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روش هاى کنترل اضطراب در شبپلمب واحد صنفى به علت درگیرى با پلیس راهورافشاگرى على صادقى کار دستش داد! مزد 1400 امروز تعیین مى شود در آسیا دیگر نمى توانید هشتگ بزنید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سالم ترین
 روش پخت 

تخم مرغ

12 نامه وزیر میراث فرهنگى به استاندار
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آرایش انتخاباتى جریان هاى 
سیاسى به روایت 

نماینده سابق اصفهان

چطور در اینستاگرام 
در تله شلختگى نیافتیم؟

قدرت خرید کم باشد، 
کمبود میوه نداریم!
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افزایش 
54 درصدى متوفیان 

اصفهان در 9 ماه

تخم مرغ حاوى پروتئین هاى با کیفیت باال است که براى 
سالمت انسان ضرورى است. تخم مرغ آب پز یک ماده 

غذایى عالى است. از یک طرف منبع بسیار خوبى از پروتئین 
با کیفیت باال هستند. از طرف دیگر ، آنها حاوى اسیدهاى 

چرب الزم و مقدار کافى ویتامین D هستند...

مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى 
اصفهان گفت: در 9 ماهه سال جارى 54 درصد 
افزایش متوفیان را شاهد بودیم، اما در دو ماه اخیر 

کاهش یافته است.
احمدرضا مــرادى اظهار کرد: در یکســال اخیر 
بحران بزرگى را پشت ســر گذاشتیم که یکى از 
مهمترین بحران هاى قرن اخیر یا حداقل 50 سال 
گذشته بوده است. وى افزود: یکى از مکان هایى 
که در بحران ها کانون توجهات اســت سازمان 
آرامستان ها بوده که متولیان آن در یکسال اخیر 
فعالیت مســتمر و مداوم داشتند و بسیار جهادى 

عمل کردند...

4 3

ابالغیه جدید ثبت ملى آثار تاریخى در استان اصفهان از «بازار غاز» تا «خانه حسن کسایى» 

محمود پاك نیت: 

جانمان را کف دستمان 
گرفته ایم و کار مى کنیم

دیدگاه امیر حاج رضایى
 در خصوص سیاست فدراسیون جدید  فوتبال

 به بحران تیم ملى توجه شود
کارشناس فوتبال ایران نگاه ویژه فدراســیون به تیم هاى ملى و برون سپارى امور 
باشــگاه ها را اتفاق مثبتى قلمداد کرد و گفت: باید به وضعیت «بحرانى» تیم 
ملى توجه ویژه اى شود. شهاب الدین عزیزى خادم پس از انتخاب به 
عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال نخستین جلسه خود با هیئت 

رئیسه را برگزار کرد تا ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

محدودیت تردد از 
اصفهان به خوزستان 

و چهارمحال 

نماد چوگان در چهارباغ نصب شد
3

سپاهانسپاهان
چراغ خاموشچراغ خاموش
 پیش مى رود پیش مى رود

 شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

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

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

(تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36270820- 031)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 1399/12/16 لغایت ســاعت 16 روز پنجشنبه مورخ 

1399/12/28
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز یکشنبه 
مورخ 1400/01/22 ساعت 10:00 صبح واقع در پست 400/230 کیلوولت نجف آباد برگزار می گردد، الزامی بوده و عدم 

حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر 
تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 در «ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه 
فیزیکی (ضمانتنامه و یک حلقه CD) آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت 

برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 -  سالن کمیسیون معامالت 

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

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

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

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوبت دوم

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و  الزامات ورود به مناقصهمناقصه (ریال)

990/1017

تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات 
ساختمانى مربوط به توسعه قطرهاى 
400 کیلوولت و احداث فیدرهاى 63 
کیلوولت در پست 400/230 کیلوولت 

نجف آباد

6/608/000/000
دارا بودن گواهینامه صالحیت 

پیمانکارى با حداقل رتبه 4 ابنیه 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 

کشور

م.الف:1103841

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

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابى (فشرده)
 یک مرحله اى شماره 990/1017 

(شماره 2099001188000067 در سامانه ستاد) 

مدیرعامل شرکت اعتمادبتن پرتیکان
(بامسئولیت محدود)-شماره ثبت1400

به استنادمصوبه شماه 4919مورخه99/11/25هیئت مدیره شرکت اعتمادبتن پرتیکان(بامسئولیت 
محدود) به شماره ثبت 1400وابسته به شهردارى دامنه، این شرکت درنظرداردتابارگیرى وحمل سنگ 
الشه تادهانه سیلو و تولیدشن وماسه درسال1400 راازطریق مناقصه عمومى به صورت حجمى(تناژ)

به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید،لذا متقاضیان مى توانندبه منظورکسب اطالعات بیشترهمه 
روزه ازتاریخ درج آگهى به مدت 7 روزبا شماره تلفن 09133671161 تماس حاصل وبه منظوردریافت 

اسنادمناقصه به واحدمالى شرکت واقع درشهردامنه مراجعه نمایند.
1-نوع خدمات قابل واگذارى:

الف-کلیه امورمربوط به بارگیرى وحمل سنگ الشه سنگ معدن ازمحل معدن تادهانه سیلوباتمام 
هزینه ها.

ب-کلیه فعالیتهاى مربوط به تولیدشن وماسه باتمام هزینه ها.
2-مدت انجام کارازتاریخ انعقادقراردادبه مدت یک سال شمسى میباشد.

3-محل تحویل واخذاسناد امورمالى شرکت مى باشد.
4-مهلت قبول پیشنهادها ازتاریخ درج آگهى به مدت هفت روزمیباشد.

5-مبلغ برآوردتقریبى براى یک سال کلیه فعالیتها15000000000ریال(پانزده میلیاردریال) مى باشد.
6-میزان سپرده شرکت درمناقصه 5درصدبهاى کل برآورد امورات پیشنهادى مى باشد.

7 -نوع سپرده ضمانتنامه بانکى با سپرده نقدى به حساب شــماره0109655521004 شرکت نزد
بانک ملى داران میباشد.

8-درصورت عدم انعقادقراردادتوسط برنده اول ودوم وسوم ضمانت نامه شرکت درمناقصه به نفع 
شرکت ضبط خواهدشد.

1-8)هزینه نشرآگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
2-8)درصورت اجاره ماشــین آالت جهت انجام کار،پیمانکارمى تواندبراساس قیمت کارشناسى 

رسمى ازماشین آالت شرکت استفاده نماید.
3-8)شرکت درردیاقبول هریک ازپیشنهادها مجازوتام االختیار است.

4-8)شرکت هاى ذیصالح فقط نمى توانند دریکى ازاموربند1(نوع کار)پیشنهادقیمت به شرکت 
ارائه نمایند.

دفترمرکزى:دامنه،خیابان شهداى غربى ،شهردارى دامنه
تلفکس:031-57362794

آگهى مناقصه نوبت دوم بارگیرى
حمل وتولیدشن وماسه

ن
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 به بحر
کارشناس فوتبال ایر
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هشدار مرکز بهداشت استان اصفهان؛هشدار مرکز بهداشت استان اصفهان؛

رعایت فاصله گذارى اجتماعى  در اصفهان وضعیت خوبى نداردرعایت فاصله گذارى اجتماعى  در اصفهان وضعیت خوبى ندارد
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رئیس جمهور عنوان کرد: ما در برابر کاخ سفید بارها به 
صراحت اعالم کرده ایم که آماده ایم و شما باید به قانون 
برگردید، خجالت نکشید و به مقررات برگردید و امروز و 
فردا نکنید. بدانید با بازگشت شما به تعهدات بالفاصله ما 

هم به کلیه تعهدات خود برمى گردیم.
حجت االسالم والمســلمین حســن روحانى در جلسه 
هیئت دولت اظهار کرد: تحریم باید شکســته شود این 
ظلم به مردم است و باید برداشته شود. تحریم ها خواست 
صهیونیست ها و ارتجاع منطقه است و ما نباید بگذاریم 

این موضوع اجرایى و عملى شود. 
رئیس جمهور ادامه داد: بدانیــد از 20 ژانویه تا امروز هر 

ساعتى که مى گذرد معنى اش این است که در حال زیرپا 
گذاشتن قانون هستید. امروز شرایط براى اینکه هر هفت 
کشور به تعهدات قبل بازگردند آماده است جز اینکه آمریکا 
باید در راهى که قبًال رفته و تعهدات را نقض کرده پیش 
قدم باشــد و به تعهدات خود بازگردد. ما براى کل با کل 
آماده ایم. هم براى تعهد در برابر تعهد و هم براى بخشى 
از تعهد در برابر بخشى از تعهد باز هم آماده ایم و این شما 

هستید که مى توانید مسیر درست را انتخاب کنید. 
رئیس جمهور تأکید کرد: ما اگر متحد و یکصدا باشــیم 
مى توانیم پیروزى را به زودى به دست بیاوریم و پیروزى 

دور از دسترس نیست.

رئیس اتاق بازرگانى ایران و آلمان اظهار کرد: اروپایى ها 
و به ویژه آلمانى ها آماده گسترش روابط با ایران هستند. 
در این میان شرکت هاى آلمانى عالقه باالیى به تجارت با 
ایران دارند، اصًال در دوره اول آقاى روحانى آمده بودند که 
ایران را به عنوان پایگاه اقتصادى منطقه و آسیاى میانه با 

ظرفیت بازار چندصد میلیونى بکنند.
عباسعلى قصاعى یادآور شد: در دوره اول آقاى روحانى 
شرکت هاى آلمانى بسیار گرم با موضوع برخورد کردند 
و به نوعى به ایران سرازیر شدند، حتى بیش از 50 هیئت 
بزرگ اقتصــادى و ســرمایه گذار به ایــران آمدند و به 
خصوص روى انرژى هاى تجدیدپذیــر متمرکز بودند. 

البته با روى کار آمدن «ترامــپ» و افزایش تحریم ها، 
بیشتر آنها کار را رها کردند که امیدواریم با تفاهم جدید 

دوباره آن را ادامه دهند.
وى خاطرنشان کرد: تا جایى که من اطالع دارم ما پول 
بلوکه شده در آلمان نداریم، چون این پول ها بیشتر مربوط 
به فروش نفت است که بیشتر محور آن در شرق صورت 
مى گرفت. قصاعى با اشــاره به کانال مالى موســوم به 
اینستکس که آلمان به عنوان یکى از بنیانگذاران آن بود، 
اظهار کرد: اینستکس از ابتدا هم خیلى موفق نبود در حال 
حاضر هم منحل نشده اما امیدواریم با بهبود شرایط نیازى 

به استفاده از اینستکس نباشد. 

آمریکا خجالت نکشد 
و به مقررات برگردد 

آلمان مى خواست ایران را 
پایگاه اقتصادى منطقه کند

طارمى! از دست تو
برگشــت  بــازى  در    برترین ها| 
لیــگ قهرمانــان اروپــا، دیــدار پورتــو و 
یوونتوس،مهدى طارمى اخراج شــد، واکنش 
کاربران ایرانــى توییتر به اخــراج این لژیونر 
ایرانى کم نبود و بســیارى از ایــن واکنش ها 
نیز رگه هایى از طنز را نشان مى داد. به عنوان 
مثال یک کاربر ایرانى نوشــت: طارمى ترین 
حرکت طارمى اخراجش در عــرض 2 دقیقه 
نبود، اونجا بود که به داور مى گفت تو استادیوم 
بدون تماشاگر صداى سوت رو نشنیده! عالمیه 

این بشر.

همدستان «ساسى» 
بازداشت مى شوند

دادسراى ارشاد تهران اعالم کرد:    رکنا|
این مرجع قضایى متعهد مى شــود در صورت 
انتشار موزیک ویدیوى کامل ساسان حیدرى 
ملقب به «ساســى»، ضمن اقدام قانونى براى 
پیگرد قضایى نامبرده در مراجــع بین المللى، 
برخــورد بــا همــکاران، کمک کننــدگان و 
ارسال کنندگان دابسمش به این فرد در داخل 
کشــور نیز به اتهام تشــویش اذهان عمومى، 
کمک به اشاعه فحشــا، ترویج بى بندوبارى و 
کمک به در معرض آسیب قرار دادن کودکان و 

نوجوانان، در دستور کار قرار گیرد.

فعالیت مدارس تا 28 اسفند
مرکز اطالع  رسانى    جام جم آنالین|
و روابط عمومى وزارت آمــوزش و پرورش با 
صدور اطالعیه اى از تداوم فعالیت مدارس کل 
کشور تا 28 اســفندماه 99 خبر داد. در بخشى 
دیگر از این اطالعیه آمده است: این آموزش در 
ایام پایانى سال به قوت خود ادامه خواهد یافت 
و تمامى مدارس کشور طبق برنامه زمانبندى 
و تقویم آموزشــى و اجرایى وزارت آموزش  و 
پرورش تا 28 اسفندماه، فعالیت هاى آموزشى 

و پرورشى خود را ارائه خواهند داد.

افزایش 68 تا 139درصدى 
قیمت روغن

  ایسنا| نوسان و نابسامانى بازار روغن 
در حالى از مــاه هاى اخیر ادامه دار شــده که 
گزارش هاى رسمى بیانگر افزایش 68 تا 139 
درصدى قیمت این کاالست.  از اوایل نیمه دوم 
امسال گزارش هایى در رابطه با کمیاب شدن 
این کاال در فروشگاه ها و یا حتى تشکیل صف 
براى خرید آن وجود داشت. این در حالى است 
که هر روغن 900 گرمى مایع از متوسط 8600 
تومان در بهمن پارسال حتى تا بیش از 23 هزار 

و 500 تومان نیز فروش رفته است.

استان هاى صدرنشین 
مرگ ومیر 

  تابناك| بر اساس آمار ســازمان ثبت 
احوال کشــور، به صورت میانگین بیشــترین 
میزان فوتى ها از ســال 93 تــا 97 مربوط به 
استان هاى تهران، خراسان رضوى، اصفهان، 
آذربایجان شــرقى و فارس بــوده و همچنین 
کمترین میزان فوتى ها در این چند سال مربوط 
به استان هاى کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، قم، 

زنجان و قزوین بوده است.

قیمت
 10 برابر هزینه ساخت 

على شماعى،  یک کارشناس بازار    ایسنا|
مسکن گفت: در حال حاضر در نواحى شهرى و 
روستایى هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بین 
2 تا 7 میلیون تومان کمى بیشتر یا کمتر است، 
اما قیمت مسکن ده ها برابر این قیمت است که 

نشان از سرمایه اى شدن مسکن دارد. 

قالیباف شرط گذاشت
برخى خبرهاى رسیده حاکى    دیده بان ایران|
از این است که محمدباقر قالیباف اخیراً در یک دیدار 
غیررسمى که با حضور مشــاورانش برگزار شد اعالم 
کرده است براى حضور در انتخابات ریاست جمهورى 
1400 تنها یک تصمیم قطعى دارد و آن هم این است 
که در هیچ صورتى با ابراهیم رئیسى رقابت نخواهد کرد 
و در صورت اجماع نیروهاى انقالبى بر سر نامزدى اش 

وارد کارزار انتخاباتى خواهد شد.

نباید به اینجا مى رسیدیم
  ایلنا| محمدرضا عارف، نامزد انتخابات ریاست 
جمهورى در گفتگوى تفصیلى مى گوید: برخى مردم 
نان روزانه شان را متأسفانه به صورت نسیه خریدارى 
مى کنند و یا کارت یارانه شان را گرو مى گذارند تا آنچه 
نیاز دارند تهیه کنند! قطعاً این وضعیت در شأن انقالب 
و حکومتى مانند کشور ما نیست و نباید بعد از چهار دهه 

از انقالب به اینجا مى رسیدیم.

جذب خانوادگى در شهردارى!
حجــت نظــرى رئیــس کمیتــه    تسنیم|
مشارکت هاى مردمى شــوراى اسالمى شهر تهران 
در تذکرى به شهردارى پایتخت گفت: وجود مصوبه 
تعارض منافع که در شوراى شهر به تصویب رسید اما 
همچنان شاهد هســتیم که بعضًا مدیران شهردارى 
مشخصًا به عنوان مدیرکل، اقوام سببى و نسبى خود 
را یا همسرشــان را جذب سیستم شهردارى مى کنند 
لذا باید گفت این مصوبه شــورا با دقــت الزم دنبال 

نشده است.

واکنش واعظى به اظهارات 
رضایى

  ایسنا| محمود واعظى، رئیــس دفتر رئیس 
جمهــور در واکنش بــه اظهارات محســن رضایى 
درباره FATF گفت:  غیر از ایران و کره شــمالى بقیه 
کشــورهاى دنیا همه به چارچوب پولشــویى پایبند 
هســتند و چارچوب اولیــه را رعایت مــى کنند. اگر 
حرف هایى که آقایان مى زنند درســت باشد اینگونه 
نیست که همه کشــورهاى دنیا بپیوندند غیر از ایران 
و کره شمالى. وى افزود: در این اظهارات بیشتر نگاه 

سیاسى را شاهد هستیم.

حکم «کالنترى» قطعى نیست
در پى انتشار اخبارى در برخى رسانه ها    ایسنا|
مبنى بر محکومیت عیســى کالنترى رئیس سازمان 
محیط زیست، معاون حقوقى این سازمان گفت: حکم 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست توسط دادگاه 
بدوى صادر شده است و قطعى نیست. اصغر دانشیان 
با مرور روند طى شده دادگاه تشریح کرد: حکمى که در 
رسانه ها مطرح شده در بررسى هاى بدوى است و باید 

به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

90 درصد پروازها 
در 10 فرودگاه

  بهار| معاون وزیر راه و شهرســازى و رئیس 
سازمان هواپیمایى کشور مى گوید: امروز 90 درصد 
پروازهاى ما در 10 فرودگاه کشور انجام مى شود، در 
نتیجه همیشه براى این کار انگیزه وجود دارد و قطعًا 
براى کسانى که قصد سرمایه گذارى دارند حاشیه سود 

وجود دارد.

کنایه روحانى به مجلس
رئیس جمهور در جلســه هیئت    رویداد 24|
دولت گفت: نگذارید یک مشت دالل سودجو زندگى 
مردم را دچار مشکل کنند. وزیر بازرگانى نداریم، امروز 
کسى را نداریم که مســئول خرید مردم باشد، توزیع 
بدون صاحب است. دولت در پایان دولت یازدهم با دو 
فوریت اعالم کرد که وزیر بازرگانى مى خواهد اما به 

دلیل یک ایراد کوچک این طرح تصویب نشد.

خبرخوان

ساخت سریع ترین ابَرکامپیوتر دنیا پس از هفت سال رسمًا 
در ژاپن به پایان رسید و براى کمک به حل مسائل پیچیده 
مثل کشف داروهاى جدید در دسترس محققان قرار گرفت.

ساخت ابرکامپیوتر «فوگاکو» ســال 2014 با همکارى 
شرکت فوجیتســو آغاز و قرار شــد به یکى از ستون هاى 
اصلى رایانش پربازده در زیرساخت ژاپن تبدیل شود. این 
ابرکامپیوتر مى 2020 تحویل مقامات ژاپنى شــد و از آن 
زمان تاکنون به صورت آزمایشى براى حل مسائل مربوط 
به همه گیرى ویروس کرونا مورد استفاده قرار گرفته است.

فوگاکو حاال کامًال براى استفاده اشتراکى آماده شده است 
و از حاال 74 پروژه تحقیقاتى توسط مرکز تحقیقات علوم 
اطالعات و فناورى ژاپن (RIST) بر عهده آن گذاشته شده 
که از ماه آینده میالدى پردازش آنها شــروع خواهد شد. 
این مرکز از تمام محققان خواســته تا براى استفاده از این 

ابرکامپیوتر درخواست خود را ارسال کنند.
رئیس RIST از فوگاکو تحت عنوان «قدرتمندترین مغز 
خارجى ساخته شده توسط بشــر» یاد مى کند و مى گوید 
به کمک آن حل مســائل پیچیده در زمینه هایى همچون 
ساختار ماده در فضا و زمان، تحلیل عمیق تر زندگى، اجتماع 
و صنعت آسان تر شده و حتى مى توان «آینده نامعلوم بشر 

را طراحى کرد».
فوگاکو براى انجام شبیه سازى هاى رزولوشن باال، طوالنى 
و مقیاس بزرگ طراحى شده و عملکرد آن 100 برابر بیشتر 
از ابرکامپیوتر نسل قبلى خود یعنى K است که سال 2019 
بازنشسته شد. قدرت پردازشى بى ســابقه فوگاکو سبب 
شــده تا براى دو بار متوالى جایگاه نخســت را در لیست 
500 ابرکامپیوتر برتر دنیــا (Top500) به خود اختصاص 

دهد.
فوگاکو با توان پردازشــى 442 ترافالپ، بــا فاصله زیاد 
جلوتر از رقبا قرار گرفته و توانمندى آن سه برابر بیشتر از 

ابرکامپیوتر دوم لیست یعنى «سامیت» (Summit) ساخت 
شرکت IBM (148.8 ترافالپ) گزارش شده است.

کاربردهاى فوگاکو براى تحقیقات علمى بسیار است که 
از جمله آنها مى توان به کمک در کشــف داروهاى جدید 
با ســرعت و دقت باال، تشــخیص زودهنگام بیمارى ها، 
پیش بینى و شبیه ســازى دقیق تر بالیاى طبیعى، ساخت 

مواد جدید براى نســل بعد باترى ها و پیل هاى سوختى و 
حتى پاسخ به سئواالت بنیادى علم مثل چگونگى تشکیل 
گیتى اشــاره کرد. محققان پیش تر از فوگاکو براى اندازه 
گیرى اثربخشــى داروهاى فعلى کووید-19 و همچنین 
یافتن روش هایى براى کاهش انتقال این بیمارى استفاده 

کرده اند.

ژاپن به غیر از فوگاکو، دستکم 33 ابرکامپیوتر دیگر را نیز 
در لیســت Top500 دارد و کشورهاى دیگر را براى عقب 
نماندن به تکاپو انداخته اســت. ایــاالت متحده در حال 
ساخت دو سیستم جدید اســت و چین و اتحادیه اروپا نیز 
در پى ساخت ابرکامپیوتر با توان اِگزافالپ براى چند سال 

آینده هستند.

ژاپنى ها شاهکارشان را رو کردند

کار ساخت قدرتمندترین اَبرکامپیوتر جهان 
تمام شد

اصولگرایان و اصالح طلبان کمپیــن انتخاباتى خود را 
اســتارت زدند اما گویا هیچ کدام قصدى براى بررسى 
مصادیق تا اعالم اسامى تأییدصالحیت شدگان از سوى 
شوراى نگهبان ندارند. این موضوعى است که حمیدرضا 
فوالدگر عضو شوراى مرکزى جامعه اسالمى مهندسین 
و نماینده سابق شــهر اصفهان در مجلس به آن اشاره 

مى کند.
فوالدگر درباره وضعیت نامزدهــاى اصولگرا مى گوید: 
هرچند قرائن و شــواهد حکایت از این مى کند که آقاى 
رئیسى امکان دارد بیاید اما با وجود این، نمى توانیم قطعًا 
و 100 درصد بگوییم نامزد انتخابات ریاســت جمهورى 

مى شود. 
این فعال سیاســى اصولگرا یادآور شد: اگر آقاى رئیسى 
نیاید، فرایند رسیدن به نامزد واحد در جریان اصولگرایى و 
انقالبى خیلى سخت مى شود. در این حالت آقاى رئیسى 
مى تواند از مقبولیت و وجاهت خودش اســتفاده کند تا 

فرایند رسیدن به نامزد واحد اتفاق بیافتد. 
عضو شــوراى مرکزى جامعه اسالمى مهندسین درباره 
وضعیت نامزدهاى اصالح طلب در انتخابات ریاســت 
جمهورى گفت: اصالح طلبان نیز مکانیزم خودشــان را 
طراحى و جلساتش را به ریاست آقاى نبوى شروع کردند. 
آنها هم این رویکرد را در دستور کار قرار داده اند که االن 
فقط فرایند رسیدن به نامزد واحد را طراحى کنند اما وارد 

فاز عملیاتى نشوند.
وى درباره اصرار کارگــزاران به طرح نام على الریجانى 
براى انتخابات ریاست جمهورى اظهار کرد: کارگزاران 
قطعًا با هدف هایى نام آقاى الریجانى را مطرح مى کند، 
آنها مى خواهند قبل از اعــالم تأییدصالحیت نامزدها 
شرایط را براى چانه زنى هاى شان فراهم کنند، در واقع 
آنها ناامید نیستند از اینکه شــوراى نگهبان هیچ نامزد 

اصالح طلبى را تأیید نکند.   

چین و روســیه تصمیم دارنــد با همــکارى یکدیگر 
مجموعه اى از واحد هاى تحقیقاتى آزمایشى روى سطح 
ماه یا در مدار آن بســازند. این درحالى است که مسکو 
ســعى دارد قدرت فضایى خود را دوباره احیا کند و پکن 
نیز مى خواهد بــه بلندپروازى هــاى فضایى خود جامه 

عمل بپوشاند.
راسکاموس (سازمان فضایى روسیه) در بیانیه اى اعالم 
کرد قراردادى با ســازمان فضایى چیــن امضا کرده تا 
مجموعه اى از واحدهاى تحقیقاتى آزمایشى روى سطح 

یا در مدار ماه بسازند.
ســازمان فضایى چین هم اعالم کرده تمام کشورهاى 
عالقمند و همچنین شرکاى بین المللى مى توانند در این 

پروژه شرکت کنند. 
جزئیات فاش شده از این پروژه بسیار نادر هستند و فقط 
اشاره شده دو کشــور براى ایجاد واحدهاى تحقیقاتى 
همکارى مى کنند. پیش از این نیز سازمان فضایى اروپا 
نسبت به همکارى با چین درباره مأموریت به ماه اظهار 

تمایل کرده بود.

رئیس انجمن ملى انجیر ایران گفت: به دلیل اینکه تعرفه 
واردات کاال به چین 39 درصد است دست صادرکنندگان 
ایرانى براى واردات انجیر با قیمت مناسب به این کشور 
بسته شده است و در نهایت انجیر ایران از طریق ویتنام و 

هنگ کنگ به چین قاچاق مى شود.
کمال یداللهى تصریــح کرد: انجیــر صادراتى با انجیر 
مصرفى در داخل کشــور متفاوت اســت. بهترین نوع 
انجیر در داخل کشور مصرف مى شود و تقریباً انجیرهاى 
صنعتى صادر مى شــوند.رئیس انجمن ملى انجیر ایران 

در پاســخ به اینکه آیا به جز چین کشــور دیگرى بازار 
صادراتى انجیر ایران اســت یا خیر، اظهار کرد:به دنبال 
پیدا کردن بازارهاى صادراتى دیگر غیر از چین هستیم. 
اما در حال حاضر بیشــترین صادرات به چین است. زیرا 
چین مصرف باالیى دارد و درخواســت انجیر درجه یک 
هم ندارد و انجیرهاى صنعتى مورد پســند آنهاست. از 
طرفى بازارهاى اروپایى نیز اســتانداردهاى سختگیرانه 
خود را دارند که درصد کمى از صادرکنندگان داراى این 

استانداردها هستند.

به گفته اعضاى کارگرى، شــنبه (امــروز) به احتمال 
زیاد آخرین جلسه تعیین مزد است. تا هفته گذشته دو 
جلسه رسمى شورایعالى کار با موضوع تعیین دستمزد 
1400 برگزار شد. در این جلسات، کارفرمایان و دولت 
نتوانسته اند رضایت گروه کارگرى را جلب کنند اما به 
گفته اعضاى کارگرى، شنبه (بیست و سوم اسفند) مزد 

1400 تعیین خواهد شد.
کارگرى ها با بیان اینکه تا اینجاى کار، خروجى جلسات 
منفى نبوده و توانسته ایم تا حدودى شرکاى اجتماعى 

را با خود همراه کنیم؛ ابراز امیدوارى مى کنند دولتى ها 
و کارفرمایان در جلسه شــنبه با کارگران کنار بیایند و 
اجازه بدهند مزد به انــدازه افزایش هزینه هاى زندگى 

زیاد شود.
خط قرمز گروه کارگرى، افزودن حداقل یک میلیون و 
955 هزار تومان به دستمزد فعلى است و تأکید مى کنند: 
42 میلیون نفر از جمعیت کشور در بحران به سر مى برند 
و در مذاکرات مزدى امسال، جاى وعده درمانى و گریز 

از قانون نیست.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم با اشاره به 
چاپ ساالنه 5 میلیون نسخه کتاب و 5 درصد کتب کشور 
در انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى، گفت: ساالنه 300 اثر 

چاپ اولى در این نهاد حوزوى منتشر شد.
حجت االسالم والمسلمین احمد واعظى اظهار کرد: در 
دفتر تبلیغات اسالمى دو انتشارات بوستان کتاب و نشر 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى را داریم که مؤسسه 
بوستان کتاب از سال 1361 تأسیس شــد و تا به امروز 
4500 عنوان کتاب منتشر کرده که برخى از آثار در چند 

جلدى منتشر شده باشند.
وى گفت: نشر پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمى تا 
کنون 1200 عنوان کتاب تولید کرده اســت که در این 
میان، در 10 ســال اخیر تقریبًا 950 جلــد کتاب در این 

پژوهشگاه تولید و منتشر شده است.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
قریب به 5 درصد کتب کشــور در چاپخانه دفتر تبلیغات 
اسالمى منتشر مى شود، تصریح کرد: ساالنه در چاپخانه 
این دفتر پنج میلیون نســخه کتاب چاپ مى شــود که 
برخى از این آثار در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى، 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) و بخش هاى مختلف دفتر تبلیغات 
اسالمى تولید شده و برخى دیگر سفارش بیرون از دفتر 
است و آمار ذکر شده رقم زیادى است؛ غیر از کتب درسى 
که آموزش و پرورش چاپ مى کند، ساالنه در کل کشور 
120 میلیون نسخه کتاب منتشر مى شود که پنج میلیون 
نسخه آن مربوط به چاپخانه دفتر تبلیغات اسالمى است 
که در مجموع، بین 4 تا 5 درصد کتاب کشور در چاپخانه 
این نهاد حوزوى منتشر مى شــود که رقم قابل توجه و 

خوبى است.

آرایش انتخاباتى جریان هاى سیاسى
 به روایت نماینده سابق اصفهان

چین و روسیه 
ایستگاه تحقیقاتى در ماه مى سازند

قاچاق انجیر خشک ایران به چین

مزد 1400 امروز تعیین مى شود

چاپ ساالنه 5 میلیون نسخه کتاب 
در دفتر تبلیغات اسالمى
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توزیع کمپوست 
شـهروندان اصفهانى با تحویل 11 کیلو پسماند خشک 
یک بسته 2.5 کیلوگرمى ورمى کمپوست و یک گلدان 
گل دریافـت مى کنند. معاون اجرایى سـازمان مدیریت 
پسـماند شـهردارى گفت: دو طرح توزیع گسـترده کود 
ورمى کمپوست و گل در ایستگاه هاى بازیافت در دستور 
کار سازمان قرار گرفته و شهروندان اصفهانى با تحویل 
دادن پسـماند هاى خشـک بـه ایسـتگاه هاى بازیافت 
مى توانند به انتخاب خود این هدایا را دریافت کنند. محمد 
بدیعى گفت: کود ورمى کمپوست از جمله مرغوب ترین 

کود هاى آلى است.

آزادسازى حریم بستر 
رودخانه ها 

32 هکتار آزادسازى، تعیین حریم بستر رودخانه ها و هفت 
فقره حکم رفع تصرف زمین هاى تصرف شـده تاکنون 
اجرا شده است. منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت 
بحران استاندارى اصفهان در شوراى هماهنگى مدیریت 
بحران در فرماندارى شهرستان کاشان گفت: همچنین 
64 کیلومتر حریم رودخانه هایى که تصرف شده شناسایى 

و آزادسازى شد.

شهردارى ماند و بنیاد
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان گفت: سالن اجتماعات 
گلستان شهدا به عنوان مطالبه 30 ساله مردم شهیدپرور 
اصفهان بـا صرف اعتبـارى بالغ بر 130 میلیـارد تومان 
احداث شده است. محمدرضا برکت  اظهار کرد: اجراى 
این پروژه و پارکینـگ روباز مجاور آن جـزء پروژه هاى 
مشـارکتى شـهردارى، بنیاد شـهید و امـور ایثارگران و 
اسـتاندارى اصفهان بود. وى افزود: قرار بـود این پروژه 
با سهم یک سـومى هر یک از شرکا ساخته شـود، اما در 
سـال هاى اخیر به جـز هزینه اى کـه بنیاد شـهید براى 
ساخت سقف سالن پرداخت کرد، هیچ اعتبار دیگرى از 
سوى بنیاد و استاندارى براى اجراى این طرح اختصاص 

داده نشد.

راه اندازى دیزل ژنراتور پمپاژ 
به گزارش روابط عمومى آبفا نطنز، با هدف تأمین برق در 
مواقع اضطراري در مجموعه ایستگاه پمپاژ جدید شجاع 
آباد، دیـزل ژنراتور 400KW مسـتقر در ایـن مجموعه 
بـا هماهنگـی واحد انـرژي سـتاد مرکزي و بـا همت و 
تالش واحد بهره بـرداري منطقه در مـدار بهره برداري 

قرار گرفت.

شستشوى منبع
 1000 متر مکعبى

به گـزارش روابط عمومـى آبفا میمه، با توجـه به برنامه 
ادوارى شستشـو و جهت حفظ کیفیت آب شـرب، منبع 
1000 مترمکعبى زمینى شـهر میمه بـا همکارى آتش 

نشانى منطقه شستشو شد.

خمینى شهر قهرمان شد
اداره مخابرات خمینى شهر موفق به کسب مقام قهرمانى 
مسـابقات فوتسـال یادواره شهید حاج قاسـم سلیمانى 
گردید. این مسابقات به میزبانى بسیج ادارات شهرستان 
خمینى شـهر در راسـتاى بزرگداشـت یاد و نام شـهید 
بزرگوار حاج قاسـم سـلیمانى در سـطح این شهرستان 

برگزار شده بود.

فرآیند شفاف ارتباط 
صنعت و دانشگاه 

مدیرروابط عمومى فوالدمبارکه گفـت: فرآیند تحقیق 
و توسـعه از دیرباز در شـرکت فوالد مبارکـه به صورت 
نظام مند شکل گرفته و در این فرآیند، مقوله ارتباط صنعت 
و دانشگاه کامال شفاف است. هادى نباتى نژاد اظهار کرد: 
هر سال بالغ بر 40 طرح تحقیقاتى موفق خاتمه یافته و در 
هر سال به طور میانگین 45 طرح تحقیقاتى ابالغ شده و 
تاکنون بیش از 1200 پروژه تحقیقاتى کاربردى اجرا و با 

موفقیت خاتمه یافته است.

خبر

مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: در 9 ماهه سال جارى 54 درصد افزایش متوفیان را 

شاهد بودیم، اما در دو ماه اخیر کاهش یافته است.
احمدرضا مرادى اظهار کرد: در یکسال اخیر بحران بزرگى 
را پشت سر گذاشــتیم که یکى از مهم ترین بحران هاى 
قرن اخیر یا حداقل 50 سال گذشته بوده است. وى افزود: 
یکى از مکان هایى که در بحران ها کانون توجهات است 
سازمان آرامستان ها بوده که متولیان آن در یکسال اخیر 
فعالیت مستمر و مداوم داشتند و بسیار جهادى عمل کردند.
مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
ادامه داد: به لحاظ بحران کرونا در 9 ماهه سال جارى 54 

درصد افزایش متوفیان را شاهد بودیم البته در دو ماه اخیر 
کاهش یافت.

وى با بیان اینکه سال گذشته روزانه به طور متوسط 22 تا 
25 نفر متوفى در آرامســتان باغ رضوان داشتیم، تصریح 
کرد: این آمار امســال به 63 نفر متوفى در روز رسید و در 
ســه ماه فصل پاییز آمار متوفیان روزانه از 50 نفر کاهش 

پیدا نکرد.
مرادى گفت: امســال سال بسیار ســختى را پشت سر 
گذاشتیم و بر اساس برنامه ریزى کشور آخرین پنجشنبه 
ســال غبارروبى و تجلیل از کارکنان آرامستان ها انجام 

مى شود.

عضو هیات نظارت بر انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر 
و روســتاى اســتان اصفهان، گفت: داوطلبان انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر ثبت نام خود را به روزهاى پایانى 
مهلت ثبت نام موکول نکنند و ثبت نام خود را غیرحضورى 

انجام دهند.
رحمت ا... فیروزى افزود: یکى از وظایفى که بر عهده هیات 
نظارت گذاشته شده است بررســى صالحیت داوطلبان 
انتخابات شــوراها اســت که مالك و معیار مــا در تأیید 
صالحیت ها رعایت قانون و اســتعالم از مراجع چهارگانه 
است. کسانى که احساس مى کنند مدارکشان ایراد دارد قبل 
از ثبت نام بررسى الزم را انجام دهند تا در فرایند ثبت نام با 

مشکل مواجه نشوند.
فیروزى با بیان اینکه داوطلبان انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر ثبت نام خود را به روزهاى پایانى مهلت ثبت نام موکول 
نکنند، خاطرنشان کرد: داوطلبان هر چقدر زودتر ثبت نام 
کنند مراجع مربوط زودتر مى توانند صالحیت آنان را مورد 
بررسى قرار دهند و سعى کنند ثبت نام خود را غیر حضورى 

انجام دهند تا از ازدحام در فرماندارى ها خوددارى شود.
ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات ششــمین دوره 
شوراهاى اسالمى شهر از امروز چهارشنبه 20 اسفند ماه 
سال 99 آغاز شده و تا ســاعت 18 روز سه شنبه مورخ 26 

اسفندماه (به مدت 7 روز) ادامه خواهد یافت.

داوطلبان، ثبت نام خود را به 
روزهاى پایانى موکول نکنند

افزایش 54 درصدى متوفیان 
اصفهان در 9 ماه

اولین گام براى فرهنگ سازى مالیاتى ترسیم نقطه و 
جایگاهى است که جامعه در آن قرار دارد به این معنى 
که فرهنگ مالیاتى چه وضعیتى دارد، آیا شــهروندان 
مشارکت جو هستند یا مشارکت گریز، در حافظه جمعى 
آنها مالیات چگونه شــکل گرفته است؟آیا نمود و آثار 
مالیات در زندگى شهروندان مشهود است؟ اولین گام 
براى فرهنگ سازى مالیاتى ترسیم نقطه و جایگاهى 
است که جامعه در آن قرار دارد به این معنى که فرهنگ 
مالیاتى چه وضعیتى دارد، آیا شهروندان مشارکت آیا 
فرار مالیاتى یا دور زدن آن با راههاى شبه قانونى مطلوب 
شهروندان است یا امرى مذموم قلمداد مى شود؟ تعامل 
نظام مالیاتى با شــهروندان چگونه است؟ فرایندهاى 

مالیات ستانى با سرعت وسهولت انجام مى شود؟ و..
گام بعدى تعیین اهداف، استراتژى ها و روش ها براى 

رسیدن به نقطه مطلوب است. اینکه با سطح فرهنگ 
مالیاتى موجود چه اقدامات و فعالیت هایى باید انجام 
شود تا به نقطه قابل قبولى رســید. در کشورهایى که 
مالیات به مفهوم مدرن آن سابقه بیشترى دارد و منافع 
حاصل از آن در زندگى مردم دیده شــد، شاید برخى از 
اقدامات مانند بیان آمار و اطالعات از هزینه کرد مالیات 
الزم نباشد. عالوه براین استراتژى هاى فرهنگ سازى 
و اطالع رسانى متناسب با شرایط باید به روز شود. در 
هر صورت تمامى عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتى باید 
بررسى شود و اقدامات متناسب با آن باید صورت بگیرد، 
از این رو هیچ نســخه واحدى براى فرهنگ ســازى 
مالیاتى وجود ندارد که بتوان براى همه کشورها تجویز 
کرد. هر کشورى شرایط و مقتضیات خود را در خصوص 

فرهنگ مالیاتى دارد.

اولین گام براى فرهنگسازى مالیاتى

نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
در خصوص وضعیت بازار میوه در آســتانه شب عید، 
اظهار کرد: به طور معمول زمانى کــه قیمت میوه و 
یا هر محصولى در بازار بیش از انــدازه باال رفت، آن 
محصول از سبد مصرف کننده خارج مى شود که ضرر 
این وضعیت را نه تنها مردم، بلکه تولیدکننده، انباردار 

و ... هم مى بینند.
محمدصادق ریاحى درباره گرانــى مرکبات توضیح 
داد: یکى از مهمترین دالیــل گرانى این محصول به 
نحوه ذخیره سازى آن توسط باغداران و سلف خران 
برمى گردد، در این شرایط دولت باید نظارت درستى بر 
بازار داشته باشد و یا اینکه قیمتى سراسرى اعالم کند.

نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
گفت: بهتر بود وزارت جهاد کشــاورزى میزان تولید 
مرکبات و سرانه مصرف کشور را استخراج مى کرد و 

بعد اقدام به صادرات مى کرد.
وى با تاکید بر اینکه بخــش زیادى از پرتقال تولیدى 
کشور صادر مى شود تصریح کرد: در حال حاضر تنها 
به بحث ارزآورى توجه مى شــود، به عنوان مثال در 
سیاســتى به ازاى صادرات ســیب درختى، موز وارد 

کشور مى کنند.
ریاحى البته تاکید کرد: با تزریق مرکبات توسط دولت به 
بازار و همچنین گرماى هوا، افرادى که اقدام به ذخیره 
سازى این محصول کرده اند، ناچار به روانه کردن بار 
خود به بازار مى شوند که در این شرایط بازار مرکبات 

اندکى بهبود خواهد یافت.
نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
همچنین گفت: متاسفانه به دلیل کاهش قدرت خرید 
مردم، حتى مغــازه داران میوه کمترى براى عرضه از 

میدان میوه و تره بار، خریدارى مى کنند.
وى افزود: اگر قدرت خرید مردم همانند امروز باشد، 
کمبودى براى میوه شــب عید نداریم، اما اگر همانند 
سال هاى گذشــته خرید کنند، به طور قطع با کمبود 

میوه در بازار مواجه خواهیم شد.

قدرت خرید کم باشد، کمبود میوه نداریم!

مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان گفت: محدودیت هاى تــردد نوروزى از این 
استان به مناطق قرمز و نارنجى کرونایى به خصوص 
خوزستان و چهارمحال و بختیارى از پنجشنبه هفته 

گذشته اجرایى شده است.
على اصغر ذاکر هرندى در نشست کمیته حمل ونقل 
بار و مسافر زیر مجموعه ستاد اســتانى کرونا، اظهار 
کرد: مقرر شــد تردد به اســتان هاى قرمز و نارنجى 
کرونایى از جمله خوزستان و چهارمحال و بختیارى 
محدود شــود و همچنیــن به فرمانداران شــهرضا، 
دهاقان، مبارکــه، لنجان و فالورجان محول شــد 

کــه برنامه ریزى هایى در جهت ایــن محدودیت ها
 انجام دهند.

وى افزود: پیشنهاد شد که در مناطق قرمز و نارنجى 
ظرفیت ناوگان حمل و نقل به یک ســوم تقلیل پیدا 
کند و همچنین افرادى که بحث قضائى، پزشــکى و 
یا مسائل ادارى و اضطرارى دارند بر اساس سامانه اى 
که به صورت الکترونیکى توسط فناورى استاندارى 
و نیروى انتظامى تهیه شده اســت درخواست خود را 
مکتوب کنند اما شــهرهاى قرمز و نارنجى که تردد 
در آنها ممنوع باشد در این ســامانه درخواست لحاظ 

نخواهد شد.

محدودیت تردد از اصفهان به خوزستان و چهارمحال 

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان از پلمب 
و تعطیلى واحد صنفى به دلیل تخلف از مقررات راهنمایى 

و رانندگى و درگیرى با سرباز پلیس راهور خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا محمدى با اشــاره به ماجراى 
درگیرى یکى از کسبه اصفهانى با سرباز پلیس راهور، 
اظهار کرد: ماموران راهنمایــى و رانندگى در یکى از 
چهارراه هاى اصفهان درحال اعمــال قانون بوده که 
صاحب مغازه با او درگیر شــده و پس از کتک زدن او 

متوارى مى شود.
وى با اشاره به اینکه این مغازه در پیچ چهار راه قرار دارد 

و ماشین هایى که جلوى این مغازه توقف مى کنند باعث 
بروز حادثه و تصادف مى شوند، گفت: مامور پلیس راهور 
مشغول اعمال قانون ماشــینى بوده که خالف قانون در 
راست گرد توقف کرده بود، اما صاحب مغازه با او درگیر 

شده و پس از زدن مشت به صورت او، متوارى مى شود.
وى با اشــاره به اینکه صاحب این مغازه با مامور راهور 
در حین انجام وظیفه درگیر شده و به او آسیب مى زند، 
خاطرنشــان کرد: این فرد ظرف یک ســاعت توسط 
کالنترى دستگیر شد و واحد صنفى نیز با دستور مقام 

قضایى تا اطالع ثانوى پلمب و بنر آن نصب شد.

مدیر پروژه چهارباغ عباســى از نصــب نماد چوگان  
خبر داد.

سعید سهرابى گفت: این مجسمه را سازمان زیباسازى 
شهردارى سفارش داد. جنس این اثر از فلز است و در 

چهارباغ نصب شده است.

وى با اشاره به نمادهاى دیگر در محور چهارباغ ادامه 
داد: نماد چوگان اولین مجسمه غیر از مجسمه شیخ 
بهایى است که در چهارباغ جانمایى و نصب مى شود. 
چوگان قدمت زیادى در اصفهــان دارد و نصب این 

مجسمه بازخوردهاى خوبى تاکنون داشته است.
مدیر پروژه چهارباغ عباســى درباره نصب نمادها و 
مجسمه هاى دیگر در این محور، توضیح داد: نمى توان 
چهارباغ را زیاد شلوغ کرد، اما اگر کار خاصى از اساتید 
برجسته باشــد چرا که نه. مى توان چند نقطه دیگر را 
براى نصب پیش بینى کرد، امــا تاکید و تعدد نمادها 
اغتشاش بصرى ایجاد مى کند. در کل اگر کار خوب از 
اساتید برجسته و خوشنام باشد از آن استقبال مى شود.

سهرابى با اشــاره به وضعیت و تصمیم نهایى درباره 
مجسمه شیخ بهایى، اظهار کرد: تا زمانى که کارگاه 
مترو از ابتداى خیابان شــیخ بهایى برچیده نشــود؛ 
تصمیم دقیقى درباره جانمایى این مجسمه نمى توان 
گرفت، اما تصمیم کلى این اســت که مجسمه شیخ 
بهایى در محور چهارباغ بماند که بهترین مکان براى 

آن پیرامون خیابان شیخ بهایى است.

نماد چوگان در چهارباغ نصب شد

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
رعایت فاصله گــذارى اجتماعى از بــاالى 90 درصد در 

اصفهان به حدود 70 درصد رسیده است.
سید مهدى میرجهانیان گفت: باتوجه به اینکه هنوز تصمیم 
گیرى مشخص و قاطعى در مورد وضعیت سفر به شهرها 
ابالغ نشــده، سناریوهایى مختلف براســاس رنگ بندى 
شهرها پیش بینى شده است. وى گفت: در استفاده از ماسک 
وضعیت خوبى داریم، اما در رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
و حفظ فاصله ایمن مشکل زیادى داریم، این درحالى است 
که ازدحام در مراکز خرید و نقاط مرکزى و پرتردد شهر فوق 
العاده زیاد شده و متاسفانه مردم به ضرورت رعایت فاصله 
ایمن توجه چندانى ندارند. وى با بیان اینکه رعایت فاصله 
گذارى اجتماعى از بــاالى 90 درصد در اصفهان به حدود 
70 درصد رسیده است، افزود: استان اصفهان هنوز استان 
برتر در استفاده شهروندان از ماسک است و در سطح شهر، 
وسایل حمل و نقل عمومى، مراکز خرید و اماکن مختلف 
این موضوع را به وضوح مى توان دید و مشــکلى در زمینه 
استفاده از ماسک نداریم، اما متاسفانه از نظر رعایت فاصله 
اجتماعى وضعیت خوبى نداریم. مدیر بهداشت محیط مرکز 
بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه مردم نباید فکر کنند 
همه چیز به حالت عادى برگشته و خرید شب عید، رفت و 
آمد و مسافرت هاى نوروزى را آغاز کنند، افزود: یک و نیم 
ماه بود جابه جایى متوفى کرونا بین اســتان ها نداشتیم، 
اما هفته پیــش حداقل چهار مــورد جابجایى متوفى بین 
استان هاى اصفهان، خوزســتان و چهارمحال و بختیارى 

داشته ایم که زنگ خطر جدى است.

پلمب واحد صنفى به علت درگیرى با پلیس راهور

مدیر کل روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت 
گفت: در اصفهان با ورود ابن سینا به این شهر، حاکم وقت 
اصفهان با بنا نهادن اولین دانشگاه پزشکى دنیا که خارج 

از مساجد و کلیساها بود، یک کار خیر بزرگ انجام داد.

کیانوش جهانپور در مراســم اختتامیه دومین جشنواره 
فیلم کوتاه مهر سالمت که دانشگاه علوم پزشکى استان 
اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: از روزهاى نخســت 
این جشــنواره را به یاد دارم، هیچگاه فکر نمى کردیم 
این جشــنواره به این جایگاه برســد. این رویداد اتفاق 
بزرگى اســت و به یک برند بــراى اصفهــان تبدیل 

شده است.
وى افزود: تاریخ نیکوکارى شاید از بدو خلقت بشر بوده، 
در اصفهان با ورود ابن ســینا به این شــهر، حاکم وقت 
اصفهان با بنا نهادن اولین دانشگاه پزشکى دنیا که خارج 
از مساجد و کلیساها بود، یک کار خیر بزرگ انجام داد. 
وى تاکید کرد: هنوز متاسفانه در اصفهان به دوران آل 
بویه توجه نشده و امیدواریم از آینده از دیلمیان و آل بویه 

بیشتر بشنویم .

اولین دانشگاه پزشکى تاریخ در اصفهان بنا شده است

وزیر میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى در 
نامه هاى جداگانه به اســتاندار اصفهان، مراتب ثبت 12 

اثر فرهنگى تاریخى را ابالغ کرد.
در یکى از نامه هاى دکتر على اصغر مونســان خطاب به 

عباس رضایى آمده است:
«در اجراى بند (ج) ماده واحده قانون تشــکیل سازمان 
میراث فرهنگى کشــور مصوب 1364 مجلس شوراى 
اســالمى و بند ششــم ماده ســوم قانون اساســنامه 
سازمان میراث فرهنگى کشــور مصوب 1367 مجلس 
شوراى اســالمى مبنى بر ثبت آثار ارزشــمند منقول و 
غیرمنقول فرهنگى تاریخى کشور در فهرست آثار ملى و 
فهرست هاى ذى ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگى تاریخى 
"بازار غاز" واقع در استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
میدان امام على(ع) که پس از طى تشریفات قانونى الزم 
به شماره 32712 مورخ 98/7/20 در فهرست آثار ملى 

ایران به ثبت رسیده است، ابالغ مى شود.
اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت اســت و 
هرگونه دخــل و تصرف یا اقدام عملیاتــى که منجر به 
تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد 558 لغایت 569 
از کتاب پنجم قانون مجازات هاى اسالمى، تعزیرات و 
مجازات هاى بازدارنده، جرم محسوب مى شود و مرتکب 

مشــمول مجازات هاى قانونى خواهد شــد و مرمت و 
بازســازى اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن 

خواهد بود.
همچنین در 11 نامه دیگر دکتر مونســان به اســتاندار 
اصفهان، مراتب ثبت 11 اثــر فرهنگى تاریخى دیگر به 

شرح زیر ابالغ شد:
«خانه نیکنام» واقع در شهرستان کاشان، بخش مرکزى، 
شهر مشکات، ناحیه 1، خیابان انقالب، جنب تکیه امام 

حسین شماره 32764 مورخ 98/6/24
«چهارســوق بازار پوده» واقع در شهرســتان دهاقان، 
بخش مرکزى، روستاى پوده، اول محله بازار به شماره 

32775 مورخ 98/6/24
«مسجد درب کوشــک» واقع در شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى، محله درب کوشک، مسجد درب کوشک 

به شماره 32879 مورخ 98/6/24
«حمام سررباطان» واقع در شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزى، شــهر گلپایگان، خیابان امام حسن، روبه روى 

خانه معظمى به شماره 32882 مورخ 98/6/24
«قلعه تاریخى حاج حسن» واقع در شهرستان اصفهان، 
بخش کوهپایه، دهستان زفره، 55 کیلومترى شرق شهر 
اصفهان، هفت کیلومترى غرب شــهر کوهپایه، مزرعه 

حاج حسن به شماره 32883 مورخ 98/6/24
حمام رباط آقا حسین» واقع در شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزى، شهر گلپایگان، خیابان آیت ا... گلپایگانى، جنب 

مسجد قائمیه به شماره 32884 مورخ 98/6/24
«خانه جهان بین محالى» واقع در شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى، خیابان اســتاندارى، کوچه نادرى، نبش 

کوچه شیروانى به شماره 32885 مورخ 98/6/24
«خانه حیدر سیفى» واقع در شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزى، دهستان جلگه، روستاى سعیدآباد، جنب خانه 

حجازى به شماره 32888 مورخ 98/6/24
«خانه استاد حسن کسایى» واقع در شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى، شهر اصفهان، خیابان عباس آباد، تقاطع 

خیابان آذر به شماره 33049 مورخ 99/4/11
«هســته تاریخى اولیه کارخانه ریســندگى نجف آباد» 
(میراث صنعتى) واقع در شهرســتان نجف آباد، بخش 
مرکزى، شــهر نجف آباد، نبش خیابــان امام خمینى و 

خیابان کارگر به شماره 33097 مورخ 98/9/16
«بخش تاریخى کارخانه برق اصفهان» (میراث صنعتى) 
واقــع در شهرســتان اصفهان، بخش مرکزى، شــهر 
اصفهان، خیابان چهار باغ باال به شــماره 33098 مورخ 

98/9/16

ابالغیه جدید ثبت ملى آثار تاریخى در استان اصفهان از «بازار غاز» تا «خانه حسن کسایى»  

12 نامه وزیر میراث فرهنگى به استاندار

رعایت فاصله گذارى 
اجتماعى در اصفهان 
وضعیت خوبى ندارد
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فصل دوم "کتاب خوب" با آیتمى ویژه به نام "صندلى داغ" برنامه نوروزى شبکه 

چهار خواهد بود، برنامه اى که ایرج نوذرى اجرا مى کند.

ایرج نوذرى این روز ها مشغول فیلمبردارى برنامه تلویزیونى "کتاب خوب" است. 

ى با میهمانان ویژه از شبکه چهار پخش مى شود و از 
فصل دوم برنامه اى که چند

این به بعد با تغییرات و تحوالت و فضاى نوروزى به آنتن مى رسد.

صندلى داغ یکى از آیتم هاى ویژه این برنامه تلویزیونى است که ایرج نوذرى از آن 

خاطره دارد؛ زیرا سال ها این برنامه را به نام منوچهر نوذرى مى شناختند و هنوز هم 

این یادگارى براى تلویزیونى ها ماندگار است. 

گیر الماسى و آرشا اقدسى از جمله 
بهروز رضوى، خسرو معتضد، مجید قناد، جهان

میهمان هاى این برنامه به شمار مى روند.

این برنامه تلویزیونى از 29 اسفندماه ساعت 17 روى آنتن خواهد بود.

ایرج نوذرى مجرى شبکه 4 شد

ر

 بازیگر سینما و تلویزیون مى گوید بازیگران جانشان را در کف دستشان گرفته اند تا به هنر و فرهنگ این مملکت کمک 
کننداما حمایتى از آنها نمى شود، گویى مهم نیست در چه شاخه اى از هنر باشــید در هر صورت حمایتى از هنرمندان 

نمى شود.
محمود پاك نیت با اشــاره به فعالیت هاى جدید خود در عرصه ســینما و تلویزیون گفت: این روزها مشغول بازى و 
فیلمبردارى در سریال «گیلدخت» هستم. این سریال به کارگردانى مجید اسماعیلى در ژانر تاریخى روایت مى شود و 
داستان آن به گذشته برمى گردد و اتفاق  هایى را در زمان قاجار ورق مى زند. این سریال به کسانى که در دربار مظفرالدین 

شاه هستند مى پردازد. این افراد قصد دارند مظفرالدین شاه را ترور کنند و جایش را بگیرند.
این بازیگر با اشاره به فضاى فیلمبردارى در ایام کرونا تصریح کرد: فیلمبردارى فیلم و سریال در ایام کرونا سخت است، 
تمام عوامل پشت صحنه ماسک مى زنند و پروتکل هاى بهداشــتى را رعایت مى کنند اما کسانى که در جلوى دوربین 
قرار دارند نمى توانند ماسک بزنند. بازیگران قبل از شروع فیلمبردارى باید گریم کنند. گذشته از اینکه زمان فیلمبردارى 
نمى توان ماسک زد، کرم و موادى که براى گریم استفاده مى شود طورى هستند که اگر بازیگر ماسک بزند، جاى بندهاى 

ماسک روى صورت شخص مى افتد و گریم را خراب مى کند.
پاك نیت مى گوید کسانى که شغلشان بازیگرى است از جانشان مى گذرند و رو به روى دوربین مى ایستند، مهم نیست 

در چه شاخه اى از هنر باشید در هر صورت حمایتى از هنرمندان نمى شود.
این بازیگر با اشاره به فیلم «دیدن این فیلم جرم است» گفت:«فیلم «دیدن این فیلم جرم است» محصول حوزه هنرى 
است اما متأسفانه توقیف شد و بعد از دوسال از توقیفى در آمد و اکران شد. اکثر کسانى که این فیلم را دیده اند از تماشاى 

آن راضى بوده اند. این فیلم جزو محصوالتى است که براى مخاطب جذاب است و گیرایى دارد.

محمود پاك نیت: 

جانمان را کف دستمان 
گرفته ایم و کار مى کنیم

تصویربردارى مجموعه نمایشــى «وجدان درد» به تهیه کنندگى مهران رسام و 
کارگردانى مجید پرکار به سفارش شبکه سالمت سیما کلید خورد.

«وجدان درد» یک روایت فانتزى اســت که در آن آدم هاى مختلف به واســطه 

اشتباهات به ظاهر ساده اى که دارند به محکمه ذهنى خود آورده مى شوند و این 
تازه آغاز ماجراست ... .

بهنوش بختیارى، مهدى سلوکى، سامان گوران، بهراد خرازى و وحید اسمى خانى 

بازیگران اصلى این مجموعه نمایشى هستند و رامین راستاد، مهدى امینى خواه و 
وحید شیخ زاده نیز به عنوان بازیگر مهمان در آن ایفاى نقش مى کنند.

روابط عمومى وجدان درد اعالم کرده است که این مجموعه نمایشى در 35 قسمت 
براى پخش در ایام نوروز از شبکه سالمت سیما ساخته مى شود.

کارگردانى محمدحسام حدادیان و تهیه کنندگى مهران مهدویان، انجام مراحل همزمان با پشت سر گذاشــتن حدود 80 درصد از فیلمبردارى «حبس مجرد» به تهیه کنندگى مهران مهدویان به هفته پایانى رسید.فیلمبردارى فیلم سینمایى «حبس مجرد» به کارگردانى محمدحسام حدادیان و 
لوکیشن هایى در جنوب تهران ادامه دارد و طبق برنامه ریزى گروه، تا پیش از سال همه بازیگران این فیلــم تا به امروز مقابــل دوربین رفته انــد و فیلمبردارى در فنى فیلم نیز آغاز شده است. 
مهدى کوشکى با حضور سید جواد یحیوى و با هنرمندى ثریا قاسمى در این فیلم کشور را دارد که در این مسیر با مشکالتى روبرو مى شود.»و فعالیت در یکى از سایت هاى شرط بندى تصمیم به فرار و خروج غیر قانونى از در خالصه داستان این فیلم سینمایى آمده است: « وحید براى فرار از پرداخت مهریه جدید به پایان خواهد رسید.

نقش آفرینى مى کنند.

بهنوش بختیارى 
در سریال «وجدان درد»

ثریا قاسمى و مهدى کوشکى 
در یک فیلم

«پیش  گو» نام برنامه ترکیبى جدید در شبکه خانگى است که اجراى آن را پژمان 
جمشــیدى برعهده دارد. پژمان جمشــیدى در «پیش  گو» میزبان چهره هاى 
شاخصى خواهد بود که پیش از این کمتر در برنامه هاى دیگر حضور داشتند. این 
برنامه در هر قســمت مهمانان خود را با قصه اى متفاوت و  شنیدنى مواجه خواهد 

کرد.
تهیه کنندگى این برنامه را ویترین استودیو برعهده خواهد داشت.رضا بهاروند و امین انتظارى به صورت مشترك کارگردانان این تاك شو هستند و 

قســمت اول «پیش  گو» میزبان یک چهره ویژه خواهد بود کــه گفت وگو با او، 
سورپرایزهاى زیادى را به دنبال دارد. این برنامه اکنون در مرحله پیش تولید قرار 
اردیبهشت 1400 عرضه مى شود.دارد و پلتفرم پخش برنامه به زودى اعالم خواهد شد. قسمت اول برنامه پیشگو، 

در شبکه خانگىپژمان جمشیدى با «پیش  گو» 

زمان پخش ســریال همبازى با حضور بازیگران مطرح و سرشــناس که در براى پخش در تعطیالت 
نوروزى تولید شده بود تغییر کرد.

سریال همبازى به کارگردانى سروش محمدزاده و تهیه کنندگى نوید محمودى یک ملودرام عاشقانه 
است که از 26 اسفند ماه به روى آنتن خواهد رفت. این مجموعه تلویزیونى تنها سریال ملودرام در ایام 

نوروز1400 است.
سریال همبازى در فضایى جدید به قلم وحید حسن زاده و مریم اسمى خانى با طراحى نوید محمودى به 

نگارش در آمده است که به به روابط جوانان، اشتغال و هویت آنها نگاه ویژه اى دارد.
مریم مومن بازیگرى که در ســریال بانوى عمارت خوش درخشید در سریال همبازى حضور متفاوتى 

خواهد داشت.
بازیگران سریال همبازى عبارتند از: آتیال پسیانى، همایون ارشادى، بهنام تشکر، کمند امیر سلیمانى، 

رویا جاویدنیا، علیرضا اوسیوند، دیبا زاهدى، کامران تفتى و مریم مومن.
سریال همبازى از سه شنبه 26 اسفند هرشب ساعت 21 و 30 دقیقه از شبکه دو سیما پخش مى شود.

آغاز پخش سریال «همبازى» از سه شنبه

  زهرا منصورى / خبرگزارى مهر |
کارگردان «شناى پروانه» ضمن اشاره به ویژگى هاى 
حرفه اى جواد عزتى در عرصه بازیگرى، انتخاب آگاهانه 
او براى دورى یکساله از بازى در فیلم هاى سینمایى را 

ستود.
محمد کارت درباره حضور جواد عزتــى در این فیلم و 
تجربه همکارى اش با این بازیگر گفت: خوشحالم که 
براى فیلم اولم در مقام کارگردان با آن شرایط سخت 
و پیچیده اى که داشــت جواد عزتى همراهم شد. جواد 
عزتى بازیگرى اســت که دید 360 درجه دارد. یعنى 
تمرکز و توجه اش صرفاً معطوف به کار خودش نیست، 

آنقدر باهوش و جامع است که به عنوان یک بازیگر به 
تعامل همه جانبه با دیگر عوامل معتقد است.

وى افزود: در هنــگام ضبط پالن نــه فقط به 
بازى خودش بلکه به صدابــردار، فیلمبردار و 
دیگر عوامل نیز توجــه دارد و حتى گاهى در 
جهت کیفیت کل کار از خودگذشــتگى هاى 
تحسین برانگیزى به خرج مى دهد. فقط به 
فکر خودش نیســت و از طرفى آنقدر غرق 
در نقش نمى شــود که نتواند خودش را از 
بیرون ببیند. اجازه نمى دهد غرق شــدن 
در نقش، مزاحمت هاى غیرحرفه اى براى 
دیگر عوامل به وجود بیاورد. جواد هیچگاه 

خودخواهى هاى آزاردهنده ندارد.
کارت توضیــح داد: از تخصص او مى توانم 

خیلى بیشتر حرف بزنم ولى براى من که یک 
آدم دلى و عاطفى هستم جواد عزتى به عالوه 

تخصصش یک فرد دوست داشتنى است.
این کارگردان درباره کارنامه جواد عزتى در سال هاى 

اخیر هم توضیح داد: در چند ســال اخیر خودخواسته یا 
ناخواسته تعداد زیادى فیلم را بازى کرد که فکر مى کنم 
هرچند در اغلب آنها موفق بود امــا به زعم من اگر این 
تعدد کار نبود کیفیتش حتى بیشــتر از اینکه هســت، 

مى شد.
کارت در پایان گفت: خوشــحالم که کامًال آگاهانه یک 
سال از بازى فاصله گرفت و على رغم همه پیشنهادها 
بازى نکرد تا بتواند پوست اندازى کند و دوباره با روحیه 
جدید برگردد. امیدوارم در کار جدیدش؛ سریال «زخم 
کارى» به کارگردانى محمدحســین مهدویان او و همه 
عوامل کار موفق باشــند و جواد نیز در مسیر پیش رو با 

انتخاب هاى درست روز به روز بهتر از قبل باشد.

دورى یکساله جواد عزتى از بازیگرى آگاهانه بود
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ادعاهاى على صادقى درباره دستمزدهایش در پروژه هاى سینمایى و تلویزیونى، با شکایت حقوقى مهران 
مهام و محمد شایسته مواجه شده است.

على صادقى بازیگر سینما و تلویزیون شنبه 16 اسفند در گفتگو با جام جم آنالین با اشاره به اختالفات خود با 
مهران مهام تهیه کننده تلویزیون گفت: …اول آمدند یک خانه براى رضا عطاران سند زدند و بعد آن را براى 
بقیه بچه هاى گروه تابلو کردند که تو با ما راه بیا و به عنوان تمام دستمزد یا نصف دستمزد این خانه را بگیر. 
اینها شگردشان همین است. قرارداد نصفه با بازیگران مى بندند و براى مابقى دستمزد را مى گویند به جاى 
پول، خانه و از این چیزها به نامت مى زنیم! و بعد هم وقتى چند کار با آن بازیگر انجام دادند و به قول معروف 
خرشان از پل گذشت، مى گویند نه آقا نمى شود! یعنى هم دستمزد بازیگر را نصفه مى دهند و هم استفاده 

خودشان را مى برند. این کار را با خیلى ها کردند.
صادقى همچنین با اشاره به فیلم «50 کیلو آلبالو» و نام محمد شایسته تهیه کننده جوان سینما اظهار کرد: 
محمد شایسته به من مى گوید بیا در فیلم «50 کیلو آلبالو» یک سکانس مهمان بازى کن، یک سکانس 
مى شود شش سکانس. بعد از آن طرف تمام تیزرهاى تبلیغاتى اش را از پالن هایى انتخاب مى کند که من 
بازى کردم و در نهایت چند سال پیش 15 میلیارد هم مى فروشد! بعد زمانى که به او مى گویم حاال که سکانس 
من، سکانس مهمان نبود و کل تبلیغاتت هم از پالن هاى من است، حداقل یک دستمزدى هم به من بده، 

فحش مى دهد! چه مى توانم بگویم! به جاى دستمزد، فحش مى دهند!
اگرچه مهران مهام درباره صحبت هاى على صادقى سکوت پیشه کرد، اما محمد شایسته بالفاصله واکنش 
نشان داد و ضمن انتشار سندى مبنى بر تسویه حساب با این بازیگر براى فیلم «50 کیلو آلبالو»، در استورى 
اینستاگرام خود نوشــت: «همه اخالق تو را مى شناســند. تا با تهیه کننده تسویه حساب کامل نکنى، سر 
فیلمبردارى نمیرى. سر فیلم «50 کیلو آلبالو» با تو قرارداد بستیم. همون روز چک تسویه حساب رو دادیم 
و تو وقتى دیدى فیلم در اکران نوروز مى فروشد نیمه هاى شب براى من شماره کارت مى فرستادى. ازت 
پرسیدم این چیه گفتى یک پاداشى به ما بده، گفتم قرار پاداش نداشتیم ولى تو مى گفتى حاال یک چیزى به 
ما بده. بعدها شنیدم همه جا میگى من پولت رو خوردم. بهت زنگ زدم برگه قرارداد و تسویه حساب رو برات 

فرستادم. که در حین مکالمه فحش دادى و بعدش هرچه الزم بود شنیدى. با سند صحبت کن.»
همچنین شایسته بعد از ظهر 19 اسفندماه نیز در یک استورى اینستاگرامى نوشت: آقاى مهران مهام و بنده 
از آقاى على صادقى شکایت قضایى کردیم و حتما تا آخرش هم کوتاه نمى آییم و نتیجه دادگاه را به اطالع 

همه مى رسانیم. فقط از دوستان سینمایى خواهش مى کنیم وساطت نکنند.

افشاگرى على صادقى کار دستش داد! 
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کارشناس فوتبال ایران نگاه ویژه فدراسیون به تیم هاى ملى و 
برون سپارى امور باشگاه ها را اتفاق مثبتى قلمداد کرد و گفت: باید 

به وضعیت «بحرانى» تیم ملى توجه ویژه اى شود.
شهاب الدین عزیزى خادم پس از انتخاب به عنوان رئیس جدید 
فدراسیون فوتبال نخستین جلسه خود با هیات رئیسه را برگزار 
کرد تا اولویت هاى فدراسیون براى آینده و برنامه هایى که براى 

فوتبال کشور دارند مشخص شود.
از اظهارنظرهاى برخى اعضاى هیات رئیســه چنین برداشت 
مى شود که کادر مدیریتى جدید فدراسیون، قصد برون سپارى 
برخى امور اجرایى و ادارى خود نظیر برگزارى مسابقات فوتبال 
باشگاهى کشور را دارد تا اولویت خود را رسیدگى به تیم هاى ملى 

بزرگساالن و رده هاى مختلف پایه قرار دهد.
امیر حاج رضایى در گفتگویى در خصوص سیاست فدراسیون 
فوتبال گفت: اســم این رفتار و تصمیمات را تغییرات مى گذارم 
نه تحوالت! آقاى عزیزى خادم پس از انتخاب به عنوان رئیس 
فدراسیون صحبت از نگاه ویژه و افکار نو کرد. در وضعیت کنونى 
فعلى که شرایط تیم ملى ایران بحرانى است اولویت باید با همین 

تیم باشد.
کارشناس فوتبال ایران ادامه داد: صعود تیم ملى ایران به جام 
جهانى 2022 قطر اهمیت بسزایى در نگاه جامعه جهانى فوتبال 
به بازیکنان تیم ملى و حتى باشگاه هاى ما دارد. طبیعى است همه 
چیز را تحت تاثیر خود قرار مى دهد. اینکه رسیدگى به تیم ملى 

بسیار مهم باشد در حال حاضر خوب است.
حاج رضایى درباره ســپردن برگزارى بازى هاى باشگاهى به 
سازمان لیگ که آن هم با همکارى خود باشگاه ها باشد تاکید 
کرد: اگر فدراسیون بتواند راه هاى درآمدزایى باشگاه ها را فراهم 
کند بسیار خوب است. رفتار فدراسیون در قبال این پروژه اهمیت 
ویژه اى دارد. البته مشکالتى نیز وجود دارد. بطور مثال تمام 
بازى هاى پرسپولیس و استقالل تهران پخش مستقیم 

دارد اما تیم هاى شهرستانى از چنین پوششى برخوردار نیستند. 
با توجه به این تبعیض هاى مشخص آیا امکان نگاه عادالنه به 

درآمدزایى باشگاه ها بطور یکسان وجود دارد؟
وى تصریح کرد: باید دید چه راهکارهایى از جانب فدراســیون 
فوتبال براى توســعه فوتبال در سراسر کشــور در نظر گرفته 

مى شود.
حاج رضایى افزود: من مخالفتى با این موضوع که پرسپولیس و 
استقالل تهران سوگلى هاى وزارت ورزش بمانند ندارم اما باید 
نگاه عادالنه به فوتبال را نیز در نظر گرفت. طبیعى است این دو 
تیم اقبال عمومى دارند اما آیا فقط همین دو باشــگاه در فوتبال 
ایران وجود دارند؟ باید شرایط همه تیم ها را در لیگ هاى مختلف 

که مسابقات برگزار مى شود در نظر بگیریم.
مربى پیشین تیم ملى ایران یادآور شــد: براى پرداخت پول به 
باشگاه ها باید دید از چه متر و معیارى استفاده مى شود. جایگاه آنها 
در بین طرفداران فوتبالى، پخش مستقیم بازى هایشان، ستاره ها 

و نتایجى که مى گیرند باید حائز اهمیت باشد.
او در این باره ادامه داد: وقتى الکس فرگوسن از منچستریونایتد 
رفت دوران افول این باشگاه با وجود آمدن چند مربى دیگر نظیر 
دیوید مویس، لوئیس فن خال و خوزه مورینیو آغاز شد. در چنین 
شرایطى اسپانسرهاى این باشگاه تصمیم به اتمام همکارى با این 
مجموعه گرفتند چون دیگر برایشان مهم بود که چرا این تیم در 
لیگ قهرمانان اروپا نیست. در حقیقت مى خواهم بگویم اگر بحث 

تبلیغات محیطى مطرح شده است باید به جزئیات آن پرداخت.
حاج رضایى افزود: بر هیچکس پوشیده نیست تیم هاى پرطرفدار 
باید پول بیشترى هم بگیرند اما باید هواى تیم هاى شهرستانى 

را هم داشت.
کارشــناس فوتبال ایران در پایان ضمن حمایت از این دیدگاه 
گفت: بطور قطع از چنین نگاهى در فدراسیون فوتبال حمایت 

مى کنم اما باید دید نحوه عمل کردن به آن چگونه است.

دیدگاه امیر حاج رضایى در خصوص سیاست فدراسیون جدید  فوتبال

به بحران تیم ملى 
توجه شود

هافبک تیم فوتبال گل گهر ســیرجان 
اعتقاد دارد ســپاهان در پایان بیستمین 
دوره لیگ برتر به عنوان قهرمانى دست 

پیدا مى کند.
على اصغر عاشورى در گفت وگویى 
درباره نتایج اخیر گل گهر و اینکه 
شــاگردان امیر قلعه نویــى بعد از 

کســب نتایج خوب در شروع لیگ 
برتر، به یکباره با بحران نتیجه گیرى مواجه شدند، 
گفت: ما در شروع لیگ نتایج بسیار خوبى گرفتیم 
و این خودمان بودیم کــه توقعات را از گل گهر باال 
بردیم. این تیم دومین ســال است که در لیگ برتر 
حضور دارد و توقعــات از گل گهر هم باید به همین 
اندازه باشد. ما واقعاً تیم خوبى داریم و به لحاظ کسب 

امتیاز حق مان خیلى بیشتر از این بود.
هافبک تیم فوتبال گل گهر در پاسخ به این پرسش 
که «کدام تیم در لیگ امســال قهرمان خواهد 
شد؟»، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرسپولیس، 
سپاهان و اســتقالل شــرایط خوبى دارند. شاید 
خیلى ها روى پرسپولیس یا استقالل زوم کنند، ولى 
من معتقدم که سپاهان چراغ خاموش جلو خواهد 

رفت و در نهایت قهرمان مى شود. آنها 
واقعاً تیم خوبى دارند.

سپاهان
چراغ خاموش 
پیش مى رود

 بعد از مدت ها حرف و حدیث، سرانجام 
شهریار مغانلو به عضویت پرسپولیس 
درآمد. او که یــک نیم فصل ناموفق را 
در سانتاکالرا پرتغال پشت سر گذاشت، 
بعد از پیوستن به جمع سرخپوشان گفت: 
«بعد از یک ماه باالخره مى توانم راحت 
بخوابم.» ممنون دوست عزیز؛ اما خیلى 
زود خواهــى فهمید پرســپولیس جاى 

خوابیدن نیســت. در این تیم یا استقالل 
فشــار روى بازیکنان زیاد است و شما هم 

خیلى زود باید ثابت کنى ارزش این همه هزینه 
و جنجال را داشتى. 2 هفته پیش یحیى گل محمدى 
گفت: «جذب مغانلو با این هزینه به سود ما نیست.» 
بنابراین باید تخفیف زیادى داده باشى که این انتقال 
مقرون به صرفه شده باشد. به هر حال توقعات از شما 
باالست و باید بدانى هدف، درخشش است نه صرف 

انتقال که حاال راحت بتوانى بخوابى.

مدیرعامل باشگاه ســایپا گفت: فدراسیون مسئول 
تیم هاى ملى و متولى توســعه فوتبال در تمام نقاط 

کشور خصوصا مناطق کمتر برخوردار است.
 مهرداد ســراجى، مدیرعامل باشــگاه سایپا و عضو 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تاکید کرد: فدراسیون 
مسئول تیم هاى ملى و متولى توسعه فوتبال در تمام 
نقاط کشور خصوصا مناطق کمتر برخوردار است. نباید 
وقت و انرژى خود را صرف برگزارى مسابقات فوتبال 
بکند. فدراسیون فوتبال شانیت نظارت و کنترل دارد. 
مى بایست مسئولیت اجرایى برگزارى مسابقات را به 
خارج از ساختار فدراسیون و سازمان لیگ منتقل نماید.

وى گفت: در اولین جلســه هیئت رئیسه فدراسیون 
طرح برون ســپارى مســئولیت برگزارى مسابقات 
از طریق باشــگاه هاى فوتبال مطرح و مقرر شــد 
کارگروهى تشکیل گردد تا نســبت به بررسى یک 
موسسه با ساختار حقوقى مشخص با سازوکارهاى 
قانونــى بــراى چگونگى برگــزارى مســابقات

 تصمیم گیرى و روش هاى اجــراى ان را مدیریت 
نماید.

ســراجى افزود: این اقدام بزرگ و مهمى اســت که 

مى بایست سال ها قبل اتفاق مى افتاد به گونه اى که 
در لیگ هاى معتبر دنیا همچون بوندس لیگا و لیگ 
انگلستان در حال اجراست این کارگروه مسئولیت دارد 
شرایطى را ایجاد کند که منافع باشگاه ها تامین گردد و 
امکان درآمدزایى از برگزارى مسابقات براى باشگاه ها 
فراهم شود. مسئولیت مدیریت این ساختار حقوقى بر 
اساس آیین نامه اى که به تصویب فدراسیون فوتبال 
خواهد رســید برعهده باشــگاه هاى فوتبال خواهد 
بود. بخشــى از اهداف این طرح شامل چابک سازى 
فدراســیون فوتبال مى باشــد و همچنین افزایش 
قدرت نظارتى و کنترلى فدراسیون سیاستگذارى و 
تصمیم گیرى در چگونگى برگزارى مسابقات توسط 
باشگاه ها که متولیان اصلى فوتبال کشور هستند و 
البته درآمدزایى و سودآورى در صنعت فوتبال کشور 

از دیگر اهداف این طرح مى باشد.
وى یادآور شــد: در صورت اجراى این طرح ارکان 
نظارتى فدراســیون فوتبال از جمله کمیته داوران 
کمیته اخالق و کمیته انضباطى در چارچوب اساسنامه 
فدراسیون فوتبال را با رویکردى جدید صرفا به وظایف 
ذاتى خود که همان نظارت و کنترل مى باشد خواهند 
پرداخت و بــا اقتدار و جدیت مى توانــد فرآیندهاى 
اجرایى برگزارى مسابقات را کنترل نماید. در شرایط 
کنونى که مجرى مسابقات و ارکان نظارتى و قضایى 
هر دو در ذیل فدراسیون فعالیت مى کنند باعث تضاد 
منافع شده است. چطور مى شود که مجرى و ناظر هر 

دو زیر مجموعه یک ساختار باشند؟

پرســپولیس و اســتقالل که بخاطر بدهى 
به بازیکنــان و مربیان مختلــف پنجره نقل و 
وانتقاالتى شــان در داخل کشور بســته شده بود ، 
درصورت عدم رعایت انضباط مالى در خطر حذف از لیگ 

قهرمانان آسیا هم قرار مى گیرند.
 دو باشگاه اســتقالل و پرســپولیس قرار است به بخش 
خصوصى واگذار و وارد بورس شوند. مدت ها وزارت ورزش 
و جوانان بر روى واگذارى شتابزده و بدون کارشناسى این 
دو باشــگاه تبلیغ کرد. اینکه روند واگذارى این دو باشگاه 
به کجا کشــید یک بحث اســت اما موضوع مهم تر اینکه 
مگر بارها اعالم نشد که دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
دیگر زیان ده نیستند و به همین دلیل قرار است وارد بورس 
شوند؟! اما جالب است که ابتداى همین هفته کمیته وضعیت 
فدراســیون فوتبال اعالم کرد که پنجره نقل و انتقاالتى 
باشــگاه پرســپولیس به دلیل بدهى میلیاردى مسدود و 

وضعیت استقالل هم تقریبا مشابه رقیب دیرینه اش است.
با این حال برخى مدعى هستند که چرا از محل درآمدهاى 
استقالل و پرسپولیس در سازمان لیگ فوتبال ایران مطالبات 
این دو باشــگاه پرداخت نمى شــود تا این دو تیم بتوانند 
بازیکنان خود را به راحتى جــذب کنند. اقدامى که فیفا هم 
گاهى انجــام مى دهد و به تیم هاى بدهــکار مجوز جذب 

بازیکن مى دهد و از محل مطالبات باشــگاه ها بدهى هاى 
آنها را مى پردازد.

پاسخ منطقى به  این خواسته خیلى کوتاه، مختصر و روشن 
است. پرسپولیس و استقالل نه تنها طلبى از سازمان لیگ 
فوتبال ایران و از محل درآمد تبلیغات محیطى خود ندارند 
بلکه به ســازمان لیگ فوتبال ایران هم بدهکار هستند. در 
واقع این دو باشگاه در ســال هاى گذشته بخش اعظمى از 
پول هاى خود را از محل درآمدهایشــان در سازمان لیگ 
پیش خور کرده اند. شاید سمیعى و مددى مدیران عامل حال 
حاضر سرخابى ها پولى از ســازمان لیگ دریافت نکرده اند 
اما پیشینیان آنها خیلى راحت این پول ها را دریافت کرده  و 

صرف هزینه هاى باشگاه کرده اند.
با یک جستجوى ساده مشخص مى شود که در سال 1397 
سازمان لیگ در اطالعیه اى که منتشــر کرد نوشت:«در 
روزهاى اخیر باشگاه پرسپولیس در رسانه ها مدعى شده که 
با ارسال نامه اى به سازمان لیگ خواستار دریافت پول خود از 
محل درآمدهاى تبلیغات محیطى شده است. سازمان لیگ 

به پرسپولیسى ها پاسخى به شرح زیر داد:
 باشگاه پرسپولیس نه تنها ریالى از سازمان لیگ طلب ندارد 
که براساس اســناد مالى موجود در ســازمان لیگ باشگاه 
پرســپولیس بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون تومان به این 

سازمان بدهکار اســت. 57312390623 رقم دقیق بدهى 
باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ فوتبال ایران است.

در مورد میزان بدهى باشــگاه پرسپولیس به سازمان لیگ 
بارها با مدیران مالى این باشگاه مکاتبات مختلفى انجام شده 
اما متاسفانه باشگاه پرسپولیس هیچ اقدامى در زمینه تسویه 
حساب یا حتى بررسى اسناد مربوطه انجام نداده و متاسفانه 
پاسخ نامه ها را در این خصوص نمى دهد. ضمن اینکه باشگاه 
پرسپولیس از زمانى که بلیت فروشــى به خود این باشگاه 
واگذار شده مبلغ 20 درصد از حق بلیت فروشى فدراسیون 
فوتبال، ســازمان لیگ و هیئت فوتبال استان تهران را هم 

پرداخت نکرده است.
در اسفند سال 1398 نیز در رســانه ها میزان بدهى باشگاه 
استقالل به ســازمان لیگ فوتبال ایران شــش میلیارد و 
هشتصد میلیون تومان اعالم شــد! بنابراین با یک حساب 
سرانگشتى مشخص مى شود که دو باشگاه بزرگ و پرهوادار 
فوتبال ایران  طلبى از سازمان لیگ فوتبال ایران نداشته اند. 
شاید با حضور عزیزى خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال 
که شعار شفاف سازى را در برنامه هایش مطرح کرده بهترین 
فرصت باشد تا او خیلى صریح، صحیح و دقیق اعالم کند 
میزان درآمد باشــگاه ها از تبلیغات محیطى در دو سه سال 
اخیر چقدر بوده اســت؟ میزان بدهى دو باشگاه استقالل و 

پرسپولیس به سازمان لیگ چقدر است  و آیا این بدهى هاى 
میلیاردى تسویه شده یا همچنان سرخابى ها به سازمان لیگ 
فوتبال ایران بدهکارند؟ یا آنها از سازمان لیگ طلبى دارند؟

از ســویى دیگر اگر قرار بر شفاف ســازى است بهتر است 
مدیران سرخابى ها به فکر باشــند زیرا در حال حاضر حتى 
تیمى مثل شــاندونگ چین نیز از لیگ قهرمانان آسیا کنار 
گذاشته مى شود. پرونده این باشــگاه هم به کمیته اخالق 
و انضباطى AFC ارسال مى شود و انتظار مى رود جرایم 
بیشــترى در انتظار تیم شاندونگ باشــد.این پرونده براى 
این تیم چینى فقط بخاطر بدهى معوقه و مشــکالت مالى 

تشکیل شده است.
بنابراین زنگ خطر براى ســرخابى ها به صدا در آمده دیگر 
نمى توان با توســل به این مقام و آن مســئول بدهى ها را 
رفع و رجوع کرد و کنفدراسیون فوتبال آسیا خیلى بیش از 
گذشته روى مسایل مالى حساس است. اگر انضباط مالى در 
استقالل و پرسپولیس ایجاد نشود حتى خطر حذف آنها از 

لیگ قهرمانان آسیا خیلى خیلى جدى است. 
آنجا دیگر با هشتگ زدن در فضاى مجازى نمى توان مدیران 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را مثل مدیران فدراسیون و سازمان 
لیگ فوتبال ایران تحت فشار قرار دارد و پنجره هاى بسته 

بخاطر بدهى یکباره باز شوند.

عضو هیات رئیسه فدراســیون فوتبال گفت: رئیس 
فدراســیون فوتبال ایــن اختیــار را دارد که براى 
کمیته ها سرپرست انتخاب کند اما مصوبه اى براى 

تغییرات در امور استان ها در جلسه گذشته نداشتیم.
احسان اصولى گفت: جلسه اى در اداره کل ورزش و 
جوانان داشتیم و قرار شد که بحث واگذارى باشگاه 
شهر خودرو را یکســره کنیم. هفته گذشته نماینده 
آقاى حمیداوى در جلســه اى رسمى اعالم کرد که 
آماده واگذارى باشگاه است. اخیرا نیز این اتفاق افتاد 
و از آنجا که از ابتداى فصل، شرکت شهرخودرو توان 
تأمین هزینه هاى مالى تیم را نداشــت، تصمیم بر 
این شد که مدیریت این باشگاه به مجموعه استان 

واگذار شود.
اصولى خاطرنشان کرد: باشگاه فوتبال و مالکیت آن 
مسئولیت خاصى را مى طلبد و نتایج یک تیم در آثار 
اجتماعى درون جامعه تأثیر دارد. متأسفانه در این مدت 
اتفاقاتى رخ داد که در شأن مردم مشهد و حتى تیم 
شهرخودرو نیست و در این مدت در شهرهاى مختلف 
شاهد بودیم تجمعاتى مقابل هتل تیم شهر خودرو 

صورت مى گرفت که مطالبات آنها پرداخت شود.
وى یادآور شــد: مثال در اصفهان با یک ســرمایه 

ملى مثل مهــدى رحمتى برخــورد خوبى صورت 
نگرفت و طلبــکاران مقابل هتل یقــه او را گرفته 
بودند که پول ما چه مى شــود؟ اینها مسائلى است 
که باید مورد بررســى قرار مى گرفــت و به همین 
دلیل جلساتى تشکیل شد تا براى واگذارى باشگاه 
اقدامات صــورت بگیرد. نماینده آقــاى حمیداوى 
نیز به صورت مکتوب در حضور نماینده  دادســتان 
و دیگر عزیــزان نظارتى پذیرفت که این باشــگاه 
واگذار شــود چون این باشــگاه عدد قابل توجهى 
بدهى دارد که باید با صورت هاى مالى تطبیق داده 

شود.
اصولى تأکید کرد: دوستان معتقدند حق امتیاز باشگاه 
نیز مهم است اما بدهى اى که این باشگاه دارد از رقم 
حق امتیاز هم بیشتر است، ضمن آنکه باید بپذیریم 
زمانى که این باشگاه از پدیده به شهرخودرو منتقل 
شــد، پولى بابت این مســئله پرداخت نشده و نقل 
و انتقاالت بــدون رد و بدل شــدن مباحث مالى به 
مدیریت استان صورت گرفته اســت. البته مباحث 
حقوقى دیگرى نیز مثل عدم ثبت باشگاهى به اسم 
شهرخودرو در کمیسیون ماده 5 وجود دارد که همه 

اینها دستمایه این مجموعه است.

کارشناس فوتبال ایران اد
2جهانى 2022 قطر اهمیت
به بازیکنان تیمملى و حتى
چیز را تحت تاثیر خود قرار

بسیار مهم باشد در حال حاض
حاج رضایى درباره ســپرد
سازمان لیگ که آن هم با
کرد: اگر فدراسیون بتواند ر
کند بسیار خوب است. رفتار
اى دارد. البته مشک ویژه

بازى هاى پرسپولیس

ــیرجان 
یستمین 
ى دست 

ویى 
که 
د از 

لیگ 
گیرى مواجه شدند، 
سیار خوبى گرفتیم 
ت را از گل گهر باال 
ست که در لیگ برتر 
هر هم باید به همین 
یم و به لحاظ کسب 

نبود.
سخ به این پرسش 
ل قهرمان خواهد 
حاضر پرسپولیس، 
 خوبى دارند. شاید 
الل زوم کنند، ولى 
اموش جلو خواهد 

ود. آنها

و مقرر شــد  مطرح
ـبت به بررسى یک 
ص با سازوکارهاى 
ــزارى مســابقات

ـراى ان را مدیریت 

و مهمى اســت که 

پرســپولیس و اســتقال
به بازیکنــان و مربیان مخ
وانتقاالتى شــان در داخل کش
رعایت انضباط مالى د درصورتعدم

قهرمانان آسیا هم قرار مى گیرند.
 دو باشگاه اســتقالل و پرســپولیس
خصوصى واگذار و وارد بورس شوند. م
ب و جوانان بر روى واگذارى شتابزده و
دو باشــگاه تبلیغ کرد. اینکه روند واگ
به کجا کشــید یک بحث اســت اما
مگر بارها اعالم نشد که دو باشگاه اس
دیگر زیان ده نیستند و به همین دلیل
شوند؟! اما جالب است که ابتداى همین
که پن کرد فدراســیون فوتبال اعالم
باشــگاه پرســپولیس به دلیل بدهى
وضعیت استقالل هم تقریبا مشابه رقیب
با این حال برخى مدعى هستند که چر
استقالل و پرسپولیس در سازمان لیگ
این دو باشــگاه پرداخت نمى شــود
بازیکنان خود را به راحتى جــذب کنند
گاهى انجــام مى دهد و به تیم هاى بد

 و حدیث، سرانجام 
ضویت پرسپولیس 
یم فصل ناموفق را 
 پشت سر گذاشت، 
ع سرخپوشان گفت: 
خره مى توانم راحت 
ست عزیز؛ اما خیلى 
 پرســپولیس جاى 

ر این تیم یا استقالل 
ن زیاد است و شما هم 

کنى ارزش این همه هزینه 
 هفته پیش یحیى گل محمدى 
 با این هزینه به سود ما نیست.» 
 زیادى داده باشى که این انتقال 
 باشد. به هر حال توقعات از شما 
 هدف، درخشش است نه صرف 

 بتوانى بخوابى.

تازه 
بى خوابى

 شروع مى شود 

صفحه اســپورت امارات در توئیتر، با انتشار 
عکسى از على کریمى به حضور او در آکادمى 

باشگاه شباب االهلى پرداخت.
على کریمى اسطوره فوتبال ایران که چندى 
پیش در انتخابات فدراســیون فوتبال ایران 
شــرکت کرد، این روزها در امارات به ســر 
مى برد و در حال بازدید از آکادمى باشــگاه 

شباب االهلى است.
صفحه اسپورت امارات در توئیتر خود با انتشار 
عکســى از على کریمى در آکادمى شــباب 

االهلى او را با کلمه جادوگر توصیف کرده 
و نوشته است: محمد قاسم در کنار 

جادوگر، على کریمى در باشگاه 
شباب االهلى.

محمد قاسم بازیکن سابق 
العین است که اکنون در 
تیــم هاى پایه شــباب 
االهلى کار مى کند با 

على کریمى دیدار و گفتگو کرد. 
چندى پیش شایعاتى پیرامون همکارى بایرن 
مونیخ با على کریمى براى آکادمى این باشگاه 
در امارات نیز وجود داشت 
و حاال به نظر مى رسد 
که على کریمى قصد 
دارد کار جدى خود را 
در بخش تیم هاى پایه 

آغاز کند.

جادوگر در امارات

در آسیا دیگر نمى توانید هشتگ بزنید

 فدراسیون فوتبال نباید وقت خود را 
صرف برگزارى مسابقات فوتبال کند

بدهى شهرخودرو از حق امتیازش بیشتر است
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سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: مردم تا چند ماه دیگر و تا زمانى که به درصد قابل 
قبولى از واکسیناسیون علیه کرونا برسیم، صبر کنند و 

به سفر نروند.
سیما سادات الرى افزود: عقل حکم مى کند تا زمانیکه 
به درصد قابــل قبولى از واکسیناســیون علیه کرونا 
برسیم مردم به سفر نروند و دورهمى نداشته باشند تا 
بیمارى کووید 19 بیشتر از این در بین ما مرگ بهمراه 

نداشته باشد.
وى با اشــاره به اینکه ویروس کرونا از ما خسته نشده 
بلکه به شــکل جهش یافته و با قدرت سرایت بیشتر 

مانند آنچه در خوزســتان اتفاق افتاده در حال گرفتن 
بیماران از ما است، تاکید کرد: ما نباید از رعایت کردن 

پروتکل هاى بهداشتى خسته شویم.
الرى با بیــان اینکه ویروس کرونــاى جهش یافته 
انگلیسى در بسیارى از استان ها شناسایى شده است، 
اضافه کرد: بســیارى از افرادى که درگیــر این نوع 
ویروس شدند سابقه ســفر ندارند که نشان مى دهد 
این ویروس در چرخش اســت و هرچه ترددها بیشتر 
شــود، چرخش ویــروس جهش یافته هم بیشــتر و 
از طرفى امکان جهش در ویروس خودمان نیز ایجاد 

مى شود.

مقاومــت برخــى افــراد در مقابــل ارزان ترین راه 
پیشــگیرى از کرونا و البته بى توجهى به توصیه ها 
و درخواست هاى مکرر وزارت بهداشت براى پوشش 
ماســک و حتى توصیه ها مبنى بر اســتفاده دوبل از 
ماسک در حالى اســت که اکنون و برخالف روزهاى 
آغازین این بیمارى در کشــور، ماســک در کشور به 
وفور وجود دارد. در حال حاضر روزانه 4 میلیون عدد 
ماسک شامل یک میلیون و 800 هزار عدد براى مراکز 
درمانــى و 2 میلیون و 200 هزار عدد ماســک براى 
عرضــه در داروخانه ها توزیع مى شــود و 51 میلیون 

ماسک دپو داریم.

در حال حاضر بر اســاس آمارهاى سازمان غذا و دارو 
میزان تولید ماسک سه الیه از روزانه 400 هزار عدد 
در سال 1398 به روزانه 42 میلیون عدد رسیده است. 
همچنین میزان تولید ماسک فیلتر دار از روزانه 5000 
عدد در ســال 1398 به روزانه 500 هزار عدد در سال 

1399 رسیده است.  
در عین حال قیمت ماسک نیز تحت نظارت قرار دارد و 
با وجود آنکه در اوایل مهر ماه 1399 قیمت ماسک سه 
الیه در داروخانه ها 1300 تومان اعالم شد اما اکنون 
ماسکهاى سه الیه در اغلب داروخانه ها با قیمت 1000 

تومان به فروش مى رسد.

مردم براى رفتن به سفر 
چند ماه صبر کنند

1000 تومان بدهید تا از کرونا 
در امان بمانید! 

بالیى که جشن تولد سر 
اهالى یک روستا آورد

رئیس دانشگاه علوم پزشکى زنجان گفت: در سایه 
بى توجهى به توصیه هاى مبارزه با کرونا، تست 53 
نفر از ساکنان روستاى سونتو ماه نشان مثبت اعالم 
شده اسـت. پرویز قزلباش با اشـاره به مسائل پیش 
آمده در روستاى سونتو ماه نشان که در اثر بى توجهى 
به دسـتورالعمل هاى مبارزه با کرونا رخ داده اسـت، 
متذکر شـد: در این روسـتا بـاالى 200 تسـت اخذ 
شـده که تسـت بیش از 50 نفر از اهالى مثبت بوده 
اسـت. وى با بیان اینکه مسـافرت یکى از اهالى به 
آبیک و آلوده شدن وى و متعاقب آن برگزارى جشن 
تولد توسـط یکى از اهالـى و آلوده شـدن مهمانان، 
این روسـتا را تبدیل بـه کانون بحران کرده اسـت، 
افزود: براى کنترل بیمارى در این روستا تقریباً همه 
محدودیت ها اجرا شـده و انجام تست از روستائیان 
نیز ادامه دارد. قزلباش با تاکید بر اینکه حال عمومى 
بیماران این روسـتا خوب اسـت، بیان کرد: یکى از 
دغدغه ها در این حوزه تامین معیشت اهالى بود که 
در این راستا بسیج و سپاه پیگیر معیشت روستائیان 
بوده و همـکارى خوبـى در این زمینه دارنـد. وى با 
بیان اینکه دو مدرسـه این روسـتا نیز به نقاهت گاه 
اختصاص یافته و در حال تجهیز است، گفت: کنترل 
تردد به شـدت در روسـتاى مذکور انجام  مى شـود 
و بسـته هاى معیشـتى و اقـالم بهداشـتى نیز بین 
روستائیان در حال توزیع است. این مسئول با تاکید 
بر اینکه مـردم همکارى خوبى با عوامل بهداشـت 
در این روسـتا دارند، اظهار کرد: در حال حاضر یکى 
از دغدغه هـاى اصلـى روسـتائیان، مسـافرت هاى 

احتمالى نوروزى به روستا است.

روى موج کووید-19

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود آسانسور و پله برقى آسانبر عقیق نصف جهان درتاریخ 1399/12/14 به شماره ثبت 67205 به شناسه ملى 14009867385 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : فروش ، نصب و راه اندازى و تعمیر و نگهدارى انواع آسانسور ، ایجاد شعبه 
و اخذ و اعطاى نمایندگى هاى داخلى و خارجى، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، اخذ وام و اعتبار تسهیالت از بانک 
ها و مؤسسات مالى و اعتبارى صرفاً در جهت تحقق اهداف شرکت ، تامین نیروى انسانى موقت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوجان ، کوچه مجلسى ، بن بست گلها ، پالك 39 ، طبقه 
اول کدپستى 8139946695 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى سیدمسعود باقرى به شماره 
ملى 1120084792 دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه آقاى سیدمهدى باقرى به شماره ملى 1120151661 دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقاى سیدمسعود باقرى به شماره ملى 1120084792 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى سیدمهدى باقرى به شماره ملى 1120151661 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1109380)

آگهى تغییرات 
شرکت دیبا طب اسپادان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 58209 و شناســه ملى 
14006698756 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1399/11/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شیخ اشراق 
، کوچه تربیت معلم[7] ، کوچه ماه گل ، پالك 34 ، 
ساختمان سورنا ، طبقه همکف واحد 1 کدپستى : 
8193636895 انتقال یافت . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1108644)

آگهى تغییرات 
شرکت گروه کارخانجات صنعتى حدید قطعه سپاهان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 29129 و شناسه 
ملى 10260498004 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ10000000000ریال 
به 50000000000 ریــال از طریــق مطالبات حال 
شــده و صدور ســهام جدیدافزایش یافــت و ماده 
5 اساســنامه بشرح زیر اصالح شــد: سرمایه شرکت 
مبلغ50000000000ریال نقدى است که به 5000000 
سهم 10000ریالى بانام عادى منقسم گردیده وتماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1108647)

آگهى تغییرات 
شرکت گوشت پرور صفاهان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 15182 و شناســه ملى 
10260361595 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/11/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : بهنــام کریمى فرکد 
ملــى1291147551 و بهزاد کریمــى فرکد ملى 
1292813611 بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت 
براى مدت نامحدود انتخاب شــدند . روزنامه نصف 
جهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشارجهت چاپ اگهى 
ودعوت نامه هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1110186)

آگهى تغییرات 
شرکت گوشت پرور صفاهان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 15182 و شناسه ملى 10260361595 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : بهنام کریمــى فر کد ملى 
1291147551 بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره 
و بهزاد کریمى فر کد ملى 1292813611 بسمت رئیس 
هیئت مدیره شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء رئیس 
هیئت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1110194)

آگهى تغییرات 
شــرکت برنا تجارت گیتى ســهامى خاص به شماره 
ثبت 66623 و شناســه ملــى 14009711585 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در 
واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله جلفا ، 
خیابان خاقانى ، کوچه شــهیدجهانگیر سلطانى[46] ، 
پالك- 550 ، ســاختمان صدرا ، طبقه پنجم ، واحد 15 
کدپستى 8175837859 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1110191)

آگهى تغییرات 
شرکت مینا سالمت پیشرو شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 66299 و شناسه ملى 14009630038 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله محدوده دانشگاه 
اصفهان ، دانشگاه علوم پزشکى ، خیابان شهداى صفه 
، خیابان دانشگاه اصفهان ، پالك 0 ، ساختمان شماره 1 
گسترش ، طبقه دوم کدپستى 8174673461 تغییر 
یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1109385)

آگهى تغییرات 
شرکت فوالد متین ایرانیان سهامى خاص به شماره 
ثبت 2326 و شناســه ملــى 14009565156 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/10/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آدرس 
شرکت به اســتان تهران - منطقه 16 ، شهرستان 
تهران ، بخش مرکزى ، شــهر تهران، محله سبالن 
شــمالى ، خیابان ســبالن شــمالى ، کوچه شهید 
حســن رجبى ، پــالك 8 ، طبقه همکف کدپســتى 
1636749761 انتقــال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1108651)

آگهى تغییرات 
شرکت سایان پخش ماندگار سهامى خاص به شماره 
ثبت 66940 و شناســه ملــى 14009786660 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در 
واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله آفاران 
، کوچه پنجم [5] ، کوچه شهید محمود شهبازى[2-7] 
، پالك 0 ، ســاختمان نگین ، طبقه پنجــم ، واحد 20 
کدپستى 8189618691 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1108658)

آگهى تغییرات 
شرکت مهربد تدبیر زرین سهامى خاص به شماره 
ثبت 3079 و شناســه ملى 14007063662 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/12/02 مرکز اصلى شرکت به استان 
اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش مرکزى ، شهر 
زرین شهر، محله امام خمینى جنوبى ، کوچه یاسر ، 
خیابان امام خمینى جنوبى ، پالك 236 ، طبقه اول ، 
واحد 22 - کدپستى 8471614616 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان 

(1109383)

آگهى تغییرات 
شرکت پردازش داده طلوع سبز سهامى خاص به شماره ثبت 43160 و شناســه ملى 10260610080 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى حمیدیا به کدملى 1287245552 و علیرضا گرك 
یراق به کدملى 1285038436 و فروغ سعیدى به کدملى 1130013286 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. تجارت حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه ملى 10320404190 و ناهید هادیانى به کدملى 1286062421 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1110178)

آگهى تغییرات 
شرکت عرشیان گستر نصف جهان سهامى خاص به شماره ثبت 48322 و شناسه ملى 10260665277 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرهاد بهرامى پور به شماره ملى 1288270577 و بهزاد 
بهرامى پور به شماره ملى 1272362957 و زهرا دانش مبرهن به شــماره ملى 1285606922 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. مهتاب امینى سده به شــماره 1130106608 به سمت بازرس اصلى و سعید شفیعى به کد ملى 
1129919757 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1109393)

آگهى تغییرات 
شــرکت الکترو تــوان آریا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 46389 
و شناســه ملــى 10260644296 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/12/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : منوچهر هدایتى دزفولى به کدملى 
1755679505 و زهــره جعفرى دولت 
آبادى بــه کدملــى 1286717426 و 
محمــد هدایتــى دزفولى بــه کدملى 
1292095881 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. فرهاد پوراحمــدى به کدملى 
4449590074 و مریم جعفرى دولت 
آبــادى بــه کدملــى 1287813968 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1110183)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود سپید نقش ســپهر درتاریخ 1399/12/14 به شماره ثبت 67208 به 
شناسه ملى 14009867770 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشــد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، محصوالت 
کشاورزى و دامپرورى ، فروش و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى 
اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ 
وام واعتبار و تســهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسســات مالى و اعتبارى صرفا درجهت 
تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
برازنده ، کوچه شهیدمهدى پورعابدین9 ، خیابان گلســتان ، پالك 170 ، ساختمان تجارى وادارى 
نور ، طبقه سوم ، واحد 9 کدپستى 8193955959 ســرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
3,000,000,000 ریال نقدى میزان ســهم الشرکه هر یک از شــرکا آقاى محمد اسدى به شماره 
ملى 1281888771 دارنده 1500000000 ریال سهم الشــرکه آقاى جعفر اسدى به شماره ملى 
1286965519 دارنده 1500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد اسدى به 
شماره ملى 1281888771 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود آقاى جعفر اسدى به شماره ملى 1286965519 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1110180)

رئیس انجمن ویروس شناسى ایران گفت: هر چه دیرتر وارد 
چرخه واکسیناسیون شــویم، توان گردش ویروس بیشتر 

مى شود و حتى امکان دارد در برابر واکسن مقاوم شود.
علیجان تبرایى با اشاره به شباهت روش درمان و رعایت 
پروتکل ها در مواجهــه با ویروس ووهــان چین و دیگر 
ویروس هاى جهش یافته گفت: هنوز پاســخ مشخصى 
درباره این سوال وجود ندارد که آیا افرادى که به ویروس 

ووهان (چین) مبتال شدند و بهبود پیدا کردند، امکان دارد 
به ویروس جهش یافته هم مبتال شوند یا نه. عضو شوراى 
مشورتى مدیریت بیمارى کرونا وزارت بهداشت ادامه داد: 
ویروس ها همیشه در حال جهش هستند، اما نگرانى از این 
جهش ها به دلیل قدرت انتقال مربوط است که حتى این 
هم به درستى اثبات نشده، یعنى گزارش هایى در این زمینه 

وجود دارد، اما نیاز به بررسى بیشتر دارد.

رئیس انجمن ویروس شناسى ایران با اشاره به عادى بودن 
جهش در ویروس ها بیان کرد: همین که یک فرد ویروس 
کرونا را به دیگرى منتقل کند، این انتظار وجود دارد که در 
بدن آن فرد ده جهش دیده شود، جهش ها گاهى باعث پر 
خطر شدن و گاهى کم خطر شدن بیمارى مى شود، جهش 
به خودى خود رفتار طبیعى ویروس است. وى افزود: نکته  
قابل اهمیت این اســت که جهش رفتارى طبیعى است، 

اما باید جلوى چرخش ویروس گرفته شــود تا ریسک پر 
خطر شدن آن کم شود، هر چقدر در بین جمعیت گردش 
ویروس بیشتر باشد، شانس جهش هاى خطرناك افزایش 

پیدا مى کند.
عضو شــوراى مشــورتى مدیریت بیمارى کرونا وزارت 
بهداشت ادامه داد: بنابراین هرچه واکسیناسیون را سریع تر 
انجام دهیم جلو مى افتیم، هر چه ایمنى جمعى ســریع تر 
شکل بگیرد، امکان این که از ویروس جلوتر حرکت کنیم 
بیشتر مى شــود. هر چه دیرتر وارد چرخه  واکسیناسیون 
شویم، توان گردش ویروس بیشتر مى شود و حتى امکان 
دارد در برابر واکسن مقاوم شود. تبرایى در مورد اظهارات 
مطرح شده در مورد تغییر سن مبتالیان به ویروس کرونا 
توضیح داد: چون جوان ها بــه عنوان نیروى کار در جامعه 
حضور دارند و ویروس هم در گردش اســت، بیشــتر در 
معرض ویروس قرار مى گیرند، حتــى موضوع دیگر این 
است که افراد مســن پیش تر درگیر ویروس شدند و حاال 
کمى در برابرش مقاوم شدند که احتمال درگیریشان کمتر 
شده است. واقعیت این است که ما هنوز به صورت دقیقى 
سویه هاى در گردش ویروس را در کشور نمى دانیم و تعداد 
ویروس هایى که ردیف هاى ژنى آنها در کشور مشخص 
شده، فعال کم است تا بخواهیم با آن به اطالعات کامل ترى 
دست پیدا کنیم. تبرایى گفت: حتى شاید گردش ویروس 
در کشور ما متفاوت از جهش انگلیسى باشد که چیزى از 
آن نمى دانیم، در طول یک ســال گذشته ویروس عالئم 
مختلفى مثل ســرفه، تب، عالئم گوارشى، از دست رفتن 
بویایى از خود نشان داده و امکان دارد در شکل جدیدش 
دوره کمون بیمارى کوتاه و عالئمش شدیدتر شده باشد، 
در این یک سال ویروس عالئم مختلفى از خود را نمایش 

گذاشته است.

واکسیناسیون نباید به تأخیر بیافتد
یک پژوهشــگر اردبیلى، اثرات مثبت قرنطینه ناشــى از 
COVID-19 بر شــرایط زیست محیطى ووهان در دوره 

قرنطینه را بررسى کرد.
سولماز فتح العلومى یکى از پژوهشگران اردبیلى است که 
با همکارى چند پژوهشگر داخلى و خارجى سعى کردند با 
نگاهى نو و متفاوت از مطالعات قبلى، اثرات مثبت قرنطینه 
ناشى از COVID-19 بر شرایط زیست محیطى ووهان 
در دوره قرنطینه در چین و میالن در ایتالیا را بررسى کنند 
تا قدم کوچکى در راســتاى بهبود شرایط زیست محیطى 

جهان بردارند.
در این تحقیــق تأثیر قرنطینه COVID-19 بر شــرایط 
اکولوژیکى سطح شهرهاى ووهان در کشور چین و میالن 
 19-COVID در کشور ایتالیا که بیشترین تأثیر را از بیمارى
دیده اند، مدلسازى شــد و نتایج این مطالعه نشان داد که 
شرایط اکولوژیکى سطح بیش از 70 درصد از مساحت شهر 
میالن و 52 درصد از شهر ووهان در تاریخ قرنطینه نسبت 
به تاریخ مشابه در دوران قبل از قرنطینه بهبود یافته است.

ســولماز فتح العلومى در گفت وگویى با بیان اینکه شیوع 
COVID-19 و وضعیــت تعطیلــى در سراســر جهان، 

عالوه بر تأثیر منفى قابل توجه بــر اقتصاد جهان، باعث 
کاهش فشار فعالیتهاى آنتروپوژنیک بر محیط زیست در 
مقیاسهاى محلى، منطقه اى و جهانى شد، خاطرنشان کرد: 
بنابراین با توجه به اهمیت باالى شرایط زیست محیطى 
بر کیفیت زندگى انســان، مدلســازى تأثیــر قرنطینه 
COVID-19 بر شرایط زیست محیطى از اهمیت باالیى 

برخوردار است. 
فتح العلومى تاکید کرد: در واقع شرایط اکولوژیکى سطح 
شهر به دلیل کاهش فعالیت هاى مخرب انسانى در محیط 
شــهرى در دوران قرنطینه به صورت قابل مالحظه اى 

بهبود یافته است.

 روى دیگر 
هجوم کرونا به جهان
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تخم مرغ حاوى پروتئین هاى با کیفیت باال اســت که 
براى سالمت انسان ضرورى است. تخم مرغ آب پز یک 
ماده غذایى عالى است. از یک طرف منبع بسیار خوبى از 
پروتئین با کیفیت باال هستند. از طرف دیگر ، آنها حاوى 

اسیدهاى چرب الزم و مقدار کافى ویتامین دى هستند.
سالها مصرف آنها از ترس افزایش کلسترول محدود بود 
اما امروز این محدودیت ها برداشته شده است زیرا مصرف 
تخم مرغ سطح کلسترول پالسما را افزایش نمى دهد. به 
همین دلیل باید مرتباً در رژیم غذایى سالم گنجانده شود.

روش هاى مختلفى براى تهیه تخم مرغ وجود دارد و در 
میان همه آنها سرخ کردنشــان از همه بدتر است و باید 
به هر قیمتى از آن دورى کنید. یک روش بســیار مفید 

جوشاندن است. 
اولین قدم قبل از شروع پخت  انتخاب نوع تخم مرغى 
اســت که مى خواهیم بپزیم. در سوپرمارکت تخم هاى 
مختلفى را مى توان یافت که  به طور معمول و برخالف 
آنچه ممکن است تصور مى شــود آنهایى که با بهترین 
کیفیت ارگانولپتیک هستند  کوچک هستند به این دلیل 
که تخم مرغ کوچک بیشترین عطر و طعم را دارد. با این 
حال معمول اســت که تخم مرغ بزرگتر به عنوان یک 

محصول خوب از قیمت باالترى برخوردار شود. 
یکى از دشــوارى هاى جوشــاندن خوب تخم مرغ در 
پخت دو قسمت تخم مرغ است. سفیده و زرده از عناصر 

مختلفى تشکیل شــده اند ، بنابراین ممکن است دماى 
الزم براى جوشاندن آنها کمى متفاوت باشد.

درجه حرارت مناسب براى پخت و پز تخم مرغ به طور 
کلى 180 درجه فارنهایت (82 درجه سانتى گراد) است. 
در این دما ، مطمئن مى شویم که پروتئین موجود در سفید 
به یک نقطه پخت مناسب رسیده، در حالى که زرده بیش 

از حد سفت نمى شود.
براى جلوگیرى از سخت پوست کنده شدن، الزم است 
تخم مرغ ها را 11 دقیقه بجوشانید و باید از ابتدا نمک به 

آب اضافه کنید.
با این حال، ایده خوبى اســت که پس از آماده شــدن 
تخم مرغ  ظرفى پر از آب یخ تهیه کنید و تخم مرغ ها را 
بالفاصله بعد از پخته شدن در آب سرد بیاندازید .بعد از 
حدود 30 ثانیه، مى توانید تخم مرغ ها را از آب سرد خارج 

کرده و پوست آنها را بگیرید.
تخم مرغ آب پز شــده یک ماده اساســى در بسیارى از 
ساالدها اســت ، مى توانید از آن به عنوان منبع اصلى 
پروتئین یا عنصرى براى بهبود عطر و طعم غذاها استفاده 
کنید.بنابراین مى توانید آن را گرم یا سرد مصرف کنید. 
بسیارى از افراد زرده تخم مرغ را دور مى اندازند تا فقط 
ســفیده آن را مصرف کنند اما تخم مــرغ کامل مقدار 
بیشترى از مواد مغذى مناســب را براى حفظ سالمت 

مناسب فراهم مى کند.
بنابراین ، پزشکان خوردن تخم مرغ را به عنوان یکى از 
منابع اصلى پروتئین توصیه مى کنند.  ما از نظر کیفى با 
یک پروتئین  کامل روبرو هســتیم. این پروتئین حاوى 
تمامى اســیدهاى آمینه ضرورى براى انسان با قابلیت 

هضم باال است.

پژوهشگران ایتالیایى در بررســى جدید خود دریافته اند 
که ماسک زدن هنگام ورزش ســنگین، محدودیتى در 
توانایى افراد ســالم ایجاد نمى کند و مانع ورزش کردن 
آنها نمى شود. بررسى جدید پژوهشگران ایتالیایى نشان 
مى دهد که استفاده از ماسک محافظ صورت، تنها تاثیر 
اندکى بر توانایى افراد ســالم در انجام دادن ورزش هاى 

شدید دارد.
اگرچه پژوهشــگران، تفاوت هایــى را در ورزش کردن 
با ماســک و بدون آن یافتند اما باور دارنــد که نتایج این 
پژوهش، هیچ خطرى را براى ســالمتى نشان نمى دهد. 
نتایج این پژوهش نشــان مى دهند که مى توان هنگام 
ورزش  هاى سنگین از ماسک استفاده کرد تا میزان انتقال 
کووید 19 میان افرادى که در باشــگاه ورزش مى کنند، 

کاهش یابد.
دکتر «الیزابتا سالویونى» از پژوهشگران این پروژه گفت: 
ما مى دانیم که راه اصلى انتقــال کروناویروس، قطرات 
تنفسى هستند و ممکن است تنفس شدید هنگام ورزش 
کردن نیز بتواند نحوه انتقال را به خصوص در محیط بسته 
ساده تر کند. استفاده از ماســک مى تواند به پیشگیرى از 
شــیوع بیمارى کمک کند اما هیچ شواهد مشخصى در 
مورد ایمن بودن استفاده از ماســک هنگام ورزش هاى 

سنگین وجود ندارد.
دکتر ماسیمو ماپلى از پژوهشــگران این پروژه گفت: ما 
نمى توانیم بگوییم که این نتایج در مــورد افراد مبتال به 
ناراحتى هــاى قلبى و ریوى نیز صــدق مى کنند. ما باید 
پژوهش هاى بیشترى را براى ارزیابى این موضوع انجام 

دهیم.
پژوهشگران در حال حاضر به بررســى تاثیر استفاده از 
ماسک هنگام فعالیت هاى روزمره مانند باال رفتن از پله ها 
یا انجام دادن کارهاى خانه بر افراد سالم و افراد مبتال به 

بیمارى هاى قلبى و ریوى مشغول هستند. 
وى افزود: اگرچه نتایج این پژوهش هنوز مقدماتى هستند 
و باید توسط گروه هاى بیشترى تایید شــوند اما به نظر 
مى رسد که ماسک ها را مى توان هنگام ورزش کردن، به 

صورت ایمن مورد استفاده قرار داد.

فقدان سند مالکیت 
آقاى على محمد بیدگلى بیدگلى به پیوست دو برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضا 
شهود رسما گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت ششدانگ یکباب کارگاه به شماره 
724 فرعى مفروز مجزى شده از پالك 2 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل 
که در دفتر الکترونیکى 139620302017004454 بنام على محمد بیدگلى بیدگلى ثبت و 
سند مالکیت تک برگى به شماره 312597 صادر و تسلیم گردیده در اثر جابه جایى مفقود و 
اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نســبت به ملک مذکور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1110167 رییس ثبت اسناد و امالك آران و 

بیدگل- حامد فکریان/12/149 
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانمها اعظم و شیرین کیومرث فرزندان مرحوم ذوالفقار کیومرث با ارائه یک 
برگ استشهادیه محلى که هویت شهود طى شــماره 43676- 1399/09/26 دفترخانه 
اسناد رسمى 155 تیران و گواهى حصر وراثت 335- 1398/07/06 قاضى محترم شوراى 
حل اختالف شــعبه کرون و فرم 19 مالیاتى 12300- 1399/07/14 اداره دارایى تیران 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت تک برگ 548307 ج- 97 صادره بر روى پالك ثبتى 401 
فرعى از 43 روستاى آبگرم بخش دوازده ثبت اصفهان شده اند که به نام ذوالفقار کیومرث 
در دفتر الکترونیکى 139820302016000808 ثبت و صادر گردیده اســت. اینک برابر 

ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر 
از آنچه در این آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى 
گردد. م الف: 1110669- سید محمدحسن مصطفوى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

تیران و کرون/12/150
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139704002133000600/1 شماره بایگانى پرونده: 9700765 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802133000014- بدین وسیله به ورثه مرحوم قربانعلى آخوندى 
: که عبارتند از : خانمها زهرا ، فرشــته ، راضیه همگى آخونــدى فرزندان قربانعلى ، خانم 
شوکت عباسى فرزند مراد و آقایان ایوالفضل ، یاسین  همگى آخوندى  فرزندان قربانعلى 
و آقاى افراسیاب آخوندى فرزند اسحاق همگى به نشانى متن  ســند : نجف آباد انتهاى 
خیابان سعدى کوى پاســدار پالك 16 که برابر گواهى مامور مربوطه امکان ابالغ واقعى 
به شما میسر نبوده و به علت نداشتن حساب کاربرى ابالغ از طریق سامانه ثنا نیز به انجام 
نگردیده است ابالغ مى گردد : در خصوص پرونده اجرایى به شماره بایگانى 9700765  له 
خانم ربابه عباسى و علیه : ورثه مرحوم قربانعلى اخوندى طبق گزارش مورخ 1399/05/27 
کارشناس رســمى دادگســترى ، تمامت چهل و هشت سهم مشــاع از هفتاد و دو سهم 
ششدانگ پالك 572/12 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان (ملکى مورث 
شما ) که قبال در قبال طلب خانم ربابه عباسى و حقوق دولتى متعلقه توقیف گردیده به مبلغ 
5/313/000/000 ریال (پنج میلیارد و سیصد و سیزده میلیون ریال ) ارزیابى گردیده است . 
لذا برابر ماده 101 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى ، بدین وسیله به شما اخطار مى شود که 

پس از انتشار این اخطاریه  چنانچه به  مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید ظرف 
مدت 5 روز از تاریخ انتشار اعتراض کتبى خود را به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس 
تجدید نظر به مبلغ 19/500/000 ریال هزینه جهت تجدید نظر ارزیابى ارسال دارید. ضمنا 
به اعتراضى که خارج از موعد مقرر یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شــد و به همان قیمت آگهى خواهد گردید . لذا طبق تبصره ماده 
18 اصالح ایین نامه اجراى اسناد رســمى مصوب 1398/12/06 به شما ابالغ مى گردد. 
تاریخ انتشار این آگهى تاریخ ابالغ اخطاریه محســوب است و فقط یک نویت در روزنامه  
چاپ نصف جهان درج و منتشر مى گردد و عملیات اجرایى طبق مقررات علیه شما تعقیب 
خواهد شد . ضمنًا موظف هستید نسبت به ثبت نام و دریافت حساب کاربرى اقدام نمائید.  
1110673/م الف- اکرم محمود صالحى  مدیر واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/12/151

 فقدان سند مالکیت 
 شــماره: 139985602030018541      خانم خدیجه بیگم موحدى نجف آبادى فرزند 
محمود باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى  شماره 64 باقیمانده وافع در قطعه 5 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 495 دفتر 105 امالك ذیل ثبت 15913/10590بنام 
فرج اله چاوشى نجف آبادى فرزند صادق ثبت و سند بشماره چاپى 993116 صادر و تسلیم 
گردیده و بموجب ســند انتقال 103425 مورخــه 1369/12/21 دفترخانه 23 نجف آباد 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/12/23 1110667/ م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف محسن نساج نجف آبادى/12/152
 فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139985602008004438 تاریخ ارسال نامه: 1399/12/18 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 69 فرعى از 62 اصلى که در دفتر 459 صفحه 
90 بنام باقر شفیعى ثبت و ســند صادر گردیده اینک شهرام ســنعلى پور وکالتا از طرف 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008020493- 99/12/4 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 28006- 99/10/14 
به گواهى دفترخانه شماره 330 آبادان رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1111809 
سید اسداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/12/153 

بیشتر ما در طول زندگى بار ها سعى کرده ایم با روش هاى درست 
و اصولى وزن کم کنیم، ولى موفق نشده ایم. دالیل زیادى دست 
به دست هم مى دهند تا وزن کم کردن براى بسیارى از ما سخت 
یا حتى غیرممکن به نظر برسد. بیشتر مواقع، کاهش وزن به دلیل 
انتخاب ها و تفکرات غلط خودمان، سخت است. براى پاسخ به 
این پرسش که چرا نمى توانید در کم کردن وزن موفق باشید، 

باید عوامل تأثیرگذار را بررسى کنید. 
طرز فکر

اگر تنها هدف شــما از ورزش کردن یا داشتن رژیم غذایى، کم 
کردن وزن باشد، نمى توانید براى مدتى طوالنى این برنامه ها 
را ادامه دهید. اما برعکس زندگى سالم، هدفى است که به شما 
انگیزه کافى مى دهد. به طور مثال، اگر درباره اهمیت و تأثیرات 
مثبت ورزش نگرش صحیحى داشته باشــید، هرگز آن را کنار 
نمى گذارید و حتى بعد از این که وزن تان را کاهش دادید، ورزش 

را ادامه خواهید داد.

برنامه ورزشى
کم کردن وزن صحیح بدون تمرینات ورزشــى منظم و کافى، 

تقریبا غیرممکن اســت. در کاهش وزن، رژیــم غذایى در 
مرتبه دوم از اهمیت قرار دارد. الزم نیســت حتما به باشگاه 
بروید و ساعت ها تمرینات ســنگین انجام دهید. یک برنامه 
تمرینى مناسب که با توجه به شرایط جســمانى و امکانات 
شما تنظیم شــده باشــد و منطبق با عالقه تان باشد کافى 
اســت. البته مهم تر از برنامــه تمرینى، اجــراى منظم آن

 است.

رژیم غذایى
براى کم کردن وزن، تغییر رژیم غذایى گرچه کافى نیست، 
اما الزم است. باید غذاى ناســالم براى همیشه جاى خود را 
به غذاى ســالم بدهد. البته آن چیزى که اهمیت زیادى دارد 

کاهش کالرى دریافتى از طریق تغذیه صحیح است.

سبک زندگى
اگر مى خواهید زندگى ســالمى داشته باشید، تغییر در سبک 
زندگى اجتناب ناپذیر اســت. البته نه تغییر یک شبه، بلکه با 
برنامه ریزى طوالنى مدت. براى مثال بهتر است هنگامى که 

کار خاصى براى انجام دادن ندارید، به جاى یک جا نشستن و 
تفریحات رایانه اى به پیاده روى بروید.

محیط و اطرافیان
بهتر است با افرادى در ارتباط باشید که داشتن زندگى سالم 
و سالمتى شما برایشــان مهم است و در محیط هایى حاضر 
شوید که گزینه هاى سالمى براى انتخاب داشته باشید. براى 
نمونه حتما در اطرافیان شما کسانى هســتند که به باشگاه 
مى روند یا در خانــه ورزش مى کننــد؛ از آن ها براى خرید 
تجهیزات ورزشى خانه تان یا انتخاب باشگاه کمک بگیرید. 

حتى گاهى مى توانید از مشاوران تغذیه کمک بگیرید.

سالمت روانى
در برخى افراد اضافه وزن به دلیل مشکالت روحى و روانى به 
وجود مى آید. در واقع عده اى به هنگام استرس و اضطراب با 
خوردن غذا از مشکل شان فرار مى کنند. تشخیص پرخورى 
عصبى و دالیل بروز آن، به این دسته از افراد کمک مى کند تا 

بتوانند تعادل تغذیه اى خود را پیدا کنند.

چرا الغر شدن سخت است؟

براى آغاز یک صبح پرانرژى و با طراوت داشتن خواب آرام در شب 
ضرورى است، اما همه روزها هم یکسان نیستند و همه افراد نیز هر 
شب از خواب آرام لذت نمى برند. شب هایى وجود دارد که دغدغه ها 
و مشغله هاى ذهنى سطح استرس و اضطراب ما را افزایش مى دهند 
و این استرس هاى شبانه که به یک پدیده روزمره تبدیل مى شوند 
منجر به اضطراب و حمله وحشت مى شوند. ممکن است خوابیدن و 
بیدار شدن در نیمه شب برایتان خوشایند نباشد و احساس کنید خواب 
کافى نداشــته اید یا به طور معمول صبح خیلى زود بیدار مى شوید 
و خوابیدن دوباره برایتان ســخت است. همه اینها الگوهاى متداول 
تجربه اضطراب شــبانه اســت که اگر به موقع کنترل نشود شکل 
حمله هراس به خود مى گیرد. در اینجا چند نکته براى کنار آمدن با 

اضطراب در شب وجود دارد.
ورزش نه تنها به داشتن اندامى متناسب و الغر کمک مى کند بلکه 

باعث ترشح هورمون هاى خوب مى شود که به کنترل خواب، اشتها 
و آرامش ذهن کمک مى کند. حتى اگر آنقدر اهل ورزش نیستید، اما 
انجام فقط 15 دقیقه پیاده روى به طور روزانه براى تقویت روحیه و 

کنترل اضطراب کافى است.
یک باور غلط بزرگ وجود دارد که مراقبه فقــط به افزایش تمرکز 
کمک مى کند. گنجانــدن مراقبه در برنامه روزانه به شــما کمک 
مى کند تا ذهن خود را آرام کرده و عالئم اضطراب را برطرف کنید. 
انواع مختلفى از مدیتیشن وجود دارد مهم است که آنچه را که براى 
شما مناسب تر اســت، انتخاب کنید. مدیتیشن به پاك کردن افکار 
کمک مى کند، به شما زاللى و شفافیت مى بخشد و کمک مى کند 
تا آرام باشــید. اگر اتفاق بزرگى در راه است ســعى کنید مدیتیشن 

کنید.
نوشتن براى بســیارى افراد کسل کننده به نظر مى رسد، 

اما واقعا موثر اســت. نوشــتن افکار و چیزهایى که باعث مى شود 
شــب بیدار بمانید مى تواند به یافتن راه حلى براى آنها کمک کند. 
یادداشــت کردن مشــکالت و مشــغله هاى ذهنى 2 ساعت قبل 
از خواب این امکان را مــى دهد که افکار را پــردازش کنید و ذهن 
شــما دیگر نیازى به صرف وقت براى آنها در نیمه شــب احساس 

نمى کند.
برخى اوقات روال ناسازگار خواب نیز مى تواند در بروز اضطراب نقش 
داشته باشد. اگر جزو افرادى هستید که قبال با مسئله اضطراب و بى 
قرارى دست و پنجه نرم مى کردند ســعى کنید عادت هاى خواب 
خود را بهبود ببخشید. به موقع به رختخواب بروید، مصرف کافئین 
را محدود یا قطع کنید، از خوردن وعده هاى غذایى سنگین و حجیم 
نزدیک به زمان خواب خوددارى کنیــد. این عادت هاى کوچک به 

بهبود کیفیت خواب کمک مى کند.

روش هاى 
کنترل اضطراب 

در شب

سالم ترین روش 
پخت تخم مرغ

برخــى نقاط بــدن نقــاط عصبى 
محسوب مى شوند که هرگونه فشار 
یا ضربه به آن ها ســبب ایجاد درد 
عصبى شده و عوارض خطرناکى به 

همراه دارد. 
پیشانى و نوك انگشتان حساس ترین 
مناطق بدن انســان نســبت به درد 
هستند. اعمال هرگونه فشار و دردى 
به این نواحى سبب ایجاد درد درتمام 
بدن مى گردد. همچنین بسیارى از 
رگ هاى عصبى از ناحیه پیشــانى 
عبور مى کننــد و فشــار دادن این 
قسمت از صورت حتى براى تخلیه 
جوش نیــز درد عصبــى فراوانى به 
همراه دارد و همچنین با تاثیرى که 
بر عصب هاى بدن مى گذارد ســبب 
ایجاد حس عصبى شــدیدى در فرد 

مى گردد.
بینى نیز مانند پیشانى داراى رگ هاى 
عصبى فراوانى است و بهتر است از 
فشار دادن بینى جدا خوددارى کنید، 
زیرا این تحرکات به مرور زمان تاثیر 

بدى بر اعصاب فرد مى گذارد.
شانه ها نیز از نقاط بسیار حساس به 
فشار و ضربه هستند و هر گونه فشار 
کوچک در این ناحیه ســبب ایجاد 
عکس العمل غیر ارادى جهت دفع 
فشار در فرد مى گردد. بسیارى از افراد 
هنگامى که شانه هاى آن ها را فشار 
مى دهید به سرعت با حرکت دست ها 
عکس العمل نشان مى دهند که این 
عکس العمل در پاسخ به درد ایجاد 

مى شود.
پشت گردن نیز از نقاط بسیار حساس 
به فشار و درد اســت و اکیدا توصیه 
مى شود که از فشــار وارد کردن به 
این قسمت خوددارى کنید، زیرا وارد 
آمدن فشار بیش از حد در این قسمت 
سبب ایجاد سردرد بسیار وحشتناکى 

در فرد مى گردد.
کاسه  زانو نیز بســیار نسبت به فشار 
و ضربه حســاس اســت و توصیه 
مى کنیم به این ناحیه فشار وارد نشود.

یکى از نقاط حســاس بدن در محل 
رســیدن عضالت کمر به تیغه هاى 
شانه در قسمت باالى کمر مى باشد. 
فشــار دادن هرکــدام از نقاط گفته 
شده سبب ایجاد عکس العمل هاى 
عصبى و در دراز مدت ســبب ایجاد 
تنش عصبى و تیــک عصبى در فرد 

مى گردد.

فشار دادن 
کدام نقاط بدن 

ممنوع است؟ 

ماسک زدن توانایى تمرین ورزشى را کاهش نمى دهد



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى مردم! از خدا بترســید، هیچکــس بیهوده آفریده نشــده تا به 
بازى پردازد و او را به حال خود وانگذاشته اند تا خود را سرگرم 
کارهاى بى ارزش نماید و دنیایى که در دیده ها زیباست، جایگزین 
آخرتى نشود که آن را زشت مى انگارند و مغرورى که در دنیا به 
باالترین مقام رسیده چون کسى نیست که در آخرت به کمترین 

موال على (ع)نصیبى رسیده است.
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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همراه با ارزیابى کیفى (فشرده) شماره 99/446  (نوبت دوم)

 مجتمع طالى موته در نظر دارد " انجام 4100  متر مکعب عملیات حفر ترانشه اکتشافى در محدوده هاى اکتشافى 
دره سارى، حسین آباد و حسن آباد واقع در استان هاى اصفهان و لرستان " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2099001546000017 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در 
مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 558,250,000 ریال (پانصد و پنجاه و هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار) 

ریال بصورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى ) برگزار نماید. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1399/12/19

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 16 روز یک شنبه مورخ 1400/01/15 
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/01/28 
- تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1400/01/29

عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر 
ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى 

www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

گزارشى از وبینار «موبایل، رسانه همراه من» که به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد

چطور در اینستاگرام در تله شلختگى نیافتیم؟
یک مشاور فعالیت هاى چندرسانه اى در فضاى مجازى در 
وبینار «موبایل، رسانه همراه من»، بایدها و نبایدهاى تولید 

محتوا در اینستاگرام را تشریح کرد.
فرهنگسراى رسانه وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى 
ورزشى شــهردارى اصفهان با همکارى اداره ارتباطات 
رسانه اى شهردارى در آخرین وبینار آموزشى خود در سال 

99 به سراغ موضوع تولید محتوا در فضاى مجازى رفت.
در این وبینار با عنوان «موبایل، رســانه همراه من»، رضا 
امینى مدرس عکاسى، تدوین گر و عکاس خبرى و مشاور 
فعالیت هاى چندرســانه اى در فضاى مجازى، نخستین 
اصل مهم در این فضا را تعامل دانســت و اظهار داشت: 
همان طور که در جمع هاى دوســتانه و مهمانى ها اصل 
بر تعامل دوطرفه است، فضاى مجازى هم از این قاعده 
مستثنى نیست، بنابراین چه تولیدکننده تجارى باشید چه 
صفحه سازمانى یا شخصى باید با مخاطبان خود تعامل 

دوطرفه داشته باشید.
وى در ادامــه براى دقایقى تصاویــر و جمالتى نامربوط 
در پاورپوینت خــود به مخاطبان ارائــه داد و وانمود کرد 
اسالیدهاى ارائه او دچار مشکل شده و زمانى که با اعتراض 
حاضران نسبت به بى نظمى و بى هدفى محتوا مواجه شد، 
گفت: همه ما خیلى وقت اســت که در حال تحمل چنین 
شــلختگى گرافیکى در اینستاگرام هســتیم. این اتفاق 
ممکن است براى صفحه من و شــما در اینستاگرام هم 
رخ دهد چون گاهى براى جــذب مخاطب مى خواهیم با 
تصاویر بى ربط جذابیت کاذب ایجاد کنیم و انتظار داریم 

پیشرفت کنیم. 
امینى افزود: زمانى که کمترین نظم بصرى را ایجاد کنید 
مخاطب توقف مى کند که البته اصًال به معناى پذیرش شما 
نیست بلکه توقف مخاطب زمانى اتفاق مى افتد که چیزى 

که دنبال آن بود را پیدا کند و آن زمانى است که شما هدف 
داشته باشید. استفاده از تیترهاى ضعیف براى ویدئوهاى 
آموزشى، استفاده از عکس هاى بى کیفیت و بى ربط بدون 
تصاویر با کپشن از جمله اشتباهات ما در اینستاگرام است.

این مشــاور فعالیت هاى چندرســانه اى تأکید کرد براى 
پیشــرفت صفحه مان الزم نیســت یک تیــم حرفه اى 
تولید محتوا داشــته باشــیم بلکه مى توانیم با یاد گرفتن 

تکنیک هایى پیام خود را به مخاطب برسانیم.
وى با بیان اینکه اگر از امروز براى اصالح روند صفحه خود 
اقدام کنید دیر نیست، ادامه داد: قدم اول تعیین هدف است. 
نقاط هدف کوتاه مدت تعیین کرده و بازخورد تولیدات خود را 
دریافت کنید چون دریافت بازخوردهاى کوتاه به شما انرژى 
مى دهد. تأثیرگذارى و تداوم را نیز نقاط هدف بلندمدت خود 
قرار دهید. تأثیرگذارى یعنى اتفاقى هرچند کوچک مانند 
آموزش را بنا بگذارید. وقتى تأثیرگذارى و تداوم شــکل 
گرفت خواه ناخواه تعامل شکل مى گیرد؛ چه در اینستاگرام 
و چه در هر پلت فرم دیگرى. همچنیــن باید یک تقویم 
منظم کارى ایجاد کنید و به برنامه ریزى، ایجاد چک  لیست 

و داشتن خط مشى مشخص توجه کنید.
امینى با بیان اینکه نام پروفایل به شــدت روى مخاطب 
تأثیرگذار اســت، اضافه کرد: اولین نقطه تحلیلى شــما 
براى مخاطب نام پروفایل شما است. باید ساده ترین نام 
را انتخاب کنیم تا افراد بتوانند ما را پیدا کنند یا به یکدیگر 
معرفى کنند. پس تا جایى که مى توانید اسامى ساده بدون 
نقطه و زیرخط انتخاب کند. مخاطب باید بتواند نام پروفایل 

شما را تلفظ کند.
این عکاس خبرى ادامــه داد: در صفحه خود ارگانیک و 
خودمانى رفتار کنید. مشکالت از جایى آغاز مى شود که 
مى خواهید خیلى بهتر از چیزى که هســتید جلوه کنید و 

على رغم سطحى بودن دید برخى مخاطبان، آنها شما را 
رصد و تحلیل کرده اند و به مصنوعــى بودن رفتارها پى 
مى برند. نام صفحه شما باید به راحتى جست وجو شود. به 
وسیله همین نام است که افراد جدید مى توانند صفحه شما 
را پیدا کنند. همچنین با انتخاب یک نام شاخص، مى توانید 
در ذهن فالوورهاى خود بدرخشــید. خاص باشــید اما از 
انتخاب نام هاى عجیب و غریب که به ســختى در ذهن 

مى ماند و اسامى بارى به هر جهت خوددارى کنید.
وى با تأکید بر انتخاب عکس پروفایل مناسب و مشخص 
افزود: عکس پروفایل یکى از اولین مواردى است که افراد 

هنگام بازدید از اینستاگرام شما مى بینند چون به صورت 
برجسته در باالى صفحه نشان داده مى شود.

امینى تصریح کرد: در صفحه خود بیوگرافى جذاب لینک دار 
و حاوى اطالعات داشته باشید. بیوگرافى یکى از مواردى 
است که بازدیدکنندگان مشاهده مى کنند پس لینک بدهید 
و اطالعات مختصر اما کاملى داشته باشید. شخصیت یک 
پیج همیشه در اولویت است پس در صفحه شخصى باید 
توضیح دهید که هستید و در صفحه تجارى و کارى بگویید 

چه چیزى براى ارائه دارید.
این مشاور فعالیت هاى چندرسانه اى با بیان اینکه داشتن 

فالوور زیاد زمانى موثر است که به شما اعتبار ببخشد، گفت: 
صفحه اى که مطالب دیگران را کپى مى کند به جز اینکه 
کارى غیراخالقى انجام داده نابود مى شود، پس خاص و 
یونیک باشید. کسى از محتواى کپى شده استقبال نمى کند. 
دست کم اگر به محتوایى برخورد کردید که زمینه کارى 

یکسانى با کسب وکار شما داشت منبع را معرفى کنید.
وى با اشــاره به اهمیت کپشن نویسى استادانه بیان کرد: 
ممکن است تصاویر بسیار زیبایى را در صفحه اینستاگرام 
خود ارائه دهید اما زمانى که کپشــن خوبى براى تصاویر 
خود ننویســید یک فرصت طالیى را از دست داده اید. از 
بلندنویسى و تعاریف شــاعرانه درباره چیزهایى که هیچ 
ربطى ندارند خوددارى کنید. در پیج هاى سازمانى هم نباید 

از کلمات و عبارات سخت استفاده کنید.
امینى اظهار داشــت: کپشــن به شــما اجــازه مى دهد 
هشــتگ هاى مختلف را نیز به پســت خود مرتبط کنید 
تا کاربــران راحت تر شــما را پیدا کننــد. از جمله اصول 
کپشن نویسى این اســت که مخاطبان خود را بشناسید، 
پیام خودتان را بشناسید، حجم نوشته خود را در نظر بگیرید، 
مهم ترین کلمات را در ابتداى کپشن بیاورید، یک سوال 
یا درخواســت را در کپشــن قرار دهید، از ایموجى ها و از 
نقل قول استفاده کنید، در متن کپشن لحن صمیمى داشته 
باشید، مخاطبان خود را به تعامل تشویق کنید و ویرایش و 

بازنویسى کپشن را هم فراموش نکنید.
این مشاور فعالیت هاى چندرسانه اى با بیان اینکه هشتگ 
روزنه پیروزى و غرفه نمایشگاهى صفحه شما است، افزود: 
هشتگ نوعى بازاریابى محسوب مى شود. از هشتگ هاى 
اشتباه و نامرتبط اســتفاده نکنید چون مانند این است که 
وسط نمایشگاه وسایل گرمایشــى و سرمایشى دوربین 
عکاسى بفروشید. همچنین تاریخ انقضاى هشتگ ها را 

بررسى کنید و از آنهایى که مربوط به اتفاقات مقطعى در 
گذشته بوده است استفاده نکنید.

وى همچنین به مخاطبان خود توصیــه کرد در مراحل 
اولیه راه اندازى صفحه خود از حداکثر تعداد هشتگى که 

اینستاگرام اجازه مى دهد استفاده کنند.
امینى تصریح کرد: اگر ُپست مانند یک مهمانى شکیل 
است اســتورى یک قرار مالقات کوتاه است که براى 
تعامل با مخاطب بسیار مهم است. ترافیک را از استورى 
به پســت جدید، بالگ جدید یا صفحه محصول خود 
هدایــت کنید. همچنین بــراى پى بردن بــه بهترین 
زمان انتشار پست و اینکه مخاطبان تان در چه ساعتى 
بیشترین بازدید را از صفحه شما داشته اند از ابزار تحلیلى 
اینستاگرام استفاده کنید. این ساعت در ایران معموًال بین 

19 تا 21 است.
وى با بیان اینکه پایان خالقیــت به معناى پایان تعامل، 
فراموشى، خاموشى، تعطیلى و مرگ برند شما است، این 
وبینار را با معرفى برنامه FiLMiC Pro براى تصویربردارى 
کامًال حرفه اى، Story Art و Mojo براى تولید استورى 
زیبــا و ســریع، PIXALOOP براى متحرك ســازى 
قسمت هایى از عکس که در پست و اســتورى استفاده 
مى شود، Canva براى ساخت قالب آماده پست و استورى 
جذاب و ساخت پســت در اندازه هاى متنوع و استاندارد 
پلتفرم ها، KINEMASTER و INSHOT براى تدوین 
فیلم روان و ســاده، Logo Maker براى ســاخت آرم و 
نشانه سازمانى یا شخصى، Video Compressor براى 
کم کردن حجم ویدئوهــا، Video Splitter براى تبدیل 
ویدئو به قطعات کوچک تر براى پســت هاى ورق زدنى و 
quik براى ساخت اسالیدشوى سریع از عکس هاى داخل 

گوشى پرداخت.

قطعى کابل فیبر نورى مســیر خط لوله انتقال فرآورده هاى نفتى اصفهانـ  نایین با همت 
کارشناسان معاونت مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان ترمیم و در 

مدار بهره بردارى قرار گرفت.
محمد رنجبرى کارشــناس فیبر نورى منطقه گفت: در پى قطع کابل فیبر نورى در مسیر 
خط لوله 20 اینچ انتقال فرآورده هاى نفتى اصفهــانـ  نایین به علت عملیات حفارى اداره 
راه و ترابرى در 30 کیلومترى مرکز منطقه اصفهان، ارتباطات مخابراتى مناطق بندرعباس 

و رفسنجان دچار اختالل شد. وى افزود: بعد از تست کابل با دستگاه OTDR (سالمت کابل 
فیبرنورى)، گروه نگهدارى و تعمیرات فیبر نورى منطقه اصفهان به مسیر اعزام شدند و پس از 

مشخص شدن محل خرابى، عملیات ترمیم آغاز شد.
رنجبرى در خصوص اقدامات انجام شده در این عملیات گفت: در ابتدا تارهاى فعال فیوژن 
شدند و اتصال دائم در طول مدت حدود 3 ساعت انجام شد و ارتباط مسیر فیبرنورى اصفهان 

ـ نایین مجدداً برقرار شد.

رفع اشکال از قطعى فیبر نورى در مسیر خط لوله فرآورده هاى نفتى اصفهانـ  نایین

معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل بهزیستى اصفهان از افزایش 11/5 درصدى کمک هاى 
نقدى و غیرنقدى مردم در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به مددجویان 
خبر داد. على اصغر شاهزیدى با بیان اینکه رشد مثبت کمک هاى مردمى در استان با وجود 
محدودیت هاى کرونایى و مشکالت اقتصادى ناشى از تحریم ها انجام شده است افزود: این 
رشد نشانه عرق انسان دوستى و اعتقادات مذهبى و ملى  مردمى است که همیشه یار و یاور 

بهزیستى بوده و هســتند. وى مجموع کمک هاى نقدى و غیرنقدى در دو بخش دولتى و 
غیردولتى به مددجویان زیرپوشش بهزیستى استان را از  ابتداى سالجارى تاکنون بالغ بر 53 
میلیارد تومان برشمرد وگفت: کمک هاى نقدى در بخش دولتى بالغ بر 14.5 میلیارد تومان  
است که حدود 2.7 میلیارد تومان آن نقدى ، 9/6  میلیارد تومان غیرنقدى و 2/2 میلیارد تومان 

در قالب خدمات ارائه شده است.

کمک هاى مردمى به بهزیستى اصفهان افزایش یافت

بیش از یک کیلومتر کابل خودنگهداربه منظور روشنایى 
خیابان آذر حد فاصل پل آذر تا خیابان شیخ بهایى احداث 
و در مدار قرار گرفته است.  مهندس سید علیرضا عریضى 
مدیر برق منطقه یک در این باره گفت: به منظور روشنایى 
معابر در خیابان آذر در محور اصلى روشنایى  به صورت 

پایه فلزى با نصب فنداســیون انجام شده است  وى در 
ادامه تصریح کرد در این پروژه  38 اصله پایه روشنایى به 
همراه 72دستگاه چراغ lED 90 وات  استفاده شده است .
گفتنى اســت هزینه این پروژه بالغ بر 6550 ریال بوده 

است.

احداث روشنایى در خیابان آذر 


