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چطور بفهمیم پروتئین کافى مصرف مى کنیم؟با تخفیف کتاب بخریدفیلم آمریکایى شهاب حسینى به ایران رسیدجزئیات دستگیرى خرابکار انتحارى در عوارضى تهران-قم شمارش معکوس تا یک انتخاب مهم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خطرات باورنکردنى 
تلفن همراه 
براى سالمتى

4000 درخت در آستانه قطع شدن
3

2
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لغو سفرهاى نوروزى 
ضرورى است

آوازه بازیگر «خورشید»
 در آمریکا پیچید

آذرى جهرمى: 
اجازه نمى دهیم 
اینترنت گران شود

5

اصفهان در 
خط اول حمله 
کروناى انگلیسى

با وجود شعار هاى شرکت هاى بزرگ سازنده تلفن همراه در زمینه 
کم و بى خطر بودن امواج ناشى از این دستگاه ها، کارشناسان آنها 

را براى سالمت مضر دانسته و ابتال به برخى بیمارى ها از جمله 
سکته مغزى، باال رفتن فشارخون، سقط جنین و یا نابارورى در 

آقایان را نتیجه استفاده بیش از حد از تلفن همراه ...

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از مردم 
خواســت شــیوع ویروس کروناى جهش یافته 
انگلیســى را به عنوان آژیر خطر در استان جدى 
بگیرند و گفت: اصفهــان امروز بعد از اســتان 
خوزســتان در خط اول حمله ویــروس کروناى 

جهش یافته قرار دارد و باید به شدت مراقب بود.
طاهره چنگیــز در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
وضعیت اســتان خوزســتان و شــیوع گسترده 

ویروس کروناى انگلیسى...
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کشف کشف 359359 فقره سرقت منزل در اصفهان طى یک ماه فقره سرقت منزل در اصفهان طى یک ماه
همزمان با بازداشت همزمان با بازداشت 237237 سارق در بهمن ماه اعالم شد سارق در بهمن ماه اعالم شد
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اصرار بر احداث جاده دوم روستاى 10 خانوارى از پشتکوه به رغم مخالفت مسئولین استان اصفهان

ده نمکى: به برخى 
سفارش دادند به «داِدستان» 

ضربه بزنند

برنامه هاى نقل و انتقاالتى محرم
جذب یک هافبــک دفاعى هدف اصلى ســپاهان در پنجره زمســتانى

 لیگ بیستم به شمار مى رود.
بازى هاى نیم فصل دوم در شرایطى براى طالیى پوشان اصفهانى آغاز 
مى شود که آنها محمد کریمى را در اختیار ندارند و محرم نویدکیا به احتمال 
فراوان از گولسیانى یا مهدى زاده در این پست استفاده خواهد کرد؛ 

البته یاسین سلمانى هم توانسته ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان
 با توجه به وضعیت وخیم در استان خوزستان

رسوب
 34 هزار موتورسیکلت 

در پارکینگ هاى 
نیروى انتظامى اصفهان

آغاز نظارت جدى بر17 کشتارگاه مرغ دراصفهان
3

5

سجاد توقف ناپذیر استسجاد توقف ناپذیر است
چه در دیدارهاى دوستانه و چه رسمى؛چه در دیدارهاى دوستانه و چه رسمى؛

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید .

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

17,367,283,902611,018,000جارىانجام خدمات مشترکین منطقه نجف آباد99-4-307

10,016,629,363390,498,000جارىانجام خدمات مشترکین منطقه برخوار99-4-308

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/12/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/12/24

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

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
نام روزنامه:روزنامه نصف جهان(  داخلی 334  )

تاریخ انتشار:1399/12/09

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

نام روزنامه:روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/12/09

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/12/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/12/24

دریافت اسناد : ساِیت اِینترنِتی
www. abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(  داخلی 384  )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

99-4-311 (CCTV) عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و تعویض، ویدئومترى
11,495,618,850434,868,000جارىدر مدار بهره بردارى شبکه هاى فاضالب منطقه  4  اصفهان

99-4-312 (CCTV) عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و تعویض، ویدئومترى
11,015,195,850420,455,000جارىدر مدار بهره بردارى شبکه هاى فاضالب منطقه  فوالدشهر

4,065,773,575203,288,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه 6 شهر اصفهان 99-4-313

عملیات مدیریت بهره بردارى فاضالب و نگهدارى تصفیه خانه 99-4-314
24,757,396,650832,721,000جارىفاضالب قهدریجان ، مینادشت و پمپاژ جعفرآباد منطقه فالورجان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهراحمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم
آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى- نوبت اول

شهردارى شاهین شهر به استناد ابالغ اعتبار دولتى سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور به شماره 3 مورخ 
1399/11/01 در نظر دارد نسبت به خرید لوازم یدکى و قطعات جهت بازســازى 8 دستگاه اتوبوس شهرى از طریق 
مناقصه عمومى یک مرحله اى، طبق اسناد مندرج در آگهى از محل اعتبارات دولتى به مبلغ 7/000/000/000 ریال اقدام 
نماید. بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به ذیحسابى دولتى شهردارى واقع 
در شاهین شهر، بلوار امام خمینى میدان فاطمیه مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه

 مورخ 1399/12/19 به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز سه شنبه 
مورخ 1399/12/19 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد.

سایر شرایط:
1- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 350/000/000 ریال (5٪ اعتبار مربوطه) است که مى توان به صورت ضمانت نامه بانکى 
معتبر سررسید سه ماهه یا واریز آن به حساب شماره IR 220100004061011407671028 نزد بانک مرکزى جمهورى 

اسالمى ایران به عنوان تمرکز وجوه سپرده اقدام نمود.
2- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است.

م.الف: 1097390
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نسفارش دادند به «داِدستان»  ب ارش ا ن ا ش «دادستان»فا به ِسفارشدادند
بهبزنندضربه بزنند بزض ضربهبزنندرب

بر
جذب ی
 لیگ بی
بازى ه
مى شو
فر
ا

سالروز وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد 

انتصاب جنابعالى در مسئولیت جدید را صمیمانه تبریک 
گفته، توفیق روزافزون شما را در ارائه خدمتى ماندگار 
و اثر بخش در مجموعه ذیربط از خداوند متعال مسئلت 

مى نماییم. 

جناب آقاى مهندس هادى نباتى نژاد
مدیر محترم روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه اصفهان

ایرج ناظمى – روزنامه نصف جهان
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رئیس جمهورى گفت: اینکه به فردى به نام حسن روحانى 
اهانت مى کنند مهم نیست، اما عنوان ریاست جمهورى 
غیر از فرد است. کسى حق ندارد که این عنوان را تخریب 
کند. این وظیفه همه ماســت که عنوان را حفظ کنیم به 
خصوص که به انتخابات ریاســت جمهورى سال آینده 
نزدیک هستیم و مى خواهیم مردم مشارکت حداکثرى 

داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در جلسه هیئت 
دولت اضافه کرد: این گونه مى خواهید مشارکت حداکثرى 
داشته باشند که چه کار کنند. رئیس جمهورى انتخاب کنند 
که از فرداى انتخاب تابلو و سیبل همه تیرهاى زهرآگین و 

فحاشى و تهمت شود. براى چه مردم این کار را بکنند مگر 
بیکار هستند که پاى صندوق رأى بروند.

رئیس دولت دوازدهم تأکید کرد: من مى ترســم پشت 
پرده دستى در کار باشد که بخواهند مردم را از انتخابات 
مأیوس کنند و به مردم بگویند کجا مى روید؟ چه کسى 
را مى خواهید انتخاب کنید؟ اراده دست ما است نه دست 
شما، شما مردم کاره اى نیســتید. نگذاریم چنین فکرى 
پشت پرده توســعه پیدا کند. روحانى گفت: تمام آنهایى 
که توسط مردم انتخاب مى شوند و یا توسط مردم انتخاب 
نمى شوند و طبق قانون انتصاب مى شوند، داراى احترام 

و جایگاه هستند. 

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: ما براى گران کردن 
اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، ایــن امر در اختیار 
خودمان است و همانطور که در این چهار سال سعى کردیم 
قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجــازه نمى دهیم اینترنت 

گران شود.
محمدجواد آذرى جهرمى در پاسخ به سئواالت خبرنگاران 
درباره مصوبه دولت که به گرانى اینترنت منجر مى شــود، 
افزود: صحبت هایى که برخى در فضــاى مجازى عنوان 
مى کنند نادرست است. وى بیان کرد: برخى مى گویند دولت 
به دنبال گران کردن اینترنت است، ما خودمان اختیار گران 
کردن تعرفه را داریم و نیاز به اخذ مجوز از مجلس شوراى 

اسالمى براى این کار نیست.  وزیر ارتباطات ادامه داد: چند ماه 
پیش نیز اپراتورها تعرفه را گران کردند، اما دولت ایستاد و اکثر 

قیمت ها به قبل بازگشت.
جهرمى گفت: این مصوبه ضد توسعه و عدالت اجتماعى است 
و در شرایط  کنونى که مردم درگیر مشکالت هستند و فضاى 
مجازى به عنوان قوت غالبشان شده، باال بردن تعرفه ظلم است. 
وى تأکید کرد: ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشتیم و باز هم  
ایستادگى خواهیم کرد تا این اتفاق رخ ندهد.  با اقدام مجلس 
در تصویب افزایش 10 درصدى حق السهم دولت از اپراتورها، 
بهاى اینترنت به طور چشمگیر گران مى شود و درآمد آن به 

صداوسیما تعلق خواهد گرفت.

کسى حق ندارد عنوان ریاست 
جمهورى را تخریب کند

آذرى جهرمى: اجازه نمى دهیم 
اینترنت گران شود

واکسن فعالً اجبارى نیست
   ایرنــا | کیانوش جهانپور، سخنگوى سازمان 
غذا و دارو درباره اجبارى یا اختیارى بودن تزریق 
واکســن کرونا گفت: تزریق واکسن کرونا اکنون 
اجبارى نیســت و داوطلبانه اســت اما در مسیر 
واکسیناســیون در هفته ها و ماه هــاى آینده که 
واکسیناســیون گسترده مى شــود، ممکن است 
دریافت برخى خدمات در کشــور مستلزم داشتن 

گواهى واکسیناسیون باشد. 

تجرد یک سوم 
جمعیت مردان

   ایسنا | شــهال کاظمى پور، جمعیت شناس 
ضمن ارائــه آمارى از وضعیت مــردان جامعه در 
کشور مى گوید: براساس آمارهاى سال 95 و طبق 
گزارشــات موجود، در حال حاضر 84 میلیون نفر 
جمعیت ایران را تشکیل مى دهند که از این تعداد 
43 میلیون نفر (معادل 50/5درصد) مرد هستند. وى 
درباره وضعیت تأهل جامعه مردان توضیح مى دهد: 
21 میلیون نفر داراى همسر، 350 هزار نفر بدون 
همسر در اثر فوت، 400 هزار نفر بدون همسر در 
اثر طالق و 12 میلیون نفر ازدواج نکرده هستند؛ به 
عبارتى یک سوم جمعیت مردان 10 سال به باال، 

مجرد هستند.

خبرى از تکاپوى نوروزى 
نیست

   ایلنا | دبیر اتحادیه بنکــداران مواد غذایى 
اظهار کرد: بــا اینکه در اســفندماه قرار داریم و 
نزدیک به عید هســتیم اما متأسفانه نشانه اى از 
عید در فروشــگاه ها نمى بینیم، خبرى از جنب و 
جوش همیشگى نیست. این موضوع نه به علت 
فراموش کردن عید بلکه به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم اســت به طورى که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته دســتکم 35 درصد کاهش 

تقاضا داریم.

ادعاى عجیب
 بهروز افخمى 

   مهر | در روزهاى اخیر عکس هایى از مراحل 
تولید ســریال «رعد و برق» به کارگردانى بهروز 
افخمى در فضاى مجازى منتشر شد که با حجمى 
از انتقادات نسبت به رعایت نکردن پروتکل هاى 
بهداشتى در پشت صحنه آن مواجه شد.   افخمى در 
این باره اظهار کرد: در طول بهار آمارهاى جهانى را 
که بررسى کردم دیدم ویروس با نزدیک شدن به 
فصل گرم ضعیف مى شود و گفتم اگر قرار هست 
بگیریم در تابستان مبتال شــویم. یکسرى کارها 
مثل غرغره آب نمک را که بــه تجربه هم ثابت 
شده جلوگیرى مى کند کنار گذاشتم. اوایل تابستان 
کرونا گرفتم و سبک هم گرفتم و کارى هم با ریه ام 
نداشت. در طول تابستان نصف گروهمان و در پاییز 
اغلب گروه کرونا گرفتند. پس با خیال راحت بدون 
ماســک و پرهیزهاى مربوط به این آنفلوآنزا که 
از آنفلوآنزاهاى دیگر هم ضعیف تر است کارمان 

را کردیم!

شیوع باالى تریاك
 بین کارگران

   ایلنــا | دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
به شــیوع باالى مصرف مواد مخدر تریاك در 
بین کارگران اشــاره کرد. اسکندر مؤمنى درباره 
اقدامات صورت گرفتــه در این خصوص گفت: 
نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بخش کارگرى 
زیاد است، از همین رو ما توافقاتى با وزارت رفاه 
و سازمان فنى و حرفه اى درخصوص پیشگیرى 
داشــته ایم که امیدواریم به نتیجه برسد. وى در 
پاســخ به این ســئوال که مصرف چه نوع ماده 
مخدرى در میان کارگران شــایع است، گفت: 
مصرف مواد مخدر سنتى از جمله تریاك در میان 

کارگران شایع است.

رئیسى رد کرد
   جماران |  توکلى بینا یکى از قدیمى ترین اعضاى 
حزب مؤتلفه اسالمى مى گوید رئیسى کسى است که 
از نخســتین روزهاى قوه قضاییه در قوه قضاییه بوده و 
به وضوح همه چیز را مى دانــد. لذا به او براى حضور در 
انتخابات ریاست جمهورى سال 1400 پیشنهاد داده اند 
و قبول نکرد. بینا تصریح مى کند: بزرگ ترین جایى که 
ما مى توانیم کار کنیم، قوه قضاییه است. مثًال در مورد 
کارخانه هایى که گرفته اند ایشان ایستاده و صاحبان آنها 
را وادار مى کند وام ها را اصالح مى کنند و مى گوید براى 

تولید نباید سختگیرى شود.

احمدى نژاد علیه حزب ا...
   روزنامــه جمهورى اســالمى | محمود 
احمدى نژاد، علیه حزب ا... لبنان هم موضع گرفت. وى 
در مصاحبه با شبکه «الجدید» لبنان که ضدحزب ا... 
است گفت: مسائل ســوریه باید مطابق خواست مردم 
ســوریه پیش برود نه دخالت ایران، حزب ا... و دیگر 
نیروهــاى نیابتى خارجــى. احمدى نژاد کــه در این 
مصاحبه تالش کرد وانمود کند مردم ســوریه همان 
کسانى هســتند که علیه دولت این کشور مى جنگند، 
حضور قانونى حزب ا... و نیروهاى ایرانى در ســوریه 
که به دعوت دولت این کشــور صورت گرفته است را 

«دخالت» نامید.

ماله کش؟!
   دیده بان ایران | برخى شــنیده ها حاکى از این 
است که درجلســه غیر علنى هفته گذشته مجلس که 
بابت «قانون اقدام راهبردى براى لغو تحریم ها» برگزار 
شده بود میان موافقان و مخالفان این طرح جدال لفظى 
تندى صورت گرفته است. از قرار معلوم قالیباف و زاکانى 
با توافق ایران با آژانس موافق بوده اند اما جدل لفظى بین 
نمایندگان به قدرى باال گرفته که سیدنظام موسوى از 
مخالفان توافق خطاب به قالیباف و زاکانى گفته است که 

شما ماله کش دولت هستید!

تا پایان اسفند 
   ایســنا | جلســه کمیسیون مشــترك مجمع 
تشخیص مصلحت نظام براى بررسى لوایح پالرمو و 
سى اف تى به ریاست دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام برگزار شــد. در این نشســت محسن رضایى 
گفت: پیرو درخواســت رئیس جمهور از مقام معظم 
رهبرى و موافقت معظم له با تمدید زمان بررســى 
این دو الیحه، در جلســات متعدد کار کارشناســى 
انجام و پیشــنهاد هاى مختلف، بررسى شده است و 
تالش مى کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایى مجمع 

را اعالم کنیم.

آغاز پرداخت بدهى
 کره جنوبى

   ایرنــا | رئیس کل بانک مرکــزى گفت: پولى که 
بانک مرکزى از کره جنوبى طلب دارد هفت میلیارد دالر 
است، اما قرار شده که پرداخت ها حداقل با یک میلیارد 
دالر آغاز شود. عبدالناصر همتى افزود: کره جنوبى خود 
خواستار مذاکره براى پرداخت شده است و راه را به آنها 
نشــان داده ایم و دســتور پرداخت صادر شده، بنابراین 
هر زمانى کــه بخواهند این پرداخت انجام مى شــود و 
چنانچه پرداخت عملیاتى نشــود، پیگیرى هاى الزم 

انجام خواهد شد.

373 اکانت بسته شد
   تابناك | توییتر اعالم کرد 373 اکانتى که مرتبط با 
کشورهاى روسیه، ارمنستان و ایران بوده اند را به دلیل 
نقض سیاست هاى این شــبکه اجتماعى، حذف کرده 
است. شرکت توییتر اعالم کرد 238 اکانتى که از داخل 
ایران فعالیت مى کردند را بــه دلیل تخلفات مختلف از 
سیاست هاى این شرکت حذف کرده است. همچنین 
100 اکانت مربوط به روســیه و 35 اکانــت مرتبط با 

ارمنستان حذف شدند.

خبرخوان

رئیس مرکز روابــط عمومى و اطالع رســانى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: ارادت وزیر و 
مجموعه وزارت بهداشت به کارکنان خدوم آرامستان ها 
و متصدیان تغسیل و تطهیر مانند همه همکاران در خط 
مقدم درمان و مدافعان سالمت بر کسى پوشیده نیست.

کیانوش جهانپور درباره حاشیه هاى پیش آمده پس از 
صحبت هاى روز گذشته وزیر بهداشــت، افزود: روى 
سخن و محتواى صحبت هاى وزیر بهداشت مشخص تر 

از آن بود که برخى تعمداً با تحریــف و حذف مقدمه و 
مؤخره به دنبال انحراف مخاطب و افــکار عمومى از 

اصل کالم باشند.
 سعید نمکى وزیر بهداشت هفته گذشته در صحبت هایى 
که با گالیه همراه بود گفت: فقط ما ته رودخانه زخمى 
و جنازه جمــع مى کنیم، خب به جاى وزیر بهداشــت، 
مدیرکل مرده شــورخانه بگذارید. وزیر بهداشت براى 

چه مى خواهید؟

وزیر بهداشت ارادت دارد!

اســطوره فوتبــال برزیل در مســتند جدید ســاخت 
«نتفلیکس» به همراه واکر و ویلچر دیده شــده است. 
مستند «پله» فیلمى به تهیه کنندگى نتفلیکس شامل 
مصاحبه هاى این اســطوره و اطرافیان وى مى شود. 
فیلم به جزئیاتــى مى پردازد که تاکنــون در عمر 80 
ساله پله به آن پرداخته نشده بود، اما قبل از آن وضعیت 

جسمانى وى تمام داستان را برایمان بازگو مى کند.
در صحنه شروع فیلم پله نشان داده مى شود که با واکر 
خود براى نشستن روى صندلى اتاق تقال مى کند و قبل 
از شروع مصاحبه دســتگاه را کنار صندلى مى گذارد. 
مشــکالت حرکتى او هنگامى که با ویلچر به سمت 
باربیکیواش مى رود بیشتر نمایان مى شود. گفتنى است 
پله قبًال تحت عمل جراحى لگن قرار گرفته بود اما طبق 
ادعاى پسرش، ادینیو، دوران ریکاورى وى طبق برنامه 

پیش نرفته است.
سال گذشته پسرش در یک مصاحبه تلویزیونى اعالم 
کرد: او بسیار شکسته شده. جراحى لگن داشته و مشکل 

حرکتى پیدا کرده و همین برایش باعث نوعى افسردگى 
شــده. تصور کنید او پادشاه فوتبال اســت و همیشه 
چهره اى با ابهت از خود به جاى گذاشته ولى االن به 
درستى نمى تواند راه برود. او خجالت مى کشد، دلش 

نمى خواهد بیرون رفته و دیده شود.
اما در مســتند جدید ســاخته شده توســط نتفلیکس 
این ادعاها رد شــد. به گفتــه «نیکــوالس»، یکى از 
کارگردان هاى این مســتند، آنها 8 مــاه صرف مذاکره 
با نمایندگان پله بــراى تهیه مصاحبه بــا وى بوده اند. 
نیکوالس مى گوید: در 65 سال گذشته هر بار که بیرون 

از خانه مى رفته میکروفونى مقابل صورت خود مى دیده.
یکــى از تأثیرگذارترین صحنــه هایى کــه در این 
مســتند به چشــم مى خورد، صحنه گریه کردن پله 
اســت که لحظات باال بــردن جام در جــام جهانى 
1970 را به یاد مــى آورد و درباره آنهــا مى گوید. در 
آن زمان کــه در برزیــل دیکتاتــورى نظامى وجود 
داشت این قهرمانى باعث تغییر روحیه مردم به سمت

 شادمانى شد.

«پله»، ویلچرنشین شده است

رئیس پلیس پایتخت از دســتگیرى یک خرابکار با جلیقه 
انتحارى و انواع ســالح در یکــى از عوارضى هاى تهران 

خبر داد.
سردار حسین رحیمى گفت: در چند روز گذشته فردى خرابکار 
که از سوى معاندین هدایت شده و قصد خرابکارى در یکى دو 
نقطه را داشت،  با هوشیارى مأموران در یکى از عوارضى هاى 

تهران شناسایى و دستگیر شد.
وى با بیان اینکه این فرد سالح، جلیقه انفجارى، موادمحترقه، 
ریموت و... را به همراه داشت، گفت: این فرد با نشان دادن 
بمبى که در زیر لباس خود داشــت مدام مأموران را تهدید 
مى کرد اما مأموران پلیس و به خصوص مأموران یگان امداد 

با تیزهوشى این فرد را دستگیر کردند.
سردار رحیمى در مورد شیوه دســتگیرى این فرد نیز گفت: 
عملیات دستگیرى این فرد بین 30 تا 45 دقیقه طول کشید تا 

اینکه یکى از سرگردهاى ما که کامًال خودش را آماده شهادت 
کرده بود خودش را به روى ایــن فرد انداخت و همزمان نیز 

مأموران موفق شدند بمب همراه او را خنثى کنند. 
به گزارش «ایســنا»، سردار حســین رحیمى همچنین در 
توضیح بیشتر دراین باره، گفت: مدتى قبل فردى به عنوان 
مسافر سوار بر خودرویى شده و در طول مسیر با یک اسلحه 
کلت کمرى اقدام به تهدید راننده کرده و از راننده مى خواهد 

تا با او همکارى کند.
وى با بیان اینکه راننده با هوشیارى موضوع را به پلیس اطالع 
داد، گفت: سرانجام این فرد در محدوده عوارضى تهران-قم 
مورد شناسایى قرار گرفت و مأموران اقدام به متوقف کردن 
خودروى حامل وى کردند. در گام نخست راننده و این فرد را از 
یکدیگر جدا کرده و مدتى بیش از نیم ساعت اقدام به صحبت 
و رایزنى با او مى کنند اما این فرد بدون توجه به حرف هاى 

پلیس مدام با نشان دادن ادوات و جلیقه انفجارى همراهش 
مأموران را تهدید مى کند.

فرمانده انتظامى تهران بزرگ با اشــاره بــه حضور یگان و 
فرمانده یگان چــک و خنثى به محل گفــت: پس از آنکه 
صحبت ها با این فرد مؤثر واقع نشــد یکى از مأموران ما در 
حرکتى ایثارگرانه و شهادت طلبانه و در پوشش تحویل دادن 
تلفن همراه به این فرد نزدیک شده و او را روى زمین خواباند. 
در ادامه تیم چک و خنثى نیز وارد عمل شده و مواد منفجره 

همراه این فرد را خنثى کردند.
وى با بیان اینکه از این فرد جلیقــه انفجارى، مواد آتش زا، 
خرج هاى مواد منفجره، کلت کمرى، دو خشاب و بیش از 30 
تیر جنگى کشف و ضبط شد، گفت: این فرد در اختیار مقام 

قضایى قرار دارد و تحقیقات از او در حال انجام است.
سردار رحیمى در پاسخ به پرسش «ایسنا» در مورد تابعیت، سابقه 

دار بودن و اهداف این فرد نیز گفت: در تحقیقات ما مشخص شد 
که این فرد ایرانى حدود شش ماه تحت نفوذ معاندین قرار داشته 
و چند نقطه در مرکز تهران را نیز به عنوان هدف خود انتخاب 
کرده بود. این فرد تاکنون سابقه اى نداشته اما تحقیقات از وى 
و همچنین تحقیق براى شناسایى رابطین و دیگر همدستانش 

در حال انجام است.

جزئیات دستگیرى خرابکار انتحارى در عوارضى تهران-قم

ارتش آمریکا در حال توسعه قوى ترین لیزر دنیاست که 
میلیون ها بار از سیستم فعلى قوى تر خواهد بود.

بیشتر سالح هاى لیزرى یک پرتو مستقیم را تا وقتى که 
هدف ذوب شده یا آتش بگیرد شلیک مى کنند. اما لیزر 
تاکتیکى فوق کوتاه پالسى ارتش مى تواند انفجارهاى 

کوچک و به شکل پالس ایجاد کند.
این لیزر مــى تواند بیــن 10 تا 15 ثانیه ســطح یک 
هواپیماى بدون سرنشــین را به طور کامل تبخیر کند. 
گفته مى شود با هر بار شــلیک این لیزر، سیستم هاى 

الکترونیکى نزدیک محل شلیک دچار اختالل مى شوند 
و اگر انسان در مجاورت آن باشد مى تواند دچار صدمات 
مختلفى از جمله مشکالت پوستى و نابینایى دائمى شود.

ارتش آمریکا برنامه ریزى کرده که نمونه اولیه واقعى 
این لیزر را تا اوت سال 2022 رونمایى نماید. همچنین 
ارتش آمریکا ســرمایه گذارى کالنى در ســالح هاى 
لیزرى خود انجــام داده که هدف از آنهــا از بین بردن 
هواپیماى بدون سرنشین، خمپاره و موشک دشمن از 

فاصله دور و بدون تلفات جانى است.

ارتش آمریکا در حال ساخت قوى ترین لیزر دنیا

«بیل گیتس»، مؤسس مایکروســافت ضمن هشدار به 
خریداران بیت کوین معتقد اســت هرکس که از «ایالن 
ماســک»، ثروتمندترین انســان جهان کمتر پول دارد، 
هنگام خرید بیت کوین باید مراقب باشــد. او در گفتگو با 
«امیلى چانگ»، خبرنگار بلومبرگ، گفته است ماسک به 
شــیوه هایى مدیریت معامله  پیچیده اى دسترسى دارد که 
در اختیار سرمایه گذاران عادى نیست. وقتى از گیتس درباره  
آسیب پذیرى قیمت بیت کوین و ســقوط آن تنها با یک 

توییت سئوال شد (منظور پست هاى شخصى ایالن ماسک 
در رسانه هاى اجتماعى است)، گیتس گفت ایالن ماسک 
از چنین سقوط هایى در بازار مبراست: «ایالن ماسک بسیار 
پولدار و آدم بسیار پیچیده اى است. به نظر من بیت کوین 
اتفاقى باال و پایین نمى شود.» پنجم اسفند و تنها دو هفته 
بعد از اینکه تسال، شرکت ایالن ماسک 1٫5 میلیارد دالر 
بیت کوین خرید، قیمت بیت کوین با سقوطى 20 درصدى 
مواجه شد. در همان زمان، تقریباً 400 میلیارد دالر از ارزش 
جهانى بازار رمز ارز  کاسته شد. جالب است بدانید این سقوط 
تنها چند ســاعت بعد از اظهارنظر ماسک درباره  باال بودن 
قیمت بیت کوین و اتریوم  (ETH) در آن زمان بود. گیتس 
مى گوید سرمایه گذاران معمولى نباید کورکورانه دنبال کننده  
هیجان ناشى از حرکات ایالن ماسک باشند و کسانى که 
میلیاردر نیستند، باید مراقب باشند: «به نظرم کسانى که 
به اندازه  کافى پول ندارند، در این هیجان ها غرق مى شوند. 
نظر کلى من این است: اگر به اندازه  ایالن پول ندارید، بهتر 

است مراقب باشید.»

اگر از «ایالن ماسک» کمتر پول دارید، مراقب باشید!

بدون شک «ایزاك نیوتن» یکى از بزرگ ترین دانشمند تاریخ 
بشریت است. نیوتن در زمان خودش به حدى مشهور شد که 
حتى برخى او را فرشته یا ایزد دانسته و از این تعجب مى کردند 
که یک موجودى مثل او اصًال چگونــه آب و غذا مى خورد! 
با این حال، حتى همین نیوتن که بدون شــک نماد عقل در 
اروپاى عصر جدید بود، تحقیقات عجیبى داشــته که شاید 

خیلى به مذاق ما خوش نیاید.
«فریتز الیبر»، محقق در این باره مى گوید: «همه مى دانند 
که نیوتن دانشمند بزرگى اســت. اما عده کمى به یاد دارند 
که او نیمى از عمر خود را صرف کیمیاگرى و یافتن ســنگ 

جادو کرد.»
بله درست است؛ نیوتن به جز ریاضیات، به علوم دیگرى نیز 
عالقه داشته که در رأسش کیمیاگرى بوده است. البته این 
اتفاق نباید ارج و عظمت این دانشمند را کم کند. نباید از یاد برد 
که در آن زمان، دنیا هنوز در سایه عقاید خرافى، جادوگرى، 
کیمیاگرى و باور هاى قرون وسطایى به سرمى برد. اروپا تازه 
داشت وارد عصر جدید مى شد و ســاده ترین مسائل علمى 
که امروز از نظر ما بدیهى تلقى مى شوند، درآن دوران هنوز 
ناشــناخته بودند. در نتیجه، کیمیاگرى نیوتن تا حد زیادى 

قابل درك است.
نیوتن هزاران صفحه مطلب مبهم، رمزى و عجیب در مورد 
کیمیاگرى دارد. دست نوشــته هاى نیوتن توسط اعضاى 
خانواده اش نگهدارى مى شــد تا زمانى که در سال 1936 

جدا جدا فروخته شدند. دانشمندان و مؤسسات دولتى زیادى 
سعى کردند این دست نوشته ها را جمع آورى کنند اما یافتن 

برخى از آنها مشکل بود. حاال بسیارى از دست نوشته هاى 
نیوتن رمزگشایى شده و مطالب بسیار جالب و عجیبى از آن 

به دست آمده است.
مثًال یک پژوهشــگر کانادایی به نام «استیفن سنوبلن» در 
سال 2003 فاش ســاخت که یکى از دستخط هاى رمزى و 
عجیب ایزاك نیوتن (متعلق به ابتداى قرن 18) نشان مى دهد 
که او با محاسبات پیچیده اي پیشگویی کرده جهان در سال 

2060 پایان می یابد.
کیمیاگران در هر عصرى به دنبال سنگ فیلسوف یا «حجر 
الفالسفه» بودند. آنها در پى این بودند تا با استفاده از این شىء 
افسانه اى فلزات را به طال تبدیل کرده و همینطور به راز عمر 
جاودان دست یابند. البته تالش ها کامًال عبث نبودند. یافتن 
اسیدهاى هیدروکلریک، سولفوریک و نیتریک نتیجه تالش 
کیمیاگران اولیه  مسلمان براى دستیابى به سنگ جادو بودند 

که هر سه هم در صنایع مدرن کاربردى حیاتى دارند.
نیوتن هم در عیــن حال، شــیفته  ایده کیمیاگرى شــده 
بود. تخمیــن زده مى شــود او یک میلیــون واژه در مورد 
کیمیاگرى نوشته باشد و در ســال هاى بین 1670 و 1680 
مجموعه اى از دســتورالعمل هاى موجــود کیمیاگرى را 

دستنویس و تصحیح کرده باشد. 
نیوتن نیمه دوم عمر خود را یکسره صرف مطالعات کیمیاگرى 
کرد. او سال هاى ســال به مطالعه نقشه طبقه همکف معبد 
گمشده سلیمان در بیت المقدس گذراند و زبان عبرى را هم 
براى همین فرا گرفت تا سرنخ هاى ریاضى براى پیداکردن 
تاریخ دومین بازگشت مسیح و پایان جهان را در آن پیدا کند.

روى دیگر «نیوتون»؛ پیشگویى دانشمند بزرگ

آیا جهان در سال 2060 نابود مى شود؟

  محمد سرپناه / روزیاتو |
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با تخفیف، کتاب بخرید
طرح «زمستانه کتاب» همزمان با سراسر کشور از امروز 
9 اسـفند در کتابفروشـى هاى اصفهان برگزار مى شود. 
طرح «زمستانه کتاب» به همت معاونت فرهنگى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، از 9 تا شانزدهم اسفند به مدت 
یک هفته، همزمان با سراسر کشور در کتابفروشى هاى 
اصفهان برگـزار مى شـود. عالقه منـدان بـا مراجعه به 
کتابفروشى هاى عضو این طرح مى توانند تا سقف 200 
هزار تومان با ارائه کارت ملى از تخفیف 25 درصدى ویژه 

کتاب هاى تألیفى و کتاب هاى ترجمه بهره مند شوند. 

بخشش محکوم به قصاص 
زندانى 55 سـاله محکوم به قصاص در پاى چوبه دار از 
مرگ حتمى نجـات یافت. یدا... سـعیدى، رئیس زندان 
مرکزى اصفهان گفت:  : زندانى (ب ر) که سه سال پیش 
در جریـان اختالف خانوادگى برادر 47 سـاله خـود را به 
قتل رسانده بود همسر و دو دختر مقتول در آستانه میالد 
باسـعادت حضرت على (ع) و روز پدر پـس از گفتگوى 
نهایى از حق خود گذشـتند و بدون هیچ چشـم داشـتى 

عموى خود را بخشیدند.

اهداى 60 نسخه خطى قرآن 
60 نسخه نیم جزء دست نویس قرآن کریم با خط نسخ و 
مزین به تذهیب اهدایى علیرضا بهنام، خیر نیک اندیش 
اصفهانى به موزه و مرکز اسناد تاریخى دانشگاه اصفهان 
اهدا شد. به گفته سیدمسعود بنکدار، رئیس موزه و مرکز 
اسـناد دانشـگاه اصفهان، این اثر فاخر متعلق به مرحوم 
یعقوب بهنـام را فرزنـدش علیرضا بهنام کـه در آمریکا 

زندگى مى کند، به دانشگاه اصفهان اهدا کرده است. 

معرفى برگزیدگان آبفا 
مراسـم اختتامیه اولین جشـنواره هنرورى کارکنان آبفا 
روز پنجم اسـفندماه99 برگزارشـد. این جشـنواره در 8 
محور«موسیقى»، «چند رسانه اى»، «خاطره و داستان 
نویسـى»، «مقاله»، «نقاشـى و کاریکاتور(بزرگسال و 
کودك)»، «هنرهاى تجسمى»، «شعر و خوشنویسى»، 
«عکاسى» برگزارشـد و از میان آثار رسیده به دبیرخانه، 

29 اثر برگزیده شناخته شد.

افزایش لوله گذارى
 درخمینى شهر

به گزارش روابط عمومى آبفا خمینى شهر ، عملیات لوله 
گـذارى آب در منطقه طى ده ماهه سـال 99 نسـبت به 
مشابه سال قبل 81درصد افزایش یافته است. به گزارش 
قسمت بهره بردارى و توسعه شبکه آب منطقه 18هزار و 
821 متر لوله گذارى آب در ده ماهه سال 99 اجرا شده در 
صورتى که متراژ لوله گذارى آب طى ده ماهه منتهى به 

دیماه سال گذشته، 10 هزار و 420متر بوده است.

تودیع در مخابرات 
جلسه تکریم و معارفه رئیس شوراى فرهنگى مخابرات 
منطقه اصفهان با حضور مدیر منطقه و اعضاى شوراى 
فرهنگى ایـن مجموعـه برگزار شـد. در این مراسـم از 
خدمات حجت االسـالم والمسـلمین محمـد کیانى در 
زمان تصـدى مسـئولیت شـوراى فرهنگـى مخابرات 
منطقه اصفهان قدردانى و اسماعیل قربانى مدیر منطقه 

،مسئولیت این شورا را عهده دار شد. 

جمع آورى 300 متر دام 
رییـس اداره محیـط زیسـت سـمیرم از کشـف و 
جمع آورى 300 متر دام ماهیگیرى غیرمجاز در سـد 
حناى این شهرسـتان خبر داد. محمد عباسـى اظهار 
داشت:  این حجم از دام ماهیگیرى توسط محیط بانان 
منطقه شکار ممنوع حناى سمیرم به هنگام گشت زنى 
شناسـایى و جمع آورى شـد. وى ادامه داد:  متخلفان 
با وجود پاییـن آمدن حجـم زیادى از آب این سـد در 
سـال هاى گذشـته باز هم در مواردى اقدام به صید یا 
شکار غیرمجاز مى کنند که طبق قانون با آنها برخورد 

مى شود.

خبر

اصرار براى کشیدن جاده دوم براى روستاى 10 خانوارى 
ِوزِوه از منطقه پشتکوه شهرســتان فریدون شهر با هدف 
خدمات رسانى از دل متراکم ترین جنگل هاى زاگرسى به 
بهاى نابودى چند هزار بلوط و درختان ارزشمند و حتى در 
معرض انقراض ذخیرگاه هاى جنگلى که عمر بعضى از آنها 
به 500 سال هم مى رسد موجب تعجب کارشناسان منابع 

طبیعى شده است.
گرچه طرح ایجاد جــاده دوم وزوه با مخالفــت اداره کل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهــان و اداره کل 
حفاظت محیط زیســت روبه رو شده اســت اما اظهارات 
کارشناسان منابع طبیعى حاکى از اصرار و فشار بر مقامات 

استان اصفهان و سازمان جنگل ها براى عبور این جاده با 
شعار محرومیت زدایى است، اقدامى که همه را دچار این 
شک و گمان کرده که این اصرار براى  پیشبرد کدام هدف 
مى خواهد  ارزشمندترین رویشــگاه جنگلى زاگرس را به 

مسلخ ببرد.
مرتضى برزو زاده، رئیس اداره جنگل کارى  اداره کل منابع 
طبیعى استان اصفهان به «ایرنا» گفت: آیا الزم است براى 
روستاى ده خانوارى که یک جاده هم دارد جاده دومى را 
بزنیم و بیش از چهار هزار درخت کهنسال را قطع کنیم. برزو 
زاده معتقد است که  هدف کمک به مردم آن منطقه نیست 

و اهداف دیگرى پشت پرده این ماجراست.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شهردارى اصفهان از نصب بارکدخوان QR (اصکیف) 
روى سه هزار تاکســى شــهر خبر داد و گفت: اصکیف 

شکست پروژه تاکسى متر را جبران کرد.
هادى منوچهرى اظهار کرد: نصب سامانه هوشمند روى 
تاکسى هاى شهر در سال هاى 90 تا 94 و تحمیل هزینه 
به رانندگان تجربه اى ناموفق بود اما در اجراى طرح جدید 
آموزش، نصب و راه اندازى سامانه هوشمند پرداخت کرایه 
تاکســى از طریق کد QR و اپلیکیشن اصکیف رایگان 

است و هیچ هزینه اى براى رانندگان ندارد.
وى افزود: با اجراى این طرح مسافران تاکسى در اصفهان 

مى توانند در صورت استفاده از خدمات تاکسى هاى متصل 
به ســامانه اصکیف (کیف پول الکترونیکى شهروندان 
اصفهانى) کرایه خود را بدون دغدغه بابت داشــتن پول 
نقد یا وجود پــول خرد براى دریافت مابقــى کرایه و نیز 
بدون نگرانى از ســرایت بیمارى هاى واگیــردار، تنها با 
اسکن کردن بارکد دوبعدى (QR) نصب  شده در داخل 

تاکسى پرداخت کنند.
وى ادامه داد: اگر بانک طرف حساب راننده تاکسى «ملت» 
باشد، کرایه پرداختى در همان لحظه به حساب راننده واریز 
شده و قابل برداشت خواهد بود، در غیر این صورت تسویه 

حساب سه مرتبه در هر شبانه روز انجام مى شود.

نصب اصکیف
 روى 3000 تاکسى

4000 درخت
 در آستانه قطع شدن

فعالیت مهد هاى کودك به زودى در سازمان تعلیم و 
تربیت کودك و زیر نظر آموزش و پرورش پیگیرى 

مى شود.
مدیر کل بهزیستى اســتان در گفتگوى اینترنتى با 
خبر ساعت 20 شــبکه اصفهان با اشاره به فعالیت 
مهد هاى کودك زیر نظر بهزیســتى گفت: صدور 
مجوز فعالیت مهد هاى کــودك زیر نظر آموزش و 
پرورش در اواخر آذر به شــوراى انقالب فرهنگى 

ابالغ شد.
ولى ا... نصر اصفهانى با اشــاره به تشکیل سازمان 

تعلیم و تربیت کودك زیر نظــر آموزش و پرورش 
افزود: نمایندگان حوزه علمیــه قم، کانون پرورش 
فکرى کودکان ونوجوانــان و دیگر ارگان ها در این 
سازمان عضو هستند. وى گفت: اساسنامه تاسیس 

این سازمان تصویب، اما هنوز اجرایى نشده است.
نصر اصفهانى با بیان اینکه بهزیســتى استان آمادگى 
کامل براى حل مشکالت و دغدغه هاى مهد هاى کودك 
را دارد افزود: سازمان بهزیستى تا زمان راه اندازى سازمان 
تعلیم وتربیت کودك همچنان مشــکالت مهد هاى 

کودك را پیگیرى مى کند.

فعالیت مهد هاى کودك زیر نظر سازمان تعلیم و تربیت

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: 34 هزار 
موتورســیکلت رســوبى درپارکینگ هاى نیروى 
انتظامى اصفهان رسوب شده که مالکان مى توانند 
با اســتفاده از طرح هاى تشویقى نسبت به ترخیص 

آن اقدام کنند.
سرهنگ محمدرضا محمدى با اشاره به تمدید مهلت 
طرح ویژه تســهیل در ترخیص موتورسیکلت هاى 
توقیفى رسوبى در اصفهان اظهار داشت: این طرح 

از 17 آبان آغاز شد.
وى با بیان اینکه از ابتداى آغاز این طرح 48 هزار و 
550 موتورسیکلت در پارکینگ هاى نیروى انتظامى 
رسوب شده بود، ادامه داد: با اجراى این طرح تاکنون 

14 هزار و 400 موتورسیکلت ترخیص شده است.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
ویژه تسهیل در ترخیص موتورسیکلت هاى توقیفى 
رسوبى شــامل تخفیف ویژه در هزینه پارکینگ در 
اصفهان عالوه بر دســتورالعمل است، ابراز داشت: 
همچنین در این طرح امکان پرداخت اقساطى جرایم 

معوقه و حذف مازاد جرایم نیز تعریف شده است.
وى با بیــان اینکه طرح ویژه تســهیل در ترخیص 
موتورســیکلت هاى توقیفى رســوبى تا پایان سال 
جارى تمدید شده است، ادامه داد: در حال حاضر 34 
هزار و 400 موتورســیکلت دیگر در پارکینگ هاى 

نیروى انتظامى وجود دارد.

رسوب 34 هزار موتورسیکلت در 
پارکینگ هاى نیروى انتظامى اصفهان

معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: تشدید نظارت بر 17 کشتارگاه مرغ در استان اصفهان 

آغاز شده است.
حسین ایراندوست با اشاره به تشکیل ستاد تنظیم بازار مرغ 
اصفهان اظهار داشت: بر اساس مصوبات این ستاد مرغ زنده 
در مرغدارى 14 هزار و 400 تومان و مرغى که دست مصرف 

کننده مى رسد 21 هزار و 500 تومان نرخ گذارى شد.
معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشاورزى استان اصفهان 
در ادامه با بیان اینکه ثبت هر گونه مرغ ورودى به کشتارگاه ها 
و گوشــت خروجى باید در ســامانه رهتاب ثبت شود، ابراز 
داشت: این امر براى مرغ هایى که به خارج از استان نیز ارسال 

مى شود صدق مى کند.
وى با بیان اینکه حداکثر وزن مرغى که قرار است در اختیار 
مصرف کننده قرار گیرد نیز در هر بسته دو کیلوگرم مصوب 
شده است، ادامه داد: بر این اساس باید مرغ 40 تا 45 روزه در 

اختیار کشتارگاه ها قرار گیرد.
ایراندوست با بیان اینکه میانگین کشتار مرغ در بهمن ماه در 
هر شب در استان اصفهان 530 تن بوده است اضافه کرد: این 

میزان در اسفند ماه به 610 تن رسیده و در زمینه تولید مرغ با 
هیچ مشکلى رو به رو نیستیم.

وى در ادامه با بیان اینکه خروج مرغ از اســتان برنامه ریزى 
شــده نیســت گفت: در حال حاضر مرغ از اصفهان توسط 
مرغدارى ها به استان هاى تهران، مرکزى لرستان، همدان 

و قم ارسال مى شود.
معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشاورزى استان اصفهان 
همچنین به تشدید نظارت بر فعالیت کشتارگاه هاى استان 
اصفهان اشــاره کرد و ابراز داشت: در اســتان اصفهان 17 
کشتارگاه وجود دارد که نمایندگانى از صمت، بسیج اصناف و 
جهاد کشاورزى بر فعالیت آنها با دقت نظارت خواهند داشت.
ایراندوست همچنین در خصوص قیمت تخم مرغ در استان 
اصفهان ابراز داشت: قیمت تخم مرغ درب مرغدارى 14 هزار 

تومان و درب مغازه 16 هزار و 900 تومان اعالم شده است.
وى افزود: قیمت تخم مرغ در بازار اصفهان کنترل شــده و 
روند نزولى دارد ضمن اینکه شــهروندان باید توجه داشته 
باشند که هر کجا قیمت تخم مرغ باالتر از 16 هزار و 900 

تومان بود را به سامانه هاى ثبت شکایت 124 اعالم کنند.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان از کشف 
359 فقره سرقت منزل و اســترداد  اموال مسروقه به مال 
باختگان توســط کارآگاهان این پلیس در بهمن ماه سال 

جارى خبر داد. 
سرهنگ حســین ُترکیان بیان داشــت: اقدامات بسیار 
خوبى در خصوص کنترل و رصد سارقان سابقه دار و غیر 
بومى منازل صورت گرفته که در نتیجــه این اقدامات با 
کاهش هاى قابل توجهى در  خصوص سرقت اموال مردم 

از منازل آنها روبرو بودیم.
وى افزود: در  بهمن ماه ســال جارى 237 سارق منزل در 

سطح استان دستگیر و تحویل مراجع قضائى شده و 359 
فقره سرقت منزل نیز کشف و اموال به سرقت رفته از منازل 

به مال باختگان مسترد شد.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفت : همچنین با 
تالش شبانه روزى، اشراف اطالعاتى و اقدامات هوشمندانه 
توسط کارآگاهان پلیس آگاهى و همکارى سایر یگان هاى 
انتظامى استان اصفهان سه باند سرقت منزل طى بهمن ماه 
سال جارى در استان اصفهان شناسایى و منهدم شدند که 

اکثر اعضاى این باندها افراد سابقه دار و غیر بومى بودند.
ســرهنگ ُترکیان از افزایش  31 درصدى قدرت کشف 

پلیس آگاهى استان اصفهان در زمینه مقابله با وقوع جرم 
ســرقت منزل  خبر داد و عنوان کرد: با مجموعه اقدامات 
صورت گرفته در حوزه قضایى و انتظامى اســتان شاهد 
کاهش وقوع 8,8 درصدى وقوع ســرقت هاى منزل در 
بهمن ماه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.
این مقام انتظامى خاطر نشان کرد: کسانى که منازل آنها 
مورد دستبرد سارقان قرار گرفته مى توانند به منظور پیگیرى 
پرونده خود به پایگاه هاى پلیس آگاهى در ســطح استان 
مراجعه کنند و از روند رســیدگى به پرونده سرقت منزل 

خود مطلع شوند.

همزمان با بازداشت 237 سارق در بهمن ماه اعالم شد

کشف 359 فقره سرقت منزل در 
اصفهان طى یک ماه

آغاز نظارت جدى بر17 کشتارگاه مرغ در اصفهان 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به 
نزدیک شــدن به ایام پایانى سال و افزایش ترددها 
در کالنشهر اصفهان از شــهروندان خواست حتى 

االمکان از ترددهاى غیرضرورى خوددارى کنند.  
ســرهنگ محمدرضا محمــدي بیان داشــت: در 
بررسى هایى که توسط دوربین هاى کنترل ترافیک 

پلیس انجام شــده  است شــاهد افزایش سفرهاى 
درون شــهرى مخصوصا در هســته مرکزى شهر 
اصفهان هســتیم. وى افزود: امید است شهروندان 
فهیم اصفهانى از ترددهاى غیر ضرورى مخصوصا 
در هسته مرکزى شــهر بکاهند تا از شیوع بیمارى 

کرونا پیشگیرى شود.

از ترددهاى غیرضرورى خوددارى شود 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان از مردم 
خواست شیوع ویروس کروناى جهش یافته انگلیسى 
را به عنوان آژیر خطر در استان جدى بگیرند و گفت: 
اصفهان امروز بعد از اســتان خوزستان در خط اول 
حمله ویروس کروناى جهش یافته قرار دارد و باید 

به شدت مراقب بود.

طاهره چنگیز در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت 
استان خوزستان و شیوع گسترده ویروس کروناى 
انگلیســى، گفت: ویروس کروناى انگلیسى باعث 
افزایش سریع و ســهمگین تعداد مبتالیان در این 

استان شده است.
وى با اشاره به اینکه در صورت مراعات شهروندان و 
جدیت بیشتر در رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى، 
تعداد مبتالیــان جدید مثل منحنــى زرد ادامه پیدا 
مى کند، افزود: اما اگر غفلت و عادى انگارى صورت 
گیرد، تجمع و ترددها ادامه داشته باشد، قرار گرفتن 
در فضاهاى بدون تهویه، مراعات فاصله اجتماعى و 
استفاده از ماســک جدى گرفته نشود، ممکن است 
باتوجه به رفتار وحشــیانه ویروس انگلیسى و ورود 

آن به استان اصفهان افزایش جدیدى تجربه کنیم.

چنگیز با بیان اینکه ملتمســانه و صمیمانه از مردم 
استان خواهش مى کنم و هشدار مى دهم مسئولیت 
حفظ سالمت هر فرد در وهله اول به عهده خود فرد 
است، گفت: چنانچه در اســتفاده از ماسک، شستن 
مکرر دست ها، مراعات فاصله اجتماعى، خوددارى 
از تردد نابجا حتى در خیابان ها و معابر چه برسد به 
پاساژها، رستوران ها، هتل ها 
و اماکــن تفریحى و اجتماعات 
توجه نداشــته باشــیم، گرفتار 
موج ویروس وحشــى کروناى 

انگلیسى خواهیم شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان از مردم خواست شیوع 
ویروس کرونــاى جهش یافته 
انگلیسى را به عنوان آژیر خطر 
در استان جدى بگیرند و تصریح 
کرد: تردد بین شــهرى مى تواند افراد را در معرض 
خطر قرار دهند، همچنین تردد بین استانى به ویژه 
با کسانى که با استان هاى مرزى در غرب کشور در 
تماس بودند مى تواند افراد را به شــدت در معرض 

خطر قرار دهد.
وى با بیان اینکه اصفهان امروز بعد از استان خوزستان 
در خط اول حمله ویــروس کروناى جهش یافته قرار 
دارد و باید به شــدت مراقب بود، به شهروندان تاکید 
کرد: اگر کوچک ترین عالئمى پیدا کردید یا افرادى 
که در تماس با مسافران عراق بودند با شما در تماس 
بودند، در اولین فرصت به مراکز بهداشــتى و درمانى 
استان مراجعه کرده و تست دهید تا در صورت آلودگى، 
در اسرع وقت قرنطینه شوید و از چرخش ویروس در 

جامعه جلوگیرى شود.

اصفهان در خط اول حمله کروناى انگلیسى
رئیس اداره نظارت و بازرســى معاونــت درمان تأمین 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت: بیــش از 90 درصد از 
داروخانه ها و اکثر مراکز درمانى براى اجراى طرح نسخه 
الکترونیکى در اســتان اصفهان همراهى داشــته اند و 
دانشــگاه در زمینه اجراى طرح نسخه هاى الکترونیک 

قول همکارى داده است.
سیداحمد طباطبایى با بیان اینکه طرح نسخه الکترونیکى 
در استان اصفهان اجرا شده اســت، اظهار کرد: صدور 
نســخه الکترونیکى یک الزام و وظیفــه ذاتى وزارت 
بهداشت است، اما در استان اصفهان در حوزه مدیریتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در برابر اجراى این طرح 

مشکالتى از جمله نبود زیرساخت ها وجود دارد.
وى ادامــه داد: بیش از 90 درصــد از داروخانه ها و اکثر 
مراکز درمانى براى اجراى طرح نسخه هاى الکترونیک 

در استان اصفهان همراهى داشته اند.
وى تصریح کرد: براى صدور نسخه الکترونیکى نیازى به 
ارائه دفترچه نیست و به دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
این موضوع اعالم شــده اســت، در این زمینه نسخه با 
سربرگ بیمارستان نیز براى تأمین اجتماعى قابل پذیرش 
است و اگر فردى دفترچه بیمه ندارد و تحت پوشش بیمه 
است با اعالم کد ملى مى تواند از تعرفه بیمه استفاده کند.

طباطبایــى در خصوص رفع مشــکالت موجود درباره 
نســخه هاى الکترونیکى، افزود: براى حل مشــکل و 
برطرف کردن مقاومت از سوى مدیریت دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان جلسه اى مشــترك با حضور استاندار 
داشتیم و دانشگاه علوم پزشکى اصفهان قول همکارى 
داده و براى رفع مشکالتى از جمله پذیرش بیماران تحت 
پوشــش بیمه با کد ملى و بدون دفترچه، بین سازمان 
تأمین اجتماعى و دانشگاه علوم پزشکى تفاهم هایى شد تا 
درباره طرح نسخه الکترونیکى به یک نتیجه مؤثر برسیم 
و دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز به سمت اجراى این 

طرح پیش برود.

همراهى داروخانه ها 
در اجراى طرح نسخه 

الکترونیکى

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شــهردارى اصفهان گفت: 
با توجه به تاریخى بودن بازار بزرگ اصفهان ایمن ســازى 
و حفظ و نگهدارى این بازار براى جلوگیرى از بروز حوادث 

ناگوار بررسى شد.
سید رضا جعفریان فر اظهار کرد: جلسه ایمنى و امنیت بازار 
با حضور دستگاه هاى ذیربط و نمایندگان دادستان، سازمان 
بازرسى کل کشور و مدیرکل بازرســى استاندارى برگزار و 
همه دستگاه هاى مدعو با محوریت شناسایى موارد ناایمن و 
خطرزاى بازار بزرگ اصفهان از میدان نقش جهان تا میدان 
امام على (ع) و اقدامات ضرورى جهت ایمن ســازى بازار 
به صورت مقطعى کوتاه مدت بــراى رفع خطرهاى آنى و 

مخاطرات محتمل بحث و تبادل نظر کردند.
وى افزود: درخواست شــهردارى اصفهان و سازمان آتش 
نشانى براى در اختیار قراردادن ســریع هشت مکان براى 

استقرار واحدهاى سازمان آتش نشانى در طول هشت کیلومتر 
مسیر بازار بزرگ اصفهان مطرح و مقرر شد پایگاه هاى آتش 
نشانى فعًال در سه محل سراى خیاط ها، سراى قلندر و سراى 
مخلص با همکارى اداره کل اوقاف و امــور خیریه و اداره 
کل میراث فرهنگى ایجاد شود البته الزم است مجوز تغییر 

کاربرى از کمیسیون ماده 5 نیز صادر شود.
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهردارى اصفهان ادامه داد: با 
استقرار این پایگاه ها در صورت حریق در بازار، امکان حضور 
به موقع آتش نشانى تسریع مى شــود، زیرا به دلیل کثرت 
جمعیت بازار، سازه هاى الحاقى و ســد معبرى که از سوى 
کسبه ایجاد شده، تردد خودروهاى آتش نشانى به سختى 
انجام مى شود این در حالى است که آتش نشانى باید بتواند 
حریق را در ثانیه هاى اولیه اطفا کند تا از حوادث ناگوار در بازار 

و ابنیه تاریخى پیشگیرى شود.

بررسى وضعیت ایمنى بازار بزرگ اصفهان
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مهران مدیرى بعد از چند هفته با دو فصل مرد 
هزارچهره کماکان بــه حضورش در آى فیلم 
ادامه داد و حاال باید منتظر پخش یک سریال 

قدیمى دیگر از او بود.
شبکه آى فیلم این روزها به جایگزینى براى 
سریال هاى جدید تلویزیون تبدیل شده است 
و آمار بیننده ها هم نشان از این موضوع دارد. 
چرا که این شب ها سریال دو سرى مرد هزار 
چهره و مرد دو هزارچهره بیننده هاى زیادى 
را به دنبال داشته اســت همان طور که پیش 
از این 5 فصل پایتخت و حتى در چشم باد که 
چندى پیش روى آنتن بودند به پربیننده هاى 

تلویزیون تبدیل شدند. 
با پایان مجموعه طنز مــرد دو هزار چهره، 
سریال طنز پربیننده فوق لیسانسه ها به عنوان 
جایگزین این سریال در نظر گرفته شده است. 
این سریال تلویزیونى به کارگردانى سروش 
صحت و تهیه کنندگى رضــا جودى، آخرین 
فصل از مجموعه اى ســه فصلى است که در 

سال 1398 پخش شد.
فوق لیسانسه ها هر شب ساعت 21 از شبکه 
آى فیلم پخش مى شود و بازپخش آن نیز در 

ساعت هاى 5 صبح و 13 روز بعد خواهد بود.

اما پخش مجموعه تلویزیونى نقطه چین به 
کارگردانى مهران مدیرى هم از روز دوشنبه 
11 اسفند از آى فیلم آغاز مى شود. نقطه چین 
اولین بار در سال هاى 1382 و 1383 از شبکه 
سه سیما پخش شده و مهران مدیرى، رضا 
شفیعى جم، ســحر جعفرى جوزانى، سحر 
ولدبیگى، سعید پیردوست، سیامک انصارى، 
محمدرضا هدایتى، ساعد هدایتى و سیدجواد 
رضویــان از جمله بازیگرانى انــد که در این 

سریال به ایفاى نقش پرداخته اند.
داستان نقطه چین درباره ساکنان یک آپارتمان 
سه  واحدى است. دو باجناق به نام هاى اردل 
و بامشاد در شــرکت منچولباف که متعلق به 
پدرزن آن هاســت با یکدیگر همکارند. این 
همکارى دو باجناق عالوه  بر مشــکالتى که 
براى این شــرکت پیش آورده، باعث شده 
منیژه و مژده همسران آن ها دچار مشکالتى 

شوند.
آى فیلم این سریال را که در زمره متفاوت ترین 
سریال هاى مدیرى شناخته مى شود، ساعت 
18 هر روز پخش مى کند و تکــرار آن را در 
ســاعت هاى 2 بامــداد و 10 صبح نمایش 

مى دهد.

کارگردان سریال «دادســتان» به حواشى اخیر این سریال 
پاسخ داد. پخش مجموعه تلویزیونى15 قسمتى   «دادستان» 
به کارگردانى مسعود ده نمکى از 22 بهمن در شبکه سه سیما 

آغاز شد. 
ده نمکى درباره ساخت «دادستان» گفت: سریال دادستان 
ادامه همان فاصله طبقاتى و دادستان هایى است که قبال در 
مستند «فقر و فحشا» و سریال «دارا و ندار» نشان دادیم و 
همینطور فیلم سینمایى «رسوایى» 1 و2 که به فساد ادارى 
و ... مى پردازد. حاال این بار با «دادستان» در قالب یک مینى 
سریال مضمون مطالبه گرى و عدالت خواهى به پدیده نفوذ 
با نگاه جدید در قالب یک کار پلیسى اکشن براى مخاطبان 

در نظر گرفتیم.
ده نمکى در خصوص اینکه چقدر شرایط براى پرداختن به 
این موضوعات مهیا بود، توضیح داد: حــرف زدن در زمان 
خودش مهم است، اینکه بعد از 10 سال یک سرى حرف ها را 
در حوزه عدالت خواهى مى زنند نشان مى دهد که آن ها حرف 
زمان خودشان را نمى زنند و این به دست باز بودن کارگردان 

بستگى ندارد بلکه به شناخت زمان برمى گردد.

کارگــردان اخراجى ها درباره ممیزى ها عنوان کرد: شــاید 
مى توان گفت که ممیزى هــا حداقل بود، البته بعضى اوقات 
فشار سیاسى مجازى را داشتیم که با اعمال فشار رسانه اى، 
مدیران تلویزیون را مجبور کنند که ممیزى بیشترى داشته 

باشد که تقریباً این اتفاق رخ نداد.
وى افزود: براى همه ســریال ها این اتفاق مى افتاد و شاید 
پیش بینى مى شد که براى این سریال ممیزى ها بیشتر باشد، 
اما طبق قرارى که با مسئوالن سیما فیلم و تلویزیون گذاشته 
بودیم که طبق متنى که دیده شده بود و تایید کردند کار روى 
آنتن برود. اگر حرفى دارند در زمان نگارش فیلمنامه اعالم 
کنند چراکه ما به متن وفــادار بودیم و تلویزیون روى حرف 

خودش هم ماند و کمترین ممیزى را داشتیم. 
ده نمکى درباره ادامه ســاخت «دادستان» اظهار کرد: طرح 
اولیه «دادستان» را براى سینما نوشته بودم که به جشنواره 
امسال برسانم، اما به خاطر شرایط کرونا قصه را تغییرات دادم 

و به یک مینى سریال تبدیل کردم.
وى افزود:ساختن کار هاى این چنینى با این ضرباهنگ بسیار 
سخت است، برخى از ســریال ها در ابتدا با ضرباهنگ خیلى 
خوب شروع مى شود، اما دچار افت مى شود، اما در دادستان 

شما شاهد هستید که هر قسمت ملتهب تر و جذاب تر است.
کارگردان «رسوایى» در پاســخ به انتقاد منتقدان که گفتند 
سریال شعارى است، عنوان کرد: برخى ها پشت این حرف 
قایم شــده اند و نقد ها را به خودشــان مى گیرند. برخى از 
آدم هایى که این حرف را مى زنند که خودشان بخشى از این 
قصه رانت در جامعه هســتند و خود من آن ها را مى شناسم. 
حتى به برخى از این افراد ســفارش دادند تا به سریال ضربه 

بزنند و انتقاد کنند. 
کارگردان «دارا و ندار» دربــاره اینکه برخى منتقدان از خود 
کارگردان بیشــتر انتقاد مى کنند تا فیلم، بیان کرد: سریال 
معلول تفکر کارگردان اســت به هرحال پشت حمله و انتقاد 
به کارگردان مى تواند پنهان شود، اما من حرف حسابى به آن 
صورت ندیدم. بیشتر درباره فرم و دوربین روى دست، رنگ 
صحبت میکنند که به نظرم ما به نوعى تابوشکنى داشتیم و 

مى خواهیم ذائقه مخاطب را تغییر دهیم.
ده نمکى درباره بازگشت سحر قریشــى بعد از 11 سال به 
تلویزیون، گفت: مشکل خانم قریشى حل شده بود که اجازه 
بازى در سریال «دادستان» داده شد، در سریال هاى دیگر هم 
این اتفاق رخ مى دهد که برخى از بازیگران بعد از محدودیتى 

که داشتند دوباره در سریال کار کردند و ربطى به مسعود ده 
نمکى ندارد.

وى افزود: در سریال دادستان شاهد حضور بازیگران طنز در 
نقش هاى جدى هستیم و خیلى هم خوب و قابل باور هستند. 
آقاى کاسبى در اینجا بسیار قوى ظاهر شدند و بازى خوبى 

از او شاهد هستیم.
کارگردان «اخراجــى ها» درباره شــایعه باال بــودن بودجه 
سریال هایش نســبت به کار هاى دیگر تلویزیون، گفت: این 
سومین سریالى است که براى تلویزیون ساخته ام و شاید همیشه 
پایین ترین تراز را داشتم. اینجا هم همین است البته برآورد به 
تهیه کننده ربط دارد و سازمان تصویب مى کند و به نظرم کسانى 
که این نظر ها را مى دهند به نظرم اســناد را منتشــر کنند و با 

سریال هاى قبلى با سریال دادستان مقایسه داشته باشند.
کارگردان «دادستان» درباره سکانس بازسازى حمله داعش 
به مجلس توضیح داد: براى آن کسانى که در آن روز از نزدیک 
حمله را دیدند، بسیار باور پذیر بود؛ حتى واقعى تر از آن زمان 
که در آن اتفاق حضور داشتند. در اتفاق واقعى بیش از چند هزار 
تیر شلیک شده بود اما در این سریال با وجود کمترین تعداد 

شلیک هم، براى مخاطب بسیار قابل باور بود.

توضیحات کارگردان «داِدستان» درباره حواشى این سریال

ده نمکى: به برخى سفارش دادند به «داِدستان» ضربه بزنند
  الهام قبادى / باشگاه خبرنگاران جوان |

فیلم آمریکایى شهاب حسینى
به ایران رسید

دادستان از محدودیتىر افت مى شود، اما در بود.ایناتفاق رخ مى دهد که برخىاز بازیگرانبعد شلیک هم، براى مخاطببسیار قابل باور

نشــریه ورایتى در خبرى اختصاصى از ســریال جدید روح ا... زمانى بازیگر فیلم «خورشید» و 
همینطور عکس تازه این فیلم رونمایى کرد. ورایتى حضور روح ا... زمانى بازیگر فیلم «خورشید» 

را در سریالى با داستان زندگى شهید باکرى پوشش داد.
در خبر ورایتى آمده است: روح ا... زمانى بازیگر نقش اصلى فیلم راه یافته به فهرست کوتاه اسکار 
«خورشید» ساخته مجید مجیدى که سال گذشــته جایزه مارچلو ماسترویانى را از جشنواره ونیز 
دریافت کرد به تازگى به ســریال درام تلویزیونى «مهدى باکرى» با موضوع سربازان در جنگ 

ایران و عراق پیوسته است. عکس خبر نیز اولین تصویرى است که از سریال منتشر شده است.
مجیدى کارگردان فیلم پیش از این به ورایتى گفته بــود خیلى برایش رضایت بخش خواهد بود 
که ببیند روح ا... زمانى فعالیتش را به عنوان بازیگــر ادامه دهد. مجیدى در این مصاحبه کاراکتر 
واقعى زمانى را درست شــبیه آنچه در فیلم وجود دارد یعنى پســرى خوش فکر، شجاع و مبتکر 

توصیف کرده بود.
در همین حال نماینده بخش فروش کمپانى «سللوئید دریمز» نیز به ورایتى گفت: فیلم «خورشید» 

توسط چند پخش کننده جدید دیگر در کانادا و فرانسه خریدارى شده است.
دیگر مناطقى که حق پخش «خورشــید» را خریدارى کرده اند در کشورهاى آلمانى زبان اروپا، 
آمریکا،  بلژیک، هلند و لوکزامبورگ، اسپانیا، ترکیه، مکزیک، اندونزى، مالزى، برونئى، ویتنام و 

تایوان مى شوند.

ا پیچید
ر آمریک

شید» د
ازیگر «خور

آوازه ب

فیلم وحشت و دلهره آن شــب به کارگردانى کورش 
اهرى و با هنرنمایى شهاب حسینى اکران رسمى خود 

را در بیش از 70 سینماى ایران آغاز کرد. 
این در حالى است که اکران موفق این فیلم در آمریکا 
پیش از ایران آغاز و همچنان ادامــه دارد. همچنین 
این فیلم در روند اکــران بین المللى خود پس از ایران 
در ســینماهاى انگلیس به نمایــش در مى آید.  این 
فیلم معمایى محصول ســال2020 اســت. فیلم آن 

شب محصول کمپانى ماموت پیکچرز با همکارى 
کمپانى ســون اســکاى اینترتینمنت است و از 

عوامل هالیوودى آن مى توان به   الکس بروتو، 
جفرى االرد (سرمایه گذار فیلم "کشتار با اره 
برقى در تگزاس) و شریل استاروالکیس (فیلم نگهبان شب) اشاره کرد. ترى جرج (برنده 

جایزه اسکار) نیز مشاور محمد درمنش (تهیه کننده فیلم) است. 
پخش سراسرى فیلم در ایران با موسسه سینمایى آیت فیلم بوده و  تبلیغات سراسرى آن آغاز شده 

است. 
آیت فیلم در اولین اظهار نظر رسمى در مورد اکران آن شب در ایران، استقبال سینماهاى کشور براى 
اکران فیلم را بیش از حد تصور اعالم کرده که نشــان دهنده نیاز تماشاگران ایرانى به ژانرى 

متفاوت است.

رضــا عطاران 
پس از گذشــت 13 ســال، اولین ســریالش را به 
تهیه کنندگى ســعید ملکان در شــبکه خانگى کارگردانى 
مى کند.  این ســریال که همچون دیگر ســریال هاى رضا 
عطاران کمدى است، ســال 1400 آماده پخش خواهد شد.  
نماوا به صورت اختصاصى پلتفرم پخش کننده سریال رضا 

عطاران خواهد بود. 
بزنگاه آخرین سریال عطاران بود که ماه رمضان سال 87 از 
شبکه سه سیما پخش شد و حاشیه هاى فراوان آن باعث شد 

عطاران تا امروز از تلویزیون خداحافظى کند.  
ترش و شیرین، متهم گریخت، خانه به دوش و کوچه اقاقیا از 

دیگر سریال هاى عطاران است که در تلویزیون ساخته است.

 
سعید آقاخانى درباره وضعیت تولید ســریال «نون. خ 3» و 
همچنین ساخت فصل جدید گفت: ما اواخر کاریم، فصل جدید 
قصه اى پر کشش دارد اما باید این فصل پخش شود و ببینیم 
بازخورد چیست. اگر بازخوردها خوب باشد ادامه دهیم. خود ما 
کاراکترها و فضا را دوست داریم. من کاراکتر خودم را دوست 

دارم و بچه ها هم عالقه مندند کار ادامه پیدا کند اما همه چیز به 
بازخوردها برمى گردد.

کارگردان «نون. خ»  افزود: امیدوارم روزهاى خوبى داشــته 
باشیم. تمام تالش مان این است که کارى کنیم در روزهایى 
که مردم در خانه اند و از بیمارى، فقر و مشکالت اقتصادى رنج 

مى برند، بتوانیم خنده روى لب هایشان بیاوریم.

ادامه نوستالژى هاى مهران مدیرى در آى فیلم 

عطاران خواهد بود. رضــا عطاران 
غالمحسین لطفى، پیشکسوت سینما و تلویزیون پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: کدام فعالیت؟ من آن موقعى که کرونا هم نبود پیشنهادات کمى داشتم و هیچکس 
انگار مرا نمى دید، آن وقت که تولیدات فراوان بود به من نقش نمى رسید، حاال که کرونا آمده چه 

توقعى مى توان داشت. 
وى در همین راستا ادامه داد: بسیارى از دوستان و همکاران من همین وضعیت را دارند، پیشتر به 
هرسختى امرار معاش مى کردند، نقشهاى کوچک و شاید بد بازى مى کردند تا بتوانند زندگیشان 

را بچرخانند اما امروز چه؟ آیا کسى مى داند بعد از یکسال بیکارى چه وضعیتى دارند؟
بازیگر سریال «ترش و شیرین» نبود حمایت از هنرمندان را تاسف بار خواند و اضافه کرد: یکسال 
از عمر فیزیکى ما گذشته اما به واقع اکثریت بازیگران پیشکسوت چندین سال پیر شده اند، روزى 
مى گفتیم اگر پول هم نیست حداقل به عشق بازیگرى جلوى دوربین مى رویم اما امروز چه؟ حاال 

نه پولى هست و نه از لحاظ روحى مى توانیم خودمان را با بازیگرى آرام کنیم. 
وى در همین رابطه تصریح کرد: عجیب آنجاست که چرا ما هیچ حامى و نهادى نداریم که اگر یک 
روز به این وضع افتادیم هوایمان را داشته باشد، اصال مسئولین فرهنگى فهمیدند طى این یکسال 
چه بالیى سر هنرمندان آمد، اگر آنها مسئول فرهنگ و هنر هستند چرا هیچ کمکى به هنرمندان 

نمى کنند و همه چیز را به حال خود واگذار کرده اند. 

زمان پخش 
سریال  جدید 
رضا عطاران

شرط 
ساخته شدن 
فصل چهارم 
«نون. خ» 

لطفى: کرونا هم نبود نقش به من نمى رسید 

کارگردان فیلم سینمایى «هیس پسرها گریه نمى کنند» از به تعویق افتادن مجدد تولید این 
پروژه و احتمال کلید خوردن آن در سال آینده خبر داد.

پوران درخشنده گفت: قرار بود این پروژه آذر ماه جلوى دوربین برود، اما بنا به دالیل مختلف 
از جمله مشکالتى که در ســرمایه گذارى روى این فیلم به وجود آمده بود، فیلمبردارى کار 
به تعویق افتاد. این کارگردان ســینما توضیح داد: احتمال اینکه این فیلم سال آینده جلوى 
دوربین برود بسیار زیاد است. وى ادامه داد: یکى از مشکالتى که در حال حاضر براى تولید 
فیلم سینمایى وجود دارد، بحث دستمزدهاى باالى بازیگران و دیگر سینماگران است، باید 
یک تعادلى به وجود آید و دستمزدها در حد طبیعى و نرمال باشد، باید یک سرى از موارد در 

حوزه دستمزدها فراهم شود.

تولید «هیس! پسر ها گریه نمى کنند» به تعویق افتاد

دارم و بچه ها هم عالقه مندند
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سجاد شهباززاده مهاجم تاثیرگذار طالیى پوشان نصف جهان نیم فصل فوق العاده اى را همراه سپاهان پشت سر گذاشت.
شــاید در ابتداى فصل حتى خود ســجاد شــهباززاده هم تصور نمیکرد بهترین نیم فصل فوتبالى خود را پشت ســر بگذارد. نیم فصل 

فوق العاده اى که هیچ بازیکنى در طول ادوار تاریخ لیگ برتر تا این حد در تیم خود تاثیر بگذارد. 
شهباززاده 31 ساله ، ابتداى فصل با نظر مستقیم محرم نویدکیا قرارداد خود را یک فصل دیگر با سپاهان تمدید کرد تا سومین سال حضور 
خود را در سپاهان پشت سر بگذارد. سومین فصل حضور وى در سپاهان اما بسیار متفاوت تر از دو فصل قبل بود و اکنون در این فصل بیش 

از مجموع دو فصل گذشته توانسته دروازه حریفان را باز کند.
سجاد شهباززاده که حدود 70 بازى تا اآلن توانسته با پیراهن سپاهان به میدان برود در نیم فصلى که گذشته توانسته 12 بار دروازه حریفان 
را به روش هاى مختلف باز کند.شاید کمتر بازیکنى در لیگ برتر ایران تاکنون توانسته تا این حد از راه هاى مختلف به گل برسد.  پنالتى ، 
چیپ ، گل مارادونایى گونه با پاى چپ ، ضربه سر و شوت از راه دور همه این گل ها خبر از توانایى فنى فوق العاده مهاجمى مى دهد که عالوه 

بر این گل ها توانسته سه پاس گل به نام خود به ثبت برساند تا تاثیرگذارترین بازیکن نیم فصل قرار گیرد.
باید دید شهباززاده که در بازى هاى دوستانه هم ترك عادت نمى کند ، آیا میتواند در ادامه رقابت هاى لیگ برتر درخشش خود را همچنان 

ادامه دهد؟

شنبهورزشورزش

سجاد شهباززاده مهاجم تاثیرگذار طالیى پوشان نصف جهان نیم فصل فوق العاده اى را همراه سپاهان پشت سر
ابتداى فصل حتى خود ســجاد شــهباززاده هم تصور نمیکرد بهتریننیمفصل فوتبالى خود را پشت شــاید در

فوق العاده اى که هیچ بازیکنى در طول ادوار تاریخ لیگ برتر تا این حد در تیم خود تاثیر بگذارد. 
1شهباززاده 31 ساله ، ابتداى فصل با نظر مستقیم محرم نویدکیا قرارداد خود را یک فصل دیگر با سپاهان تمدید ک
خود را در سپاهان پشت سر بگذارد. سومین فصل حضور وى در سپاهان اما بسیار متفاوت تر از دو فصل قبل بود و

از مجموع دو فصل گذشته توانسته دروازه حریفان را باز کند.
0سجاد شهباززاده که حدود70 بازى تا اآلنتوانسته با پیراهن سپاهان به میدان برود در نیم فصلى که گذشته توانس
را به روش هاى مختلف باز کند.شاید کمتر بازیکنى در لیگ برتر ایران تاکنون توانسته تا این حد از راه هاى مخت
چیپ، گل مارادونایى گونه با پاى چپ ، ضربه سر و شوت از راه دور همه این گل ها خبر از توانایى فنى فوق العاده مه

بر این گل ها توانسته سه پاس گل به نام خود به ثبت برساند تا تاثیرگذارترین بازیکن نیم فصل قرار گیرد.
د باید دید شهباززاده که در بازى هاى دوستانه هم ترك عادت نمى کند ، آیا میتواند در ادامه رقابت هاى لیگ برتر

ادامه دهد؟

چه در دیدارهاى دوستانه و چه رسمى؛

سجاد توقف ناپذیر است

جذب یک هافبک دفاعى هدف اصلى ســپاهان در پنجره زمستانى لیگ بیستم 
به شمار مى رود.

بازى هاى نیم فصل دوم در شرایطى براى طالیى پوشان اصفهانى آغاز 
مى شــود که آنها محمد کریمى را در اختیار ندارند و محرم نویدکیا به 
احتمال فراوان از گولسیانى یا مهدى زاده در این پست استفاده خواهد 
کرد؛ البته یاسین سلمانى هم توانسته اعتماد سرمربى سپاهان را جلب 

کند و ممکن است در ترکیب 11 نفره طالیى پوشان مقابل سپاهان 
حضور داشته باشد.

با انتقال امید نورافکن به پست مدافع چپ و خروج مهدى کیانى که 
طى دو سال گذشته یکى از مهره هاى کلیدى تیم بوده و با بازوبند 

کاپیتانى پســت هافبک دفاعى را به نام خود زده بود، شــرایط براى 
سپاهانى ها سخت شده و آنها به شدت در پنجره زمستانى به دنبال جذب 

بازیکنى در پست هافبک تدافعى هستند؛ بازیکنى که البته از قدرت بازیسازى 
باالیى برخوردار باشد.

از اکبر صادقى و سعید مهرى به عنوان گزینه هایى که مورد توجه محرم 
نویدکیا هستند، نام برده مى شــود ولى همچنان باید منتظر ماند 

و دید که نسخه سرمربى ســپاهان براى تقویت 
تیمش چه چیزى خواهد بود. گفته مى شود 

معاوضه سعید مهرى و مهدى کیانى 
دو بازیکن تراکتور و ســپاهان در 

حال حاضر محتمل ترین اتفاق 
پیرامون باشگاه ســپاهان به 

شمار مى رود.

هدف اصلى ســپاهان در پنجره زمستانى لیگ بیستم 

ر شرایطى براىط براى طالیى پوشان اصفهانى آغاز 
کریمى را در اختیار ندارنددارند و محرم نویدکیا به 
ى یا مهدى زاده در این پست استفت استفاده خواهد 
هم توانسته اعتماد سرمربى سپاهان را جلن را جلب 

1ب11 نفره طالیى پوشان مقابل سپاهان 

ت مدافعچپ و خروج مهدى کیانى که 
 مهره هاى کلیدى تیم بوده و با بازوبند 

فاعى را به نام خود زده بود، شــرایط براى 
نها به شدت در پنجره زمستانى به دنبالجذب 

دافعى هستند؛ بازیکنى که البته از قدرت بازیسازى

ى به عنوان گزینه هایى که مورد توجه محرم 
ى شــود ولى همچنان باید منتظر ماند 

ســپاهان براى تقویت 
. گفته مى شود 

دى کیانى
هان در 

تفاق 
ن به 

برنامه هاى نقل و انتقاالتى محرم
باشگاه ذوب آهن در تالش است تا شرایط دیدار مقابل فوالد خوزستان را تغییر دهد.
یکى از دیدارهاى هفته شــانزدهم لیگ برتر تقابل فوالد خوزســتان با ذوب آهن 
است که روز دوشنبه 11 اسفندماه قرار است در ورزشگاه شهداى فوالد برگزار شود.

با توجه به وضعیت استان خوزستان و شهر اهواز که در وضعیت قرمز کرونایى قرار 
دارند، باشــگاه ذوب آهن در تالش اســت تا این دیدار را به محل یا زمان دیگرى 

موکول کند تا بازیکنان و عوامل اى تیم در معرض ویروس قرار نگیرند.
مسئوالن باشگاه ذوب آهن در حال رایزنى با مسئوالن فوالد خوزستان و همچنین 

سازمان لیگ هستند تا شرایط بهترى براى برگزارى این دیدار فراهم شود.

تالش ذوب آهن براى تغییر زمان بازى

مدافع تیم فوتبال صنعت نفت مورد توجه دو تیم لیگ برترى قرار دارد.
محمد اهل شاخه مدافع تیم فوتبال صنعت نفت مورد توجه دو تیم لیگ برترى قرار 

گرفته است.
این بازیکن پیشنهاد جدى از مســئوالن تراکتور دارد و قرار است به عنوان یکى از 

خریدهاى نیم فصل جذب این تیم تبریزى شود.
در کنار تراکتور، مسئوالن گل گهر هم به این بازیکن پیشنهاد داده اند و باید دید این 

بازیکن با توجه به پیشنهاداتش از صنعت نفت جدا خواهد شد یا نه.

اهل شاخه اهل کجا مى شود؟

سرمربى تیم فوتبال تراکتور درصدد تقویت خط حمله تیمش 
براى حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر است.

 رسول خطیبى سرمربى تراکتور که چند روزى است هدایت 
این تیم را بر عهده گرفتــه، درصدد جذب چند بازیکن جدید 
است. خطیبى براى تقویت خط حمله تیمش درصدد اضافه 
کردن امید ســینگ به لیست سرخپوشان اســت، البته این 

بازیکن با آلومینیوم اراك قرارداد دارد و براى حضور در 
این تیم باید از اراکى ها رضایت نامه بگیرد.

خطیبى همچنان به دنبال جذب یک مدافع میانى 
است. این مربى تمایل به حفظ وفا هخامنش ندارد 
و جدایى این مدافع از جمع سرخپوشــان تبریزى 
قطعى است. خطیبى چند گزینه را براى تقویت 
خط دفاع در نظر دارد و مسئوالن تراکتور هم در 

حال مذاکره با چند مدافع هستند.
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رسول به دنبال سینگ

سرمربى صنعت نفت معتقد است اختالفات مدیران شهر آبادان به این تیم ضرر زده است.
صنعت نفت آبادان على رغم مشکالتى که در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر داشت در پایان 
نیم فصل اول موفق شد در جمع مدعیان قرار بگیرد ولى در هفته هاى پایانى نتایجش افت کرد. 
سیروس پورموسوى، ســرمربى صنعت نفت در خصوص عدم توجه مســئولین شهر آبادان به 
مشکالت این تیم، گفت: اینجا چیزى که هست یک سرى مشکالت درون شهرى وجود دارد و 
صنعت نفت قربانى بزرگ یک جنگ درون شهرى شده است. 12 و نیم میلیارد نفت مسجد سلیمان 
وارد حسابش شده است اما پول صنعت نفت را هنوز ندادند. چرا؟ در صورتى که وزیر گفت ما 25 
میلیارد به دو تا تیم نفتى داده ایم. نمایندگان که منتخب این مردم هستند مال این شهر هستند اصال 
توجه  اى به تیم ندارند. دیروز هم آقایان رسانه اى کردند 5 میلیارد آمد. االن دو روز است نماینده 

باشگاه تا ظهر آنجاست ولى مى گویند اصال چنین نامه اى نیامده است. 
وى ادامه داد: مشکالت این تیم محدود به امسال نیست. پارسال نیز سرمربى تیم رفت ولى من 
نمى خواستم در این شرایط تیم را رها کنم و بروم. اما با این وضعیت بعید است بشود نتیجه گرفت.

صنعت نفت، قربانى جنگ درون شهرى

کمیته وضعیت فیفا پس از بررسى ادعاى مطرح شده از سوى مارکو استیلینوویچ و الیحه باشگاه، راى 
خود را به سود پرسپولیس اعالم کرد. این راى در حالى صادر شد که به طور معمول طرف هاى ایرانى 

به دلیل مشکالتى که وجود دارد، پرونده ها را در محاکم بین المللى با ناکامى پشت سر مى گذارند.
مارکو، مربى بدنساز پیشین سرخ پوشان که چندى پیش مطالبات خود را بر اساس حکم صادره 
از سوى فیفا دریافت کرده بود، در درخواســتى مجدد، خواهان دریافت پاداش صعود 
پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا شده بود که پس از مکاتباتى که از سوى 
بخش بین الملل باشگاه انجام شد، فیفا راى خود را به سود پرسپولیس اعالم کرد.

پرسپولیس با ارائه اســناد مالى مربوطه، دفاعیات خود را ارائه کرد و در نهایت به 
پیروزى در این پرونده سنگین رسید. راى به سود باشگاه پرسپولیس، 9 فوریه (21 

بهمن) صادر و دیروز دوشنبه، 22 فوریه (4 اسفند) به باشگاه ابالغ شد.
همچنین با اعالم باشگاه پرسپولیس، با پیگیرى بخش بین الملل باشگاه و ارائه 
مستندات در قالب الیحه ارسالى، شکایت زالتکو ایوانکوویچ هم براى دریافت 

پاداش آسیایى از سوى کمیته تعیین وضعیت فیفا مردود اعالم شد.
فدراسیون جهانى فوتبال در حکمى که اخیرا ابالغ شد و به دست مدیریت باشگاه 
رســید، اعالم کرد پرونده مذکور با تک داور ایتالیایى بررسى شد و پس از بررسى 
ادعا و دفاعیه ارایه شده، راى خود را به سود باشگاه پرسپولیس و در رد درخواست 
پاداش فینال آسیایى از سوى مربى پیشین سرخپوشان 

صادر کرده است.
باشــگاه پرســپولیس با توجه به پرداخت 
پاداش حضور در فینال رقابت هاى سال 
2018 لیــگ قهرمانان آســیا و عدم 
حضور نامبرده در رقابت هاى فصل 
2020 آن مســابقات، این ادعا را 
وارد ندانســته بــود و طبق حکم 
فیفا، شکایت زالتکو ایوانکوویچ 
هم بى اثر شــد تا دومین پرونده 
شــکایت علیــه پرســپولیس 

مختومه شود.

چه عجب باالخره یک پرونده را بردید

فردا انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار مى شود و پرطرفدارترین رشته ورزشى ایران، سکاندارش 
را براى 4 سال آینده خواهد شناخت. طبق اساسنامه فدراســیون فوتبال اسامى کاندیداى تایید 
صالحیت شده باید 21 روز قبل از برگزارى مجمع انتخاباتى اعالم شود. اگرچه این اتفاق با کمى 
تاخیر رخ داد و اسامى در بامداد روز 20 بهمن منتشر شــد ولى در نهایت این کار صورت گرفت و 

صالحیت  69 نفر براى حضور در پست هاى مختلف این انتخابات تایید شد.
پیش از این زمزمه هایى مبنى بر فعالیت و رایزنى برخى افراد رد صالحیت شده منتشر شده بود که 
قصد دارند با البى و به صورت غیرقانونى راهى براى بازگشت به چرخه انتخابات پیدا کنند. این در 
حالى است طبق اساسنامه فدراسیون، هرگونه تغییر در فهرست نهایى و اضافه شدن افراد جدید، 

خالف قانون است و مى تواند تبعات بدى براى فوتبال ایران داشته باشد.
ماه هاست که فدراسیون فوتبال با سرپرست اداره مى شــود و قرار است سرانجام فوتبال ایران با 
برگزارى انتخابات در روز 10 اسفند بعد از مدت ها به ثبات برسد. فوتبال ایران مدت هاست که با 
مشکالت مختلفى دست و پنجه نرم مى کند و مسابقات حساس انتخابى جام جهانى را در پیش دارد، 
بنابراین در این شرایط برگزارى به موقع و بى عیب و ایراد این انتخابات باید در اولویت قرار داشته 
باشد. مسئله اى که با ادامه پیدا کردن اقدامات غیرقانونى از سوى عده اى و سنگ اندازى هایى که 

رخ مى دهد، مى تواند خطر ساز باشد و حتى پاى فیفا را هم به ماجرا باز کند.
اکنون یک دوراهى وجود دارد؛ در نظر گرفته شدن مصالح و منافع ملى با برگزارى انتخابات در روز 
10 اسفند سال جارى یا در نظر گرفتن منافع شخصى برخى ردصالحیت  شده ها و امکان به وجود 
آمدن مشکل براى فوتبال ایران. این دوراهى کامًال مشخص است و هر کسى که به فکر منافع 
کشور اســت قطعاً گزینه اول را انتخاب مى کند اما منفعت طلبان همچنان در تالش براى ایجاد 
شرایط بحرانى براى فوتبال هستند چرا که منفعت شخصى خود را در ایجاد چنین شرایطى مى بینند.

شمارش معکوس تا یک انتخاب مهم
سرمربى جدید ماشین سازى تبریز پس از تعیین تکلیف مدیریت این باشگاه مشخص شد.

 مهدى پاشازاده که اخیرا هدایت تیم دســته دومى پاس همدان را برعهده داشت و البته از 
همکارى با این تیم استعفاء داده بود، رسماً به عنوان سرمربى ماشین سازى تبریز انتخاب شد.

مدافع سابق استقالل که سال گذشته نیز همراه با شاهین شهردارى بوشهر در 
لیگ برتر مربیگرى کرده بود، پس از نیم فصل دورى دوباره به سطح اول 

فوتبال ایران بازگشت و هدایت تیم ماشین سازى تبریز را برعهده گرفت.
ماشین سازى که در نیم فصل اول نتایج ضعیفى داشت و تنها 8 امتیاز در 15 
مسابقه به دست آورد، امیدوار است با حضور پاشازاده شرایط بهترى پیدا 

کند و از قعر جدول باال برود و در لیگ برتر بماند.
سبزپوشان فوتبال تبریزى فصل را با وحید بیاتلو آغاز کردند ولى پس از آن 

با سعید اخبارى به عنوان سرمربى ادامه همکارى دادند تا اینکه این مربى 
در پایان نیم فصل از ســمت خود استعفاء داد تا امروز 

مهدى پاشازاده به عنوان جانشین وى انتخاب شود.
پاشــازاده سابقه ســرمربیگرى در تیم هایى مثل 

آلومینیوم اراك، نساجى مازندران، بادران تهران، 
سرخ پوشان پاکدشت، شــهردارى ماهشهر، 
سپیدرود رشت، شــاهین شهردارى بوشهر 

و پاس همــدان را دارد و امید زیادى دارد 
تا ماشین سازى را از بحران و قعر جدول 

نجات بدهد.
همچنین محمد نیک سیرت، مهاجم 
پیشین اســتقالل و دســتیار مهدى 
پاشــازاده در تیم هــاى اخیــر او نیز 

قراردادش با ماشین ســازى را امضاء کرد 
تا در کادر فنى این تیم بــراى ادامه فصل حضور 

داشته باشد.
کاظم محمودى نیز با نظر باشگاه ماشین سازى 
به عنوان مدیر جدید تیم فوتبال معرفى شد تا با 
این انتصاب، تمام اعضاى مدیریتى و کادر فنى 

ماشین سازى دستخوش تغییر شود.

مهدى پاشا ماشین سوار شد

نیز همراه با شاهین شهردارى بوشهر در 
اول  نیم فصل دورى دوباره به سطح

برعهده گرفت. شین سازى تبریز را
5 امتیاز در 15 8ج ضعیفى داشت و تنها 8

 حضور پاشازاده شرایط بهترى پیدا 
 برتر بماند.

وحید بیاتلو آغاز کردند ولى پس از آن 
ه همکارى دادند تا اینکه این مربى

تعفاء داد تا امروز 
 انتخاب شود.
یم هایى مثل 

ران تهران، 
ماهشهر، 
 بوشهر
 دارد 
ول

م 
ى 
ز 

کرد 
 فصل حضور 

شین سازى 
ى شد تا با 
 کادر فنى 

سعید نظرى

احمد خلیلى
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008004270 تاریخ ارســال نامه: 1399/12/04 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2504 فرعى از 76 اصلى که در دفتر 478 صفحه 151 
بنام فرامرز مختارى جزى ثبت و سند صادر گردیده سپس بموجب سند شماره 2492- 92/8/19 
دفتر 358 شاهین شهر ششدانگ پالك فوق به حسن مختارى و محمدشریف مختارى بالسویه 
انتقال گردیده که ته ســند در سهم محمدشــریف مختارى واقع کردیده اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008020169- 99/11/29 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 10293- 99/11/23 به گواهى دفترخانه 
شماره 325 شاهین شهر رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت نسبت به سه دانگ مالکیت خود از پالك 
 فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1100472 سید اسداله موسوى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/114
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شــماره  راى  برابــر   1399 /12 /05  -139960302012001191 شــماره: 
139960302012001152 هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى خانم اعظم تنهائى فرزند حسن بشماره شناسنامه 1150024585 صادره از 
داران در یک باب ساختمان و تاسیسات مربوط به گلخانه به مساحت 73. 6388 مترمربع مفروز 
از پالك 11 فرعى از 60 اصلى واقع در اراضى مزروعى جویر جان رزوه خریدارى از مالک رسمى 
آقاى امین اله  صالحى رزوه محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/9 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 99/12/24 م الف: 1100608 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

فریدن/12/115

عضو کمیســیون بهداشــت مجلس شــوراى اسالمى 
برضرورت لغو ســفرهاى نوروزى تاکید کرد و گفت: باید 
به منظور جلوگیرى از کرونا ویروس انگلیســى تمهیدات 
الزم براى محدودیت هاى پیش از عید نوروز اندیشــیده 

و لحاظ شود.
دکتر یحیى ابراهیمى اظهار کرد: در حال حاضر شاهد شیوع 
کروناى انگلیسى در برخى از شهرهاى کشور هستیم. وى با 
بیان اینکه پیک چهارم بیمارى کرونا ویروس در کشور آغاز 
شده و ممکن است از پیک قبلى شدیدتر شود، تاکید کرد: به 
منظور جلوگیرى از کرونا ویروس انگلیسى تمهیدات الزم 
براى محدودیت هاى پیش از عید نوروز اندیشیده و لحاظ 

شــود؛ همچنین مردم براى حفظ سالمت خود و اعضاى 
خانواده و جامعه سفرهاى نوروزى را لغو کنند. 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شوراى اسالمى خاطر 
نشان کرد: شیوع کرونا ویروس با سفرهاى نوروزى تشدید 
مى شود. ابراهیمى بیان کرد: پرهیز از حضور در تجمعات، 
لغو ســفرهاى نوروزى، رعایت فاصله اجتماعى و رعایت 
پروتکل ها و موازین بهداشتى تنها راه قطع زنجیره انتقال 
کرونا ویروس اســت. وى عنوان کرد: متاسفانه برخى از 
مردم تصــور مى کنند این بیمارى تمام شــده در حالیکه 
شــاهدیم پیک چهارم کرونا ویروس با سرعت زیادى در 

حال شیوع است.

عضو کمیته علمى ستاد مقابله با اشاره به افزایش تعداد 
موارد جدید بیمارى کرونا در کشور گفت: البته این افزایش 
فعًال به حدى نیســت که تمام تخت هاى بیمارســتانى 
اشغال شده باشد ولى از آن جهت نگران کننده است که 
اگر روند به این شکل ادامه داشته باشد تعطیالت نوروز 
هم مردم درگیر خواهند بود. مســعود مردانى با اشاره به 
برخى برنامه ریزى ها براى سفرهاى نوروزى تاکید کرد: 
تا قطع کامل زنجیره انتقال بیمارى کرونا، اســتقبال از 
سفرها منطقى نیســت. مردانى ادامه داد: پیش بینى ما 
این اســت طى روزهاى آتى میزان مرگ و میر ناشى از 
کرونا در کشور تاحدودى افزایش یابد زیرا با افزایش تعداد 

موارد شناسایى شده، تعداد موارد بسترى افزایش یافته و 
این موضوع بر تعداد مرگ و میرهم تاثیر خواهد گذاشت. 
خوشبختانه فعًال روند افزایش چندان قابل توجه نیست و 
به چشم نمى آید اما همه چیز به رفتار مردم بستگى دارد. 
این متخصص بیمارى هاى عفونى با بیان اینکه موارد ابتال 
به نوع موتاسیون یافته کروناى بریتانیایى رو به افزایش 
است، اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین کانون درگیرى 
به این نوع از ویروس استان خوزستان است. در صورتى 
که محدودیت هاى سفر به استان هاى درگیر با ویروس 
موتاسیون یافته انگلیسى اتفاق نیفتد قطعاً مشکل به کل 

کشور گسترش خواهد یافت. 

لغو سفرهاى نوروزى 
ضرورى است

ابتال به گونه انگلیسى کرونا 
رو به افزایش است

کروناى جدید 
چند روزه مى کشد؟

  میزان| استاد دانشگاه علوم پزشکى ایران در 
پاسخ به این سوال که ویروس کروناى انگلیسى طى 
چند روز موجب فوت بیمار مى شـود گفت: تعیین این 
موضوع بسیار سـخت اسـت و در این خصوص فقط 
مى توان گفت عوارض این ویروس نسبت به ویروس 
قبلى بیشتر اسـت و از نظر تظاهرات بالینى تفاوتى با 

ویروس اصلى ندارد.

تغییر شغل 100 میلیون نفر 
  مهر| یک شرکت مشـاور بین المللى هشدار 
داد پاندمى باعث شتاب دادن به روند کنونى بازار کار 
شـده اسـت و بیش از 100 میلیون نفر تا سال 2030 
شـغل خود را تغییر خواهند داد کـه 17 میلیون نفر در 
آمریکا زندگى کنند.. بنابر پیش بینـى جدید از هر 16 
نفر یک نفر در چین، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، اسپانیا 

و آمریکا نیازمند تغییر شغل خود است.  

کمبود پرستار در اهواز 
سرپرسـت معاونت درمان دانشـگاه    ایسنا|
علوم پزشـکى جندى شـاپور اهواز از کمبـود نیروى 
پرسـتار در تمامى بیمارسـتان هاى اهواز با اوج گیرى 
شرایط شیوع کرونا در خوزستان خبر داد. دکتر فرهاد 
 ICU سـلطانى اظهار کرد: در حال حاضر تخت هاى
بیمارسـتان هاى اهـواز تکمیل هسـتند و تخت هاى 
عادى خالى نیز به تعداد کم و انگشت شمار وجود دارد. 
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تاسیس 
شرکت سهامى خاص پیمان کاال آذرخش درتاریخ 1399/12/05 به شماره ثبت 67111 به شناسه ملى 14009840166 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى ، فرش 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 شاهزاده ابراهیم ، خیابان 
چهارباغ عباسى ، کوچه عالم آرا[21] ، پالك- 29 ، ساختمان آزادى ، null ، طبقه همکف ، واحد 131 کدپستى 8134659164 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 400,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 4000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 140000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 2140657 مورخ 1399/11/29 نزد بانک صادرات شعبه درچه با کد 1080 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم صدیقه اسحقیان درچه به شماره ملى 1141803550 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى محمود اسحقیان درچه به شماره ملى 1141878852 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم صدیقه مرتضوى درچه به شماره ملى 1141902631 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 داود اسحاقى به شماره ملى 1141946556 به سمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال آقاى على مسیبى درچه به شماره ملى 1142424847 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. شماره گواهى بانکى 99/1080/1098 

مورخ 1399/11/30 بانک صادارت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1100528)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا بسپار پویش پارتاك شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 57126 
و شناســه ملــى 14006236747 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/10/30 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : محمد 
مؤیدزفره به شماره ملى 1111455481 
و مژگان ایروانى محمدآبادى به شــماره 
ملــى 1288228988 و کامبیز صادقى 
به شماره ملى 0055210619 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند مسعود فلسفین به 
شماره ملى 1292127066 و به سمت 
بازرس اصلــى و اکبر گل بــو به کد ملى 
1287009174 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1100507)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى نیکتا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 9684 و شناسه ملى 
10260307671 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1398/10/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى رسول 
تگریان 1280801654 بعنوان رئیس 
هیئت مدیــره و آقاى مهدى شایســته 
فرد1290697991 بعنوان مدیر عامل 
شرکت و عضو هیئت مدیره و آقاى جواد 
شایســته فرد1281595365 بعنوان 
نائب رئیس هیئــت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مشترك 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
ایشان نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1100517)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص صادقیان الکترو سپاهان درتاریخ 1399/11/27 به شماره ثبت 2328 به شناسه ملى 
14009812831 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :برق صنعتى و ساخت تابلوهاى برق صنعتى، ساخت تابلو هاى برق و فرمان و میکرو 
کنترلر (PLC) و سیستم هاى کنترل برق ابزار دقیق، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى، شــرکت در مناقصه ها و مزایده هاى خصوصى و دولتى، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى 
داخلى و خارجى، گشایش اعتبارات و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها 
و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکتها 
و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشــارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و 
غیر تخصصى داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر 
فالورجان، محله صحراپائین ، کوچه شهید مظاهر توکلى[19] ، خیابان رزمندگان ، پالك 262 ، طبقه همکف 
کدپستى 8451945968 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 10000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 395/165 مورخ 1399/10/25 نزد بانک صادرات شعبه فالورجان با کد 172 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى بهزاد صادقیان به شماره ملى 1273635019 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بهروز صادقیان به شــماره ملى 1273635027 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى محمد صادقیان به شماره ملى 1818474093 و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى محسن ایزدى گارماسه به شــماره ملى 1111440867 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم 
سمیه نیازى شهرکى به شماره ملى 4622651254 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (1100510)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود روى ناب سپاهان پرتو درتاریخ 1399/11/15 به شماره ثبت 66919 
به شناسه ملى 14009782442 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: تولید اکسید روى از خاك سرباره ى روى و شمش روى با خلوص 90 
درصد به باال ، صادرات مواد معدنى به جز طال و نقره و کنسانتره هاى سرب و روى ، آلومینیوم، مس و 
سایر فلزات مجاز بازیافت خاك سرباره روى به روش حرارتى و شیمیایى براى استفاده در صنعت 
تولید شمش روى و اکسید روى اکتشاف و بهره بردارى از معادن کانى هاى فلزى و غیر فلزى به جز 
نفت و گاز شرکت در مناقصات و مزایده هاى مختلف و انجام هرگونه فعالیتهاى بازرگانى و تجارى 
مجاز اخذ و اعطاى نمایندگى از شــرکتهاى دولتى و خصوصى ، احداث کارخانه صنعتى و تولیدى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
احمد آباد ، میدان احمدآباد ، بن بست الله ، پالك- 20 ، طبقه اول کدپستى 8155996530 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقاى سیدعلیرضا قاضى عسگر به شماره ملى 1285849507 دارنده 7000000 ریال سهم 
الشرکه خانم مرضیه محب رسول به شماره ملى 1287239511 دارنده 3000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى سیدعلیرضا قاضى عسگر به شماره ملى 1285849507 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مرضیه محب رسول به شماره ملى 1287239511 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1100512)

آگهى تغییرات 
شرکت تحقیقاتى شایان مکانیک سپاهان به شماره ثبت 40 و شناسه ملى 10260012881 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : رحمت اله قدیمى چرمهینى به شماره ملى 6209741266 و بنیامین سیاحى به شماره ملى 1199125156 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1100534)

  معصومه سوهانى / خبرگزارى ایسنا|
یک جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعى در وبینار 
تخصصى سمت و سوى افکار عمومى در دوران کرونا، 
موضوع مهم ســالمت یا اقتصاد را یکى از موضوعات 
مورد بحث در بسیارى از کشــورهاى جهان عنوان کرد 
و گفت: تقریبًا اگر دو ماه اخیر را استثناء در نظر بگیریم، 
مى توان گفت که از دید افکار عمومى، بحث ســالمت 
در اولویت قرار دارد و این موضــوع را مى توان در نتایج 

نظرسنجى هاى مختلف مشاهده کرد.
دکتر آرش نصر اصفهانى با اشــاره به نظرسنجى هاى 
انجام شــده از ابتداى همه گیرى کووید 19 در کشــور 
گفت: از اسفند 98 تاکنون 9 موج نظرسنجى با همکارى 
شــهردارى تهران و مرکز افکارســنجى دانشجویان 
ایران (ایسپا) در شــهر تهران و 3 موج نظرسنجى ملى 
توسط پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده 

است.

2 نقطــه، اوج نگرانى مردم نســبت به 
کرونا

وى تأکید کرد: اصلى ترین و پرتکرارترین سوال  در این 
چند موج نظرسنجى هاى انجام شده، میزان نگرانى مردم 
از ابتال به کرونا بوده است. در دو نقطه، اوج نگرانى مردم 
نســبت به کرونا دیده مى شــود که نقطه اول مربوط به 
ابتداى اردیبهشــت 99 و پس از پایان تعطیالت نوروز و 
رفع نسبى برخى محدودیت ها از سوى دولت، و نقطه دوم 
آبان ماه 99 و همزمان با افزایش شــمار مبتالیان و آمار 
مرگ و میر است که نشان مى دهد، میزان نگرانى مردم 
در ارتباط مستقیم با آمار (مبتالیان و مرگ و میر) اعالم 

شده است.

 بیشترین میزان نارضایتى در اسفند 98
این جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعى افزود: یکى 
دیگر از سوال هاى تکرار شده در نظرسنجى ها مربوط به 

عملکرد دولت و نهادهاى عمومى در مدیریت کرونا بود. 
بیشترین میزان نارضایتى در اسفند 98 دیده مى شود که 
به تدریج و با فراگیر شدن کرونا در سطح جهان، از میزان 

نارضایتى از عملکرد دولت کاسته شده است.
دکتر نصر اصفهانى با اشاره به اهمیت موضوع اعتماد به 
آمار گفت: یکى دیگر از سوال هایى که در این نظرسنجى ها 

بارها مورد پرسش قرار گرفت، میزان اعتماد به آمارهاى 
رســمى اعالم شــده بود. نتایج این نظرسنجى ها نشان 
مى دهد، بیشــترین میزان بى اعتمادى مربوط به مقطع 
ابتدایى شــیوع همه گیرى در اسفند 98 است. در این بین 
هرچه میــزان نارضایتى از عملکرد دولــت افزایش پیدا 
مى کند، میزان بى اعتمادى به آمار رســمى نیز با افزایش 

روبرو مى شود.

سالمت در اولویت است
نصر اصفهانى، موضوع مهم ســالمت یا اقتصاد را یکى 
از موضوعات مورد بحث در بسیارى از کشورهاى جهان 
عنوان کرد و گفــت: تقریبًا اگر دو ماه اخیر را اســتثناء در 
نظر بگیریم، مى توان گفت که از دید افکار عمومى، بحث 
ســالمت در اولویت قرار دارد و این موضوع را مى توان در 
نتایج نظرسنجى هاى مختلف مشــاهده کرد. به عنوان 
مثال، در فروردین 99 بالغ بر 76 درصد پاسخگویان، با وجود 
مشکالت اقتصادى همچنان موافق تعطیل ماندن براى از 
بین رفتن بیمارى بودند. باید به این نکته اشــاره کرد که 
حمایت افکار عمومى از اعمال محدودیت ها در آن مقطع 
زمانى (اسفند 98) در شرایطى بود که هنوز این محدودیت ها 

به صورت رسمى و سراسرى تصویب و اجرا نشده بود.

بیشترین سهم نگرانى
وى افزود: اما نتایج نظرسنجى  اخیر (آبان و آذر 99) نشان 
مى دهد که مشکالت اقتصادى با 51 درصد، سهم بیشترى 
از نگرانى هاى مردم را به خود اختصاص داده است؛ یعنى 
با گذشت زمان و تغییر شرایط، نگرانى از کرونا (سالمت) 
جاى خود را به نگرانى از مشــکالت اقتصادى (اقتصاد) 

داده است.

میزان نگرانى مردم در مورد کرونا چه زمانى بیشتر بود؟
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با وجود شعار هاى شرکت هاى بزرگ سازنده تلفن همراه در زمینه کم و بى خطر بودن امواج ناشى از این دستگاه ها، کارشناسان آن ها 
را براى سالمت مضر دانسته و ابتال به برخى بیمارى ها از جمله سکته مغزى، باال رفتن فشارخون، سقط جنین و یا نابارورى در آقایان 

را نتیجه استفاده بیش از حد از تلفن همراه مى دانند.
کارشناسان در جدیدترین پژوهش هاى خود دریافتند برخى برنامه ها از جمله نقشه، موقعیت مکانى، جدول زمان بندى قطار ها و مترو، 

دفتر یادآورى قرار هاى کارى، دفترچه تلفن و مواردى از این دست مى تواند سبب آسیب دیدن سالمت بدن انسان شود.
کارشناسان با بررسى امکاناتى که برروى گوشى هاى تلفن همراه هوشمند وجود دارد دریافتند حدود 50 وسیله مختلف در این دستگاه جمع 
آورى شده که در گذشته افراد هریک از آن ها را به تنهایى حمل مى کردند. با وجود جمع شدن تمامى این وسایل در گوشى تلفن همراه، استفاده 

و وابستگى شدید به آن مى تواند سبب آسیب دیدن سالمت جسمى و روحى در افراد شود.
استفاده از هد فون با صداى بلند سبب آسیب رسیدن به قدرت شنوایى مى شود، همچنین وابستگى به 

دفترچه تلفن، نقشه و موقعیت یاب هاى مکانى سبب افت توان حافظه و آسیب دیدن آن دربلند مدت 
مى شود.

حرارت این دستگاه ها زمانى که درکنار گوش و صورت قرارمى گیرد مى تواند زمینه ساز ایجاد آکنه 
در افراد مستعد جوش صورت شود، زیرا میدان الکترومغناطیسى این وسیله مى تواند محل رشد و 

تجمع هزاران میکروب و باکترى باشد. همچنین همراه داشتن این وسیله در همه زمان سبب آلودگى 
شدید آن و احتمال بروز بیمارى در فرد مى شود.

استرس و نگرانى شدید در زمانى که این وســیله به همراه فرد نیست نیز یکى دیگر از مشکالتى 
است که افراد دارنده تلفن همراه هوشمند با آن مواجه هستند و حتى برخى افراد دچار حمله استرس 

و پنیک مى شوند.
سندرم احساس لرزش نیز یکى دیگر از مشکالت نوظهور تلفن همراه است که در این حالت فرد مدام 
احساس مى کند گوشــى تلفن همراه او که در جیب لباس قرارداد زنگ مى زند یا پیامکى براى او ارسال 

شده است.
نرم افزار هاى موجود برروى گوشى تلفن همراه مى توانند سبب افسردگى در افراد شوند و آن ها را از رسیدگى 

به امور روزانه خود، ورزش، تغذیه صحیح و مراقبت از چشم ها بازدارند.

کارشناسان به افراد توصیه مى کنند براى حفظ سالمت خود از تلفن همراه هوشمند به 
اندازه استاندارد استفاده کنند و درکنار آن از فناورى هاى از مد افتاده براى تقویت ذهن 

خود بهره بگیرند.

به گفته کارشناسان کمبود ویتامین K در نوزادان شایع تر است. همچنین 
بزرگســاالنى که از داروهاى ضد انعقاد، آنتى بیوتیک هاى مداخله گر 
در تولید و جذب ویتامین K، میزان باالیــى از ویتامین A یا E مصرف 
مى کنند بیشتر مستعد ابتال به کمبود ویتامین K هستند. همچنین کمبود 
این ویتامین مى تواند ناشى از بیمارى باشــد که مانع از جذب صحیح 

چربى مى شود.
ویتامین K در دو شکل است. اولین شکل آن ویتامین K -1 است که در 
گیاهانى از قبیل اسفناج و کلم وجود دارد. دومین نوع آن هم در بدن یافت 
مى شود که به طور طبیعى محل تولید آن در روده است. هر دو ویتامین 
K -1 و K -2 پروتئین هایى تولید مى کنند که نقش آنها کمک به لخته 
شدن خون است. لخته شدن خون از خونریزى مفرط داخلى و خارجى 

جلوگیرى مى کند.
میزان کافى از بیشــتر افراد بزرگســال 

ویتامین K را از طریق مصرف خوراکى ها و آنچه بدن به طور طبیعى تولید 
مى کند، دریافت مى کنند. با این حــال برخى داروها و بیمارى ها، تولید 

ویتامین K را کاهش داده و از جذب آن جلوگیرى مى کنند.
به گفته کارشناسان کمبود ویتامین K در نوزادان شایع تر است. همچنین 
بزرگساالنى که از داروهاى ضد انعقاد، آنتى بیوتیک هاى مداخله گر در 
تولید و جذب ویتامیــن K، میزان باالیى از ویتامیــن A یا E مصرف 
مى کنند بیشتر مستعد ابتال به کمبود ویتامین K هستند. همچنین کمبود 
این ویتامین مى تواند ناشى از بیمارى باشــد که مانع از جذب صحیح 

چربى مى شود.
کمبود ویتامین K عالئم متعددى دارد که دلیــل اصلى آن خونریزى 
مفرط است. از جمله عالئم دیگر آن شامل موارد زیر مى شود: کبود شدن 
بدن، ظاهر شدن لخته هاى خونى کوچک زیر ناخن ها، تیره شدن رنگ 

مدفوع یا وجود خون در آن و  وجود خون در غشاء مخاطى.

از کجا بفهمیم کمبود ویتامین K  داریم؟
ها و آنچه بدن به طور طبیعى تول
ال برخى داروها و بیمارى ها، تول

 آنجلوگیرى مى کنند.
نوزادان شایع تر است. همچنی KK در
عقاد، آنتى بیوتیک هاى مداخله گر
E مصر E یا A باالیى از ویتامیــنA

همچنین کمب

ریم؟
لید
لید

ین
 در 
رف
بود

ر نتمامى این وسایلدر گوشىتلفن

ن وابستگى به 
 دربلند مدت 

ساز ایجاد آکنه 
ند محل رشد و 

زمان سبب آلودگى  ه

ر از مشکالتى
ر حمله استرس 

ن حالت فرد مدام 
کى براى او ارسال

 و آن ها را از رسیدگى 

د به 
هن

با وجود شعار هاى شرکت هاى بزرگ سازنده تلفن همراه در زمینه کم و بى خطر بودن امواج ناش
را براى سالمت مضر دانسته و ابتال به برخى بیمارى ها از جمله سکته مغزى، باال رفتن فشارخ

را نتیجه استفاده بیش از حد از تلفن همراه مى دانند.
کارشناسان در جدیدترین پژوهش هاى خود دریافتند برخى برنامه ها از جمله نقشه، موقعیت
دفتر یادآورى قرار هاى کارى، دفترچه تلفن و مواردى از این دست مى تواند سبب آسیب دید
کارشناسان با بررسى امکاناتى که برروى گوشى هاى تلفن همراه هوشمند وجود دارد دریافت

آورى شده که در گذشته افراد هریک از آن ها را به تنهایى حمل مى کردند. با وجود جمع ش
وابستگى شدید به آن مى تواند سبب آسیب دیدن سالمت جسمى و روحى در افراد شو و
استفاده از هد فون با صداى بلند سبب آسیب رسیدن به قدرت شنوایى مى شود، همچنی
دفترچه تلفن، نقشه و موقعیت یاب هاى مکانى سبب افت توان حافظه و آسیب دیدن آن

مى شود.
حرارت این دستگاه ها زمانى که درکنار گوش و صورت قرارمى گیرد مى تواند زمینه س
در افراد مستعد جوش صورت شود، زیرا میدان الکترومغناطیسى این وسیله مى توا
تجمع هزاران میکروب و باکترى باشد. همچنین همراه داشتن این وسیله در هم

شدید آن و احتمال بروز بیمارى در فرد مى شود.
استرس و نگرانى شدید در زمانى که این وســیله به همراه فرد نیست نیز یکىد
است که افراد دارنده تلفن همراه هوشمند با آن مواجه هستند و حتى برخى افراد

و پنیک مى شوند.
سندرم احساس لرزش نیز یکى دیگر از مشکالت نوظهور تلفن همراه است که
احساس مى کند گوشــى تلفن همراه او که در جیب لباس قرارداد زنگ مى زند

است. شده
نرم افزار هاى موجود برروى گوشى تلفن همراه مى توانند سبب افسردگى در افر

به امور روزانه خود، ورزش، تغذیه صحیح و مراقبت از چشم ها بازدارند.

کارشناسان به افراد توصیه مى کنند براى حفظ سالمت خود از تلفن همر
اندازه استاندارد استفاده کنند و درکنار آن از فناورى هاى از مد افتاده بر

بهره بگیرند. خود

به گفته کارشناسان کمبودوی
بزرگســاالنى که از داروهاى ضد انعقاد، آنتى

E E یا A میزان باالیــى از ویتامین ،A K در تولید و جذب ویتامینK

Kمى کنند بیشتر مستعد ابتال به کمبود ویتامین K هستند. همچنین کمبود 

این ویتامین مى تواند ناشى از بیمارى باشــد که مانع از جذب صحیح 
چربى مى شود.

K-K است که در  1 در دو شکل است. اولین شکل آن ویتامین 1 K ویتامینK

گیاهانى از قبیل اسفناج و کلم وجود دارد. دومین نوع آن هم در بدن یافت 
مى شود که به طور طبیعى محل تولید آن در روده است. هر دو ویتامین 
K-K پروتئین هایى تولید مى کنند که نقش آنها کمک به لخته  2 2 و K-K 1
شدنخون است. لخته شدن خون از خونریزى مفرط داخلى و خارجى 

جلوگیرى مى کند.
میزان کافى ازبیشــتر افراد بزرگســال 

به گفت
داروهاى بزرگساالنى که از

Kتولید و جذب ویتامیــن K، میزان

مى کنند بیشتر مستعد ابتال به کمبو
این ویتامین مى تواند ناشى از بیم

چربى مى شود.
Kکمبود ویتامین K عالئم متعدد

مفرط است. از جمله عالئم دیگ
بدن، ظاهر شدن لخته هاى خو

مدفوع یا وجود خون در آن و  وجود خون در غشاء مخاطى.

و ن باالیى از
Kبودویتامین K هستند. همچنین

یمارى باشــد که مانع از جذب صحی

دى دارد که دلیــل اصلى آن خونریز
گر آن شامل موارد زیر مى شود: کبود شد

خونى کوچک زیر ناخن ها، تیره شدن رنگ
خاط غشا

حیح

زى
دن
گ

ری
شدن

ود.
نین
ن د

خطرات 
باورنکردنى 

فن همراه 
تل

براى 
سالمتى

ویتامین D یک ویتامین منحصر به فرد مورد نیاز بدن 
ما است که بهترین منبع دریافت آن نور خورشید است. 
این ویتامین وقتى در معرض نور آفتاب قرار مى گیرید از 
کلسترول موجود در پوست ساخته مى شود براى همین 
است که دریافت نور کافى خورشــید براى حفظ سطح 

مطلوب ویتامین D در بدن نقش مهمى ایفا مى کند.
هنگامى که نور خورشــید بــه کلســترول موجود در 
 D سلول هاى پوست شما برخورد مى کند، بدن ویتامین
تولید مى کند. هنگامى که پوست در معرض نور خورشید 
قرار مى گیرد اشــعه ماورا بنفش به کلســترول برخورد 
کرده و انرژى الزم براى ســنتز ویتامیــن D را فراهم 

مى کند.
همچنین ویتامیــن D به ســلول هــاى روده کمک 
مى کند تا کلسیم و فسفر را که براى حفظ سالمت به ویژه 
سالمت استخوان ها ضرورى است، جذب کنند. سطح 
کم ویتامین D در بدن اغلب با مشکالت سالمتى مانند 
پوکى استخوان، ســرطان، افسردگى و ضعف عضالنى 

مرتبط است.
هنوز این ســوال وجود دارد که بهترین زمان براى قرار 
گرفتن در معرض نور آفتاب کى اســت؟ چندین مطالعه 
ثابت کرده است اواســط روز بهترین زمان براى آفتاب 
گرفتن است. در ظهر خورشــید در باالترین نقطه خود 
قرار دارد و اشعه UVB آن در شدیدترین حالت قرار دارد، 

همچنین به این معنى اســت کــه در مدت 
زمان کمترى ویتامین D بیشترى 

دریافت خواهید کرد.

آفتاب گرفتن حداقل 10 دقیقــه و حداکثر 30 دقیقه 
براى جــذب ویتامین D کافى در روز ایده آل اســت. به 
 D عالوه، ظهر امن ترین زمان بــراى دریافت ویتامین
است زیرا قرار گرفتن پوست در معرض آفتاب بعد از ظهر 
مى تواند منجر به مشکالت سالمتى مانند سرطان شود.

براى اینکه بخش اعظمى از پوســت خود را در معرض 
آفتاب قرار دهید بهتر است یک بلوز آستین کوتاه بپوشید. 
اطمینان حاصل کنید براى مدت طوالنى زیر نور آفتاب 
شدید نمى نشینید زیرا مى تواند پوســت شما را برنزه و 
آفتاب ســوخته کند. براى جلوگیرى از برخورد مستقیم 
نور خورشید با صورت مى توانید از کاله و عینک آفتابى 

استفاده کنید، همچنین مى توانید هفته اى 3 تا 4 
بار آفتاب بگیرید که این امر ویتامین D مورد 

نیاز بدن را تامین مى کند.
ضد آفتاب حاوى مواد شیمیایى خاصى 

اســت که نور خورشید را منعکس، 
جذب یــا پراکنده مــى کند. 

حتى برخى مطالعات نشان 
 SPFداده اند ضــد آفتاب با
30 یا بیشتر تولید ویتامین 
D در بدن را حدود 95 تا 98 

درصد کاهش مى دهد.

بدن DویتامینD یک ویتامین منحصر به فرد مورد نیاز

است که بهترین منبع دریافت آن نور خورشید است.  ما
از ید گ م ا آفتابق ضنو م د نوقت زاینویتام

آفتاب گرفتن حداقل 10 دقیقــه و حداکثر 30 دقیقه 
Dبراى جــذب ویتامین Dکافى در روز ایده آل اســت. به 

Dن یافتویتام اىد ب ینزمان ت امن ظه Dعالوه

چگونه از آفتاب 
ویتامین D بگیریم؟

همه افراد صبحگاه روتین خــود را دارند و براى 
بســیارى، مهمترین مؤلفه این روتین یک فنجان 
قهوه است. اما آیا شــما معموالً بعد از نوشیدن یا 
قبل از نوشیدن آن مسواك مى زنید؟ کارشناسان 
مى گویند این کار براى سالمتى دندان شما بسیار 

خطرناك است.
معروف اســت که قهوه باعث تغییر رنگ دندان ها 
مى شود و حاوى تانن اســت که مى تواند میناى 
دندان را از بین ببرد؛ بنابراین مســواك زدن براى 
جلوگیرى از آسیب هاى ناشى از مصرف قهوه بسیار 

مهم است.
اما کریســتینا ماینرز، دندانپزشک در سان آنتونیو 
ایاالت متحده مى گوید: بهتر است این کار را قبل 
از نوشــیدن قهوه انجام دهید. ماینرز در توضیح 
دلیل لزوم مســواك زدن دندان ها قبل از مصرف 
قهوه صبح مى گوید: بــا این کار تجمع پالك روى 
دندان ها برطرف مى شود و چسبیدن لکه ها به آن 

را دشوار مى کند.
او اضافه کرد: اگر دندان هاى خود را بسیار تمیز نگه 

دارید، مقدار کمى از قهوه به آن ها مى چسبد.
این دندانپزشــک توضیح مى دهد: ممکن است 
برخى افراد فکر کنند مســواك زدن بالفاصله بعد 

نوشیدن  قهوه مسیرى اســت که در از 
واقع به 
آن ها در 

حفظ دندان 
مى کند،  کمک 

امــا در واقع ممکن 
است وضعیت را بدتر 

کند.
او تاکید کرد: با توجه به 

اســیدى بودن قهوه، 
مسواك زدن بالفاصله 
پس از نوشیدن دندان 

مى تواند میناى دندان را 
کــه بیرونى ترین الیه 

دندان اســت و از آن 
محافظت مى کند را 

ضعیف کند.

بعد از خوردن قهوه 
مسواك نزنید

ز ر ب ر و ى ن ر ر
رید، مقدار کمى از قهوه به آن ها مى چسبد.

ن دندانپزشــک توضیح مى دهد: ممکناست 
خى افراد فکر کنند مســواكزدنبالفاصله بعد

نوشیدن  قهوه مسیرى اســت که در  
قع به 
ن ها در 

فظ دندان
مى کند،  مک

ــا در واقع ممکن 
ست وضعیت را بدتر 

د.
 تاکید کرد: با توجه به 

ســیدى بودن قهوه، 
سواك زدن بالفاصله 
ساز نوشیدن دندان 

ى تواند میناى دندان را 
بیرونى ترین الیه  ــه

دان اســت و از آن 
حافظت مى کند را

ضعیف کند.

ضعف هاى عضالنى، مشکالت مو و ناخن، انباشت مایعات در بدن و 
گرسنگى زیاد مى تواند از عالیم کمبود پروتئین باشد.

کمبود پروتئین مى تواند منجر به کمبود عضله شــود. در یک مطالعه 
مشخص شد مردان و زنان مسن که پروتئین کمى مصرف مى کنند، 
عضله بیشترى از دست مى دهند. پروتئین، به ویژه پروتئین حیوانى براى 
مفاصل مفید است و مشخص شده است که کالژن موجود در این منابع 
پروتئینى درد مفاصل را تسکین مى دهد. 
بر اساس یک آزمایش بالینى، دریافت 
پروتئین روزانه در کاهش درد بیماران مبتال 

به آرتروز موثر است.
ما براى تقویت ایمنى و همچنین بهبود و بازسازى 
بافت، پوســت و ســلول هاى جدید به مقدار 
کافى پروتئین نیاز داریم. مطالعات 
همچنیــن نشــان داده مصرف 
پروتئین، بهبود شکستگى مفصل ران 
را در سالمندان تسریع مى کند. 
به این معنى که در صورت 
آســیب دیدگــى، کمبود 
پروتئین مى تواند به طور 
قابل توجهى دوره بهبود 

را طوالنى تر کند.
نازك شدن موها، ریزش مو، 
پوسته پوســته شدن 
پوســت و شــیار شیار 
شــدن ناخن ها از اولین نشانه هاى کمبود 

پروتئین هســتند. بیوتین، یک ویتامین B محلول در آب است که در 
سوخت و ساز اسید هاى آمینه موجود در پروتئین ها نقش دارد و به سالم 
نگه داشتن پوست، مو و ناخن ها کمک مى کند. بسیارى از افراد با کمبود 

پروتئین، دچار ریزش مو مى شوند.
ورم یا اِدم یکى از رایج ترین عالیم مصرف ناکافى پروتئین است. این 
نوع تورم به طور معمول در شکم، دست ها یا پا ها اتفاق مى افتد. به گفته 
کارشناسان بهداشت، این مشــکل به دلیل مقادیر کم نوعى پروتئین 
به نام آلبومین سرم انسانى که مســئول جلوگیرى از تجمع مایعات در 

بافت ها یا سایر بخش هاى بدن است، ایجاد مى شود.
مه مغزى، خستگى و نداشــتن تمرکز ممکن اســت ناشى از نوسان 
قند خون و کمبود پروتئین باشــد. اســید هاى آمینه، عناصر سازنده 
انتقال دهنده هاى عصبى مانند دوپامین و ســروتونین هستند. کمبود 
پروتئین در رژیم غذایى مى تواند به این معنى باشد که بدن قادر به تولید 
انتقال دهنده هاى عصبى کافى نیست. این شرایط ممکن است منجر 

به تغییرات خلقى یا افسردگى بدون دلیل شود.
اگر به طور مکــرر بیمار مى شــوید، احتماال معنایش این اســت که 
سیستم ایمنى ضعیفى دارید، زیرا کمبود پروتئین مى تواند به اختالل 
در عملکرد سیســتم ایمنى بدن و افزایش خطر ابتال به عفونت منجر 
شــود. یک مطالعه در باره زنان مســن نشــان داد مصرف یک رژیم 
غذایى کم پروتئین به مدت 9 هفته، پاســخ ایمنى بــدن آن ها را به 
میزان قابل توجهى کاهش مى دهد. کارشناسان همچنین مى گویند 
پروتئین ها، سطح باکترى هاى خوب خون را که به مبارزه با بیمارى ها 
کمک مى کنند، تغییر مى دهنــد. در نتیجه کمبود پروتئین مى تواند در 
توانایى بدن براى مبارزه با عفونت هایى مانند ســرماخوردگى اختالل 

ایجاد کند.

چطور بفهمیم پروتئین کافى مصرف مى کنیم؟

اگر هنگام نخ دندان لثه هاى شما خونریزى مى کند این یک مسئله معمول 
است که حتى ممکن است شــما را از تمیز کردن دندان هایتان باز دارد اما 
روال معمول انجمن دندانپزشکى آمریکا (ADA) توصیه مى کند حداقل 
یک بار در روز این کار را انجام دهید چرا که استفاده از نخ دندان براى داشتن 
بهداشت دهان و دندان بسیار مهم است و اســتفاده هر روزه از نخ دندان 
همراه با مسواك زدن مناســب ، بهترین راه براى حفظ سالمت دندان ها 

و لثه ها است.
هنگامى که بافت لثه ملتهب است ، لثه ها خونریزى مى کنند. این به دلیل 
پاسخ التهابى ناشى از باکترى هایى اســت که در دهان زندگى مى کنند. 
این باکترى ها در یک بیوفیلم – معروف به پالك – زندگى مى کنند که به 

دندان ها بخصوص بین دندان ها و زیر لثه مى چسبد.
مسواك زدن و نخ دندان کشیدن براى از بین بردن این بیوفیلم و کاهش 
التهاب لثه بسیار مهم است. حتى اگر ممکن است فکر کنید این نخ دندان 
باعث خونریزى شما شده است، ادامه استفاده از نخ دندان مى تواند به شما 

کمک کند تا این خونریزى را به مرور متوقف کنید.
لثه در پاسخ به نخ دندان خونریزى مى کند زیرا باکترى ها از قبل وجود دارند 

و در لثه ها التهاب وجود دارد.
چهار دلیل که ممکن است با التهاب لثه ها و خونریزى آنها هنگام نخ دندان 

روبرو شوید:
اگر هر روز از نخ دندان استفاده نکنید، تجمع باکترى ها را تجربه خواهید 
کرد زیرا به طــور موثرى از بیوفیلــم دندان ها پاك نمى شــوند. هرچه 
باکترى ها بیشتر جمع شوند ، لثه ها بیشتر ملتهب مى شوند ، بنابراین مهم 

است که مرتب نخ دندان استفاده کنید.
اگر بهترین بهداشــت دهان و دندان را ندارید یا مدتى است که تمیزکارى 
دندانپزشکى انجام نداده اید ، ممکن است تجمع سنگ دیواره دندان داشته 
باشید که بیوفیلم ســخت شده اســت که پالك نامیده مى شود. معموال 
دندانپزشک مى تواند این مشکل را برطرف کند بنابراین مطمئن شوید که 

با معاینات منظم خود همگام هستید.
باردارى منجر به تغییرات هورمونى شدیدى مى شود. این تغییرات هورمونى 

پاسخ التهابى را بدتر مى کند و مى تواند خونریزى لثه را بیشتر کند.
التهاب لثه نوعى بیمارى خفیف در لثه است که مى تواند منجر به خونریزى 

در هنگام استفاده از نخ دندان شود.

خونریزى لثه 
هنگام استفاده از نخ دندان

عادى است؟
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سخنرانى و میزگرد تخصصى  نقد و بررسى تحلیلى طرح 
جامع فوالد کشــور  در دومین روز یازدهمین همایش و 
نمایشگاه چشــم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران با 
نگاهى به بازار با حضور منصور یزدى زاده مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان، مصطفى مــوذن زاده، بنیانگذار ایمیدرو، 
مهدى کرباسیان رییس پیشین هیأت عامل ایمیدرو، محمد 
ابکا رییس هیات مدیره شرکت مهندسى بین المللى فوالد 
تکنیک و محمد آقاجانلو معاون طرح هاى معدن و صنایع 

معدنى ایمیدرو در هتل المپیک تهران برگزار شد.
منصور یزدى زاده در این میزگرد به مشکل تامین مواد اولیه 
به ویژه ســنگ آهن پرداخت و گفت: واحدهاى فوالدى 
کشــور از جمله ذوب آهن اصفهان به دلیل نداشتن مواد 

اولیه نمى تو انند با ظرفیت کامل تولید کنند.
وى اظهار داشــت: ذوب اهن اصفهان متاسفانه سهمیه 
مواد اولیه ندارد که این موضوع باید مورد توجه مسئولین 
باشد. اگر قرار است سهمیه مواد اولیه به واحدهاى فوالدى 
اختصاص نیابد، باید در خصوص همــه این واحدها این 
سیاســت اتخاذ شــود، اما در حال حاضر تنها ذوب آهن 

اصفهان است که سهمیه مواد اولیه ندارد.
وى با اشــاره به این که در زنجیره فوالد کشور همچنان 
مباحث مختلفى و حل نشده اى همچون داخلى یا جهانى 
بودن معیــار قیمت گذارى وجــود دارد، افــزود: یکى از 
دغدغه هاى مهم در صنعت فوالد کشور، که در طرح جامع 
فوالد اهمیت بسیارى دارد، بحث قیمت گذارى است که از 
وزارت صمت آغاز شد و این موضوع در مجلس مطرح است 

و هنوز به طور کامل حل نشده است .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان  مشکل عدم سرمایه گذارى 
خارجى در صنعت کشور را بسیار محسوس دانست و گفت: 

تکلیف سرمایه گذاران خارجى براى حضور در این صنعت 
مشخص نیست در حالى که جذب سرمایه هاى خارجى 

نقش بسیار مهمى در توسعه صنعت فوالد کشور دارد .
یزدى زاده به مبحث صادرات اشــاره کرد و گفت: در افق 
1404 باید به تولید 55 میلیون تن ســاالنه محصوالت 
فوالدى برسیم که با توجه به نیاز داخل، حداقل 20 میلیون 

تن آن باید صادر شود اما متاسفانه استراتژى مدونى براى 
صادرات نداریم در حالى که از توانایى هاى الزم براى دست 

یابى به این صادرات برخوردار هستیم.
وى افزود: یکــى از چالش هاى اصلى که مانع توســعه 
صادرات شده است این است که صادرات موکول به عرضه 

داخلى و قیمت گذارى گردیده که امر نادرستى است .

منصور یزدى زاده عدم توسعه مناســب زیرساخت ها به 
ویژه حمل و نقل را یکى دیگر از چالش هاى مهم صنعت 
فوالد کشور دانســت و گفت: متاسفانه زیرساخت ها پا به 
پاى ظرفیت ســازى در صنعت فوالد پیش نرفته اند که 
این مورد باعث بى رغبتى ســرمایه گــذارى خارجى نیز 

شده است .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در میزگرد تخصصى طرح جامع فوالد کشور:

توسعه صادرات محصوالت فوالدى
استراتژى مدون مى خواهد

تفاهم نامه همکارى هاى مشترك آموزشى، پژوهشى، 
فناورى و فرهنگى میان دانشــگاه آزاد اسالمى استان 

اصفهان و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان امضا شد.
رییس دانشگاه آزاد اسالمى استان گفت: این تفاهم نامه 
در راســتاى ایجاد فضاى همکارى هاى مشــترك در 
زمینه هاى آموزشى، پژوهشى، فناورى و فرهنگى میان 
دانشگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان و باشگاه فوالد 

مبارکه سپاهان به مدت سه سال امضا شد.
پیام نجفى افزود: اجراى طرح هاى تحقیقاتى کاربردى 
مشترك، فراهم ساختن زمینه اجراى دوره هاى کارورزى 
دانشجویان دانشگاه در باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در 

قالب طرح پویش و همکارى بــراى ایجاد حق انحصار 
در راســتاى تشــکیل دوره هاى کاردانى و کارشناسى 
رشته هاى ورزشــى محور ها و زمینه هاى همکارى این 

تفاهم نامه است.
محمدرضا ساکت مدیر عامل باشگاه فرهنگى ورزشى 
فوالد مبارکه ســپاهان هــم گفت: انجــام طرح هاى 
پژوهشى کاربردى براســاس اولویت ها و برنامه هاى 
راهبردى باشــگاه با اعضاى هیئت علمى دانشگاه آزاد 
اسالمى اصفهان در قالب طرح پایش و حوزه هاى متعدد 
دیگر همکارى دوجانبه از دیگر محور هاى تأکید شده در 

این تفاهم نامه است.

104 خیر مدرسه ساز اصفهان همزمان با سراسر کشور 
به صورت ویدئو کنفرانس با حضــور معاون اول رئیس 
جمهورى، اســتاندار و جمعى از مســووالن این استان 

تجلیل شدند.
بیست و دومین دوره جشنواره خیرین مدرسه ساز با حضور 
جمعى از مسووالن اســتانى و خیرین در سالن جلسات 
استاندارى به صورت مجازى و از طریق ویدئو کنفرانس با 

حضور معاون اول رئیس جمهورى برگزار شد.
این جشنواره همه ســاله در راستاى تکریم خیران نیک 
اندیش و انجام اقدامات خیرخواهانه آن ها برگزار مى شود 
که در آیین امســال یک هزار خیر مدرســه ساز کشور 

تجلیل شدند.
بر اساس آمار موجود 30 درصد مدارس کشور با سرمایه 

گذارى خیران ساخته شده است که نشــان از توانایى و 
ظرفیت باالى نیکوکاران در امر مدرســه ســازى دارد. 
برآیندها مبین این اســت از مجموع 530 هزار کالس 
درس موجود در کشور، تاکنون حدود 130 هزار کالس 
درس به همت خیرین ساخته شده است که اگر قرار بود 
این حجم از مــدارس و کالس هــاى درس را دولت به 
تنهایى احداث کند به طور قطع هــزاران میلیارد تومان 

اعتبار نیاز داشت.
مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان در سال 1378 
به منظــور جذب هر چه بیشــتر خیرین و ســاماندهى 
کمک هاى مردم در حوزه مدرسه ســازى تشکیل شد، 
این مجمع با 800 عضو در 16 شهرستان استان اصفهان

 فعال است.

مدیــرکل امــور مالیاتى اســتان 
اصفهان بیــان کــرد: در ده ماهه 
ســال جارى، 1500 میلیارد تومان 
از محــل عــوارض ارزش افزوده 
بین شــهردارى ها، دهیارى ها و 
روســتاهاى فاقد دهیــارى توزیع 
کرده ایم و امیدواریم با این روند به 

2000 میلیارد تومان برسد.
مهدلو بــا بیــان اینکــه که یک 
درصد از عــوارض ارزش افزوده به 
وزارت بهداشــت داده و سه درصد 
سهم شــهردارى ها و دهیارى ها 
مى شود افزود: در سال 1396 حدود 
چهارهزار میلیــارد تومان از محل 

یک درصد سهم وزارت بهداشــت که از مردم گرفته 
شد در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته شد و بخشى 
از امکانات وزارت بهداشت از این طریق تامین گردید. 
بنابراین اگر مردم مالیاتى مى دهند، عوارضى مى دهند، 

یک بخش از آن مستقیم به خودشان برمیگردد .
وى افزود: در ســال 97 حدود پنج هزار میلیارد تومان 
سهم وزارت بهداشت بود که در کل کشور توزیع شد. 
در سال 1398 مبلغ شش هزار و 800 میلیارد تومان از 
محل یک درصد در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت 
و نکته اینجاســت که اگر این 6800 میلیارد تومان به 
وزارت بهداشت تعلق نمى گرفت، قطعًا امروز در این 
شــرایط کرونایى، وزارت بهداشت خدمات کمترى را 

مى توانست بدهد و بالعکس اگر این مبلغ بیشتر بشود، 
قطعا وزارت بهداشــت مى تواند خدمات بهداشــتى 

بیشترى را براى مردم فراهم بکند ..
مهدلو تصریح کرد: ما ظرف سه ســال، توانستیم دو 
برابر به شهردارى ها کمک بکنیم و اکنون مى توانیم 
اعالم بکنیم شــهردارى هاى بزرگ حدود 25 تا 30 
درصد بودجه خود را از محل عــوارض ارزش افزوده 
دارند و روســتاها و دهیارى ها تا 95 درصد از بودجه 
خود را از محل این عوارض دارند و اگر در شــهرها و 
روستاها آبادانى را داریم و خدماتى را در شهر و روستا 
مى بینیم، بخش قابل توجهى از آن از محل عوارض 
ارزش افزوده اســت کــه مردم و مصــرف کنندگان 

مى دهند.

امضاى تفاهمنامه همکارى مشترك
 دانشگاه آزاد و باشگاه سپاهان

104 خّیر مدرسه ساز اصفهان تجلیل شدند

توزیع 1500 میلیارد تومان بین شهردارى ها، 
دهیارى ها و روستاهاى فاقد دهیارى

مجرى کل طرح هاى زیربنایى 
استان اصفهان گفت:  ضعف در 
پوشش شبکه هاى تلفن همراه 
در طول آزادراه شــرق اصفهان 
طبق وعده 2 اپراتور ایرانسل و 

همراه اول، برطرف خواهد شد.
علیرضا صلواتى در جلسه بررسى 
مشکالت و روند اجرایى هشت 
کیلومتــر باقیمانــده از قطعه 
دوم آزادراه شــرق اصفهــان با 
بیان اینکه رفــع نقایص آزادراه 
به منظــور قرار گرفتــن زیر بار 

ترافیک و بهره بردارى از آن در اولویت اصلى قرار دارد، 
افزود: همکارى و هم افزایى دســتگاه هاى مختلف در 
راســتاى تکمیل قطعه دوم آزادراه شــرق اصفهان از 
اهمیت  برخوردار است و امیدوارم دستگاه هاى خدماتى 

نیز همچون گذشته با قدرت در این راستا وارد کار شوند.
وى افزود: تکمیل قطعه دوم آزادراه شــرق اصفهان و 
اجراى هشت کیلومتر باقیمانده آن، به عنوان مهم ترین 
پروژه  براى برقرارى اتصال آزادراه شــرق اصفهان به 

تقاطع  اصفهان به نایین در حال پیگیرى است.
وى اضافه کرد: آزاد راه شــرق اصفهان شامل سه قطعه 
و در مجموع به طول 93 کیلومتر اســت که 55 کیلومتر 
از مسیر 63 کیلومترى قطعات یک و 2 این آزادراه، آبان  

امسال به دستور رییس  جمهورى افتتاح شد و به زودى 
هشــت کیلومتر باقیمانده این قطعات نیز افتتاح و مورد 

بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
■■■ 

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان  هم در 
این نشست از تکمیل قطعه دوم آزادراه شرق اصفهان تا 
پایان سال خبر داد و گفت: تکمیل هرچه سریعتر آزادراه 
شرق اصفهان  بسیار با اهمیت است و در این راستا، هشت 
کیلومتر باقیمانده این آزادراه تا پایان ســال 99 افتتاح و 

مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
حجت ا... غالمى با اشــاره به عزم جدى استان و وزارت 
راه و شهرســازى براى تکمیل این آزادراه اظهار داشت: 

تکمیل قطعه دوم و نیز قطعه ســوم 
آزادراه شــرق اصفهــان از اهمیت 
بســیارى برخوردار است و امیدواریم 
تا پایان ســال 99، هشــت کیلومتر 
باقیمانــده قطعه دوم آزادراه شــرق 

اصفهان تکمیل شود.
وى با اشــاره به موضوع روشــنایى 
تقاطع نطنز وتقاطع کاشــان افزود: 
روشنایى تقاطع نطنز و تقاطع کاشان 
نیز اهمیت بسیارى دارد که باید مورد 

جدى اهتمام جدى قرار گیرد.
معــاون هماهنگــى امــور عمرانى 
استاندار اصفهان افزود: آزادراه شــرق اصفهان، از آبان 
امسال در مســیر بهره بردارى قرار گرفت و تاکنون 55 
کیلومتر از آن افتتاح شده است و هشت کیلومتر باقیمانده 
از قطعه دوم نیز تا پایان امســال تکمیل، افتتاح و مورد 

بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
وى خاطرنشان کرد: فرایند و عملیات اجرایى قطعه سوم 
آزادراه شــرق اصفهان نیز آغاز شده اســت و امیدواریم 
تا پایان بهار ســال آینده بخشــى از ایــن قطعه مورد 

بهره بردارى قرار گیرد.
آزادراه کنارگذرشــرق اصفهان از آزاد راه نطنز – کاشان 
– اصفهــان آغاز و بــه آزاد راه اصفهان – شــیراز ختم 

مى شود.

ضعف آنتن دهى تلفن همراه در آزادراه شرق اصفهان برطرف مى شود

فاز دوم طرح «نویسندگى به قلم کتابداران» با 
هدف تشــویق کتابداران به نوشتن و شکستن 

حصار ترس از نوشتن برگزار مى شود.
رئیس اداره امور کتابخانه ها و سالن هاى مطالعه 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان بــا بیان این خبر گفــت: اطالعات در 
حقیقت داده هاي خالصه شــده اى هستند که 
گروه  بنــدي، ذخیره، پاالیش، ســازماندهی و 

تحلیل شده  تا بتوانند زمینه را روشن سازند. 
طیبه فاطمى افزود: اطالعــات به منظور ایجاد 
درك روابط بین داده ها و خلق معنا به ایجاد زمینه 
نیازمند است بنابراین اطالعات زمینه خود را خلق 
مى کند و به کمک این زمینه مى توان تا حدودى 

آینده را پیش بینى کرد.
فاطمى  با اشــاره به اینکــه دانــش در یکى از 
محمل هاى اطالعاتــى اعم از کتــاب، مقاله و 
سخنرانى در اختیار مخاطب قرار مى گیرد، تصریح 
کرد: برنامه «نویسندگى به قلم کتابداران» درصدد 
است تا شــهامت مکتوب نگارى را افزایش دهد 
چراکــه در فرهنگ مکتوب مســتندات و انتقال 

تجارب براى نسل هاى آتى فراهم مى شود. 
وى با اشــاره به تغییر محمل هاى اطالعاتى از 
الواح گلین تا فضاى مجازى در ادوار تاریخ گفت: 
برنامه «نویســندگى به قلم کتابداران» در پى 
جایگزینى فرهنگ شفاهى به فرهنگ مکتوب 
است تا تجارب بشرى به صورت مکتوب و مدون 

به نسل هاى بعدى منتقل گردد. 
وى افــزود: تمــام کتابخانه هاى وابســته به 
شهردارى در فاز دوم طرح «نویسندگى به قلم 
کتابداران» شــرکت مى کنند. در فاز اول این 
طرح یازده نفر بــه مرحله نهایى رســیدند که 
درنهایت سه نفر برگزیده شــدند و در آیینى از 

آنها تجلیل شد. 
وى با اشاره به اینکه هدف از اجراى این برنامه 
تشــویق کتابداران به نوشتن و شکستن حصار 
ترس از نوشتن اســت، خاطرنشان کرد: در این 
برنامه کتابداران دل نوشته و خاطرات و تجارب 
خود را از سال هاى خدمت در کتابخانه ها ارائه 
مى دهند و پس از ارسال آثار به دبیرخانه و داورى 

به بهترین آثار جوایزى اهدا مى شود. 

اجراى فاز دوم طرح 
«نویسندگى

 به قلم کتابداران» 

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در جلســه کمیســیون 
مسئولیت هاى اجتماعى و تشکل ها که با حضور معاون 
امور اقتصادى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى برگزار 
شد،  مدل نجم یا همان نظام جامع مواسات را تشریح 
کرد و بر لزوم قانون گذارى مجلــس در این حوزه در 
کنار سیاســت گذارى دولت در راستاى نظام مند شدن 
بودجه هاى پراکنــده در زمینه مســئولیت اجتماعى 

تاکید کرد.
مسعود گلشــیرازى تاکید کرد: مشــارکت بنگاه هاى 
اقتصادى و آحاد مردم در امر محرومیت زدایى یکى از 

مدل هاى موفق است که باید بکار گرفته شود. 
وى اضافه کرد: اتاق  اصفهــان در دوره نهم با رویکرد  
تکامل اتاق تعامل گرا با قواى سه گانه به اتاق نسل سوم، 
موضوع مســئولیت اجتماعى را مد نظر قرار داد؛ امروز 
الزم است تا با یک ادبیات اقتصادى به این موضوع ورود 
شود  همانطور که در گذشته فعالین اقتصادى که در بازار 
مشغول به کار بودند به عنوان گره گشاى مردم نیز ایفاى 

نقش مى کردند.
گلشیرازى سپس در خصوص طرح نجم یا نظام جامع 
مواســات، توضیحاتى بیان کرد و گفــت: مدل نجم 
قاعده مند کردن میزان اثر بخشى در مسئولیت اجتماعى 
است و باید بودجه هاى متفرق  مسئولیت اجتماعى با 

تعریف پروژه و مسیر، هدایت شده و هدف مدار شود.

مشارکت در امر محرومیت زدایى 
باید به کار گرفته شود

7 پروژه بزرگ برق رســانى در کوهپایه با هزینه اى 
بالغ بر 2/5 میلیارد تومــان با حضور فرماندار اصفهان  
مدیرعامل و معاونین مهندسى و بهره بردارى و قائم 
مقام مدیر عامل در شرق اصفهان و مدیر برق منطقه 
8 با هزینه اى بالغ بر 2/5 میلیارد تومان افتتاح و مورد 

بهره بردارى قرار گرفت.
حمید رضا پیر پیران، مدیر عامل شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان گفت: اجراى شبکه طرح هاى 
مکمل کشاورزى در جهت ایجاد اشتغال پایدار ؛ اصالح 
ساختار شــبکه هاى فشار متوســط و فشار ضعیف ؛ 
کاهش تلفات و بهبود وضعیت روشنایى که تضمین 
کننده ایمنى مردم این منطقه بود از جمله اهداف اصلى 

این پروژه ها بوده است.
در ادامه فرماندار اصفهان ضمن قدر دانى از اقدامات 
صورت گرفته انجام اقدامات جهادى را از شاخصه هاى 

شرکت توزیع برق اصفهان برشمرد.

بهره بردارى 
از 7 پروژه برق رسانى


