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با خوردن پنیر 
بدنتان را 

واکسینه کنید

چهارمحالى ها به اصفهان سفر نکنند
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نرخ تست PCR در بخش 
خصوصى، 310هزار تومان

جوالن قالیشویى هاى 
غیرمجاز

اتمام فاز دوم 
واکسیناسیون در اصفهان 

تا فردا
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30 دقیقه تا مهار 
در «ردیف 3»

انواع پنیر چه نوع پرچرب و چه کم چرب آن 
براى سالمت بدن بسیار مفید است و بر خالف 
باورهاى قدیمى باعث ایجاد بیمارى هاى قلبى 

عروقى در بدن نمى شود. مصرف پنیر باعث 
ایجاد واکنش هاى شیمیایى منحصربه فرد در...

اقدام به هواپیماربایى در مســیر اهواز به مشهد و فرود 
اجبارى هواپیماى فوکر 100 متعلق به شرکت هواپیمایى 
ایران ایر در فرودگاه اصفهان که پنج شنبه شب با پرواز 
شــماره 334  از فرودگاه اهواز به سمت مشهد مقدس 
به پرواز در آمده بود، بازتاب زیادى در رسانه ها داشت. 
حاال جزئیات کاملى از اقدام فردى که در آن پرواز حضور 
داشــت و این ماجراى پرالتهاب را رقم زد منتشر شده 
است. بر اســاس اظهارات اولیه، عامل این توطئه قصد 
داشته اســت هواپیما را پس از ربایش در فرودگاه یکى 
از کشورهاى حاشیه جنوبى خلیج فارس به زمین بنشاند.

آنطور که خبرگزارى «تســنیم» گزارش داده اســت، 
ساعت 22 و 10 دقیقه پنج شنبه شب هفته گذشته پس 

از گذشت 20 دقیقه از پرواز...
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آماده باش به بیمارستان هاى اصفهانآماده باش به بیمارستان هاى اصفهان
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: باید آماده افزایش ظرفیت هاى سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: باید آماده افزایش ظرفیت هاى 

پذیرش و بسترى بیماران مشکوك به کووید پذیرش و بسترى بیماران مشکوك به کووید 1919 بود بود

3

معاون استاندار با اشاره به شیوع  ویروس جهش یافته کرونا در استان همجوارخواستار شد؛

محمدرضا گلزار با 
«هفت خان» به اجرا 

بازمى گردد

انحالل لذتبخش براى 
فدراسیون

بازیکن تیم ملى فوتبال ایران که از تیم داماش گیالن راهى اروپا شــد به دلیل 
منحل شدن تیم ایرانى خود رقم قابل توجهى از انتقالش به تیم انگلیسى 
را نصیب فدراسیون فوتبال خواهد کرد. باشگاه برایتون انگلیس بابت 
انتقال علیرضا جهانبخش مبلغ 18 میلیون یورو به حســاب باشگاه 

آلکمار هلند واریز کرده است تا ضمن...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جزئیات دقایق پر التهاب هواپیماربایى در 
آسمان اصفهان 

احتمال تشکیل  
صف هاى خرید 
مرغ در اصفهان

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید پیش بینى کرد

مدرسه چمران اصفهان به نام اوقاف سند خورد
8

تو فقط بخند!

ثابت راسخ- شهردار چرمهین

آگهى مزایده نوبت اول
شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/331/ش مورخ 1399/12/03 شوراى محترم اسالمى شهر و به 
موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد نسبت به واگذارى بهره بردارى و نگهداشت جایگاه 
(CNG) نوع شهر با (تجهیزات از نوع DRESSER) یک دستگاه کمپرسور با ظرفیت 1500 با 3 دیسپنسر 
2 نازله و 72 عدد مخزن به صورت اجاره یکساله (شبانه روزى) و بر اساس قیمت پایه کارشناسى (کارشناس 
رسمى دادگسترى) ماهیانه به مبلغ 140/000/000 (صد و چهل میلیون ریال) به اشخاص حقیقى یا حقوقى 
واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهى، انعقاد قرارداد نماید، لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار 
این آگهى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/12/23 به واحد درآمد شهردارى مراجعه و اسناد شرکت 
در مزایده را دریافت و قیمت پیشــنهادى خود را تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1399/12/24 به 
دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند 
به سایت شهردارى چرمهین به آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره 52552444- 031 

تماس حاصل فرمایند.

چاپ دوم

م.الف:1102039

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

آگهى مزایده
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 96/3430 مورخ 96/09/14 شوراى محترم 
اسالمى شهر نسبت به فروش عرصه یک پالك مسکونى و عرصه یک پالك تجارى (از محل منابع 
داخلى)، واقع در بلوار آزادگان، میدان انقالب، خیابان تنورسازان، مجموعه آپادانا به مساحت کل 
528 مترمربع با قیمت پایه کارشناسى کل به مبلغ 15/461/000/000 ریال به صورت یکجا و حسب 

مشخصات موجود در مدارك مزایده اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 1400/01/16 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 
مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات 
و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
م.الف:1108374 

نوبت اول

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

آگهى مناقصه
تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان در نظر دارد که اجراى سفتکارى پروژه مسکونى 48 واحدى افرا واقع در 
شهرك شهید کشورى در 19 طبقه و به متراژ 12214 مترمربع را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند ازتاریخ 99/12/14 لغایت پایان ادارى روز چهارشنبه 99/12/20 با واریز مبلغ 
دو میلیون ریال به کارت 6 063737000405264 در وجه تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه و با مراجعه به دفتر تعاونى 
واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام 
نمایند. زمان تحویل پاکت قیمت پیشــنهادى، حداکثر تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه 99/12/24 به همراه ضمانت 
نامه شرکت در مناقصه و یا رســید وجه پانصد میلیون ریال به حساب IR 310600241801106006722001 نزد بانک 
قرض  الحســنه مهر ایران بنام تعاونى مسکن پاالیشگاه اصفهان مى باشد. ضمنًا گشــایش پاکت ها روز دوشنبه 
99/12/25 خواهد بود. بدیهى است پس از انقضاى مدت تعیین شــده فوق به هیچ وجه به درخواست هاى واصله 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت کسب هرگونه اطالع مى توانید با تلفن هاى 03145242630- 03145274922 و 

یا 09139148161 تماس حاصل فرمایید.

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

آگهى مناقصه
تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان در نظر دارد که اجراى سفتکارى پروژه مسکونى 70 واحدى ناژ واقع در 
شهرك شهید کشــورى در 20 طبقه و به متراژ 14157 مترمربع را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند ازتاریخ 99/12/14 لغایت پایان ادارى روز چهارشنبه 99/12/20 با واریز 
مبلغ ســه میلیون ریال به کارت 6063737000405264 در وجه تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه و با مراجعه به 
دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه اقدام نمایند. زمان تحویل پاکت قیمت پیشــنهادى، حداکثر تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه 99/12/24 به 
 IR 310600241801106006722001 همراه ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا رسید وجه هفتصد میلیون ریال به حساب
نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران بنام تعاونى مسکن پاالیشگاه اصفهان مى باشد. ضمناً گشایش پاکت ها روز دوشنبه 
99/12/25 خواهد بود. بدیهى است پس از انقضاى مدت تعیین شــده فوق به هیچ وجه به درخواست هاى واصله 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت کسب هرگونه اطالع مى توانید با تلفن هاى 03145242630- 03145274922 و 

یا 09139148161 تماس حاصل فرمایید.
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رئیس مرکز اطالع رســانى وزارت بهداشت از واردات، 
تولید مشــترك و تولید داخلى بیش از 180 میلیون دوز 
واکسن کرونا در یکساله نخست واکسیناسیون همگانى 

علیه کووید19 در کشور خبر داد.
کیانوش جهانپــور گفت: چهار راهبرد خرید مســتقیم، 
واردات از مسیر ســاز و کار کوواکس، تولید مشترك و 
تولید داخلى واکسن، با موفقیت در سطح پیش بینى شده 
جریان دارد و بر این اساس برنامه یکساله واکسیناسیون 
علیه کرونا در ایران حتى زودتر از موعد پیش بینى شده 

به پایان خواهد رسید.
رئیس مرکز اطالع رسانى وزارت بهداشت ادامه داد: تا 

این لحظه 21 میلیون دوز واکســن کرونا از مسیر خرید 
مستقیم و سبد کوواکس خریدارى شده که به تدریج طبق 
برنامه زمانبندى شــده و توان تولید تولیدکنندگان وارد 
کشور خواهد شد، همچنین تولید مشترك 40 میلیون دوز 
واکسن طبق برنامه و امکانات موجود، تأمین بخشى از 
واکسن مورد نیاز کشور را بر عهده خواهد داشت و البته 
حداقل 120 میلیون دوز واکسن در سال 1400 در داخل 
کشور در مؤسسات و شرکت هاى مختلف، در قالب انتقال 
دانش فنى یا تولید کامًال داخلى خواهد شد و جمعًا بیش 
از 180 میلیون دوز واکســن تا پایان سال 1400 تأمین 

خواهد شد که فراتر از نیاز کشور در این برهه خواهد بود.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در جلسه ستاد 
ملى مقابله با کرونا گفت: مردم بدانند این خواهش و نکته اى 
که مطرح مى شود براى سالمت آنان است و نه چیز دیگر. 
نرفتن سفر بهتر از رفتن است. حاال اگر کسانى اصرار دارند 
که سفر بروند و یا براى شان واجب است باید خیلى مراقب 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى باشند.
رئیس جمهور افزود: ما نمى توانیم به مردم بگوییم که شب 
عید خرید نروید اما از آنــان مى خواهیم که پروتکل هاى 
بهداشتى را رعایت کنند و در شلوغى و ازدحام وارد نشوند، 
حاال اگر جایى 5 درصد ارزان تر است نمى ارزد که به قیمت 
سالمتى به آنجا برویم. همچنین تا جایى که ممکن است از 

خرید اینترنتى باید استفاده کرد.
روحانى با تأکید بر اینکه سفر به شهرهاى قرمز و نارنجى 
ممنوع اســت، گفت: طبق تصمیم وزارت بهداشت و ستاد 
ملى کرونا، هیچکس براى سفر به این شهرها برنامه ریزى 
نکند. نیروى انتظامى هم به این مقررات و اجراى آن توجه 
دارد.  وى افزود: تقاضا مى کنم در برخى اســتان هایى که 
مقصد هستند، مانند مشهدالرضا، شمال، جنوب و شهرهاى 
بزرگى مانند اصفهان و شیراز، در مقصد یک بسیج عمومى 
فوق العاده اى انجــام بدهیم و مراقبت کنیــم براى اینکه 
فاصله ها و پروتکل ها در کنار دریا، مناظر و جاهاى دیدنى 

مراعات شود.

تأمین180میلیون دوز واکسن 
تا یکسال آینده

سفر به شهرهاى قرمز و 
نارنجى ممنوع است

«رونالدو»، جلوتر از حافظ
   ایسنا | عباس جهانگیریان، نویسنده ادبیات 
کودك و نوجوان  در بررســى حضور آیین هاى 
ایرانى در آثار ادبى کودك و نوجوان، با ابراز نگرانى 
براى از بین رفتن هویــت ایرانى مى گوید: اگر از 
بچه ها در مورد عطار، موالنا، ســعدى و فردوسى 
بپرســیم چیزى نمى دانند امــا اطالعات زندگى 

خصوصى «رونالدو» را همه مى دانند.

حقوق پیشنهادى کارگران
   تســنیم | دبیر کانون عالى انجمن  هاى 
صنفى کارگران کشــور گفت: رقم پیشنهادى 
ما براى حقوق کارگران در ســال آینده شش 
میلیــون و 850هزار تومان اســت که با توجه 
به اعداد و ارقام تورم اســتخراج شده و در حال 
بررســى در جلسات شــوراى عالى کار است.  
هادى ابوى گفت: در صورت تصویب این رقم، 
بازهم ایــن حقوق 50 درصد میــزان خط فقر

 خواهد بود.

خودکشى همزمان 3 دختر
   رکنــا |  3 دخترجوان در دهدشــت  به طرز 
هولناکى اقدام به خودکشــى کردند. یکى از این 
ســه نفر  بر روى پشت بام ســاختمان هاى سه 
طبقه مسکن مهر شهر دهدشت در غرب استان 
کهگیلویه و بویراحمد خود را به پایین پرت کرد و 
دو نفر دیگر با دخالت مردم و  پلیس منصرف شدند 
اما به دلیل مصرف روانگردان حال خوبى ندارند. تا 
لحظه انتشار این خبر در صبح روز گذشته هر سه 

زنده و تحت نظر  پزشک بوده اند.

آالرم!
   خبر آنالین | یکى از چهره هاى اســتقاللى 
مى گوید پیشکوســت قرمزها، طرفدار رنگ آبى 
اســت! محمد مؤمنى در یک برنامه تلویزیونى 
اعالم کرد على دایى استقاللى است! او در توضیح 
این مسئله گفت: اگر یادتان باشد آقاى دایى یک 
دوره هم البسه اســتقالل را تأمین مى کردند. در 
این لحظه مجرى برنامه به او گفت: این فعالیت 
اقتصادى بوده.کــه مؤمنى جــواب داد: «خب 

اقتصادى باشد، آالرم بود دیگر...

باالخره رئیس شد!
   خبر آنالیــن | مازیار ناظمى به عنوان رئیس 
جدید فدراســیون موتورســوارى و اتومبیلرانى 
انتخاب شد. مجمع انتخاباتى ریاست فدراسیون 
موتورسوارى و اتومبیلرانى دیروز (شنبه 16 اسفند) 
ماه برگزار شد.  ناظمى پیش از این معاونت روابط 
عمومــى وزارت ورزش را برعهده داشــت و در 
سال هاى اخیر براى ریاست فدراسیون هاى جودو 

و بسکتبال هم کاندیدا شده بود.

آمار ازدواج زنان مطلقه 
   برنــا | رئیس ســازمان امور اجتماعى کشور 
گفت: بر اساس آمار سازمان ثبت احوال براى 40 تا 
45 درصد از بانوان مطلقه پس از گذشت پنج سال 
امکان ازدواج مجدد فراهم مى شــود. تقى رستم 
وندى افزود: طالق واقعه حیاتى اســت. جامعه 
ایرانى ازدواج را یک اقدام مثبت تلقى مى کند. با 
این تفاســیر 40 تا 45 درصد بانوان بعد از طالق 

ازدواج مى کنند.

پس از نیم قرن
   ایســنا | مجله «کتاب امــروز» پس از 50 
ســال توقف دوباره منتشر شــد. «کتاب امروز» 
مجله مرور کتاب ایران اســت و در صفحات خود 
به مرور، بررسى و نقد کتاب هاى تازه انتشاریافته 
مى پردازد. این مجله در دهه 50 در دو دوره و هشت 

دفتر منتشر مى شد.

قدردانى پاپ از
 آیت ا... سیستانى 

   همشهرى آنالین | «پاپ فرانسیس» صبح 
دیروز (شنبه) با آیت ا... سیستانى در نجف اشرف دیدار 
کرد. واتیکان در پى این دیدار بیانیه اى صادر کرد. در این 
بیانیه آمده است: این دیدار صمیمى که حدود 54 دقیقه 
به طول انجامید، فرصتى براى قدردانى پاپ از حضرت 
آیت ا... العظمى سیســتانى به دلیل مبارزه او به همراه 
شیعیان با خشونت و مشکالت بزرگ سال هاى اخیر در 
دفاع از ضعیف ترین ها و مظلوم ترین ها و تأکید بر قداست 

زندگى انسان و اهمیت وحدت مردم عراق بود.

بوئینگ ارمنستان 
در ایران ناپدید شد؟

   ایسنا | طى روزهاى گذشــته برخى رسانه هاى 
خارجى شایعاتى درباره ناپدید شدن هواپیماى بوئینگ 
737 ارمنستان در آســمان ایران مطرح کردند. این در 
حالى است که بر اساس درخواست خلبان و به دلیل نقص 
فنى، این هواپیما در روزهاى ابتدایى اسفند ماه درخواست 
فرود اضطرارى در فرودگاه مهر آباد را داشت و در حال 
حاضر این هواپیما توســط تیم فنى شرکت هواپیمایى 
ارمنستان در حال تعمیر و رفع نقص فنى است و به نظر 

مى رسد تا هفته آینده به مقصد این کشور پرواز کند. 

دعوا نبود که!
   پانــا | فاطمــه هاشــمى رفســنجانى از اعضاى 
شــوراى مرکزى حزب اعتدال و توسعه و فعال سیاسى 
درباره کاندیداتورى محســن هاشــمى در انتخابات 
ریاســت جمهورى ســال 1400 توضیح داد: محسن 
برنامه اى براى نامزدى در انتخابات ندارد و این موضوع 
فعًال براى او جدى نیست. وى به بحث هاى شکل گرفته 
بین محسن رفسنجانى و فائزه هاشمى نسبت به انتخابات 
ایاالت متحده آمریکا و «دونالد ترامپ» واکنش نشان داد 
و گفت: اصًال دعوا و تنشى میان فائزه و محسن به وجود 
نیامد، باالخره افراد براى بیان نظراتشان آزادند و همانطور 
که یاسر گفت این گونه اظهارنظرهاست که به آزادى بیان 

معنا مى بخشد.

گزارش نهایى در هفته جارى
   ایلنا | سخنگوى سازمان هواپیمایى گفت: گزارش 
نهایى ســانحه هواپیمایى اوکرایــن در هفته جارى به 
صورت عمومى منتشر مى شود. ذیبخش تأکید کرد: در 
انتشار عمومى گزارش نهایى هیچ سانسورى نخواهیم 
داشت و در این گزارش به مسائل فنى پرداخته شده است.

مطهرى: من اصلح هستم 
   خبــر گــزارى صداوســیما | على مطهرى 
در پاسخ به اینکه آیا ممکن اســت در انتخابات ریاست 
جمهورى مقابل على الریجانى نقش نامزد پوششى را 
ایفا کند مى گوید: اصًال با چنین هدفى نیامدم، کســى 
که کاندیدا مى شود مى خواهد بگوید اصلح است واال اگر 
کسى کاندیدا شود و بعد بگوید آقاى الف بهتر از من است، 
مى پرسند چرا کاندیدا شدى؟ این روش درستى نیست 
یعنى اگر کســى دیگرى را اصلح مى داند خودش نباید 
بیاید بنابراین اگر من کاندیدا شدم معنى اش این است 
که خودم را اصلح مى دانم، اینکه مردم چه تشــخیص 

مى دهند بحث دیگرى است. 

ابتالى معاون «پوتین» 
به کرونا

   ایلنا | نخســت وزیر روســیه از ابتــالى معاون 
رئیس جمهورى این کشــور به ویروس کرونا خبر داد. 
«میخائیل میشوستین»، دیروز -شــنبه- اعالم کرد 
که «ماکسیم اورشــکین»، معاون «والدیمیر پوتین»، 
رئیس جمهورى این کشور به ویروس کرونا مبتال شده 
است. پیش تر نیز دو تن از مقام هاى بلند پایه روسیه و در 
صدر آنها شخص میشوســتین به ویروس کرونا مبتال 

شدند. پوتین هنوز واکسن کرونا را تزریق نکرده است.

خبرخوان

سرو کهنسال شهرستان مهریز در استان یزد به سرو ابرکوه مشهور 
است که برخى آن را کهنسال ترین موجود زنده دنیا مى دانند.

دانشمند روس «الکساندروف»، عمر این سرو را بیش از 4500 سال 
مى داند ولى پس از آن دانشمندان بازدیدکننده از ژاپن و روسیه عمر 
درخت را تا 7000 سال تخمین زده اند. این سرو کهنسال نهمین اثر 
طبیعى ثبت شده کشور در میانه محله تاریخى منگاباد در بافت قدیم 
و در جوار جاده ترانزیت تهران به بندرعباس قرار گرفته است.  این 
موجود زنده داراى ارتفاعى بیش از 30 متر و قطر 7 متر است که به 
گفته اهالى محل به علت طوفان شدید بخش زیادى از آن شکسته 
است. بنا بر عقیده بعضى از ساکنان، این درخت توسط زرتشت کاشته 
شده و از همین رو این سرو با نام «سرو زرتشت» هم شناخته مى شود.  
سرو چندهزارساله یزد و منطقه اطراف آن به دلیل قرارگیرى در مسیر 
جاده ابریشم و همچنین مســیر زیارتى مشهد، مورد تکریم است و 
امروزه هم برخى مراسم مذهبى در گرد این درخت برگزار مى شود. 
«مارکوپولو»، جهانگرد و تاجر ونیزى، در کتاب  خود به سرو ابرکوه 
اشاره کرده است. اوج شکوه این ســرو پاى در خاك را مى توان در 
اواسط فصل بهار به تماشا نشست که پس از گذر این همه سال، هنوز 

بارور و سرسبز است. 

شکوه سروى که «مارکوپولو» 
فیلم هاى تکان دهنده اى از وضعیت وحشتناك بازار هاى محلى نیجریه منتشر شده که احتمال را به شگفتى وا داشت 

ایجاد یک بیمارى کشنده دیگر را به وجود مى آورد.
حیوانات پرشمارى شامل پانگولین ها، پستانداران و الك پشت هاى دریایى - چه مرده و چه 
زنده - در فضا هاى محدود در بازارى بزرگ در ابوجاى نیجریه نگهدارى مى شوند. این حیوانات 
به صورت زنده و مرده در حالى به فروش مى رسند که محل نگهدارى آنها به شدت آلوده است 
و کارگران نیز بدون دستکش این جانوران را حمل مى کنند و به مردم و رستوران هاى مختلف 

مى فروشند. 
شواهد نشان مى دهد فروشندگان حیوانات را گاهى به صورت زنده مى جوشانند. انواع پانگولین، 
سگ، الکپشت و دیگر جانوران با روش هایى بسیار دردناك کشته مى شوند تا بعداً مورد طبخ 
قرار بگیرند. در حالى که گفته شده یک بازار محلى مشابه در ووهان چین سال گذشته موجب 
شیوع کرونا شد حاال این بازار در نیجریه به عنوان خاستگاه یک ویروس خطرناك دیگر معرفى 
مى شود. «مالکوم بنت»، استاد بیمارى هاى مشترك انسان و دام در دانشگاه ناتینگهام گفت: 
اگر بخواهید خطر انتقال انسان و دام را به حداکثر برسانید مى توانید تماس انسان را با طیف 

وسیعى از حیوانات خانگى و وحشى بیشتر کنید؛ حاال این حیوانات چه مرده باشند و چه زنده.
کرونا، سارس، مرس، ابوال، اچ آى وى، طاعون بوبونیک، هارى، ویروس نیل غربى و بیمارى 

الیم همه از حیوانات نشأت مى گیرند.

احتمال شیوع یک بیمارى کشنده دیگر

امام جمعه شهر درچه گفت:ما به هیچ وجه با ورزش مخالفتى نداریم 
اما رعایت شئونات اسالمى ضرورى است.

حجت االسالم سید محمدعلى موســوى در خطبه هاى نماز جمعه 
شهر درچه با اشاره به حاشیه سازى جریان هاى ضدانقالب از مواضع 
هفته قبل تر وى در خصوص عدم رعایت شئونات اسالمى در جریان 
تمرینات صخره نوردى گفت: قســمتى از خطبه هاى هفته گذشته 
شهر ما در فضاى مجازى مطرح شــده که برداشت هاى نادرستى 
از آن انجام شده اســت که در مرحله اول باید بگویم که برخى این 
سخنان را تقطیع کرده و آنچه به نفع خود بوده را در فضاى مجازى 

منتشر کرده اند.
وى با اشاره به اینکه آن قســمت تقطیع شده مربوط به اعتراض ما 
و مردم باغیرت شهر درچه به صخره نوردى مختلط و بدون رعایت 
شئونات اسالمى توسط گروهى در کوه ســفید این شهر ایراد شده 
بود، خاطر نشان کرد: ما به هیچ وجه با ورزش مخالفتى نداریم اما در 
هیچ کجاى قانون و شرع مقدس اجازه ورزش مختلط بدون رعایت 

شئونات اسالمى صادر نشده بلکه ممنوع است.
وى افزود: در چند ساله گذشته مذاکراتى بین مسئوالن شهر به ویژه 
شوراى اسالمى و سپاه پاسداران با مســئوالن ورزش استان براى 
ورزش کوهنوردى و صخره نوردى در کوه سفید انجام شده بود که 
آنجا مسئوالن ورزش استان متعهد به رعایت تمام شئونات اسالمى 
در کوه سفید شدند که با این اتفاقات تعهد مذکور نیز نقض شده است.

امام جمعه شــهر درچه گفت: در خصوص صخره نوردى مختلط در 
این کوه بر اســاس اخبارى که در دست اســت تذکرات الزم داده  
شده اما مورد توجه این گروه صخره نوردى واقع نشده است،ضمن 
اینکه باید به این نکته نیز توجه داشــت که دو تن از شهداى گمنام 
دفاع مقدس در این مکان آرمیده اند که از این  جهت این مکان بسیار 
مورد احترام مردم عزیز و شهیدپرور درچه است که زیارتگاه و پایگاه 

معنوى شهر ماست.

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا در حاشیه شصتمین جلسه این ستاد گفت: در سطح کشور 
و استان هاى مختلف روند بیمارى در مجموع یک روند تقریبًا با ثبات است؛ گرچه گردش 

ویروس انگلیسى در اکثر استان ها اتفاق افتاده است.
وى درباره استان خوزستان نیز گفت: استان خوزستان وضعیت متفاوتى دارد و همچنان روند 
بیمارى صعودى است و میزان بیماران افزایش یابنده است و تعداد بیماران بسترى باالست و 
به دنبال آن مرگ و میرها هم قطعاً باالست و شاید باالتر هم برود. رئیسى استان چهارمحال 
و بختیارى را دیگر استانى معرفى کرد که درباره آن نگرانى دارند و گفت: گرچه هنوز خیلى 
موارد بیمارى افزایش نیافته اما نشــانه هایى مى بینیم که نیاز است دقت بسیار بیشترى در 
مورد این استان انجام شود که مبادا درگیر ویروس جهش یافته و انگلیسى شود. وى همچنین 
گفت: در مورد استان هاى قزوین و همچنین تا حدودى استان البرز باید مراقبت بیشترى شود.

امام جمعه درچه: 
ورزش مختلط ممنوع است

3 استان مراقب باشند

اقدام به هواپیماربایى در مســیر اهواز به مشــهد و فرود 
اجبارى هواپیماى فوکر 100 متعلق به شرکت هواپیمایى 
ایران ایر در فرودگاه اصفهان که پنج شــنبه شب با پرواز 
شــماره 334  از فرودگاه اهواز به سمت مشهد مقدس به 
پرواز در آمده بود، بازتاب زیادى در رسانه ها داشت. حاال 
جزئیات کاملى از اقدام فردى که در آن پرواز حضور داشت و 
این ماجراى پرالتهاب را رقم زد منتشر شده است. بر اساس 
اظهارات اولیه، عامل این توطئه قصد داشته است هواپیما را 
پس از ربایش در فرودگاه یکى از کشورهاى حاشیه جنوبى 

خلیج فارس به زمین بنشاند.
گزارش جزئیات

آنطور که خبرگزارى «تسنیم» گزارش داده است، ساعت 
22 و 10 دقیقه پنج شنبه شب هفته گذشته پس از گذشت 
20 دقیقه از پرواز، یکى از مسافرین به نام «محمدحسین 
حقیقت منش» 54 ساله، برگه اى را به مهماندار مى دهد که 
بر روى آن عبارتى با مضمون «من بمب گذارى شــده ام؛ 
ریموت دست شخص دیگرى هست» و مى گوید که این 
برگه را به امنیت پرواز برسان و بگو که «هواپیما به آسمان 
اهواز برگردد». پس از دریافت پیام تهدید، مسئول حفاظت 
پرواز تدابیرى را به خلبان، مهمانداران و سایر اعضاى تیم 

امنیت پرواز ابالغ مى کند.
مهاجم پس از ناکامى، با یک قبضه سالح کمرى که بعد از 
دستگیرى مشخص شد پالستیکى است به جلوى کابین 
مراجعه کرده و مى گوید این هواپیما باید به آســمان اهواز 
برگردد و تهدید مى کند اگر ارتفاع کم شــود یا هواپیما به 
زمین بنشــیند، آن را منفجر مى کنم. سپس مهاجم زیپ 
کاپشــن خود را پایین کشــیده و یک جلیقه دســت ساز 
انتحارى (با چند تکه چوب، چسب پهن و سیم برق) که بر 

تن داشته به سرتیم امنیت پرواز نشان مى دهد.
نیروهاى امنیتى، مهاجم را در ردیف 3 مهار و هواپیما با 63 

نفر مسافر، دو نفر خلبان و کمک خلبان و چهار نفر مهماندار 
در ســاعت 22 و 40  به ســالمت در فرودگاه اصفهان به 
زمین مى نشیند. هواپیماربا به همراه خانواده (همسر و دو 
فرزندش) پس از دستگیرى، تحویل سپاه استان اصفهان 

مى شود.
بار مسافرین و هواپیما توسط چک و خنثى یگان حفاظت 
هواپیمایى فرودگاه اصفهان مورد بازرسى مجدد قرار گرفته 
و مورد خاصى مشاهده نمى شــود. با بررسى هاى بیشتر 

مشخص شده که هواپیماربا فاقد هرگونه سوء سابقه است.
فرود در منطقه امن

در همین حال محمدحسن ذیبخش، سخنگوى سازمان 
هواپیمایى کشــور هم در بیان جزئیات این ماجرا اظهار 
کرد: پرواز 334 شرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران 
(هما) از نوع فوکر 100 در مسیر اهواز به مشهد در موقعیت 
اصفهان تهدید به بمب گذارى شد و پرواز سریعاً در ساعت 
22 و 40 دقیقه به فرودگاه اصفهان تغییر مسیر داد. وى با 

بیان اینکه این پرواز 63 مسافر و 9 خدمه پرواز داشت، افزود: 
خلبان ضمن اعالم وضعیت فوق العاده درخواست فرود در 
اصفهان داشت که بدون مشکل فرود آمد و سپس هواپیما 

به منطقه امن هدایت و مسافران پیاده شدند.
رویدادهاى داخل هواپیما 

امــا روزنامه «جام جم» در شــماره روز گذشــته خود در 
بیان اتفاقاتى کــه در آن 30 دقیقه التهــاب آور در داخل 
هواپیما گذشته است نوشــت: «ماجرا از وقتى شروع شد 
که یکى از مســافران از روى صندلى اش بلند شد و بعد از 
درگیرى با مهمانداران ادعا کرد، به خود بمب وصل کرده 
و هواپیما با تغییر مســیر باید در یکى از کشورهاى حاشیه 
خلیج فارس فرود بیاید. هواپیماربا از سرمهماندار خواست 
موضوع را به خلبان اطالع دهد. او مدام تهدید مى کرد اگر 
خواســته اش اجرا نشــود، هواپیما را در آســمان منفجر 
مى کند. این تهدیدها وحشت به جان 63 مسافر و 9 خدمه 
فوکر 100 انداخته بود. خلبان که به نزدیکى اصفهان رسیده 
بود، موضوع را به برج مراقبت اطالع داد و بعد از بررســى 
اوضاع قرار شد هواپیما در  فرودگاه اصفهان فرود اضطرارى 

داشته باشد.»
آماده باش در فرودگاه

اما در آن ساعات در فرودگاه اصفهان چه گذشت؟ به این 
سئوال، منصور شیشــه فروش، مدیرکل مدیریت بحران 

استاندارى اصفهان پاسخ داده است: 
زمانى که این حادثه اعالم شــد، بالفاصله بــا فرودگاه 
اصفهان هماهنگى به عمل آمد و فرودگاه همکارى الزم 
را در این زمینه انجام داد، هواپیما ســالم بر زمین نشست 
و مسافران به ســالن پروازهاى خارجى هدایت و در هتل 
استقرار پیدا کردند. روز جمعه مسافران هواپیما در سالمتى 
کامل با پرواز جایگزین به سمت مشــهد حرکت کردند. 
مسافران در فرودگاه اهواز تست کرونا را انجام داده بودند و 

مشکلى در این زمینه وجود نداشت.»

جزئیات دقایق پر التهاب هواپیماربایى در آسمان اصفهان 

30 دقیقه تا مهار در «ردیف 3»

کاوشگر استقامت که 18 فوریه روى مریخ فرود آمده، براى نخستین بار روى سیاره حرکت کرد.
این کاوشگر که به اندازه یک خودرو است به طور آزمایشى مسافت6/5 متر را روى ســیاره سرخ حرکت کرد. این عملیات حدود 33 دقیقه طول کشید و 
طى آن استقامت به سمت جلو رفت، به مکان اولیه بازگشت و به عقب حرکت کرد. سرعت کاوشگر 0/016 کیلومتر بر ساعت بود. آنایس ظریفیان یکى از 
مهندسان پروژه کاوشگر استقامت در آزمایشگاه JPL ناسا در کالیفرنیا مى گوید: نخستین عملیات حرکت ما به خوبى پیش رفت. کاوشگر عملکرد خوبى 
داشت و ما هیجان زده هستیم. هرچند ابعاد استقامت با کاوشگر کنجکاوى که در سال 2012 روى مریخ فرود آمد متفاوت است، اما اصالحات انجام شده 

در سیستم حرکتى به آن کمک مى کند مسافت طوالنى ترى را در هر بار طى کند.

کاوشگر «استقامت» روى مریخ حرکت کرد

مانى مهدوى
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40هزار راننده متخلف 
سرهنگ محمدرضا محمدى رئیس پلیس راهور استان 
اصفهان گفت: بیـش از 40هزار خودرو به علت داشـتن 
پالك مخدوش، سـرعت غیرمجاز، انجام حرکت هاى 
هنجارشـکن و غیره اعمـال قانون و همچنیـن 1800 
خودرو احضار و توقیف شده و سرانجام به مراجع قضایى 

معرفى شده اند.

جشنواره آنالین
شهردار اصفهان از برگزارى یک نمایشگاه و جشنواره 
مشترك آنالین هنر میان دو شهر اصفهان و فلورانس 
خبر داد. قدرت الـه نوروزى در گفت و گـوى آنالین با 
داریو ناردال شـهردار فلورانس، خواهرخوانده ایتالیایى 
اصفهـان اظهار کـرد: امکان ایجـاد این  نمایشـگاه را 
برقرار مى کنیم تا این موضوع به عنـوان آغازى براى 
همکارى هاى جدید و توافق میان دو شـهر اصفهان و 

فلورانس محسوب شود.

معلم فداکار
معلم فوالد شـهرى در حرکتى انسان دوسـتانه زندگى 
دوباره به دانـش آموز خود اهدا کرد. ندا اسـپنانى، دانش 
آموختـه دبیرى علـوم تجربى ومعلـم این دانـش آموز، 
پس از پیگیرى غیبت یکى از دانش آمـوزان در کالس 
آنالین، متوجه مى شود نفس هاى این بیمار به شمارش 
افتاده و در بیمارستان بسترى و براى ادامه زندگى نیازمند 
دستگاه اکسیژن است. این معلم  شبانه کپسول اکسیژن 
را تهیه کرده و سفیر نجات این دانش آموز دچار رماتیسم 

قلبى مى شود.

گازگرفتگى 6 نفر 
گازگرفتگـى، شـش  نفـر را در منطقـه فشـارك در 
شهرستان اصفهان راهى بیمارستان کرد. مدیر حوادث و 
فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: در این حادثه 
شش نفر 13 تا 25 ساله در اثر نشت گاز منوکسیدکربن از 
بخارى گازسوز درمنزل مسکونى دچار گازگرفتگى شدند. 
غفور راستین افزود: مصدومان این حادثه گازگرفتگى به 

بیمارستان فارابى اصفهان منتقل شدند.

توسعه شبکه ارتباطى
مخابرات منطقه اصفهان در راسـتاى توسعه همه جانبه 
عدالت ارتباطى و کسـب رضایت مشترکان همراه اول، 
با احـداث و بروزرسـانى سـایت هاى BTS در سـطح 
شهرسـتان گلپایـگان اقـدام به توسـعه زیرسـاختهاى 
ارتباطى شبکه سـیار در این شهرسـتان نموده است. با 
تجهیز سایت صالح پیغمبر به تکنولوژى 4G امکان بهره 
مندى طیف وسیعى از مشـترکین شهرستان گلپایگان 
در روستاهاى ُدر،  تیکن، شورچه، شـرکت زراعى و ... از 

اینترنت پرسرعت همراه اول، فراهم گردید.

الیروبی سرچشمه زرگرآباد
بنا به گزارش روابط عمومی آبفا نایین، طی عملیاتی که 
توسـط گروه اجرائیات آب و فاضالب شهر انارك انجام 
شد مخزن محل سرچشمه زرگرآباد شهر انارك الیروبی 

و نظافت شد. 

واگذاري 155 انشعاب 
به گـزارش روابط عمومی آبفـا منطقـه 2، در بهمن ماه 
آبفا منطقه اقدام به واگذاري 81 انشعاب فاضالب و 74 

انشعاب آب، به مشترکین متقاضی نموده است.

افتتاح بلوار در خمینى شهر
بلـوار آیـت ا... احمدى(ره) خمینى شـهر به طـول 750 
متـر در خمینى شـهر به بهـره بردارى رسـید. شـهردار 
خمینى شهر گفت: این طرح شامل آزادسازى ، زیرسازى، 
جدول گذارى و آسفالت  با  250 میلیارد ریال هزینه افتتاح 
شـد. على اصغر حاج حیـدرى افزود: این بلـوار با اتصال 
بلوار توحید به بلوار صفاییه از بار ترافیکى این دو خیابان 

شهرى مى کاهد.

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: یکى از اقدامات مهمى که پس از 20 سال 
در شهر اصفهان انجام شــد، تکمیل کمربند سبز شهر 
اصفهان بوده که در این راستا در روز درختکارى امسال 
53 هکتار کاشت درخت و درختچه در پارك جنگلى پرتو 

انجام شد.
فروغ مرتضایى نژاد افزود: با همکارى شــهر اصفهان و 
شاهین شهر کاشت درخت در 120 هکتار از کمربندى 
سبز شهر که در آلوده ترین نقطه شهر قرار گرفته، انجام 
خواهد شد که در حال حاضر طراحى این فضا انجام شده 
و در اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان در حال 

بررسى است.
وى تصریح کرد: در راســتاى اقدامات هر ســاله براى 
پاسداشــت ارزش درخت و فرهنگ سازى درختکارى، 
امسال نیز برنامه ریزى شده تا عالوه بر 580 هزار درخت 
و درختچه اى که در تمام نقاط شــهر از جمله پارك ها و 
فضاهاى جدیداالحداث کاشته شده، تعداد 50 هزار نهال 

به مناسبت روز درختکارى بین شهروندان توزیع شود.
نهال هاى در نظر گرفته شده از نوع خرمالو، نارنج، عناب، 
سرو شیراز و آبشار طالیى به صورت مثمر و غیر مثمر در 
نظر گرفته شده که به طور رایگان درب منازل شهروندان 

توزیع مى شود.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: فاز دوم واکسیناسیون کرونا در اصفهان تا دوشنبه 
به پایان مى رسد، براى واکسیناسیون کامل کادر درمان 
مرتبط با کرونا ویروس در مراکز درمانى استان حدود 2 
هزار دوز واکسن و براى واکسینه کردن همه کادر درمان 

استان بیش از 12 هزار دوز واکسن دیگر نیاز است.
رضا فدایى ادامه داد: براى اجراى فاز سوم واکسیناسیون 
کرونا ســهمیه واکسیناســیون براى اســتان اصفهان 
مشخص نشده اســت، اما بیش از 12 هزار دوز واکسن 
دیگر براى واکســینه کردن همه کادر درمان در استان 

اصفهان نیاز است.

وى خاطرنشــان کرد: تاکنون حدود 8 هزار و 230 دوز 
واکسن اسپوتنیک وى روســى در اختیار دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان قرار گرفته اســت که حدود 730 دوز 
آن مربوط به فاز اول و حدود 7 هزار و 500 دوز واکسن 
نیز مربوط به فاز دوم است و تاکنون تنها واکسن روسى 
در چرخه واکسیناسیون اســتفاده شده و انواع دیگرى از 

واکسن ها را براى واکسیناسیون نداشته ایم.
وى با تاکید بر این که توزیع واکسن کرونا عادالنه انجام 
مى شــود، تصریح کرد: به مراکزى که تحت پوشــش 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیستند نیز واکسن کرونا 

ویروس تعلق مى گیرد.

اتمام فاز دوم واکسیناسیون 
در اصفهان تا فردا

کمربند سبز کالنشهر اصفهان 
تکمیل شد

رئیس اداره پیش بینى هواى اســتان اصفهان گفت: 
اصفهان در آخر هفته و از ظهر روز پنج شنبه به پیشواز 

سامانه بارشى مى رود.
فاطمه زهرا سیدان اظهار داشــت: موج ناپایدار روز 
پنج شنبه هفته گذشته منجر به بارش در اکثر مناطق 
استان شد که در این راستا با بارش برف در ارتفاعات 
و 32 میلى متــر بارش باران در ســمیرم و همچنین 

6 میلى متر بارش باران در شهر اصفهان همراه بود.
وى ادامه داد: بر اســاس پیش بینى  از بعدازظهر روز 
جمعه شاهد وزش بادهاى شدید بودیم که بیشترین 
شدت وزش باد در دهاقان با یکصد کیلومتر بر ساعت 

و شــهر اصفهان با 80 کیلومتر بر ســاعت به ثبت 
رسیده است.

رئیس اداره پیش بینى هواى استان اصفهان تصریح 
کرد: با عبور موجى ضعیــف از بخش هاى مرکزى 
کشور در روزهاى دوشنبه و سه شنبه، با افزایش ابر و 
گاهى وزش باد نسبتًا شدید تا شدید همراه مى شویم. 
وى افزود: شدت وزش بادهاى پیش رو در مقایسه با 
شدت وزش بادهاى روز جمعه ناچیز است اما با این 
وجود وزش باد شــدید براى مناطق جنوبى، غربى و 
شرقى و همچنین از بعدازظهر روز دوشنبه براى شهر 

اصفهان پیش بینى مى شود.

اصفهان در انتظار آخر هفته بارانى

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف فرش 
اصفهان گفت: با نزدیک شدن به سال نو شاهد فعالیت 

قالیشویى هاى بدون مجوز هستیم.
عصاچى نرخ مصوب قالیشــویى ها در استان اصفهان 
گفت: نرخ مصوب براى شستشو هر متر فرش ماشینى 
10 هزار تومان است. در شهر اصفهان 30 کارخانه و 110 
دفتر قالیشویى داریم. افراد باید فرش هاى خود را فقط 
به قالیشویى هایى بسپارند که داراى مجوز کسب باشند.

او افزود: البته ممکن اســت بعضى از فرش ها پوسیده 

باشند و یا به مواد شوینده حساس باشند و دچار مشکل 
شوند. افرادى که زیر نظر اتحادیه فرش هستند رعایت 

بیشترى نسبت به این موارد دارند.
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دســتباف 
فرش اصفهان گفت: با نزدیک شدن به سال نو برخى 
ســودجویان بدون ذاشــتن هیچ هویت مشخصى و 
فقط با یک شــماره تماس روى تبلیغات خود فعالیت 
قالیشــویى انجام مى دهند که با این افراد به شــدت 

برخورد مى کنیم.

جوالن قالیشویى هاى غیرمجاز 

در سال هاى گذشته کارشناسان همواره بر لزوم کاهش 
وابستگى کشور به پول نفت تاکید داشتند. در این بین 
منابع مختلفى همچــون افزایش صادرات غیرنفتى، 
خصوصى سازى، توسعه گردشــگرى و برخوردارى 
از منابع مالیاتى براى جایگزینى نفت پیشــنهاد شده 
که مهمترین آن ها افزایش درآمدهاى مالیاتى دولت 
مى باشــد. ترویج فرهنگ پرداخت مالیات و روشن 
کردن زوایاى مثبت قوانیــن جدید مالیاتى همچون 
نظام مالیات بر ارزش افزوده، نقشى تعیین کننده در 

تحقق اهداف بلند برنامه هاى کالن اقتصادى و نیل 
به افق اقتصادى مورد انتظــار دارد که باید عالوه بر 
بکارگیرى روش هایى که منجر به افزایش درآمدهاى 
مالیاتى شــوند، به ارتقاى فرهنگ مالیاتى به عنوان 
مهمترین رکن نظام مالیاتى توجه بیشــترى شــود. 
اگر مردم پرداخت مالیــات را وظیفه خود در کمک به 
رشد و توسعه کشور تلقى کنند،  بدون شک بسیارى از 
مشکالت دولت برطرف شده و با پرداخت داوطلبانه 

مالیات، هزینه هاى وصول کاهش مى یابد.

نقش مالیات در تحقق اهداف بلندمدت

معاون اســتاندار اصفهان گفت: ورود شــهروندان استان 
چهارمحال و بختیارى به استان اصفهان از رو شنبه (دیروز) 
با توجه به قرار گرفتن این اســتان در وضعیت قرمز ممنوع 

اعالم شده است.
حجت ا... غالمى در حاشیه شصت و پنجمین جلسه ستاد ملى 
مقابله با کرونا که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه شیوع بیمارى کرونا و به ویژه ویروس 
جهش یافته انگلیسى در استان چهارمحال و بختیارى به 
وضعیتى مشابه با وضعیت خوزستان نزدیک شده است، اظهار 
داشت: از این رو با توجه به مراودات زیاد شهروندان دو استان 
اصفهان و چهارمحال و بختیارى، تقاضا داریم شهروندان 

این استان به اصفهان سفر نکنند.

وى با بیان اینکه طى یک هفته اخیر محدودیت هایى براى 
ورود شهروندان خوزستانى به استان اصفهان اعمال شده 
بود، افزود: این محدودیت ها همچنان برقرار است و از روز 
شــنبه (دیروز) این محدودیت ها براى شــهروندان استان 

چهارمحال و بختیارى نیز اعمال خواهد شد.
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان با بیان 
اینکه در جلسه روز شنبه ستاد ملى مقابله با کرونا در خصوص 
ســفرهاى اســتانى مطابق با وضعیت رنگ بندى شهرها 
تصمیم گیرى شد، ابراز داشــت: بر این اساس سفر به همه 
شهرها و اســتان هایى که در وضعیت نارنجى و قرمز قرار 
دارند، ممنوع است. همچنین سفر از اســتان هاى قرمز و 
نارنجى به سایر استان ها که در وضعیت زرد و آبى قرار دارند، 

ممنوع اعالم شده است.
غالمى با بیان اینکه در حال حاضر شهروندان استان اصفهان 
با توجه به اینکه این استان در وضعیت زرد و آبى قرار دارد، 
امکان سفر به اســتان هاى دیگر را دارند، گفت: همچنین 
مســافران مى توانند بــا رعایت دقیق دســتورالعمل هاى 

بهداشتى و رزرو محل اقامت به اصفهان سفر کنند.
وى با بیان اینکه بر اســاس مصوبه امروز ستاد ملى مقابله 
با کرونا مدارس، خانه هاى استیجارى، مهمانسراها، مراکز 
دولتى، کمپ هاى نوروزى امکان پذیرش مسافر را ندارند، 
اضافه کرد: در ایام نوروز در مبادى ورودى اســتان کنترل 
و نظارت شدید براى ورود خودروهاى غیر بومى متعلق به 

استان هاى قرمز و نارنجى خواهیم داشت.

معاون استاندار با اشاره به شیوع ویروس جهش یافته کرونا در استان همجوارخواستار شد؛

چهارمحالى ها به اصفهان سفر نکنند

رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید در اصفهان با 
بیان اینکه نیاز روزانه مردم اصفهان به مرغ بین 500 تا 
600 تن بود، گفت: طى چند شب گذشته 900 تن مرغ در 
کشتارگاه هاى اصفهان کشتار شده، اما با توجه به تقاضاى 
باالى مردم در آستانه شب عید و نگرانى براى گرانى مرغ ، 

تمام مرغ کشتار شده در اصفهان مصرف مى شود.
محمدعلى فروغى درباره برخى صف هاى خرید مرغ در 
اصفهان، توضیح داد: به خصوص طى یک سال گذشته 
شاهد نوسانات شدید مرغ هستیم، البته در بازه اى از زمان 
تولیدکنندگان با کمبود نهاده هــا مواجه بودند، اما امروز 

نهاده ها توسط دولت تحویل مرغداران شده و مرغدار نیز 
باید مرغ را تحویل بازار دهد.

وى با تاکید بر اینکه توزیع مرغ به شــدت تحت نظارت 
و به فراوانى در بازار اســت، گفت: تا پیش از این، مرغ در 
بازارهاى کوثر توزیع مى شد، اما به دلیل برخى ایرادات 
ستاد استانى کرونا مبنى بر رعایت نشدن پروتکل ها، از 
امروز توزیع مرغ گرم با قیمت مصوب در سطح شهر توزیع 
مى شــود، البته با توجه به تقاضاى باالى مردم احتمال 
مى رود صف هاى خرید مرغ در مرغ فروشــى ها شکل 
بگیرد. فروغى با بیــان اینکه با وجــود فراوانى، میزان 

تقاضاى مردم براى خرید مرغ حتى دو برابر گذشته شده 
است، گفت: تمام فروشندگان مرغ در سطح شهر اصفهان 
موظفند مرغ را با قیمت مصوب 21 هزار و 500 تومان به 
مردم عرضه کنند که در صورت فروش با قیمت باالتر، با 

آنها برخورد خواهد شد.
وى همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت پاى 
مرغ 20 هزار تومان است، گفت: در شرایطى که نوسانات 
مرغ در بازار زیاد بود، مــردم روى به خرید متعلقات مرغ 
آورده بودند، اما اکنون مردم تمایل به خرید مرغ با همان 

نرخ مصوب دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید پیش بینى کرد

احتمال تشکیل صف هاى خرید مرغ در اصفهان

استان اصفهان با اقلیم نیمه خشــک، براى کشت 
زیتون مناسب اســت. مصرف آب این درخت نسبت 
به دیگر کشت ها، بسیار کم اســت و این درخت در 
محیط هاى شهرى نیز کاشته مى شود. از سال 95 نیز 
صحبت هایى درباره کشت زیتون هاى اسپانیایى در 
اصفهان مطرح شد، اما تاکنون سرمایه گذارى خارجى 

براى کشت این محصول انجام نشده است.
سعادت شاهپورى، کارشناس زیتون و پسته سازمان 
جهاد کشاورزى اســتان اصفهان با اشاره به این که 
چیزى به نام کشت اســپانیایى و یا نهال اسپانیایى 
نداریم گفت: ارقام زیتون کشــت شــده در استان 
اصفهان داخلى و خارجى هستند که یک نوع از این 
زیتون ها اسپانیایى است، اما سرمایه گذارى خارجى 
نداشــتیم و ســرمایه گذارى هاى داخلى را نیز فقط 

باغداران انجام دادند.
شاهپورى درباره ارائه تسهیالت به کشاورزان افزود: 
به کشاورزانى که خواهان ورود به این عرصه باشند 
مشــاوره رایگان مى دهیم و در طول کشت آن ها را 
همراهى مى کنیم. زیتون در دو منظور فضاى ســبز 
و تولید قابل استفاده است و محصول آن به صورت 

روغنى و کنسروى برداشت مى شود.

چرا پاى زیتون هاى اسپانیایى به اصفهان نرسید؟

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان به 
مناسبت روز بدون حادثه به وسیله بالگرد ناجا از تردد 
خودروها در محورهاى شرقى اســتان بازدید کرده و 

دستورات الزم را به کارشناسان این پلیس صادر کرد.
سرهنگ اصغر زارع در حاشیه بازدید هوایى از محورهاى 
شرقى استان اصفهان، اظهار کرد: در این بازدید نواقص 
موجود در جاده ها و نقاطى که حضور مأموران در آنجا 
احساس مى شد به صورت دقیق رصد و دستورات الزم 

براى ارائه خدمات رسانى بهتر و جلوگیرى از هرگونه 
حادثه رانندگى به کارشناسان پلیس راه صادر شد.

وى با اشاره به اثرات مثبت بازدیدهاى هوایى در کنترل 
و پیشگیرى از حوادث رانندگى افزود: مجموعه مأموران 
و کارشناســان پلیس راه اســتان اصفهان به صورت 
شبانه روزى آماده هرگونه خدمت رسانى به رانندگان 
هستند تا هیچ گونه حادثه اى براى آنان به وجود نیاید و 

سفر امن و بى خطرى داشته باشند.

بازدید هوایى از نواقص جاده اى استان 

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
بیمارستان هاى اســتان باید آماده افزایش ظرفیت هاى 
پذیرش و بســترى بیماران مشــکوك به کووید 19 در 
صورت ســیر پیش رونده این بیمارى در روزهاى آینده 

باشند.
آرش نجیمــى افــزود: با توجــه به پیــش بینى هاى 
صورت گرفته درباره افزایش مــوارد ابتال در اصفهان و 
وضعیت استان هایى مانند خوزســتان، تغییراتى درباره 
بیمارســتان هاى مرجع کرونا در استان و نحوه افزایش 
ظرفیت آنها در صورت ســیر پیش رونده بیمارى کووید 

19 اعمال شده است.
وى با  بیان اینکه بیمارستان خورشید اصفهان از شانزدهم 
اســفند با همه ظرفیت خود به عنوان بیمارستان مرجع 
نسبت به پذیرش و بســترى بیماران مشکوك به کرونا 
اقدام مى کند، گفت: با تبدیل شدن وضعیت این مرکز به 
مرجع کرونا، پذیرش بیماران روانپزشکى نیازمند خدمات 
بسترى به عهده بیمارستان هاى فارابى و شهید آیت ا... 
مدرس و بیماران بخش مســمومان به عهده بیمارستان 

الزهرا(س) است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان این 

که بیمارستان عیسى بن مریم(ع) از بیستم اسفند بیمار 
جدید مشــکوك به کرونا پذیرش نمى کند، اضافه کرد: 
بیمارستان امین باید به گونه اى برنامه ریزى کند که در 
صورت افزایش تعداد بیماران کرونا از دهم فروردین سال 
آینده، آمادگى پذیرش و بسترى بیماران کووید 19 را با 

همه ظرفیت خود داشته باشد.
نجیمى ادامه داد: بیمارســتان کودکان امام حسین(ع) 
از شانزدهم اســفند به عنوان بیمارســتان مرجع اطفال 
مشکوك به کرونا نسبت به پذیرش و بسترى آنها اقدام 

کرده است.
وى با اشــاره به اینکه مادران باردار مشــکوك به کرونا 
و نوزادان آنها باید در بیمارســتان الزهرا(س) پذیرش و 
بسترى شوند، خاطرنشان کرد: بیمارستان سیدالشهدا(ع) 
نیز باید 25 درصد از ظرفیــت تخت هاى فعال خود را به 
پذیرش و بسترى بیماران مبتال به سرطان مشکوك به 

کرونا اختصاص دهد.
نجیمى اضافه کــرد: مدیریت درمان ســازمان تامین 
اجتماعى باید به گونه اى برنامه ریزى کند که از بیستم 
اســفند جارى آمادگى اختصاص 150 تخت بسترى از 
ظرفیت یکى از بیمارستان هاى شــهر اصفهان را براى 

پذیرش و بسترى بیماران مشکوك به کرونا داشته باشند.
وى با بیان اینکه در صورت ســیر پیش رونده بیمارى، 
بیمارستان شهید آیت ا... صدوقى از بیست و پنجم اسفند 
باید آمادگى اختصاص 100 تخت از ظرفیت تخت هاى 
خود را جهت پذیرش این گروه از بیماران داشــته باشد، 
تاکید کرد: براى ســایر بیمارستان ها در شهرستان هاى 
مختلف استان، شرایط افزایش تخت و ظرفیت بسترى 
در صورت افزایش تعداد مبتالیان، مشــخص و به آنها 

اعالم شده است.

آماده باش به بیمارستان هاى اصفهان 
از ابتداى سال تاکنون 3 هزار میلیارد و 223 میلیون 

ریال گمرکات استان اصفهان در آمد داشته است.
مدیرکل گمرکات اســتان با اشــاره به بسته بودن 
مقطعى مرز ها به علت  شــیوع کرونا گفت: این مبلغ 
در مقایسه با ســال قبل کاهش نیافته و معادل سال 

گذشته است.

رسول کوهســتانى پزوه افزود: قانون وصول حقوق 
ورودى، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهردارى 
و ســایر عوارض نظیر یک درصد هالل احمر و حتى 
به منظور حمایت از تولیدات داخلى وصول عوارض 
صادراتى براى کاال هاى مانند سنگ هاى خام و کار 

نشده، حبوبات، مرغ و... به عهده گمرك است.

درآمد 3000 میلیارد ریالى گمرکات استان
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محمدرضا گلزار از بازگشت خود 
به اجرا با مســابقه «هفت خان» 

خبر داد.
«برنده باش» عنوان یک مسابقه 
با اجــراى محمدرضا گلــزار در 
سال 97 روى آنتن شبکه سه سیما 
 رفت و در قالب طرح 15 ســوال، 
مبالغى تا سقف 100 میلیون تومان 

به شرکت کنندگان اهدا مى کرد.
پخش این مســابقه تلویزیونى در 
سال 98 به واسطه شباهت سازوکار 
اجرایى اش با «قمــار» متوقف و 
شنیده شد که پس از توقف پخش 
مســابقه «برنده باش»، سازمان 
صداوســیما هنوز با اسپانسر این 
برنامه تسویه حساب کامل نکرده 
اســت و عوامل آن بعد از تعطیلى 
برنامه در حال رایزنى با صداوسیما 
بوده اند تا بتوانند این برنامه را در 

شبکه نمایش خانگى تولید کنند.
چند روز پیــش بود کــه یکى از 
رسانه ها خبر داد محمدرضا گلزار 
که اجرا را با مسابقه «برنده باش» 
آغاز کرده قرار است با یک برنامه 
جدید در شــبکه نمایش خانگى 

دوباره به این عرصه بازگردد.
خود محمدرضا گلــزار روز جمعه 
با انتشار عکســى خبر داد که این 
برنامه «مسابقه هفت خان» است.

هنوز خبرى مبنى بــر نام عوامل 
ســازنده، زمان پخش و رویکرد 
مســابقه اطالعاتــى در دســت 
نیست اما شــنیده ها حاکى از آن 
است که این مسابقه براى شبکه 
نمایش خانگى تولید و به صورت 
انحصارى از پلتفــرم نماوا پخش 

خواهد شد.
در نهایت باید منتظر ماند و دید این 
مسابقه مى تواند موفق به دریافت 

مجوز از ساترا شود یا نه.

پرویــن قائم مقامى که به واســطه دخترش (بهاره 
رهنما) و ایجاد تغییر در زندگى اش، با سریال «خانه 
اجاره اى» پا به عرصه بازیگرى نهاد حاال به یکى از 
بازیگران پرکار سریال هاى طنز تلویزیون تبدیل شده 
است. «مرد هزار چهره»، «مسافران»، «در حاشیه 1 
و 2» و «ساختمان پزشکان» از جمله مجموعه هاى 
کمدى اى است که قائم مقامى در آنها به ایفاى نقش 
پرداخته است. این شب ها آى فیلم انگلیسى سریال 
ساختمان پزشکان را براى مخاطبان انگلیسى زبان 
خود به روى آنتن برده است. به همین بهانه، گفت و 
گویى با پروین قائم مقامى، بازیگر نقش محبوبه در 
این اثر جذاب و دیدنى انجام شده که بخش هایى از 

آن را مى خوانید.
از زمانى کــه وارد حوزه بازیگرى 
شده اید، همیشــه نقش مادر را 
بازى کرده اید. نقشى که در سریال 
ساختمان پزشــکان ایفاگرش 
هستید چه تفاوتى با مادرانى دارد 
که پیش از این بازى کرده بودید؟

همه مادرها در یک سرى ویژگى ها با هم مشترك و 
به هم شبیه هستند. مادرى هم که من در ساختمان 
پزشــکان نقشــش را بازى مى کردم، در خیلى از 
خصوصیات شــبیه همه مادرها بود. خانواده اش را 
دوست داشت و نسبت به زندگى و عاقبت اطرافیان و 
به خصوص پسرانش حساس بود. شاید تفاوت 
اصلــى اش با خودم در این بــود که خیلى 
سروصدا و شــلوغ کارى داشت و البته در 
زندگى دیگران و به خصوص عروسش 

سرك مى کشید. از این چند مدل رفتار او که بگذریم، 
اشتراکات زیادى با خودم داشت و خیلى شبیه بودیم.

چگونه شــد که به تیم بازیگران 
ساختمان پزشکان اضافه شدید؟

آقاى صحــت درباره نقش محبوبــه با من صحبت 
کردند و درباره ویژگى  هاى شخصیتى و رفتارى او 
توضیح دادند. از نقش خوشــم آمد و قبول کردم که 

بازى اش کنم.
چرا همکارى تان بــا صحت در 
سریال هاى بعدى ادامه پیدا نکرد؟
حتماً قسمت نبوده است و گرنه خود من از همکارى با 
او کامًال راضى هستم و اگر دوباره براى بازى دعوتم 

کند، بدون لحظه اى تردید قبول خواهم کرد.
با وجودى که از ورودتان به عرصه 
بازیگرى زمان زیادى نمى گذرد؛ 
اما عمده کارهاى تان متعلق به ژانر 
کمدى است. این حضور پررنگ 
در عرصه طنز به انتخاب خودتان 
بوده یا بر اساس پیشنهاداتى که 

شده است؟
اتفاقاً خودم دوست دارم نقش هاى جدى را هم تجربه 
کنم. به هر حال، به عنوان یک بازیگر دوســت دارم 
توانایى هاى خــودم را محک بزنم. بــا این حال، از 
نقش هاى طنز هم ناراضى نیستم و آن ها را دوست 
دارم. هر نقشى لطف خودش را دارد و این را هم باید 
در نظر داشته باشــید که بازى در نقش هاى کمدى 
در مقایســه با ُرل هاى جدى خیلى سخت تر است و 
پیچیدگى هاى خاص خودش را دارد. کار طنز خیلى 

ظریف است و باید توانایى کنترلش را داشته باشى.
نگــران نیســتید کــه در قالب 
مادرهاى مهربان اما کمى عصبى و 
شلوغ کلیشه شوید. مثًال نقش تان 
در ســریال «در حاشــیه» شبیه 
محبوبه «ســاختمان  پزشکان» 

نبود؟
همه مادران در نهایت شــبیه به هم هستند و البته 
تفاوت هایى را با هم دارند. شاید میان این دو نقشى 
که نام بردید، شباهت هایى باشد؛ اما قطعًا از بعضى 
جهات اختالفاتى هم دارند. هیچ وقت نمى شود که دو 
نقش کامًال شبیه هم باشند. البته خودم هم همیشه 
تالش کرده ام تا در انتخاب هایم دقت داشته باشم و 

نقش هاى شبیه به هم را نپذیرم.
شــما به واســطه دخترتان وارد 
عرصه بازیگرى شــدید. حاال و 
پس از گذشت سال ها، بازیگرى 
چقدر براى تان جدى شده است؟

االن که خیلى جدى شده است. ورود من به بازیگرى 
بیشتر براى ایجاد تغییر در روند زندگى ام و از تنهایى 
درآمدن بود. اما حاال واقعا به بازیگرى عالقه دارم و به 
عنوان یک عالقه و حرفه به آن نگاه مى کنم. دوست 
دارم فرصتش فراهم شــود تا بتوانــم در نقش هاى 

مختلف و متفاوت ظاهر شوم.
این روزها مشــغول چــه کارى 

هستید؟
فعال به خاطر کرونا خانه نشــین هســتم و ترجیح 

مى دهم کار نکنم.

ورود من به بازیگرى براى از 
تنهایى درآمدن بود

به مناسبت صد سالگى اولین فیلم بلند چارلى چاپلین، 
فیلم هاى ترمیم شــده او در سینما هاى جهان نمایش 

داده مى شوند.
صد ســال از زمانى که چارلى چاپلین اولین فیلم بلند 
خود به نام «پسر بچه» را کارگردانى و در آن بازى کرد، 
مى گذرد. اکنون تعدادى از بهترین فیلم هاى کمدى 
صامت وى ترمیم شــده اند تا در ســینما هاى جهان 

اکران شوند.
کمپانى فیلم فرانسوى MK2 و همینطور توزیع کننده 
بین المللى Piece of Magic در بیانیه اى اعالم 
کردند در همکارى با یکدیگر سالگرد صدساله شدن 
اولین اثر چارلى چاپلین را برگزار مى کنند. فیلم هایى که 
از چارلى چاپلین احیا شده، شامل آثار کالسیکى مثل 
«در جست و جوى طال»، «روشنایى شهر»، «سیرك»، 

«عصر جدید» و «دیکتاتور بزرگ» مى شود.
کمپانى MK2 نســخه احیا شــده فیلم ســینمایى 
«پســربچه» را فصل پاییز در فرانسه اکران مى کند و 
توزیع کننده Piece of Magic هم تالش مى کند، 

این فیلم را در حدود 50 منطقه به اکران برساند.
رئیس کمپانى MK2 در این باره گفت: در سال 1921، 
فیلم سینمایى «پسر بچه» مهارت هاى چاپلین را در 
زمینه هنر و تبدیل شدن به یک ستاره تایید کرد. امسال 
در همکارى با Piece of Magic، چارلى چاپلین 
را به سینما هاى سراســر جهان باز مى گردانیم و حفظ 

میراث و آثار او را ادامه مى دهیم.
ایــن دو کمپانى همچنیــن اعالم کردنــد که براى 
فیلم هاى چاپلین، پوســتر و تریلر هاى جدیدى براى 

ارائه دارند.

ورود دوباره 
«چارلى چاپلین» به 
سینماها ى جهان

خانواده على انصاریان 

ـوالى بود که در 
رد بود؟! این سـ

 انصاریان مجــ
على

س پاسخگو نبود 
روزهاى نخســت درگذشــتش هیچک

ن در بیمارستان 
 که على انصاریا

ن روزها و زمانى
درحالیکه هما

ى از عشق هردو 
ه اسدزاده در فضاى مجاز

بسترى بود دخترى به نام آسی

دختر که بازیگر 
ى نزد و حاال این 

 اما باز کسى حرف
 ازدواجشان نوشت

و آینده

 انصاریان نامزد 
که 5 سال با على

تى ادعا مى کند 
ما و تلویزیون است با انتشار پس

سین

ت اتفاق نیفتاده است. 
ز عروسى هیچ وق

ولى رسیدن به رو
بوده 

رخى از اعضا نزدیک 
رد بود و بعد از ادعاى اسدزاده هم ب

لى انصاریان مج
ه همه مى دانند ع

تا جایى ک

ین باره ساعاتى 
ه نامزد نداشته است. در هم

 که او به هیچ وج
ب این ادعا نوشتند

 انصاریان با تکذی
خانواده

ى انصاریان آن 
شى پسرخاله عل

 بود که مجید قری
ن این ادعا در فضاى مجازى نگذشته

از وایرال شد

چ نامزد و همسرى نداشته است... 
ستاگرام خود نوشت: على هی

را تکذیب کرد و در صفحه این

سینما آغاز کرد. وى در 
زیون، کار حرفه اى خود را از 

یگر سینما و تلوی
آسیه اسدزاده باز

در فیلم طاقباز نقش مهمى بازى کرد و توانست با مهارت خود، آن 
سال 1396 

د. اسدزاده در این 
ن سینما مطرح کن

ش را میان مخاطبا
ش و همچنین خود

نق

ر کنار بازیگرانى 
ى داشته و همکارى د

م اسدزاده همکار
فیلم با شهرا

ى ها، افشین سنگ چاپ و 
ى، ســارا خوئین

نظیر مهدى ماهان

شهریار حیدرى بر تجارب او افزود.

ازدواج او را تکذیب کرد

ساخت مجموعه کمدى اجتماعى «دودکش 2» به کارگردانى 
برزو نیک نــژاد و تهیه کنندگى زینب تقوایــى، به تازگى در 

تهران آغاز شده است.
تصویربردارى این سریال، در لوکیشن هاى متنوعى در تهران 
از جمله مناطق ازگل و دارآباد آغاز شــده اســت و همچنان 

ادامه دارد.
هومن برق نورد، امیرحســین رستمى، ســیما تیرانداز، نگار 
عابدى، محمدرضا شیرخانلو، یاس نوروزى و بهنام تشکر در 

این ســریال بازى کرده اند و به زودى چهره هاى دیگرى به 
این گروه مى پیوندند.

در خالصه داستان سریال آمده است: «خانواده فیروز مشتاق 
که بى قیف و قپى به سفرى رفته اند، در راه بازگشت به تهران 
با دخترى همسفر مى شوند که از نظر بهروز، «نیمه گمشده» 
قلمداد مى شــود و این، شــروعى براى فرو رفتن خانواده در 
آمپاس اســت! بماند که با آنچه از نصرت و شرایط جدیدش 
مشهود به نظر مى رسد، بستر قمپزش گسترده تر از قبل شده 

اســت و با عقبه اى که از آنان ســراغ داریم، ماجرا هایى آغاز 
مى شوند که بى هیچ شائبه اى در زندگى همه و بویژه کسانى 

که پا به قالیشویى مى گذارند، تاثیرگذار هستند!».
نخستین فصل این سریال به کارگردانى محمدحسین لطیفى 
و تهیه کنندگى زینب تقوایى در ماه رمضان سال 1392 روى 

آنتن شبکه یک رفت.
 

آغاز 
تصویربردارى 
«دودکش 2» 

رابى 
یل مح

سماع
ا

بازى 
اسماعیل محرابى 

در مجموعه تلویزیونــى «افرا» به 
کارگردانى بهرنگ توفیقى آغاز شد. اسماعیل محرابى 

هنرمند پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر در سریال «افرا» به کارگردانى 
بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى مشترك مجید موالیى و محمدکامبیز دارابى به تازگى مقابل 

دوربین رفته است. او در این ســریال نقش کاراکترى به نام سیروس را دارد که بخشى از گره گشایى 
او صورت مى گیرد.داستان با حضور 

تصویربردارى سریال درام اجتماعى و خانوادگى «افرا» همچنان در 
شمال کشور ادامه دارد و تاکنون بیش از نیمى از پروژه جلوى دوربین 
رفته است. مهدى ســلطانى، پژمان بازغى، روزبه حصارى، مینا 
وحید، فریبا متخصص، پیام دهکردى، علیرضا آرا، نسرین بابایى، 
محمد صادقى، هامون سیدى، ســارا باقرى، مهرداد بخشى، آریا 
دلفانى، فهیمه مؤمنى، بهمن صادق حسنى و ... گروه بازیگران 

این سریال را تشکیل مى دهند.
این مجموعه تلویزیونى که قصه آن در فضاى 

معاصر مى گــذرد، محصول گروه 
فیلم و سریال شبکه اول 

سیماست.
 

ىىبى ررحرا ححم للیل ییع ااما ممس ا
بازى 

اسماعیل محرابى 
در مجموعه تلویزیونــى «افرا» به 

کارگردانى بهرنگ توفیقىآغاز شد. اسماعیل محرابى
هنرمند پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر در سریال«افرا» به کارگردانى

بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى مشترك مجید موالیى و محمدکامبیز دارابى به تازگى مقابل 
دوربین رفته است. او در این ســریال نقش کاراکترى به نام سیروس را دارد که بخشى از گره گشایى 

اعىو خانوادگى «افرا» همچنان در 
ن بیش از نیمى از پروژه جلوى دوربین 
ى، پژمان بازغى، روزبه حصارى، مینا

 دهکردى، علیرضا آرا، نسرین بابایى، 
ى، ســارا باقرى، مهرداد بخشى، آریا 
بهمن صادق حسنى و ... گروه بازیگران 

 را تشکیل مى دهند.
موعه تلویزیونى که قصه آن در فضاى 

 مى گــذرد، محصول گروه
اول و سریال شبکه

است.

رررررورضور با ح او صورت مى گیرد.داستان
تصویربردارى سریال درام اجتما
شمال کشور ادامه دارد و تاکنون
رفته است. مهدى ســلطانى
وحید، فریبا متخصص، پیامد
محمد صادقى، هامون سیدى
دلفانى، فهیمه مؤمنى، به
این سریال ر
این مجم
معاصر
فیلم و
سیما

وست
را» پی

به «اف

ری ب ق و و ى ب
شدهمجوز از ساترا شود یا نه.

بازى
ساخت
هستی

که پیش
همه مادرها در یک
به هم شبیه هست
پزشــکان نقشـ
خصوصیات شــ
ن دوست داشت و
به خصوص
اصلــى
سروص
زندگ

محمدرضا گلزار 
با «هفت خان» به 
اجرا بازمى گردد
  سپیده شریعت رضوى / 

خبرگزارى صبا |

فیلم «هفت رنگ» با نام قبلى «مارپیچ» به تهیه کنندگى محســن 
شــایان فر با پایان یافتن تدویــن وارد مرحله صداگــذارى و ضبط 

موسیقى شد.
فیلم «هفت رنگ» به نویسندگى حسن مشگالتى، کارگردانى سعید 
جلیلى و تهیه کنندگى محسن شایان فر که پیش از این «مارپیچ» نام 
داشت، با پایان یافتن تدوین وارد مرحله صداگذارى و ضبط موسیقى 
شد. سعید محمدى مطلق ساخت موسیقى این فیلم بهنام سعیدى 
صداگذارى و میکس نهایى را برعهده دارنــد که این روزها در حال 

آماده سازى نهایى کار هستند. 
قصه این فیلم درباره شخصى است که بنا به دالیل اجتماعى متهم 

به سرقت است.
حمید لوالیــى، عنایت بخشــى، فریبا متخصص، رامین راســتاد، 

فخرالدین صدیق شریف، اصغر سمسار زاده، بهرام ابراهیمى، على 
مسلمى، محمدرضا ایرانمنش، آرش نوذرى، داریوش سلیمى، آرمیتا 
مرادى، اکبرسنگى، حسین چنگى، نجات علیمراد، بهرام فرزام، حمید 
کاشانى، گیالشعبانپور، منصوره ایلخانى، حسن زارع، رها شیرازى و 

با هنرمندى محمدحسین بلوکات در «هفت رنگ» حضور دارند.

«مارپیچ» به «هفت رنگ» 
تغییر نام داد

مادر بهاره رهنما:
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مدافع چپ تیم فوتبال ســپاهان این روزها به دلیل آســیب دیدگى دور از 
میادین است ولى همچنان خنده از صورتش نمى رود.

همانطور که سجاد شــهباززاده در یکى از مصاحبه هاى خود در مورد آن 
با شــوخى و خنده صحبت کرد، احتماال اگر بخواهیم یکى از سیمبل هاى 
(ایموجى) فضاى مجارى را براى توصیف روحیات اخالقى شایان مصلح 

در نظر بگیریم، ایموجى  خنده مى تواند به بهترین شــکل این بازیکن 
را توصیف کند.

شــایان مصلح در این فصل به دلیل حضور امید نورافکن در 
پســت دفاع چپ، کمتر فرصت بازى پیدا کرده ولى باز هم 

خنده از صورت او نمى رود. او که در دربى اصفهان و دیدار 
برابر شهرخودرو یکى از بازیکنان اصلى سپاهان بود، 
پیش از دیدار برابر استقالل با آسیب دیدگى از ناحیه 

همسترینگ مواجه شد و این مسابقه را از دست داد.
مصلح در جریان پیروزى تیمش مقابل شــاگردان 
قلعه نویى نیز یکى از غایبان تیمش بود ولى رفته 
رفته با بهبود مصدومیت مهیاى بازى مى شــود 
و پس از دیدار طالیى پوشــان مقابل آلومینیوم 
اراك مــى تواند بار دیگر در دســترس محرم 

نویدکیا قرار بگیرد.

تو فقط بخند!

سخنگوى باشــگاه ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه این تیم به 
دنبال یک مدافع است گفت: فکر مى کنم نمونه گیرى دوپینگ 
در لیگ برتر فوتبال رها شده است و عده اى از این مسئله سوء 

استفاده مى کنند.
رســول کربکندى در گفتگویى با بیان اینکه این تیم به دنبال 
جذب بازیکن از اســتقالل و پرسپولیس نیســت، تاکید کرد: 
مجتبى حسینى سرمربى تیم ما دنبال نام ها و ستاره ها نیست و 
بازیکنان با انگیزه را جذب مى کند. یک مدافع وسط مى خواهیم 
و در حال رایزنى هستیم. بازیکنى مى خواهیم که در نیم فصل 
نخست، بازى کرده باشد. دو بازیکن از گل گهر گرفته ایم و دو 
بازیکن سرباز هم بازگشــته اند. به تدریج در نقاطى که بازیکن 

مى خواستیم، کامل مى شویم.
کربکندى بــا انتقاد از بــاال رفتن قیمت بازیکنــان در فوتبال 
ایران تصریح کرد: قیمت ها خیلى وحشــتناك شــده اســت. 
نمى دانم این قیمت ها را چه کســى این فصل اینقدر زیاد کرد. 
تا باشــگاه ها با هم متحد نشــوند، این وضعیــت ادامه خواهد 

داشت.
وى در ادامه درباره دالیل جدایى على دشتى از ذوب آهن باوجود 
تاکید باشگاه براى حفظ این بازیکن اظهار کرد: على دشتى براى 
ما خوب بازى نکرد. او مرتب آسیب مى دید و فقط سعى مى کرد 
در بازى هاى بزرگ براى ذوب آهــن بازى کند. او باعث به هم 
ریختگى تیم مى شد ولى امیدوارم در گل گهر موفق باشد. دشتى 

از نظر فنى بازیکن خوبى بود ولــى از مدت ها پیش از اتمام نیم 
فصل ساز جدایى کوك کرد.

سخنگوى باشــگاه ذوب آهن همچنین با اشاره به لزوم کنترل 
دوپینگ در لیگ برتر فوتبال، خاطرنشــان کــرد: فکر مى کنم 
کمیته دوپینگ کار را در لیگ برتر فوتبال رها کرده اســت. با 
توجه به تفکرات بعضى از سرمربیان که دست به چنین کارهایى 
مى زنند، هرچه بیشتر به ســمت انتهاى لیگ مى رویم، کنترل 
دوپینگ ضرورت پیدا مى کند. قبًال افســران کنترل دوپینگ 
ناگهانى به تیم ها سر مى زدند و تست دوپینگ مى گرفتند ولى 
االن خبرى نیست. نباید این مسئله رها شود چون یک عده از آن 

سوء استفاده مى کنند.

علیرضا حقیقى 18 ســاله  بود که با پرســپولیس قرارداد بســت اما براى 
رسیدن به دروازه  سرخپوشــان مدت زیادى انتظار کشید. نام او در فوتبال 
ایران در بازى پرســپولیس و سایپا بر ســر زبان ها افتاد، زمانى که فرشید 
کریمى( برادر على کریمى) بــا خطا از زمین اخراج شــد و حقیقى درون 
دروازه ایســتاد تا با مهار ضربــه پنالتى على دایى خیلى زود به شــهرت 

برسد.
دروازه بان خوش تیپ و جوان پرسپولیس از مهار پنالتى على دایى تا  جام 
جهانى 2014 که  دروازه بان اصلى تیم ملى فوتبال ایران شــد، راه سخت 
و سنگالخى را طى کرد اما خیلى زود اشــباع شد و نه تنها روند پیشرفتش 
متوقف شد بلکه سیر نزولى اش را با سرعت طى کرد. شاید اگر او قدر خود 
را مى دانست امروز در تیمى مثل گل گهر ســیرجان در لیگ برتر شرایط 

بهترى داشت!
تلخ اســت که شــماره یک تیم ملى فوتبال ایران در 4 مســابقه آخر تیم 

گل گهرسیرجان نیز نیمکت نشین شــود آن هم به فاصله کمتر از 6 سال. 
اینکه حقیقى دلش نخواســت بعد از جام جهانى پیشرفت کند به خودش 
مربوط است اما واقعا باید پرسید چرا تیمى مثل گل گهر که در قواره یک تیم 
مدعى سعى کرده بازیکنان تاثیرگذارى را جذب کند به سراغ چنین مهره  

سوخته اى مى رود؟!
حقیقى در لیگ برتر بیستم از 16 مســابقه در 5 بازى غایب بوده و در 11 
مسابقه اى که در میدان حضور داشته 12 گل دریافت کرده است.( احتمال 
خطاى آمارى یک یا دو گل وجود دارد.) هیچکــس نمى  تواند بگوید که 
چرا دروازه بانى گل مى خورد بلکه مهم این اســت که دروازه بان گل هاى 
کودکانه  یا به اصطالح فوتبالى ها گل مفت نخورد که متاســفانه حقیقى 
حداقل در یکى دو مســابقه به دلیل اشــتباه هایى که داشت عامل باخت 

تیمش شده است.
گل به خودى که او در بازى با پیکان وارد دروازه گل گهرسیرجان کرد باعث 

شد صحنه  خنده دارى در لیگ برتر را شاهد باشیم که محمد نادرى پیکان 
با یک پرتاب اوت گلزنى کند و بعد هم از دوستانش بپرسد چرا گل به اسم 
من ثبت نشد؟!  حقیقى را چه کســانى به تیم گل گهر پیشنهاد دادند؟! این 
دروازه بان با چه دستمزدى به این تیم متمول لیگ برترى پیوست؟ آیا واقعا 
حقیقى در لیگ برتر بیستم از عملکرد خودش رضایت دارد که انتظار داشته 

باشد منتقدان از او ایراد نگیرند؟!
ستاره ملى پوش سابق فوتبال ایران خیلى راحت از عرش به فرش رسید و 
حاال هم در گل گهر گاهى میدان رقابت را به مهرداد بشاگردى مى بازد اما 
براى برخى دوستان که او را با سالم و صلوات و به اسم ملى پوش به گل گهر 
بردند چه باك؟! آنها اکنون  براى حقیقى به به و چه چه مى کنند و همواره 
مى خواهند او را یکى از بهترین هاى دروازه بانى فوتبال ایران نشان بدهند 

مساله اى که با واقعیت همخوانى ندارد. 
شاید 9 سال پیش اگر حقیقى یا بستگانش به حرف هایى که رسول کربکندى 

در مورد افت این دروازه بان زد توجه مى کردند اکنون حقیقى شرایط 
متفاوتى در لیگ برتر ایران داشت. رسول کربکندى در 16 فروردین 
1391 در مورد علیرضا حقیقى  اظهار داشت: «  زمانى که حقیقى 
در پرســپولیس بود، اگر معمارزاده نیمکت نشین مى شد، اعتراض 
مى کرد، اما وقتى که او به دروازه بان اول تبدیل شــد، از فرصتى که 

در اختیارش قرار گرفت به خوبى استفاده نکرد.»
شــاید حقیقى اکنون هم بتواند دلخوش به 

برخى مطالب دور از واقعیت دوســتانش 
باشد اما بهتر است که او نقدها را بخواند 
و با خود فکر کند چرا او که زمانى شماره 
یک تیم ملى فوتبال ایــران بود اکنون 
تبدیل به بازیکنى نیمکت نشین در لیگ 

برتر شده است؟

بازیکن تیم ملى فوتبال ایران کــه از تیم داماش گیالن راهى 
اروپا شد به دلیل منحل شدن تیم ایرانى خود رقم قابل توجهى از 
انتقالش به تیم انگلیسى را نصیب فدراسیون فوتبال خواهد کرد.

باشگاه برایتون انگلیس بابت انتقال علیرضا جهانبخش مبلغ 
18 میلیون یورو به حساب باشگاه آلکمار هلند واریز کرده است 
تا ضمن دریافت رضایتنامه این باشگاه هلندى بابت انتقال او، 
هزینه حق رشد جهانبخش که در 19 سالگى به آلکمار پیوسته 

بود را پرداخت کند.
باشگاه انگلیسى در تاریخ سوم مردادماه 1397 با عقد قراردادى 
رسمى، هافبک تیم ملى ایران را با مبلغى جالب توجه که نگاه 
رسانه هاى فوتبالى این کشــور را به خود جلب کرد به خدمت 
گرفت تا بتواند از حضور ســتاره جوان آلکمار در لیگ جزیره 

بهره مند شود.
باشگاه برایتون طبق قوانین فیفا در خصوص پرداخت حق رشد 
او باید به باشگاهى که جهانبخش را در دوران 12 تا 19 سالگى 

آموزش فوتبال داده است پرداخت کند.
پولى که با توجه به حضور این بازیکن در دوران نوجوانى خود در 
باشگاه داماش گیالن باید به حساب این باشگاه واریز شود اما 
انحالل کامل باشگاه داماش در اوایل آذرماه سال جارى سبب 

شد تا باشــگاه فعلى جهانبخش در انگلیس موظف به 
پرداخت آن به حساب فدراسیون فوتبال ایران شود.
مبلغى حدود چهار درصــد از مبلغ کل رضایتنامه 

جهانبخش بابت انتقال از آلکمار به برایتون که 
به فدراسیون فوتبال ایران مى رسد.

پیگیرى هاى خبرنگار مهر از یک منبع موثق 
نشــان از پرداختى رقمى حــدود 680 هزار 
تا 700 هزار یورو به حســاب فدراســیون 
فوتبال دارد. این در حالى است که وکالى 
فدراسیون فوتبال در گفتگوهاى رسانه اى 
خود تنها به دریافت مبلغ 573 هزار یورو از 
این پول اشاره کرده اند و مشخص نیست 

این رقم بر چه اساسى بیان شده است.
هدیه اى بــادآورده کــه جهانبخش در 
روزهاى آغازین شــروع به کار شهاب 
الدین عزیزى خادم در قامت ریاست به 

فدراسیون فوتبال خواهد داد.
 فدراسیون فوتبال طبق قوانین پروژه 
«مشــارکت» در آیین نامــه نقل و 
انتقاالتى فیفا موظف است تمامى این 
مبلغ را صرف رشد بازیکنان در رده هاى 

پایه کند و این مبلغ را به بازیکنانى 

که در دوران حضور جهانبخش در داماش گیالن حضور داشتند 
بدهد تا آنها فوتبال خود را به طور حرفه اى ادامه دهند.

پولى که در صورت عدم توجه فدراســیون فوتبال ایران براى 
توسعه زیرســاخت هاى خود در امور پایه مى تواند توسط فیفا 

مورد بررسى قرار بگیرد.
انتقال جهانبخش به فوتبال اروپا از ابتدا براى داماشى ها سود 
داشت چرا که این باشگاه در دوران فعالیت خود با مالکیت امیر 
عابدینى نیز مبلغ هزار یورو در یکى از بانک هاى کشور ترکیه 
دریافت کرد اما طولى نکشید که این باشگاه شمالى امتیاز خود 
را فروخت و سپس نتوانست بدهى هاى خود را پرداخت کند تا 
منحل شــده و هم تیمى هاى جهانبخش روزهاى سخت غیر 

را آغاز کنند!فوتبالى خود 

آندرانیک تیموریان کاپیتان سابق تیم ملى که بدون خداحافظى 
رسمى از فوتبال دور شد  39ساله شد.

این ایام سالروز تولد هافبک دفاعى اســت که در درون زمین 
فوتبال تمام وجودش را خرج مى کرد و ایــن حس به آدم القا 

مى کرد او  براى سرزمینش در حال جنگ است.
شماره 14 دوست داشتنى که خیلى زود و در اوج جوانى یکى از 
بازیکنان ثابت ایران در جام جهانى 2006آلمان شد و  در خیلى 
از تیم هاى ایرانى و لیگ انگلســتان  دیده شــد ،ولى مردم و 
هواداران فوتبال همواره او را یک استقاللى متعصب  مى دانند.

آندرانیــک در یکــى از بهتریــن تیــم هــاى رده جوانان و 
امید اســتقالل به همــراه مجتبى جبارى و خســرو حیدرى  
رگــه هایــى از فوتبالیســتى متفــاوت را به اهالــى فوتبال 
نشــان داد و ایــن را تــا آخرین روزهــاى فوتبالش نشــان 

داد.
بازى او با دست شکسته در برابر کره جنوبى در اولسان و پاس 
گل صعود او به جام جهانى به قوچان نژاد در همان بازى یکى از 
ماندگارترین تصاویر ساخته شده توسط او براى هواداران فوتبال 
است.دستى که در طول بازى ودر اواخر نیمه اول شکست ولى 
نتوانست آندرانیک را به نیمکت ذخیره ها منتقل کند.بازگشت 

او به تهران با دست وبال بر گردن از عمق فاجعه رونمایى کرد 
تا اهالى فوتبال به یقین بیشــترى در رابطه با روح جنگجوى 

آندو برسند.
تکل تماشــایى او روى حرکت پابه توپ لیونل مســى در جام 
جهانى 2014و بلند شدن او با توپ هنوز هم حس غرور را به هر 

ایرانى منتقل مى کند.
نجات پروانه در بند چمن در بازى برابر بوریرام در تایلند و گل 
تماشایى او به همین تیم که بهترین گل تاریخ لیگ قهرمانان 
آسیا در نظر ســنجى ها انتخاب شــد تا ابد از ذهن هواداران 

استقالل نخواهد رفت.
او که به بازوبند کاپیتانى تیم ملى هم رســید تا تنها مسیحى 
تاریــخ فوتبال ایران باشــد که جلوتــر از بقیــه بازیکنان در 
بازى هاى ملــى به زمین مســابقه مى آید بــراى آخرین بار 
دو ســال قبل در تیم گســترش فوالد دیده شــد و در نهایت 
بــدون خداحافظى رســمى براى همیشــه فوتبــال راکنار 

گذاشت. 
پسر جنگنده و متعصب فوتبال ایران که در زمین مسابقه اهل 
باج دادن به هیچ فوتبالیســتى نبود تا افتخــار محله مجیدیه 

تهران شود.

هفته پیش بود که باشگاه پرســپولیس اعالم کرد پرونده ماریو 
بودیمیر که از این باشگاه به فیفا شکایت کرده بود، مختومه شد. 
بدهى این باشگاه به این بازیکن 457 هزار یورو بود که 32 هزار و 
500 یورو سود و جریمه دیرکرد هم به آن اضافه شد. بودیمیر که با 
نظر مستقیم برانکو و البته با تایید مدیران وقت پرسپولیس به این 
تیم پیوست در 18 بازى توانســت تنها 2 گل براى پرسپولیس به 
ثمر برساند و با این تعداد گل کامال مشخص است که بودیمیر چه 

کیفیتى داشته است.
مبلغ چند میلیاردى که بودیمیر توانســت از پرسپولیس دریافت 
کند، مى توانست بسیارى از مشــکالت این باشگاه را حل کند و 
حتى براى جذب چندین بازیکن باکیفیت هزینه شود؛ اما قراردادى 
که با بودیمیر بسته شــد، آنقدر یک طرفه بود که این بازیکن به 
راحتى موفق شــد همه مبلغ قرارداد و حتى جریمه دیرکرد آن را 

دریافت کند.
با این حال، با وجود گذشت چند ماه از جدایى بودیمیر و کنار گذاشته 
شــدن مدیران وقت، همچنان ابهامات زیادى در خصوص این 
قرارداد وجود دارد و جالب اســت که اطالع رسانى دقیقى نیز در 
این باره انجام نمى شود. هرچند پس از این موضوع، تصمیم وزارت 
ورزش براى تعلیق جذب بازیکن خارجى اتفاق افتاد و این تصمیم 

مى تواند فرصتى باشد براى باشگاه ها تا در چگونگى جذب بازیکنان 
خارجى تجدیدنظرى داشته باشند؛ اما در حال حاضر این توقع وجود 
دارد مدیرانى که قرارداد بودیمیر و قراردا هاى این چنینى را امضا 

کردند پاسخگوى عملکردشان باشند.
اگر این مدیران مجبور شــوند مبلغ قرارداد بودیمیر را از حساب 
شخصى خود بپردازند آن وقت است که دیگر هیچ مدیرى براى 
کســب محبوبیت میان هواداران کارى نمى کند که در دراز مدت 
به یک چالش جدى براى باشگاه تبدیل شود. در آن زمان برانکو 
براى اینکه به بودیمیر که هموطنش است لطفى کرده باشد او را به 
پرسپولیس آورد؛ اما این موضوع نباید باعث مى شد مدیران وقت 
پرسپولیس با هر درخواست غیرمنطقى این بازیکن موافقت کنند. 

پرسپولیس و استقالل به خاطر ســوءمدیریت مدیرانش در طول 
چند ســال گذشته با مشــکالت جدى زیاد رو به رو شــده اند. در 
اســتقالل هم چنین اتفاقاتى کم رخ نداد و حتى شنیده شد که در 
دوره قبلى مدیریت این باشگاه قرارداد چند بازیکن این تیم چند 
برابر شده است. با توجه به همه اتفاقاتى که در بحث قرارداد هاى 
بازیکنان و مربیان استقالل و پرسپولیس رخ داده، الزم و ضرورى 
اســت که نظارت جدى ترى روى عملکرد مدیران این باشگاه ها 

صورت بگیرد.

سامورایى 
که براى 
سرزمینش 
مى جنگید

پول
 هست
پاسخگویى 
نیست

کربکندى:  دشتى باعث به هم ریختگى ذوب آهن مى شد

آرمان رمضانى مهاجم بلندقامت پرسپولیس که 
در تابستان سال جارى به جمع شاگردان یحیى 
گل محمدى اضافه شده بود پس از ناکامى در 
امر گلزنى براى این تیم از جمع شاگردان یحیى 
گل محمدى جدا شد تا حضورى کوتاه مدت در 

این تیم داشته باشد.
رمضانى که قرارداد بلندمدت ســه ساله را با 
پرسپولیس امضا کرده بود براى فصل نخست 
حضورش رقمى بالغ بر ســه میلیــارد تومان 

دریافت مى کرد.
مهاجم بلند قامت ســرخ ها بــراى نیم فصل 
حضورش در این باشــگاه، یک میلیارد تومان 
دریافتى داشت و مابقى طلب خود را نیز بابت 
گرفتن رضایتنامه از پرســپولیس بخشــید تا 

مشکلى براى انتقال نداشته باشد.
رمضانى که با نظر مستقیم یحیى جذب شده بود 
برخالف سعید آقایى، حامد لک، میالد سرلک 
و احسان پهلوان در ترکیب این تیم نتوانست 
مثمرثمر ظاهر شــود تا ســرمربى سرخ ها بر 
خالف میل باطنى اش تصمیم به کنار گذاشتن 

او بگیرد.
بازیکنى که بدون گل زده و تنها با دو پاس گل 
مبلغ قابل توجهى از پرسپولیس گرفت تا با وجود 
قانون منع جذب بازیکن خارجى بار دیگر شاهد 

خرید نامطلوب در باشگاه پرسپولیس باشیم.
تیم هاى فوتبال نســاجى مازنــدران و مس 

رفسنجان جزو مشتریان رمضانى هستند .

ه خود جلب کرد به خدممت 
ووان آلکمار در لیگ جززیره 

خصوصوص پرداخت حق ررشد 
19 سالگگى  9 تا 2 در دورانن 12

کند.
ندر دوران نوجواجوانى خودد در 
ب این باشگاه واریزیز شودد اما 
ل آذرماه سال جارى سى سبسبب 

ر انگلیس موظف به 
تبال ایران شود.
 کل رضایتنامه 

ه برایتون که 

منبع موثق 
680 هزار 
ســیون 
 وکالى 
سانه اى 
 یورو از 
 نیست

ت.
ش در 
شهاب
ت به 

وژه 
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ین 
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منحل شــده و هم تیمى هاى جهانبخش روزهاى سخت غیر
را آغاز کنند!فوتبالى خود 

انحالل لذتبخش براى فدراسیون

از عرش به فرش
کردند اکنون حقیقى شرایط 
6ل کربکندى در 16 فروردین
داشت: «  زمانى که حقیقى

کت نشین مى شد، اعتراض 
ل تبدیل شــد، از فرصتى که 

ه نکرد.»
ش به 

نش 
ند 
ره 
ن
گ 

آ رمان، آرمانى نشد
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رئیس بخش ICU بیمارستان امام حسین(ع) تهران گفت: 
کارآیى واکسن کروناى روسى 91/6 درصد گزارش شده  و 
افرادى که پس از تزریق این واکسن به کروناویروس مبتال 
شدند، به صورت شدید با بیمارى درگیر نبوده و مواردى از 

مرگ ومیر هم در آنها مشاهده نشده  است.
دکتر سیدپوژیا شجاعى به عنوان فردى که واکسن روسى 
را تزریق کرده، در رابطه با علت اطمینان و استفاده از این 
واکســن، تصریح کرد: روس ها این واکســن را بر روى 
یک میلیون و 500 هزار نفر آزمایش کردند و نتایج ســه 
فاز مطالعاتى آن که در مجله لنســت منتشر شده، نشان 
مى دهد این واکســن تاکنون عارضه خاصى نداشــته،  

است به همین علت با وجود اینکه واکسن کروناى روسى 
هنوز مجوز سازمان غذا و داروى ایاالت متحده و سازمان 
بهداشت جهانى را کسب نکرده، از این واکسن استفاده 

کردم.
شــجاعى با بیان اینکه تاکنون در میان داوطلبان تزریق 
واکســن در بیمارستان امام حســین(ع) عارضه خاصى 
مشاهده نشده اســت، ادامه داد: بنده به عنوان فردى که 
واکسن کروناى روسى را تزریق کردم، براى ساعاتى درد 
محل تزریق داشتم و عالمت دیگرى نداشتم و همکارانم 
هم عالئمى مانند تب، لرز، بدن درد، ســردرد، بى حالى و 

آبریزش بینى داشتند که برطرف شد. 

در موج کنونى اپیدمى کرونا در ایران، بسیار شنیده مى شود 
که الگوى انتقال بیمارى به شکل ابتالى خانوادگى است. 
اگرچه شــکل ابتالى خانوادگى از ابتداى اپیدمى وجود 
داشته است، اما بنا به دالیلى اکنون بیش از پیش این نوع 
انتقال مشاهده مى شود. اما معناى ابتالى خانوادگى و راه 

پیشگیرى از آن چیست؟
براساس مطالعات صورت گرفته، انتقال خوشه  اى نقش 
بسیار مهمى در پیشــرفت بیمارى کووید 19 دارد. این 
خوشه ها به ترتیب شــیوع و اهمیت عبارتند از خانواده، 
بخش هاى جامعه (مثًال یک مغازه، اداره و…)، بیمارستان، 

گردهمایى ها، حمل و نقل عمومى و فروشگاه ها.

یکى از مهم ترین دالیل افزایــش انتقال خانوادگى این 
است که خانواده ها در حال برگزارى مهمانى و دورهمى 
هستند و کمتر از قبل مسائل بهداشتى را رعایت مى کنند.

با طوالنى تر شــدن وضعیت اپیدمى و تاکید به درخانه 
ماندن، بسیارى از افراد به مرور از این وضع خسته شده و رو 
به رفتن و یا گرفتن مهمانى هاى خانوادگى در ابعاد کوچک 
تا متوســط مى کنند. یکى از مهم تریــن دالیل ابتالى 
خوشه اى خانوادگى و فامیلى، افزایش تعداد مهمانى ها و 
دورهمى هایى است که خانواده ها در آنها شرکت مى کنند. 
براى کاهش این روند الزم است هرگونه دورهمى در ابعاد 

کوچک، متوسط و بزرگ متوقف شود.

واکسن روسى درگیرى شدید 
با بیمارى ایجاد نکرده است

کرونا چگونه به درون خانه ها 
منتقل شد 

مراقب میکروفن باشید 
  ایسنا| یـک متخصـص بیمارى هـاى عفونى 
گفت: میکروفن یکى از آلوده ترین اشیاء به عفونت هاى 
تنفسى است. دکتر محمدرضا ناظر اظهار کرد: متاسفانه 
اشتباهى که رایج است افراد هنگام سخنرانى با استفاده 
از میکروفن ماسـک خـود را برمى دارنـد در حالى که 
بیمارى هاى تنفسـى نظیر آنفلوآنزا، کرونا، ویروس ها 
و ... مسلما از طریق میکروفن راحت تر منتقل مى شود.

زمان انتشار گزارش جنجالى
  ایرنا| سازمان جهانى بهداشت روز جمعه اعالم 
کرد که 14 یـا 15 مـارس (24 یا 25 اسـفند) گزارش 
تحقیق درباره منشأ کرونا در چین را منتشر خواهد کرد. 
«تدروس ادهانوم» دبیرکل سـازمان جهانى  بهداشت 
که در یک کنفرانس خبرى مجازى صحبت مى کرد، 
حـذف هرگونه اطالعـات از گـزارش مقدماتى هیأت 
اعزامى این سازمان به شهر ووهان چین را نیز رد کرد.

افزایش کودکان مبتال  
  ایرنا| رییس بیمارسـتان ابوذر اهواز از افزایش 
بیش از دو برابرى کـودکان کرونایى بسـترى در این 
بیمارسـتان در دو هفته اخیـر خبـر داد. در حال حاضر 
15 بیمار کودك کرونایى در بیمارسـتان ابوذر بسترى 
هستند. از ابتداى شیوع کرونا تاکنون بیش از 500 بیمار 
مثبت کووید - 19 در بیمارستان کودکان ابوذر بسترى 
شده اند و حدود 13 مورد مرگ کودکان مبتال به کرونا 

ثبت شده است.

روى موج کوید-19

آگهى تغییرات 
شرکت معادن گســتر پارس ایرسا سهامى 
خاص به شماره ثبت 63586 و شناسه ملى 
14008797790 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/06/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت از واحد 
ثبتى اصفهان بــه واحد ثبتى فــردوس یه 
نشانى استان خراســان جنوبى ، شهرستان 
فردوس ، بخش مرکزى ، دهستان باغستان 
، آبادى شــهرك صنعتى فــردوس، محله 
شــهرك صنعتى ، میدان فــن آورى ، کوچه 
شقایق10(نیلوفر9) ، پالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى 9773183134 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح شد.با 
توجه به اســتعفاى عادل تیمورى سیچانى 
از سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگى از 
شــرکت روان پژوهش صدر ، توحید خادم 
امیرى به نمایندگى از شرکت روان پژوهش 
صدر به سمت رئیس هیات مدیره جایگزین 
نامبرده تا تاریخ 1400/09/14 گردید. ضمنا 
در سایر سمت ها و حق امضا تغییرى حاصل 
نگردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1104295)

آگهى تغییرات 
موسســه امدادگران حضرت زهرا س گلدشت 
نجف آباد به شــماره ثبــت 26 و شناســه ملى 
10260008766 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1396/12/09 و به استناد نامه 
شماره 1465/14/516/12 مورخ 1397/3/10 
فرماندهى انتظامى شهرستان نجف آباد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حجت االســالم حاج سید احمد 
احمدى فروشانى شــماره ملى 1140473662 
و عباسعلى گلشــادى قلعه شاهى شــماره ملى 
1091664595 و رحمت اهللا هاشم زاده شماره 
ملى 1091664791 و مصطفى گلشادى، شماره 
ملى 1091673713 و یداهللا جمشیدیان ، شماره 
ملى 1091669112 و مصطفى زمانى شــماره 
ملى 1091673594 و یداهللا نصراللهى شــماره 
ملــى 1090929811 به ســمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیره و مصطفى معینى نجف آبادى شماره 
ملى 1091664471 و عزیــزاهللا قیصرى قلعه 
شــاهى شــماره ملى 1091660034 به سمت 
اعضاى على البدل هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب شدند.مصطفى جاللى جالل آبادى شماره 
ملى 1090790961 2 به ســمت بازرس اصلى 
و محمدعلى گلشادى قلعه شــاهى، شماره ملى 
1091655480 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1104401)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى مصرف کارکنان نهادهاى 
انقالب اسالمى اصفهان به شماره ثبت 
4286 و شناسه ملى 10260254388 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مــورخ 1397/04/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه 
منتهى بــه 1396/12/29 به تصویب 
مجمع عمومــى رســید. - آخرین رقم 
ســرمایه به مبلغ 8478338483 ریال 
بــه مجمع گــزارش گردید. - ســعید 
نیکخواه به شماره ملى 1289317974، 
هوشــنگ خادمى هدایه به شماره ملى 
1280299975، محمود شاهزمانى به 
شــماره ملى 1288719051 به سمت 
بازرس اصلى و ســید حســن مدینه به 
شــماره ملى 128558622 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1104402)

آگهى تغییرات 
شرکت پرگاس صنعت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 55971 و شناسه ملى 14005756664 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1397/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمدحسن امیرى به کدملى 1292165091 ، على ناصرى 
اصفهانى به کدملى 1286103630 و مژده اسدى به کدملى 1271060159 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - سینا پور خطائى منصف به کدملى 1292886846 بسمت بازرس اصلى و سیدفرید الدین رضا زاده به کدملى 1291972463 
بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب 

شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1104175)

آگهى تغییرات 
شرکت حمل و نقل کاالى پیروز بار داران شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 458 و شناسه ملى 10260063429 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/01 و به استناد نامه شماره 21/77299 مورخ 1399/11/21 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جمشید 
شهبازى به شماره ملى 6229885670 به سمت عضو هیات مدیره و احمدرضا جمالى به شماره ملى 6229826445 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و فریدون 
شهبازى به شماره ملى 6229689820 به سمت رئیس هیات مدیره آقاى ابراهیم یارعلى دارانى به شماره ملى 1159489491 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا ) 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. تمامى اوراق و اسناد مالى و تعهدات از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهاى تعهدآور و استفاده از حسابهاى جارى و ثابت در بانکها 
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدون شهر (1104174)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســپهر ذوب صفاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 51401 و 
شناسه ملى 10260700442 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1397/03/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : آقاى حســین نیک فام به شماره 
ملى1286886872 و آقاى ســید اکبر 
سجاد به شــماره ملى1280340339 
و آقاى ســید اصغر ســجاد به شماره 
ملــى1280326654 و آقــاى رمضان 
محمــدى دولــت آبــادى به شــماره 
ملى1291146245 به ســمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. آقاى عبدالرسول تاج 
الدین به شماره ملى 1288202180 به 
سمت بازرس اصلى و خانم مریم شیرانى 
بیدآبادى به شماره ملى 1270104098 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک ســال مالى انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1104234)

تاسیس 
موسسه غیر تجارى نیکان عدالت نقش جهان درتاریخ 1399/06/25 به شماره ثبت 6259 به 
شناسه ملى 14009436390 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. خالصه تقاضانامه ثبت موسســات غیرتجارى ثبت موسسه 
با مشخصات ذیل تقاضا مى گردد نام : نیکان عدالت نقش جهان موسسه غیر تجارى موضوع 
فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. انجام 
کلیه امور مربوط به داورى از قبیل حکمیت و داورى به اشخاص حقیقى و حقوقى ، قبول داورى در 
قراردادهاى حقوقى و تجارى داخلى و بین المللى در موضوعات مختلِف تخصصى، داورى حل و 
فصل اختالفات بصورت مسالمت آمیز و مطابق مقررات و قوانین حاکم توسط داوران و کارشناسان 
متخصص به تناسب نوع داورى، انتخاب و معرفى داور یا داوران متخصص و با تجربه به تناسب 
نوع و ماهیت دعوا با رعایت قوانین و مقررات کشور ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله شاهزاده ابراهیم ، کوچه 
شهید دکتراکبرشیرزادى [26] ، بن بست شهیدهوشمندشجاعیان-بن((مرادیان) ، پالك- 12 
، طبقه منفى 1 کدپستى 8134888871 ســرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد هاتف الحسینى به شماره ملى 1285957938 
دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه آقاى سید على محمد هاتف الحســینى به شماره ملى 
1292095873 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه مدیران آقاى محمد هاتف الحسینى به 
شماره ملى 1285957938 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقاى سید على محمد هاتف الحسینى به شماره ملى 1292095873 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1104169)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص ایرمان حریق ضد آتش درتاریخ 1399/07/09 به شماره ثبت 65748 به شناسه ملى 14009477560 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید،تعمیر و تجهیز انواع خودروهاى آتش نشانى شهرى، صنعتى و 
فرودگاهى.تامین و تجهیز خودروهاى امدادى و آفرودى. تولید،فروش، شارژ و تست هیدرو استاتیک. انواع کپسول هاى آتش نشانى دستى و اتوماتیک. 
فروش، شارژ و تست کلیه گاز هاى طبى صنعتى و آزمایشگاهى. فروش کلیه تجهیزات و مواد ایمنى و آتش نشانى. انتقال مهارت و تامین نیروى انسانى موقت 
در زمینه موضوع شرکت. خرید و فروش تولید و توزیع و پخش صادرات و واردات کلیه کاال هاى مجاز بازرگانى شرکت در کلیه همایش ها و نمایشگاه ها داخلى 
و خارجى. ترخیص کاال از گمرکات داخلى. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى. اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى. 
اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها موسسات مالى صرفاً در راستاى موضوع شرکت.شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها کارشناسى 
فنى در خصوص تامین فروش نصب و اجرا و خدمات پشتیبانى تجهیزات اعالم و اطفاء حریق اتوماتیک و سیستم هاى هشدار درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان 
کرارج ، روستا ایستگاه آبشارمرغ، محله فردوسى ، کوچه آخرایمان ، جاده شیراز ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8179157946 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 753928 مورخ 1399/06/31 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه اصفهان با کد 3108 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى 
اصغر قادرى چوبینى به شماره ملى 4621822934 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ایمان قادرى به شماره ملى 4623385221 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى على امیدى به شماره ملى 4623516261 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدرضا اسنقى به 
شماره ملى 0084560533 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى محمدمهدى نظرى به شماره ملى 1272428141 به سمت بازرس على 
البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1106834)

آگهى تغییرات 
شرکت پایاب عمران الوند سهامى خاص به شماره ثبت 59869 و شناسه ملى 14007346817 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 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 (فرعى14)-کوچه گلکار 7 - پالك 
22 - مجتمع عقیق-طبقه همکف-کدپستى 8419177402 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1104246)

مدیرکل مرجع آزمایشگاه هاى سالمت کشور با اشاره به 
هزینه تســت PCR در بخش دولتى و خصوصى، درباره 
هزینه توالى یابى ژنتیکى ویروس و تشخیص جهش هاى 
احتمالى کرونا در مبتالیان گفت: در حال حاضر آزمایش 
تشــخیص جهش هاى ویروس، کاربردى در تشخیص 
بالینى ندارد و به هیچ وجه هزینه انجام آزمایش هاى مربوط 
به آن از بیماران اخذ نمى شود و درخواست آن در قالب نظام 

مدیریت بیمارى کووید-19 انجام مى شود.
دکتر سیامک سمیعى گفت: بر اساس توافقنامه معاونت هاى 
بهداشــت و تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکى در ارتباط با بررســى واریانت یا انواع 
ویروس عامل کوویــد-19 که تغییــرات ژنتیکى آن را 
شامل مى شود؛ سه مرکز تحقیقاتى کشور یعنى آزمایشگاه 
مرجع کشــورى کووید-19 در انســتیتو پاســتور ایران، 

آزمایشگاه ملى آنفلوانزا در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکى تهران و مرکز تحقیقات ژنتیک در دانشگاه علوم 
بهزیستى نقش محورى در کشــف و شناسایى تغییرات 
ژنتیکى ویروس بر عهــده دارند. نتایــج حاصل از انجام 
آزمایش ها و تجزیه و تحلیل هــاى فنى به 2 معاونت ذکر 
شده منعکس مى شــود تا از آنها بهره بردارى کنند. مراکز 
فوق مجاز هستند از هر ظرفیت فنى کشور در هر نقطه آن 

که مناسب و معتبر تشــخیص مى دهند در انجام وظایف 
خود استفاده کنند.   

وى در پاسخ به این ســوال که کیت هاى انجام آزمایش 
ژنتیکى کرونا براى شناسایى واریانت انگلیسى آیا در ایران 
تولید مى شود یا وارداتى اســت؟ تصریح کرد: کیت هاى 
غربالگرى بر پایه PCR براى بعضى از اشــکال ویروس، 
بخصوص جهش معروف به جهش انگلیسى، توسط انستیتو 
پاستور ایران تهیه شده و در اختیار آزمایشگاه هاى منتخب 
قرار گرفته تا وضعیت انتشار این شکل از ویروس مشخص 
شود. چون این کیت کاربرد غربالگرى دارد، نتایج مثبتى که 
با آن بدست مى آید نیازمند تائید است. کیت ها و ملزومات 
انجام آزمایش هاى تعیین توالى در ایران تولید نمى شوند و 
عالوه بر اینکه گران هستند، متاسفانه، مشمول تحریم هاى 

ظالمانه ایاالت متحده آمریکا و شرکایش هستند.    
سمیعى ادامه داد: در حال حاضر آزمایش تشخیص اشکال 
مختلف ویروس یا جهش ویروس کاربردى در تشخیص 
بالینى ندارد و بــه هیچ وجه هزینه انجــام آزمایش هاى 
مربوط به آن از بیماران اخذ نمى شــود و نباید بشود. این 
آزمایش توسط پزشکان معالج و به منظور مدیریت وضعیت 
بالینى بیمار تجویز نمى شود و درخواست آن در قالب نظام 
مدیریت بیمارى کووید-19 انجام مى شود. بنابراین؛ براى 
تشخیص بیمارى همان آزمایش تشخیص مولکولى که در 

آزمایشگاه هاى مجاز انجام مى شود، کافى است.     
 وى افزود: کشــف تاثیر جهش هاى شناخته شده و حتى 
ناشناخته بر روش هاى تشــخیصى، اعم از اینکه آزمایش 
تشخیص مولکولى باشد یا تشخیص آنتى ژن ویروس، از 
ابتداى همه گیرى تاکنون از دغدغه هاى سازمان جهانى 
بهداشت و ســایر ســازمان هاى ملى و بین المللى متولى 
سالمت بوده اســت. در ایران هم نه تنها آزمایشگاه هاى 

شبکه تشخیص مولکولى کووید-19 بلکه انستیتو پاستور 
ایران معیارهایى براى کشف تغییر ژنتیکى ویروس دارند 
و با همراهى تولید کننــدگان از تاثیر یا عدم تاثیر تغییرات 
ژنتیکــى ویروس بر اعتبــار نتیجــه آزمایش ها مطمئن 

مى شوند. 
وى درباره ظرفیت روزانه انجام آزمایش هاى ژنتیکى نوع 
جهش یافته ویروس در کشــور، اظهار کرد: اصوال نیاز به 
انجام آزمایش براى تشخیص تغییرات ژنتیکى در ویروس 
بسیار کمتر از ظرفیت روزانه تشخیص آزمایشگاهى براى 
کشف موارد بیمارى و ابتال است. این آزمایش نمى تواند به 
همان سرعت آزمایش تشخیص مولکولى انجام شود چون 
طوالنى بوده و مراحل متعددى دارد که یکى از آنها تجزیه و 
تحلیل هاى بیوانفورماتیک، بالینى و اپیدمیولوژى مولکولى 
است. ظرفیت انجام آزمایش، محل انجام آن و میزان نیاز 
به انجام و مواردى که باید این آزمایش انجام شود در نسخه 
اول "دســتورالعمل نظام مراقبت ویروس هاى موتاسیون 
یافته" توســط مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر معاونت 

بهداشت در اواخر بهمن ماه ابالغ شده است.     
ســمیعى درباره هزینه انجام آزمایش ژنتیکى بر ویروس 
جهش یافته بــراى بیمار، گفــت: این آزمایــش کاربرد 
تشــخیصى ندارد براى آن تعرفه اى تعیین نشده است و 
آزمایشــگاه هاى دولتى و خصوصى مجاز به پذیرش آن 
به عنوان یک خدمت آزمایشــگاهى نیستند. هزینه انجام 
آزمایش تشــخیص مولکولى(PCR) نیز در بخش دولتى 
مطابق دســتور مقام عالى وزارت، از آنجــا که مطابق با 
دستورالعمل هاى ابالغى تجویز مى شود، رایگان است و در 
بخش خصوصى، هم اکنون حدود 310 هزار تومان است. 
آزمایشگاه هاى خصوصى به هیچ عنوان مجاز به اخذ مبلغى 

بیش از این نیستند.

نرخ تست PCR در بخش خصوصى، 310هزار تومان
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در بین کارهاى روزمره همه ما عادات غلطى وجود دارد که خواسته و 
یا ناخواسته با انجام آنها باعث نابودى سالمتمان میشویم پس هرچه 

زودتر آنها را شناسایى و ترك کنیم.
همه افراد در طول روز کارهایى انجام مى  دهند که به آن ها عادت 
دارند اما ممکن است خیلى از این کارها براى سالمتى شان خطرناك 

باشند و به آن ها آسیب بزنند. 
جذابیت و سالمت در کنار هم دوســت داشتنى است و هیچ یک به 
تنهایى لذت واقعى را به شما نخواهد داد، از آنجایى که امروزه اهمیت 
به این مسائل بیش از پیش شده است کارشناسان بیشتر در این زمینه 
مطالعه و بررسى انجام میدهند تا راههاى رسیدن به آنها و همچنین 
عامالن تخریب کننده آنها را شناسایى کنند ؛ یکى از همین عامالن 

عادات اشتباهى است که نادانسته اکثر ما انجام میدهیم.

1. جویدن قرص ها
بعضى از قرص ها را به دلیل اندازه و یا جنسشان نمى  شود قورت داد، 
از این رو بعضى از افراد آن ها را مى  جوند و یا با قاشق پودر مى کنند تا 
راحت تر خورده شوند، در صورتى که این کار به شدت براى سالمتى 
این افراد مضر اســت. قرص ها از ماده اى تشکیل شده اند که باید 
قورت داده شوند و به تدریج در معده حل شوند که با جویدن چنین 
قرصى به مخاط معده آسیب شــدیدى مى  رسد. پوشش قرص به 
گونه اى است که تا زمانى که به معده نرسیده، جذب نشود و خواص 

دارویى خود را حفظ کند.
در این صورت ، مخاط معده از اثرات منفى شیمیایى دارو محافظت 
مى کند و حتى استنشاق دارو مى  تواند عارضه جانبى ایجاد کند، پس 
براى پیشگیرى از حس ناخوشایند هنگام بلعیدن قرص ، سراندکى 

به عقب برده شده و با آب قورت داده شود.

2. استفاده از کف فراوان و مواد معطر حاوى نمک 
حمام کردن طوالنى مدت و استفاده از کف فراوان و مواد معطر که 
حاوى نمک هســتند، ممکن اســت براى خیلى از افراد دلچسب و 
آرامش بخش باشد اما براى سالمت خانم ها مضر است ومى تواند 

پوست را تحریک کرده و حتى موجب عفونت شود.

3. استفاده بیش از حد از ژل هاى ضدعفونى کننده
درســت اســت که این ژل ها ضدعفونى کننده هســتند اما تنها 
میکروارگانیسم هاى مضر موجود در پوست را ازبین نمى  برند، بلکه 
باکترى هایى که براى ســالمت انسان مفید هســتند را نیز از بین 
خواهند برد .با گذشــت زمان، پوست خشک شده و روى آن چین و 
چروك ایجاد مى  شــود و البته نباید این ژل ها را براى همیشه کنار 
گذاشت اما در صورت استفاده کمتر از آن ها جوانى و طراوت پوست 

ماندگار تر خواهد شد.

4. ورزش کردن زیاد بدون رژیم غذایى مناسب
ورزش کردن به تنهایى نمى  تواند موجب کاهش وزن چشمگیر شود. 
70درصدموفقیت در کاهش وزن بــه تغذیه و فقط 30درصد آن به 

فعالیت بدنى بستگى دارد.

5. نخوردن صبحانه و ناهار و پرخورى کردن بعد از آن
گرسنگى کشیدن در صبح و ظهر باعث افزایش تحریک پذیرى بدن 
شده و احتمال پرخورى در عصر را افزایش مى  دهد. صبحانه حتى به 
مقدار اندك الزم است ، مثل خوردن یک نان تست معمولى ، موز ، 

آجیل و یا یک لیوان شیر.

6. فقط نوشیدن آب معدنى
آب شیر حاوى فلوئور اســت در حالى که آب هاى معدنى فاقد آن 
هستند، این عنصر براى سالم ماندن دندان ها الزم است و اکثر افراد از 
کمبود این عنصر رنج مى  برند پس بهتر است که آب شیر از رژیم افراد 

خارج نشود و فقط در صورت لزوم از آب هاى معدنى استفاده شود.

7. صحبت کردن از مشکالت با دوستان و آشنایان
صحبت کردن درباره  مشکالت، احساسات منفى را تقویت مى  کند 
و به افسردگى کمک مى  کند. در خانم ها این صحبت ها همچنین 

استرس را هم افزایش مى  دهد.

8. اســتفاده بیــش از حــد از مرطوب کننده دســت 
و صورت

مرطوب کردن بیش از اندازه دست و صورت به وسیله ى کرم هاى 
مرطوب کننده باعث مى  شود که ســلول هاى پوستى ترشح ماده 
نرم کننده طبیعى را متوقف کنند که با گذشت زمان پوست خشک 
مى  شــود و فرد به کرم هاى مرطوب کننده وابسته مى  شود و البته 

استفاده به اندازه از این کرم ها مشکلى ایجاد نمى  کند.

9. اصالح کردن مو هاى بینى
موهاى بینى براى محافظت فرد از گــرد و غبار هاى موجود در هوا 
الزم هستند و همچنین فولیکول هاى موجود در حفره بینى، بدون 

مو در برابر باکترى ها آسیب پذیر تر مى  شوند.

10. کشیدن خط چشم بر روى پلک پایین
کشیدن خط چشم روى پلک پایین در صورتى که فرد از لنز استفاده 
کند و یا چشــمانى حساس داشته باشــد مى  تواند صدمات جبران 
ناپذیرى از قبیل خراش پیدا کردن لنز و مردمک چشم و حتى عفونت 

چشم را در پى داشته باشد.

انواع پنیر چه نوع پرچرب و چه کم چرب آن براى ســالمت بدن بسیار مفید 
است و بر خالف باورهاى قدیمى باعث ایجاد بیمارى هاى قلبى عروقى در 

بدن نمى شود.
مصرف پنیر باعث ایجاد واکنش هاى شیمیایى منحصربفرد در بدن انسان 
مى شود، به ویژه اگر همراه با سایر مواد غذایى سالم از جمله پروتئین حیوانى 

کم چرب، غالت و حبوبات، انواع نان و ساالد مصرف شود.
کارشناسان در کشور انگلستان در تحقیقات خود دریافتند مصرف پنیر مى تواند 
باعث محافظت از فرد در مقابل ابتال به بیمارى هایى مانند مشکالت قلبى 
عروقى، سرطان، دیابت، پوکى استخوان، خرابى دندان ها و ریزش موى سر 

و چین و چروك پوستى شود.
کارشناســان مصداق بارز اســتفاده از پنیر و کاهش ابتال به مشکالت قلبى 
عروقى را در اهالى کشور فرانسه مى دانند که به دلیل مصرف زیاد پنیر میزان 

ابتال به بیمارى هاى قلبى دراین کشور بسیار کم است. از جمله مزایاى پنیر اثر 
کاهندگى آن بر کلسترول بد خون است با وجود اینکه پنیر داراى چربى اشباع 

است، اما باعث باال رفتن چربى خون نمى شود.
کارشناسان در تحقیقات جدید خود دریافتند مصرف لبنیات پرچرب باعث ابتال 
به بیمارى هاى قلبى عروقى نمى شود و افراد حتى سالمندان نیز مى توانند 
به میزان استاندارد از شیر، ماست، پنیر، خامه و سرشیر استفاده کنند بدون 

آنکه نگران ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى باشند.
کارشناسان براى بدست آوردن باالترین بهره از مصرف 
پنیر توصیه مى کنند افراد از نوع کم نمک پنیر اســتفاده 
کنند و از مصرف پنیر تازه به دلیــل احتمال خطر ابتال به 

تب مالت خوددارى کنند و همیشــه همراه بــا پنیر گردو 
مصرف کنند.

با خوردن پنیر بدنتان را واکسینه کنید
له مزایاىپنیپنیپنیررراثر

ررراى چربى اشباشباشباع 

چرچررچرب باعثاعثاعث ابتال 
اواوانند  ننن نیز مى ت
ادههه کنننند بدونونون

ســبزیجات و میوه ها به عنوان منابعى سرشــار از انواع 
ویتامین ها هســتند اما بیشــتر ما هنوز نمى دانیم براى 
نگهدارى طوالنى مدت این دســته از مواد غذایى از چه 
روشــى اســتفاده کنیم تا ویتامین آنها حفظ شود و کمتر 

آسیب ببیند.
بى تردید استفاده از سبزیجات تازه تنها راه بهره گیرى بیشتر 
از ویتامین موجود در آنها اســت اما گاهى براى استفاده از 
سبزیجات در فصول مختلف ناگزیر به نگهدارى طوالنى 
مدت آنها هســتیم. انجماد یکى از بهترین روش ها براى 
نگهدارى طوالنى مدت ســبزیجات محسوب مى شود.

متأســفانه روش هاى سنتى مانند کنســرو کردن یا شور 
کردن به از بین رفتن ویتامین موجود در سبزیجات منجر 

مى شود.
خشــک کردن ســبزیجات هم باعث مى شــود نه تنها 
ویتامین هاى محلول در آب سبزیجات از بین بروند بلکه 
ویتامین c و ویتامین هاى گروه B هم تا حدودى تخریب 

شوند.

سبزیجات خشک شده 
ویتامین ندارند

خشــککردن ســبزیج
ویتامین هاى محلول در آب سبزیجات از بین بروند بلکه

B و ویتامین هاى گروه B هم تا حدودى تخریب  c ویتامینc

شوند.

به گفته کارشناسان برخى مواد خوراکى موجب احساس 
خواب آلودگى و سســتى در انسان مى شوند. کارشناسان 
تغذیه عنوان مى کنند برخى مــواد خوراکى حس خواب 
آلودگى و بیحالى را ایجاد مى کنند از اینرو باید از خوردن 

آنها در محل کار یا قبل از ورزش خوددارى شود.
برنج سفید: ایــن نوع برنج داراى شــاخص گلوکزى 
باالیى است. هنگامى که فردى برنج مى خورد بعد از آن 

دچار رخوت و سستى مى شود.
نان ســفید: کربوهیدرات هاى نظیر نان سفید داراى 
شاخص گلوکزى باال و فاقد فیبر هستند، از اینرو به سرعت 
تجزیه شده و شما نمى توانید انرژى الزم از آنها را دریافت 

کنید در نتیجه دچار بیحالى مى شوید.
نخود: نخود نیز سرشار از تریپتوفان (اسیدآمینه مرتبط 
با سروتونین که با خواب ارتباط دارد) است، از اینرو بعد از 

خوردن آن، چرت نیمروزى الزامى مى شود.
گوشت قرمز: میزان چربى بــاال در گوشت قرمز نظیر 
همبرگر و اســتیک مى تواند حس بیحالى در شما ایجاد 
کند. بدن شــما نیاز به میزان زیادى انرژى براى تجزیه 
گوشت قرمز دارد، به همین خاطر تمام انرژى شما صرف 

آن مى شود.
شیرینى: میزان قند باال در شیرینى جات باعث مى شود 
بدن انسولین ترشح کرده و در نتیجه تریپتوفان بسیار زیادى 

در مغز آزاد شده و شما احساس خواب آلودگى مى کنید.

غذاهایى که کسلتان مى کند 

برخى افراد عادت دارند غذاى خود را تند بخورند که این کار 
عوارض زیادى دارد.

بیشتر افراد به سرعت غذا مى خورند به ویژه هنگامى که 
روز پر مشغله اى داشته باشند، اما خوردن خیلى سریع منجر 
به خوردن مقدار بیشترى غذا مى شود، زیرا معده حدود 20 
دقیقه زمان نیاز دارد تا بتواند پیام هایى را براى سیر شدن 
به مغز ارسال کند. با گذشت زمان، سریع غذا خوردن منجر 
به دریافت بیش از حد کالرى مى شود که به تبع منجر به 

افزایش وزن و بسیارى از مشکالت سالمتى خواهد شد.
محققان ژاپنى از دانشگاه هیروشیما پس از 5 سال مطالعه 
دریافتند که افرادى که ســریع غذا مى خورند 89 درصد 
بیشتر در معرض ابتال به یکى از چهار سندرم متابولیک قرار 
دارند که به «چهار کشنده» موسوم هستند و شامل چاقى، 
اختالالت متابولیسم چربى و فشار خون باال و مقاومت به 

انسولین مى شود.
به گفته محققان ژاپنى، افرادى که ســریع غذا مى خورند 
صرف نظر از جنبه سالمتى، از مشکالت مربوط به وزن رنج 
مى برند. وقتى افراد ســریع غذا مى خورند، اغلب احساس 

سیرى نمى کنند و تمایل به پرخورى دارند.

تند غذا نخورید

عاداتى که جذابیت و سالمتتان را نابود مى کند!
دکه خواسته و

ویم پس هرچه 

ه آن ها عادت 
 شان خطرناك 

ت و هیچ یک به 
 امروزه اهمیت 
تر در این زمینه 
نها و همچنین 
 همین عامالن 

یم.

ششود قورت داد، 
ودر مىکنند تا 
 براى سالمتى 
شده اند که باید 
 جویدن چنین 
شش قرص به 
نشود و خواص

دارو محافظت 
یجاد کند، پس 
ص ، سراندکى 

مک 
 مواد معطر که 
فراد دلچسب و 
ست ومى تواند 

تحریک کرده و حتى موجب عفونتشود. پوست را

3. استفاده بیش از حد از ژل هاى ضدعفونى کننده
درســت اســت که این ژل ها ضدعفونى کننده هســتند اما تنها 
بمیکروارگانیسم هاى مضر موجود در پوست را ازبین نمى برند، بلکه 
بین باکترى هایىکه براىســالمت انسان مفید هســتند را نیز از

خواهند برد .با گذشــت زمان، پوست خشک شده و روى آن چین و 
شچروك ایجاد مى شــود و البته نباید این ژل ها را براى همیشه کنار 
گذاشت اما در صورت استفاده کمتر از آن ها جوانى و طراوت پوست 

ماندگار تر خواهد شد.

4. ورزش کردن زیاد بدون رژیم غذایى مناسب
تورزش کردن به تنهایى نمىتواند موجب کاهش وزن چشمگیر شود. 
فقط 30درصد آن به 0درصدموفقیت در کاهش وزن بــه تغذیه و 70

فعالیت بدنى بستگى دارد.

5. نخوردن صبحانه و ناهار و پرخورى کردن بعد از آن
گرسنگى کشیدن در صبح و ظهر باعث افزایش تحریک پذیرى بدن 
دشده و احتمال پرخورى در عصر را افزایش مى دهد. صبحانه حتى به 
مقدار اندك الزم است ، مثل خوردن یک نان تست معمولى ، موز ، 

یا یک لیو آجیل و

6. فقط نوشید
آب شیر حاوى فل
هستند، این عنص
کمبود این عنصر
خارج نشود و فقط

7. صحبت کرد
صحبت کردن در
و به افسردگى کم
استرس را هم افز

8. اســتفاده
وصورت

مرطوب کردن بی
مرطوب کننده با
نرم کننده طبیعى
شمىشــود و فرد
ا استفاده به اندازه

9. اصالح کرد
موهاى بینى براى
هم هستند و الزم
مو در برابر باکترى

10. کشیدن خ
کشیدن خط چش
کند و یا چشــما
ناپذیرى از قبیلخ
چشمرا در پى داش

پوسیدگى یک مشکل دندانى رایج 
است که با کار ساده اى همچون 
پر کــردن قابل حل اســت. با 
این حال، اگر به پوســیدگى 
دندان خود رسیدگى نکنید، 
مى تواند باعث خرابى بیشتر 
و در نهایت بروز مشکالت 
دندانى شــود کــه درمان 

آنها مى تواند دشوار باشد.
پوســیدگى یک حفره است 
که در دندان شکل مى گیرد. 
پوســیدگى زمانى بــه وجود 
مى آید که باکتــرى هاى درون 
دهان در معرض اسید ناشى از مواد 
غذایى قندى یا اسیدى قرار مى گیرند. 
این امر باعث دمینرالیزاســیون یا از بین 
رفتن مواد معدنى روى میناى دندان مى شود. 
در نتیجه، میناى دندان ضعیف و مســتعد پوسیدگى 

مى شود.

کسانى که دهان خشــکى دارند یا به اندازه کافى از فلوراید استفاده 
نمى کنند، خطر بروز پوسیدگى دندان در آن ها باالتر است.

پوسیدگى دندان به طور خودکار برطرف نمى شود. اگر   
آن را درمان نکنید تنها به رشد خود ادامه مى شود و باعث خرابى بیشتر 

دندان مى شود.
آنچه در صورت عدم رسیدگى به پوســیدگى دندان رخ خواهد داد به 

شرح زیر است:
1- وقتى دندان دچار پوسیدگى مى شود، میناى دندان بر اثر تجمع 
پالك بر روى دندان رفته رفته ضعیف مى شــود. میناى دندان الیه 
محافظ بیرونى و سخت دندان اســت. در این مرحله هنوز مى توانید 
طبق دســتور دندانپزشــک با اســتفاده از فلوراید از بروز پوسیدگى 

جلوگیرى کنید.
2- وقتى دندان دچار پوسیدگى مى شود، ابتدا تنها میناى دندان تحت 
تأثیر قرار مى گیرد. در این مرحله بیشــتر افراد هیچ درد یا حساسیت 
دندانى احساس نمى کنند. احتماًال تنها از طریق چکاپ هاى منظم 

دندانى متوجه خواهید شد که دندان تان دچار پوسیدگى شده است.
3- پوسیدگى اگر در مرحله میناى دندان درمان نشود، خرابى بیشترى 
به بار خواهد آورد و بــه الیه میانى دندان که بــه آن عاج مى گویند 

گسترش خواهد یافت.

4- در مرحله بعدى، پوسیدگى به داخلى ترین الیه ى دندان گسترش 
پیدا مى کند و در آنجا مغز دندان و عصب ها را تحت تأثیر قرار مى دهد.

5- وقتى هم مغز دندان تحت تأثیر قرار گیرد ممکن است دندان آبسه 
کند، امرى که معموًال با درد همراه است و مى تواند باعث حساس شدن 
دندان به دما شود. در این مرحله ممکن است دندانپزشک سعى کند 
با انجام عصب کشى دندان تان را حفظ کند، اما اگر امکان آن وجود 

نداشته باشد، دندان باید کشیده شود.
به طور خالصه، پوسیدگى دندان اگر درمان نشود، بیشتر خواهد شد. 
خرابى دندان در نهایت به نقطه اى مى رسد که به ساختار دندان صدمه 
مى زند و به عصب دندان مى رسد. این امر مى تواند باعث وارد شدن 

آسیب بیشتر به دندان، عفونت و از دست رفتن آن شود.
عدم رسیدگى به پوســیدگى دندان ممکن اســت باعث مشکالت 
جدى ترى هم شود. در موارد نادر و شــدید، عفونت ناشى از خرابى 
دندان اگر به درستى درمان نشود، ممکن است به مغز سرایت کند و 

حتى باعث مرگ شود.
پوســیدگى دندان را باید بالفاصله بعد از پى بردن به آن درمان کرد. 
پوسیدگى هر چه مدت زمان بیشترى بماند خرابى ناشى از آن بیشتر 
به درون دندان نفوذ کرده و خطر بروز مشــکالت جسمانى افزایش 

پیدا مى کند.

اگر پوسیدگى دندان را درمان نکنیم 
دقیقاً چه اتفاقى مى افتد؟

فقدان مدارك
اسناد محضرى، ســند کمپانى و برگ 
 L90 ســبز خودرو ســوارى رنو تیپ
لوگان مدل 1390 بنزینى به شــماره 
موتور W 075739 و شــماره شاسى
  NAPLSRALD   01122444 
به شــماره پــالك 67 – 585 ل 33 
متعلق به رامین شــهابى به شماره ملى 
1287334695 فرزند محمود  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

م

حمله قلبى یک اتفاق خطرناك است که نیاز به کمک فورى پزشکى دارد. عالئم حمله 
قلبى بسیار قبل از وقوع شروع به بروز مى کنند، اما عمدتا مورد توجه قرار نمى گیرند. 
در حالى که پیش بینى زمان وقوع حمله قلبى دشــوار اســت، اما دانشمندان در 

شناسایى روزى که غالب حمله هاى قلبى رخ مى دهد، موفق بوده اند.
به گفته محققان احتمال بروز این عارضه در روز شنبه بیشتر است، زیرا روز اول هفته 
همیشه به عنوان یکى از سخت ترین روز ها در نظر گرفته شده  است. فشار کارى، 

اضطراب و جلسات همگى سطح استرس و فشار را باال مى برند.
طبق یک مطالعه ســوئدى که روى 156000 نفر انجام شد، بیشتر افراد مستعد 
وقوع حمله قلبى در روز شنبه هستند.  یافته هاى این مطالعه نشان داد که احتمال 
وقوع حمله قلبى زمانى افزایش مى یابد که فرد به شدت استرس داشته باشد و اگر 
به تقویم نگاه کنیم برخى از روز ها بیشتر از روز هاى دیگر استرس آور هستند. داده ها 
به وضوح نشان مى دهد که میزان وقوع حمله قلبى در روز هاى شنبه بیشتر است، در 

حالى که این احتمال در آخر هفته ها به حداقل مى رسد.

استرس طوالنى مدت فعالیت را در ناحیه اى از مغز مرتبط با پردازش احساسات 
افزایش مى دهد و منجر به افزایش احتمال ابتال به بیمارى قلبى مى شود. غالب ما 
در تعطیالت آخر هفته آرام تر هستیم. در نتیجه فشار خون ما کنترل شده و ضربان 

قلب مان طبیعى است.
مطالعات قبلى در مورد همین موضوع نشان مى دهند که حوادث بسیار استرس زا 
مانند زمین لرزه و بازى هاى فوتبال جام جهانى نیز ممکن اســت حمالت قلبى را 
تحریک کنند. شنبه، که یک روز استرس زا به حساب مى آید و بنابراین ممکن است 

تأثیر مشابهى بر قلب شما داشته باشد.
دالیل مختلفى براى حمله قلبى وجود دارد که اســترس فقط یکى از آنهاســت. 
کلسترول باال، فشــار خون باال، چاقى و دیابت از دیگر مواردى هستند که ممکن 
است منجر به وقوع حمله قلبى شــوند، با این حال، با برنامه ریزى قبلى در هفته و 
انجام برخى از تمرینات تنفسى، مى توان استرس را کنترل کرد و خطر حمله قلبى 

را کاهش داد.

احتمال 
حمله قلبى 

در روز 
شنبه
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شهردارى گز برخوار در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1400 شهردارى نسبت 
به تهیه و اجراى آســفالت معابر جدیداالحداث مجموعه مسکونى الله سرخ و سطح 
شــهر گز از طریق مناقصه عمومى به اشخاص واجد شــرایط اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه به 
تاریخ 1399/12/27 به واحد عمران شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمناً اطالعات 
 www.gazborkhar.ir تکمیلى مناقصه فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى

در دسترس مى باشد.
م.الف:1102511

آگهى مناقصه عمومىنوبت دوم

روابط عمومى شهردارى گز برخوار

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه پنجم از جلسه 348 مورخ 1399/11/07 شوراى اسالمى شهر شهرضا اجاره بهره بردارى از جایگاه CNG واقع در خیابان گاز 
((با سهم پایه 65٪ (شصت و پنج درصد) براى شهردارى و 35٪ (سى و پنج درصد) براى متقاضى))، را از طریق مزایده عمومى و به مدت یکسال به شرکت هاى واجدالشرایط 

واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شــهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلى 241 مسئول امور قراردادهاى 

شهردارى تماس حاصل نمایند.
 آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 99/12/26 دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى

 تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 99/12/27 در محل شهردارى شهرضا
 به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 200/000/000 ریال (دویست میلیون ریال) را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك و 
مهر شده تحویل نمایند.

 سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 
 شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

م.الف:1102039

آگهى مزایده (مرحله اول- نوبت دوم)
اجاره بهره بردارى از جایگاه CNG خیابان گاز واقع در خیابان گاز (کمربندى)

به شماره اشتراك 2108123500

حسین امیرى- مدیر امور مالى          حبیب قاسمى- شهردار شهرضا

موضوع: باستناد مصوبه شماره 99/384 مورخ 99/02/22 شوراى محترم اسالمى شهر نجف آباد در خصوص واگذارى بهره بردارى از یک باب مغازه واقع در بلوار آیت اله طالقانى جنب ترمینال اتوبوسرانى 
سابق نجف آباد

مدت مزایده: یک سال شمسى از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد

محل اجاره: یک باب مغازه به مساحت حدوداً 165 مترمربع در بلوار آیت اله طالقانى جنب ترمینال اتوبوسرانى سابق نجف آباد
شرایط شرکت در مزایده: شرکت براى عموم آزاد مى باشد که بایستى داراى شناسنامه و کارت ملى باشند. (رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامى است)

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه 99/12/30 به سازمان مدیریت 

حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 1400/01/08 به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده: براى دریافت اسناد مزایده (قیمت پایه کارشناسى، میزان سپرده و...) مبلغ 200/000 ریال طى فیش واریزى به حساب سیباى بانک ملى به شماره 0112643346005 سازمان مدیریت حمل 

و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد اقدام نمایند.
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

م.الف:1101521

آگهى مزایده (نوبت چهارم)چاپ دوم

رضا رضایى- مدیرعامل سازمان

حدود 2000 نفر از فعاالن فرهنگى و هنرى اســتان اصفهــان براى دریافت 
هنرکارت ثبت نام کرده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در آیین اعطاى نمادین این کارت ها 
در اصفهان گفت: براى ثبت نام کنندگان که همگى عضو صندوق اعتبارى هنر 
هستند، افتتاح حساب شده که در مرحله نخست براى پیشکسوتان و هنرمندان 
داراى نشان درجه یک هنرى، 50 میلیون ریال و براى سایر اعضاى صندوق 15 
میلیون ریال به عنوان کمک هزینه بیکارى ایام کرونا به حساب «هنرکارت» 

آنها واریز شده است.
حجت االســالم رمضانعلى معتمدى با بیان اینکه بیش از چهــار هزار نفر از 
فعاالن فرهنگ و هنر استان اصفهان در بخش هاى مختلف فرهنگى، هنرى و 
رسانه اى عضو صندوق اعتبارى هنر هســتند افزود: هنرمندانى که براى آنها 
پیامک دریافت «هنرکارت» ارسال شده تا 20 اسفند فرصت دارند براى دریافت 
کارت خود به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان یا ادارات فرهنگ 

و ارشاد اسالمى شهرستان ها مراجعه کنند.

ثبت نام 2000 فعال فرهنگى و هنرى 
براى دریافت هنرکارت

عمارت هنرمند این روزها میزبان نمایشــگاهى از آثار هاتف 
شرار است؛ هنرمند روشن دلى که نقشــى از نادیده هایش را 

روى بوم نقاشى حک کرده است.
هاتف شــرار درباره نمایش 9 تابلوى نقاشى خود در عمارت 
هنرمند وابســته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان گفت: خواهر من نیز نابینا است و سال 82 
بود که به همراه او به کالس نقاشى رفتم. در ادامه برادرم هانى 
شرار با من کار کرد و تاکنون در دو نمایشگاه گروهى شرکت 
کرده و در حال حاضر نیز پنجمین نمایشگاه انفرادى خود را در 

عمارت هنرمند اصفهان برپا کرده ام.
وى افزود: در این نمایشــگاه 9 تابلو که موضوع آنها بیشتر 
طبیعت است به نمایش گذاشــته ام که حاصل حضور من در 

طبیعت و تصوراتم و حس المسه و احساساتم در طبیعت بوده 
است. همچنین این نقاشى ها حاصل آموزش تئورى رنگ ها 
بوده چون هیچ تصــورى از رنگ ندارم امــا تئورى و تلفیق 

رنگ ها را به  طور کامل آموزش دیده ام. 
این هنرمند نابینــا درباره اینکه چطور با وجود شــرایط خود 
خورشید و آسمان را نقاشى مى کند، ادامه داد: من تنها نور و 
تاریکى را تشخیص مى دهم و هیچ تصورى از رنگ ندارم، به 
خاطر همین با نگاه کردن به نور خورشید آن را مانند یک المپ 
خیلى بزرگ و گرد مى بینم و تشعشعات آن را احساس مى کنم 
و آن را به همین شکل به تصویر کشیده ام. البته گاهى اجسام 
را به رنگ دلخواه خود نقاشى مى کنم؛ مثًال یک گندم زار را به 
رنگ سیاه مى کشم چون آن را به رنگ تیره احساس مى کنم.

شرار درباره طراحى پوســتر روز جهانى نابینایان بیان کرد: 
این پوستر را سال گذشته به ســفارش سازمان بهزیستى به 
مناســبت 23 مهر روز عصاى ســفید و روز جهانى نابینایان 
طراحى کردم. شاید این پوستر از نظر تکنیکال چندان قوى 
نبود اما به گفته مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و 
سازمان بهزیستى کشور براى نخستین بار بود که یک نابینا 
طراحى پوستر انجام مى داد که توسط وزیر تعاون رونمایى شد 

و مورد استقبال هم قرار گرفت.
گفتنى است؛ عالقه مندان به بازدید از نمایشگاه نقاشى هاتف 
شرار مى توانند تا فردا دوشنبه 18 اسفندماه از ساعت 9 تا 12 و 
16 و 30 دقیقه0 تا 19 به عمارت هنرمند واقع در میدان شهدا، 

خیابان ابن سینا، کوچه دوم مراجعه کنند.

نمایشگاهى از نادیده ها

صبح روز پنج شنبه 14 اسفندماه و در آستانه روز درختکارى، 
با حضور مدیرعامــل، معاونین و همکاران متولد 15 اســفند 
شرکت پاالیش نفت اصفهان، آیین کاشت نهال و اصله درخت 

برگزار شد.
در این آیین مرتضــى ابراهیمى مدیرعامــل، علیرضا جعفر 
پور معاون تولید و جهانگیر زنگنه مدیر هماهنگى و توســعه 
سرمایه هاى انسانى شــرکت پاالیش نفت اصفهان هرکدام 
یک اصله درخت در محوطه شرکت کاشتند. کارکنان متولد 
15 اسفند نیز به نمایندگى از همه همکاران شرکت مبادرت به 

کاشت نهال و اصله درخت کردند.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در این مراســم 
گفت:روز درختــکارى بهانه اى اســت براى این کــه ما به 
محیط زیست احترام گذاشته و آن را احیاء کنیم و یا حداقل آن 

را با دقت بیشترى نگه دارى کنیم.

آیین روز درختکارى 
در پاالیشگاه

معاون امور حقوقى و ثبتى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: موقوفه 
مدرسه چمران اصفهان به نام اوقاف سند خورد و در این زمینه تعامالتى را با آموزش 

و پرورش خواهیم داشت.
حجت االسالم اصغر توسلى با بیان اینکه طى یک ماه گذشته کمیسیون حقوقى اوقاف 
اداره کل اوقاف تشکیل شده است، ابراز داشت: حضور مدیرکل حقوقى سازمان اوقاف 

در این جلسه شایسته بوده و اولین جلسه این کمیسیون تشکیل شد.
وى با بیان اینکه 500 پرونده در دســتگاه قضائى استان اصفهان در زمینه موقوفات 
مطرح شده است، افزود: مهم ترین آن مدرسه چمران در شهر اصفهان است که این 
مدرسه داراى 6300 متر زمین و 350 میلیارد تومان ارزش ریالى بود که اجراى حکم 

داشتیم.
معاون امور حقوقى و ثبتــى اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در سال جارى 2000 سند را در دستور کار داشــتیم، ابراز داشت: دریافت این 
میزان سند معادل 17 درصد از اسناد کل موقوفات کشور است که تاکنون یک هزار 
و 580 سند دریافت شــده و اکثر این اســناد ماده 21 و 2 با مساحت هاى بسیار زیاد 

بوده است.

مدرسه چمران اصفهان 
به نام اوقاف سند خورد

بلند همتان فوالد مبارکه در 11 ماهه سال 99 موفق شدند با تولید 6 میلیون و 341 
هزار تن فوالد خام به رشد 9/6 درصدى نسبت به مدت مشابه سال 98(5 میلیون و 

784 هزار تن) دست یابند.
معاون بهره بردارى شــرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم خبر این دستاورد گفت: ثبت 
این رکورد در حالى به دست آمد که باالترین رکورد تولید فوالد مبارکه در سال 1396 
(6 میلیون و 451 هزار تن) ثبت شده بود و این رکورد از ابتداى سال 99 تا تاریخ 12 
اســفندماه، با تولید (6 میلیون و 609 هزار تن) پس از گذشت سه سال با وجود همه 

محدودیت ها شکسته شد.
عباس اکبرى محمدى تصریح کرد: پیش بینى مى شــود تا پایان ســال جارى این 

افزایش تولید به بیش از نیم میلیون تن از هدف تعیین شده افزایش یابد.

دستیابى به باالترین میزان 
تولید فوالد خام 


