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قبل از صبحانه حتماً مسواك بزنیدمعرفى شهردارى اردستان به دستگاه قضاازدواج 2 مجرى جنجالى تلویزیوندوچرخه سوارى زنان هم مثل گرانى معضل است دیدار رفاقتى سپاهان- مس سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

5 خوراکى 
براى رساندن 

ویتامین D به بدن

8700  اصفهانى قربانى کرونا شده اند
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خطر واکسن هاى تقلبى 
کرونا در بازار سیاه

هنوز مى درخشى
 سلطان؟!

تشدید 
نظارت بر اصناف 
در آستانه نوروز 5

زندانیان 
شهر اصفهان را 
رنگ مى کنند

خطرى که کمبود ویتامین D دارد این است که مى تواند 
ریسک پوکى استخوان، بیمارى قلبى، انواعى از 

سرطان، بیمارى هاى عفونى و بیمارى هاى دیگر را 
افزایش بدهد. ویتامین D عالوه بر اینکه در افزایش 

جذب کلسیم و سالمت استخوان نقش دارد...

رئیس اداره خدمات شــهرى شهردارى اصفهان 
گفت: جداول خیابان هاى شــهر در آستانه سال 
جدید و عید نوروز، با به کارگیرى 500 نفر کارگر 

سازمان حمایت از زندانیان رنگ آمیزى مى شود.
غالمرضا ساکتى با بیان اینکه رنگ آمیزى بیش 
از 1250کیلومتر جدول، 20 هــزار پایه تابلو، 84 
هزار متر طول نرده خیابانى و گاردریل در دستور 
کار شهردارى قرار گرفته اســت، افزود: 31 هزار 
متر طول نــرده پارکى در تمــام مناطق 15گانه 
شهردارى اصفهان با اســتفاده بیش از 300 تن 

رنگ، رنگ آمیزى...
4

تپه اشرف از بالتکلیفى در آمدتپه اشرف از بالتکلیفى در آمد
انعقاد تفاهمنامه با اولویت ساماندهى یکى از مهمترین محل هاى تاریخى اصفهانانعقاد تفاهمنامه با اولویت ساماندهى یکى از مهمترین محل هاى تاریخى اصفهان

3

از ابتداى همه گیرى تا کنون؛

علیرضا مسعودى:

مثل «کاله قرمزى» 
وارد تلویزیون شدم!

شماره 28 
یک نیم فصل دیگر مى ماند

احسان حاج صفى ستاره خط هافبک تیم تراکتور در نیم فصل دوم در 
این تیم حضور خواهد داشت.

 تیم فوتبال تراکتور در حالى وارد نقل و انتقاالت مى شــود که هنوز 
تکلیف سرمربى این تیم مشخص...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نجات 34 خودرو 
گرفتار در 

برف و کوالك

صنعت اسقاط خودرو هم خوابیده است
2
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در نیم فصل در نیم فصل 
به حقمان نرسیدیمبه حقمان نرسیدیم

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

آگهى مزایده عمومى
سازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى شهردارى شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 
887/ش مورخ 1399/05/13 شوراى محترم اسالمى شاهین شهر مورد زیر را از طریق مزایده عمومى 

به صورت اجاره به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت دو سال واگذار نماید.
1- اجاره ماهانه فرهنگسراى دانش و خالقیت (نوبت سوم)

2- اجاره ماهانه واحد شماره 3 فرهنگسراى خانواده (نوبت اول)
متقاضیان مى توانند تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 براى دریافت اسناد مزایده به 
امور قراردادهاى سازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى شهردارى شاهین شهر واقع در میدان فاطمیه، 
ساختمان نگارستان، طبقه چهارم مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 

پیشنهادهاى خود را تحویل دبیرخانه حراست شهردارى شاهین شهر نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

   چاپ اول

م.الف:1097959 

آگهى دعوت نوبت دوم مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر (سهامى خاص) به شماره ثبت 4896 و شناسه ملى 10260260471

بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونى آنها در شرکت دامدارى 
و کشاورزى اصفهان شیر (سهامى خاص) به شماره ثبت 4896 دعوت به 
عمل مى آید. با توجه به اینکه جلسه اول به دلیل نرسیدن به حد نصاب 
تشکیل نشده لذا جلسه نوبت دوم در تاریخ 1399/12/16 روز شنبه در 
ساعت 10 صبح در محل قانونى شرکت که به آدرس: اصفهان- جاده آبشار 
به طرف زیار کیلومتر 23 شرکت اصفهان شیر تشکیل مى گردد حضور به 

هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده: تغییر آدرس

عباسعلى ابراهیمى-  شهردار نیک آباد

آگهى اعالم عمومى 
قابل توجه شهروندان محترم شهر نیک آباد 

به اطالع مى رســاند به اســتناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده،  تعرفه هاى جدید عوارض محلى 
شهردارى،  بنا به پیشنهاد شماره 349 مورخ 1399/11/05 شوراى محترم اسالمى شهر،  طى نامه شماره 105582 
مورخ 1399/11/12 استاندارى محترم اصفهان،  تصویب و به شهردارى ابالغ و از ابتداى سال 1400 قابل اجرا خواهد بود .

م.الف: 1098230

@nesfejahannewspaper با ما 
همراه

 باشید...

شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر (سهامى خاص)
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امام جمعــه موقت اصفهان گفت: ائمه جمعه شــهرهاى 
مختلف دغدغه مردم دارند و به همین دلیل تمرکزشــان 
را روى مشــکالت مردم مى گذارند. حــاال یک زمانى به 
بدحجابى و یک زمانى به گرانى حســاس مى شوند و این 
روزها هم نسبت به دوچرخه ســوارى زنان واکنش هایى 
نشان مى دهند. باالخره دوچرخه ســوارى زنان هم مثل 
گرانى معضل است. حجت االســالم محمدتقى رهبردر 
گفتگو با «اعتمادآنالین» در این  باره اظهار کرد: ائمه جمعه 
وقتى به دوچرخه سوارى زنان جلوى چشم جوانان معترض 
مى شوند، حتماً اشــکالى را احساس مى کنند. من در سال 
گذشته همین موضوع را مطرح کردم، اما حساسیت زیادى 

هم به گرانى، رشوه خوارى و مشــکالت دیگر دارم و هر 
کارى که براى آرامش مردم الزم باشد با طیب خاطر انجام 
داده و از این به بعد هم انجام خواهم داد. او توضیح داد: چند 
وقت پیش چند تن از دانشجویان آقا براى من نوشته بودند، 
خطاب به خانم هاى دانشجو توصیه کنید تا ما جوانان که 
غریزه داریم، مرتکب خطا و گناه نباشیم. این موضوع نشان 
مى دهد همانطور که گرانى دردسرساز است و باید به فکر 
آن بود، الزم است مسائل شرعى را هم بدون چون و چرا 
رعایت کرد. محمدتقى رهبر گفت: امیدوارم روزى بیاید که 
مشکالت اقتصادى و فرهنگى کمرنگ شوند تا کشور ما 

نمونه جامعه اسالمى باشد.

امام جمعــه اصفهان در خطبه هاى اولیــن نماز جمعه 
اصفهان پس از یکســال از شــیوع ویروس کرونا در 
مصالى بزرگ اصفهان افزود: در جنگ به طور معمول 
پول کم و نیاز به آن در تمام کشــورهاى دنیا بیشــتر 
مى شود و باید پول چاپ شــود و چاره اى نیست. وى 
اضافه کرد: پول وقتى پشــتوانه نداشته باشد بى ارزش 
مى شود ولى کارى نمى شود کرد باید حقوق ها پرداخت

بشود.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد با اشاره به کاهش 
ارزش پول عراق در زمــان جنگ تحمیلى گفت: در آن 
زمان هزار دینار عراق ارزش یک دالر را داشت ولى به 

دلیل اینکه االن با آمریکا در جنگ نیستند قدرى اوضاع 
آنها بهتر شده است.

آیــت ا... طباطبایــى نژاد افــزود: اما مــا االن هم در 
جنگ هســتیم و نبایــد پول بــدون پشــتوانه چاپ 
کنیم و ارزشــش پاییــن بیاید اما وقتى ضرورت شــد 
چاره اى نیســت و ضــرورت همه حرام هــا را حالل 

مى کند.
وى با بیان اینکه باید به جــاى  فحش دادن و بد گفتن 
قدرى رشد کرد، گفت: آدم جنگى باید بفهمد در جنگ 
حلوا تقســیم نمى کنند و فــرد انقالبى باید ســختى

 بکشد. 

دوچرخه سوارى زنان هم 
مثل گرانى معضل است

آدم انقالبى 
باید سختى بکشد

چند نوع بیمارى نادر داریم
مدیرعامــل بنیــاد بیمارى هاى    ایسنا|
نادر درباره آخرین آمار تعــداد بیمارى هاى نادر در 
ایران، اظهار کرد: 357 نوع بیمارى نادر در کشور 
شناسایى شده است. بر اساس این نوع بیمارى هاى 
نادر، اطلس بیمارى هاى نادر که براى معرفى بهتر 
این بیمارى ها به جامعه پزشکى تهیه شده است و 
جلد اول آن سال گذشته به چاپ رسید و جلد سوم 
و چهارم آن هم احتماًال براى روز ملى بیمارى هاى 

نادر به چاپ برسد.

سنتى و صنعتى گران شد
  مهر | دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر  
در نشســت خبرى خود در پاسخ به سئوالى مبنى 
بر اینکه آیا با افزایش قیمت مواد مخدر ســنتى 
بیم روى آوردن مصرف کننــدگان به مواد مخدر 
صنعتى نمى رود، گفــت: اینکه قیمت مواد مخدر 
ســنتى افزایش پیدا کرده درست اســت اما مواد 
مخدر صنعتى هم افزایش قیمت داشته است و این 
افزایش قیمت هم به دلیل باال رفتن هزینه ترانزیت

 است.

آقاى روحانى...!
  تسنیم| نایب رئیس هیئت مدیره مجمع 
خّیرین کشور  با انتقاد از اقدام دولت در رابطه با واریز 
مبلغ 100 هزار تومان تحت عنوان کمک معیشتى 
خاطرنشان کرد: این روش درست نیست چرا که 
شــأن و عزت مردم ایران بسیار باالتر از این است 
که دولتمردان این طــرح را اجرا مى کنند و جالب 
است که آقاى رئیس جمهور اعالم مى کند که «ما 
هر ماه 100 هزار تومان کمک معیشت به بخشى 
از جامعه مى دهیم» و این ســئوال مطرح مى شود 
که آقاى رئیس جمهور! با 100هــزار تومانى که 
شما ماهیانه به عنوان کمک معیشتى به برخى از 
خانواده ها مى دهید آیا مى توان یک کیلو گوشت 

خرید کرد؟

بزرگ ترین انتخابات 
اقتصادى

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه    ایلنا|
انتخابات هیئت مدیره شرکت هاى سهام عدالت از 
بزرگ ترین انتخابات اقتصادى کشور است گفت: 
از 49 میلیون نفر سهام سهامدار عدالت، 19 میلیون 
نفر روش مســتقیم را انتخاب کردند که این افراد 
نیازى به شرکت در انتخابات ندارند اما 30 میلیون 
نفر که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند مى توانند 

در انتخابات شرکت کنند.

باالخره موافقت شد 
مجوز حضور بانوان ژیمناست ایران    انتخاب|
براى حضور در مســابقات بین المللى آکروباتیک 
ژیمناستیک صادر شد. نوع برنامه اجرایى بانوان 
ژیمناست باید پیش از اعزام به تأیید وزارت ورزش 
و جوانان برسد. بانوان ژیمناست ایران مى توانند با 
پوشش اسالمى در مسابقات بین المللى آکروباتیک 

ژیمناستیک شرکت کنند.

شهود نیامدند
امیرحســین    خبرگزارى دانشجو| 
قاضى زاده، نایب رئیــس مجلس یازدهم و رئیس 
هیئت نظارت بر رفتار نماینــدگان درباره پرونده 
نماینده خاطى و ســرباز راهور و تصمیمى که این 
هیئت قصد دارد اتخاذ کند، گفت: ما چند مرتبه از 
فرمانده و برخى مسئوالن نیروى انتظامى دعوت 
کردیم نزد ما بیایند تــا درباره اتفاقــى که افتاده 
حضورى صحبت کنند و شهادت دهند؛ زیرا آقاى 
عنابستانى در جلســه با فرمانده  نیروى انتظامى، 
روایتى از گفتگوى خود ارائه دادند که نیاز به تحقیق 
داشت اما ما هرچه تالش کردیم شاهدان حاضر در 
صحنه و سربازى که چنین برخوردى با او شده را نزد 
ما بیاورند تا با پرس و جو مشخص شود روایت آقاى 
عنابستانى درست هست یا خیر، حاضر نشدند بیایند 

یا شهود بیاورند.

گفتند چرا گفتید یکساله؟!
حجت االســالم و المسلمین حسن    ایسنا|
روحانى در جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا با یادآورى 
گذشــت یکســال از ورود رســمى کرونا به کشور 
گفت: روزهــاى اول فروردین در ســتاد گفتم باید 
این ویروس را به صورت یک بلیه یکساله مشاهده 
کنیم. بعضى از دوســتان که بین شــان پزشک هم 
بود به من گفتند چرا گفتید یکســاله، این ویروس 
یکسال طول نمى کشد و در تابســتان با گرما تمام 
مى شــود. من گفتم ما که مطمئن نیســتیم و باید 
احتیاط کنیم و براى یکسال آماده باشیم و دیدیم که 
این ویروس خطرناك است و به سادگى کنار نرفت. 
االن هم نه تنها این ویروس تمام نشده بلکه با نوع 
آفریقایى و انگلیسى و انواعى که گفته مى شود مواجه 

هستیم.

حسن نیت ناکافى
على ربیعــى دســتیار ارتباطات    برترین ها|
اجتماعــى رئیس جمهورى و ســخنگوى دولت در 
روزنامــه «ایران» نوشــت: لغــو محدودیت تردد 
نمایندگان ما در مقر ســازمان ملل متحد و بازپس 
گرفتن درخواست آمریکاى ترامپ از شوراى امنیت 
مبنى بر بازگرداندن قطعنامه هــاى تحریمى علیه 
ایران گام هاى کوچک و نشــانه هایى ناکافى شاید 
از حسن نیت آمریکاست اما این قدم ها براى راضى 
کردن مردمــى که همچنان و به رغــم پایبندى به 
تعهدات و توافق هاى بین المللى متحمل سخت ترین 
مشقات معیشــتى شــدند و از حق طبیعى و قانونى 
خود از داشــتن رفاه و ارتباطات تجارى بین المللى 
و مهمتر از همه دسترســى هاى عادالنه به امکانات 
بهداشتى و درمانى جهانى در عصر پاندمى ویروس 
کرونا محــروم شــدند، ناچیز و به شــدت ناکافى

 است.

ادعاى تازه دکتر
حدود هشت ســال است که    سینماروزان|
محمود احمدى نژاد از ســپهر سیاسى ایران حذف 
شده ولى همچنان اظهاراتش حاوى مدعیاتى است 
پرسش برانگیز. احمدى نژاد در تازه ترین گفتگویش 
درباره استفاده از افرادى همچون محمدعلى رامین 
براى معاونت مطبوعاتى ارشاد دولت دهم به مجله 
نســیم بیدارى گفت: واقعًا معاون مطبوعاتى وزارت 
ارشاد توســط رئیس جمهور تعیین مى شود؟ اصًال 
وزیر ارشاد را رئیس جمهور تعیین مى کند؟ شما که 

بهتر مى دانید...

 
شکایت 37 نماینده از روحانى 
  آنا| 37 نفــر از نمایندگان در قالــب ماده 234 
آیین نامه داخلى مجلس شکایتى را در مورد رئیس 
جمهور بخاطر بــه کار بردن عبــارات توهین آمیز 
درباره منتقــدان و همچنین عدم رعایت شــئونات 
و... در مجلس طرح کردند. در این شــکایت به 53 
مورد اهانت رئیس جمهور از مهر ماه سال 1392 تا 
فروردین ماه 1396 به منتقدان اشاره شده و از نظر 
شکایت کنندگان نقض اصل 121 قانون اساسى و 
عدم رعایت شئونات از سوى شخص رئیس جمهور 

تلقى مى شود.

کولبرى دردآور است
معاون اول رئیس جمهور کــه به منظور    پانا|
بهره بــردارى و افتتــاح چندین طــرح عمرانى و 
اشتغالزایى، روستایى، وارد استان کردستان شده بود 
به پدیده کولبرى در این استان اشاره و تصریح کرد: 
کولبرى موضوعى نگران کننده و همواره مسئله اى 
دردآور بوده است که امیدوارم با اجراى مصوبه دولت 
درخصوص کولبرى، شاهد ساماندهى وضعیت فعلى 
باشیم. اســحاق جهانگیرى ادامه داد: با وجود آنکه 
دولت براى ساماندهى پدیده کولبرى مصوبه اى را 
به تصویب رسانده است در این استان گزارش روند 
اجراى این مصوبه را دریافت خواهم کرد تا مشخص 
شود که چرا همچنان با پدیده کولبرى در استان رو 

به رو هستیم.

خبرخوان

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت در پاسخ به سئوال 
«ایسنا»، درباره  وضعیت گردش ویروس انگلیسى در 
کشور، گفت: ویروس کروناى انگلیسى چند خصوصیت 
دارد؛ اول اینکه قدرت سرایت بســیار باالیى دارد، دوم 
اینکه افراد کم سن و سال تر بیشتر عالمت دار مى شوند 
و سوم اینکه در حال حاضر الگوى درگیرى ریه در این 

ویروس مقدارى با ویروس اصلــى ووهان متفاوت تر 
شده است. به طورى که 30 درصد میزان کشندگى اش 

باالتر رفته است.
وى افزود: به طور کلى در اپیدمى ها اینگونه اســت که 
ویروســى که قدرت سرایت باالترى داشــته باشد، به 
سرعت جایگزین ویروس قبلى مى شــود. زیرا در یک 

رقابت با ویروس قبلى اســت و بر این اساس به سرعت 
رشد کرده و بقیه جامعه را مى گیرد و فرصتى نمى دهد 

که ویروس قبلى انتقال یابد. 
رئیســى تأکید کرد: به طور کلى از زمان شناسایى یک 
ویروس به شــرطى که کنترل هم نشود، حدود سه ماه 

طول مى کشد که بتواند جایگزین ویروس قبلى شود. 

وى گفت: ما بر اســاس شــواهدى که داریم، ویروس 
قطعًا در کشور گردش کرده اســت، اما هنوز جایگزین 
ویــروس قبلى نشــده  اســت. کانون هــاى ویروس 
انگلیسى را در اهواز، قزوین و تهران و البرز پیدا کردیم 
اما محدود هســتند و به صــورت کانون هاى کوچک 

هستند.

کروناى انگلیسى هنوز جایگزین ویروس قبلى نشده  است

مأموریت مارس 2020 که براى کاوش ســطح مریخ و 
جستجوى نشــانه هاى حیات برنامه ریزى شده است، با 
فرود موفق مریخ نورد پشتکار بر سیاره  سرخ رسماً فعالیت 

خود را آغاز کرد.
کاوشگر پشتکار (استقامت) در پایان سفرى هفت ماهه 
و طى حدود 202 میلیون کیلومتر پنج شــنبه 30 بهمن 
بر سطح کره مریخ فرود آمد و کار خود را براى برداشت 
نمونه هایى از خاك و سنگ مریخ در دهانه  «جزرو» که 
بررسى ها نشان مى دهد در گذشته یک دریاچه بوده است 
جهت جستجو در خصوص آثار گذشته حیات در این سیاره 
آغاز کرد. با فرود کاوشگر ناسا بر سطح مریخ این سومین 
کاوشگرى است که طى هفته گذشته وارد مدار مریخ شد. 
فضاپیماى امارات متحده عربى امل (امید) و فضاپیماى 
روباتیک «تیان ون-1» چین نیز هفته گذشــته در مدار 

سیاره سرخ قرار گرفتند.
فرود کاوشگر «پشتکار» ساعت 25 دقیقه پس از نیمه 
شــب پنج شــنبه به وقت تهران صورت گرفت. البته 
هنگامى که ناسا فرود کاوشگر «پشتکار» را بر روى کره 
مریخ تأیید کرد با زمان واقعى فــرود متفاوت بود. دلیل 
این امر تأخیرى است که در انتقال داده ها از مریخ به کره 

زمین وجود دارد.
تیم مأموریت مارس 2020 فرود موفقیت آمیز مریخ نورد 
Perseverance بر ســطح مریخ را تأیید کرد تا فصل 

جدیدى در کاوش این سیاره  شگفت انگیز آغاز شود. این 
کاوشــگر دقایقى پس از فرود بر روى سطح کره مریخ 
اولین عکس از محیط اطراف خود را به زمین ارسال کرد. 
محل فرود کاوشــگر «پشــتکار» بر روى سطح مریخ 

دشوارترین محلى بود که تاکنون براى فرود بر روى این 
سیاره انتخاب شده اســت. از لحظات حساس فرود این 
کاوشگر که هفت دقیقه طول کشــید به عنوان «هفت 
دقیقه وحشت» نام برده شــده بود. کاوشگر «پشتکار» 
در این بازه زمانى مى بایست ســرعت خود را از 20 هزار 

کیلومتر در ساعت به صفر مى رساند.
 از آنجا که رسیدن سیگنال هاى رادیویى به زمین با توجه 
به فاصله  دو سیاره، زمان مى برد عملیات زودتر از آن انجام 
شد که تیم کنترل زمینى از لحظه به لحظه  آن آگاه باشد. 
به همین دلیل این زمان «هفت دقیقه وحشت» نام گرفته 

است و پشتکار هم به صورت کامًال خودکار طى عملیات 
EDL موفق شد آن را پشت سر بگذارد.

نزدیک به ســه میلیارد دالر خرج مأموریت «پشتکار» 
شده است. دانشــمندان امیدوارند این کاوشگر با جمع 
آورى ســنگ هایى از عمق 2 مترى مریخ بتواند به آنها 
در بررسى احتمال وجود پیشــین حیات بر روى سطح 
این سیاره کمک کند. این ســنگ ها قرار است در سال 
2031 به کره زمین بازگردانده شــود. تنها راه تأیید یا رد 
فرضیه وجود حیات بر روى مریخ بررسى نمونه هایى از 
سنگ هاى مریخ در بهترین آزمایشگاه هاى کره زمین

 است.
با رسیدن پشتکار به مریخ، ســومین و آخرین مأموریت 
مریخى اعزام شده در سال 2020 هم با موفقیت به این 
سیاره دست یافت. پیش از این مدارگرد «امید» امارات 
و کاوشــگر «تیان ون-1» چین که شــامل مدارگرد، 
سطح نشین و مریخ نورد است به مدار مریخ رسیده بودند. 
طبق برنامه ریزى فرود چین بــر روى مریخ در ماه هاى 

آینده انجام خواهد شد.
این کاوشگر از ابزار هاى علمى جدیدى بهره مى برد که 
امکان انجام آزمایش هاى بى نظیرى را در مریخ فراهم 
مى کند. این کاوشگر به یک ایســتگاه هواشناسى، 19 
دوربین و دو میکروفن نیز مجهز است که با کمک آنها 
قادر خواهد بود تصاویر دقیق ترى ضبط کند. کاوشــگر 
پشتکار در نقطه اى بر روى سطح مریخ فرود آمد که به 
دلیل غناى بیولوژى فضایــى از مدت ها پیش موضوع 
پژوهش بوده اســت. نقطه فرود این کاوشگر که بستر 
یک دریاچه و دلتاى خشــک شده اســت در تحقیقات 
دانشمندان براى شناخت ســیاره مریخ اهمیت فراوانى 
دارد ولى درعین حال به دلیل ناهموارى هاى سطح آن 

براى فرود یک کاوشگر نقطه دشوارى است.
هدف اصلى این مأموریت فضایى دو ساله با 23 میلیارد 
دالر هزینه تحقیق در مورد ارگانیســم هاى میکروبى 
است که احتماًال حدود سه میلیارد سال پیش وقتى مریخ 
گرم تر و به دلیل وجود آب قابل زیست بوده در این سیاره 
زندگى مى کردند. کاوشــگر پشــتکار براى اولین بار از 
سنگ هاى سطح این سیاره نمونه بردارى کرده و آنها را 

براى تحقیقات بیشتر به زمین بازمى گرداند.

مریخ نورد«پشتکار» کاوش روى سیاره  سرخ را آغاز کرده است

ناسا در مریخ دنبال چیست؟

محمدمهدى افشــار یکى از اعجوبه هاى ورزش ایران، 
کوچک تریــن آفرودکار جهان محســوب مى شــود. 
محمدمهدى در برنامه «دست فرمون» شرکت کرد و با 
ماشین هایلوکس بهترین دور را زد، اما على فروغى، مدیر 

شبکه 3 اجازه پخش آن را نداد.
محمدمهدى افشــار را با وجود اســتعداد بى نظیرش، 

کمتر کسى مى شناســد. او کودکى 9 ســاله است که 
هم اکنون کوچک ترین آفرودکار جهان محسوب مى شود. 
محمدمهدى کار با ماشین هاى آفرود را از سه سالگى زیر 
نظر پدربزرگش یاد گرفــت و برخالف تصور اهالى این 
رشته، در شش ســالگى به مهارت و تسلط کافى در این 
ورزش رسید. اینجا بود که حسنعلى احسانى، پدربزرگ 
افشار، به این فکر افتاد تا رکورد نوه اش را در گینس (کتاب 
رکورد هاى جهانى) ثبت کند؛ اما از آن زمان ســه سال 
گذشته و احسانى هنوز دســتش به جایى نرسیده است. 
بى تفاوتى مسئوالن ورزش کشور و از طرفى تحریم هاى 
بین المللى مانع از این شده تا این پدیده قزوینى جایى براى 

خودش در گینس باز کند.
به نوشــته روزنامه «شــرق»، تنها راهى که پیش روى 
محمدمهدى اســت تا بتواند از این طریق نبوغ و هوش 
سرشارش را به گوش دنیا برســاند، مهاجرت است. او 
پیشــنهاد هایى از طرف کشور هاى همســایه دارد و به 

احتمال زیاد ظرف ماه آینده راهى عمان مى شود.

دبیر انجمن مراکز اســقاط و بازیافت خودرو گفت: اگرچه 
ظرفیت اسقاط ساالنه 360 هزار دســتگاه خودرو را داریم 
اما به دلیل بى توجهى دولت، تا چند سال دیگر با سونامى 

خودروهاى فرسوده مواجه خواهیم شد.
سید امیر احمدى اظهار کرد: اگرچه مراکز اسقاط و بازیافت 

خودرو یکــى از تأمیــن کننده هاى اصلى آهــن قراضه 
کارخانجات فوالد هستند اما با توجه به رکودى که در این 
چند ساله پیش آمد، دولت مجوز واردات آهن قراضه را داده 
اســت و در حال حاضر براى تأمین نیاز کارخانجات فوالد، 

قراضه و ضایعات آهن وارد مى شود.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزود: ما در کشور 
سالیانه ظرفیت اسقاط 360 هزار خودروى فرسوده و تبدیل 
آن به قراضه و ضایعات آهن را داریــم اما با توجه به اینکه 
دولت و متولیان اهمیتى به این حوزه نمى دهند، سال گذشته 
تنها توانستیم 8000 دستگاه خودروى فرسوده را اسقاط کنیم 
و به این ترتیب تولید آهن قراضه نیز کاهش یافت؛ این در 
حالى است که اگر مراکز اسقاط به اندازه ظرفیت خود فعال 
باشند نیازى به واردات آهن قراضه نیست. احمدى گفت: در 
حال حاضر 3 میلیون خودروى فرسوده در کشور داریم که 
اگر قرار باشد روال کار به همین شکل ادامه یابد تا چند سال 
دیگر با سونامى خودروهاى فرسوده که از لحاظ استاندارد 

خودروهاى مناسبى براى تردد نیستند، مواجه خواهیم شد.

نابغه ایرانى در مسیر مهاجرت

آذرى  جهرمى: چرا باید از استقاللى ها عذر خواهى کنم؟

صنعت اسقاط خودرو هم  خوابیده است

  سمیه رسولى / خبرگزارى مهر |

محمد جواد آذرى جهرمى در خصوص استورى که جمعه 
شب منتشر کرد و باعث ناراحتى هواداران و پیشکسوتان 
استقالل شــده اســت اظهار کرد: چرا باید عذر خواهى 
کنم؟ مگر توهیــن کردم یــا مگر تاریــخ را من رقم

 زدم؟
وزیر ارتباطات و فنــاورى ارتباطات پــس از پیروزى 
پرگل 5 بر صفر سرخپوشان پایتخت در سیرجان براى 
آبى ها کرى خوانى کرد که البته واکنش هایى را هم در 
پى داشت. آذرى جهرمى با اشاره به شکست معروف 6 
بر صفر استقالل از پرسپولیس نوشت: «گل گهر یه گل 
دیگه خورده بود به رکورد استقالل مى رسید ولى خب 

رکورد استقالل دست یافتنى نیست.»
وزیر ارتباطات طرفدار سرسخت تیم پرسپولیس است 
و هیچگاه این عالقــه را پنهان نکــرده، البته طبیعى 
اســت که یک سیاســتمدار طرفدار یک تیم ورزشى 
باشــد و این عالقه را آشــکار کند، اما  آذرى جهرمى 
اخیراً در صفحه اینســتاگرام خود،پا را فراتر گذاشته و 
به اصطالح براى طرفداران تیم رقیب«کرى» خوانده

 است.
اســتورى جنجالى آقاى وزیر با واکنش گسترده مواجه 
شده و خیلى ها حتى برخى از مسئوالن باشگاه استقالل 

به آن واکنش نشان داده اند.

اما آذرى جهرمى که روز گذشــته با برنامه «آفساید» 
شبکه رادیویى جوان صحبت مى کرد در خصوص اینکه 
یک توییت فردى مثل وزیر جو را به هم مى ریزد گفت: 
مگر چه اتفاقى رخ داده اســت؟ یک تیم قهرمان شده 

است، ما هم حرف زدیم. 
وزیر ارتباطات در خصوص اینکه با این اظهار نظر فضایى 
دو قطبى ایجاد کرد گفت: اصل اساس ورزش دو قطبى 
است. فوتبال را براى کرى خواندن گذاشته اند.جریانات 
سیاسى باعث مى شوند که دو تیم وحدت داشته باشند. 

آذرى جهرمى در خصوص اینکه استقاللى ها مى گویند 
که شــما و وزارت ارتباطــات از پرســپولیس حمایت 

مى کنید گفت: سند این حرف کو؟ اگر 50 درصد مردم 
پرسپولیسى هستند و 50 درصد اســتقاللى باید کرى 
خوانده شود. چرا شما فکر مى کنید من باید حرفى بزنم 
که همه قبول کنند؟ در دولت آدم هاى بزرگ تر از وزیر 

هم استقاللى هستند، چه ایرادى دارد؟   
وزیر ارتباطــات در خصوص اینکه آیــا نمى خواهد از 
هواداران اســتقالل عذر خواهى کند گفــت: چرا باید 
عذر خواهى کنم؟ مگــر توهین کردم؟ مگــر تاریخ را 
من رقم زدم؟ مگر آقــاى خلیل زاده ننوشــت آرزوى 
شــما خاطرات ماســت؟ هر ُکرى مؤدبانه  اى ایرادى

 ندارد. 
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معرفى شهردارى اردستان به 
دستگاه قضا

رئیس اداره محیط زیســت اردستان با اشــاره به معرفى 
شهردارى این شهر به دستگاه قضایى براى دفن غیراصولى 
پسماند شهرى گفت: آتش زدن پسماند در شهر ها خالف 
قانون هواى پاك هســت که متاسفانه در شهر هاى زواره 
و مهاباد شاهد دفن پســماند هاى شهرى هستیم. حسین 
شواخى افزود: پسماند هاى بیمارستانى یکى از دغدغه هاى 
اصلى محیط زیست هست که باید در این رابطه تحقیق 
بیشــترى شــود. وى با بیان اینکه وضعیت ترانشه هاى 
پسماند شهر در اردســتان تهدید علیه بهداشت عمومى 
هســت و با توجه به اخطار هاى متعدد اقدام موثرى نشده 
است گفت:به همین دلیل شهردارى اردستان و دهیارى 

روستاى اسالم آباد زواره به دستگاه قضایى معرفى شدند.

دیدار مدیرعامل سپاهان با 
مدیر مخابرات

مدیرعامل باشگاه فرهنگى ورزشى سپاهان به همراه 
جمعى از مدیران این باشگاه  با حضور در ستاد مخابرات 
منطقه اصفهان با اسماعیل قربانى، مدیر این مجموعه 
دیدار و گفتگو کــرد. محمدرضا ســاکت در این دیدار 
خواستار همکارى مخابرات منطقه اصفهان در راستاى 
تامین زیرساخت هاى ارتباطى جهت پوشش برنامه هاى 
این باشگاه شــد. مدیر مخابرات منطقه اصفهان نیز در 
این دیدار صمیمانه بر آمادگى مخابرات جهت بررسى 
راهکار هاى توســعه همکارى دوجانبه در راســتاى 

استراتژى هاى دو مجموعه تاکید کرد.

اصالح لوله گذارى 
شبکه فاضالب 

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 4، عملیات اصالح لوله 
گذارى شبکه دفع فاضالب خیابان مصلى به طول حفارى 
700 متردر بهمن ماه با پیشرفت 80 درصدى در حال انجام 
است. این عملیات با اعتبارى بالغ بر 5 میلیارد ریال، با هدف 
دفع بهداشتى فاضالب و خدمات رسانى به شهروندان با 
اســتفاده از جنس لوله پلى اتیلن به قطر 250 میلیمتر، در 

مسیر بهره بردارى قرار مى گیرد.

واگذارى 108 فقره انشعاب آب 
به گزارش روابط عمومى آبفا میمه، در ده ماهه ســال 
جارى 108 فقره انشــعاب آب در منطقه میمه واگذار 
شــد. الزم به توضیح اســت که از این تعداد 56 فقره 
مربوط به شهرها و 52 فقره مربوط به روستاهاى تابعه 

منطقه مى باشد.

شرط دست یابى به 
سیستم هاى پایدار 

معاون بهره بردارى شــرکت فوالد مبارکه در هفتمین 
جلســۀ کمیتۀ حفاظت فنى و بهداشت کار این شرکت 
گفت: به طور قطع، دست یابى به سیســتم هاى پایدار 
و قابل اطمینان در شــرکت فــوالد مبارکه بــا انجام 
بازرسى هاى مؤثر میسر خواهد شد. مختار بخشیان در 
این جلسه که با محوریت بررسى وضعیت سیستم هاى 
بازرسى تجهیزات و ســازه هاى فلزى برگزار شد گفت: 
حضور مؤثر مدیران و سرپرستان در سایت و نظارت بر 
انجام ایمن فعالیت ها یکى از راه هاى پیشگیرى از وقوع 

حوادث است.

قدردانى از موفقیت هاى بسیج 
ذوب آهن

سردار سالمى فرمانده ســپاه انقالب اسالمى به اتفاق 
سردار سلیمانى فرمانده سازمان بسیج کشورى در پنجمین 
جشنواره  جهادگران علم و فناورى ، ضمن بازدید از غرفه 
دستاوردهاى حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب 
آهن اصفهان(نماینده بسیج کارگرى استان اصفهان) ، از 
تالشهاى علمى و فناورى بسیجیان این شرکت قدردانى 
کرد. سردار سالمى گفت: طرح هاى بومى سازى و صرفه 
جویى جهت اتکاى به داخل و جلوگیرى از خروج منابع 
کار شایسته اى است که باید به صورت مستمر در دستور 

کار قرار بگیرد.

خبر

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان، گفت: 
در گردنه «خروس گلو» قبل از «دولت قرین» در محور 
شــرق ســمیرم 34 خودروى گرفتار در برف و کوالك 

رهاسازى شدند.
داریوش کریمى اظهار کرد: با توجــه به بارندگى ها در 
محور شرق سمیرم در گردنه خروس گلو قبل از دولت 
قرین تردد خودروها در این محور دچار مشکل شده بود 
و وزش باد شدید برف و کوالك زیادى وارد جاده کرد، 
عوامل راهدارى با حضور به موقــع برف روبى جاده را 
انجام دادند. وى اضافه کرد: عالوه بر فعالیت نیروهاى 
راهدارى، نیروهاى پلیس راه و تیم جمعیت هالل احمر 

اصفهان نیز امدادرسانى الزم را انجام دادند و در مجموع 
34 خودروى گرفتار در برف و کوالك رهاسازى شدند و 
بعد از ساعت یک بامداد و کاهش سرعت وزش باد تردد در 
این جاده روان تر و وضعیت عادى پیدا کرد و خوشبختانه 

مصدوم در این امدادرسانى ها وجود نداشت.
کریمى خاطرنشان کرد: اما در مناطق غرب استان مشکل 
خاصى وجود نداشــت و با وجود بارندگى ها تردد روان در 
محورها گزارش شد، در شهرستان فریدون شهر به دلیل 
اینکه زودتر بارندگى تمام شده است، خوشبختانه خودروها 
در این محورها با اقدامات انجام شــده نیروهاى راهدارى 

دچار مشکل نشدند و ترددها روان بود.

معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان گفت: نهاد 
توسعه و خدمات نوسازى محله قائمیه (منطقه 13)، براى 
ســاماندهى بافت ناکارآمد با پیشینه روســتایى و اسکان 

غیررسمى ایجاد شده است.
سید احمد حســینى نیا اظهار کرد: محله قائمیه بخشى از 
منطقه 13 شــهردارى بوده که در بین اراضى سبز ناژوان و 

کوه دنبه محصور شده است.
وى افزود: این حوزه على رغم وجود ویژگى هاى منحصر به 
فرد طبیعى و دسترسى مناسب در شهر اصفهان در دهه هاى 
اخیر با مشکالت و محدودیت هایى چون ناهمخوانى کالبد و 
فعالیت، کمى سرانه برخى کاربرى ها مانند فضاهاى فراغتى، 

فرهنگى و پارکینگ، فقدان سلسله مراتب مناسب در شبکه 
ارتباطى و نبود امکان نفوذپذیرى به داخل بافت ارگانیک، 
کاربرى هاى ناســازگار و جاذب ترافیک، خروج تدریجى 

سرمایه و فعالیت رو به رو است.
معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان با بیان اینکه 
مهرماه سال 98 ایجاد نهاد توسعه محله قائمیه در دستور کار 
سازمان قرار گرفت، با اشاره به پروژه پارك هنر و طبیعت کوه 
قائمیه گفت: فرضیه اصلى طراحى پارك طبیعت و هنر کوه 
قائمیه فراهم آوردن پشتوانه هاى اقتصادى، علمى، فرهنگى 
و زیست محیطى مناســب براى آموزش عمومى و ایجاد 

فرهنگ صحیح زندگى همساز با محیط زیست است.

«قائمیه»
 بازآفرینى مى شود

نجات 34 خودرو 
گرفتار در برف و کوالك

چهارمین اقدام فراگیر شــرکت توزیع برق اســتان 
با هدف تعدیل و تنظیم روشــنایى معابر و مقابله با 

دستگاه هاى رمز ارز غیرمجاز اجرا شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گفت: این مانور 
دو روزه 30 بهمن و اول اســفند در 23 شهرســتان 
اســتان با شــرکت 72 گروه عملیاتى و 180 نیرو 

اجرا شد.
حمید عالقه مندان هــدف از اجراى ایــن طرح را 
استاندارد ســازى و تنظیم روشــنایى معابر و اقدام 
گروه هاى عملیاتى براى پیگیرى، رصد و پاك سازى 
مراکز استخراج رمز ارزغیرمجاز دانست. به گفته وى 

همزمان با این مانور اپلیکیشن برق من براى برخى 
واحد ها به کمک ماموران قرائت شرکت توزیع برق 

استان نصب شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان با تاکید بر 
دریافت مجوز و نصب انشــعاب براى استخراج رمز 
ارز ها گفت: امسال تاکنون 200 مرکزغیرمجاز که 
بیشــتر در مکان هاى متروکه یا در کنار کارگاه هاى 
صنعتى فعالیت داشتند به وسیله سامانه شرکت توزیع 
برق و گزارشــات مردمى و با همراهى قوه قضاییه 
شناسایى و برخورد شده که در مجموع 21 مگاوات 

مصرف غیرمجاز برق داشته اند.

مانور مقابله با دستگاه هاى رمز ارز غیرمجاز 

با آغاز برداشــت خیــار از گلخانه هاى شهرســتان 
فالورجان، همچنان کاهش قیمت این محصول در 

هاله اى از ابهام است.
کارشناس جهاد کشــاورزى فالورجان گفت: در این 
شهرستان ساالنه حدود 105 هزار تن انواع محصوالت 
گلخانه ى برداشت مى شود که بیش از 60 هزار تن آن 

خیار گلخانه اى بهاره و پاییزه است.
على اکبر شــهبازى با اشــاره به اینکه حبــاب ایجاد 
شــده قیمت خیار به دلیــل ســرمازدگى در مناطق 
گرمســیرى اســت گفت: برداشــت عمده محصول 
تولیدى خیــار بهــاره در ایــن شهرســتان از اوایل 

اســفند ماه آغاز و تا اواخر شــهریور ماه ادامه مى یابد 
که باعث جبــران کمبود خیــار در بازار خواهد شــد. 
تعــدادى از گلخانــه داران فالورجانى اما بــا انتقاد از 
هزینه هاى باالى تولید این محصول گفتند:سود فروش 
خیار به جیب دالالن و واسطه ها مى رود. اصغر رستمى، 
معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان در ارتباط زنده اینترنتى با خبر 20اصفهان 
با اشاره به اینکه با عرضه خیار گلخانه اى  تا یک ماه دیگر 
قیمت محصول کاهش مى یابد افزود: کاهش قیمت به 
گونه اى خواهد بود که عالوه بر حمایت از مصرف کننده،  

تولیدکننده هم متضرر نشود.

قیمت خیار در استان کاهش مى یابد؟

از روز اول اسفند، تمام خدمات درمانى دفترچه بیمه 
تامین اجتماعى به صورت الکترونیکى ارائه مى شود.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعى استان گفت: بیمه 
شدگان دیگر براى دریافت دفترچه جدید به شعب و 

کارگزارى هاى تأمین اجتماعى مراجعه نکنند.
على اعتصام پور افــزود: بیمه شــدگانى که اوراق 
دفترچه آن ها به پایان مى رســد مى توانند در مراجعه 
به پزشکان و مراکز درمانى کارت ملى، شناسنامه یا 
جلد دفترچه هاى بیمه را ارائه دهند و از خدمات درمانى 

مورد نیاز با پوشش تأمین اجتماعى استفاده کنند.
وى گفت: پزشکان، داروخانه ها و تمامى مراکز درمانى 
و پاراکلینیکى مى توانند از طریق کد هاى دســتورى 
USSD، پیامک و سامانه هاى اینترنتى که ماه هاى 

گذشته به آن ها اعالم شده است، بیمه شدگان تأمین 
اجتماعى را شناسایى کنند و خدمات مورد نیاز آن ها را 

براساس ضوابط ارائه دهند.
با توقف صدور دفترچه هاى کاغذى تأمین اجتماعى 
مراجعات غیرضرورى مردم به شعب و کارگزارى ها 
و ازدحام در این مراکز کاهــش مى یابد و در کنار آن 
با توجه به ایجاد ســامانه نســخه الکترونیک تأمین 
اجتماعى زمینه تحول اساســى در مدیریت خدمات 

درمانى فراهم مى شود.
بیمه شــدگان و مســتمرى بگیران بــراى تکمیل 
اطالعــات خــود و افراد تحــت تکفل به ســامانه 
eservices.tamin.ir مراجعــه و اســتحقاق 

درمانى خود را بررسى کنند.

خداحافظى با دفترچه هاى بیمه تأمین اجتماعى

حادثه گازگرفتگى در روستاى بالن شهرستان نایین 
اعضاى چهارنفره خانواده اى را راهى بیمارســتان 

کرد.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: دراین حادثه چهار نفر از اعضاى خانواده اى 

شــامل دو زن و دو کودك دختر و پسر در اثر نشت 
گاز از بخارى بدون دودکش در منزل مسکونى دچار 
گازگرفتگى شدند. غفور راستین افزود: باحضور به 
موقع ماموران اورژانش حادثه دیدگان احیا و براى 

درمان به بیمارستان حشمتیه نایین منتقل شدند.

گازگرفتگى اعضاى یک خانواده 

بازرســان طرح ویژه نوروزى نظارت و بازرســى از 
اصناف در اســتان اصفهان بر بازار شب عید نظارت 

دارند.
مدیر بازرسى ونظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
در روز هاى پایانى سال و شروع سال جدید، همچنین 

افزایش عرضه و تقاضا در بازار کاال و خدمات و لزوم 
پایش بازار مصرف و نظــارت بر عملکرد واحد هاى 
صنفى در عرضه، طرح تشدید بازرسى و نظارت بر 
اصناف در این استان با نظارت 329 بازرس اصناف 

این استان اجرا مى شود.
جواد محمدى فشارکى افزود: به منظور جلوگیرى 
از افزایش غیر منطقى قیمت کاال هاى اساســى از 
سوى برخى از واحد هاى صنفى، طرح ویژه  نظارت 
با حضور 87 نفر بازرس متخصص و 242 نفر بازرس 

افتخارى اجرا مى شود.
وى گفت: بازرســان در صورت مشــاهده تخلف با 
متخلفان بازار برخورد خواهند کرد و پرونده متخلفان 
به اداره کل تعزیرات حکومتى استان ارسال و بدون 

نوبت رسیدگى خواهد شد.

تشدید نظارت بر اصناف در آستانه نوروز

رئیس اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: جداول خیابان هاى شهر در آستانه 
سال جدید و عید نوروز، با بکارگیرى 500 نفر کارگر سازمان حمایت از زندانیان رنگ آمیزى 

مى شود.
غالمرضا ساکتى با بیان اینکه رنگ آمیزى بیش از یک هزار و 250 کیلومتر جدول، 20 هزار 
پایه تابلو، 84 هزار متر طول نرده خیابانى و گاردریل در دستور کار شهردارى قرار گرفته است، 
افزود: 31 هزار متر طول نرده پارکى در تمام مناطق 15گانه شهردارى اصفهان با استفاده 

بیش از 300 تن رنگ، رنگ آمیزى خواهد شد.
رئیس اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: رنگ آمیزى جداول شهر 

اصفهان همه ساله از اواخر بهمن ماه آغاز و تا 25 اسفندماه سال جارى به اتمام مى رسد.
ساکتى اظهار کرد: سازمان حمایت از زندانیان با مناطق شهردارى اصفهان قراردادى منعقد 

کرده است که به واسطه آن افراد مورد نیاز براى اجراى رنگ آمیزى جداول اعزام مى شوند.
وى با بیان اینکه رنگ آمیزى جداول خیابان هاى شــهر اصفهان بــا لحاظ اولویت بندى و 
مدیریت هزینه انجام مى شود، خاطرنشان کرد: تا پایان سال جارى حدود یک میلیون و250 
هزار متر طول رنگ آمیزى مى شود که جدا از نرده ها، المان ها و پایه هاى موانع داخل پیاده روها 
است. رئیس اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: این افراد در دو شیفت کارى 
8 صبح تا چهار بعدازظهر و هشت شب تا پنج صبح کار مى کنند، البته تمام زندانیان که در 
سطح شهر مشغول کار هستند ملبس به لباس «حمایت» بوده و همه آنها به طور اجبار باید 

از لباس فرم استفاده کنند.

زندانیان، شهر اصفهان را رنگ مى کنند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: بر اثر 
کرونا حدود 8700 نفر از هم استانى هاى خود را تاکنون از 
دست داده ایم که 12 نفر آنها مادران باردار بوده اند و به طور 

میانگین هر ماه یک مادر باردار فوت کرده است.
بهروز کلیدرى دیروز شنبه دوم اسفند ماه در نشست خبرى 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه حدود 12 ماه است 
که درگیر کرونا هستیم و دو موج سنگین شیوع را تحمل 
کردیم، اظهار کرد: برخالف کشــور که سه موج بیمارى 
کرونا را تحمل کرده استان اصفهان دو موج داشته است و 
شرایط نسبتاً پایدارى را در استان داشته ایم، از تیرماه رشد 
آرام آمارهاى کرونا شروع شد و بعد از آن در شهریور ماه به 
اوج خود رسید و در موج دوم بیمارى از آبان ماه حدود 2200 
بیمار در بیمارستان هاى استان بسترى مى شدند و در آن 
مقطع بیماران بسترى ورودى روزانه به حدود 450 تا 500 
بیمار مى رسید و تعداد بیماران شناسایى شده در استان نیز 
به 1500 تا 2000 بیمار که حدود یک چهارم از آنها شرایط 

بسترى را داشتند مى رسید.
وى اظهار کرد: در 12 ماه اخیر حــدود 75 هزار بیمار در 
استان در گروه هاى سنى مختلف ارائه خدمت شدند و حدود 
4300 بیمار زیر 18 سال، 70 هزار بیمار باالى 18 سال و 
730 مادر باردار مبتال به کرونا بسترى شدند، در این مدت 

حدود چهار هزار بیمار قطعى مبتال به کرونا فوت کردند.

کلیدرى افزود: اگر بیماران مشــکوك به کرونا که تست 
پى سى آر آنها منفى بوده است را به عدد باال اضافه کنیم 
حدود 8700 نفر از هم استانى هاى خود را تاکنون از دست 
داده ایم که 12 نفر آنها مادر باردار بودند و به طور میانگین 
هر ماه یک مادر باردار فوت کرده که نــوزادان آنها نیز از 
دست رفته اند و تنها سه نوزاد که سن آنها باالى 28 هفته 
بود نجات یافتند و در قید حیات هستند. از بیماران زیر 18 
سال که 4300 نفر بودند هم 194 نفر فوت کردند که این 

موضوع بسیار دردناك است. 
وى گفت: تاکنون 420 هزار آزمایش در استان انجام شده 
است که از این تعداد 151 هزار تست مثبت بوده و حدود 

چهار هزار نفر فوت کرده اند.
وى با بیان اینکه به طور میانگیــن 2.66 درصد بیماران 
بسترى و سرپایى ما از دست رفته اند، افزود: از اواخر دى ماه 
با توجه به محدودیت هاى اعمال شده شرایط آرامتر شد و 
تعداد بیماران بسترى از 2200 بیمار در دى ماه و بهمن ماه 
به حدود 300 تا 400 بیمار بســترى ریزش کرد و مرگ و 
میر افراد که حدود 70 نفر بود به تعداد انگشتان یک دست 
رسید، تعداد بیماران سرپایى نیز در دى ماه و اوایل بهمن 

ماه به حدود 50 تا 100 نفر رسیدند.
وى با اشاره به اینکه در روزهاى گذشته تجربه مجددى 
از افزایش ابتال و بسترى در استان داشتیم، تصریح کرد: 

شرایط مشابه تیرماه اســت و به تدریج تعداد بیماران در 
حال افزایش است و به همین ترتیب تعداد بیماران بسترى 
نیز افزایش خواهد یافت در حال حاضر حدود 300 تا 400 
تشــخیص ســرپایى داریم و اگر تعداد بیماران سرپایى 
افزایش یابد حدود دو یا سه هفته بعد نیز بیماران بسترى 

افزایش خواهند یافت.
کلیدرى با بیان اینکه بســترى ها از 300 بیمار به 400 تا 
500 بیمار بسترى رسیده و در حال افزایش است، اضافه 
کرد: تاکنون چند مورد مشکوك از کروناى انگلیسى وجود 
داشته است اما موتاسیون جدید در استان نداشتیم و بعید 

نیست که این نوع کرونا در استان وجود داشته باشد.
وى با اشــاره به مخالفت با بازگشــایى ها تأکید کرد: با 
بازگشایى مدارس و برخى مراکز موافق نبودیم و مدارس 
متخلفى را در این مدت داشته ایم که حتى امتحان حضورى 
نیز برگزار کرده اند، در یک روز تنها 10 مدرسه متخلف را 

پلمب کرده ایم تا از روند عادى انگارى جلوگیرى شود. 
وى با بیان اینکه تاکنون 12 شهید مدافع سالمت در استان 
اصفهان داشــته ایم، افزود: احتماًال در موج جدید بیمارى 
بیمارستان هاى بیشــترى درگیر خواهند شــد. در شهر 
اصفهان در این هفته براى افزایش تعداد بیمارستان هاى 
درگیر مسائل کرونا تصمیم گیرى خواهد شد و ترتیب فعال 

شدن بیمارستان ها اعالم مى شود.

از ابتداى همه گیرى تا کنون؛

8700 اصفهانى قربانى کرونا شده اند

پس از پیگیرى هاى فراوان، باالخره تفاهم نامه اى بین شــهردارى و اداره کل میراث 
فرهنگى اصفهان به منظور انجام عملیات ساماندهى و محوطه سازى ضلع شمالى تپه 
اشرف اصفهان منعقد شد و به گفتۀ سرپرست هیأت کاوش تپه اشرف، این اولین قدم 

براى نجات تپه باستانى اشرف از وضع اسفناك فعلى است.
خبر امیدبخش «ساماندهى محوطه ضلع شمالى تپه اشرف» دیروز توسط روابط عمومى 
اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اســتان اصفهان منتشر شد. در 
جلسه مشترك میراث فرهنگى با شهردار اصفهان و جمعى از مسئوالن شهرى، مواردى 

از قبیل ادامــه عملیات 
کاوش، ایجــاد ســایت 
مــوزه، محوطه ســازى 
و ســاماندهى تپه اشرف 
اصفهان بررســى شد و 
با توجه به بررســى هاى 
انجام شده، تفاهم نامه اى 
به امضاى دو طرف رسید 
که طبق آن، شــهردارى 

اصفهان با نظارت مســتقیم کارشناســان اداره کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى استان، عملیات ساماندهى و محوطه سازى ضلع شمالى تپه اشرف اصفهان 

را آغاز خواهد کرد.
با توجه به مفاد این تفاهم نامه، مواردى از قبیل ایجاد سایت موزه، نخاله بردارى، استفاده 
از اشیاء کشف شده این محوطه در سایت موزه نیز با هماهنگى اداره کل میراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنایع دستى استان توسط شهردارى اجرا خواهد شد.
علیرضا جعفرى زند، که سرپرست هفت فصل کاوش در محوطه باستانى تپه اشرف بوده، 
درباره اینکه کاوش در کدام بخش از این تپه ادامه پیدا مى کند، توضیح مى دهد: هدف 
من این بود کار در همان قسمتى که فصل هفتم انجام شد ادامه پیدا کند اما طبق نظر 
مسئوالن قرار شد که اولویت با ساماندهى تپه باشد و سپس فصل هفتم کاوش را ادامه 
بدهیم. تمرکز بنده هم بر ضلع شمالى است بلکه بتوانیم بیشتر روى قلعه ساسانى اى که 

سال 1389 حین کاوش ها بیرون آمد کار کنیم.

تپه اشرف از بالتکلیفى درآمد

کارشناس مسئول پیش بینى هواى اســتان اصفهان گفت: روز یکشنبه (امروز) بارش 
باران در اکثر مناطق استان اصفهان آغاز مى شود و در ساعات بعدازظهر وزش باد را نیز 
داریم. حجت ا... على عســگریان با بیان اینکه از عصر روز دوشنبه در برخى از مناطق 
شاهد افزایش ابر و بارش هاى پراکنده خواهیم بود، اضافه کرد: این روند تا پایان هفته 
ادامه دارد. وى اضافه کرد: پیش بینى مى شود در اسفند ماه بارش هاى خوبى را در استان 

داشته باشیم.

امروز بارش ها در اصفهان آغاز مى شود 
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 حتى اگر نامش در لحظه اول یادآور تصویرش نباشــد، اگر 
در دهه 70 به تماشــاى تلویزیون مى نشســته اید با «قطار 
ابدى»، اگر در دهه 80 تماشــاگر ســریال هاى تلویزیون 
بوده اید با «کوچه اقاقیا»، «اُو مثبت (+O)»، «خانه به دوش»، 
«زندگى به شرط خنده»، «متهم گریخت»، «ترش وشیرین» 
و «آرزوهاى شــیرین» و اگر همچنان تلویزیون مى بینید با 

«کامیون» و «بچه محل» به خاطرش مى آورید.
خشایار راد، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که در 69 سالگى 
همچنان مى تواند خنده به لب تان بیــاورد، یک حضور ُپر از 
انرژى و پر از تمنا و هیاهوى زندگى و انفجارهاى احساسى 

دارد که سخت باور مى کنید متولد 1330 باشد.
خشایار راد در پاسخ به این که اولین حضورش در تلویزیون 
با «قطار ابدى» به کارگردانى بهــروز بقایى و رضا عطاران 
در نقش راوى چگونه شکل گرفت، گفت: «سال 1372 در 
پنجمین جشنواره نمایش هاى آیینى- سنتى در نمایش «بنگاه 
تئاترال» به نویســندگى على نصیریان و کارگردانى شهره 
لرستانى برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شدم. نمایشى که در 
آن با رضا عطاران هم بازى بودم. من نقش پهلوان کچل را 
داشتم و رضا عطاران نقش وروره جادو را. از همان جا با عطاران 
آشنا شدم و زمانى که ساخت قطار ابدى به او پیشنهاد شد، با 

من تماس گرفت و خواست که در خدمتش باشم.»
او معتقد اســت، رضا عطاران، کارگردانى  اســت که عالوه 
بر شــناختن ژانر کمدى، دســت بازیگرى را هــم که به 

توانایى هایش آگاه است، باز مى گذارد.
این بازیگر در پاسخ به این که با توجه به تعدد همکارى هایش 
با رضا عطاران، چه تصویرى از او در ذهن دارد، گفت: «من با 

خیلى ها کار کرده ام و همه شان خوب بوده اند اما رضا عطاران 
برایم کسى است که طنز را کامًال مى شناسد و هنگامى که با 
او کار مى کنید، دست تان را باز مى گذارد تا از خالقیت هایتان 
بهره مند شود. مزه شــیرین همکارى با او، هیچ گاه فراموش 

نمى شود.»
راد تصریح کرد: «مثًال مجید صالحى، على صالحى، یوسف 
تیمورى و... کســانى که رضا عطاران از توانایى هاى شــان 
آگاه بود، در هر پالن و سکانس، فرجه اى براى بروز و ظهور 
خالقیت هاى خود داشتند. این اتفاق، براى یک بازیگر آثار 
طنز، فرصتى است تا تنها محدود به متن فیلمنامه نباشد و از 

آن چه در درونش مى گذرد نیز بهره بگیرد.»
خشایار راد در ســال 1397 در گفت وگویى خاطره اى از یک 
کارگردان ذکر کرده بود که اگرچه او پیشنهاد بازى در کارش را 
رد کرد، اما از بازیگرانى جوان به بهانه هم بازى شدن با خشایار 
راد پول گرفته بود. او در پاسخ به این که آیا این روند هم اکنون 
هم وجود دارد، گفت: «این اتفاق، هم پیش از 97 و هم پس 
از آن، وجود داشــته و دارد و فقط شــامل من هم نمى شود. 
چه من و چه دیگر بازیگران، بارها شــده است که به دفاتر 
فیلمسازى دعوت شده ایم و از ما عکس گرفته اند و در برابر 
اعتراض مان که هنوز نه قراردادى بسته ایم و نه به  دار است 
و نه به بار، گفته اند براى تبلیغات مان عکس مى گیریم و بعد 
با همان عکس ها، از جوانان مشتاق حضور در برابر دوربین، 
با سراب هم بازى شدن با بازیگران پیشکسوت و حرفه اى، 

اخاذى کرده اند.»
خشایار راد با ذکر خاطره اى از یک مستندداستانى گفت: «آن جا 
با خانم ثریا قاسمى هم بازى بودم و پسربچه اى در فیلم بازى 
مى کرد که به واسطه شــیطنت ها و سربه هوایى هایش ناچار 

بودیم ضبط هر سکانس را چندین بار تکرار کنیم و در پاسخ به 
این سوال که چرا نوجوانى را جلوى دوربین نیاوردید که آرام تر و 
سربه راه تر باشد تا دست کم به احترام حضور ثریا قاسمى، زمان 
کم ترى تلف شود،  گفته شد که پدر ایشان بخشى از سرمایه 
کار را تامین کرده اند و در نتیجه ما هم ناچار به سکوت شدیم.»
راد با اشاره به بازپخش هاى مکرر سریال هاى پربیننده دهه 
80 در تلویزیون گفت: «تلویزیون ته دیگ کارى که خودش 
بودجه اش را داده باشد، درمى آورد. آن قدر بازپخش مى کنند 
که رنگ وروى فیلم مى پرد و مــِن بازیگر که نگاه مى کنم با 
خودم مى گویم این پسرم اســت؟! نگو خودم بوده ام و فکر 
مى کنم این بازپخش ها آن قدر ادامه داشته باشد که بگویم 

این نوه ام است که در قاب تلویزیون مى بینید.»
بازیگر «کامیون» به کارگردانى مسعود اطیابى در پاسخ به 
این که با توجه به جایگاه مهران مدیرى در تولید آثار کمدى 
و میسر نشــدن زمینه همکارى اش با او تاکنون، آیا به بازى 
کردن در آثار او نیز فکر مى کند، گفت: «ایشــان هم طنز را 
خوب مى شناســد. یک بازیگر دلش مى خواهد در کنار همه 
کارگردانان کاربلد کار کند و اگر ایشان بخواهد قطعًا از من 

"نه" نمى شنود.»
او در خصوص تازه ترین آثارى که جلوى دوربین آن ها رفته 
است هم توضیح داد: «به تازگى بازى در سریالى به نام کلبه در 
مه به کارگردانى حسن لفافیان و فیلم داستانى چپى بى رنگ 
به کارگردانى نصرت میرعظیمــى را تمام کرده ام. بعضى ها 
از من مى پرســند این آثار ِکى و کجا پخش مى شوند و من 
جواب مى دهم نمى دانم، شــاید براى کمدTV باشد! کمد

TV شبکه اى جدید است که آثار واردش مى شوند، اما از آن 
بیرون نمى آیند.»

گفتگو با بازیگر شناخته شده کمدى هاى تلویزیونى

خشایار راد: مزه شیرین همکارى با 
رضا عطاران را فراموش نمى  کنم

اولین مجموعه شعر محسن چاوشى تحت عنوان "این عشق هیوالیى" وارد بازار کتاب شد. پیشتر اعالم شده بود 
که پیش فروش این کتاب با بیش از 10 هزار تیراژ با استقبال فراوان مخاطبان این خواننده و آهنگساز مواجه شده 
است. محسن چاوشى طى سال هاى فعالیت خود در زمینه موسیقى چندین ترانه سروده بود اما از ابتداى سال جارى 
در آثار موسیقایى اش از غزل هاى خود رونمایى کرد که حاصل این غزل ها را در قطعاتى نظیر "شرح الف"، "او"، 

"ضمیر خودسر" و "طاق ثریا" مى شود شنید.
چاوشى در دنیاى موســیقى، تجربه همکارى با شاعران و ترانه سرایان قدیمى و 

معاصر بسیارى را در مسیر هنرى خود داشته اســت. وى در این راستا از اشعار 
مولوى، سعدى، وحشى بافقى، باباطاهر، خیام و شاعران معاصر مانند حسین 

صفا و فاضل نظرى بهره برده است.
کتاب "عشق هیوالیى" شامل 31 شــعر در قالب غزل است که در 140 

صفحه چاپ شده است. چاوشــى درباره مضمون اشعار این کتاب 
مى گوید: مخاطب همه شعرهاى کتابم یک نفر است. 

من از عشق نوشتم و خواستم شما هم "عشق" را 
بخوانید. محسن چاوشى در حال حاضر آلبوم 

"واحدا" را با موسیقى و اشعار خود در دست 
تولید دارد که بــه زودى با تهیه کنندگى 
بابک حمیدیان و ایمان مهاجر منتشر 

خواهد شد.

انتشار نامه اى از سوى سازمان نظام پزشکى خطاب به وزارت بهداشت، 
براى اولویت یافتن هنرمندان سینما و تلویزیون در مسیر واکسیناسیون 
اختیارى واکنش هاى فراوانى را در شــبکه هاى اجتماعى به وجود 

آورده است.
ظهر روز پنج شــنبه 30 بهمن ماه، دکتر حسین کرمان پور مدیر کل 
روابط عمومى سازمان نظام پزشکى در نامه اى خطاب به دکتر کیانوش 
جهان پور رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت 
درخواست کرد تا در واکسیناسیون اختیارى به هنرمندان و برنامه سازان 
سینما و تلویزیون «همپاى کادر درمان نگریسته شده و ترتیبى اتخاذ 

شود سهمیه الزم در نظر گرفته شود.»
در انتهاى این نامه آمده است، در صورتى که این اقدام صورت نپذیرد 
بیم آن مى رود تولیدات سینمایى و تلویزیونى به شدت کاهش یابد. 
استدالل سازمان نظام پزشکى براى ارسال این نامه، نقش هنرمندان 

در تحقق بخشیدن به شعار «در خانه بمانیم» عنوان شده است.

اما عصر روز پنجشنبه اعضاى انجمن تهیه کنندگان مستقل به عنوان 
نخستین صنف سینمایى از ارسال این نامه اعالم حمایت کردند. در 
اطالعیه اى که از سوى این انجمن در اختیار رسانه ها قرار گرفته، از 
حمید فرخ نژاد، فاطمه معتمد آریا و منیژه حکمت براى پیگیرى ارسال 
این نامه تشکر شده است. از زمان انتشار نامه، بحث هاى فراوانى در 
شبکه هاى اجتماعى درباره انگیزه ارسال و انتشار این نامه انجام شده و 

برخى از کاربران این نامه را اقدامى سیاسى تلقى کرده اند.
نکته جالب توجه درباره این نامه، ارســال آن از سوى روابط عمومى 
ســازمان نظام پزشــکى و خطاب قرار دادن روابط عمومى وزارت 
بهداشت است، چراکه نامه هاى ادارى میان دو نهاد سالمت کشور، 
از طریق مســئوالن روابط عمومى رد و بدل نمى شود و روساى این 
دو نهاد با یکدیگر مکاتبه مى کنند. همین امر شائبه سیاسى بودن این 

نامه را باال برده است.
بامداد جمعه اول اســفند ماه، علیرضا وهاب زاده چهره رســانه اى و 
مشاور وزیر بهداشت در توییتى به این نامه واکنش نشان داد و نوشت: 

«سلبریتى محترم، اولویت تزریق واکسن کرونا با پرسنل بیمارستان ها، 
بیماران و سالمندان است. لطفا تقاضاى خارج از نوبت نکنید. حتى شما 
حامى انتخاباتى 1400». همچنین فلور نظرى بازیگر سینما و تلویزیون 
در یک پست اینستاگرامى، از این اقدام تلویحا انتقاد کرد و در بخشى 
از پست خود نوشت: هنرمندان هم مثل بقیه اقشار باید تابع اولویت و 

شرایط موجود جامعه باشند. ما از همین مردم هستیم برترى نداریم.
فاطمه معتمدآریا هم تاکید کرده که همراهى و فعالیتى در ارتباط با 
این درخواست نداشته و اولویت را شروع واکسیناسیون گسترده براى 

مردم مى داند.
این بازیگر سینما و تئاتر در نامه اى کوتاه نوشته است: «اینجانب فاطمه 
معتمد آریا خبر مربوط به هرگونه فعالیت خود در ارتباط با درخواست 
اولویت واکسیناسیون هنرمندانه سینما را اکیداً تکذیب مى کنم. با وجود 
از دست رفتن بسیارى از هنرمندان تکرار ناشدنى سینما به دلیل ابتال 
به کرونا، اولویت را شروع واکسیناسیون گسترده و بدون اتالف وقت 

همه مردم ایران مى دانم.»

واکنش ها به نامه براى واکسیناسیون زودتر از نوبت هنرمندان

 باز هم وقت انتخابات شد؟

علیرضا مسعودى که با عنوان «على مشهدى» شناخته مى شود، ورود به عرصه هنر و تلویزیون را در سال 73 و با مجموعه 
«ساعت خوش» آغاز کرد. او به روایت خاطره اى طنز در این زمینه پرداخته است.

علیرضا مسعودى که به عنوان نویسنده آیتم هاى طنز، از اواخر ساخت «ساعت خوش» همکارى با این مجموعه را آغاز کرد، 
عالوه بر نویسندگى، در حوزه بازیگرى، اجراى استندآپ کمدى و کارگردانى هم فعالیت داشته است.

او با حضور در برنامه «دســت در دســت»، نحوه ورودش به تلویزیــون را اینگونه روایت 
مى کند: «ورود من به تلویزیون واقعا مانند «کاله قرمزى» بود. من مصاحبه اى از ارژنگ 

امیرفضلى، نصرا... رادش و خدا بیامرز داوود اسدى خواندم که از آنها پرسیده بودند، 
اگر کسى بتواند بنویسد، آیا به او میدان مى دهید که آنها هم پاسخ مثبت داده بودند.
من هم فرداى خواندن این مصاحبه با اتوبوس آمدم تهران و واقعا فکر مى کردم 
باید بیایم میدان آرژانتین و انتهاى خیابان الوند. آن زمان 100 آیتم نوشته بودم. به 
ساختمان تلویزیون که رسیدم، گفتم از من دعوت به کار شده است. پرسیدند چه 

کسى؟! روزنامه را نشان دادم و گفتم این هم شاهدش.
گفتند لوکیشن آنها اصًال اینجا نیست. و من تازه آنجا بود که 

کلمه «لوکیشن» را شنیدم و پرسیدم چى هست این 
لوکیشن؟! چون من واقعا فکر مى کردم همه چیز 

در همین ساختمان ضبط مى شود و بعد اتفاقات 
دیگرى که در نهایت منجر به همکارى من با 

ساعت خوش شد.»
علیرضــا مســعودى تاکنــون نگارش 
سریال هاى کمدى چون «ارث بابام» 
و «قرارگاه مسکونى» (به کارگردانى 
جواد رضویان)، همکارى با نویسندگان 
«کوچــه اقاقیــا» (کارگــردان رضا 
عطاران)، «سه در چهار» و «سه دونگ 

سه دونگ» را عهده دار بوده است.

علیرضا مسعودى:

مثل «کاله قرمزى» 
وارد تلویزیون شدم!

مهدى توتونچى، مجرى شبکه ورزش که پیش از این خبر ممنوع الخروج کردن همسر سابقش نیلوفر اردالن (کاپیتان سابق تیم فوتسال) در رسانه ها جنجالى شده بود، با  انتشار پستى در 
صفحه اینستاگرامش از از دواج با مبینا نصیرى، دیگر مجرى صداو سیما خبر داد.

نیلوفر  اردالن به دلیل مخالفت همسرش، مهدى توتونچى مجرى برنامه شب هاى فوتبالى با خروج او از کشــور و ضبط گذرنامه اش نتوانست تیم ملى فوتسال زنان ایران را در جام 
ملت هاى آسیا سال 2015 همراهى کند. محرومیت اردالن از حضور در جام ملت هاى آسیا توسط همسرش جنجال زیادى به پا کرد. وى از مسئوالن تقاضا کرده که مشکلش را به طریقى 

حل کنند که در بازى هاى آتى بتواند تیم ملى فوتسال را همراهى کند. سرانجام وى توانست با اجازه دادستانى راهى مسابقات قهرمانى فوتسال زنان جهان 2015 در گواتماال شود.
مبینا نصیرى، همسر جدید توتونچى در حال حاضر مجرى برنامه شوتبال شبکه نسیم است. در سال 1392 مبینا نصیرى در برنامه زنده امروز هنوز تموم نشده، خطاب به 

مجرى مرد مقابلش در خصوص یکى از پیامک هاى مردم ابتدا سکوت کرد و وقتى با اصرار این مجرى مواجه شد به او گفت: نوشته اند: «جگر» که این دیالوگ 
حواشى فراوانى به دنبال داشت و در نهایت منجر به ممنوع التصویرى وى به مدت دو سال شد. نصیرى بعد ازدو سال در مورد ممنوع التصویرى اش گفت:

در دومین روز از حضورم در برنامه «امروز هنوز تموم نشده» حاضر شدم. نویسنده مطلبى به من داد براى خواندن که اتفاقاً پیامک بیننده هاى برنامه هم نبود 
و حاصل تراوشات ذهنى نویسنده برنامه بود. در پایان یک جمله، کلمه اى نوشته شده بود و قرار بود که من بدون گفتن عبارت دقیق با آن کلمه شوخى 
کنم و البته اشاره اى هم به شخصیت عروسکى کاله قرمزى داشت. همکار بنده اما بدون اطالع از سناریو و در حالى که اصًال حق دخالت در آیتم من را 
نداشتند چیزهایى گفتند و من براى اینکه به ایشان بگویم دست بردارد و بگذارد کار خود را انجام دهم ناچار شدم غیر مستقیم اشاره کنم بلکه ایشان از 

دخالت در کار من منصرف شوند.کامران نجف زاده و اخبار بیست و سى اما على رغم انتظارى که مى رفت غیرحرفه اى عمل کردند و بدون اطمینان 
از واقعیت ماجرا به آنچه روى آنتن دیده بودند بسنده کردند و با سالها آبروى کارى من بازى کردند و موجبات توهین هاى سرشارى رو به من فراهم 

کردند. فرداى آن روز مدیر شبکه نویسنده را اخراج کرد و من دو سال تمام خانه نشین شدم.

ازدواج 2 مجرى جنجالى تلویزیون

ابوالفضل جلیلى، کارگردان سینماى 
ایران از روزى نوشــت که در میدان 
بهارســتان، او را که تارى در دست 
داشته اســت، با نوازندگان دوره گرد 

اشتباهى گرفتند.
او نوشته است:

مى رفتیم به ارشاد بهارستان. دو نفر 
بودیم، من و دســتیارم. هر دو با 
ســرو وضعى نه چنــدان زیبا. 
دوســت عزیزى گفت: حاال 
که بهارستان مى روید، تار مرا 
هم با خود ببریــد، براى بهتر 
ســاختن صدایش. مــا هیچ 
کدام مــان تاکنون ســازى در 
دســت نگرفته بودیم آن هم در 
خیابان. مى پذیرم که خیلى ناشیانه، 
تار را مثل ابــزار پنبه زنان قدیمى در 
دست گرفته بودیم و از این فروشگاه به 
آن فروشگاه مى رفتیم. دهان هاى مان 
را نیز بســته بودیم، از ترس بیمارى 
موجود و من شال سیاهى هم بر گردن 
و گوش. به هر ســرایى ورود کردیم، 
هنوز مشــکل تار را نگفته مــا را به 
آدرسى دیگر رهنمون مى کردند، پس 
از مدتى سرگردانى در هفتمین مغازه، 
طاقت مان طاق شد، و الف زدیم که 
هر مبلغى بخواهید براى زیباتر شدن 
صداى تار پرداخت مى کنیم. الف مان 
کارساز شد و تعمیرکار هفتم نگاه مان 
کرد و خیلى مهربانانه گفت؛ داداش، 
ششصدهزار تومان هزینه دارد، شما 

دارید؟!
تــازه فهمیدیم کــه آن ها مــا را با 
نوازندگان دوره گرد ســر چهارراه ها 
اشــتباه گرفته اند و بــه خیال این که 
ما پول چندانى بــراى تعمیر نداریم، 
میرانندمان. تار را زیر بغل گذاشتیم 
و شــرمنده و آرام از کنار مجلس 
گذشتیم. ساز به ما نمى آمد، و ما این 

را نمى دانستیم.»

وقتى 
ابوالفضل جلیلى را 
با نوازنده دوره گرد 
اشتباهى گرفتند

ستندآپ کمدىو کارگردانىهم فعالیت دا
حوه ورودش به تلویزیــون را اینگونه روایت

اله قرمزى» بود. من مصاحبه اى از ارژنگ
سدىخواندم که از آنها پرسیده بودند، 

یدکه آنها هم پاسخ مثبت داده بودند.
س آمدم تهران و واقعا فکر مى کردم 
آن زمان 100 آیتم نوشته بودم. به  0ند.
دعوت به کار شده است. پرسیدند چه 

م شاهدش.
آنجا بود که  من تازه

ىهست این
چیز  همه

تفاقات 
 من با 
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یران از روزىایر
هارســتان،به
داشته اســتد
اشتباهى گرفا

او نوشته است
مى رفتیم به
بودیم،
ســر
دوس
که
هم
سـ
کد
دسـ
خیابا
تار را مث
دستگ
آن فرو
نیز را

غزل هاى محسن چاوشى خواندنى شد

ی و ى
 تجربههمکارى با شاعران و ترانه سرایانقدیمى و
رى خود داشته اســت. وى در این راستا از اشعار 
ى، باباطاهر، خیام وشاعران معاصر مانند حسین

است.
0 شــعر در قالب غزل است که در 140 1مل 31

شــى درباره مضمون اشعار این کتاب 
هاى کتابمیک نفر است. 

"شما هم "عشق" را 
ال حاضر آلبوم 

 خود دردست 
هیه کنندگى
جر منتشر 

هر مبلغ
صداى
کارساز
خ کرد و
ششصد
دارید؟!
تــازه
نوازندگ
اشــتبا
ما پول
میرانن
و شـ
گذشت
را نمى

  مصطفى قاسمیان / خبرگزارى صبا |

  پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا |

  نرگس کیانى / خبرآنالین |
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چه خبره مغانلو؟!

شماره 28
یک نیم فصل دیگر مى ماند

احسان حاج صفى ستاره خط هافبک تیم تراکتور در نیم فصل دوم در این تیم حضور 
خواهد داشت.

 تیم فوتبال تراکتــور در حالى وارد نقل و انتقاالت مى شــود که هنوز تکلیف 
سرمربى این تیم مشخص نشده اســت. با این حال شایعات زیادى پیرامون 
بازیکنان این تیم وجود دارد و جدایى چند بازیکن در رسانه ها مطرح شده است. 
احسان حاج صفى از جمله ستارگانى اســت که شایعات زیادى را در اطرافش 
مى دید. نفر اول اجرایى باشــگاه تراکتور در خصــوص او گفته بود که 
«انتظار بیشترى از احسان» دارد و او با «مشکالت روحى - روانى» 
دست و پنجه نرم مى کند. همین موضوع باعث دلخورى حاج صفى 

شده بود اما با این حال قرار نیست که او از تراکتور جدا شود.
حاج صفى که یکى از بهترین بازیکنان تراکتور محسوب مى شود، 
تا پایان فصل با تراکتور قــرارداد دارد و مى خواهد که به مدت 
قراردادش پایبند بماند. عملیات دشــوار تــى تى ها تمدید 
قرارداد با این ستاره شــماره 28 خود خواهد بود و باید دید 

که مدیران و مالک باشگاه چه برنامه اى براى آن دارند.

هنوز مى درخشى سلطان؟!
جمعه اول اســفندماه  1399 را به خاطر بســپارید. روزى 
که محــرم نویدکیــا را پس از ســال ها دوبــاره در قامت 
بازیکن دیدیــم و البتــه باز هم چیــزى کــه از او انتظار 
مى رفت نمایــش هاى درخشــان، گل و پــاس گل بود. 
هنــوز هم نمــى خواهى دســت از درخشــش بــردارى 

سلطان؟!

 پیشکســوتان ســپاهان از دهه هاى پنجاه، شصت، هفتاد 
و هشــتاد دور هم بودند بــراى یک دیدار دوســتانه با تیم 
یاران رســانه، رحمان احمدى به یاد سالهاى نه چندان دور 
از دروازه محافظت مى کرد، تا دلتــان بخواهد چهره هاى 
دوست داشتنى و قدیمى با قلب هاى طالیى در زمین بودند 
و خالصه اینکه هر چند از سپاهان تى وى و شبکه اصفهان 
احتماًال این دیدار را تماشــا کردید ولى جایتان در ورزشگاه 

نقش جهان خیلى خالى بود. البته در تیم پیشکسوتان سپاهان 
جاى ســتارگانى همچون هادى عقیلى، احمد جمشیدیان، 
مهدى جعفرپور، مهدى کریمیان، لئون اســتپانیان، مجید 
بصیرت و خیلى هاى دیگــر خالى بود کــه در ادامه قطعًا 
حضور این نام آوران را هم در دیدارهاى اینچنینى شــاهد 

خواهیم بود.
راستى! باشگاه ســپاهان از گلر اســطوره اى و فوق العاده 

خود در حاشــیه این دیدار تجلیل کــرد. محمد برزمهرى 
دروازه بان افســانه اى ایران که مطبوعات ورزشــى قبل 
از انقالب به او لقب لئو یاشــین ایــران را داده بودند و مایه 
مباهات مکتب ســپاهان اســت مورد تکریم قرار گرفت تا 
زیبایى هاى این روز بیشتر و بیشــتر شود. سرتان سالمت 
عقاب جاویدان ارتش زرد و همه تاریخ ســازان ســپاهان

 بزرگ.

مرتضى رمضانى راد

مربى مس رفسنجان از بازى دوستانه تیمش مقابل سپاهان در روز دوشنبه خبر داد.
 مجتبى سرآسیایى مربى تیم فوتبال مس سرچشمه رفسنجان پس از عملکرد موفقیت آمیز این تیم تازه به لیگ برتر آمده در 
نیم فصل اول گفت: خدا را شکر تحت هدایت آقاى ربیعى و کادر فنى، مس رفسنجان یک تیم خوب و با انگیزه شده که اهداف 

باالیى در سر دارد اما در سال اول هدفى مهمتر از بقاء و تثبیت شخصیت لیگ برترى تیم نداریم.
او با اشاره به روند موفقیتهاى مس به برنامه هاى پیش روى این تیم اشاره کرد و ادامه داد: ما براى اینکه ریتم بازى هاى 
هفتگى خود و متعاقبا آمادگى و شرایط مسابقه اى تیم را حفظ کنیم تصمیم گرفتیم که یک بازى محکم داشته باشیم و با 

صحبتهایى که با باشگاه خوب سپاهان داشتیم، بازى با این تیم قطعى شد.
مربى مشهدى مس رفسنجان تشریح کرد: انشاا... به اصفهان مى رویم و دوشنبه نیز با سپاهان بازى مى کنیم تا در 
آستانه بازى با استقالل تهران، محک خوبى بخوریم. این بازى طبق هماهنگى هاى به عمل آمده در ورزشگاه نقش 

جهان برگزار خواهد شد.

چه خ

جانتشریح کرد: انشاا... به اصفهان مى رویم و دوشنبه نیز با سپاهان بازى مى کنیم تا در 
تهران، محک خوبى بخوریم. این بازى طبق هماهنگى هاى به عمل آمده در ورزشگاه نقش 

شد.

محرم نویدکیا سرمربى فعلى طالیى پوشان در دیدار برابر یاران 
رسانه در قالب تیم پیشکسوتان سپاهان به میدان رفت.

شــاید در ابتداى دهه 80 هیچ کس تصور نمیکرد جوان الغر 
اندام و خجالتى سپاهان حدود 20 سال بعد بازوبند کاپیتانى تیم 
پیشکسوتان سپاهان را بر بازو  ببندد. البته مسعود تابش کاپیتان 
اول تیم پیشکســوتان بود که بعد از دقایقى که میدان رفت از 
زمین بازى خارج شد تا بازوبند تیم پیشکسوتان به نویدکیا برسد.
محرم نویدکیا سرمربى فعلى طالیى پوشان که  تا این جاى کار 
خود در قامت مربیگرى توانسته انتظارات هواداران سپاهان را 
بر آورده کند و  نظر اکثر فوتبال دوســتان را به خود  جلب کند ، 
جمعه در دیدار با یاران رسانه بار دیگر در قامت بازیکن به چمن 

نقش جهان برگشت.
 نکته جالــب آمادگــى نویدکیا نســبت به ســایر بازیکنان 
پیشکســوتان بود؛ با وجود این که نویدکیــا در برنامه فوتبال 
برتر گفته بود با توجه به فشار کارى فوق العاده اى که امسال 
در قامت سرمربیگرى به او  وارد شده کاهش وزن چشمگیرى 
داشته اما با این حال نویدکیا 39 ساله در ورزشگاهى که اولین 
بار به عنوان کاپیتان با سپاهان جام قهرمانى لیگ برتر را باالى 
سر برد ، به میدان رفت و آمادگى خوبى از خود نشان داد و بار ها 
با پاس هاى در عمق خود خاطرات دوران بازیگرى خود را زنده 
کرد؛ نویدکیا که در دوران بازیکنى پنالتى زن خوبى هم بود و 
شاید به خاطر نیاوریم هیچ گاه پنالتى را از دست داده باشد نیز 
در این بازى از روى نقطه پنالتــى با همان آرامش خاص خود 

به گل رسید.
اما جوالن نویدکیا در نقش جهان  بار دیگر هواداران سپاهان 
را که عالقه زیادى به اسطوره خود دارند با وجود این که چند 
سال از خداحافظى وى میگذرد به وجد آورد و  در فضاى مجازى 
حسابى براى اسطوره خود سنگ تمام گذاشتند و  با پا به توپ 
شدن و آمادگى قابل قبول  نویدکیا ،حتى خواستار بازگشت  وى 

به مستطیل سبز نیز شدند!

حاال بعد از 20 سال
احمد خلیلى

مربى مس رفسنجان از بازى دوستانه ت
 مجتبى سرآسیایىمربى تیم فوتبال مس

نیمفصل اول گفت: خدا را شکرتحت
باالیىدر سر دارد اما در سال اول ه
او با اشاره به روند موفقیتهاىمس
هفتگى خود و متعاقبا آمادگى و ش
صحبتهایى که با باشگاه خوب

مربى مشهدى مسرف
آستانه بازى با استقالل
جهان برگزار خواهد ش

فسنج
ل ته
شد

دیدار رفاقتى سپاهان- مس

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: مجتبى حسینى 
بهترین گزینه براى تیم ما بود و امیدوارم در نیم فصل 

دوم بهترین نتایج را کسب کنیم.
مهرداد قنبرى در گفت وگویــى  در خصوص 

انتخاب مجتبى حسینى به عنوان سرمربى 
جدید ذوب آهن گفت: حســینى چند 

سال پیش هم سرمربى ذوب آهن 
بود و نتایج خوبى با این تیم گرفت. 

فکر مى کنــم در ایــن مقطع 
حسینى بهترین گزینه براى 

تیم ما بود و امیدوارم در 
نتایج را نیم فصل دوم بهترین 

از کسب کنیم. این  مربــى 
فنى  و دیســیپلین لحــاظ 

باالیى قرار دارد و در ســطح 
آمدن ایشان شرایط مطمئنا با 

خواهد کرد.تغییــر 
در  پاسخ به این پرسش که وى 

نیم فصل اول نتایج خوبى چرا آنهــا در 
نگرفتند؟ خاطرنشان کرد: ما واقعا بدشانس 
بودیم و یک نیم فصل عجیــب و تلخ را 
پشت  سر گذاشــتیم. ذوب آهن از داورى 
ضرر کرد و یک مدت هــم بازیکنان ما 
کرونا گرفتند که ایــن موضوع به تیم 
ضربه زد، از طرفــى در خیلى از بازى ها 
بدشانســى آوردیم و باید خیلى بیشتر 
از این امتیاز مى گرفتیــم. ما در خیلى از 
بازى ها از لحاظ فنى برتر از حریف بودیم 
ولى از لحاظ امتیازى به حقمان نرسیدیم.

قنبرى در قسمت دیگرى از حرف هایش 
عنوان کرد: ذوب آهن نایب قهرمان آســیا 

و قهرمان چند دوره جام حذفى اســت، جایگاه 
واقعى تیم ما پایین جدول نیست و تالش مى کنیم تا 

در نیم فصل دوم این نتایج را جبران کنیم.

در نیم فصل 
به حقمان نرسیدیم

امیر قلعه نویى که یکى از گزینه هاى اســتقالل است، در بازى با پرســپولیس یکى از سنگین ترین 
شکســت هاى دوران فوتبالش را تجربه و در پایان نیم فصل لیگ برتر، با گل گهر به رده نهم جدول 

سقوط کرد.
پایان کار تیم فوتبال گل گهر در نیم فصل نخســت لیگ بیســتم تلخ ترین پایانــى بود که یک تیم 
مى توانست در پایان 15 هفته رقابت داشته باشد. گل گهر در دیدار پایانى نیم فصل نخست و از دیدار 
معوقه هفته دهم، با پنج گل مقابل پرسپولیس شکست خورد و به دلیل سنگین بودن این باخت و رسیدن 

تفاضل گل به عدد صفر، به رده نهم جدول سقوط کرد.
گل گهر در حالى نیم فصل را شروع کرد که از چهار هفته ابتدایى، صاحب 10 امتیاز شد و صدر جدول را در 
دست داشت. از همان زمان خیلى ها تیم تحت هدایت  قلعه نویى را یکى از مدعیان قهرمانى مى دانستند 

و تصور بر این بود که روند برد و موفقیت گل گهر ادامه داشته باشد.
تیم سیرجانى در ادامه با دو باخت متوالى به پیکان و صنعت نفت روى دست انداز رفت و به تدریج راهى 

را طى کرد که به دور شدنش از صدر جدول منجر شد.
استقالل، تراکتور و پرسپولیس دیگر تیم هایى بودند که عالوه بر پیکان و صنعت نفت موفق شدند در 

نیم فصل نخست برابر تیم قلعه نویى برنده از زمین خارج شوند.
با نگاهى به جدول لیگ در پایان نیم فصل مى توان متوجه شد گل گهر تنها موفق شده است تیم سپاهان 

را شکست بدهد و برابر سایر تیم هاى مدعى یا شکست خورده و یا به تساوى رسیده است.
هنوز مشخص نیست امیر قلعه نویى که یکى از گزینه هاى جانشینى فکرى در استقالل است و مدتهاست 
افتخار حضور در نشست هاى خبرى را به رسانه ها هم نمى دهد، در نیم فصل دوم چه برنامه هایى براى 

خروج تیمش از این وضعیت دارد.
با توجه بــه خبرهایى که از مذاکرات قلعه نویــى با یک تیم دیگر به گوش مى رســد، آیا این مربى با 
تاکتیک هایى که گل گهر را در بن بســت قرار داده است، از تیم ســیرجانى جدا مى شود؟ آیا مى توان 
امیدوار بود گل گهر دوباره بوى صدر جدول بدهد و به عنوان مدعى در نیم فصل دوم به جدول بازگردد؟

 سقوط بزرگ
 قلعه نویى

شهریار مغانلو براى حضور کوتاه مدت در پرسپولیس پیشنهاد عجیبى را به این باشگاه ارائه کرد.
یحیى گل محمدى سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس با ارائه لیست خرید خود به مدیرعامل این باشگاه 

خواهان جذب شهریار مغانلو مهاجم ایرانى سانتاکالرا پرتغال شد.
مغانلو که در ابتداى فصل نیز در لیست پرسپولیس بود براى لژیونر شدن حاضر شد به تیم سانتاکالرا برود 

اما در جمع شاگردان یحیى گل محمدى قرار نگیرد.
با این حال محرومیت شش ماهه عیسى آل کثیر از سوى AFC باعث شد تا یحیى بار دیگر خواهان جذب 

این مهاجم شود و او را پاى میز مذاکره با جعفر سمیعى مدیرعامل باشگاه قرار دهد.
با این حال مغانلو براى آمدن به پرسپولیس پیشــنهاد عجیبى را ارائه کرده است که با مخالفت صریح 

مدیرعامل و سرمربى این تیم روبرو شده است.
باشگاه سانتاکالرا براى صدور رضایتنامه قرضى مغانلو 70 هزار دالر درخواست کرده است.  همچنین 

این بازیکن براى نیم فصل حضور قرضى خود خواهان دریافت مبلغ سه میلیارد تومان شده است.
شروطى که هیچیک از آنها با خواسته هاى باشگاه پرسپولیس همخوانى ندارد. سمیعى دنبال جذب 
اینکه قطعى مغانلو بوده اما حاضر نیست مبلغى را به عنوان رضایتنامه به باشگاه سانتاکالرا بدهد. ضمن 

گل محمدى نیز براى حفظ تعادل در قراردادهاى مالى بازیکنان خود مخالف پرداخت سه میلیارد تومان براى مدت 
پنج ماه به مغانلو است. 

بنابراین مهاجم لژیونر ایرانى فوتبال باشگاهى پرتغال تنها در صورت تغییر شرایط خود مى تواند پیراهن پرسپولیس 
را در نیم فصل دوم بر تن کند در غیر این صورت جایى در لیست بازیکنان این تیم در دور برگشت لیگ برتر بیستم 

و لیگ قهرمانان 2021 آسیا ندارد.

و؟!
گاه ارائه کرد.

ل این باشگاه 

کالرا برود 

انجذب 

صریح 

ن

اینکه 
 تومان براى مدت 

راهن پرسپولیس
 لیگ برتر بیستم

نقل و انتقاالت زمستانى آغازشــده و تیم هاى حاضر در لیگ برتر 
در صورت نداشتن جاى خالى مى توانند شــش بازیکن را از لیست 

خارج کنند. 
 تیم ها  در حالى به اســتقبال نقل و انتقاالت زمســتانى مى روند که 
همان طور پیش بینــى مى شــد محدودیت جذب بازیکــن و مربى 
خارجى به قوت خود باقى است. در حالى که از سوى برخى از باشگاه ها

 تالش شد تا این محدودیت برداشته شــود. از آنجایى که پرونده هاى 
شکل گرفته از ســوى بازیکنان و مربیان خارجى علیه تیم هاى ایرانى در 
فیفا هم چنان مفتوح است ســازمان لیگ تمایلى براى برداشتن این قانون 

ندارد و صحبت ها بر این منوال اســت این قانون در صورتى برداشــته خواهد 
شد که همه پرونده هاى طرح شــده علیه تیم هاى ایرانى در فیفا تعیین تکلیف

 شود. 
گفته مى شــود روزى هم اگر قرار باشــد به تیم ها اجازه جذب بازیکن خارجى 
داده شود مشروط خواهد بود با این توضیح که در صورت عدم پرداخت دستمزد 
بازیکن خارجى و طرح شکایت در فیفا از سوى بازیکن خارجى اینبار کمیته تعیین 
وضعیت تیم خاطى را بمدت چند فصل از جذب بازیکن خارجى محروم خواهد 
کرد. آنچه که مسلم است قانون مورد اشاره در نیم فصل دوم به قوت خود باقى

 خواهد بود.

خارجى بى خارجى
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حرف نزنید!
  بهداشت نیوز| سخنگوى وزارت بهداشت 
گفت: ویروس کرونا با صحبت کردن فرد آلوده نیز به 
فضاى اطراف  پرتاب مى شود. دکتر سیما سادات الرى 
با بیان اینکه سرعت انتشـار ویروس کرونا در شرایط 
بلند صحبت کـردن افراد مبتال به ایـن بیمارى تا 50 
برابر بیشتر از زمانى است که فرد سکوت مى کند تاکید 
کرد: افـراد در صورت حضـور در اماکنـى مانند مترو 
و وسـایل حمل و نقل عمومى ضمـن رعایت اصول 

بهداشتى از صحبت کردن خوددارى کنند.

فوت 2 کودك 
  ایسنا| رئیس دانشـگاه علوم پزشکى جندى 
شاپور اهواز از فوت دو کودك خردسال یک و 9 ساله 
در خوزستان در اثر ابتال به کرونا خبر داد. دکتر فرهاد 
ابول نژادیان در صفحه شخصى خود در توییتر نوشت: 
والدین از خود و فرزندان شان مراقبت کنند، بیرون از 

خانه توپخانه کرونا فعال است.

عراق وارد خطر شد
عبداالمیـر الحلفـى مدیـرکل وزارت    ایسنا|
بهداشـت عمومى عراق روز جمعه در سخنانى گفت: 
عراق وارد خطرناکترین مرحله همه گیرى شده است. 
وزارت بهداشـت بارها تاکیـد کرده بود کـه وضعیت 
عراق متفاوت از سایر کشورهایى که شاهد گسترش 

همه گیرى هستند، نیست.

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139985602008003310 تاریخ ارسال نامه: 1399/09/26 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 2384 فرعى از 32- اصلى بخش یک که طبق دفتر 
الکترونیکى 139720302004871 بنام حمیدرضا شریفانى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008014858- 99/9/22 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19517- 99/9/22 به 
گواهى دفترخانه 292 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به 
اســتناد 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 سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1098034 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/100 
فقدان سند مالکیت

خانم  ها اشرف السادات و شکوه سادات امیرى آرانى  به وکالت از آقاى سید محمد امیرى آرانى به 
موجب تفویض وکالتنامه  14043 تنظیمى دفترخانه 403 اسناد رسمى آران و بیدگل به پیوست دو 
برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسما گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت 
ششدانگ یکبابخانه به شماره 4067 فرعى مفروز مجزى شده از 911 فرعى از پالك 2840 اصلى 
واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل که به شماره الکترونیکى 139820302017005414 
و سریال 875672 الف/ 98 ثبت و سند مالکیت 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 نسبت 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 سند 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: 1098001 رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان/12/101                                                                                                                     

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به احتمال 
طرح ادعاهایى مبنى بر خرید و فروش واکســن کرونا 
در بازارهاى غیر رســمى، اظهار کرد: باید توجه کرد 
که براى نگهدارى بلند مدت واکســن کرونا هم مانند 
سایر واکسن ها به فریزر منفى 18 درجه نیاز است؛ به 
طور کلى زنجیره سرمایى براى نگهدارى یک واکسن 
بسیار مهم اســت. حتى اگر مدت کوتاهى از یخچال 
یا فریزر خارج شــود، واکســن کارایى اش را از دست 

مى دهد.
دکتر سید على فاطمى تصریح کرد:  در بازار غیر رسمى 
اوال احتمال دارد چیزى که به عنوان واکسن کرونا به افراد 

فروخته مى شود، واقعا واکسن نباشد و آب یا محلول هاى 
دیگرى باشــد و دوما اگر هم واکســن واقعى باشد، در 
ناصرخسرو یا بازارهاى غیررسمى دیگر امکان نگهدارى 
این واکســن ها وجود ندارد و از آنجایى که واکسن یک 
فرآورده بیولوژیک است، زود از بین مى رود و تزریق آن 
فایده اى ندارد. در عین حال ممکن است فرد را دچار عارضه 
هم کند. زیرا واکسن عالوه بر اینکه حاوى ویروس غیر 
فعال و مواد ژنتیکى است، این مواد خیلى پایدار نیستند و 
اگر در شرایط مناسب نگهدارى نشوند، این مواد مى توانند 
تغییر ماهیت داده و منجر به آلرژى یا حساسیت هاى شدید 

در فرد شوند.

عضو کمیته علمى و مشورتى ستاد مقابله با کرونا گفت: در 
حال حاضر بیمارى در حال افزایش است و به صورت بدى 
دارد میزان بیمارى باال مى رود. زیرا گردش ویروس جهش 
یافته اى که در انگلیس جهش پیدا کرده، در حال افزایش 

است و این ویروس هم سرعت انتقال بسیار باالیى دارد.
مینو محرز افــزود: البته باید توجه کرد کــه وقتى تعداد 
بیماران افزایش یابد، تعداد بیماران بدحال و نوع شــدید 
بیمارى و کشندگى هم بیشتر مى شــود. سرعت انتقال 
ویروس جهش یافته انگلیســى بسیار بسیار باالست و بر 
همین اساس مى تواند تعداد بیماران بدحال و میزان مرگ 

و میر را با افزایش تعداد بیماران در افراد، افزایش دهد.

محرز گفت: عالئم این ویروس جهش یافته انگلیسى با 
ویروس قبلى تفاوتى ندارد. صرفًا قدرت سرایتش بسیار 

باالتر است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر در آستانه تعطیالت نوروز 
هستیم و مردم از خانه ها بیرون آمده اند و رفت و آمد دارند 
و همین موضوع منجر به افزایش بیمارى شــده اســت، 
گفت: خواهشم از مردم این اســت که اصًال از حاال براى 
عید برنامه ریزى نکنند؛ چراکه مشخص نیست وضعیت 

بیمارى به چه صورت پیش مى رود. 
محرز تاکید کرد: اگر به همین منوال افزایش بیمارى پیش 

رود باید منتظر موج چهارم بیمارى در کشور باشیم.

خطر واکسن هاى تقلبى کرونا 
در بازار سیاه 

خواهش مى کنم
براى عید برنامه ریزى نکنید

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شــرکت فنى مهندســى پارس فنون 
سهامى خاص به شــماره ثبت 15590 
و شناســه ملــى 10260365584 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/20 آقــاى على عزیزیان به 
شــماره ملى 1818321319 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، آقاى رضا عزیزیان 
به شماره ملى 1971487619 بسمت 
مدیرعامل و عضو هیــات مدیره ، آقاى 
محمدرضــا پوربافرانى به شــماره ملى 
1282873245 بســمت نایب رئیس 
هیات مدیره ، آقاى وحید کشــاورزیان 
بــه شــماره ملــى 1112098488 و 
آقاى مهرداد قــادرى به شــماره ملى 
1288929242 بســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیر عامل منفردا یا رئیس هیات 
مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1097095)

آگهى تغییرات 
شرکت پیشخوان رها ارتباط سیار سهامى خاص به شماره ثبت 65425 و شناسه ملى 14009393647 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهره امیر خانى به شماره ملى 5410037375 و عباس 
باقرى سرارودى به شماره ملى 5410136462 و رضا امیرى به شماره ملى 1200230132 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند مهدى گودرزى به شماره ملى 5410096436 به سمت بازرس اصلى و محمد حسین امیر خانى به شماره 
ملى 1272327914 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.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 (1097100)

آگهى تغییرات 
شرکت سرزمین نوآوران پارتاك شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54268 
و شناســه ملــى 14005016583 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/11/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود امینى 
به شماره ملى 1271171813 و علیرضا 
امینى به شــماره ملى 1270575627 
و امیرمهدى امینیان خرزوقى به شــماره 
ملى 1290794014 به ســمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند مریم محمدى به شماره 
ملى 1272796108 به ســمت بازرس 
اصلى و مهرداد آرندیان 1249961009 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شــدند. 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 

(1097097)

آگهى تغییرات 
شرکت کماوران شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 14421 و شناسه ملى 
10260354200 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/11/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : رامین مردانى به شماره ملى 
1285688491 و على مردانى به شماره 
ملــى 1271376229 و نیکرام مردانى 
به شماره ملى 1280965908 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند . حمید شاه 
قلى به شــماره ملى 1819402827 به 
ســمت بازرس اصلى و حبیب شاه قلى 
قهفرخى به شماره ملى 1819352552 
به ســمت 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 

(1097103)

آگهى تغییرات 
شرکت بارمان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 6052 و شناسه ملى 10260271804 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/11/20 و نامه شماره 21/77562 مورخ 1399/11/23 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ستاره زراعتى کد ملى 1271484171 و ابراهیم زراعتى به شماره ملى 1283962233 و حسن آبدار اصفهانى کد ملى 1286320364 براى مدت 
دوسال انتخاب شدند. سیدحسین باقرى به شماره ملى 1271860090 به سمت بازرس اصلى و احمد طالبى به شماره ملى 1271882906 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشرآگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1097104)

آگهى تغییرات 
شرکت ستاره پخش سپاهان نوین شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 56468 و شناســه ملى 
14005968211 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 20میلیارد ریال 
به مبلغ 40 میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران و 
صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 40میلیارد 
ریال نقدى است که به 800 ســهم با نام عادى 50 
میلیون ریالى منقســم گردیده و تماما پرداخت شده 
است . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1097093)

آگهى تغییرات 
شرکت پیشخوان رها ارتباط سیار سهامى خاص به 
شماره ثبت 65425 و شناسه ملى 14009393647 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا امیرى 
1200230132 به سمت نائب رئیس هیات مدیره 
و عباس باقرى سرارودى5410136462 به سمت 
عضو هیات مدیره وزهره امیر خانى5410037375 
به سمت مدیر عامل ورئیس هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا ء اعضاى هیات مدیره هرکدام به تنهایى 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1097096)

آگهى تغییرات 
شرکت پترو سپاهان آزما با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 51595 و شناســه ملى 10260702712 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/26 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله همدانیان ، کوچه آزادى 69 ، بزرگراه شهید صیاد 
شیرازى ، پالك 195 ، ساختمان صیاد شیرازى ، طبقه 
پنجم ، واحد 12 - کدپستى 8156919851 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1097098)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مقاوم سازان فروهر درتاریخ 1399/11/28 به شماره ثبت 67045 به شناسه ملى 14009815492 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: انجام ، طراحى ، محاسبه ، نظارت 
فنى و اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از فلزى و بتنى ، ابنیه سبک و سنگین ، ساخت راه و باند ، سدسازى و تاسیسات مربوطه ، احداث 
کانال ، نقشه بردارى و تسطیح اراضى ، گودبردارى ، تزریق سیمان و شمع کوبى و شمع ریزى ، سدهاى خاکى و بتنى ، تاسیسات برقى و مکانیکى ساختمانها ، ضدحریق ، 
مقاوم سازى و بازسازى ساختمانها ، دیتا (فیبرنورى ، خطوط تلفن و اینترنت ، هوشمند سازى دوربین و صوت ) خطوط انتقال آب ، گاز و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم 
از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص 
و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. 
اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مهدى آباد ، خیابان ((تابش)) [روحانى] ، کوچه فرعى نهم21[سیدابراهیم محمد14] ، پالك 99 ، طبقه اول کدپستى 8196734537 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 1245 مورخ 1399/10/30 نزد بانک کشاورزى شعبه میدان جمهورى با کد 2577 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم سیده پریسا باقرى دورکى به شماره ملى 1271509342 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فروغ ترکى به 
شماره ملى 1282739301 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى کامران ناصرى به شماره ملى 1292718153 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسعود کیانى به شماره ملى 1292719941 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى متقى دستجردى به شماره ملى 1292735945 به سمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال آقاى حمیدرضا گل آقائى شاپورآبادى به شماره ملى 6600034122 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1097099)

آگهى تغییرات 
شرکت سرزمین نوآوران پارتاك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54268 و شناسه ملى 14005016583 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
علیرضا امینى به شماره ملى به سمت رئیس هیات مدیره و مسعود امینى به شماره ملى 1271171813 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و امیرمهدى امینیان خرزوقى به شماره ملى 1290794014 
به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1097102)

آگهى تغییرات 
شرکت رز آبى ایرانیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62745 و شناسه ملى 14008484912 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/11/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : فریاد صفوى به شماره ملى 6229694018 به سمت بازرس اصلى و مهدى میرى به شماره ملى 1829657348 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 (1097109)

سوم ژانویه 2020 (13 دى 1398) سوپاپورن واچاراپلوسادى 
منتظر رسیدن بســته اى بود. آن روز ها شایعه هایى درباره 
شیوع یک بیمارى تنفسى به گوش مى رسید. گردشگران 
چینى زیادى براى جشن سال نو چینى به کشور همسایه، 
تایلند مى رفتند. دولت تایلند محتاطانه شروع به غربالگرى 
مسافرانى کرده بود که از ووهان وارد فرودگاه مى شدند و 
بعضى آزمایشگاه ها، از جمله آزمایشگاه واچارا، انتخاب شده 

بودند تا نمونه ها را آزمایش کنند.
سوپاپورن متخصص شکار ویروس است. او مدیریت مرکز 
علوم بهداشتى و بیمارى هاى عفونى صلیب سرخ تایلند را به 
عهده دارد و از ده سال پیش یکى از اعضاى «پردیکت» بوده 
است. پردیکت تالشى جهانى براى شناسایى و جلوگیرى 
از بیمارى هایى منتقله از حیوان به انسان است. سوپاپورن 
و همکارانــش، از بســیارى از گونه هاى ویــروس کرونا 
نمونه بردارى کرده بودند. تمرکز اصلى آن ها بر خفاش ها 
بود که شیوع بسیارى از ویروس هاى کرونا در آن ها معروف 
اســت. او و گروهش ظرف چند روز توانســتند ویروس را 
ردیابى و اولین مورد کرونا را خارج از چین شناسایى کنند. 
آن ها متوجه شــدند این ویروس جدید است، منشا انسانى 
ندارد و بیشــترین قرابت را با ویروس هاى کرونایى که در 
خفاش ها دیده شــده بودند دارد. به لطــف این اطالعات 
اولیه، دولت تایلند توانست بسرعت بیماران را قرنطینه و به 
شهروندان توصیه هاى الزم را بکند. جمعیت تایلند نزدیک 
70 میلیون نفر است، ولى تا سوم ژانویه 2021، یک سال 

بعد، فقط 8955 مورد بیمارى و 65 مورد مرگ ثبت شد.
در حالیکه دنیا با کرونا دست و پنجه نرم مى کند، سوپاپورن 
به دنبال همه گیرى جهانى بعدى است. بروز بیمارى هاى 

عفونى نوظهور در آسیا زیاد است. تنوع زیستى غنى مناطق 
حاره یعنى این جا ها مخزن بــزرگ عوامل بیمارى زا هم 
هستند و این احتمال ظهور یک ویروس جدید را باال مى برد. 
افزایش جمعیت انسانى و تماس با حیوانات وحشى در این 

مناطق، عوامل خطرساز را بیشتر هم مى کنند.

ســوپاپورن و همکارانش پس از ســال ها نمونه بردارى از 
هزاران خفــاش، ویروس هاى جدیدى کشــف کرده اند و 
بیمارى هاى کشنده دیگرى دیده اند که مى توانند به انسان 
سرایت کنند، از جمله ویروس «نیپا» که میزبان طبیعى اش، 
خفاش میوه خوار اســت. ســوپاپورن مى گوید: «این یک 

نگرانى عمده اســت، چون هیچ درمانى ندارد، تلفات این 
ویروس باال بوده است».

ویروس نیپا یکى از ده خطر اول اســت و با توجه به تعداد 
شیوع هایى که تابحال در آسیا داشــته، بعید نیست شیوع 
دیگرى داشــته باشــد. دالیل زیادى ویروس نیپا را بسیار 

خطرناك مى کنند از جمله دوره نهفتگى طوالنى (در یک 
مورد، 45 روز گزارش شــده). این یعنى فرد آلوده بى آنکه 
خودش بداند بیمار اســت، وقت کافى بــراى انتقال آن به 
دیگران خواهد داشت. ویروس نیپا بسیارى از حیوانات دیگر 
را هم مبتال مى کند و همین احتمال شیوع آن را باال مى برد. 
این ویروس از تماس مستقیم و خوردن غذاى آلوده منتقل 
مى شود. فرد آلوده به ویروس نیپا ممکن است عالئم تنفسى 
داشته باشد از جمله سرفه، گلودرد، خستگى، بدن درد و حتى 
آنســفالیت، نوعى التهاب خطرناك مغز که مى تواند باعث 
تشنج و مرگ شود. این یکى از بیمارى هایى است که سازمان 

بهداشت جهانى مایل است از شیوع آن پیشگیرى کند.
اما اکنون که متوجه شده ایم خفاش ناقل تعدادى بیمارى 
نامطلوب است از جمله نیپا، کرونا، ابوال و سارس، بهتر نیست 
آن ها را از بین ببریم؟ تریسى گلداشتاین مدیر آزمایشگاه 
موسســه وان هلث و مدیر آزمایشــگاه پــروژه پردیکت 
مى گوید: «نخیر، مگر اینکه بخواهیم وضع را وخیم تر کنیم. 

خفاش ها نقش هاى اکولوژیک بسیار مهمى دارند».
«بیش از 500 گونه گیاهى به خفاش ها براى گرده افشانى 
نیاز دارند. آن ها حشــرات را هم کنتــرل مى کنند، مثال با 
خوردن پشه ناقل، موارد ماالریا را کاهش مى دهند، از این 
رو آن ها نقش بسیار مهمى در کنترل بیمارى ها و سالمت 
انسان بازى مى کنند». تریسى گلداشتاین مى گوید معلوم 
شده کشتن خفاش ها از دیدگاه شیوع بیمارى مضر است: 
«کاهش جمعیت نتیجه اش تولید بچه بیشــتر است و این 
انسان را آســیب پذیرتر مى کند. کشــتن حیوانات خطر را 
افزایش مى دهد، چــون باعث باال رفتن تعــداد حیواناتى 

مى شود که ویروس مى پراکنند».

نیپا؛ آیا این ویروس کروناى بعدى است؟
4590
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اگر درطول روز نمى توانید از نور خورشید بهره مند شوید این مطلب را بخوانید

5 خوراکى براى رساندن ویتامین D  به بدن

خطرى که کمبود ویتامین D دارد این است که مى تواند 
ریسک پوکى استخوان، بیمارى قلبى، انواعى از سرطان، 
بیمارى هاى عفونى و بیمارى هاى دیگر را افزایش بدهد. 
ویتامین D عالوه بر اینکه در افزایش جذب کلســیم و 
سالمت استخوان نقش دارد، در عملکرد سیستم ایمنى، 
مبارزه با سلول هاى ســرطانى و تنظیم فشار خون نیز 
موثرند. ویتامین D عملکردهاى دیگرى هم در بدن دارد 

که اعالم قطعى آنها نیاز به مطالعات گسترده ترى دارد.
توجه به مصرف غذاهایى که منابع ویتامین D هســتند 
اهمیت خاصى دارد مخصوصا اگر بیشتر روزهاى سال 
نمى توانید از نور خورشید به میزان کافى بهره مند شوید. 
ویتامین D بــه طور طبیعى در بســیارى از غذاها یافت 
نمى شود، بنابراین مهم است که منابع این ویتامین را در 

رژیم غذایى تان بگنجانید.

1. ماهى هاى چرب
ماهیهاى چرب یکى از بهترین منابع طبیعى ویتامین D هستند. مثال 90 گرم 
سالمون پخته شده بیش از 100 درصد از نیاز روزانه ى شما به ویتامین D را تامین 
مى کند. ماهى ُتن و ساردین نیز نمونه هاى دیگرى از ماهیهاى چرب هستند که 
ویتامین D خوبى دارند. مصرف بیشتر ماهیهاى چرب نه تنها کمک تان مى کند 
نیاز روزانه ى خود به این ویتامین را تامین کنید، بلکه منبع خوبى از پروتئین، امگا 

3، ویتامین هاى گروه B و منیزیم نیز هست.
توصیه مى شــود در هفته دو وعده ماهى بخورید. اگر خوردن ماهیهاى چرب 
را دوســت ندارید اما نیاز بیشــترى به این ویتامین D دارید، روغن کبد ماهى 
نیز سرشــار از ویتامین D اســت. یک قاشق غذاخورى 
روغن ماهــى حــدود 340 درصد از 
نیاز روزانه ى شــما به این 

ویتامین را تامین مى کند.

3. لبنیات غنى شده
لبنیات، منبع طبیعى کلسیم هستند، اما منبع طبیعى ویتامین D نیستند. از سال 
1930 براى کاهش ریســک نرمى اســتخوان، غنى کردن محصوالت لبنى 
شروع شده اســت تا منبعى از ویتامین D در رژیم غذایى باشد. کمبود ویتامین 
D در کودکان مى تواند موجب نرمى استخوان شود. یک فنجان شیر مى تواند 
حاوى تقریبا 30 درصد از نیاز روزانه به ویتامین D باشد. سایر محصوالت لبنى 
که از شیر غنى شده تهیه شده اند مانند پنیر و ماســت نیز مى توانند منابعى از 

ویتامین D باشند.
اگر لبنیات مصرف نمى کنید، بیشــتر جایگزین هاى آن مانند شیر سویا، شیر 
بادام و یا شیر نارگیل غنى شــده با ویتامین D هستند. شیر عالوه 
 B منبع پتاسیم، ویتامین  هاى گروه D بر کلسیم و ویتامین

و منیزیم نیز هست.

4. زرده تخم مرغ
یک عدد تخم مرغ، مقادیر گوناگونى از 13 ویتامین و ماده  معدنى دارد که شامل 
ویتامین D نیز مى شــود. یک زرده  تخم مرغ حدود 9 درصد از نیاز روزانه به این 
ویتامین را تامین مى کند. ضمنا زرده  تخم مرغ منبع خوبى از کولین است که براى 
متابولیسم سلولى، ساختار فرارســان هاى عصبى و انتقال لیپیدها ضرورى است. 
یک تخم مرغ بزرگ کمتر از 10 کالرى دارد و حاوى 6 گرم پروتئین اســت. سایر 
ویتامین ها و مواد معدنى موجود در تخم مرغ شــامل ویتامین A، کلسیم، آهن و 
ویتامین هاى B مى شود. در گذشته اینطور تصور مى شد که خوردن تخم مرغ باعث 
افزایش ریسک بیمارى قلبى مى شود زیرا حاوى کلسترول غذایى نیز هست. اما 
تحقیقات اخیر نشان داده که مصرف تخم مرغ در حد اعتدال، خطرى براى قلب 
ندارد. مثال مطالعه اى در سال 2015 دریافت خوردن 2 عدد تخم مرغ براى صبحانه 
براى افراد جوان و ســالم منجر به افزایش خطر بیمارى هاى قلبى 
نمى شود. در پژوهش  انجام شده، گروهى که تخم مرغ خورده 
بودند، سطح کلســترول خوب خون شان (HDL) باالتر 

بر آنزیم هاى کبد بود که تاثیر مثبتى 
دارد.

5. قارچ
ویتامین D که در قارچ وجود دارد به روش متفاوتى نسبت به منابع حیوانى این 
ویتامین، نیاز شما را تامین مى کند. ویتامین D قارچ که تنها منبع گیاهى ویتامین 
D است، در واقع قارچ اگر در معرض تابش خورشید قرار بگیرد مى تواند ویتامین 
D تولید کند. بدن این ُفرم از ویتامین D را به نوعى تبدیل مى کند که بتواند از 
آن استفاده کند، یعنى چیزى مشابه عملکرد بدن در تولید ویتامین D در واکنش 
به نور خورشید. جالب اســت بدانید اگر قارچ در فضاى تاریک داخل پرورش 
داده شود، میزان ویتامین D آن قابل توجه نیست. اما قارچ هایى که در زیر نور 

 UV مى شــوند مى توانند پرورش داده خورشید یا پرتو
منابــع خوبى از 

 D ویتامین 
باشند.

2. میگو
عالوه بر ماهیهاى چرب، میگو نیز انتخاب خوب دیگرى اســت که حاوى 
ویتامین D اســت. 120 گرم میگو مى تواند حدود 27 درصد از نیاز روزانه ى 
شــما (طبق 600 واحــد در روز) را تامین کند. میگو عالوه بــر اینکه منبع 
ویتامین D اســت، پروتئیــن کم چرب، ســلنیوم، ویتامین B12، فســفر، 
مس و ُید مناسبى نیز دارد. هر چند میگو فواید غذایى زیادى دارد اما مانند سایر 

خوراکى هاى دریایى، این احتمــال هم وجود دارد که حاوى 
آنتى بیوتیک ها و آالینده ها باشد. بنابراین 

توصیه مى کنیــم طیف هاى 
متنوعــى از 
ى  هــا ا غذ

را  دریایــى 
انتخاب کنید.

قارچ .5

ى

کارشناسان معتقدند مردانى که ریش و سبیل دارند از مزایاى سالمتى بیشتر برخوردار هستند.به 5 دلیل ریش بگذارید
1- از پوست در برابر نور خورشید محافظت مى کند

5 تا 95 در داندانشگشگدر پژوهشى که در دانشگاه ساوثرن کویینزلند استرالیا صورت گرفت معلوم شــد ریش مردان مانع از رسیدن 90 ىشى کشىکه دره پژوهپژوه پژوهشى که در دانشگدر پژوهشى که در دانشگددر 0در
ششدرصد اشعاشعه هاه هاى فرابنفشش نور خورشید به پوست صورت مى شود. به این ترتیب فرآیند پیرى کند مى شود و خطر ابتال به 

ىىسرطان پوست کاهش مىى یابد.
آم آسم و آلرژژى را کاهش مى دهد ژژ- عالئ 2

ننبسیارى از پژوهش ها بیانن مى کند در مورد مردانى که گرده گیاهان یا گرد و غبار باعث آلرژى یا آسم در آن ها مى شود، 
ددموهاى صورت شان که ددر نزدیکى بینى قرار دارد مانند نوعى فیلتر عمل مى کند و پیش از آنکه ذرات آلرژى زا وارد بدن 

گگشوند جلوى آن ها را مى گگیرد.
ى- نشانه هاى پیرى را کم مى کند 3

عالوه بر جلوگیرى از نور خورشید و کاهش عالئم پیرى ناشى از آن، موى صورت با مرطوب نگه داشتن پوست صورت 
ندندعالئم پیرى را کم مى کندد. ریش از پوست صورت در برابر باد و هواى سرد که باعث خشکى پوست مى شوند محافظت 
دمىکند. همچنین استفاده از مرطوب کننده ها بر روى پوستى که ریش دارد در مقایسه با پوستى که در معرض مستقیم 

هههوا است و مرطوب کنندهه به راحتى از روى آن پاك مى شود مؤثرتر خواهد بود.
وو- از بیمار شدن جلووگیرى مى کند 4

الالکارول واکر متخصص سالالمت مو مى گوید ریشى که زیر چانه و گردن رشد مى کند دماى گردن را باال مى برد و مى تواند 
ججاز ابتال به سرماخوردگى ججلوگیرى کند. او در این خصوص بیان مى کند: «مو عایقى براى حفظ گرماى بدن است. ریش 

سرمماى هوا مى شــود و دماى گردن را افزایش مى دهد، به این ترتیب زمانى که در معرض هو ممبلند و پرپشت مانع از
ممحبیرون باشید یک مزیت ممحسوب مى شود». 

شش- عفونت را کاهشش مى دهد 5
صصدکدکتر مارتین وید متخصصص پوســت مى گوید داشتن ریش و سبیل به معناى آن اســت که موى صورت اصالح نش
لمسأله اى که عامل اصللىى عفونت هاى باکتریایى در ناحیه ریش است: «اصالح صورت با تیغ باعث ایجاد جوش، موه لا ألهاىکهعاملاصللأألههاىکهعا لاصلم ألهاىکهعا م
تزیرپوستى و فولیکولیتیس (التهاب و عفونت فولیکول هاى مو) مى شود، بنابراین مردان مى توانند از مزایاى داشتن ری ل ک ل ف ت ز

استفاده کنند».

یک مشاور تغذیه و رژیم شناسى درباره عوارض نوشیدن 
بیش از حد چاى به بیان توضیحاتى پرداخت.

شــهاب اولیایى، رژیم شــناس و متخصص تغذیه گفت: 
چاى ها بر اساس کیفیت حاوى موادى به نام آنتى اکسیدان  
هســتند. همچنین برخى مواد محــرك مانند کافئین که 
سبب تحریک سیستم اعصاب مرکزى مى شوند، در چاى 

وجود دارد.
او در ادامه افزود: در واقع مصرف چاى در مقادیر کم باعث 
رفع خستگى مى شود؛ اما مصرف بیش از حد آن اختالالتى 
مانند تپش قلب، استرس و اضطراب را ایجاد مى کند. وجود 
برخى آنتى اکسیدان ها در چاى باعث مى شود رادیکال هاى 
آزاد ایجاد شده در بدن از بین بروند. بنابراین براى پیشگیرى 
از بیمارى هاى قلبى و عروقى نوشیدن چاى با کیفیت و در 

حد تعادل مى تواند موثر واقع شود.
اولیایى مطرح کرد: در واقع چاى رسوب دهنده آهن است 

و یکى از علل کم خونى و فقرآهن در بیشتر مردم، مصرف 
بیش از حد چاى محسوب مى شود؛ بنابراین افردى که به 
کم خونى مبتال هستند از جمله خانم ها نسبت به این موضوع 
دقت بیشترى داشته باشــند و تا 1 ساعت بعد از صرف غذا 

چاى ننوشند تا رسوب آهن صورت نگیرد.
او در ادامه افزود: افرادى کــه بیمارى قلبى و عروقى دارند 
حتما از چاى کم رنگ استفاده کنند؛ چرا که محرك سیستم 
عصبى است و مى تواند تپش قلب را افزایش دهد. همچنین 
افرادى که سنگ کلیه دارند بهتر است از چاى کمتر و کم 

رنگ استفاده کنند.
اولیایى در پایان تصریح کرد: برخى افراد در مصرف چاى 
افراط مى کنند که این زیاده روى مى تواند یبوست و دفع آب 
بدن را افزایش دهد. در صورتى که چاى به حد تعادل یعنى  
دوتا سه فنجان در روز مصرف شود مى تواند براى سیستم 

بدن انسان مفید باشد. 

یش
واى 

شده؛ 
هاى 
یش 

ممنوع
نوشیدن بیش از حد چاى، 

سالمت دهان و دندان بســیار مهم هســت و یکى از روش هاى حفظ و نگهدارى از دندان ها به منظور عدم 
پوسیدگى و از بین رفتن آن ها مسواك زدن است. دندانپزشکان توصیه مى کنند قبل از صبحانه افراد اقدام به 

مسواك زدن نمایند.
عضو هیات مدیره انجمن دندانپزشکان ایران شاخه اصفهان، بر ضرورت مسواك زدن قبل از صبحانه تاکید کرد 

و گفت: استفاده از نخ دندان نیز از خراب شدن دندان ها پیشگیرى مى کند.
دکتر مرتضى بنکدارچیان گفت: ضرورت دارد قبل از خوردن صبحانه دندان هاى خود را مسواك بزنیم چرا که این 
امر سبب مى شود میکروب هاى داخل دهان رفع شده و صبحانه با لذت بیشترى خورده شود همچنین مسواك 

زدن دندان ها پس از خوردن صبحانه، ناهار و قبل از خواب نیز ضرورت دارد.
وى عنوان کرد: نخ کشیدن یک الى دو بار در طول روز نیز از خراب شدن دندان ها پیشگیرى مى کند همچنین 
افراد باید توجه داشته باشند که خمیر دندان باید به قدرى باشد که دندان هاى را تمیز کند لذا نیازى نبوده که 
به تمام طول مسواك خمیردندان زده شود چرا که این مسئله باعث تحریک فرد مى شود و جلوى مسواك زدن 

خوب را مى گیرد.

قبل از صبحانه حتماً مسواك بزنید
سالمت
پوسیدگ
مسواك
عضو هی
و گفت:
دکتر مر

امر سبب
زدندند
وىعنو
افراد بای
به تمام
خوب را
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 اولین برنامه ســه شــنبه هاى آبى در روستاى دشتى 
در منطقه کــراج و بــرآان در بخش مرکزى اســتان 
اصفهان برگزار شــد. هدف از اجراى این برنامه که هر 
دوهفته یک بار در روستاهاى اســتان اصفهان برگزار 
مى گردد، آموزش مدیریت مصرف آب به روســتاییان

 است. 
مدیر منطقه کراج و برآان در برنامه ســه شــنبه هاى 
آبى گفــت: در چند ســال اخیر با اجــراى برنامه هاى 
فنى و فرهنگى در روســتاى دشتى، مصرف آب توسط 

روستاییان این منطقه مدیریت شده است. 
صالح سلمانى با بیان اینکه راه اندازى سیستم تله مترى 

در تاسیسات آبرسانى روستاى دشتى در دستور کار قرار 
دارد افزود: طول شبکه توزیع در روستاى دشتى حدود 12 
کیلومتر مى باشد و مقرر گردید به منظور توزیع عادالنه 
آب در این روســتا، به زودى مخزن 150 مترمکعبى و 
شبکه توزیع آب به صورت آنالین از طریق سیستم تله 

مترى بررسى و کنترل شود. 
وى مصرف سرانه آب در روستاى دشتى را 190 لیتر در 
شبانه روز اعالم کرد و گفت: با یکپارچه سازى شرکتهاى 
آبفا شهرى و روستایى در استان اصفهان خدمات رسانى 
به روســتاها با سرعت و  دقت بیشــترى در دستور کار 
قرار گرفت، همچنین در راســتاى مصــرف بهینه آب 

در روستاى دشــتى اقدامات فرهنگى بسیارى مد نظر 
اســت که یکى از این موارد برنامه ســه شنبه شادآبى

 است.
در ادامه این برنامه رئیس شوراى بخش مرکزى اصفهان 
گفت: بعضا شنیده مى شود که برخى از مسئوالن میزان 
سرانه مصرف آب در شهر و روستا را بایکدیگر مقایسه 
مى کنند در حالیکه شیوه زندگى در روستا با شهر بسیار 

متفاوت است.
مرتضى حسن زاده ادامه داد: روســتاییان اصوال تولید 
کننده هســتند به گونه اى که تولیــدات دامى، باغى و 
زراعى آنها به آب نیاز دارد بنابراین مقایسه مصرف سرانه 

آب در شهر و روستا با یکدیگر قیاس درستى نمى باشد.
وى با تاکید بر مصرف بهینه آب توســط روســتاییان 
تصریح کرد: درست است که روســتاییان براى تولید 
محصوالت دامى و باغــى نیاز به آب دارنــد اما در هر 
صورت مصرف درست آب شرب توسط روستاییان امرى 

غیر قابل انکار است. 
حسن زاده گفت: شوراى شــهر بخش مرکزى نهایت 
همکارى خود را با شــرکت آبفا در زمینه اصالح شبکه 
فرســوده آب و مهیا نمــودن تامین پایدار آب شــرب  

روستاى دشتى در نظر گرفته است.
سید مهدى مرتضوى دهیار روستاى دشتى با اشاره به 

هدر رفت آب عنوان کرد: زیرســاخت هاى الزم براى 
کاهش هدر رفت آب در روستا یکى از اولویت هاست که 
در این زمینه دهیارى همکارى الزم را با شرکت آبفا در 

دستور کار قرار داده است.
وى ادامــه داد: یکى از راههاى کاهــش هدر رفت آب 
تعویض انشــعابات فرسوده و اصالح شــبکه فرسوده 
آب اســت که درراســتاى اصالح و نوســازى شبکه 
فرسوده آب دهیارى با شرکت آبفا اقداماتى انجام داده

 است.
در این برنامه از 7 نفر از مشــترکین که کمتر از الگو آب 
مصرف نمودند تقدیر بعمل آمد و درادامه کارشــناس 

دفتر مطالعات و بررسى هاى فنى آب شرکت آبفا استان 
اصفهان روستاییان را تشــویق به استفاده از تکنولوژى 
نوین در مصرف آب نمود و توصیه کرد که از روشهاى 
نوین در آبیارى استفاده کنند و از آبشخورهاى اتوماتیک  
به جاى آبشــخورهاى ســنتى بــراى آب دادن به دام 
بهره مند شوند و نیز از آب چاه براى آبیارى فضاى سبز 

استفاده کنند.
الزم به یادآورى است که در راستاى مدیریت مصرف، در 
این برنامه شیرآالت قدیمى و فرسوده برخى از واحد هاى 
مسکونى در روستا تعویض شده و بجاى آن شیرآالت 

کاهنده نصب گردید. 

با محوریت آموزش به روستاییان؛

اولین برنامه سه شنبه هاى آبى در استان اصفهان برگزار شد

طرح فراخوان و شناسایى «ســفیران امید» از سوى 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى 

اصفهان برگزار مى شود.
«سفیران امید، شهروندانى هستند که در شرایط سخت 
زندگى توانسته اند به جایگاهى برسند که الگوى دیگر 
شــهروندان قرار بگیرند و بتوانند روحیه امید را در آنها 
بیدار کنند.» این جمله اى اســت که در پوســتر طرح 
فراخوان و شناسایى ســفیران امید به چشم مى خورد؛ 
طرحى که از سوى سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان برگزار مى شود و دست اندرکاران 
آن به دنبال بسط و گسترش روحیه نشاط، امیدوارى 
و اعتماد اجتماعى هستند و شــادى و نشاط را یکى از 
مسائل مهم و تأثیرگذار در زندگى و پویایى آن مى دانند. 
رئیس اداره فرهنگى ســازمان فرهنگــى، اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان با اشاره به اجراى این طرح 
و با بیان اینکه براى شاد بودن باید مولفه امید به زندگى 
را افزایش داد، اظهار داشت: امید به زندگى و شاد بودن 
باعث کاهش آســیب هاى اجتماعى مى شود و براى 
افزایش امید به زندگى باید به دوران جوانى و نوجوانى و 

دغدغه هاى این نسل ارزش داد.
سید صالح خشــوعى مدیریت و اصالح چرخه سبک 
زندگى و پیام رسانى و الگوســازى براى مخاطبان در 
تمام زمینه ها را از جمله دغدغه هاى فرهنگى دانست 
و افزود: بهره گرفتن از تجربه زنــان و مردان موفق و 
توانمند، نخبگان موفق و بــا انگیزه و قهرمانان ملى و 

اســتانى و فعاالن باتجربه مدنى براى ارتقاى روحیه 
اعتماد به نفس در جوامع از اهــداف طرح فراخوان و 
شناسایى سفیران امید اســت، چون الگوسازى براى 
خانواده ها در زمینه هاى مختلف توســط این سفیران 

امرى ضرورى است.
طرح فراخوان و شناســایى ســفیران امید بر اساس 
سند شهروندى فرهنگى شهردارى اصفهان با هدف 
افزایش نشاط اجتماعى و شــادى شهروندان، تقویت 
مسئولیت پذیرى و مشــارکت آنها و تقویت هویت و 
افزایش تعلق اقشــار حاشیه نشــین به جامعه شهرى 

برگزار مى شود.
ضرورت ایجاد بسترى مناســب جهت الگوسازى از 
نخبگان و قهرمانان در عرصه هاى مختلف و معرفى 
به جامعه و تکریم آنان بر اساس کرامت انسانى، درك 
کاربرد الگویابى و توانایــى به کارگیرى آن در زندگى، 
افزایش روحیــه اعتماد به نفــس و روحیه خودباورى 
در اقشــار مختلف جامعه، تقویت و توسعه رفتارهاى 
مثبت و ســازگارانه، بسترســازى براى ساختن یک 
شهروند مسئول و موثر در جامعه، به کارگیرى خیران 
در عرصه هاى علم، دانش، فرهنگ و ورزش، اشــاعه 
فرهنگ انفاق علمى، فرهنگى و اجتماعى، لزوم عملى 
شدن ایده ها و نقش آن در توسعه، لزوم تغییر انگاره ها 
و بسترســازى براى شناسایى و شناســاندن سرمایه 
نمادین جامعه نیــز از دیگر اهداف تعیین شــده براى 
این طرح اســت. عالقه مندان براى شــرکت در این 

طرح مى توانند تا هشتم اسفندماه با مراجعه به آدرس
بررســى  ضمــن   www .vcci .ir/safiranomid  
شــاخص هاى عمومى و شــاخص هاى اختصاصى 
ســفیران امید در این طــرح ثبت نام کــرده و براى 
کســب اطالعات بیشتر با شــماره 03132681579 

(داخلى 433) تماس حاصل کنند.
پس از پایــان مرحله ثبت نام، شــرایط افراد در ســه 
مرحله توسط دبیرخانه باشــگاه سفیران امید، شوراى 
سیاست گذارى و شوراى داورى مورد ارزیابى و داورى 
قرار گرفته و در نهایت پس از معرفى ســفیران امید، 
بخش هاى مختلف شــهردارى در راســتاى وظایف 
خود موظف به اجراى برنامه هاى فرهنگى و هنرى در 
سطح شهر ویژه مخاطبان خود هستند که این امر در 
راستاى معرفى ســرمایه هاى نمادین در شهر صورت 

مى گیرد. 
این سفیران بر اســاس محل زندگى (مناطق 15گانه) 
توســط دبیرخانه طرح به مناطق معرفى مى شــوند و 
مناطق موظف اند در برنامه هاى خود از این افراد استفاده 
کنند و هر فصل گــزارش اقدام خود را بــه دبیرخانه 
تحویل دهند. همچنین اداره مشارکت هاى فرهنگى 
و اجتماعى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى اصفهان مى تواند با دعــوت از گروه هاى 
مختلف، خیریه ها و نهادهاى مردمى در راستاى جذب 
حمایت هاى مادى و معنوى نســبت به سفیران امید 

معرفى شده اقدام کند.

شما هم «سفیر امید» شوید


