوب آهن 
رسانه اى شود؟ چرا این اتفاقات و حاشــیه ها براى سپاهان و 
ذوب آهن افتاد؟ حاال در ســپاهان ساکت آمده و دوست دارم با 
محرم موفق شوند اما چرا باید براى ذوب آهن این مسائل تکرار 
شود؟ جمله معروفى هست که مى گوید حرف زدن بلد نیستى، 
حرف نزدن هم بلد نیستى؟ سکوت کنید و اجازه بدهید فشارها 
بخوابد. شک نکنید در پشت صحنه کارد و کاردکشى است که 

اینطور بروز مى کند.
وى افزود: در مورد تیم رحمان نمى توانم تاکتیکى حرف بزنم 
چون بازى هایش را مى بینم، این تیم حداقل تعادل را دارد ولى 
بد گل مى خورد. درست اســت دچار ناهماهنگى است اما باید 
بدانیم بازیکنانى هم که از این تیم خارج شدند بازیکنان کمى 
نبودند. به خاطر همین نمى توانیم صددرصد فنى صحبت کنیم. 
این تیم مریض است. زمان ما هم این شرایط بود و پشت سر هم 
مى باختیم. این شرایط را حس کرده ام. ذوب آهن در اواخر جدول 

بود اما سال بعد تغییرات شد و به موفقیت رسید. 

صفهان، هم در باشگاه ذوب
 مســند رهبرى گاندوها 
یارى از مهره هاى کلیدى 

قرار گرفت و سهمیه لیگ قهرمانانآسیا را هم کسب کرد./4341
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فرشید طالبى:

بهتر نبود رحمان را براى 7 بازى مى آوردند؟!

 خط حمله استقالل در دیدار مقابل تراکتور روز بسیار خوبى 
را پشت سر گذاشت. شیخ دیاباته در جدال حساس مقابل 
تراکتور دو گل به ثمر رساند، مهدى قایدى نیز یک گل زد 
و یک پاس گل داد و ارسالن مطهرى نیز که در این بازى 

پرتالش نشان داد، پاس گل قایدى را فراهم کرد.
اما مهدى قایدى ارزشمندترین بازیکن فصل قبل لیگ 
برتر با زدن 10 گل و 8 پاس گل، لیگ بیســتم را تا هفته 
هفتم بدون گل زده به پایان رسانده بود و از لحاظ روانى 
کامال تحت فشار بود. فشارى که براى بازیکنان با تجربه 
هم سخت اســت و بازگشــت آنها به روزهاى گذشته را 
سخت مى کند. اشک هاى قایدى پس از تعویض در بازى 
با شهرخودرو و ناامیدى او در رســیدن به گلزنى، تحت 
تأثیر قرار گرفتن این بازیکن جوان و آینده دار را به خوبى 

نشان مى داد.
ولى قایدى جوان این فشار را پشت ســر گذاشت تا این 
روزها یکى از بهترین هاى فوتبال ایران باشــد. شماره 
10آبى ها که اولین گل ملى خود را هم به بوسنى با ضربه 
سرضرب پاى چپ به ثمر رسانده است، در سیرجان شروع 
به گلزنى کرد و گل اولش را با یک استپ، چرخش و ضربه 
محکم پاى راست  و سرضرب به علیرضا حقیقى زد. گلى 

که مى توانست گل هفته هم باشد.
قایدى که اولین گل فصلش را با باز کردن دروازه گل گهر 
به ثبت رسانده بود، از زیر فشــار انتقادها خارج شده بود و 
مى توان گفتن بازى در ســیرجان و گلزنى در آن مسابقه 
حساس، منجر به آزادسازى انرژى ذخیره شده در گام هاى 

این بازیکن جوان و مملو از استعداد بود.
اما نکته خوب و مهم براى قایدى، متوقف نشــدن روند 
گلزنى هاى او بود. چرا که باشوى کوچک در دیدار هفته 
بعد نیز پایش به گلزنى باز شد. گل دوم او در لیگ بیستم، 
این بار با پاى چپ  و به آلومینیوم اراك زده شد. او در نیمه 
دوم از سمت راست دفاعى حریف وارد هجده قدم شد و با 
ضربه چپ فنى به هم بازى قدیمى خود پورحمیدى گل 

دوم و پیروزى استقالل را به نام خود زد.
شــاید بتوان گفت که گل ســوم قایــدى در این فصل 
مهمترین گل او بود. قطعا گلزنى در دربى شیرینى خاص 
خودش را دارد حاال اگر این گل در آخرین ثانیه هاى پایانى 
بازى زده شــده باشــد و منجر به فرار تیم از شکست در 
شهرآورد بزرگ تهران نیز بشود، باعث مى شود بازیکن نزد 

هواداران تیمش از جایگاه ویژه اى برخوردار شود.
گل سوم پسرك بوشهرى آبى ها حساس تر از همیشه بود. 
قایدى در وقت هاى اضافه پاس زیباى اسماعیلى با سر را 
گرفت و با دو مکث عالى نعمتى را از جریان بازى خارج کرد 
و این بار با پاى راست گل تساوى استقالل به پرسپولیس 
و حامدلک را به ثمر رساند تا استقالل بازنده داربى نباشد.

گلى که از زیبایى هاى فوق العاده اى برخوردار بود و شاید 
بتوان گفت تنها مهدى قایدى در فوتبال ایران مى توانست 
این گل زیباى انفرادى را اینگونه به ثمر برساند که مدافع 
روبرویش را از جریان بازى محو کند و با عبور دادن توپ 
از میان پاهاى مدافع و سنگربان پرسپولیس، آن را به تور 

دروازه بدوزد.

اما پس از اینکه باشوى کوچک به صورت یک در میان با 
پاى راست و چپش گلزنى کرده بود، حاال در جدال سخت 
و طاقت فرساى تبریز نوبت پاى چپ او رسیده است. او این 
بار در روزى که باد برخالف حمالت استقالل به شدت در 
حال وزیدن بود ضربه سر ارسالن پشت مدافعان تراکتور 
را با سینه استپ کرد و با ضربه اى فنى و با پاى چپ گل 
دوم آبى پوشان را به ثمر رساند تا استقالل ضمن شکست 

تراکتور به صدر جدول برسد.
قایدى اکنون براى نخســتن بار در طول دوران ورزشى 
اش موفق شــده اســت در 4 دیدار پیاپى براى استقالل 
گلزنى کند. گلهایــى که به ترتیب با پاى راســت، چپ، 
راست و دوباره چپ به ثمر رســیده اند. نکته جالب اینکه 
او هر دو گلش با پاى راست را به دروازه هاى ضلع غربى 
اســتادیوم هاى آزادى و امام على (ع) ســیرجان زده و 
گل هایش با پاى چپ را وارد دروازه هاى ضلع شــرقى 

آزادى و یادگار امام تبریز کرده است.
قایدى که روزهاى سختى را در 7 هفته نخست لیگ برتر 
گذرانده بود، حاال به سرعت بنز در حال نزدیک شدن به 
صدر جدول گلزنان اســت. او فصل گذشته تا پایان هفته 
یازدهم 5 گل به ثمر رسانده بود و اکنون نیز 4 گله است. 
باشوى کوچک اگر همین روند گلزنى را در ادامه طى کند، 
مى تواند رکورد 10 گل فصل قبلش را نیز بهبود بخشد. 
بازیکنى که حاال همچون فصل قبل تا پایان هفته یازدهم 
2 پاس گل داده اســت، مى تواند دوباره به سمت عنوان 

بهترین پاسور لیگ یورش ببرد.

باشوى کوچک 
سرشار از انگیزه

مدیر رســانه اى تیم فوتبال ذوب آهن 
پیشنهاد باشگاه اســتقالل براى جذب 

میالد جهانى را تکذیب کرد.
على دادفــر در گفت وگویى در خصوص 
انتشــار برخى اخبــار مبنــى بر تالش 
استقالل براى جذب میالد جهانى توسط 
این باشگاه اظهار داشت: تا بدین لحظه 
پیشنهاد رسمى براى جذب میالد جهانى 

به باشگاه ذوب آهن نرسیده است.
وى افزود: با توجــه به اینکه فصل نقل و 
انتقاالت هنوز فرا نرســیده است بعید به 
نظر مى رسد باشگاه بزرگى مثل استقالل 

این اقدام غیر حرفه اى را انجام دهد.
مدیر رســانه اى تیم فوتبال ذوب آهن 
یادآور شد: قطعًا هم خود استقالل و هم 
ما بازى هاى مهمى را پیــش رو داریم و 
این شــایعات براى به حاشیه کشیدن دو 

تیم است.

تا حاال که  پیشنهادى 
نبوده است

رضا فتاحى: 

در فضایى آرام به کارمان 
ادامه مى دهیم

مهاجم سابق استقالل و سیاه جامگان به بیان اتفاقات 
پیش آمده براى خود در فوتبال آسیا پرداخت.

گوران یرکوویچ، مهاجم فرانسوى االصل مدتى در تیم 
فوتبال استقالل بازى کرد و با این تیم در سال 2011 
قهرمان جام حذفى ایران نیز شــد. استقالل در فینال 

موفق شد شاهین بوشهر را شکست دهد. 
این بازیکن در چندین کشور آسیایى سابقه بازى دارد 
ولى عقیده دارد بهترین جو فوتبالى که تجربه کرده در 
ورزشگاه آزادى بوده اســت؛ جایى که در داربى تهران 
نیمى از ورزشــگاه آبى و نیمى دیگر قرمز مى شــد و 

هیجان بازى به اوج مى رسید.
او درباره مشــکل دریافت مطالبات خود گفت: در آسیا 
پرداختى هایى با رقم باال به بازیکنان صورت مى گیرد. 
من در خیلى از کشورهاى آسیایى بازى کردم و تنها دو 
بار براى دریافت مطالباتم به فیفا شکایت کردم که هر 
دو بار با تیم هاى ایرانى بوده است. مى دانستم که پولم 
را مى گیرم اما مشکالتى داشــتم. من خوش شانس 
بودم زیرا در همه کشورهاى دیگر حقوق خود را دریافت 
مى کردم، به جز در الئوس که به دلیل کرونا، آنها حقوق 
ما را کاهش دادند اما هیچ وقت مشــکلى نداشتم! در 
ایران این اتفاق براى همه بازیکنان خارجى مى افتد. 
اخیراً متوجه شدم که یک بازیکن کروات، هرووه ملیچ 
که در استقالل بازى مى کرد از این باشگاه رفته است 
زیرا حقوقــى دریافت نمى کرد. او قصــد دارد به فیفا 
شکایت کند. او به مدت ســه ماه هیچ حقوقى دریافت 
نکرده است بنابراین به طور خودکار بازیکن آزاد است. 
این همان اتفاقى است که در مورد باشگاه دوم من در 

سیاه جامگان نیز افتاد.

فقط در ایران اینجوریه!

مرضیه غفاریان
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008003619 تاریخ ارسال نامه: 1399/10/18 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 99650 سهم مشاع از 295000 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
3166 فرعى از 76- اصلى بخش یک که در دفتر 362 صفحه 562 بنام محمدصادق 
اله دادیان ثبت و ســند صادر و تســلیم گردیده اینک محمد اله دادیــان فالورجانى 
قیمومتًا از طــرف محمدصادق اله دادیان با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 
139921702008016350- 99/10/15 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى ك
ه امضاء شهود آن ذیل شماره: 54245- 99/10/14 به گواهى دفترخانه 150- فالورجان 
رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
ازتاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبــًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1080971 
سید اسداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/11/100 

فقدان سند مالکیت
شــماره نامــه: 139985602008003616 تاریخ ارســال نامــه: 1399/10/18 نظر 
به اینکه ســند مالکیت تمامت 62500 ســهم مشــاع از 205000 ســهم ششدانگ 
پــالك ثبتــى شــماره: 2545 فرعــى از 76- اصلى بخش یــک کــه در دفتر 102 
صفحه 576 بنــام محمدصادق اله دادیان ثبت و ســند صادر و تســلیم گردیده اینک 
محمد اله دادیان فالورجانى قیمومتاً از طرف محمد صادق اله دادیان با ارائه درخواست 
کتبى بــه شــماره وارده: 139921702008016351- 99/10/15 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 52246- 99/10/14 به گواهى 
دفترخانه 150- فالورجان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد ازتاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1080966 
سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/11/101

آگهى تغییرات 
شــرکت فناورى اطالعات پرتو پارس 
خلیج فارس شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 62978 و شناسه ملى 
14008568041 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/08/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : روح اله لطف آبادى بیدگلى 
بــه کدملــى 0012110213ســعید 
جعفرى به کدملــى 0370170131و 
امیرمحمــد اقبالى قهبــازى به کدملى 
0015065251بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. سیدعلیرضا میراحمدى کرمى به 
کدملى 1291996621 وعلى جوادى فر 
به کدملى 5129972171بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1079565)

آگهى تغییرات 
شرکت فناورى اطالعات پرتو پارس 
خلیج فارس شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 62978 و شناســه 
ملــى 14008568041 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/08/27 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد : ســعید جعفرى به کدملى 
0370170131 بعنوان مدیرعامل و 
روح اله لطف آبادى بیدگلى به کدملى 
0012110213 بعنوان رئیس هیات 
مدیره و امیرمحمــد اقبالى قهبازى به 
کدملى 0015065251 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1079572)

آگهى تغییرات 
شــرکت عمران راه پیشــگام ســپنتا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 56678 
و شناســه ملــى 14006038220 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - محمدعلى عسگرى به شماره ملى 
1270703757 بســمت رئیس هیأت 
مدیره، اسماعیل على عسگرى به شماره 
ملى 1283206099 بسمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و علــى مالمحمدى کرمانى 
به شماره ملى 2992903337 بسمت 
مدیر عامل براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. - کلیه اوراق 
و اســناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
و ســایر اوراق ادارى و عادى شرکت با 
امضاى رئیس هیات مدیــره منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1079594)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود آذین آرا آویسا درتاریخ 1399/10/23 به شماره ثبت 66685 به شناسه ملى 14009723372 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :شرکت خدماتى اعم از تولید، توزیع و پخش پوشاك بیمارستانها 
، مدارس و ارگانهاى دولتى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از 
گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام 
واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى 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 امام زاده اسماعیل ، کوچه قیام [1] ، بن بست قائم ، پالك 0 ، پالك قدیم76 ، طبقه اول کدپستى 8155645899 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مریم رضائى عمروآبادى به شماره 
ملى 1199607924 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه جان نثارى الدانى به شماره ملى 1290755086 دارنده 99000000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مریم رضائى عمروآبادى به شماره ملى 1199607924 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم فاطمه جان نثارى الدانى به شماره ملى 1290755086 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1079586)

تاسیس 
موسسه غیر تجارى فرهنگى و هنرى هنر پژوهى راستین داناك درتاریخ 1399/10/27 به شماره ثبت 6357 به شناسه ملى 14009733362 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : فرهنگى و هنرى هنر پژوهى راستین داناك موسسه غیر تجارى موضوع 
فعالیت : الف: اهداف: ارتقاى سطح فرهنگ عمومى جامعه و باال بردن دانش و بینش عمومى در حوزه هاى مختلف فرهنگى ب: موضوع فعالیت ها: -گردآورى و 
تنظیم مطالب، تدوین مقاالت، ترجمه (غیررسمى) متون و کتاب به زبانهاى خارجى و یا بالعکس -حروفچینى،  ویرایش و تصحیح،  تنظیم، طراحى و صفحه آرایى 
کتاب و نشریه و صفحات وب و الکترونیک و انجام خدمات نشر -مشارکت یا اجراى طرحهاى پژوهشى، فرهنگى و هنرى و نیز گرد آورى و تدوین مجموعه هاى 
مستند درباره مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى و تاریخى -برگزارى همایش، گردهمایى،  سمینار و همکارى در برپایى نمایشگاه ها و جشنواره هاى فرهنگى و 
هنرى و مشارکت در برگزارى همایش ها و سمینارهاى تخصصى ازطریق خدمات فرهنگى هنرى -برگزارى نشستهاى فرهنگى، هنرى،  ادبى ( شعر و شاعران 
)، معرفى،  بررسى و نقد کتاب و نشریه و نیز انتخاب و اهداى جوایز به برگزیدگان آثار فرهنگى و هنرى -تهیه و عرضه محصوالت فرهنگى، هنرى داراى مجوز از 
قبیل:  کتاب،  اقالم رایانه اى در زمینه زبان و ادبیات فارسى، معارف اسالمى و علوم قرآنى و نیز فیلمهاى مستند و سینمایى(داراى مجوز ) -آموزش هاى عمومى: 
طراحى و برگزارى دوره ها و کارگاه هاى آموزشى کوتاه مدت فرهنگى هنرى از قبیل: کتابخوانى، تندخوانى، قصه گویى، نقالى آئینى و ملى، داستان نویسى، نقد 
کتاب، ویراستارى، شعر و نویسندگى روایتگران تاریخ انقالب اسالمى و فرهنگ مقاومت (راویان نور)، فن بیان، گویندگى و آئین سخنورى، آشنایى با سبک 
و مهارت هاى زندگى با هدف تحکیم و تقویت نهاد خانواده، توسعه فرهنگى و سرگرمى ها و پرورش استعداد و خالقیت هاى فرهنگى، هنرى، مهارت هاى 
شهرنشینى در کالنشهرها و ترویج فرهنگ زندگى اجتماعى، پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى و افزایش دانش و مهارت در مواجهه با آسیب ها و شناسایى 
خطرات، آگاه سازى مخاطبان به آسیب ها و خطرات فضاهاى مجازى و مهارت استفاده صحیح از این فضاها -طراحى و برگزارى دوره  آموزشى فرهنگى هنرى 
مهارت هاى آزاد و مهارتى کار دانش طبق نظر اداره کل استان موسســه پس از اخذ مجوز فعالیتهاى خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیأت 
رسیدگى مجاز به انجام فعالیتهاى مزبور مى باشد.. به موجب مجوز از اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى - معاونت امور فرهنگى برابر با شماره مجوز 
13/991/0507 در تاریخ 1399/08/03در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله بهارستان ، کوچه ((فضاى سبز)) ، خیابان بهارستا ن شرقى ، پالك 62 ، مجتمع امیرطاها ، طبقه 
همکف کدپستى 8196895587 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سپیده یگانه به شماره ملى 
0053402111 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه آقاى علیرضا ستوده به شماره ملى 1289042543 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه خانم مرضیه 
امامى میبدى به شماره ملى 1290804710 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه مدیران خانم سپیده یگانه به شماره ملى 0053402111 و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا ستوده به شماره ملى 1289042543 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال خانم مرضیه امامى میبدى به شماره ملى 1290804710 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : تمامى اسناد مالى تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکى از قبیل چک،سفته،برات و مکاتبات موسسه با امضاى مدیرعامل 
به تنهایى و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت. 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 (1080246)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص فیدار ساخت بین المللى معماران فردا درتاریخ 1399/10/06 به شماره ثبت 2369 به شناسه ملى 14009678316 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :اجراى کلیه امور پیمانکارى مربوط احداث و ساخت انواع ابنیه، سازه هاى ساختمانى، 
محوطه هاى کوچک، دیوار کشى، اجراى پیاده رو ها، امور مربوط به تاسیسات و تجهیزات شهرى، ساخت انواع راه هاى اصلى، فرعى، بزرگراه، انجام عملیات آسفالتى، آب و سد 
سازى، احداث خطوط لوله نفت و گاز جهت امور پیمانکارى، تاسیسات سرچاهى و خطوط لوله جریانى، تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات 
برقى، پست هاى توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن، کانال کشى، آبیارى و زهکشى ، احداث شبکه آب و فاضالب، خطوط انتقال آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع 
آب امورکشاورزى شامل : درخت کارى، بهسازى و اصالح اراضى، آبخیز دارى، مالچ پاشى و تثبیت شن روان، عملیات زراعى، کاشت، داشت و برداشت محصوالت عمده و 
امور دامپرورى - امور پیمانکارى خدماتى شامل امور آشپزخانه ، طبخ و سرویس دهى غذا ، خدمات عمومى نظیر: تعمیر، نگهدارى و تنظیفات ساختمان هاى ادارى و عمومى، 
امور آبدارخانه،پیشخدمتى، نگهدارى و خدمات فضاى سبز و باغبانى ،امور بهره بردارى از تاسیسات و کارخانجات ،حمل و نقل درون شهرى و تهیه و تامین کلیه ماشین آالت 
سبک و سنگین و ایاب و ذهاب و سرویس دهى درون شهرى ، شرکت در مناقصه و مزایده، افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیالت از بانک ها، اخذ و اعطاء نمایندگى از شرکت هاى 
داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى.ساخت سوله اسکلت آهنى و اجراى کلیه اسکلتهاى آهنى و 
انجام امور مربوط به دکوراسیون داخلى و ایزوگام درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله جوى آباد ، کوچه فرعى 5 ، کوچه وحدت ، پالك 8 ، طبقه همکف کدپستى 8416873341 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 2770941 مورخ 1399/09/30 نزد بانک صادرات شعبه رهنان با کد 0739 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى کرامت ایسپره به شماره 
ملى 1130032620 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم اعظم عیسى پره به شماره ملى 1150111798 و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا ایسپره به شماره ملى 5750057666 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد محمدى گمارى به شماره ملى 1870613333 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى داود محمدى 
گمارى به شماره ملى 2003000704 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1079544)

تاسیس 
موسسه غیر تجارى کارگشایى ورزشى شهر خورزوق درتاریخ 1399/10/22 به شماره ثبت 6348 به شناسه ملى 14009721687 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : کارگشایى ورزشى شهر خورزوق موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت 
:تهیه ساخت و ایجاد و تامین امکانات و تاسیسات و اماکن ورزشى با هماهنگى مسئولین مربوطه ( اداره ورزش جوانان ) ، شناسایى و تربیت نیروهاى مستعد 
در کلیه رشته هاى ورزشى،برگزارى مسابقات داخلى، ، برگزارى همایش هاى ورزشى داخلى در کلیه رشته ها و پایه ها با اخذ مجوز و تاییدیه از وزارت ورزش 
و جوانان و فدراسیون ورزشى ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ایجاد و احداث ورزشگاهها و تیم هاى ورزشى، تاسیس و اداره مدارس آموزش 
ورزش درکلیه رشته ها و پایه ها پس از اخذ مجوز الزم از کمیسیون ماده پنج امور باشگاه هاى وزارت ورزش و جوانان و اداره کل ورزش و جوانان، توزیع و 
فروش محصوالت فرهنگى و ورزشى با اخذ مجوز و تاییدیه از مراجع ذیصالح قانونى، انجام مطالعه و بررسى و تحقیق جهت ایجاد شرایط و امکانات مقتضى 
تسهیالت به منظور توسعه و تعمیم امور فرهنگى و کلیه شرکت هاى وابسته و خانواده آنان کمک به پرداخت هزینه ها ، برگزارى مسابقات ورزشى، و انجام 
کلیه فعالیت هاى بازرگانى مرتبط با موضوع موسسه اعم از صادرات و واردات ، اخذ و اعطاى نمایندگى به اشخاص حقیقى و حقوقى معتبر در داخل و خارج از 
کشور ، اخذ وام و تسهیالت و گشایش اعتبارات و ال سى از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى در راستاى تحقق اهداف موسسه ، عقد قرارداد با ارگان هاى 
دولتى و خصوصى در داخل کشور ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ، تامین نیروى انسانى موقت. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى 
الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش مرکزى ، شهر خورزوق، محله خورزوق ، کوچه 
فرعى اول ، خیابان بهارستان ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8345184576 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقاى محسن ابوطالبى به شماره ملى 1291939873 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى حامد سعید کیا به شماره ملى 5100122617 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مدیران آقاى محسن ابوطالبى به شماره ملى 1291939873 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى حامد سعید 
کیا به شماره ملى 5100122617 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً با مهر موسسه معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات 
مدیره منفرداً و با مهر موسسه معتبر مى باشد. 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 (1079576)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى معماران آتیه سازان رادیس درتاریخ 1398/04/31 به شماره ثبت 62755 به شناسه ملى 14008487345 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور پیمانکارى ساختمان و ابنیه و تاسیسات ، 
راهسازى و شهرسازى ، طراحى داخلى و خارجى و اجرا و نظارت داخلى و خارجى ساختمان ، گودبردارى دستى و مکانیکى ، سفت کارى و نازك کارى ساختمان 
، انواع نما ساختمان هاى تجارى ادارى ، مسکونى با متریال هاى چوب ، آجر ، سنگ ، سیمان ، شن ، انواع کاغذ دیوارى و دیوار کوب ، انواع کف پوش و پارکت 
و لمینت و سنگ استونیت ، طرح هاى زیباى کناف و تایل ، اجرا انواع آجر هاى نســوز ایرانى و خارجى در طراحى داخلى و خارجى ساختمان ، طراحى انواع 
دکوراسیون چوبى با چوب ترمو خارجى و ایرانى و چوب روسى و راش و گردو و چنار ، انواع پرده در طرح هاى مختلف و شیک و باریسول و پوستر ، اجراى انواع 
آسانسور هاى کششى و هیدرولیکى و باربر ، انواع نرده استیل و شیشه هاى مات و دو جداره ، انواع پنجره هاى دو جداره یو پى وى سى ، پیمانکارى صنعتى 
و انجام کلیه امور تاسیسات و تجهیزات صنعتى و خانگى ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى خارجى و 
داخلى ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در 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، سجاد ، کوچه نور[3] ، خیابان شهید شیخ عباس خلیلى ، پالك 83 ، طبقه دوم کدپستى 8167713545 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 260/150 مورخ 1398/04/06 نزد بانک سینا شعبه اصفهان-حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا 
طیبى به شماره ملى 1272182940و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شقایق احمدى به شماره ملى 1272474984و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا احمدى سیاه بومى به شماره ملى 1272640264و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است 
. و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى اسداله 
رحیمى فیل آبادى به شماره ملى 4679674393 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى حمیدرضا نظرى به شماره ملى 4680241225 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1079580)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص بینش تابان شیخ بهائى درتاریخ 1399/10/25 به شماره ثبت 66723 به شناسه ملى 14009730890 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 : ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه ، تولید ، ساخت ، مونتاژ، تجهیز و راه اندازى خطوط تولید کارخانجات صنعتى ، صنایع غذایى و صنایع تبدیلى 
واردات تکنولوژى و صنایع مادر و ماشین آالت و صنایع تولیدى و صنعتى ، تامین نیروى انسانى موقت و غیر موقت مورد نیاز شرکت انجام کلیه فعالیت هاى 
تجارى و بازرگانى اعم از تهیه ، تولید و واردات و صادرات ، توزیع و پخش و بسته بندى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى ، گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانکها و ترخیص کاال از گمرکات داخلى ، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکتهاى معتبر داخلى 
و خارجى برپایى غرفه و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى اخذ وام و اعتبار بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
و داخلى و خارجى صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت اخذ ضمانت نامه بانکى شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از 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 لنبان ، کوچه شهید محسن قسیسین ، کوچه شاداب [مادى- 2-31] ، پالك- 48 ، طبقه اول کدپستى 8184694153 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 28226 مورخ 1399/09/25 نزد بانک صادرات شعبه شهید محمد منتظرى با کد 282 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى احمد شیخ بهائى به شماره ملى 1285019830 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدمهدى شیخ بهائى به شماره ملى 1290422931 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على شیخ 
بهائى به شماره ملى 1292329221 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 همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم منصوره خلدى نسب به شماره ملى 1284495973 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال خانم نسیم محتاج به شماره ملى 1291963685 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. شماره گواهى بانکى 40/282/26 مورخ 1399/9/25 

صحیح است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1079585)

آگهى تغییرات 
شرکت ایلیا نوید اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 33443 و شناسه ملى 10260539587 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى ستان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فرهنگیان ، بزرگراه شهید صیاد شیرازى ، خیابان مهر آباد ، پالك-  26 
، ساختمان پارسیان 2 ، طبقه سوم کدپستى 8158867386 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 (1079596)

آگهى تغییرات 
شرکت ره آورد صنعت الموت سهامى خاص به شماره ثبت 35914 و شناســه ملى 10840077086 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/08 آقاى پیمان روح اللهى کدملى 
1272102785 بسمت مدیرعامل ، آقاى مجید روح اللهى کدملى 1141069921 بسمت رئیس هیات مدیره و آقاى حمیدرضا بنائى گشیکانى کدملى 1190187302 بسمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1080244)
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دکتر محمدرضا فرتوك زاده متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه با 
اشاره به دلیل باال رفتن فشار چشم، اظهار داشت: چشم انسان مانند کیسه حاوى آب 

است که اجزاى داخل این کیسه و کره بسته، ساختمان هاى بسیار مهم و با اهمیتى است.
وى افزود: بیش از 90 درصد این کره بســته حاوى آب است. چشم انســان داراى اجزاى عدسى، 

زجاجیه، شبکیه، مشیمیه، زاللیه، قرنیه، صلبیه و … است که هر کدام کارهاى مختلفى انجام مى دهند.
این پزشک متخصص چشم با بیان اینکه همه اجزاى چشم مانند آب مى مانند، گفت: تغذیه این مواد و ساختمان هاى 

داخل کره چشم از طریق خون انجام مى شود و این خون به شکل سرم وارد محوطه کره چشم مى شود.
دکتر فرتوك زاده ادامه داد: در اطراف عنبیه سوراخ هایى وجود دارد که مایع از آنجا خارج مى شود؛ میزان ورودى و خروجى 

مایع داخل کره چشم به گونه اى تنظیم شده است که این کره فشارى حدود 10 تا 20 میلى متر جیوه دارد.
وى اضافه کرد: اگر فشار پایین بیاید، چشم روى هم مى خوابد و اگر باال رود ممکن ساختمان هاى داخل کره چشم به خصوص 

عصب هاى بینایى آسیب ببینند.
این پزشک فوق تخصص قرنیه تصریح کرد: معموال فشار چشم پایین نمى آید اما به خاطر ترشح زیاد و یا به دلیل تنگ بودن محل خروجى، 

باال مى رود. با توجه به اینکه محل خروج مایع به طور مزمن انجام مى شود به آن آب سیاه مزمن گفته مى شود.
دکتر فرتوك زاده با اشاره به اینکه شایع ترین حالت پر فشارى چشم، آب سیاه مزمن است، افزود: این حالت به طور مزمن از طریق خروجى مایع داخل 

چشم رخ مى دهد و فشار چشم را باال مى برد.
وى بیان کرد: هر چقدر که فشار چشم باال مى رود، عصب هاى بینایى در ساختمان هاى مهم داخل کره چشم انسان نیز از بین مى رود؛ چشم انسان میلیون ها عصب 

بینایى دارد که این عصب ها بر اثر فشار باال تخریب مى شوند.
این پزشک متخصص چشم ادامه داد: با از بین رفتن عصب ها، بینایى چشــم انسان نیز کاهش پیدا مى کند و خود انســان نیز به راحتى متوجه این موضوع نمى شود چراکه این 

عصب ها در مرحله اول در اطراف چشم تخریب مى شوند.
دکتر فرتوك زاده یادآور شد: با از دست رفتن عصب بینایى دید اطراف چشم به مرور زمان مختل مى شود به همین دلیل بیمار تا اواخر بیمارى متوجه از دست رفتن بینایى نمى شود.
وى با تاکید بر اینکه عیب پرفشارى چشم این است که درد ندارد، گفت: آب سیاه مزمن با زاویه باز به دلیل اینکه خیلى آرام انجام مى شود درد ندارد. با توجه به اینکه دید مستقیم 

و رو به رو آسیب نمى بیند به همین دلیل بیمار متوجه تخریب عصب هاى چشم نمى شود.
این پزشک فوق تخصص قرنیه اظهار داشت: افرادى که مبتال به بیمارى فشار چشم مى شوند به دلیل اینکه متوجه کاهش بینایى و درد چشم نمى شوند بعد از مدتى 

به طور کامل نابینا مى شوند.
دکتر فرتوك زاده اضافه کرد: دلیل اصلى پرفشارى خون، مشــکالت ژنتیکى است. زمانى که فردى به بیمارى مزمن آب سیاه مبتال مى شود حتما باید 

خانواده وى باید تحت نظر پزشک باشند تا در صورت مبتال بودن به فشار چشم بتوانند سریع آن را درمان کنند.
وى در ادامه با بیان اینکه بیشتر افراد باالى 40 سال به بیمارى فشار چشم مبتال مى شوند، افزود: گریه کردن هرگز باعث باال رفتن فشار 

چشم نمى شود.
این پزشک متخصص چشم با اشاره به اینکه بعد از تشخیص بیمارى، داروهاى خاصى براى بیمار تجویز مى شود، 

گفت: استفاده از دارو براى هر فردى متفاوت است. بیمار باید براى کاهش فشار چشم حتما دارو مصرف 
کند چراکه بعد از قطع دارو، مجدد فشار چشم باال مى رود.
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متخصص قلب و عروق درباره فشارخون باال گفت: فشار خون باال در 
تمامى جوامع بسیار شایع است به طورى که از هر 5 نفر 1 نفر مبتال به 

فشار خون باال است.
محمدرضا محمدحســنى درباره فشــارخون باال گفت: تشخیص این 
بیمارى بسیار ساده است. فشارخون طبیعى در فرد بالغ در حال استراحت 
حدود 120 میلى متر جیوه بر روى 80 میلى متر جیوه است. ولى اشکال 
فشار خون باال این است که عالمتى ندارد و 50 درصد بیمارانى که فشار 

خون باال دارند اطالعى از آن ندارند و این بسیار خطرناك است. 

وى افزود: کودکان و افراد بالغ باید حداقل سالى دوبار فشار خون خود را 
چک کنند. در برخى مواقع فشار خون به دلیل مشاهده پزشک و استرس 
فشار گیرى باال مى رود به همین دلیل نیاز است اگر فردى فشار خون باال 
داشت چند جلسه چک شود. اگر فشار خون باال باشد فرد باید دارو مصرف 
کند. هرچه فشار کمتر باشد بهتر است به شرطى که عالمت داشته باشد 

ولى فشار خون باال تحت هر شرایطى نیاز به مصرف دارو دارد.
محمدحسنى خاطرنشان کرد: فشار خون هاى خفیف معموال با رژیم 
غذایى، ورزش مناسب و اصالح استرس ها کنترل مى شود در غیر این 

صورت فرد باید دارو مصرف کند و یــا اینکه دلیل دیگرى دارد که باید 
آن را رفع کرد.

وى چاقى و عوامل ژنتیکى را از عوامل ایجاد فشــار خون باال برشمرد 
و گفت: فشار خون باال خطرى جدى براى بیمارى هاى عروق کرونر 
محسوب مى شود ولى در بیش از 90 درصد موارد علت خاصى براى آن 
پیدا نشده است . افراد چاق و کم تحرك با سوء تغذیه و سابقه ژنتیکى 
در فامیل درجه 1 بیشتر با این بیمارى مواجه هستند. ضمن اینکه این 

بیمارى درصد ابتال به تنگى عروق قلبى و آنژین صدرى را باال مى برد.
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محققان آمریکایى معتقدند کمبود ویتامین B12 در بروز وزوز گوش نقش اساسى 
دارد.

به گفته متخصصان، این ویتامین براى بدن بســیار مهم اســت زیرا نقش تولید 
گلبول هاى قرمز در خون و ســلول هاى DNA را دارند و همچنین عملکرد سیستم 

عصبى را نیز تنظیم مى کند.
کمبود ویتامین A در بدن نیز منجر به ارتباط ضعیف بین اعصاب مى شود که در ایجاد 
صداى زنگ در گوش همراه با بى حسى بازوها، پا ها و ضعف عضالت نقش دارد و 

ممکن است منجر به از دست دادن واکنش هاى ارسالى از اعصاب شود.
در مورد درمان هاى دارویى، در حال حاضر هیچ دارویى به طور خاص براى درمان 
وزوز گوش وجود ندارد، اما ثابت شده است که برخى از دارو ها مانند دارو هاى مورد 
استفاده براى درمان اضطراب، در برخى افراد وزوز گوش را کاهش مى دهد. با این 

وجود الزم است قبل از مصرف این دارو ها با یک متخصص مشورت کنید.

مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى خراسان شمالى گفت: از 
خوردن قهوه و چاى پر رنگ در زمان امتحانــات خوددارى کنید ولى چاى کم  رنگ مفید 

است.
نسرین علیزاده با اشاره به استرس و اضطراب دانش آموزان و دانشجویان در زمان امتحانات 
گفت: در اثر اضطراب و استرس، میزان ترشح هورمون آدرنالین و کورتیزول در بدن افزایش 
مى یابد و به بدن کمک مى کند تا انرژى بیشترى براى مقابله با شرایط استرس داشته باشد.
وى بیان کرد: مواد کافئین دار مانند قهوه و چاى و حتى برخى کاکائوها در کوتاه مدت سبب 
بیدارى و تمرکز حواس مى شوند، اما خواص آن در مدت چند دقیقه برعکس شده و باعث 
برهم خوردن تمرکز و حتى کاهش یادگیرى و در نتیجه افزایش اســترس و اضطراب در 

فرد مى شود.
علیزاده بیان کرد: آب میوه هاى صنعتى به دلیل داشتن شکر و مواد افزودنى، نامناسب هستند 
و به دلیل این که انرژى زیادى را در لحظه اى کوتاه تخلیه و آزاد مى کند، استرس زا هستند.

وى مصرف آب را تسکین بخش خواند و افزود: در طول روز، آب کافى بیاشامید و بیش از 
نیم ساعت پیش از غذا و یک تا دو ساعت پس از غذا نوشیدن آب اشکالى ندارد اما آشامیدن 

آب و نوشیدنى ها در وسط غذا سبب اختالل هضم و ایجاد نفخ مى شود.
علیزاده مصرف لبنیات را در کاهش اســترس دانش آموزان موثر دانست و گفت: مصرف 

روزانه یک لیوان شیر  براى ایجاد آرامش در طول دوران آمادگى براى امتحان موثر است.
وى خاطرنشان کرد: در ساعات مطالعه از خوردن ماســت ترش و دوغ ترش که موجب 
خواب آلودگى است بپرهیزید و خوردن روزانه شیر و همچنین ماست شیرین را فراموش 

نکنید.

اگر شما هم به این عارضه مبتال مى شوید، بدانید که تنها 
نیستید. بیش از 70 درصد از افراد مبتال به ریفالکس معده 
هستند و ممکن است از درجاتى از سوزش سر دل هنگام 

شب رنج ببرند.
سوزش سر دل در صورت درمان نشدن مى تواند منجر 
به بروز اختالالت خواب و بروز خســتگى در روز شود. با 
این حال پیشنهادهایى براى کاهش عالئم این عارضه 

وجود دارد.
مصرف زودهنگام وعده شام: براى جلوگیرى از سوزش 
سر دل، حداقل سه ساعت قبل از خواب وعده شام را میل 
کنید تا بدن تان زمان زیادى را براى هضم غذا داشــته 
باشد. البته پیشــنهاد دیگر این است که بالفاصله بعد از 

صرف شام، نخوابید و چندین قدم پیاده روى کنید.
مصرف مــواد غذایى کم چرب: چربى زیاد، آهســته تر 
از پروتئین یا کربوهیدرات از معده خارج مى شــود. یک 
شام معمولى باید حدود 600 کالرى به بدن شما برساند 
و میزان چربى آن تنها 13 تا 16 گرم باشد. عالوه بر این 
محدود کردن مصرف چربى خود راهى براى کنترل وزن 
است. چون افزایش وزن در ابتال به سوزش سر دل نقش 

زیادى دارد.
دورى از استرس: داشتن اســترس باعث سوزش معده 
و فهمیدن آن مى شــود. ممکن اســت دچار برگشت 
اسید معده به طور خفیف باشید و اصال متوجه این برگشت 
اسید نباشید، ولى استرس آن را براى شما واضح مى کند. 
مى توانید با کم کردن اســترس و تغییر شیوه زندگى، از 

برگشت اسید معده جلوگیرى کنید.
خوابیدن به سمت چپ: براى جلوگیرى از سوزش سر دل 
در شب هنگام، به سمت چپ بخوابید چون خوابیدن به 
سمت راست عالئم شما را بدتر مى کند. از چند بالش یا 
کوسن براى نگه داشتن خود در این حالت در طول شب 

استفاده کنید.
سر خود را باال نگه دارید: موقع خواب، 10 تا 12 سانتیمتر 
ســر خود را باال ببرید تا از برگشت اســید معده به مرى 

جلوگیرى گردد.
انتخاب لباس هاى راحت: استفاده از لباس هاى خیلى 
تنگ سوزش سر دل هنگام شب را بدتر مى کند و آن هم 
با افزایش فشار بر روى شکم. انتخاب یک لباس سبک 
و گشاد در تمام طول شب براى پیشگیرى از این عارضه 

مهم است.
صرف نظر کردن از قهوه: نوشیدنى هاى گازدار که عامل 
ایجاد نفخ هستند، تمام نوشــیدنى هاى حاوى کافئین 
(قهوه، چــاى، کوکاکوال)، نعناع، مرکبــات و غیره باید 
براى جلوگیرى از سوزش ســر دل در هنگام شب، کنار 
گذاشته شوند. در عوض براى به تعویق انداختن بازگشت 
اسید معده، یک لیوان بزرگ آب بنوشید. پرهیز از سیگار 
نیز مهم است چون ممکن اســت سیگار کشیدن باعث 
ترشح بیشتر اسید معده و شل شدن و باز ماندن اسفنگتر 

تحتانى مرى مى شود.
دقت در انتخــاب زمان ورزش: ورزش براى ســالمت 
عمومى بدن خوب اســت، اما اگر بعد از غــذا خوردن، 
ورزش کنیــد، عالئم ســوزش معده شــروع شــده و 
باعث برگشــت اســید معده بــه مرى مى شــود. اگر 
شــما مســتعد ســوزش معده هســتید، ورزش هایى 
مانند دراز و نشســت را زیــاد انجام ندهیــد، زیرا این 
ورزش ها مثل لباس تنگ، باعث افزایش فشار بر شکم 

مى شوند.

کمبود ویتامین علت وزوز گوش است 

نوشیدن قهوه و چاى پررنگ
 در زمان امتحانات

ممنوع!

عالئم ریفالکس را 
قبل از خواب شبانه 
چطور کنترل کنیم؟

 مجدد فشار چشم باال مى رود.

افراد نابینا هم خواب مى بینند؟
افراد نابینا، درست مانند ساعت بیدارى خود، صداها و بوهاى بیشترى را در خواب تجربه مى کنند.
افرادى که نابینا به دنیا مى آیند یا در اوایل زندگى (پیش از 5 یا 7 سالگى) نابینا مى شوند، در خواب 
تصاویر بصرى نمى بینند. افرادى که در ســنین باالتر بینایى خود را از دست مى دهند، معموًال 
تصاویر بصرى را در خواب مى بینند، البته مقدار آن کمتر از میزانى اســت که افراد بینا تجربه 
مى کنند. نتایج مطالعات دانشمندان دانمارکى نشان مى دهد هرچه مدت زمان نابینایى فرد بیشتر 
باشد، احتمال خواب دیدن به شــکل بصرى کاهش مى یابد. با این حال افرادى که به صورت 
مادرزادى نابینا به دنیا مى آیند، خواب هاى تصویرى نمى بینند. درواقع رویاهاى این افراد بیشتر 

حاوى اجزاى شنیدارى، بویایى، چشایى و لمسى است.

سرگیجه به دالیل متعددى از جمله خستگى، 
کمبود آب بدن، افت ســطح فشــار خون یا 
عوارض جانبى برخى از داروها ممکن است در 
افراد احساس شود، اما این عالمتى نیست که 

به راحتى نادیده گرفته شود.
در حال حاضر، متخصصان همچنین بر این 
باورند هر نوع سرگیجه غیرمعمول در جدول 
زمانى همه گیر کنونى نیز مى تواند به معناى 
نشــانه اى از ابتال به کووید-19 باشد. آنچه 
عجیب است این است که برخالف سایر عالئم 
معمولى احساس سرگیجه یا ضعف جسمى 
مى تواند نشانه هایى از حمالت عصبى مرتبط 
با کووید-19 باشد. به گزارش ایندیاتایمز، 
در اینجا آنچه باید درباره این عالمت احتمالى 
ابتال به ویروس کرونــا و عالئم مربوط به آن 

بدانید آورده شده است. 
نه سازمان بهداشــت جهانى و نه هیچ مقام 
بهداشتى دیگر ســرگیجه را به عنوان یک 
عالمت ابتال به ویروس کرونا معمولى مانند 
تب، سرفه خشــک یا از دست دادن بویایى 
مرتبط نمى دانند. با این حال، با تکامل ماهیت 
ویروس و مشــاهده عالئــم جدید تخریب 
شــواهد قطعى وجود دارد که نشان مى دهد 
سرگیجه نیز مى تواند توسط ویروس ایجاد 
شود و اغلب به افرادى که ممکن است عالئم 

دیگرى نداشته باشند، حمله مى کند. 
همچنین باید توجه داشــت عالئمى مانند 
سرگیجه اغلب با عفونت هاى ویروسى، تب 
و بى حالى همراه است. برخى از متخصصان 
وجود دارند که احساس مى کنند سرگیجه و 
عالئم مرتبط با آن مى توانند از نشــانه هاى 
بالینى ناشــى از کرونا ویروس سندرم حاد 

تنفسى2 باشند. 

سرگیجه 
نشانه ابتال به 

ویروس کرونا است؟
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حلقه حفاظت ى شهر اصفهان
 از بن بست خارج مى شود

مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان گفت: 
با ایجاد شرکت سرمایه گذارى، احداث و بهره بردارى 
از حلقه حفاظتى شهر اصفهان و دریافت مصوبه هیئت 
دولت براى این شرکت، تمام اختیارات مورد نیاز در 
خصوص آزادسازى ها،  تملکات، امتیازات حاشیه اى 
و احداث پروژه صورت مى گیرد و مشکالت موجود 

کنونى در اجراى این پروژه برطرف خواهد شد.
علیرضا صلواتى با اشــاره به آخرین وضعیت اجراى 
حلقه حفاظتى شهر اصفهان با بیان اینکه این پروژه 
هم به صورت ترافیکى عمل مى کند و هم محدوده 
شهر را محدود مى کند، اظهار داشت: حلقه حفاظتى 
شهر اصفهان  به طول 78/2 کیلومتر در حال حاضر 
فعالیت اجرایى خود را اجرایى کرده که 45/8 کیلومتر 
در 11 منطقه شــهر اصفهان قــرار گرفته و فعالیت 
اجرایى آن از ســوى شــهردارى اصفهان عملیاتى 

شده است.
وى با اشــاره به ضرورت نگاه ملى بــه پروژه حلقه 
حفاظتى شــهر اصفهان ادامه داد: اســتان اصفهان 
جایگاه مهمى در کشــور دارد و این موضوع اهمیت 
قابل توجهى دارد. تا پیش از این نگاهى در خصوص 
اجراى این پروژه از سوى مسئوالن ملى وجود نداشت 
اما طى ماه هاى گذشــته در تالش براى ایجاد این 
نگاه و توجه به این پروژه بــه عنوان یک پروژه ملى 

بودیم. 
مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان تصریح 
کرد: باید تالش کنیم که حلقه چهارم جدى تر از گذشته 
مورد توجه قرار گیرد و در تالش هستیم تا پایان امسال 
همانگونه که براى پروژه هاى آزادراهى کشور صورت 
مى گیرد، شرکتى با مشارکت وزارت راه و شهرسازى 

دولت و شهردارى اصفهان، این شرکت تأسیس شده 
و مصوبه هیئت دولت را دریافت مى کند.

وى گفت: با تأسیس شرکت سرمایه گذارى، احداث 
و بهره بردارى از حلقه حفاظتى شــهر اصفهان، این 
مجموعه که سهامداران اصلى آن شهردارى و وزارت 
راه هســتند، متولى احداث 78 کیلومتــر کل حلقه 
حفاظتى شــده و اختیارات الزم در شهرهاى اطراف 
به منظور اجراى توافقــات الزم و امتیازات دولت در 

اختیار آن قرار مى گیرد و عامل اصلى آن خواهد بود.
مهندس صلواتى تصریح کرد: اگر این اتفاق صورت 
گیرد، این موضوع، دســت شــهردارى اصفهان را 
باز مى کند تا در محــدوده دولت آبــاد، خورزوق و 
سایر شــهرها امکان انجام پروژه به صورت مناسب 
برقرار شود و در واقع ســهامدار شرکت، شهردارى 
اصفهان خواهد بود و  با دریافت مصوبه هیئت دولت، 

تمام اختیارات مورد نیاز در خصوص آزادســازى ها،  
تملکات، امتیازات حاشیه اى و ســایر موارد صورت 

گیرد.
وى درباره زمان انجام این مصوبه و احداث شرکت 
گفت: از یک سال گذشته پیگیر این موضوع هستیم 
و در تالش هســتیم که تا اسفند امسال این موضوع 
نهایى شده و مصوبه به هیئت دولت برسد تا بخشى 
از پــروژه در ردیف هاى ملى قــرار گیرند و در بحث 
تملکات با توجه به اختیــارات دولتى، زمینه تفویض 

اختیار با اجراى موارد صورت پذیرد.
مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان با بیان 
اینکه این نخستین تجربه در کشور خواهد بود، گفت: 
دولت تا کنون در هیچ شــهرى وارد رینگ حفاظتى 
شهر نشده و اصفهان نخستین شهرى است که دولت 

در این زمینه براى آن ورود خواهد کرد. 

مدیر آبفا منطقه جلگه گفت: بــا احداث تصفیه خانه 
فاضالب ، ایستگاه پمپاژ و اجراى بیش از 24 کیلومتر 
شبکه فاضالب  در شهر هرند، هم اکنون  متقاضیان 
مى توانند با درخواســت نصب انشعاب تحت پوشش 

دفع، انتقال و تصفیه بهداشتى فاضالب قرار گیرند. 
محمدعلى عباسى با بیان اینکه اجراى شبکه فاضالب 
از 14 سال پیش در دستور کار قرار گرفت تصریح کرد: 
طى دو سال اخیر با اصالح و بازسازى بیش از 42 نقطه 
از شبکه فاضالب در این شهر، بستر بهره مندى مردم 

از خدمات شبکه فاضالب فراهم شد.
وى اجراى شبکه فاضالب را در هرند بسیار ضرورى 
برشــمرد و تصریح کرد: به دلیل بافت زمین ســطح 
آبهاى زیر زمینى در این شهر بسیار باالست بطوریکه 
در شــهرك مهدیه، در عمق یک الى دو مترى به آب 

مى رسیم.

مدیر آبفا جلگه دفع بهداشــتى فاضــالب را یکى از 
مطالبات مردم دانســت و اظهار داشت: برخى از نقاط 
در شهرهرند به گونه اى است که باید هفته اى یکبار 
به دلیل جنس خاك چاه فاضالب را تخلیه کنند، که 
این امر هزینه قابل توجهى را به ساکنان این مناطق 

تحمیل مى کند. 
عباســى به نقل از برخــى از شــهروندان گفت: در 
صورتیکه چاه در موعد مقرر تخلیه نشــود درکوچه و 
خیابان سرازیر مى شود که نه تنها باعث آسیب رساندن 
به ساختمانها و منازل مسکونى مى شود بلکه آلودگى 
زیست محیطى ایجاد کرده و بیماریهاى بسیارى نیز 

به دنبال دارد.
وى با اشاره به اجراى 24 کیلومتر شبکه فاضالب در 
شهر هرند خاطر نشان ساخت: در حال حاضر 80 درصد 
شبکه فاضالب شهر هرند اجرا شده و تنها 8 کیلومتر 

دیگر باقى مانده تا اجراى شــبکه فاضالب این شهر 
تکمیل گردد و طى دو سال اخیر بیش از 120 حوضچه 
فاضالب در شهر هرند بازســازى، هم سطح و مرئى 

سازى شده است. 
عباسى با اشاره به اســتقبال مردم شهر هرند از نصب 
انشعاب فاضالب تصریح کرد: در حال حاضر امکان 
فنى واگذارى هزار و 100 فقره انشــعاب فاضالب به 
متقاضیان وجود دارد این در حالیست که زمینه هاى 
واگذارى انشــعاب فاضالب به متقاضیان به صورت 

اقساطى نیز فراهم شده است.
مدیر آبفا جلگه تصریح کرد: فرایند تصفیه در تصفیه 
خانه فاضالب هرنــد به روش لجن فعــال که یکى 
از پیشرفته ترین روشــهاى تصفیه در دنیا محسوب 
مى شود انجام مى گیرد و پساب آن در نهایت در اختیار 

کشاورزان براى کشت غیر مثمر قرار مى گیرد.  

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پس، خداى ســبحان گفت که در برابر آدم ســجده کنید. همه سجده کردند 
مگر ابلیس که از سجده کردن سر بر تافت. گرفتار تکبر شده بود و شقاوت 
بر او چیره شــده بود. بر خود ببالید که خــود از آتش آفریده شــده بود و 
آدم را که از مشتى ِگل سفالین آفریده شده بود، خوار و حقیر شمرد. خداوند 
ابلیس را مهلت ارزانى داشت تا به خشم خود کیفرش   دهد و تا آزمایش و بالى 
او به غایت رسانَد و آن وعده که به او داده بود، به سر بََرد. پس او را گفت که 

تو تا روز رستاخیز از مهلت داده شدگانى. 
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
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شرایط واگذارى 1100 فقره 
انشعاب فاضالب در هرند مهیا شد

 CNG آگهى مزایده جایگاه)
نوبت اول، مرحله اول و دوم)

مهندس حسین على محمدى رزوه- شهردار گوگد

چاپ اول

شهردارى گوگد به استناد مجوز شــماره 125 مورخه 99/10/17 شوراى اسالمى شهر گوگد در نظر دارد 
جایگاه CNG را به مدت یک سال (1400) به صورت اجاره و با پیشنهاد پایه به صورت 46/8 درصد از سود 
حاصله سهم شهردارى و 53/2 درصد سهم پیمانکار از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
1) شرکت کنندگان در استعالم باید پیشنهادات خود را در پاکت الك و مهر شده تا پایان وقت ادارى روز 

شنبه مورخ 99/11/18 به دبیرخانه شهردارى گوگد ارائه نمایند.
2) شرکت کنندگان در مزایده مى بایست مبلغ 300/000/000 ریال معادل سى میلیون تومان بابت 5 درصد 
سپرده شرکت در مزایده را به حساب 0107391071003 بنام شهردارى گوگد واریز و فیش را همراه با پاکت 

پیشنهادى به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
3) برنده استعالم کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد و تضمینات الزم را به شهردارى ارائه دهد.
4) شــرکت کنندگان قبل از هرگونه اقدام مى توانند اطالعات الزم را از طریق واحد امور مالى و ادارى 

(تلفن 57330020) کسب نمایند.
م.الف: 1082027

آگهى مزایده اجاره
 نوبت اول، مرحله اول و دوم

مهندس حسین على محمدى رزوه- شهردار گوگد

چاپ اول

شهردارى گوگد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 125 مورخ 99/10/17 شوراى محترم اسالمى شهر گوگد نسبت به 
اجاره زمین معروف به کارواش به مساحت 2216 مترمربع واقع در شهرك ولى عصر (عج) جنب سالن ورزشى انقالب 
با مبلغ پایه اجاره ماهیانه 11/000/000 ریال معادل یک میلیون و صد هزار تومان از طریق مزایده به مدت یکسال به 
اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان محترم مى توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه 

مورخ99/11/18 به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شرکت کنندگان باید 5 درصد از مبلغ مزایده (6/600/000) را به حساب سپرده 0107391071003 بنام شهردارى 
گوگد واریز و همراه پاکت پیشنهادى به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.

هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مى باشد.
متقاضیان محترم مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 21- 57330020- 031 (امور قراردادهاى 

شهردارى) تماس حاصل نمایند.
م.الف: 1082039

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى نوبت دوم

م.الف:1081186 اداره کل زندان هاى استان اصفهان 

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: اصفهان- ابتداى اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان هاى استان اصفهان- اداره مالى و پشتیبانى- شماره تماس 37872192- 031

اداره کل زندان هاى استان اصفهان - نشانى: اصفهان- ابتداى اتوبان ذوب آهندستگاه مناقصه گزار

موضوع مناقصه
تهیه گوشت گوساله و مرغ (درجه یک) مورد نیاز به شرح ذیل:
گوشت گوساله منجمد دو تیکه ران و سردست: 88/000 کیلوگرم

مرغ منجمد (با وزن حداقل 1800 و حداکثر 2200 گرم): 163/000 کیلوگرم

تضمین شرکت در مناقصه
ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل زندان هاى استان اصفهان یا واریز وجه نقد به شباى حساب 

IR 230100004061013107670409 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
زندان هاى استان اصفهان به مبلغ 5/386/000/000 ریال

دریافت اسناد از طریق سامانه 
تدارکات دولت

www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

از تاریخ 99/11/01 لغایت 99/11/05

تحویل اسناد صرفًا پاکت (الف)
دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان

حداکثر تا تاریخ 99/11/15

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان هاى استان اصفهان

روز پنج شنبه مورخ 99/11/16 ساعت 10 صبح


