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چرا  انسان ها نیاز به گریه دارند؟خودروهاى دودزا فک پالك مى شوندپروژه تازه همایون شجریان چیست؟مردم به جاى آجیل پفک خریدند! سردار بازیکن ماه شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کمبود 80 درصدى 
 D ویتامین

در بین ایرانى ها

تعیین تکلیف 4 خط قطار حومه اى اصفهان
3

3

2
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تولید چوب مداد در ایران 
امکانپذیر است؟

ردپاى جهش انگلیسى 
در پیک اخیر ایران

60 درصد 
پزشکان اصفهان 

دستگاه کارتخوان دارند

5

ورود 
بازارهاى روز کوثر 

به تیمدارى 
در فوتسال

معاون اداره کل بیمه گرى و درآمد سازمان بیمه 
سالمت، بر ضرورت توجه به مصرف ویتامین D مورد 

نیاز بدن براى کاهش بروز بیمارى ها تأکید کرد.
جمشید شایانفر افزود: بیشتر افراد از طریق تابش 

مستقیم نور خورشید بر پوست مقدار کافى...

مدیرعامل بازارهاى روز کوثر در رابطه با حضور 
بازارهاى روز کوثر در لیگ برتر فوتســال اظهار 
کرد: به دلیل اهمیت حفظ سهمیه دوم با ارزش 
اســتان به این موضــوع ورود کردیــم زیرا اگر 
این ســهمیه از دســت مى رفت اصفهان به جز 
باشگاه گیتى پســند نماینده دیگرى نداشت. با 
پیگیرى هاى انجام شده و زحمات ورزش دوستان 
اصفهان جلسات مهمى برگزار شد، بازارهاى روز 
کوثر اصفهان که بهره برداران خصوصى هستند 

و ارتباطى از...

4

7070 هزار عملیات اورژانسى تصادفات در اصفهان طى یک سال هزار عملیات اورژانسى تصادفات در اصفهان طى یک سال
رئیس مرکز اورژانس استان اعالم کردرئیس مرکز اورژانس استان اعالم کرد

3

در جلسه اى با حضور معاون استاندار صورت گرفت

ناگفته هاى کارگردان 
اصفهانى از ساخت یکى از 
بهترین سریال هاى تاریخ 
تلویزیون

عالى بود کاپیتان پیام
دروازه بان ملى پوش سپاهان اگرچه نتوانست چهارمین کلین شیت 
فصل را ثبت کند ولى نقش مهمى در پیروزى ارزشــمند سپاهان ایفا 

کرد.
خط دفاعى ســپاهان تا پایان هفته هشــتم رقابت هــاى لیگ برتر 
( طالیى پوشان یک بازى معوقه مقابل پرســپولیس در هفته هفتم 

دارند) هشت گل دریافت کرده که براى یک تیم مدعى مثل ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

یک شانه 
تخم مرغ باید

 33 هزار تومان 
باشد

نوع برگزارى امتحانات به عهده مدارس است
وزیر آموزش و پرورش :

2

5

سروش و یک نمایش سروش و یک نمایش 
درخشان دیگردرخشان دیگر

4

ریخ ى ل ری رین خبه ل ر ن ر
نتلویزیون وویزیونتل ز تلویزیونو

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شــرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده) به پیمانکاران 

واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا روز شنبه 
مورخ 1399/10/20 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان 
خیابان امام خمینى- امور برق منطقه دو- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122555 واحد مناقصات خانم صباغى و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122543 دفتر امور مهندسى تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و 85193768- 021 تماس 
حاصل فرمائید. 

نوع مبلغ و تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید)
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اســناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود 

محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانروابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همزمان با ارزیابى (فشرده)

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین
به ریال

99140952099093883000005

نیرورسانى، جابجایى و رفع 
حریم تأسیسات، روشنایى، 
نصب ترانس، اصالح و بهینه 

سازى شبکه (شهردارى منطقه 
12) در محدوده امور شمال غرب

1399/10/041399/10/101399/10/201399/10/22453/000/000

در اجراى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 99/6/13 مبنى بر افزایش 
سرمایه شرکت  مهندسى توسعه و سازندگى سداد(سهامى خاص) تا سقف 
یکصد و پنجاه میلیارد ریال طى مدت حداکثر 5 سال و انجام و ثبت مرحله اى
آن در یک یا چند نوبت و نیز تفویض کلیه اختیارات و اخذ تصمیم درمورد شرایط 
فروش سهام جدید، نحوه تادیه قیمت آن و پاره سهم هاى ایجاد شده به هیات 
مدیره به استناد تبصره 1 ماده 161 قانون تجارت، بدینوسیله بر اساس ماده 169 
قانون تجارت به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت مى رساند هیات مدیره 
سقف افزایش سرمایه در اولین مرحله را مبلغ نود میلیارد ریال، تادیه آن را از 
محل مطالبات حال شده، سود انباشته و آورده نقدى، مدت استفاده از حق تقدم 
سهامداران محترم را شصت روز از تاریخ درج آگهى و قیمت هر سهم را به مبلغ 

اسمى و از قرار هر سهم ده هزار ریال تعیین نمود.
لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت مى گردد از تاریخ نشر این آگهى حداکثر 
به مدت شصت روز به منظور استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید ناشى 
از افزایش سرمایه با مراجعه به دفتر شرکت به نشانى اصفهان – خیابان هشت 
بهشت غربى- حدفاصل کوچه 18 و 20 – پالك 173 و تکمیل فرم درخواست 
مربوطه اقدام نمایند و یا فرم درخواست را تکمیل و از طریق پست، نمابر و یا 

پست الکترونیکى به شرکت ارسال نمایند.

آگهى افزایش سرمایه
شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد(سهامى خاص)

به شماره ثبت 9690 و شناسه ملى 10260307730

هیأت مدیره

سالروز والدت حضرت عیسى مسیح (ع) را  تبریک مى گوییم
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وزیر کشور درباره تصمیم گیرى وزارت کشور براى برگزارى 
انتخابات ریاست جمهورى با توجه به ویروس کرونا اظهار 
کرد: ما در حال بررسى این مسئله هستیم و از همه دستگاه ها 
کمک خواستیم که به ما نظر بدهند. عالوه بر این نمونه هاى 
کشورهاى دیگر را هم که انتخابات خود را در همین شرایط 

کرونایى برگزار کرده اند، را بررسى مى کنیم.
عبدالرضا رحمانى فضلى ادامه داد: نگرانــى ما براى روز 
برگزارى رأى گیرى نیســت چــرا کــه در روز برگزارى 
رأى گیرى به لحــاظ قانونى مى توانیم ســاعت برگزارى 
انتخابات را در ابتداى صبح یکى دو ساعت افزایش دهیم 
چون از آن طرف در ساعت 12 شب محدودیت داریم و هم 

اینکه مى توانیم تعداد شعب را افزایش دهیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: نگرانى ما براى آن 20 روزى 
است که باید تبلیغات و تجمع صورت گیرد و صحبت کنند؛ 
این موضوع براى ما واقعاً جاى نگرانى دارد. بحث مشارکت 
براى ما بسیار مهم اســت و اگر این تجمعات شکل نگیرد 

ممکن است روى مشارکت اثر منفى بگذارد.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر ارائه پیشنهادى به وزارت 
کشور بر برگزارى انتخابات در دو روز، تصریح کرد: براساس 
قانون برگزارى انتخابات در یک روز انجام مى شــود و در 
قانون چنین چیزى که انتخابات در دو روز برگزار شــود را 

نداریم.

وزیر آموزش و پرورش درباره جزئیات برگزارى امتحانات 
دانش آموزان اظهار کرد: روش هــاى مختلف موجود را 
بررســى کردیم و در ابالغیه اى که به اســتان ها ارسال 
کردیم اختیارات ویژه اى را به مدارس داده ایم که مى توانند 
بر اساس صالحدید خودشان این امتحانات را برگزار کنند.

محسن حاجى میرزایى ادامه داد: یک آزمون هاى تکوینى 
و یک آزمون پایانى داریم؛ آزمون تکوینى آزمونى اســت 
که معلمان در طول دوره تدریس ارزیابى از توانایى دانش 
آموزان دارند که به همراه امتحان هایى که در پایان نیمسال 

برگزار مى شود ترکیب نمره دانش آموز را تعیین مى کند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در این نوبت سهم 

بیشترى به آزمون هاى تکوینى دادیم، گفت: این رویکرد 
بدان معناست که طبق نظر معلم آموخته هاى دانش آموز 
ارزیابى مى شود و میزان یادگیرى سهم بیشترى در نمره 

دانش آموز دارد.
حاجــى میرزایى در پاســخ بــه اینکه آزمــون هاى 
غیرحضورى فقط باید در شــبکه «شاد» برگزار شود یا 
خیر، با اشاره به اینکه حداکثر تالشــمان را کردیم که 
روش هاى برگزارى آزمون مطمئن باشد، بیان کرد: به 
مدارس اجازه دادیم که اگر از ظرفیت هاى دیگرى هم 
مى توانند استفاده کنند تا براى برگزارى آزمون روشى 

مناسب با شرایط ایجاد شود.

بعید است انتخابات 
ریاست جمهورى 2 روزه شود

نوع برگزارى امتحانات 
به عهده مدارس است

هواى پرستاران را 
داشته باشید

   خبر گزارى دانشجو | عضو کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس گفت: در این شرایط 
کرونا و عدم افزایش حقوق پرستاران باعث شده 
است کشور هایى که نیاز به پرستار دارند پرستاران 
ما را پذیرش مى کنند و تاکنــون تعداد زیادى از 
پرستاران کشور درحال مهاجرت به آن کشورها 
هستند. همایون ســامه یح نجف آبادى تصریح 
کرد: خصوصًا در این شرایط کشــور دولت باید 
بیشتر هواى قشر پرستار و کادر درمان را داشته 

باشد./4006

10 هزار داوطلب
   مهر | رئیس مرکز اطالع رسانى ستاد اجرایى 
فرمان امام(ره) از اعــالم آمادگى 9911 نفر براى 
مشارکت در آزمایشات بالینى واکسن ایرانى کرونا 
خبر داد. حجت نیکى ملکى در توییتى نوشــت: تا 
ساعت 10 شب سه شــنبه 2 دى 99، 17012 نفر 
از هموطنان براى شنیدن شــرایط مشارکت در 
آزمایشات بالینى واکســن کروناى ستاد اجرایى 
فرمان امام (ره) بــا 4030 تماس گرفتند و 9911 
نفر از آنها براى مشــارکت در آزمایشــات اعالم 

آمادگى کردند.

رفتن به ایران، ممنوع
   بهــار | دولت عراق اعالم کرد که این کشور 
رفت و آمد به هشت کشــور از جمله ایران را به 
منظور ممانعت از انتقال گونه جدید ویروس کرونا 
ممنوع کرده است. این ممنوعیت دو هفته اى که 
از امروز پنج شنبه آغاز مى شود به جز ایران شامل 
کشــورهاى بریتانیا، آفریقاى جنوبى، استرالیا، 
دانمارك، ژاپن، بلژیک و هلند مى شود و با توجه 
به شیوع نوع جدید ویروس کرونا در این کشورها 

مى تواند تمدید شود.

تبر: صفحه ندارم!
   رکنــا | این روزها که خبــر آزادى با ضمانت 
فاطمه خویشوند همان سحر تبر معروف از زندان 
کلى ســروصدا به پا کرده اســت حاال باز شدن 
صفحه اى به نام او در اینستاگرام حاشیه ساز شده 
است. این در حالى است که فاطمه خویشوند اعالم 
کرده هیچ صفحه اى در اینستاگرام ندارد. او گفته: 
افراد سودجو که فقط به دنبال جذب فالوور هستند 

براى من مشکل ساز مى شوند.

پیج داور فینال هک شد
   خبر آنالیــن | گروهــى از هکرهاى ایرانى 
پیج «عبدالرحمان ابراهیــم»، داور قطرى بازى 
پرسپولیس و اولســان را هک کردند.آنها با هک 
صفحه اینستاگرام عبدالرحمان یک استورى هم 
کرده اند و روى آن نوشــته اند: «به ایرانى بودنم 
افتخار مى کنم.» ظاهراً جد عبدالرحمان ایرانى و از 

توابع استان هرمزگان بوده اند.

اهداى تبلت به 
دانش آموزان بى بضاعت 

   روابط عمومى بانک توســعه تعاون| 
تعدادى تبلت از ســوى بانک توســعه تعاون به 
نیازمندان تحت پوشش مؤسسه خیریه محبان رضا 
اهدا شد. برنامه اهداى تبلت به دانش آموزان نیازمند 
از طریق اداره کل روابط عمومى بانک توسعه تعاون 
و همچنین برخى مدیریت شعب استان ها در چند 
مرحله اجرایى شده اســت. ضمن آنکه اداره کل 
روابط عمومى بانک توســعه تعاون مطابق رویه 
سنوات گذشته همواره پاســخگویى به نیازهاى 
اساسى دانش آموزان را در دستور کار قرار داده است 
و در این راستا اهداى نوشت افزار به دانش آموزان 
نیز از برنامه هاى مســتمرى است که طى سالیان 

اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

سرنوشت «ترامپ» 
مثل «صدام»

   ایرنا | حجت االسالم و المسلمین روحانى صبح روز 
چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت: دو موجود مجنون 
در تاریخ داشتیم که جنگ را بر مردم تحمیل کردند؛ یکى 
«صدام» بود و دیگرى «ترامپ». صدام جنگ نظامى و 
ترامپ جنگ اقتصادى را به ما تحمیل کردند. ما در جنگ 
نظامى دست به دست هم دادیم، متفق، متحد و یکصدا 
بودیم و صدام را شکست دادیم و روزى را دیدیم که آن 
مجنون به دار آویخته شد. ترامپ هم سرنوشت بهترى از 

صدام نخواهد داشت./4007

بیرون مى اندازمش!
   مهر | «نانســى پلوســى»، رئیــس مجلس 
نماینــدگان آمریــکا، کــه در ســال هــاى اخیر 
تنش هاى فراونــى با «دونالد ترامپ» داشــته در 
اظهاراتى اعالم کرد که به طور حتم به حضور وى در 
کاخ سفید پایان خواهد داد. پلوسى در واکنش به این 
نکته که ترامپ همچنان بر بروز تقلب در انتخابات 
ریاست جمهورى آمریکا تأکید داشته و قصد خروج 
از کاخ سفید را ندارد گفت: تصمیم دارم که از موها، 
دســت هاى کوچک و پاهاى او را بگیرم و از آنجا 

بیرون بیاندازمش.

مى توانیم شکارش کنیم
   فــارس | آمریکا دوشــنبه هفته جــارى از ورود 
زیردریایى اتمى خود به نام «یــواس اس جورجیا» به 
خلیج فارس خبر داد. سید امیرحسین قاضى زاده هاشمى، 
نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى ایران در واکنش به 
این موضوع به «روســیا الیوم» گفت، نیروهاى ایرانى 
قادر به شــکار زیردریایى اتمى آمریکا هستند و تهران 
از تحرکات نظامى اخیر آمریکا در آب هاى خلیج فارس 

نگران نیست.

شرط بودجه اى  قالیباف 
   تسنیم | نماینده مردم مشهد گفت: در نشست 
مشترك با رئیس جمهور، آقاى قالیباف تأکید کرد که 
تصویب کلیات الیحه تقدیمى دولت در مجلس منوط 
به اعمال تغییرات اساسى در آن است. محمدحسین 
حســین زاده بحرینى اضافه کرد: در این جلسه آقاى 
قالیباف تصریح کرد که الزمه ایــن کار، هماهنگى 
تنگاتنگ تیــم اقتصادى دولت با کمیســیون تلفیق 
بودجه است که مقرر شــد کارگروه مشترك مجلس 
و دولت بــراى همفکرى درباره نحــوه بازنگرى در 
بودجه و اعمال اصالحات ساختارى مورد نیاز در آن، 

تشکیل شود.

بقایى تا آخر سال آزاد است
   انصاف نیوز | وکیل حمید بقایى، معاون اجرایى 
پیشــین محمود احمدى نژاد در دولت هاى نهم و دهم 
درباره وضعیت ایــن روزهاى بقایى مــى گوید: طبق 
نظریه کمیسیون پزشکى قانونى که بعد از ده ها جلسه 
صادر شده، بیمارى هاى ایشان به گونه اى است که باید 
خارج از زندان تحت معالجه قرار بگیرند و حداقل تا پایان 
امسال در مرخصى اســتعالجى هستند. ایشان االن در 
منزلشــان زندگى مى کنند ولى به بیمارستان مى روند 

و تحت درمان اند.

هنوز ردى ندیده ایم
   ایسنا | وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش 50 درصدى مرگ و 
میرهاى ناشى از کرونا و حذف نقاط قرمز در کشور اظهار 
کرد: انگلیس نوع جدید ویروس کرونا را با دو ماه تأخیر 
اعالم کرد و ما به محض اطالع اقدامات الزم را انجام 
دادیم. سعید نمکى گفت: ما لیست تمام مسافرانى که از 
انگلیس در چند روز گذشته وارد کشور شده اند را داریم و 
آنها را رصد مى کنیم. نمکى اظهار کرد: تا کنون ردى از 
این ویروس پیدا نکردیم و اگر پیدا کردیم به اطالع مردم 

خواهیم رساند.

خبرخوان

طى دو دهه گذشته، پیشرفت فناورى منجر به عالقه مجدد 
به فعالیت هاى فضایى و یک رقابت فضایى جهانى جدید 
شده که بسیارى از نهادهاى دولتى و خصوصى را شامل 

مى شود.
بین ســال هاى 2010 تا 2014 و 2015 تا 2019، ارزش 
کل سرمایه گذارى ها در شرکت هاى فضایى پنج برابر شده 
است که این رشد چشمگیر نشان از اهمیت این حوزه دارد.

اما در این میان کشورهاى آمریکا، چین و روسیه بیش از 

سایر کشورها روى حوزه فضا و فناورى هاى مربوط به آن 
سرمایه گذارى کرده و فعالیت مى کنند. تا ماه مى 2020، 
کشور آمریکا با 1308 مورد، بیشــترین تعداد ماهواره را 
در فضا دارد. پس از آن 356 ماهــواره چینى، 177 مورد 
چندملیتى، 167 ماهواره روسى، 130 ماهواره انگلیسى، 
78 مورد ژاپنى، 58 مورد هنــدى و 39 مورد کانادایى در 
فضا وجود دارد که برترین کشورها در این حوزه محسوب 

مى شوند.

کدام کشورها بیشترین ماهواره ها را در فضا دارند؟

رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران مى گوید: یکى بودجه 
دارد و براى سفره شب یلدا آجیل خریده است. یکى پول 
کافى نداشته و به جاى آجیل پفک و چیپس را جایگزین 
کرده اســت؛ چرا که قیمت این اقالم (چیپس، پفک و...) 

ارزان تر از آجیل است.

فعاالن بازار مى گویند در شــب یلدا فروش مزه (چیپس، 
پفک، شکالت و انواع نوشــیدنى و...) داغ بود. تعدادى از 
فروشندگان مواد غذایى مى گویند به دلیل افزایش قیمت 
آجیل مردم توان خرید پســته و دیگر اقالم خشــکبار را 

نداشتند و از این رو سراغ سایر تنقالت آمدند.
هر چند که به گفته فروشندگان مواد غذایى، قیمت پفک، 
چیپس و اسنک هم چندان ارزان نیست. مثًال قیمت یک 

اسنک 18 هزارتومان است!
از آن سو رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل معتقد است با 
توجه به محدودیت هاى کرونایى استقبال مردم از خرید 
آجیل خوب بود.  مصطفى احمــدى گفت: قیمت آجیل 
نسبت به پارســال چندان گران نشد. سال گذشته قیمت 
آجیل کیلویى حدود 110 هزار تومان بود اما امسال اعالم 
کردیم که قیمت آجیل از کیلویى 120 تا 170 هزار تومان 

متغیر بوده است.

مردم به جاى آجیل پفک خریدند!

براى دهمین سال متوالى، رنگ سفید به عنوان محبوب ترین 
رنگ براى خودروها در سراســر جهان معرفى شد اما براى 
خودروهاى لوکس، مشــکى محبوب ترین رنگ در جهان 
است. اکنون حدود 38 درصد کل خودروهاى جهان سفیدرنگ 
هستند و پس از آن نیز رنگ مشکى با سهم 19 درصدى و رنگ 
خاکسترى با سهم 15 درصدى از کل خودروها در جهان، در 

رده هاى دوم و سوم قرار گرفته اند.  
در طول سه سال اخیر، این ســه رنگ با هم بیش از یک 
سوم کل رنگ خودروهاى جهان را تشکیل داده اند؛ با این 
حال، در مورد خودروهاى گرانقیمت داستان متفاوت است 
و مشکى در صدر قرار دارد به گونه اى که در اروپا 62 درصد 
کل خودروهاى لوکس به رنگ مشکى یا خاکسترى هستند.  
بر مبناى منطقه اى، سفید باز هم محبوب ترین رنگ خودرو 
در هر سه منطقه جهان (آسیا- اقیانوسیه، آفریقا، آمریکا) 

بوده است. در بین کشــورهاى مختلف نیز چین در صدر 
کشورهاى میزبان خودروهاى سفیدرنگ قرار دارد و تخمین 
زده مى شود 57 درصد خودروها در چین سفیدرنگ باشند.  
از سوى دیگر رنگ زرد کمترین محبوبیت را در جهان دارد 
و حدود 5 درصد کل خودروها به رنگ زرد یا طالیى هستند. 
آبى با سهم 6 درصدى دیگر رنگ خودرو است که محبوبیت 

کمى در جهان دارد.  
ارزیابى داده هاى خط تولید در اروپا نشان مى دهد محبوبیت 
رنگ خاکسترى در اروپا رو به افزایش است و نسبت به سال 
قبل، تولید خودروهاى خاکسترى در این قاره بیش از 22 

درصد رشد داشته است.  
از دالیل اصلى محبوبیت رنگ ســفید در بین خریداران 
مى توان به جذب گرماى کمتر در فصل تابســتان، نیاز به 
شستشوى کمتر در مقایســه با رنگ مشکى و نشان دادن 

کمتر خط و خش بر روى بدنه اشاره کرد. 

مشکى رنگ عشقه اما...!

10 ماه پس از وعــده وزیر راه و شهرســازى مبنى بر 
بازگشــت کامل وجه بلیت هاى کنسل شده سفر هاى 
نوروزى، هنوز مســافران قطارى که به دلیل شــیوع 
کرونا، سفر خود را کنسل کرده بودند موفق به دریافت 

جریمه هاى کسر شده خود نشده اند.
بلیت هایى که بین دو تاریخ 3 اسفند 98 تا 16 فروردین 
99 خریدارى شــده بودند بدون کســر هزینه کنسلى 
مشمول بازپرداخت وجه مى شــدند. این در حالى است 
که شرکت هاى ریلى و هوایى با این بهانه که زیرساخت 
فنى الزم براى صفر کردن جریمه کنسلى فراهم نیست، 
بازگرداندن مبلغ جریمه کنســلى را بــه آینده موکول 
کردند. شرکت هاى هواپیمایى پس از مدتى با اصالح 
نرم افزار هاى خود موفق به تســویه این وجوه شدند و 
اصل بهاى بلیت بعد از فشار ســنگینى که وزارت راه و 
شهرسازى روى شرکت هاى ریلى آورد با چند ماه تأخیر 
به مسافران بازگشت اما با این حال، مبالغ جریمه ها هنوز 

در جیب شرکت هاى حمل و نقل ریلى است.
از طرفى، قرار بود وجوه جریمه مسافرانى که از طریق 
آژانس هاى مسافرتى بلیت خریدارى کرده اند به حساب 
آژانس ها عودت داده شود و به همین دلیل، مسافرانى که 
بلیت را از این مراکز خریدارى کرده بودند خود را طرف 
حساب آژانس مى دیدند و شکایات متعددى از آژانس ها 

در مراجع نظارتى ثبت شد درحالى که در موارد بسیارى، 
متصدیان آژانس ها مى گفتند همه بهاى بلیت خریدارى 
شده را به حساب شرکت هاى ریلى واریز کرده اند و بابت 
بازگرداندن وجه جریمه کسر شده، باید این وجوه ابتدا به 

حساب آنها برگردد.
در همین حال بسیارى از مردم که بار ها با آژانس هاى 
مســافرتى یا شــرکت هاى حمل و نقل ریلى تماس 
گرفته اند، خسته شــده و قید بازگشت جریمه را زده اند 
و بسیارى دیگر از مسافران، هنوز به دنبال بازپرداخت 

جریمه، ناامیدانه پیگیر مطالبات بحق خود هستند.

براى تولید مــداد از چوب درختان به خصوصى اســتفاده 
مى شود که امکان کشــت آنها فقط در چند کشور وجود 
دارد. اما آیا امکان کشــت این نوع درخت در ایران بررسى 

شده است؟
در ایران تولید مداد در تیراژ بســیار باال انجام مى شود به 
طورى که تمام نیاز داخل نیز از این طریق برآورده مى شود. 
واردات مداد نیز به میزان بســیار محدود و اغلب مسافرى 

به کشور انجام مى شود که متقاضیان خاص خود را دارد.
اما چوب مورد استفاده در تولید مداد از کشور هاى دیگر به 
ایران وارد مى شــود و البته این درخت ها در تعداد انگشت 
شمارى از کشورها رشد مى کنند. این چوب ها عبارت اند از 
cedar، poplar، Linden و Jelutong که حدوداً 
در شش کشور کشت مى شود، اما تنها در سه کشور فرآورى 

و به جهان جهت تولید مداد صادر مى شوند.
درخت cedar یا همان سدر در ایالت کالیفرنیا آمریکا و 
لبنان رشد مى کند، اما به نظر مى رسد کشور لبنان به دلیل 
جلوگیرى از انقراض این درخت هیچ فرآورى از آن نمى کند 
و فقط کالیفرنیا آمریکاست که فرآورده درخت cedar را 

صادر مى کند.
درخت Jelutong نیز در دو کشــور اندونزى و بســیار 
محدود در تایلند امکان کشــت دارد که فقط در اندونزى 
فرآورى مى شــود و چوب حاصل به کشــور هاى جهان 

صادر مى شود.
درخت هــاى poplar و Linden هــم فقط در چین 
امکان رشد دارند و بیش از 90 درصد نیاز ایران جهت تولید 
مداد از طریق این کشور و فرآورده هاى این دو درخت تأمین 

مى شود.
در این خصوص موسى فرزانیان، رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم التحریر و نوشت افزار تهران معتقد است زیر ساخت 

کاشــت درخت هاى مورد نظر در کشــور وجود ندارد اما 
مصطفى خرســندى، رئیس گروه صنایع چوب سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى مدعى است که امکان تولید 

چوب مداد در داخل وجود دارد.
وى در این بــاره اظهار کرد: رویش گونــه هاى مختلف 
متناســب با اقلیم هر منطقه در ایران وجود دارد اما اینکه 
چه کسى اقدام به کشت و پرورش آن در کشور کند، بسیار 

حائز اهمیت است.
وى با بیان اینکه امکان کشت چوب مداد در داخل وجود 
دارد، گفت: در حال حاضر دنیا به سمت استفاده از کاغذ باطله 
جهت تولید مداد مى رود به طورى که کاغذ باطله ها را روى 
هم گذاشته و مغز کربن را در داخل آن مى گذارند، هرچند 

براى مداد رنگى مواد اولیه متفاوت است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشت تنها راه حل تأمین 

چوب مداد مورد نیاز در داخل است، بیان کرد: در بلند مدت و 
میان مدت کشت چوب در داخل و در کوتاه مدت استفاده از 

منابع برون سرزمینى تنها راه حل است.
وى تصریح کرد: کشورى همچون فنالند که منابع چوب 
آن همانند نفت ما غنى است، اما ساالنه 6 میلیون متر مکعب 
چوب وارد مى کند و عمده منابع خود را ذخیره مى کند، اما 

متأسفانه در کشور ما چنین برنامه اى وجود ندارد./4008

سودآورى از لغو سفر هاى کرونایى 

«تد کروز»، سناتور جمهورى خواه و عضو کمیته روابط 
خارجى ســناى آمریکا در نامه اى بــه «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهور و «مایک پامپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا 

پیشنهادى را براى مسدود کردن راه بازگشت دولت بایدن 
به برجام و توافق آب وهوایى پاریس مطرح کرد.

این سناتور تندرو جمهورى خواه به ترامپ و پامپئو پیشنهاد 
کرده اســت که برجام و توافق آب وهوایى پاریس را به 
عنوان «معاهده» به ســنا ارجاع دهند تا سنا با رد این دو 
توافق، عمًال راه بازگشــت دولت بعدى به آنها را مسدود 

کند.
استدالل تد کروز این است که توافق هسته اى با ایران 
(برجام) و توافق آب وهوایى پاریس، هر دو جزو پیمان هاى 
رسمى به شمار مى روند و به همین دلیل، مشمول اصل 
دوم قانون اساسى آمریکا هســتند که بر اساس آن براى 
پیوســتن آمریکا به یک پیمان، رأى دو سوم نمایندگان 

سنا الزم است.
در واقع تد کروز اطمینان دارد که برجام و توافق آب وهوایى 
پاریس هیچیک نمى توانند تأیید دو سوم نمایندگان سنا را 
کسب کنند و به همین دلیل، پیوستن آمریکا به آنها منتفى 
خواهد شد و دولت بعدى نیز نخواهد توانست بدون کسب 

موافقت سنا به این دو توافق بازگردد.

طرحى براى نابودى برجام 

فعالً همه نیاز ایران به چوب براى تولید مداد از طریق چین تأمین مى شود

تولید چوب مداد در ایران امکانپذیر است؟
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خودروهاى دودزا 
فک پالك مى شوند

رئیس پلیـس راهنمایى و رانندگى اسـتان اصفهان 
با بیان اینکه اصفهان همچنـان گرفتار آلودگى هوا 
است، اظهار کرد: با توجه به پایدارى و نامناسب بودن 
وضعیت شاخص آلودگى هوا رانندگان باید نسبت به 
اخذ معاینه فنى، چک و کنترل وسـیله نقلیه خود در 
خصوص میـزان آالیندگى اقدام کننـد. محمدرضا 
محمدى با اشـاره به فک پالك خودروهـاى دودزا 
و اختصاص پالك اعـزام به تعمیرگاه، خاطرنشـان 
کرد: برخورد با وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنى 
در دسـتور کار پلیـس راهنمایـى و رانندگى اسـتان 

اصفهان قرار دارد.

کاهش 43 درصدى آب سد
معاونت آب و آبفاى وزارت نیرو در گزارشـى آخرین 
وضعیت سدهاى مهم در بخش شرب و کشاورزى را 
تا 29 آذرماه سال جارى منتشر کرده که نشان دهنده 
52 درصد پرشدگى مخازن کل سدهاست. بر اساس 
این آمار، سـد زاینده رود در اسـتان اصفهـان با 178 
میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن که میزان 14 
درصد پرشدگى را نشـان مى دهد، داراى 43 درصد 
کاهش آب در مقایسـه با مدت مشـابه سال گذشته 
است. در سـدهاى حوزه قمرود هم سـد گلپایگان با 
5 میلیارد مترمکعـب آب موجود در مخزن نشـانگر 
پرشدگى 15 درصدى و کاهش 67 درصدى نسبت 

به سال گذشته است./4015

معرفى 99 متقاضى مسکن به 
بانک 

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان لنجان 
اظهار داشت: در راسـتاى محرومیت زدایى و تامین 
مسکن محرومین تعداد 100 سهمیه به بنیاد مسکن 
شهرسـتان لنجان تخصیص داده شـده کـه پس از 
تشـکیل پرونده، تعـداد 99 متقاضى بـه بانک هاى 
عامل معرفى و تعداد 34 فقره از تسهیالت منجر به 
انعقاد قرار داد شده است. غالمرضا اسماعیلى ضمن 
تاکید بر ضرورت اجراى ضمانت سـفته زنجیره اى 
از تعامل و همـکارى بانک هاى عامل تقدیر و خاطر 
نشان کرد: در حال حاضر شاهد اجراى فونداسیون و 
اسکلت 10 واحد مى باشیم. وى افزود: به هر یک از 
واحدهاى مسـکن محرومین طبق تفاهم نامه، مبلغ 
500 میلیون ریال تسهیالت  بانکى با کارمزد 5درصد 
و همچنیـن 300 میلیـون ریال کمـک بالعوض از 
طریـق سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزى پرداخت 

مى گردد.

تأمین برق روستاى هیران
مدیر امور برق شهرستان فریدونشهر گفت: عملیات 
سـوخت رسـانى به روسـتاى هیران با بیـش از 25 
مرحله پرواز و انتقال 25 هزار لیتر سوخت نفت گاز از 
منطقه کارگاهى سد رودبار لرستان به سمت روستاى 
هیـران انجام شـد. مرتضایى گفـت: نیروهاى بهره 
بردارى امور برق شهرسـتان فریدونشـهر با حضور 
در روستاى هیران وانجام تعمیرات شبکه توزیع برق 
و روشـنایى معابر و همچنین سـرویس کامل دیزل 
ژنراتور، برق پایدار ومطمئن را تحویل مردم روستاى 

هیران دادند./4013

شروع طرح عمرانى 300-100 
در فالورجان

مدیـر امور آبفـا منطقـه فالورجـان از آغـاز اصالح 
18 کیلومتـر شـبکه آب روسـتایى این شهرسـتان 
در مدت زمـان 100 روزه درقالب طـرح 300-100 
که از آذر ماه تا اسـفند ماه 99 به اتمام مى رسـد خبر 
داد. محمد مهدى پراندوخ با تشـریح دسـتاوردهاى 
یکپارچه سـازى آب و فاضالب شـهرى و روستایى 
در این شهرستان ، هدف از اجراى طرح 300-100 
را تامیـن آب آشـامیدنى سـالم و پایـدار و افزایـش 
کیفیـت آن بـراى مـردم شـهید پـرور شهرسـتان 

فالورجان برشمرد./4016

خبر

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
طرح نصب کارتخوان تحت نظارت سازمان امور مالیاتى 
شامل 50 شغل و 15 صنف اســت، اظهار کرد: در این 
طرح که ســال گذشته شروع شــد درصدى از مشاغل 
شــرکت کردند اما هم اکنون سازمان امور مالیاتى طرح 
صندوق هاى مکانیزه فروشگاهى را در دستور کار دارد و 
در همه ادارات کارگروهى براى آن تشکیل شده و در حال 

برنامه ریزى است که از این سامانه استفاده کنند.
بهروز مهدلو جلوگیرى از فرار مالیاتى، شــفاف سازى و 
پذیرش اظهارنامه مودیان را از اهداف راه اندازى سامانه 
صندوق فروشگاهى برشمرد و افزود: با اجراى طرح همه 

مشاغل کشور در این سامانه قرار مى گیرند.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان همکارى پزشکان 
استان براى نصب دســتگاه هاى کارتخوان را مطلوب 
ارزیابى کــرد و گفت: درصد قابل توجهى از پزشــکان 
اصفهانى سال گذشته به سامانه ســازمان امور مالیاتى 
وصل شدند که طبق آخرین آمار حدود 50 تا 60 درصد 
پزشکان را شامل مى شد؛ البته شمارى از پزشکان نیز به 
دلیل اینکه در بیمارســتان کار مى کردند نیاز به دستگاه 
کارتخوان نداشتند که اگر آنها را نیز در نظر بگیریم شاید 
میزان همکارى پزشــکان براى نصب کارتخوان به 90 

درصد مى رسید.

عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع ریلى ایران 
در بازدید از ذوب آهن اصفهان، تولید ریل زبانه سوزن 
توسط این شرکت را گام مهمى در جهت توسعه حمل و 
نقل ریلى کشور دانست و گفت : تولید ریل زبانه سوزن 
یکى از خواست هاى اصلى راه آهن جمهورى اسالمى 
بود که توسط ذوب آهن اصفهان انجام شد و حتى امکان 

صادرات این محصول نیز وجود دارد. 
مصطفى بهرامى با اشــاره به اینکه تولیــد ریل زبانه 
سوزن در انحصار دو شرکت خارجى بود، افزود:  تا کنون 
این محصول استراتژیک از کشــورهاى اروپایى وارد 
مى شــد که تحریم هــا، واردات این محصــول را با 

مشــکالت زیادى مواجه کرد و عمًال این محصول به 
ایران عرضه نمى شد.

وى افزود: بســیار خوشــحالیم که این مشکل با توان 
ودانش متخصصین ذوب آهن اصفهان حل شد.

عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع ریلى ایران 
با اشــاره به اینکه  ریل زبانه ســوزن مهمترین بخش 
سوزن ریل اســت، گفت: بومى ســازى کامل سوزن 
ریل به عنوان یک اولویت و هــدف مهم مد نظر بود و 
خوشحالیم که یکسال تالش شبانه روز ى ذوب آهن 
و شــرکت گســترش صنایع ریلى ایران این هدف را 

محقق نمود .  

اثر تحریم بر واردات 
ریل زبانه خنثى شد

60 درصد پزشکان اصفهان 
دستگاه کارتخوان دارند 

محیا حمزه

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان  پیش 
از ظهر چهارشنبه در نشست خبرى با اصحاب رسانه، از 
فعالیت 157 پایگاه اورژانس در استان اصفهان خبرداد و 
گفت: تعداد پایگاه هاى شــهرى اورژانس اصفهان 78 
پایگاه است و 75 پایگاه نیز در عرصه جاده اى مشغول 
به خدمت هســتند و یک پایگاه هوایــى اورژانس و دو 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس نیز در استان اصفهان فعالیت 

مى کنند.
غفور راستین در ادامه از 260 هزار عملیات امداد و نجات 
در سال گذشــته خبر داد و اظهار کرد: 70 هزار عملیات 
مربوط به تصادفات و 190 هزار مورد نیز در زمینه هاى 
مختلف دیگر بوده اســت، در بین حوادث ترافیکى نیز 
50 هزار مورد درون شــهرى و مابقى برون شــهرى 

بوده است.
وى عملکرد اورژانس هوایى را در سال گذشته ضعیف 
ارزیابى کرد و افزود: اورژانس هوایى تنها 38 پرواز داشته 
است که علت این ضعف در امدادرسانى هوایى به دلیل 
محدودیت هاى زمانى پرواز و همچنین کمبود بالگرد 
اســت، اکنون 40 پد بالگرد جدید در اســتان اصفهان 
شناسایى شده است و این مسئله مى تواند باعث افزایش 

فعالیت اورژانس هوایى شود.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان  با 
اشاره به انجام بیش از 180 هزار عملیات در سال جارى 

توسط این مرکز تصریح کرد: 31 مورد اورژانس هوایى، 
137 هزار مورد غیر تصادفى و 45 هزار مورد نیز حوادث 

جاده اى بوده است که امدادرسانى شده اند.
وى با بیان اینکه جا به جایى روزانه نزدیک به 50 بیمار 
کرونایى توسط اورژانس استان اصفهان، از جمله اقدامات 
صورت گرفته توسط این مرکز است، اظهار کرد: در شیوع 
کرونا عملیات هاى اورژانس اســتان اصفهان افزایش 
40 درصدى داشته است و 17 هزار مورد مبتال به کرونا 
توسط اورژانس به مراکز درمانى منتقل شده که بیش از 

90 درصد آنها در بیمارستان ها بسترى شده اند.
راستین به ابتالى 295 نفر از پرسنل اورژانس اصفهان 
به کرونا اشاره کرد و گفت: امروز با همراهى و همکارى 
مردم تعداد بسترى هاى کرونا به 600 نفر رسیده است 
در حالى که مدتى قبل بیش از 2 هزار نفر بسترى در یک 
روز داشتیم و امیدوار هستیم روند کاهش بسترى هاى 

کرونایى به میزان کمترى نیز برسد.
وى با بیان اینکه ســال گذشــته بیــش از 600 مورد 
مسمومیت با گاز منواکسید کربن در اصفهان وجود داشته 
است، اظهار کرد: متأسفانه 30 درصد این مسمومیت ها به 
فوت هموطنانمان منجر شــده است، امسال نیز تاکنون 
10 مورد فوتى از 215 مورد مسمومیت با گاز منواکسید 

کربن داشته ایم.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان  
خاطرنشان کرد: اگر چه در زمینه پایگاه هاى شهرى با 
مشکلى مواجه نیستیم اما در زمینه پایگاه هاى جاده اى 

مشکالتى وجود دارد، دچار کمبود پایگاه جاده اى هستیم 
و باید 20 درصد پایگاه هاى اورژانس در جاده افزوده شود.
راســتین با بیان اینکه نزدیک به 80 درصد آمبوالنس 
هاى اســتان اصفهان به روزرسانى شــده و بسیارى از 
تجهیزات آنها مطابق با اســتانداردهاى روز دنیاست، 
تصریح کرد: دچار کمبود نیــرو در پایگاه هاى اورژانس 
هستیم و براى جبران کمبود نیرو از کارکنان اورژانس 
و همچنین پرستاران در ســاعات غیرشیفت کارى آنها 

استفاده کرده ایم.
وى پیرامون امدادرســانى به مناطق کوهستانى استان 
اصفهان عنوان کرد: 17 دســتگاه آمبوالنس آفرود در 
مناطق کوهستانى استان اصفهان مستقر هستند که به 
شهرستان هایى نظیر سمیرم، فریدونشهر، فریدن، بویین 
میاندشت، گلپایگان، خوانسار و دیگر مناطق کوهستانى 

خدمت رسانى مى کنند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان  نبود 
خطوط امدادرســانى در بزرگراه ها و رینگ هاى اصلى 
ترافیکى شهر اصفهان را یکى از مشکالت امدادرسانى 
در اصفهان عنوان کرد و گفت: این مشکل از معضالتى 
است که در زمینه امدادرسانى به بزرگراه ها مشکل آفرین 
است و متأسفانه پیگیرى هاى ما نیز تاکنون نتیجه بخش 

نبوده است.
وى ادامه داد: ممکن است اضافه شدن 30 دستگاه موتور 
آمبوالنس به ناوگان اورژانس اصفهان بتواند تا حدودى 

در رفع این مشکل کمک کند.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اعالم کرد

70 هزار عملیات اورژانسى 
تصادفات در اصفهان طى یک سال

معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
گفت: قرار است طى 15 روز آینده ساختار نهایى چهار 
خط قطارهاى حومه اى کالنشهر اصفهان تعریف شود 

و بتوانیم به سمت اجرایى کردن این پروژه ها برویم.
حجت ا... غالمى در حاشیه جلسه سرمایه گذارى، برنامه 
ریزى و تبیین ساختار اجرایى قطارهاى حومه اى استان 
اصفهان با اشاره به کلیات این نشست، اظهار کرد: این 
جلسه با حضور شهرداران قطارهاى حومه و شهرهاى 
جدید و فرمانداران برگزار و قرار شد ساختارى براى فعال 

سازى قطارهاى حومه اصفهان تعریف شود.

وى با اشــاره به 160 کیلومتر طــول قطارهاى حومه 
شهر اصفهان که مسیرهایى در چهار جهت کالنشهر 
اصفهان را طى مى کنند، گفــت: در حقیقت قطارهاى 
حومه، توســعه خطوط 1، 2 و 3 مترو اصفهان اســت 
که به انتهاى هر خط متصل مى شود که شامل خطوط 
مترو شاهین شهر، بهارســتان، نجف آباد و فوالدشهر 

است.
غالمى گفت: در این جلســه بعد از جمع بندى نهایى 
دستگاه هاى مشخص براى اجراى این طرح ها تعیین و 
مقرر شد آنها نمایندگان خود را مشخص کنند تا طى 15 

روز آینده ساختار نهایى چهار خط قطارهاى حومه اى 
کالنشهر اصفهان تعریف شود و بتوانیم به سمت اجرایى 

کردن این پروژه ها برویم.
وى با بیان اینکه در حال حاضر خط مترو بهارســتان 
درحال اجرا و فعال است، یادآور شد: عملیات زیرسازى 
خط مترو شاهین شهر نیز آغاز شده و خط مترو مجلسى 
و بهارســتان نیز کلید خورده است، اما هدف ما سرعت 
گیرى اجراى این پروژه ها و تعریف ساختار واحد براى 
هر چهار خط و استفاده حداکثرى از تسهیالت و بودجه 

سنواتى است./4011

تعیین تکلیف 4 خط قطار حومه اى اصفهان

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
اظهار کرد: تا اوایل روز شنبه شاهد بارش باران و برف و 
وزش باد نسبتا شدید تا شدید در مناطق مختلف استان به 

ویژه در شمال و شرق استان خواهیم بود.
مژگان امیرامجدى با بیان اینکه دماى هوا از روز جمعه تا 

شنبه در بیشتر مناطق استان بین 6 تا 10 درجه سانتیگراد 
کاهش خواهد داشت، گفت: انتظار داریم با ورود سامانه 
جدید و وزش باد از میزان آالیندگى هوا کم شــود، اما 
احتمال دارد روز پنجشنبه(امروز) هم شرایط آالیندگى را 
داشته باشیم، اما نه به میزان روز چهارشنبه (دیروز) که 

بیشترین میزان آلودگى در طول هفته را داشتیم.
امیرامجدى خاطرنشان کرد: احتمال دارد از روز یکشنبه 
هفته آینده با پایدارى جو، بار دیگر شرایط براى افزایش 
آالیندگى فراهم باشــد که هشــدارهاى الزم را صادر 

خواهیم کرد./4009

آلودگى هوا، ناپایدارى هوا، آلودگى هوا!

اجراى«جى نف» در اصفهان به مشکل خورده است

ردگیرى کرونایى ها در ادارات

یک شانه تخم مرغ باید 33 هزار تومان باشد 

ورود بازارهاى روز کوثر به تیمدارى در فوتسال

دیدار مدیران شهرى شاهین شهر با خانواده 
شهید مدافع حرم

مدیرکل پست اســتان اصفهان گفت: 44 درصد 
از یک میلیون و 300 هزار اماکن شناســنامه دار 
کالنشهر اصفهان شــامل واحدهاى مسکونى، 
تجارى و ادارى در راستاى اجراى پروژه ملى"جى 
نــف"(GNAF) داراى کدپســتى 10 رقمــى 

شده اند.
طرح جى نف به منظور یکسان سازى نشانى منزل 
مسکونى شــهروندان در حال اجراست که سبب 
مى شود نوشتن آدرس بر اساس ُکد پستى 10 رقمى 
صورت بگیرد و شهروندان بتوانند از کد پستى 10 
رقمى که تنها مشخص کننده محل سکونت فرد 

است، بهره مند شوند.
حمید باقرى اظهار داشت: شهردارى ها و دهیارى ها 
مکلفند نسبت به ساماندهى و تعیین اسامى معبر 
بدون نــام و همچنین ســاماندهى پــالك آبى 
ساختمان هاى شهر ها و روستا ها با رعایت ضوابط 
و چارچوب هاى تعیین شده در دستورالعمل هاى 

اجرایى اقدام کنند.
مدیرکل پست استان اصفهان گفت:براى اجراى 
طرح جى نف در اصفهان با مشکل مواجه هستیم و 
این موارد تاکنون در چندین جلسه با حضور استاندار 
اصفهان به مسووالن شهردارى اصفهان مطرح 

شد، اما توجهى به آن ندارند.
او با اشــاره به اینکه نتیجه اجراى طرح جى نف 
برخوردارى از نشانى استاندارد مکان محور خواهد 
بود افزود: اطالعات همه مکان هاى شهر اصفهان 
در ســال 95 به هنگام و تهیه شــده و به سازمان 
زیباسازى شهردارى تحویل شد، اما میزان نصب 
پالك در شهر اصفهان 44 درصد بوده و این میزان 

مربوط به قبل از سال 95 است.
او تاکید کــرد: همه اطالعات اجــراى این طرح 
بهنگام سازى و تحویل شهردارى اصفهان شده، 
اما به دالیل نا معلومى هنوز پالك آبى درب منازل 

شهروندان نصب نشده است.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان 
گفت: بحث مهم در جلسه ستاد اســتانى مقابله با 
کرونا فعال شدن اپلیکیشن ماسک در تمام ادارات 
است که از چهارشــنبه 3 دى ماه تمام مراکز ادارى 
باید مجهز به اپلیکشن ماسک شوند تا این ادارات با 
اسکن کارت ملى مراجعان تشخیص بدهند که قبًال 
و در چه تاریخى فردى به کرونا مبتال بوده اســت. 

فرودگاه ها و ایستگاه هاى راه آهن سریعا باید به این 
سیستم مجهز شوند. 

حجت ا... غالمى گفت: لیست اداراتى که مصوبه ها 
را انجام داده بودند بسیار محدود بود و به خصوص در 
شهردارى ها و دادگسترى ها باید مصوبه ها دقیق 
اجرا شود چرا که این مراکز مراجعه کنندگان زیادى 

دارند./4014

مدیرعامــل اتحادیه مرغداران تخم گذار اســتان 
اصفهان با بیان اینکه یک شــانه تخم مرغ حدود 2 
کیلوگرم است که مصرف کننده مى تواند 33 هزار 
تومان خریدارى کند، امــا افزایش قیمت تخم مرغ 
به 40 هزار تومان مربوط به مســیر تولید تا مصرف 
است، گفت: اگرچه صادرات تخم مرغ ممنوع شده 
اما متاسفانه شاهد صادرات نامحسوس و قاچاق این 

محصول هستیم.
محسن موحدیان در خصوص افزایش دوباره قیمت 
تخم مرغ در بازار، اظهار کرد: اســتان اصفهان 12 

درصد تولید تخم مرغ کشــور را دارد که 60 درصد 
تولیدات خود را به سایر اســتان ها صادر مى کند، 
اما در بحث افزایــش قیمت هــا عوامل مختلفى 

دخالت دارد.
مدیرعامــل اتحادیه مرغداران تخم گذار اســتان 
اصفهان درباره اینکه چرا اکنون قیمت یک شــانه 
تخم مرغ براى مصرف کننده در بازار 40 هزار تومان 
است، گفت: متاسفانه با طى شدن مسیر بنکدارى و... 
قیمت تخم مرغ افزایــش مى یابد و افزایش قیمت 

تخم مرغ در اختیار تولیدکننده نیست./4012

مدیرعامل بازارهــاى روز کوثر در رابطه با حضور 
بازارهاى روز کوثر در لیگ برتر فوتسال اظهار کرد: 
به دلیل اهمیت حفظ سهمیه دوم با ارزش استان 
به این موضوع ورود کردیم زیرا اگر این سهمیه از 
دست مى رفت اصفهان به جز باشگاه گیتى پسند 
نماینده دیگرى نداشــت. با پیگیرى هاى شده و 
زحمات ورزش دوســتان اصفهان جلسات مهمى 
برگزار شــد، بازارهاى روز کوثر اصفهان که بهره 
برداران خصوصى هستند و ارتباطى از نوع بودجه با 
شهردارى ندارند حرف دل اهالى فوتسال را شنیدند 

و به اهالى این رشته اعتماد کردند.
داوود توسل با بیان اینکه درآمد بازارهاى روز کوثر 
ارتباطى به شــهردارى ندارد، تصریح کرد: محل 

در آمد بازارهاى روز کوثر از طرف شــهردارى به 
بهره برداران واگذار شــده اســت  و آنها از طریق 
مزایده آن را به دســت مى آورنــد و اجاره ماهیانه 
پرداخت مى کنند، یعنى بازارهاى روز کوثر فعالین 
اقتصادى هستند که محل در آمد آنها جایى است 
که از شهردارى اجاره کردند و دریافتى از شهردارى 

ندارند.
توســل اضافه کرد: متوجه شــدیم با قدرتى که 
این بهره بــرداران در بازارهــاى روز کوثر دارند 
مى توانند در سطح حرفه اى باشگاه دارى کنند و در 
ســال هاى آینده عالوه بــر فوتســال در دیگر 
رشته هاى ورزشى هم تا سطح قهرمانى و حرفه اى 

پیش بروند./4010

مدیران شهرى شاهین شهر با خانواده شهید مدافع 
حرم محمد جــواد قربانى دیدار کردند. شــهردار 
شاهین شهر در این دیدار گفت: شهداى مدافع حرم 
فرهنگ ایثار و شهادت را دوباره زنده کردند و اگر 
بصیرت و جانفشانى آنان نبود در حال حاضر باید در 
شهرهاى خودمان با داعش و دیگر تروریست ها 

مى جنگیدیم.
احمدرضا پــرى تبــار در ادامه افزود: حماســه 
سلحشــورى ها و دالورمــردى هاى شــهداى 
انقــالب، دوران دفاع مقدس و شــهداى مدافع 
حرم در صحیفه پرافتخــار و زرین مقاومت ملت 
ایران اسالمى براى همیشــه تاریخ، ثبت و ضبط 

خواهد ماند.
رئیس شوراى اسالمى شاهین شــهر نیز در این 
دیدار گفت: ما خودمان را مدیون خانوادة شــهدا 
مى دانیم چراکه مجاهــدت رزمندگان و مدافعان 
حرم و صبر و دعاى خانوادة شهدا موجب آسایش و 
عاقبت بخیرى ما خواهد شد. على فتحى با تاکید بر 
اینکه الزم است تالش کنیم تا راه شهدا ادامه یابد 
خاطرنشــان کرد: باید آرمان ها و اهداف شهدا به 

نسل جوان بیش از پیش منتقل گردد.
شایان ذکر است شهید محمدجواد قربانى در سال 
1394 در دفاع از حریم حضرت زینب(س) به مقام 

عظماى شهادت نائل گردید.
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امرا... احمدجو: فیلمنامه «روزى روزگارى» 
را رد کرده بودند!

ناگفته هاى کارگردان اصفهانى از ساخت یکى از بهترین سریال هاى تاریخ تلویزیون

کارگردانى که تعداد کارهاى ساخته  شده و یا فیلمنامه هاى نوشته شــده اش زیاد نیست اما بیشتر کارهایش 

بارها از تلویزیون پخش مى شــوند و به تعبیر بســیارى از مخاطبان و کارشناســان هر بار روى آنتن مى رود 

رگه هاى تازه اى را به رخ مخاطب مى کشــد. او زاده اول دى ماه 1332 در میمه اصفهان اســت. همان جایى 

که سریال «روزى روزگارى» را ســاخت و بازیگرانى همچون محمود پاك نیت و محمد فیلى بیش از گذشته 
شناخته شدند. 

امرا... احمدجو با ســاخت فیلم هاى کوتاه آغاز کرد. او تحصیالتش را در رشــته فیلمبردارى در مدرسه عالى 

تلویزیون به پایان برد. اولین اثر سینمایى اش به «شــاخه هاى بید» برمى گردد که سال 1367 ساخته شد.  از 

معروفترین آثار او مى توان به سریال تلویزیونى "روزى روزگارى" با بازى هاى به یاد ماندنى خسرو شکیبایى، 

ژاله علو و محمود پاك نیت اشاره کرد. احمدجو عالوه بر "روزى روزگارى"، "پشت کوه هاى بلند" و "تفنگ 

سرپر" را براى تلویزیون و کارهایى مثل "دنیاى وارونه" و "شــاخه هاى بید" را از خودش در سینما به یادگار 

. او این روزها به عنوان نویسنده و دستیار اول داود میرباقرى، سر صحنه فیلمبردارى سریال "سلمان 
گذاشته است

فارسى" است.  بیشتر از همه کارهاى احمدجو، سریال "روزى روزگارى" در خاطره ها مانده است. سریالى که 

سال1370 ساخته شد و ماجراى راهزن معروفى به نام مرادبیگ با بازى زنده یاد خسرو شکیبایى را روایت مى کرد 

که با بروز اتفاقى مسیر زندگى او کامًال دگرگون مى شود.

  شاید بارها درباره "روزى روزگارى" صحبت کرده اید یک بار براى مخاطبین 

ماجراى رّد "روزى روزگارى" در شوراى تصویب فیلمنامه را تعریف کنید؟

دلیل رد فیلمنامه این بود که دوستان شناختى نسبت به قصه گویى ایرانى نداشتند. من ابتدا نسخه سینمایى آن 

ى ارائه کردم اما فارابى آن را رد کرد. بعد از شنیدن جواب بنیاد فارابى، یکى از دوستان مدیر 
را نوشتم و به فاراب

 وقتى فهمید از رد شدن فیلمنامه ام ناراحتم از من خواست که قصه "روزى روزگارى" 
در صداوسیما را دیدم و

را براى او تعریف کنم. بعد از شنیدن قصه به من گفت مى توانى آن را به سریال تبدیل کنى؟ جالب است بدانید 

اخته شد و بعد از رد شدن فیلمنامه این سریال، مدیر وقت فیلم و سریال صداوسیما 
که این سریال به سختى س

مسئولیت تمام عواقب این کار را برعهده گرفت و به من مجوز ساختن این سریال را داد. 

  یکى از ناگفته هایى که درباره این سریال مطرح شد نقش مرادبیک بود که گزینه 

اصلى شما جمشید هاشم پور بود. درست است؟

هنوز هم مى گویم نقش مرادبیک را براى جمشید هاشــم پور نوشتم، چون اجراى دوگانگى این کاراکتر برایم 

مهم بود و هاشم پور از هر نظر مى توانست این تعادل و باورپذیرى را براى مخاطب ایجاد کند. به نوعى مرادبیک 

داستاِن ما شخصیت ضدقهرمانى داشــت و او در ایفاى این نقش از هرلحاظ، شایســته بود. خسرو شکیبایى 

کاریزمایى داشت کار را براى بخش اول مشکل مى کرد و آنقدر زحمت کشــیدند تا شخصیت ماندگارى را از 

خودشان به یادگار گذاشتند؛ اصًال از این جا به جایى ناراضى نیستم.

  ناگفته دیگرى در مورد انتخاب بازیگران وجود دارد؟

قرار بود نقش بازرگان را مرحوم جمشید مشــایخى بازى کند که متعهد به کار دیگرى بودند و نهایتاً این نقش 

به مرحوم منوچهر حامدى سپرده شد. اما جابه جایى پررنگ دیگرى داشتیم و آن در مورد خاله لیال بود. فهیمه 

راستکار را براى این نقش انتخاب کردم اما به دالیلى نشد و من به شدت به هم ریختم. فکر مى کنم خداوند، 

یشان کار را شروع کردیم با خودم گفتم این همان خاله اى است که 
ژاله علو را بر سر راه ما قرار داد. زمانى که با ا

دنبالش مى گشتم. بعد از پخش "روزى روزگارى" نیز بسیارى این نقش را تحسین کردند. 

«تنها در خانه» فیلمى در ژانر کمدى است که حدود 30 سال از زمان اکران آن 
مى گذرد. داستان این فیلم این طور بود که خانواده مک کالیستر تصمیم دارند 
براى تعطیالت کریسمس به پاریس بروند. شب قبل از سفر بین کوین(مکالى 
کالکین)و بچه هاى دیگر مشکلى پیش مى آید. پدر و مادر کوین براى تنبیه او را 
به اتاق شیروانى طبقه سوم مى فرستند. او که بسیار عصبانى است آرزو مى کند 
تا خانواده اش ناپدید بشوند. صبح روز بعد همه با زنگ ساعت بیدار مى شوند و 
به دلیل این که دیرشان شده سریع آماده مى شوند و خانه را به سمت فرودگاه 
ترك مى کنند. آن ها کوین را فراموش مى کنند. کوین از خواب بیدار مى شود 
و مى بیند که خانه خالى است. کوین خوشحال مى شــود و به خوش گذرانى 
مى پردازد. زمانى که کوین براى جشــن کریســمس به بیرون رفته، متوجه 
مى شود دو دزد از قبل خانه آنها را تحت نظر داشته اند و حاال که از حضور او بى 
خبرند قصد اجراى نقشه خود را دارند وقتى متوجه مى شوند کوین در خانه تنها 
است به فکر اجراى نقشه شان مى افتند. کوین از نقشه آنها خبر دار مى شود و با 

انجام راه هایى آنها را به زندان مى اندازد.
حاال با گذشت ســه دهه از اکران فیلم سینمایى «تنها در 
خانه» همه ســتارگان این فیلم محبوب بزرگ شده اند اما 
شاید بخواهید بدانید معروف ترین هنرپیشه هاى این سریال 

اکنون چه مى کنند؟
مکالى کالکین بازیگر شخصیت اصلى این فیلم بود که 28 
سال پیش به شهرت زیادى رســید و از زمان شرلى تمپل، 
موفق ترین بازیگر کودك لقب گرفت. قسمت اول و دوم این 
فیلم، مکالى را به یک نام محبوب تبدیل کرد. این بازیگر که 
اکنون 40 ساله است در دوران جوانى اش مشکالتى داشته 
است. این بازیگر در سال 1994 و در سن 14 سالگى از پدر و 
ماردش جدا شد و در سال 2004 به دلیل همراه داشتن مواد 
مخدر دستگیر شد. در اواخر سال 2010 نیز شایعه اعتیاد او 
به هروئین نیز منتشر شده بود. او در مصاحبه اش با گاردین 
استفاده از مواد مخدر را تکذیب نکرد. مکالى پس از خارج 
شدن از کانون توجه ها به سینما بازگشت و جدیدترین فیلم 

او نیز سال گذشته اکران شد.
کاترین اوهارا نقش مادر نا امید و نگران کوین را بازى کرد و 

پس از آن هم نقش هاى زیادى به عنوان مادر بازى کرد. این بازیگر که اکنون 
66 ساله است، نخستین جایزه امى خود را امسال دریافت کرد.

دنیل استرن و جو پشى در این فیلم نقش دزد هاى خشنى را داشتند که همیشه 
براى سرقت از خانه مک کالیستر مشغول بودند. اما در نهایت به دست کوین 
کوچک به سزاى عملشان رسیدند. جو پشى در سال 1991 براى بازى در نقش 
گانگســتر فیلم «رفقاى خوب» جایزه بهترین بازیگر مرد اسکار را گرفت. او 
براى فیلم سینمایى «مرد ایرلندى» اثر اسکورسیزى هم نامزد این جایزه شد.

هیالرى وولف بازیگر نقش خواهر بزرگتر شخصیت کوین بود. او پس از آنکه 
بازیگرى را در سن 15 سالگى کنار گذاشت به یک ورزشکار المپیکى تبدیل 
شــد و در المپیک هاى 1996 و 2000 نماینده آمریکا بود. او اکنون 43 ساله 

است و دو فرزند دارد.
برادر بزرگتر کوین که دوین راترى بازیگر آن بود، اکنون 43 ساله است و حرفه 

بازیگرى را پیش گرفته.
بازیگــر نقش «فولر» بــرادر مکالى کلیــن در دنیاى واقعى اســت و کارن 
کالکین نــام دارد. او در فیلم نقش پســر عموى وى را داشــت. این بازیگر 
که اکنون 38 ساله اســت بازیگرى را ادامه داده و در سال 2002 نامزد جایزه 

گلدن گلوب شد.

حال و روز بازیگران 
«تنها در خانه» پس از 30 سال 

فصل جدید همکارى هاى فردین خلعتبرى، آهنگساز شناخته شده کشورمان 
با همایون شجریان با آغاز مرحله پیش تولید، وارد فاز تازه اى شد.

فردین خلعتبرى با اعالم این خبر گفت: موضوع تولید این پروژه از ســال 
گذشته بر اســاس گفتگوها و همفکرى هاى انجام شده با همایون شجریان 
براى ارائه یک اثر جدید و طبیعتاً با رویکرد متمایز مطرح و هم اکنون نیز در دست 
پیش تولید قرار گرفته است. البته مهم ترین وجه تمایز این اثر بخش بین المللى 
آن خواهد بود و با برنامه ریزى هاى انجام شده امیدواریم در مرداد ماه 1400 منتشر 

شود.
فردین خلعتبرى و همایون شجریان که طى سال هاى اخیر آثار متعددى را در قالب 
آلبوم منتشر کرده اند، آبان ماه سال 1398 بود که آلبوم «امشب کنار غزل هاى 
من بخواب» را بر اساس اشــعار زنده یاد افشین یداللهى  به خوانندگى 

همایون شجریان تولید کردند.

پروژه تازه 
همایون شجریان چیست؟

فصل جدید همکارى هاى فردین خلعتبرى، آهنگساز شناخته شد
با همایونشجریان با آغاز مرحله پیش تولید، وارد فاز تازه اى ش
فردین خلعتبرى با اعالم این خبر گفت: موضوع تولید این پروژ
گذشته بر اســاس گفتگوها و همفکرى هاى انجام شده با همایو
براى ارائه یک اثر جدید و طبیعتاً با رویکرد متمایز مطرح و هم اکنون

پیش تولید قرار گرفته است. البته مهم ترین وجه تمایز این اثر بخش
آن خواهد بود و با برنامه ریزى هاى انجام شده امیدواریم در مرداد ماه 0

شود.
فردین خلعتبرى و همایون شجریان که طىسال هاى اخیر آثار متعددى
8آلبوم منتشر کرده اند، آبان ماه سال 1398 بود که آلبوم «امشب کن
ب بر اساساشــعارزنده یاد افشین یداللهى من بخواب» را

همایون شجریانتولید کردند.

پروژه تازه 
همایون شجریان چیست

یکى از معاونان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، حل مشکل پخش سریال «قورباغه» را 
تایید کرد.

على ســعد، معاون کاربران و تنظیم گرى اجتماعى ســاترا در صفحه شــخصى  خود در توییتر اعالم کرد: «با 
پیگیرى هاى ساترا و تعامل با قوه قضائیه سازوکار مناســب براى رفع دغدغه هاى مقام محترم قضایى صورت 

گرفت. پلتفرم با رعایت فرآیندها مى تواند سریال قورباغه را براى کاربران عرضه کند.»
سریال شبکه نمایش خانگى «قورباغه» به کارگردانى هومن سیدى، مدتى است که در صف پخش قرار دارد که 

به رغم وعده سازندگان، تاکنون محقق نشده بود.
در آخرین وعده ها قرار بود اولین قسمت از این سریال، 24 آذر ماه منتشر شود که به دلیل آنچه «دستور قضایى 
براى نظارت و پایش سریال عنوان شد» اتفاق نیفتاد. هرچند در ادامه دادستانى تهران این موضوع را رد و عنوان 
کرد، پخش این سریال با توجه به گزارش هاى ضابطین و برخى ابهامات در مورد لزوم بررسى منشاء هزینه هاى 

تهیه و تولید این سریال، تا حصول نتیجه به تاخیر افتاده است./4005

«قورباغه» باالخره اجازه پخش گرفت

ســریال گیســو ســاخته جدید منوچهر هــادى به هفتــه پایانى 
تصویربردارى رسید و ادامه ســاخت این سریال به اردیبهشت ماه 

موکول شد.
منوچهر هادى کارگردان جوان کشــورمان در ســومین تجربه 
ساخت سریال براى نمایش خانگى، عاشقانه 2 را با عنوان گیسو 
مقابل دوربین برد. این کارگردان کشورمان با انتشار عکسى از 
پشت صحنه سریال گیسو خبر از هفته پایانى تصویربردارى 

این سریال داد.
سریال گیسو به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى 
هومن کبیرى، فصل دوم سریال عاشقانه است که با حضور برخى از بازیگران 

فصل قبل این سریال و پیوستن چهره هایى جدید مقابل دوربین رفت.
فصل اول سریال عاشقانه سال 95 ساخته شد و با گذشت حدود 4 سال دومین فصل آن مقابل دوربین رفت و محمدرضا 
گلزار، ساره بیات، هومن سیدى، حسین یارى، شمسى فضل اللهى و مسعود رایگان بازیگران فصل اول سریال عاشقانه هستند که در 

فصل دوم هم به ایفاى نقش مى پردازند.
بازیگران سریال گیسو عبارتند از: محمدرضا گلزار، هومن سیدى، حسین یارى، ساره بیات، هانیه توسلى، مسعود رایگان، شمسى فضل الهى و... .

«گیسو» رفت تا اردیبهشت!

رضا کیانیان در جدیدترین تجربه بازیگرى اش در سریال سیاوش مقابل دوربین رفت و از گریم 
او در این سریال نمایش خانگى رونمایى شد.

سریال سیاوش به کارگردانى سروش محمدزاده و تهیه کنندگى مهدى یارى سریال جدید 
نمایش خانگى است که رضا کیانیان در آن به ایفاى نقش پرداخته است.

«نصرت» نقش رضا کیانیان در سریال« سیاوش» است که یکى از متفاوت ترین کارهاى 
او در سال هاى اخیر به حساب مى آید.

رضا کیانیان تجربه بازى در ســریال هاى نمایش خانگى چون قلب یخى، شاهگوش و 
شــهرزاد را در کارنامه هنرى اش دارد و سیاوش جدیدترین ســریال نمایش خانگى او 

محسوب میشود.
سروش محمدزاده کارگردان جوان کشــورمان در جدیدترین تجربه کارگردانى اش، 
سریال سیاوش را براى شبکه نمایش خانگى مقابل دوربین برد و بازیگران سرشناسى 

در این سریال با او همکارى کردند.

رونمایى از گریم رضا کیانیان 
در سریال «سیاوش»
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در دیدار سپاهان- مس رفسنجان پس از این که در دقیقه 24 
یک پاس به عقب سبب شد تا مرجان زاده ضربه غیرمستقیم 
در محوطه جریمه بگیرد، صحنه مشکوك داورى رخ داد. در 
دقیقه 30 این موقعیت براى رفسنجانى ها را آذرباد براى سجاد 
آشورى کاشت که شوت او پس از برخورد به مدافع سپاهان و 
در ادامه دست مسیح زاهدى، با شوت پاى چپ مهرداد رضایى 
تبدیل به گل شــد، اما مهدى مرجان زاده داور مسابقه پس از 
مشورت با داور چهارم و کمک داور دوم از تصمیم خود صرف 

نظر و گل مس را مردود اعالم کرد
در این خصوص نظر چند کارشناس داورى را آورده ایم:

حسین عسگرى:
 این صحنه کامال مشخص بود که توپ به دست بازیکن خورده 
و باتوجه به قوانین جدید، هرگونه برخوردى بدون هیچ استثنا 
هند اعالم مى شود و اینجا هم داور تصمیم درست را گرفت . 
اما باید توجه کنیم که آقاى مرجــان زاده اصال روى قضاوت 
مســلط نبود و در این صحنه هم کمک ها یا ناظر بازى به او 

کمک کردند.
محمد فنایى:

 به نظر من در این صحنه داور باید هند اعالم مى کرد و تصمیم 
درست را گرفت. نمى دانم چطور آن را ندید و توپ را هم روى 
زمین کاشتند. من نمیدانم چه کسى از بیرون اعالم کرده اما به 

هر حال تصمیم درست عملى شد.

نوید مظفرى: 
توپ در محوطه جریمه چه زمانى که عمدى باشــد چه غیر 
عمدى اگر به دست بخورد، هند است و داور باید خطا بگیرد. 
همچنین تا زمانى که بازى به جریــان نیفتاده، داور مى تواند 

تصمیمش را تغییر دهد.
خداداد افشاریان:

 به نظر من حق با داور است و این صحنه هند بود. در محوطه 
جریمه مدافع باید حتما به صورت عمدى خطاى هند انجام دهد 
تا پنالتى شود اما مهاجم اگر هند اثرگذار انجام دهد، خطاست. 
همچنین داور قبل از این که بازى آغاز شود، میتواند تصمیمش 

را عوض کند و منع قانونى وجود ندارد.
نوذر رودنیل: 

تصمیم داور درست بود اما جایگیرى اشتباه بود. فیفا مى گوید 
جایگیرى و تمرکز باعث تصمیم درست مى شود. قانون جدید 
این است که مدافع اگر در حالت طبیعى دستش به توپ بخورد، 
پنالتى نیســت اما براى مهاجم عکس این اســت. داور هم 
مى توانست از کمک داور یا داور چهارم بپرسد و تصمیمش را 
تغییر دهد. البته کمــک داور دوم چون در فاصله پنجاه مترى 
بود، حق نداشت. اگر کســى هم از باال گفته که کامال اشتباه 

است.
حیدر سلیمانى:

 توپ پس از برخورد با دست مهاجم باید اعالم هند میشد ولى 

بخاطر جایگیرى نامناسب داور این هند دیده نشد که در ادامه 
کمک داور اول این دیدار توانســت تصمیم درست را به داور 
انتقال دهد و گل را مردود اعالم کند. به نظر من این تصمیم 

درست بود.
على خسروى: 

در ایــن صحنــه گل یکى از 
عجیب ترین اتفاقات مى افتد. 
در ســمتى که کمک داور دو 

وجود دارد، داور و کمک دو متوجه 
نمى شوند و کمک یک از طریق سیستم رادیویى اعالم 

مى کند که یک اتفاقى رخ داده اســت. در واقع کمک اول 
این صحنه را نجات داد چون توپ به دســت مهاجم مس 
رفســنجان خورده بود و در تغییر قوانین اینطور اســت که 
هرگونه توپى به دست مهاجم بخورد، هند است. در نهایت 
تصمیم داور خوب بود اما شخصیت و کاریزماى داور پایین 

است.
رسول فروغى:

 در این صحنه تــوپ به صورت تصادفى به دســت مهاجم 
برخورد مى کند و چون همدسته وى بالفاصله توپ را درون 
دروازه جاى مى دهد، طبق اصالحیــه جدید فیفا اعالم هند 
صحیح بوده و تصمیم  تیم داورى مبنى بر مردود نمودن گل 

کامال مطابق با قوانین است.

نظر همه کارشناسان داورى؛

گل بى گل

مهاجم بلندقامت سپاهان توانست براى سومین هفته متوالى براى تیمش 
گل بزند تا به جایگاه دوم جدول گلزنان برسد.

سجاد شهباززاده مهاجم باتجربه طالیى پوشان اصفهان توانست به روند 
درخشان خود در لیگ بیستم ادامه دهد و براى سومین هفته متوالى نیز در 
ترکیب تیمش موفق به گلزنى شد تا تعداد گل هاى خود در فصل جدید را به 
عدد 6 برساند. حاال او جدى ترین رقیب براى رسیدن به گادوین منشا، آقاى 
گل لیگ بیستم نیز به شمار مى رود. شــهباززاده که بهترین رکورد دوران 
فوتبالى اش را توانست در پیراهن استقالل با ثبت 19 گل در 56 مسابقه به 
ثمر برساند، حاال در لیگ بیستم با پیراهن سپاهان به دنبال رکوردشکنى 
است. او در رفسنجان توانســت 14مین گل خود در پیراهن سپاهان را در 
پنجاه و نهمین بازى به ثمر برساند و حاال با تداوم درخشش خود در لیگ 
بیســتم مى تواند این رکورد ویژه خود را در پیراهن ســپاهان ارتقا بدهد و 
روزهاى خوبش در استقالل را نیز اینبار در اصفهان زیرنظر محرم نویدکیا 
تکرار کند و بهترین رکورد فوتبالى خود را در میان طالیى پوشان اصفهانى

 به ثبت رساند.

در دیدا
یک پاس
در محو
0دقیقه 0
آشورى

پرواز با شهباز

سروش رفیعى بار دیگر توانست با نمایشى موفق کار را در ترکیب سپاهان به 
پایان برساند تا عملکرد خوبش طى دیدارهاى اخیر را تداوم بخشد.هافبک 
تکنیکى سپاهان در دومین فصل حضورش در سپاهان اینبار زیر نظر محرم 
نویدکیا که جزو هافبک هاى طراز اول فوتبال ایران محســوب مى شد، 
توانست نمایش چشم نوازى از خود به جا بگذارد و تیمش را در خط میانى 

براى دستیابى به پیروزى خارج از خانه مقابل مس رفسنجان کمک کند.
سروش رفیعى که بعد از جدایى از پرسپولیس و حضور در سپاهان فصل را 
علیرغم نتایج نامطلوب طالیى پوشان به خوبى پایان رسانده بود و از نظر 
عملکرد کیفى جزو نفراتى بود که نمرات باالیى از سایت هاى آمارى دریافت 
کرده بود، در فصل جدید نیز توانسته شرایط را به همان شکل پیش ببرد. 
رفیعى که بعد از انجام سه بازى ابتدایى به دلیل محرومیت یک دیدار این 
تیم را از دست داده بود، در بازگشت به ترکیب طالیى پوشان توانسته بار دیگر 

اعتماد محرم نویدکیا را به خود جلب کند.
هافبک تکنیکى سپاهان در بازى اخیر تیمش نیز برابر مس رفسنجان و در 
شرایطى که بازیکنان این تیم با توجه به ناآشنایى به زمین چمن مصنوعى 
به دردسر افتاده بودند، در ادامه توانســت نبض بازى را در میانه میدان در 
دست بگیرد و با رهبرى فاز تهاجمى تیم، در تالش براى تغییر نتیجه کار 

را به خوبى پیش ببرد.
رفیعى که در صحنه گل اول این تیم که توســط سجاد شهباززاده به ثمر 
رسیده بود، در باکس محوطه جریمه مس رفســنجان حاضر بود و قصد 
داشت ارسال موفقى که از سمت راست صورت گرفته بود را با ضربه سر وارد 
دروازه ناصر ساالرى کند، تنها موفق به تاثیر کوچکى در جهت توپ شد تا با 
غافلگیرى مدافعان حریف، این شهباززاده باشد که 
در ادامه روند موفق گلزنى، بار دیگر سپاهان 

را به هدف برساند.
نوید کیا کــه در دوران بازیگرى یکى از 
هافبک هاى خوش تکنیک و طراح قابل 
اعتناى فوتبال ایران محســوب مى شد، 
اکنون در پست جدید خود به عنوان سرمربى 
طالیى پوشان نیز توجه زیادى به بخش میانى 
تیمش دارد و البته بــا وجود هافبک هاى 
قابل اعتمــادى مثل ســروش رفیعى، 
محمد محبى، محمدرضا حسینى، دانیال 
اسماعیلى فر و ... یکى از تیم هاى ثروتمند 
در این بخش محســوب مى شود و به 
دنبال این است تا با اتکا به این پتانسیل 
در ادامه لیگ بعد از مدت ها موفقیت 
بزرگى را نصیب فوتبال اصفهان 
و تیم ســپاهان کنــد و باید دید 
سروش رفیعى و دیگر 
هم تیمى هایش 
قادر بــه انجام 
ایــن ماموریت 
خواهند  بزرگ 

بود یا خیر.

سروش و یک نمایش 
درخشان دیگر

ور این هند دیده نشد که در ادامه 
به داور نســت تصمیم درست را

عالم کند. به نظر من این تصمیم 

 از 
د. 
دو

توجه
ریق سیستم رادیویى اعالم

ده اســت. در واقعکمک اول
ن توپ به دســت مهاجم مس 
 تغییر قوانین اینطور اســت که 
جم بخورد، هند است. در نهایت 
خصیت و کاریزماى داور پایین 

رت تصادفى به دســت مهاجم
سته وى بالفاصله توپ را درون 
هند  صالحیــه جدید فیفا اعالم
اورى مبنى بر مردود نمودن گل 

غافلگیرى مدافعان حریف، این شهباززاده باشد که 
در ادامه روند موفق گلزنى، بار دیگر سپاهان 

را به هدف برساند.
نوید کیا کــه در دوران بازیگرى یکى از

هافبک هاى خوش تکنیک و طراح قابل 
فوتبال ایران محســوب مى شد،  اعتناى
اکنون در پست جدید خود به عنوان سرمربى 
طالیى پوشان نیز توجه زیادى به بخش میانى 
تیمش دارد و البته بــا وجود هافبک هاى 
قابل اعتمــادى مثل ســروش رفیعى، 
محمد محبى، محمدرضا حسینى، دانیال

اسماعیلى فر و ... یکى از تیم هاى ثروتمند 
مى شود و به بخشمحســوب این در
اتکا بهاینپتانسیل دنبال این است تا با

در ادامه لیگ بعد از مدت ها موفقیت 
بزرگى را نصیب فوتبال اصفهان 
و تیم ســپاهان کنــد و باید دید 
سروش رفیعى و دیگر 
هم تیمى هایش 
قادر بــه انجام
ماموریت ایــن

خواهند  بزرگ
بود یا خیر.

دروازه   بان ملى پوش سپاهان اگرچه نتوانست چهارمین کلین 
شیت فصل را ثبت کند ولى نقش مهمى در پیروزى ارزشمند 

سپاهان را ایفا کرد.

خط دفاعى سپاهان تا پایان هفته هشتم رقابت هاى لیگ برتر 
( طالیى پوشان یک بازى معوقه مقابل پرسپولیس در هفته 
هفتم دارند) هشت گل دریافت کرده که براى یک تیم مدعى 

مثل سپاهان اصال آمار خوبى به شمار نمى رود.
مدافعان ســپاهان در بــازى  برابر مس رفســنجان نیز روز 
پراشتباهى را پشت سر گذاشــتند؛ آنها روى گل اول نظاره گر 
محسن آذرباد و محمد قاضى بودند که با یک همکارى خوب 
در محوطه جریمه دروازه نیازمند را باز کردند و چند دقیقه بعد 
هم محمد نژادمهدى با ارسال بى دقت یک پاس رو به عقب 
براى نیازمند، در آستانه ثبت یگ گل به خودى در رفسنجان 
بود که البته پیام نیازمند توانست با یک استارت سریع خودش 

را به توپ برساند و از گل شدن آن جلوگیرى کند.
در همین صحنه بود که داور یک خطاى دو ضرب به ســود 

تیم میزبان اعالم کرد و حواشــى زیادى پس از این ضربه به 
وجود آمد.

اشتباهات مدافعان ســپاهان تا پایان نیمه اول ادامه دار بود و 
یکبار هم مرتضى منصورى با ضربه ســر در حال باز کردن 
دروازه خودى بود که توپ به تیرك افقى دروازه برخورد کرد 

و به بیرون رفت.
پیام در مقابل مس رفســنجان در حالى که بازوبند کاپیتانى 
طالیى پوشان اصفهانى نیز به بازوى او بسته شده بود، یکبار 
موفق به نجات دروازه تیمش شــد و چهار مهار به نام او ثبت 
شد. این دروازه بان جوان همچنین یکبار هم با دفع توپ خود 
مانع گلزنى رفسنجانى ها شد و یک خروج موفق نیز داشت، تا 
با عملکرد قابل قبول خود و دریافت نمره 7,4 ، به نوعى جور 
مدافعان پراشتباه تیمش در دیدار برابر مس رفسنجان را بکشد.

عالى بود کاپیتان پیام
سردار آزمون مهاجم تیم ملى فوتبال ایران عنوان دومین بازیکن برتر ماه 

دسامبر در باشگاه زنیت روسیه را از آن خود کرد.
هواداران تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ بهترین بازیکن ماه دسامبر این 

تیم را انتخاب کردند.
«الکسى سوتورمین» در این نظرسنجى با کسب 22.61 درصد آرا به عنوان 

بهترین بازیکن انتخاب شد.
سردار آزمون مهاجم ایرانى با کسب 21.85 درصد دوم شد و «آرتم زوبا» 

هم با 18.23 درصد به عنوان سوم رسید.

سردار بازیکن ماه شد

فدراسیون فوتبال در اقدامى عجیب اطالع رسانى ناقصى را از مهمترین اتفاق سال این فدراسیون 
یعنى برگزارى انتخابات ریاست انجام داد.

 برگزارى انتخابات فدراسیون فوتبال در یک سال گذشته یکى از سوژه هاى اصلى فوتبال ایران 
بوده است که با رفت و برگشت هاى مداوم اساسنامه به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا براى انجام 
اصالحات نهایى همراه بود؛ اساسنامه اى که سرانجام با اعالم فدراسیون در روز 22 آبان به تایید 
فیفا رسید. روز یکشنبه بود که سایت فدراسیون فوتبال خبر ناقصى از برگزارى انتخابات ریاست 
فدراسیون فوتبال منتشر کرد. در این خبر بدون آنکه اشاره اى به انتخابات ریاست شود، آمده بود: «بر 
اساس مصوبه روز 17 آذرماه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و مطابق با ماده 27 اساسنامه، مجمع 
عمومى براى انتخاب پست هاى هیات رئیسه روز یکشنبه 10 اسفند ماه در تهران برگزار خواهد 
شد.» در این خبر اشاره اى به انتخابات ریاست نشده و به ذکر «پست هاى هیات رئیسه» بسنده شده 
بود. این در حالى است که محمود اسالمیان عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مى گوید انتخابات 
اسفندماه شامل تمام ارکان و پست هاى فدراسیون از جمله ریاست است. مشخص نیست این نحوه 
اطالع رسانى به چه دلیل صورت گرفته است. آیا فدراسیون قصد دارد با این شیوه حساسیت هاى 

انتخابات و بخصوص حضور بازنشستگان در پست ریاست را از کانون توجه خارج کند؟

ىجور و ب , ر ری و و
 در دیدار برابر مس رفسنجان را بکشد.

روزى نیست که خبر جدیدى در مورد انتقاد از مهدى ترابى در العربى 
نبینیم. معلوم نیست استاد آنجا چه کار کرده که مدیرعامل 
سابق باشگاه گفته: «بازیکنان خارجى مان را باید عوض 
کنیم. نفرات فعلى انگیزه و توانایى ندارند. بازیکنان 
قطرى بیش از اینها مى جنگند.» 
یعنى اینکه به یک نفر بگویند 
فوتبالیســت قطرى از 
تو جنگنده تر اســت، 
خودش با غــم عالم 
برابــرى مى کنــد! 
پرسپولیس در فینال 
قهرمانان  لیــگ 
آســیا حتى یک 
دندان نصفه 
و نیمــه و 
کرم زده هم 
نداشت. نیم ساعت آخر 
توپ در اختیار ایــن تیم بود، 
اما نتوانست یک خطر جزئى 
درست کند. بعد مهدى ترابى 
با سابقه 20 بار بوسیدن لوگو، 
رفته در قطر و کیسه بوکس 
انتقادات پیشکســوتان 
العربى شــده است. 
آدم این درد را به که 

بگوید؟

کیسه بوکس مى شدى پسر

چرا اطالع رسانى ناقص؟
یک سایت بلژیکى مدعى شد ایوان لکو ســرمربى فعلى تیم آنتورپ 

ممکن اســت به پایان دوره کارى خود در این تیم رسیده باشد 
و احتماًال این باشگاه را ترك مى کند. یک باشگاه چینى 
قصد دارد لکو را به خاور دور ببرد. هرچند هنوز توافقى 

حاصل نشده است ولى مذاکرات ادامه دارد.
این سایت اعالم کرد مارك ویلموتس گزینه جانشینى ایوان 

لکو اســت که رابطه خوب او با «لوســیانو دو اونفریو» مدیر ورزشى تیم انتخاب 
ویلموتس را تسهیل مى کند. این تغییر از آنجا اهمیت دارد که علیرضا بیرانوند دروازه 

بان تیم ملى فوتبــال ایران و تیم 
آنتورپ در هفته هاى گذشته با ایوان 

لکو چالش هایى داشت. بیرانوند بعد از 
آنکه در بازى با تاتنهــام انگلیس براى 
اولین بار در ترکیب آنتورپ قرار گرفت، 
در لیگ بلژیک و مقابل تیم کالب بروژ 
هم دروازه بان اصلى تیمش بود اما دو گل 

دریافت کرد.
لکو بعد از بازى از تصمیمش براى بازى 
دادن به بیرانوند اظهار پشیمانى کرد و رسانه هاى بلژیک دلیل این اظهارات عجیب را اختالف 

لکو با لوسیانو مدیر ورزشى تیم اعالم کردند.
این در حالى است که جدایى لکو و حضور ویلموتس در آنتورپ، مى تواند زمینه بازى کردن 

بیشتر بیرانوند را در این تیم فراهم کند.
ویلموتس سرمربى سابق تیم ملى ایران است که بعد از کار در ایران و شناخت از ملى پوشان 

کشورمان، بیرانوند را به تیم آنتورپ معرفى کرده بود.

«ایوان لکو» رفتنى شد
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مزایده اموال منقول
شــماره آگهى: 139903902003000134 تاریخ آگهى: 1399/10/02 شــماره پرونده: 
139704002129000303 آگهــى مزایده پرونده اجرائى شــماره 9703604 به موجب 
پرونده اجرائى فوق اموالى به شــرح: 1- الستیک نو Hankook ســایز 16 الى 18 تعداد 
14 مبلغ: 148/750/000 ریال 2- الســتیک نو Kumho سایز 15 الى 18 تعداد 30 مبلغ 
274/125/000 ریال 3- الستیک نو Jinyu سایز 14 الى 18 تعداد 20 مبلغ 125/800/000 
ریال 4- الســتیک نو Sailun ســایز 16 الى 18 تعداد 10 مبلغ 99/875/000 ریال 5- 
الستیک نو Marshal سایز 15 الى 18 تعداد 18 مبلغ 172/125/000 ریال 6- الستیک نو 
 Accelera سایز 13 الى 18 تعداد 30 مبلغ 239/700/000 ریال 7- الستیک نو Nexen

سایز 17 الى 19 تعداد 30 مبلغ 299/625/000 ریال 8- الستیک نو Falken سایز 14 الى 
19 تعداد 37 مبلغ 393/125/000 ریال 9- الســتیک نو Maxxis سایز 19 تعداد 4 مبلغ 
39/100/000 ریال 10- الستیک نو ســایز Sumitomo سایز 13 الى 19 تعداد 11 مبلغ 
134/172/500 ریال 11- الستیک نو ســایز Yokohama سایز 15 الى 17 تعداد 8 مبلغ 

73/100/000 ریال 12- الســتیک نو Sonar ســایز 17 تعداد 10 مبلغ 27/625/000 
ریال 13- الســتیک نو Laufenn ســایز 13 الى 16 تعداد 8 مبلــغ 46/580/000 ریال 
14- الستیک نو Nitto ســایز 15 الى 18 تعداد 8 مبلغ 78/200/000 ریال 15- الستیک 
نو bridgestone سایز 14 الى 19 تعداد 16 مبلغ 183/600/000 ریال 16- الستیک نو 
Dunlop سایز 15 الى 19 تعداد 52 مبلغ 640/900/000 ریال 17- الستیک toyo سایز 

17 و 18 تعداد 8 مبلغ 93/500/000 ریال 18- الســتیک نو Thunderer سایز 14 الى 
16 تعداد 10 مبلغ 68/000/000 ریال 19- الســتیک نو Nokian سایز 19 تعداد 2 مبلغ 
11/475/000 ریال 20- الســتیک نو Linlong سایز 16 تعداد 1 مبلغ 3/400/000 ریال 
 Triace سایز 17 تعداد 2 مبلغ 6/375/000 ریال 22- الستیک نو Corsa 21- الستیک نو
سایز 14 و 15 تعداد 6 مبلغ 23/970/000 ریال 23- الستیک نو چینى متفرقه سایز 15 و 
19 تعداد 7 مبلغ 52/062/500 ریال 24- رینگ نو آلومینیومى DZ سایز 15 تعداد 12 مبلغ 
21/930/000 ریال 25- الستیک مستعمل سایز 13 و 20 تعداد 150 مبلغ 573/750/000 
ریال 26- رینگ مستعمل آلومینیومى سایز 14 و 20 تعداد 90 مبلغ 497/250/000 ریال 

27- رینگ مستعمل آهنى سایز 13 و 15 تعداد 40 مبلغ 20/400/000 ریال واقع در ادرس 
(انبار الستیک): اصفهان شیخ صدوق شمالى کوچه بهار کدپستى 8164785731 متعلق 
به بشیر شریفى هاشم آبادى، شماره شناســنامه 14 و تاریخ صدور 1358/11/21، فرزند 
مسلم، تاریخ تولد 1358/7/1 که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 6375 مورخ 
82/05/15 تنظیمى دفترخانه ازدواج شــماره 161 شهر لنجان اســتان اصفهان در قبال 
قسمتى از طلب خانم فروزان نقدى دور  باطى و حقوق دولتى متعلقه توقیف گردیده است و 
طبق نظریه کارشناسى با توجه به گذشت حدود دو سال از انجام کارشناسى قبلى و با توجه 
به اینکه مشخص نیست چه مدت قبل از انجام این کارشناسى الستیکها تولید شده اند، لذا 
بررسى و ارزشگذارى این الستیکها بطور دقیق و با شرایط موجود عمًال مقدور نبوده و فاقد 
وجاهت مى باشد. بنابراین اگر چه در طول دو سال گذشته نرخ ارز حدود 75 درصد افزایش 
داشته لیکن به همین میزان نیز از عمر مفید الستیکها کم شده است. از ساعت 9 الى 12 روز 
دوشنبه مورخ 99/10/22 اداره اول اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان، خیابان 
جى تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان از طریق مزایده 

به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ پایه مزایده مبلغ 4/910/000/000 ریال (چهار میلیارد و 
نهصد و ده میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 
فروخته مى شود. این آگهى یک مرتبه در روزنامه نصف جهان در تاریخ 99/10/04 چاپ و 
منتشر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابدارى اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان) بابت پرونده کالســه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از 
تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1065519 یعقوبى- رییس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/10/101

عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا با اشــاره به 
وضعیت ویــروس کروناى جهش یافتــه در انگلیس 
گفت: از آنجایى که در پیک اخیر کرونا در کشــورمان 
قدرت سرایت بســیار باال بود، این احتمال وجود دارد 
که همین ویروس جهش یافته از قبل وارد کشور شده 

باشد.
دکتر مینو محرز با اشــاره به جهش کرونا در انگلیس 
و احتمال ورود ویروس جهش یافته بــه ایران، گفت: 
در جهش جدیدى که در انگلیس ایجاد شــده، قدرت 
سرایت ویروس افزایش چشمگیرى داشته است. البته 
این احتمال وجود دارد که در پیک اخیرى که در کشور 

داشتیم و شاهد سرایت گسترده کرونا بودیم، شاید همین 
ویروس جهش یافته بوده و از قبل وارد کشور شده بود؛ 
چراکه در پیک اخیر قدرت سرایت بسیار باال بود و میزان 
مراجعه بیماران آنقدر باال بود که گاهى دیگر تخت براى 

بسترى بیماران نداشتیم.
وى افزود: بر این اساس باید ژنوتایپ ویروس را بررسى 
کرد و در این صورت مشخص مى شود که در پیک اخیر، 

ویروس جهش یافته وارد کشور شده است یا خیر. 
عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا، تاکید کرد: به هر 
حال ویروس هرچه بیشتر به بدن افراد مختلف سرایت 
کند، دچار جهش هم مى شود و این طبیعى است./4017

در حالى کــه نگرانى ها از شــیوع ویــروس کروناى 
انگلیسى در اروپا در حال افزایش است رویترز از عبور 
تعداد قربانیان ویروس کرونــا در اروپا از 500 هزار نفر 

خبر داد.
اروپا نخســتین منطقه در جهان به شــمار مى آید که 
شــمار قربانیان ویروس کرونا در آن در روز سه شنبه 
از 500 هزار نفر عبــور کرد. عبور قربانیــان کرونا در 
اروپا از 500 هــزار نفر در حالى صــورت مى گیرد که 
گونه جدید ویروس کرونا که با نام کروناى انگلیســى 
شناخته مى شــود اقدامات پیگشــیرانه در این منطقه 
براى جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا را تهدید مى کند.

حدود 30 درصد از قربانیان ویروس کرونا در جهان از 
اروپا هستند و شمار قربانیان این ویروس در اروپا طى 

ماه هاى اخیر افزایش داشته است.
از زمانى که اولین قربانى ویروس کرونا در فرانسه در 
ماه فوریه گذشته گزارش شد تا زمانى که تعداد قربانیان 
ویروس کرونا در اروپا به 250 هزار نفر برســد تقریبا 8 
ماه به طول انجامید اما تنها 60 روز زمــان نیاز بود تا 
قربانیان ویروس کرونا در اروپا از 250 هزار نفر به 500 

هزار نفر برسد.
تعداد قربانیان این ویروس در جهان به دو میلیون نفر 

رسیده است.

ردپاى جهش انگلیسى در 
پیک اخیر ایران 

قربانیان کرونا در اروپا از 
500 هزار نفر فراتر رفت

نحوه بازگشایى  ابتدایى ها
  پانا| معاون ابتدایى وزارت آموزش و پرورش 
تاکید کرد بازگشایى مدارس را به معناى واقعى نداریم، 
اگر شرایط مناسب فراهم شود، ساعاتى محدود از روز 
را در گروه هاى محدود خواهیم داشت و تالش داریم 
این روند را به نحوى مدیریت کنیم که دانش آموزان 
از دور مانـدن طوالنى مـدت در پایه هـاى اول و دوم 

لطمه نبینند.

کرونا به انتهاى زمین رسید
  شفقنا| ویروس کرونـا با رسـیدن به قطب 
جنوب به انتهـاى زمین رسـید. اکنون مسـئولین به 
دنبـال قرنطینه کارکنـان یـک ایسـتگاه تحقیقاتى 
هسـتند که در میانه اقیانوس ها و کـوه هاى یخ واقع 
شده است. حداقل 36 نفر در این پایگاه به کرونا آلوده 
شده اند. این ایسـتگاه تحقیقاتى توسط ارتش شیلى 

اداره مى شود.

مرگبارترین سال تاریخ آمریکا
  ایرنا| سـال 2020 مرگبارترین سال در تاریخ 
ایاالت متحده اسـت و انتظار مى رود بـراى اولین بار 
مرگ و میر در این کشور به بیش از 3 میلیون نفر برسد 
که دلیل اصلى آن همه گیرى ویروس کرونا اسـت و 
حداقل 400 هزار مورد بیشـتر از سـال 2019 اسـت.  
افزایش مرگ و میر در سال 2020 بزرگترین جهش 

یک ساله از سال 1918 است.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت جلب ســیاحان آرماندیس شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 35600 و 
شناســه ملى 10861735363 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/09/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حســین کوکالنى به کدملى 
1285618297 بــه ســمت مدیرعامل و 
اصغر کوکالنى به کدملــى 1286530113 
به سمت رئیس هیأت مدیره و سعید کوکالنى 
به کدملى 1292809841 به ســمت نایب 
رئیس هیأت مدیره و رضا کوکالنى به کدملى 
1289143633 بسمت عضو هیات مدیره 
و زهرا کوکالنى بــه کدملى 1289231745 
بسمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اســناد مالى 
و تعهدآور شــرکت با دو امضا از ســه امضا 
اعضا هیــات مدیره و با مهر شــرکت معتبر 
مى باشــد . امیرنصیر خــوردآزاد به کدملى 
1288085631 و حسین خسروى فوالدى 
به کدملى 1289285608 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1065422)

آگهى تغییرات 
شرکت تجهیز طب مرداویج سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 61430 و شناســه ملى 
14007944199 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/09/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
فاطمه رحیمى به کدملى 4072689955 و 
بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره 
و همایون مرادى به کدملى 4679343621 
و بسمت رئیس هیئت مدیره و فائزه عزیزى 
فارسانى به کدملى 4621731939 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. لهراسب خسروى فارسانى 
به کدملى 4679341386 و على خســروى 
فارسانى به کدملى 4679386258 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى بــا امضاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1065425)

آگهى تغییرات 
شــرکت تولیدى ماه پوشــک سهامى 
خاص به شــماره ثبت 7684 و شناسه 
ملــى 10260287916 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ 1399/07/11 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : - آقاى على کرمى نیا 
کدملــى4621980270 ، خانم الهام 
کرمى نیــا کدملــى 4621801368 
و خانــم ســروناز اســماعیلى کدملى 
1755933142 بسمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - آقاى على معتمدى فرد کدملى 
1280324198 بسمت بازرس اصلى و 
آقاى حشمت اله اسماعیلى کتکى کدملى 
1911493817 بســمت بازرس على 
البدل براى مدت یکســال مالى انتخاب 
شدند. - تراز نامه و صورت سود و زیان 
منتهى به پایان سال 1398 به تصویب 
رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1065443)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى آرمان صنعت زنده 
رود سهامى خاص به شماره ثبت 4780 
و شناســه ملى 10260586173 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1399/08/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - فاطمه بیدقى کدملى 
1292997516 ، مهدى راجى کدملى 
1286810868 و محمد مسیح راجى 
کدملى 1273176162 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - کاوه خلجى کدملى 
0044441568 و على خلجى کدملى 
1292706643 بترتیــب بســمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى نجف آباد (1065450)

آگهى تغییرات 
شــرکت فنــاورى اطالعــات پدیده 
ارتباطــات پویا ســهامى خــاص به 
شــماره ثبــت 40544 و شناســه 
ملــى 10260582243 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - ســعید موبدى به شــماره ملى 
1292425806 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، نفیســه موبدى به 
شماره ملى 1292425814 به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره و حســین 
فیضى به شماره ملى 1290393672 
بســمت عضو هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 
- ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1065483)

آگهى تغییرات 
شرکت فناورى اطالعات پدیده ارتباطات 
پویا سهامى خاص به شماره ثبت 40544 
و شناســه ملــى 10260582243 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/09/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سعید موبدى 
به کدملــى 1292425806، نفیســه 
موبــدى به کدملــى 1292425814 و 
حسین فیضى به کدملى 1290393672 
بعنوان اعضــاى اصلى هیئــت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- سیدمحمدمهدى هاطلى اصفهانى به 
کدملى 1272137309 و جلیل نورى به 
کدملى 1290451771 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1065484)

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى ماه پوشک سهامى خاص به شماره ثبت 7684 و شناســه ملى 10260287916 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/07/11 آقاى على کرمى نیا 
کدملى4621980270 بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ، خانم الهام کرمى نیا کدملى 4621801368 بســمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم سروناز اسماعیلى کدملى 
1755933142 بسمت عضو 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. ضمنا مدیرعامل مجرى 

مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1065447)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى آرمان صنعت زنده رود سهامى خاص به شماره ثبت 4780 و شناسه ملى 10260586173 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/20 فاطمه بیدقى 
کدملى 1292997516 بسمت رئیس هیات مدیره ، مهدى راجى کدملى 1286810868 بسمت مدیرعامل نایب رئیس هیات مدیره ، محمد مسیح راجى کدملى 1273176162 
بسمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل 

مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1065489)

آگهى تغییرات 
شرکت سپنتا تجهیز اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 61389 و شناسه ملى 14007923393 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ زیار ، خیابان سهروردى ، خیابان باغ زیار[14] ، پالك 15 ، 
ساختمان آتبین ، طبقه سوم ، واحد 12 کدپستى 8177766153 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1065465)

آگهى تغییرات 
شرکت ساختمانى و راهسازى زیبا سازان سهامى خاص به شماره ثبت 60102 و شناسه ملى 10260050149 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى خمینى شهر به نشانى استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، 
محله منظریه ، کوچه عارف ، خیابان بهار ، پالك 63 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8419118491 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1065417)

با شــیوع یک مورد جهش یافته کرونا در انگلســتان که 
سرعت سرایت بســیار زیادى در مقایســه با کووید 19 

دارد، چین در آماده باش کامل قرار گرفته است و احتمال 
جلوگیرى از ورود مســافر از انگلیس به چین قوت گرفته 

است.
رسانه هاى منطقه شرق آسیا از جمله چین شرایط انگلستان 

را بحرانى ارزیابى کرده اند و همزمــان از لندن با عنوان 
«ووهان جدید» نام برده اند؛ شهرى در مرکز چین که در 
ابتداى سال جارى میالدى نخستین موارد شیوع کرونا از 
آنجا گزارش شد. رســانه هاى چین هنوز صراحتًا درباره 
برنامه هاى دولت براى مهار این نوع ویروس جهش یافته 
گزارشى منتشر نکرده اند اما شــبکه خبرى آسیا تایمز از 
هنگ کنگ مى نویسد که چین در آماده باش کامل است و 
ممکن است به زودى از ورود هر مسافرى اعم از خارجى و 

چینى از انگلستان به چین جلوگیرى کند.
روزنامه «یانگ تسه دیلى» از شــهر ووهان چین نوشته 
است: شیوع نوع تازه ویروس در انگلیس مى تواند شواهد 
جدیدى باشد مبنى بر این که کرونا مى تواند نسخه هاى 
مختلف و ریشه هاى متعدد داشته باشد ویروسى که «یک 

سال پیش در ووهان و اکنون در لندن پیدا شده است».
شــهروندان ووهان اکنون از لندن به عنــوان «ووهان 
جدید» یاد مى کنند همچنین گفته مى شــود که ووهان 
از کنسولگرى لندن در این شــهر خواسته است تا هر نوع 
جابجایى کارکنان خــود را به حالت تعلیــق درآورد و از 
دیپلمات هاى انگلیسى بخواهد سفرهاى خود را به تعویق 

بیندازند.
شهر ووهان در مرکز چین که اولین مکان شیوع ویروس 
کرونا بود بین ماه هاى فوریه تا آوریل امسال ( بهمن 1398 
تا فروردین 1399) معادل 76 روز در حصر کامل بود، اما از 

ماه مى تاکنون هیچ موردى از کرونا به صورت محلى در آن 
گزارش نشده است.

گزارش هاى رسانه اى از این شهر نشان مى دهد که مردم 
بدون داشتن ماسک در مهمانى ها و گردهمایى ها شرکت 
مى کنند و فاصله گذارى اجتماعى محسوســى نیز وجود 

ندارد و زندگى کامال به حال عادى بازگشته است.  
شــبکه خبرى «ویچت» در چین گزارش کرده است که 
شرایط احتماًال بسرعت تغییر خواهد کرد شهرهاى مختلف 
چین درحال برنامه ریزى براى مقابله با این ویروس جهش 
یافته هستند در شهر پکن درخواست ها براى جلوگیرى از 
ورود هر مسافر خارجى اعم از اتباع چینى و دانشجویان این 

کشور از انگلستان مطرح شده است.  
«فونگ زى جیان» معاون مرکز ملى کنترل و پیشگیرى 
از بیمارى ها در پکن بــه تلویزیون مرکزى چین گفت که 
هیچ مورد مرتبطى در چین مشاهده نشده است، اما افزود 
که اقدامات براى جلوگیرى از "ویروس فوق کرونایى" در 
فرودگاه ها و ایستگاه هاى بازرسى مرزى تقویت مى شود.

در چین شــمارى از مراکز واکسن سازى بسرعت در حال 
تولید دوزهاى بیشــترى از واکسن هستند.  آزمایش هاى 
مرحله سوم انسانى در خارج از کشور نیز که بیشتر در آسیا، 
خاورمیانه و آمریکاى جنوبى انجام شده است رو به اتمام 
است اما تاثیر آنها بر نوع جدید کرونا در انگلستان کماکان 

مشخص نیست.

آمـاده باش چیـن براى مقـابله با 
«ویروس فوق کرونایى»
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محققان دانشگاه هاروارد عنوان مى کنند تغییرات طبیعى در 
اشعه ماوراءبنفش بر گسترش کووید 19 تأثیر مى گذارد، اما 
تأثیر آن در مقایسه با اقدامات پیشگیرانه مانند فاصله گذارى 

فیزیکى، استفاده از ماسک و قرنطینه کم است.
«جاناتان پراکتور»، سرپرســت تیم تحقیــق، در این باره 
مى گوید: «این یافته ها نشــان مى دهد که بروز کووید 19 
ممکن اســت الگوى فصلى داشته باشــد و در زمستان که 
زمان تاریکى طوالنى تر از تابستان است، سریع تر گسترش 

مى یابد.»
در این مطالعه، داده هاى روزانــه آب و هوایى و موارد ابتالء 

به کووید 19 در بالغ بر 3000 منطقه در بیش از 170 کشور 
بررسى شد. یافته ها نشــان داد مورد ابتالء به کووید 19 در 
هفته هاى که افراد بیشتر در معرض اشعه ماوراءبنفش بودند 

به مراتب کمتر بود.
مطالعات اخیر آزمایشــگاهى هم نشــان داده اند که اشعه 
ماوراءبنفش موجب غیرفعال شــدن کروناویروس بر روى 

سطوح مى شود.
 محققان در این مطالعــه، رابطه بین اشــعه ماوراءبنفش و 
بیمارى کووید 19 را از ابتداى شروع پاندمى بررسى کردند. 
آنها دریافتند تغییر در اشعه ماوراءبنفش در تابستان و زمستان 

منجر به کاهش 7 درصدى نرخ گســترش بیمارى کووید 
19 مى شود.

در حالیکه این تحقیقات نشــان مى دهد کووید 19 به دلیل 
تغییر در UV، داراى الگوى 

فصلى است، اما فصلى 
بودن کامل کووید 19 

به دلیل تأثیرات نامشخص 
ســایر عوامل محیطى 
ماننــد دمــا و رطوبت، 

نامشخص است.

معاون اداره کل بیمه گرى و درآمد سازمان بیمه سالمت، بر ضرورت توجه به مصرف ویتامین 
D مورد نیاز بدن براى کاهش بروز بیمارى ها تاکید کرد.

جمشید شایانفر افزود: بیشتر افراد از طریق تابش مستقیم نور خورشید بر پوست مقدار کافى 
ویتامین دى به دست مى آورند ولى باید توجه داشت که پوشیدن لباس، رنگ پوست، دود، گرد 
و غبار، شیشه پنجره، هواى ابرى و کرم هاى ضد آفتاب مانع رسیدن اشعه ماوراى بنفش به 

بدن و تبدیل پیش سازها به ویتامین دى مى شوند.
معاون اداره کل بیمه گرى سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره به اینکه با مصرف برخى مواد 

غذایى مانند شیر و یا دوغ غنى شده، ماهى هایى مانند ماهى آزاد و سالمون، تخم مرغ، کره، میگو 
و برخى از مغزها مانند بادام، فندق و گردو بخشــى از ویتامین دى مورد نیاز بدن تأمین مى شــود، 
گفت: کمبود ویتامین دى معموًال در افرادى به وجود مى آید که به اندازه کافى و یا به طور صحیح 

در معرض نور خورشید قرار نمى گیرند، رژیم بسیار محدودى از مواد غذایى حاوى ویتامین دى داشته و یا 
دچار اختالل در جذب این ویتامین مى باشند. 

وى افزود: کمبود ویتامین دى منجر به مشکالت جدى از جمله راشیتیســم و نرمى استخوان، کاهش جذب کلسیم، 
کاهش تراکم استخوان و شکستگى استخوان مى شود. 

همچنین تحقیقات انجام شــده بر نقش احتمالى کمبــود ویتامین دى بــر بیمارى هایى مانند دیابت، پرفشــارى خــون، زوال عقل (دمانس)، 
ســرطان و بیمارى هاى خود ایمنى مانند ام اس داللــت دارد. بنابراین با توجه به شــیوع قریب بــه 80 درصدى کمبود ایــن ویتامین در ایران، 
توصیه مى شــود مردم با قرار گرفتن در معرض نور خورشــید به طور صحیح و مصرف مکمل هاى ویتامین دى، کمبود ایــن ویتامین را برطرف 

نمایند.

گریه پاسخى طبیعى انســان نسبت به طیف 
وسیعى از احساســات از جمله غم، اندوه، 
شــادى و ناامیدى اســت، اما آیا 
گریه براى سالمتى فایده 
دارد؟ گریــه کردن 
ل  معمــو غیر
و  نیست 

بیشــتر زنان از گریه به عنوان سالحى براى نشان 
دادن احساسات شان اســتفاده مى کنند و مردان به 
دلیل فرهنگ غالب بر جوامع کمتر گریه مى کنند که 
همین پنهان کردن اشک هایشان مى تواند مضراتى 

براى سالمتى شان به همراه داشته باشد.
پایه: مجارى اشــک به طور مداوم ترشــح مى کند 
این یک مایع ضــد باکترى غنى از پروتئین اســت 
که به رطوبت چشم در هر بار پلک زدن فرد کمک 

مى کند.
رفلکس: این اشک هایى است که توســط محرك هایى مانند 
باد، دود یــا پیاز ایجاد مى شــود و براى از بین بــردن این مواد

 تحریک کننده و محافظت از چشم آزاد مى شوند.
احساسى: انسان ها در پاسخ به طیف وسیعى از احساسات اشک 
مى ریزند. این اشک ها داراى ســطح باالترى از هورمون هاى 
استرس نسبت به سایر اشک ها هستند. وقتى مردم در مورد گریه 

صحبت مى کنند به طور معمول اشاره به اشک احساسى دارند.
اگر مردم اشک ها را نشــانه ضعف ببینند ممکن است سعى در 
سرکوب آن داشته باشند که این بیشتر در مردان دیده مى شود، 
اما علم نشان مى دهد انجام این کار به معناى از دست دادن یک 
سرى مزایا است. محققان دریافته اند که گریه اثر تسکین دهنده 
دارد. مطالعه اى در ســال 2014 نشــان داد گریه ممکن است 
تاثیر مســتقیم و تســکین دهنده خود در افراد داشته باشد. این 
مطالعه توضیح داد چگونه گریه با فعال کردن سیســتم عصبى 

پاراسمپاتیک به آرامش افراد کمک مى کند.
گریه عالوه بر اینکه مى تواند به افراد کمک کند تا خودشــان را 
تسکین دهند باعث مى شود از حمایت و پشتیبانى دیگران هم 
بهره مند شوند. نتایج یک مطالعه در سال 2016 توضیح داده است 

گریه در درجه اول یک رفتار دلبستگى است زیرا از اطرافیانمان 
حمایت دریافت مى کنیم که به عنوان یک مزیت بین فردى یا 

اجتماعى شناخته مى شود.
تحقیقات نشان داده است اشک ریختن عاطفى عالوه بر تسکین 
دهنده خود باعث ترشح اکسى توسین و اندورفین مى شود. این 
مواد شیمیایى با ایجاد احساس خوب در افراد باعث مى شوند درد 
جسمى و روحى تســکین یابند. به این ترتیب گریه مى تواند به 

کاهش درد کمک کرده و احساس بهزیستى را ارتقا دهد.
گریه ممکن است با کمک به باال بردن روحیه افراد حال آنها را بهتر 
کند. عالوه بر تسکین درد اکسى توسین و اندورفین مى توانند به 
بهبود خلق و خو کمک کنند به همین دلیل است که آنها اغلب به 

عنوان مواد شیمیایى ”احساس خوب“ شناخته مى شوند.
وقتى انسان در پاســخ به اســترس گریه مى کند اشک حاوى 
تعدادى هورمون استرس و ســایر مواد شیمیایى است. محققان 
بر این باورند گریه مى تواند ســطح این مواد شیمیایى را در بدن 
کاهش دهد که به نوبه خود باعث کم شدن استرس مى شود براى 

تایید این موضوع تحقیقات بیشترى در این زمینه الزم است.
 نتایج یک مطالعه در مقیاس کوچک در ســال 2015 نشان داد 
گریه باعث مى شود نوزادان بهتر بخوابند. اینکه آیا گریه همان اثر 

تقویت کننده خواب را در بزرگساالن دارد یا خیر هنوز ثابت نشده 
است. با این حال، نتیجه گرفته مى شود گریه اثرات آرامش بخش، 
تقویت کننده روحیه و تسکین دهنده درد دارد که مى تواند به فرد 

کمک کند تا راحت تر بخوابد.
 گریه به از بین بردن باکترى ها و تمیز نگه داشتن چشم کمک 
مى کند زیرا اشک حاوى مایعى به نام لیزوزیم است. نتایج یک 
مطالعه در سال 2011 نشان داد لیزوزیم داراى چنان خواص ضد 
میکروبى قدرتمندى است که حتى مى تواند به کاهش خطرات 

ناشى از عوامل بیوترور مانند سیاه زخم کمک کند.
اشــک هاى پایه که با هر بار چشــمک زدن آزاد مى شوند به 
مرطوب نگه داشتن چشم کمک و از خشک شدن غشاى مخاطى 
جلوگیرى مى کند. همانطور که موسســه ملى چشــم توضیح 
مى دهد اثر روانکارى اشک پایه به مردم کمک مى کند تا وضوح 
بیشترى را ببینند با خشک شدن غشا دید مى تواند تار شود. گریه 
در پاسخ به احساساتى مانند غم، شادى یا ناامیدى و داراى یکسرى 
فواید سالمتى است. با این حال، گاهى اوقات گریه مکرر مى تواند 
نشانه افسردگى باشــد. اگر: گریه خیلى مرتب اتفاق مى افتد و 
بدون هیچ دلیل مشــخصى فرد گریه کند. گریه در این حالت بر 

فعالیت هاى روزمره تاثیر مى گذارد.

چرا  انسان ها نیاز به گریه دارند؟

نتایج یک مطالعه جدید که به رهبرى دانشــگاه کوئینزلند استرالیا انجام شده است، نشان 
مى دهد که خوردن بیش از حد غذاهاى موسوم به فست فود و سایر مواد غذایى کم ارزش 
نظیر چیپس، اسنک و نوشابه مى تواند موجب پایین آمدن شدید کیفیت خواب در نوجوانان 

شود.
این اولین مطالعه در نوع خود براى بررسى رژیم هاى غذایى ناسالم و اختالل خواب مرتبط 
با استرس در مقیاس جهانى و با مشارکت دانش آموزان دبیرستانى 64 کشور مختلف است.

به گفته مجریان این پژوهش، «به طور کلى، 7,5 درصد از نوجوانان، اختالل خواب مربوط 
به استرس را گزارش کرده اند که البته در دختران بیشتر از پسران است. اما این اختالل، در 
صورت مصرف مکرر نوشابه هاى گازدار که اغلب حاوى کافئین هستند و همچنین فست 

فودها که غالباً داراى انرژى زیاد و مواد مغذى بسیار کمى هستند، افزایش مى یابد».
طبق نتایج این تحقیق، نوجوانانى که بیش از سه نوشابه در روز مى نوشند، 55 درصد بیشتر از 

آن هایى که فقط یک نوشابه در روز مى نوشند، دچار اختالل خواب مى گردند.
همچنین، پسرانى که بیش از چهار روز در هفته فست فود مصرف مى کنند، به مقدار بیشترى 
نسبت به آن هایى که هفته اى یک بار فست فود مى خورند، اختالل در خواب را گزارش 
کرده اند. به گفته محققان فوق، «مصرف مکرر نوشابه بیش از سه بار در روز و فست فودها 
بیش از چهار روز در هفته، به طور قابل توجهى با اختالل خواب نوجوانان در همه کشورهاى 
مورد مطالعه مرتبط بوده است. هرچند در کشورهایى که درآمد سرانه بیشترى دارند، بروز 

چنین اختاللى بیشتر گزارش شده است».
نکته جالب در این تحقیق آن اســت که در مورد پسران، نوشیدن نوشابه و در 
خصوص دختران، مصرف فســت فود، تأثیر بیشترى بر اختالل خواب 

داشته است.
محققان اظهار داشته اند: «این یافته ها از اهمیت ویژه اى برخوردار 
هستند، زیرا خواب بى کیفیت بر سالمتى و رشد شناختى نوجوانان تأثیر 

به سزایى دارد».

و
ایناولین مطالعه در
با استرس در مقیاس
بهگفته مجریان این
به استرس را گزارش
صورت مصرف مکر
فودها که غالباً داراى
طبقنتایج این تحقی

آنهایى که فقط یک
همچنین،پسرانى ک
نسبت به آنهایىک
کرده اند. به گفته مح
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مورد مطالعه مرتبط
چنین اخ
نکته جا
خ
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 فست فود 
 خواب

 نوجوانان را 
 مختل مى کند

عوارض کم خوابى سالمتى جسم و روح را درگیر خود مى سازد، 
عوارضى که گاهى بسیار جدى و خطرناك عمل مى کنند. براى 
دور بودن از این مشکالت راهى سریع و ساده براى رفع بى خوابى 

وجود دارد.
ابتدا صاف بنشــینید، شــانه هایتان را ریلکس وار نگه دارید و ...

 ســپس نوك زبانتان را به ســقف دهانتان در قســمت پشــت 
دندان هاى باالیى قرار دهید و در طــى ورزش آنرا به هیچ وجه 

جابجا نکنید حتى زمانى که عمل بازدم را انجام مى دهید.
بطور کامل بازدم کنید در طى 4 ثانیــه از طریق بینى عمل دم را 
انجام دهید و سپس نفستان را به مدت 7 ثانیه حبس کنید. ابتدا از 
طریق دهانتان به مدت 8 ثانیه بازدم کنید و نفســتان را به بیرون 
دهید. این عمل را 3 بار به صورت متوالــى انجام دهید تا راحت 

بخوابید.
  ما براى این سوال سه دلیل داریم. اوال با این روش تنفس که 3 
بار متوالى و پى در پى باید صورت بگیرید باعث ایجاد آرامش در 
شما مى شود و دوما شما اکسیژن بیشترى را با این روش به بدن 

مى کنید.خود منتقل 

و در آخر اگر شما به روى تنفس کردن تمرکز کنید مى توانید تمرکز 
حواس قبلى خودتان را به دســت بیاورید و راحت تر مى توانید به 
مرور زمان تمرکز کنید و دانشــمندان ثابت کرده اند که با تمرکز 
حواس استرس، اضطراب و افکار گوناگونتان کاهش مى یابد و یا 

حتى ممکن است از بین بروند.
ممکن است که ما چگونه خوابیدن را فراموش کرده باشیم یا اگر 

چه ممکن است ما چگونه نفس کشیدن را فراموش کرده ایم.
اما با تمرین کردن این روش تنفس شما سریعتر احساس خواب 

مى کنید.
هنگام خوابیدن، قبــل از ورود به اتاق تان و دراز کشــیدن روى 
تختتان، کار و مشغله خود را به بیرون در اتاقتان بگذارید و سپس 
وارد اتاق شوید. دستگاه هاى دیجیتالى که باعث حواس پرتى شما 
مى شوند مانند گوشى هاى همراه تلویزیون و ... را قبل از خواب 

خاموش کنید و سپس بخوابید.
به یاد داشته باشید که خواب کافى یکى از عوامل حیاتى روزمره 
انسان است که هر روز به آن نیاز دارید و باید خواب را در اولویت 

بگذارید تا در طى روز جسمتان دچار اختالالتى نشود.

تکنیک رفع بى خوابى تنها در یک دقیقه

دکتر میرمعینى، روانپزشک با اشاره به افزایش موارد ابتالى 
افراد به وسواس در پى شیوع کرونا، اظهار کرد: در پى شیوع 
کرونا و نگرانى از ابتال به آن، افراد براى جلوگیرى از انتقال 
این ویــروس مرموز گاهــى رفتارهاى وســواس گونه پیدا 

مى کنند.
وى با بیان اینکه برخى افراد در دوران کرونا به علت رعایت 
خارج از معمول مسائل بهداشتى براى پیشگیرى از ابتال به 
این بیمارى دچار وسواس شده اند، اظهار کرد: تالش براى 
ضدعفونى کردن افراطى دســت و لباس و محیط، تمایل به 
احتکار وســایل و مواد ضدعفونى و بهداشتى، شستن مکرر 
دستها و آسیب زدن به آنها، به هم ریختن اشتها، اختالل در 

ساعت خواب و گوشه گیرى و محبوس کردن خود در خانه 
از ترس ابتال به بیمارى از عالئم وسواس کرونایى محسوب 

مى شود.
میرمعینى با بیان اینکه راهکارهــاى مختلفى براى درمان 
وسواس کرونایى وجود دارد، افزود: در وهله اول باید بدانیم 
عمل کردن به توصیه هاى رسمى سازمانهاى بهداشتى براى 
عدم ابتال به بیمارى کرونا کافى است و نیاز نیست اقدامات 
بیشترى انجام دهیم. همچنین افراد باید شستشوى دست ها 
را به زمان غذا خوردن یا قبل از تماس با صورت یا بعد از دست 
زدن به اشیا محدود کنند، نه اینکه مدام دستهایشان را بشویند.

این روانپزشک گفت: در نظر گرفتن اینکه همه افراد به یک 

اندازه در معرض خطر هستند و ما تنها نیستیم، خوددارى از 
ضد عفونى کردن افراطى سطوحى که با آن در تماس نیستید، 
عدم توجه به سایت ها و کانالهایى که باعث افزایش استرس 
و اضطراب مى شوند و یاد آورى اینکه هیچکس 100 درصد 
از کرونا در امان نیست، از دیگر راهکارهاى مقابله با وسواس 

کرونایى به شمار مى رود. 
میرمعینى ادامه داد: همچنین پیاده روى با ماسک و رعایت 
فاصله حداقل دو متر در خیابان، پرهیز از دنبال کردن بیش از 
اندازه اخبار، فکر کردن به اینکه فقط کرونا عامل مرگ نیست 
و تماس تصویرى با دوستان و اطرافیان بجاى گوشه نشینى 

از راه هاى درمان وسواس کرونایى است.

عالیم 
وسواس کرونایى 

و راه هاى 
درمان آن

افزایش گسترش کرونا با کاهش اشعه ماوراء بنفش
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1-شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى ، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.             
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فراخوان مناقصه عمومى یک  مرحله اى
 با ارزیابى کیفى

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/10/04

تضمینشماره مرجعموضوعردیف
شماره سامانه 

تدارکات الکترونیکى 
دولت

1
ساخت بارگیرى ، حمل و باراندازى و 
تحویل لوله هاى فوالدى اسپیرال ، 

قطراسمى 1400 میلیمتر
99-4-2044,755,000,0002099001434000042

 2-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/10/1 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / 

پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
99/10/10چهار شنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/10/20شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
99/10/21یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها
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 شرکت عمران شهر جدید مجلسى وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظر دارد تعداد محدودى از واحدهاى 
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و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به فروش رساند.
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اجراى طرح تحول دیجیتال براى بقاى 
فوالد مبارکه ضرورى است

در ســال هــاى اخیــر فــوالد مبارکــه همواره 
پیشــگام تحــوالت بــزرگ در زمینــه صنعــت 
فــوالد بوده اســت. طرح نــورد گرم شــماره 2 و 
به روزرســانى و همگامى بــا تولیدکنندگان بزرگ 
جهــان از جمله طرح هــاى بزرگ مطــرح در این 
زمینه بوده و امــروز طرح تحــول دیجیتال فوالد 
مبارکه تازه ترین گام فوالد مبارکه اســت. اجراى 
این طرح قرار اســت این شــرکت را در افق 1404 
به رتبه اى برساند که نه تنها تأمین کننده نیاز داخلى 
باشــد، بلکه همگام و همراســتا با اقتصاد جهانى 

پیش رود. 
سیدمهدى نقوى، معاون تکنولوژى فوالد مبارکه، 
درباره اهداف طرح تحول دیجیتــال در این بنگاه 
صنعتى مى گوید: پروژه طــرح تحول دیجیتال در 
فوالد مبارکه با ســایر پروژه هایى که در سال هاى 
اخیر در این شرکت انجام شده قابل مقایسه نیست. 
دلیل اصلى آن هم این اســت کــه در پروژه هاى 
دیگر، تولید و بهبود کیفیت تا میزان مشخصى قابل 
افزایش بوده؛ اما طرح تحول دیجیتالى که در سال 
جارى برنامه ریزى شده و مراحل اجرایى آن نیز آغاز 
شده است، یک طرح همه جانبه به شمار مى آید که 
بقاى شرکت را در کالس جهانى تضمین مى کند. 
بنابراین نباید تصور کرد طرح تحول دیجیتال یک 

پروژه عادى است. 
وى افزود: نکته حائز اهمیت آن است که طرحى مثل 
نورد گرم شماره 2  از لحاظ حجم سرمایه گذارى یک 
پروژه بسیار بزرگ است، اما نه این پروژه و نه دیگر 

پروژه هاى مشابه حجم تغییراتى را که طرح تحول 
دیجیتال در فــوالد مبارکه ایجــاد مى کند، ایجاد 
نخواهند کرد. از این جهت است که این طرح اکنون 
براى شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت برتر 
تولیدکننده داخلى و صادرکننده حاضر در عرصه هاى 

بین المللى، بسیار حائز اهمیت است. 
نقوى با ذکر یک مقایســه بیان کرد: کشور در گام 
اول براى ورود به عرصه هــاى داخلى و بین المللى 
در حوزه فوالد، اقدام به احداث شرکت فوالد مبارکه 
کرد تا بســترهاى الزم براى این امر را فراهم کند؛ 
پس براى افتتاح فوالد مبارکه اقدام شد. اکنون طرح 
تحول دیجیتال طرحى است که براى بقاى شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان یک فوالدساز مؤثر و بزرگ در 
عرصه هاى داخلى و خارجى ضرورى است و با هدف 
همراه شدن این شرکت با تغییرات جهانى کنونى و 

آتى در حال برنامه ریزى و اجراست.
معاون تکنولوژى فوالد مبارکه درباره اثرگذارى این 
طرح بر تولید تصریح کرد: اگر همواره شرایط کشور 
را به این شکل فرض کنیم که تحریم ها برقرار است 
و شــرکت هاى خارجى اجازه ورود به آن را ندارند و 
از سوى دیگر، ســطح نیاز مصرف کنندگان داخلى 
به اندازه کنونى باقــى مى ماند و هزینه هاى جدید و 
اضافه ترى به پروسه تولید وارد نمى شود و در نهایت، 
کالف و محصوالت فوالدى را در کشور به هر قیمتى 
بخواهیم تولید مى کنیم و با هر شرایطى به مشتریان 
داخلى خود مى فروشیم، قطعًا باید مسیر کنونى خود 
را ادامه دهیــم. حال آنکه این فرضیات نادرســت

 است.
وى افزود:  اگر تصور کنیم که اینها مواردى است که 
در آینده اصالح خواهد شد و شرایط جدیدى به وجود 
خواهد آمد، حتمًا به اجراى ایــن طرح نیاز خواهیم 
داشت. به  خصوص اینکه در حال حاضر، با توجه به 
اینکه فضاى اقتصاد سیاسى کشور این گونه نخواهد 
ماند و هر لحظه امکان دارد شرایط ارتباطى ایران با 
سایر شــرکت هاى دنیا تغییر کند و فوالد مبارکه از 
فهرست تحریم خارج شود، مطمئنًا مشتریان داخلى 
فوالد مبارکه ممکن است محصوالت مورد نیاز خود 
را از سایر شــرکت هاى دنیا طلب کنند و در چنین 
شرایطى، رقابت یک موضوع بسیار معنادار خواهد 
بود. پس براى حضــور در صحنه رقابت، حرکت به 
سمت بهره ورتر شدن و اســتفاده از مفاهیم جدید و 

شرایط نو، مطمئناً ضرورتى انکارناپذیر است. 


