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یافتن درمان کرونا  در خون یک حیوان ضرورت پرداخت وام  براى حمایت از اصنافحال محمدرضا شجریان  بهتر از هر زمان دیگر استبحران شادى در ایران در 9 هفته هزار اتفاق مى افتد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کیوى، دواى
 بى خوابى است

جوجه ُکشى در اصفهان نداریم
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موج جدید حمله ملخ به 
ایران  تا 2 هفته دیگر

اعتراض به 4 رئیس جمهور 
در فیلم هاى حاتمى کیا

وضعیت اصفهان
 50 درصد وخیم تر از 

معدل کشور

5

ستاره ها 
زیر تیغ دستمزد

براى درمان بى خوابى هاى شبانه به مصرف 
میوه هاى مفید توصیه شده توجه کنید.

طبق مطالعات و پژوهش هاى صورت گرفته 
استرس، اضطراب و کمبود خواب روى عملکرد 

بدن انسان اثر مى گذارد. با توجه به شرایط ...

بحث درباره دستمزد ستاره هاى تلویزیونى که در 
کار اجرا هستند دوباره داغ شده است. در سال هاى 
اخیر رقم دســتمزد مهران مدیرى، رامبد جوان، 
احسان علیخانى و محمدرضا گلزار که هر کدام 
مجرى یک برنامه پربیننده بودند بحث برانگیز 
شده بود و امســال نوبت به رضا رشیدپور رسید 
که با اتهام دریافت ماهانــه 433 میلیون تومان 
براى تولید برنامه «حاال خورشید» مواجه شود. 
رشیدپور همچنین متهم شد که براى دو برنامه 
شب یلداى 98 هم 500 میلیون تومان دریافت 
کرده است. این مجرى سرشناس تلویزیون هر 

دو این اتهام ها را...

4 مردم اصفهان پروتکل هاى بهداشتى را رعایت نمى کنندمردم اصفهان پروتکل هاى بهداشتى را رعایت نمى کنند
در جلسه ستاد پیشگیرى، هماهنگى و فرماندهى عملیات پاسخ به بحران شهرستان اصفهان مطرح شد در جلسه ستاد پیشگیرى، هماهنگى و فرماندهى عملیات پاسخ به بحران شهرستان اصفهان مطرح شد 
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معاون سازمان جهاد کشاورزى و رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان تأکید کردند

سعید راد: ممکن 
است مردم ما فقیر 
باشند ولى گدا 
نیستند

شایان تحت قرارداد است آقایان!
باشگاه سپاهان به خبر بازگشت شایان مصلح به پرسپولیس در فصل 
آینده واکنش نشان داد.  در حالى که لیگ برتر فوتبال به علت شیوع 
ویروس کرونا تعطیل اســت، گمانه زنى هایى درباره نقل و انتقاالت 
باشگاه سپاهان مطرح شــده است. شنیده مى شــود شایان مصلح 
مدافع این تیم اصفهانى قرار است به باشگاه پرسپولیس انتقال یابد و 

جایگزین محمد نادرى شود.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افزایش انتقادات از قراردادهاى 
تلویزیون با مجریان معروف

چرا پرتقال در 
اصفهان ارزان 
نمى شود؟

نایب رئیس میوه و تره بار توضیح مى دهد

دلیل افت فشار آب برخى مناطق اصفهان 
3

میثم محمدى- شهردار زرین شهر 

 آگهى مزایده

م الف: 820120

شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوزهاى  شماره 627 مورخ 1395/9/20 و 
شماره 752 مورخ 1398/11/24 شوراى اسالمى زرین شهر در نظر دارد قطعه 
زمینى به مساحت 3000 متر مربع متعلق به شهردارى واقع در بلوار جانبازان 
جنب ساختمان مدیریت بحران با کاربرى تجارى – خدماتى (تاالر) را از طریق 
مزایده عمومى به فروش رســاند، لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1399/2/17 به شهردارى مراجعه نمایند.

نوبت اول آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 
همراه با ارزیابى کیفى (فشرده) شماره 97/348

م.الف:820600

مجتمع طالى موته در نظر دارد"تامین،نصب، راه اندازى و آموزش تجهیزات و لوازم سیســتم هاى حفاظتى و 
نظارت تصویرى مجتمع طالى موته"را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به شماره ثبت ستاد 
2099001546000002و باجزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار )به 
مبلغ1/050/000/000ریال(یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال)بصورت(واریز نقدى یا ضمانت نامه بانکى)برگزار نماید.

- تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :ساعت 9 روزسه شنبه مورخ1399/02/2
- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت19 روز پنج شنبه مورخ 1399/02/11

- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد:ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/02/27
- تاریخ بازگشایى پاکتها:ساعت 11 روز یکشنبه مورخ1399/02/28

عالقمندان شرکت درمناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاء  الکترونیکى با شماره هاى دفتر
 ثبت نام 88969737و85193768-021و مرکــز 27313131-021تماس حاصل نمایند ویا به آدرس اینترنتى

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نوبت اول
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افاضات تاریخى بازیکن افاضات تاریخى بازیکن 
میلیاردى ذوب آهنمیلیاردى ذوب آهن

اد:سعید راد: م رد می سعیدراد:
ماست مردم م مر ماستمردم داست مردم ا
لباشندولىباشند ولى ىباشندولاش
نییننی

حمدرضا شجریان  بهتر از هر زمان دیگر است

درد

ق اصفهان 
3
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از اســفند ســال گذشــته تــا امــروز قیمــت انواع 
مدل هاى خــودروى پراید افزایش قابــل توجهى را

 تجربه کردند.
 قیمت انواع مختلف پراید طى یک ماه گذشته نوسانات 
زیادى داشته به گونه اى که قیمت پراید 111 در اواخر 
اسفند ماه سال گذشته به قیمت 61 میلیون تومان خرید 
و فروش مى شده است اما امروز این خودرو با افزایش 
هفت میلیون و 500 هزار تومانى به قیمت 68 میلیون و 

500 هزار تومان فایل شد.
ســایر انواع مدل هاى این خودرو نیــز افزایش قیمت 
داشــته اند و مدل 131 این خودرو که در اواخر اسفند 

ماه نزدیک به 60 میلیون تومان قیمت داشت امروز با 
افزایش پنج میلیون تومانى به قیمت 65 میلیون تومان 

رسیده است.
ســایپا 151 نیز طى یک ماه اخیر افزایش قیمت قابل 
توجهى داشــته اما قیمت این خودرو طى چند روز اخیر 
روند کاهشى داشــته اســت و این خودرو با کاهش دو 
میلیــون تومانى امروز بــه قیمت 70 میلیــون تومان 
رسیده اســت. فعاالن بازار مى گویند هر چند قیمت ها 
روندى افزایشــى دارند اما بازار با رکــودى قابل توجه 
روبه رو اســت و خرید و فروش چندانى در بازار صورت 

نمى گیرد.

رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات گفت: بر اســاس 
پیش بینى هاى فائــو در 15 روز آینده با حجم بســیار 
گســترده اى از حمله آفت ملخ صحرایى به کشور و به 
خصوص در اســتان هاى جنوبى بوشــهر، هرمزگان و 

سیستان و بلوچستان مواجه هستیم.
محمدرضا درگاهى با بیان اینکه امســال کشور ما از دو 
جهت مورد هجوم ملخ صحرایى قرار گرفته است، عنوان 
کرد: حمله این آفت از شــرق هندوستان و پاکستان در 
روزهاى آینده با شدت بیشترى انجام مى شود و با توجه 
به اینکه در شبه جزیره عربســتان در حال حاضر مراتع 
و عرصه هاى کشاورزى پوشش گیاهى ندارند از طرف 

شمال شرق آفریقا که در حال حاضر کانون هاى تخلیه 
شده دارند و با حجم بیشتر از سال گذشته به سمت جنوب 

کشور ما حمله مى کنند.
سرپرســت قائم مقامى وزیر در امور حقوقى و مجلس 
افزود: تا امروز ملخ صحرایى در بیش از 5 میلیون هکتار از 
عرصه هاى طبیعى و کشاورزى پایش و در سطحى بالغ بر 
یکصد هزار مبارزه انجام شد که پیش بینى مى شود بیش از 
تقریباً یک میلیون هکتار باید مبارزه انجام شود. درگاهى 
خاطرنشان کرد: این آفت به مراتع و عرصه هاى زراعى و 
باغى حمله مى کند که در صورت کنترل نشدن، خسارت 

جبران ناپذیرى را وارد مى سازد.

گرانى دست از سر پراید 
بر نمى دارد 

موج جدید حمله ملخ به ایران  
تا 2 هفته دیگر

این سریال
 «پایتخت» نبود!

   برترین هــا | سیروس الوند در گپ تازه اى 
که با روزنامه «شــهروند» زده، درباره ســریال 
«پایتخت» گفته است. ســریالى که تا پیش از 
این به نویسندگى خشــایار الوند، برادر مرحوم 
سیروس ساخته مى شد و قسمت آخر آن بدون 
خشایار روى آنتن رفت. ســیروس الوند درباره 
فصل آخر این سریال، ضمن اینکه عقیده دارد 
  «"پایتخت" با همیشه اش فرق داشت و درواقع 
خــود "پایتخت" نبود، بلکه جایــى نزدیک به 
"پایتخت" بود»؛ ایراد مهم این ســریال را این 
 نکته مى داند که «شــخصیت هایى که در پنج 
سرى گذشته کاراکترشان شــکل گرفته بود؛ 
کارهایى مى کردند که با آنچه از آنها  مى شناختیم، 

تناقض هاى آشکارى داشت».  /1647

گوسفندان قربانى تصادف
   ایرنــا | برخورد کامیون با گله گوسفندان در 
عوارضى همدان - ساوه موجب تلف شدن 97 
رأس گوسفند شد. این ســانحه رانندگى عصر 
روز  یک شنبه در 4 کیلومترى عوارضى نخست 
همدان - ساوه به علت بى احتیاطى چوپان رخ 
داد. در این سانحه 83 رأس گوسفند تلف شدند اما 
چوپان مدعى بود که 14 تن از گوسفندان آبستن 
بودند که با احتساب آنها شمار تلفات به 97 رأس 
رسید. از آنجا که  ورود احشام به اتوبان و آزادراه 
ممنوع است، در بروز این سانحه چوپان مقصر 

شناخته شده است./1648

منتظر بازى کرونا باشید
   خبر آنالیــن | بازار بازى ایــران به زودى 
شــاهد حضور بازى اندرویدى جدید و ایرانى 
«کووید- 19» خواهد بود. بازى «کووید- 19» 
این روزها 50 درصد مراحل توســعه را سپرى 
کرده و طراح و ســازنده آن در تالش است که 
تا هفته دیگر این بازى آماده انتشار شود. بازى 
در ایران توسط اســتودیوى «گوناى» منتشر 
مى شــود و او براى انتشــار بازى در بازارهاى 
جهانى با ناشرهاى مختلف بین المللى موضوع را 
مطرح کرده است. به گفته کیوان ملک محمدى 
استقبال اولیه از انتشار جهانى این بازى صورت 

گرفته است./1649

درگذشت یک استاد
 به دلیل کرونا

   ایسنا | عصمت اســماعیلى، استاد زبان و 
ادبیات فارسى دانشگاه ســمنان، به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا درگذشــت. وى استاد اعزامى 
وزارت علوم به کشــورهاى ســوریه، سوئد و 

مجارستان بود.

پرداخت تسهیالت توسط 
بانک توسعه تعاون

   روابط عمومى بانک توسعه تعاون| 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون با اشــاره به نقــش مهــم و تأثیرگذار 
نظام بانکى در حمایــت از بنگاه هاى تولیدى 
خاطرنشان کرد: کارگروه جهش تولید در بانک 
توسعه تعاون در آغازین روزهاى ایام نوروز 99 
تشکیل شد و در این راستا بانک توسعه تعاون 
به دنبال ارائــه خدمات بهینه بــه تعاونگران 
اســت و تاکنون نیز برنامه هاى ویژه اى براى 
تأمین نیاز اقتصادى تعاونگران در سیاست هاى 
اعتبارى سال 99 پیش بینى کرده است. حجت 
ا... مهدیان در این رابطه افزود: مطابق آمار سال 
98، بیش از 101 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
از ســوى این بانک بــه تعاونگــران فعال در
 زمینه هاى مختلف اقتصادى پرداخت شــده 
است که 70 درصد از کل تسهیالت پرداختى 

بانک را تشکیل مى دهد.

براى نفر چهارم هم فکرى کنید!
   برترین ها | بعد از اینکه شهردار تهران طى حکمى 
مناف هاشمى را معاون شــهردارى تهران کرد، یکى از 
کاربران در توییتر نوشته اســت: «شهردارى تهران در 
زمان  قالیباف دست چهار نفر بود: 1-یزدانى 2- امرودى 
3- مناف هاشمى 4-  عیسى شریفى. دو نفِر اول اکنون از 
معاونین  حناچى هستند و مناف هاشمى نیز معاون ایشان 
شد. تقاضا دارم تبعیض را کنار گذاشته و براى نفر چهارم 
که در زندان تشریف دارد نیز فکرى شود!» مناف هاشمى 
در زمان سیل سال گذشته استان گلستان، استاندار این 
استان بود که غیبتش در زمان سیل و سفرش به خارج از 
کشور تبدیل به یک جنجال شد. نام او همچنان در پرونده 

مقصران سیل 98 دیده مى شود.

استعفاى امام جمعه پول پاش
   خبرگزارى حــوزه |شوراى سیاستگذارى ائمه 
جمعه کشور با اســتعفاى امام جمعه ایرانشهر موافقت 
کرد. اخیراً کلیپى از حجت االســالم سیدشجاع الدین 
ابطحــى در حالى که داخــل خودرو نشســته بود و به 
کارگران پول مى داد، در فضاى مجازى منتشر شد که با 
واکنش هایى روبرو شد و موجب سوءاستفاده رسانه هاى 
معاند و هجمه علیه ائمه جمعه و روحانیت گردید. پس از 
این واکنش ها، حجت االسالم ابطحى با ارسال نامه اى 
به شوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه کشور، استعفاى 
خود را اعالم کرد که مورد موافقت این شورا قرار گرفت.

 امام جمعه مســتعفى ایرانشهر تاکید کرده قصد کمک 
به کارگران را داشته و از مردم ایرانشهر که اسباب تکدر 

خاطر آنان فراهم شده، پوزش طلبیده است.

5 استان در آستانه پیک مجدد 
   ایسنا | بر اساس آخرین بررسى هاى صورت گرفته 
درباره بیمارى کووید -19 در کشور تا روز 31 فروردین 
ماه على رغم آنکه در کل کشــور رونــد نزولى بیمارى 
مشاهده مى شود اما، روند صعودى یا شروع پیک در پنج 
استان قم، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، آذربایجان 
غربى و اردبیل مشاهده مى شود. همچنین به نظر مى رسد 
چهار استان گلستان، خوزســتان، کردستان و خراسان 

جنوبى اخیراً پیک اپیدمى را تجربه کرده اند. /1654

درآمد بیمارستان ها کم شده
   مهر | معاون درمان وزارت بهداشــت مى گوید: 
از ابتداى بحــران کرونا تاکنون درآمــد اختصاصى 
بیمارستان ها به شدت کاهش یافته و از طرفى توقف 
پیگیرى درمان بیمارانى که به علت ترس از همه گیرى 
کرونا از ادامه درمان و مراجعه به بیمارستان ها اجتناب 

کرده اند نیز پیامدهاى ناگوارى را در پى خواهد داشت.

ما شتر و بز نکشتیم!
   ایسنا | مدیر جهاد کشاورزى شهرستان جاسک، 
تلف شدن شــتر و بز دامداران بر اثر سمپاشى صورت 
گرفته به منظور مقابله با ملخ هاى صحرایى را تکذیب 
کرد. محمد خدابخشیان با اشــاره به اینکه در مناطقى 
که تصاویر تلف شدن شتر و بز منتشرشده به هیچ وجه 
سمپاشــى هوایى و زمینى صورت نگرفته است، افزود: 
حتى یک روز پرواز هواپیماى سمپاش را به دلیل ارسال 
نشدن نامه به بخشــدارى به تعویق انداختیم تا تمامى 

مراحل ادارى طى شود.

دادگاه طبرى برگزار مى شود
   باشگاه خبرنگاران جوان | یک منبع آگاه از 
برگزارى دادگاه اکبر طبرى طى چند روز آینده خبر داد. 
طبرى، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه از تیرماه 
سال 98 به اتهام ارتباطات ناصواب با برخى از اصحاب 
پرونده هاى قضایى و اعمال نفوذ در برخى از دستگاه هاى 
قضایى در بازداشــت به ســر مى برد. نــام طبرى در 
پرونده هاى متعدد از جمله چند پرونده فساد اقتصادى 
نیز مطرح است و تعدادى از کارکنان دستگاه قضا نیز به 

همراه او بازداشت شده اند. 

خبرخوان

بحث درباره دستمزد ستاره هاى تلویزیونى که در کار اجرا 
هستند دوباره داغ شده است. در سال هاى اخیر رقم دستمزد 
مهران مدیرى، رامبد جوان، احسان علیخانى و محمدرضا 
گلزار که هر کدام مجرى یک برنامه پربیننده بودند بحث 
برانگیز شده بود و امسال نوبت به رضا رشیدپور رسید که با 
اتهام دریافت ماهانه 433 میلیون تومان براى تولید برنامه 
«حاال خورشید» مواجه شود. رشیدپور همچنین متهم شد 
که براى دو برنامه شب یلداى 98 هم 500 میلیون تومان 
دریافت کرده اســت. این مجرى سرشناس تلویزیون هر 
دو این اتهام ها را رد کرد اما بحث درباره میزان دســتمزد 

مجریان تلویزیون همچنان ادامه دارد.
در تازه ترین مورد، وحید یامین پور در گفتگوى اینستاگرامى 
با خبرگزارى «فارس» فاش کرده که رضا گلزار براى هر 
اجراى خــود در برنامه «برنده بــاش» 80 میلیون تومان 
دستمزد دریافت کرده اســت. او به «فارس» گفته که به 
عنوان یک «شخص مطلع» این افشاگرى را انجام مى دهد.
پیش از این، ناصر مقدم پور که تهیه کنندگى برنامه هایى 
سیاسى نظیر «موج» و «فصل رویش» را در کارنامه دارد 
نیز با انتقاد از تبعیض در برآورد تولید محصوالت تلویزیونى 
به روزنامــه «فرهیختگان» گفته بود:  چــرا مثًال مهران 
مدیرى برنامه اى مثل «دورهمى» یا یک برنامه ترکیبى 
مى سازد که دقیقه اى بیست سى میلیون تومان برآورد آن 
است و دیگران همان را با دقیقه اى 400 هزار تومان باید 

تولید  کنند؟»
در همین راستا محمود ســالمیان، تهیه کننده «ململ» و 
«بچه هاى ایران» هم اشاره اى به برنامه «کاله قرمزى» 
داشته و گفته است: برنامه «کاله قرمزى» چطورى برآورد 
مى شود که دقیقه اى 7/5 میلیون مى شود درحالى که کل 
فضاى آن پالتوى مجرى است و اصًال سریال محسوب 

نمى شود؟ همین براى من جاى ســئوال بود. عالقه مند 
بودم دفترچه برآورد این برنامه را ببینم و بررســى کنم که 
این کدها را چطور تنظیم مى کنند که این رقم درمى آید. 45 
دقیقه مى ایستند، ده دوازده عروسک با یک مجرى هستند. 
این تهیه کننده تأکید کرد: حتى اگر دستمزد اینها را در 100 

ضرب کنید، باز هم این مقدار درنمى آید!
در همین حــال اوج گرفتن انتقادها از میزان دســتمزدها 
در تلویزیون به  مجریان رســانه ملى محــدود نمانده و 
حاال درخواســت هایى براى شفاف شــدن قرارداد سایر 
ستاره هایى که با صداوسیما همکارى کرده یا مى کنند نیز 
مطرح شده است. گردانندگان پایگاه اطالع رسانى «هفت 

راه» که اخبار هنرى کشور را پوشش مى دهد از جمله همین 
معترضین  به شیوه قراردادبســتن صداوسیما یا ستاره ها 
هستند که دامنه اعتراضشان را از مجریان به سمت سایر 
سلبریتى ها نیز کشانده اند. این وبسایت اینترنتى در یکى از 
جدیدترین مطالب خود، گریزى به سریال «پایتخت» زده  و 
از صداوسیما خواسته است تا قرارداد سیروس مقدم و تنابنده 

در «پایتخت 6» را منتشر کند. 
البته «پایتختى ها» و صدا و سیما به این درخواست واکنشى 
نشــان نداده اند اما ادامه روند اعتراض ها نشان مى دهد 
که  فعًال نباید این پرونــده را مختومه اعالم کرد. آنچه در 
بخش دیگرى از گزارش «هفت راه» آمده، در واقع حرف 

دل بسیارى ازهمین هاست که منتقد جدى ولخرجى هاى 
تلویزیون براى تولید برنامه هایى هستند که بعضًا کیفیت 
مطلوبى نیز ندارند: «روند صداوسیما در چند سال اخیر روند 
باج دادن به سلبریتى ها بوده اســت، روند خریدن اعتبار 
براى خودش از طریق باج دادن به سلبریتى ها بوده است، 
روند خرج کردن بیت المال براى خریدن اعتبار بوده است. 
صداوسیما چه کارى براى شفاف کردن قراردادهاى خودش 

انجام داده است؟»
آیا صداوسیما به این ســئوال پاسخ مى دهد؟ تجربه ثابت 
کرده، خیر! چون دِر این ســازمان عریض و طویل فعًال بر 

همین پاشنه اى که مى بینید مى چرخد.

در دورانى چنیــن که شــیوع کرونا ویــروس جهان را 
در نوردیده و نزدیک بــه 170 هزار نفــر را به کام مرگ 
فرستاده است به خبرهاى خوب نیاز داریم. گزارش جهانى 
شــادى کمتر از یک ماه پیش و به مناســبت روز جهانى 
شادى که مصادف با 20 مارس اســت منتشر شد. براى 
سومین ســال پیاپى، فنالند در صدر شادترین کشورهاى 
جهان قرار گرفت و کشــورهاى دانمارك و سوییس نیز 
رتبه هاى دوم و ســوم را به خود اختصاص دادند تا امسال 

نروژ جایى در میان ســه کشــور ابتدایى این فهرســت
 نداشته باشــد.  ایران نیز در این فهرســت در میان 153 
کشــور در رتبه 118 قرار گرفته که به هیــچ عنوان رتبه 
خوبى به شــمار نمى آید. همچنین این گزارش نشــان 
مى دهد که در ســال هاى اخیر از میزان شادى در ایران 
کاسته شده است. در میان ناشــادترین کشورهاى جهان 
نیز افغانســتان رتبه اول جهان در ســال 2020 را به خود 
اختصاص داده و بعد از آن نیز ســودان جنوبى و زیمبابوه 
بدترین شرایط را دارند. در سال جارى شادترین شهرهاى 
جهان نیز معرفى شده اند که شهرهاى متعلق به کشورهاى 
اسکاندیناوى مانند همیشه 10 رتبه اول این فهرست را به 

خود اختصاص داده و شهر هلســینکى، پایتخت فنالند، 
رتبه اول فهرســت شادترین شــهرهاى جهان را کسب 

کرده است.
در آن سوى این فهرست، ناشادترین شهرهاى جهان عمدتًا 
در کشورهاى توسعه نیافته یا کشورهاى درگیر جنگ هستند 
و از آنها مى توان به کابل، صنعا، غزه، جوبا (سودان جنوبى) و 
بانگوى (جمهورى آفریقاى مرکزى) اشاره کرد. شهرهاى 
تهران و مشهد نیز در میان 186 شهرى که در این فهرست 
به آنها پرداخته شــده رتبه هــاى 155 و 156 را به خود 
اختصاص داده اند که بار دیگر شرایط ناخوشایند ایرانیان در 

زمینه شادى را در شهرهاى بزرگ نشان مى دهد.

طى روزهاى اخیر رئیــس اداره حفاظت محیط 
زیست مریوان از تلف شــدن یک قالده خرس 
قهوه اى در نزدیکى روستایى در این شهرستان 
خبر داده و گفته بــود: «توله این خرس از مرگ 
نجات یافته اســت.» محیط بانان کمى دورتر 
از الشــه خرس یک توله خرس کوچک را پیدا 
کردند که زیر بوته اى مخفى شده بود. توله خرس 
به شدت ترسیده بوده  مرتب فریاد مى کشید. پس 
از چند روز و بر اساس تصاویرى که منتشر شده 
این توله خرس کوچک هم اکنون در خانه یکى از 
محیط بانان مریوانى نگهدارى مى شود.  نام این 
توله خرس زیبا را «هویار» گذاشته اند. وحشت و 
استرس «هویار» ازبین رفته و روزها با فرزندان 
این محیط بان مشــغول بازى است و شب ها در 

کنار آنها مى خوابد.

افزایش انتقادات از قراردادهاى تلویزیون با مجریان معروف

ستاره ها زیر تیغ دستمزد

حسین المعى، مستندســاز نزدیک به جریان اصولگرایى 
درباره بررسى بهترین فیلم هاى سیاسى-اعتراضى ابراهیم 
حاتمى کیا از «آژانس شیشــه اى» تا «خروج» یادداشتى 

نوشته است. بخشى از یادداشت او را بخوانید:
آژانس شیشه اى (1376)

در روزهاى آخریِن دولت رفســنجانى، ابراهیم حاتمى کیا 
یکى از مهمترین آثار تاریخ سینماى ایران را نگاشت و در 
دولت اصالحات اکران کرد: «آژانس شیشه اى». نزاعى 

تمام عیار مابین «حاج کاظم»، با بخشى از ساختار قدرت 
مرکزى. کاراکتر «سلحشور» (رضا کیانیان) آشکارا نماینده  
تاّم و تمام نگرش «جبهه  سازندگى»آن زمان، به مناسبات 

سیاسى کشور است. 
موج مرده (1379)

آرمان گرایى تک افتاده، غریب تر از «حاج کاظم»، که اینجا 
دیگر حتى پسر و همســنگرانش هم مقابلش ایستاده اند. 
«موج مرده» مرثیه اى غم آلود در ســتایش انســان هاى 
«غریب» است. فیلم، نقدى ا ست صریح بر نگاه سیاسى 

دولت اصالحات در امور بین الملل.
ارتفاع پست (1380)

برخالف «آژانس شیشــه اى»، این بــار گروگان گیران 
-و معترضان- خود مردم اند!... مردمى از جنوب کشــور، 
بدون هیچ گرایش سیاســى و حزبى، که تنها به دلیل فقر 
و بیکارى دست به یک هواپیماربایى زدند و مى خواهند به 
جایى دیگر از جهان بروند. به جایى که آنجا آب باشد، نان 

باشد و کار باشد. 
به رنگ ارغوان (1383)

عشِق ممنوعه! جدال همیشگى عشق و وظیفه! عشق مأمور 
امنیتى به دختر یکى از سرکردگان منافقین... فیلم حامل این پیام 
است که فرزندان نباید پاسوز اشتباهات پدران شوند. با این حال 
فیلم توسط وزارت اطالعات دولت اصالحات پنج سال به توقیف 

رفت ولى هنوز، از جذاب ترین و انسانى ترین تریل ایرانى  است.
گزارش یک جشن (1389)

سیاسى ترین فیلم حاتمى کیاست! و همچنین، تنها فیلم او 
که هیچگاه به اکران درنیامد. فیلمى تولید شده پس از سال 
88، که نقد عریانى ا ست بر وضع موجود آن زمان. دولت 

احمدى نژاد، فیلم را به توقیف دائمى برد.
خروج (1398)

«خروج» همچون «بادیگارد»، مستقیم دولت روحانى را 
نشانه مى رود؛ با این تفاوت که از قهرمان «خروج»، سن و 
سالى گذشته و موى سپید کرده. کم حرف مى زند، فریاد 

برنمى آورد و کسى نمى داند در ذهنش چه مى گذرد. 

اعتراض به 4 رئیس جمهور 
در فیلم هاى حاتمى کیا

ماجراى شاعرانه یک توله خرس

همزمان با هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکى قم و به 
صدا درآمدن زنگ خطر شــیوع موج دوم کرونا در این 
اســتان، تصاویرى از برپایى هیئتى در قم در اینستاگرام 
منتشر شــد که در آن تعداد زیادى بدون رعایت اصول 
بهداشــتى و فاصله اجتماعى مقرر در کنار هم مشغول 
سینه زنى بودند و ادعا مى شــد مربوط به شب هاى اخیر 
است. عالوه براین، برخى اخبار از قم و گزارش هاى میدانى 
برخى شهروندان ساکن این شهر، حکایت از آن دارد که 
على رغم محدودیت هایى که براى فعالیت اصناف اعالم 
شده و تعطیلى حرم حضرت معصومه(س)، برخى اصناف 

به شکل زیرزمینى مشغول به کار هستند.
شهروندانى نیز اعالم مى کنند که مردم در مقابل ورودى 
حرم حضــرت معصومه(س) حاضر مى شــوند و گاهى 

حضور افراد به تجمع منجر مى شود.

بحران شادى در ایران

جنجال مراسم سینه زنى 
در قم

اینطور که به نظر مى رسد دســتگاه زباله سوز چینى پیدا شده 
است! این دســتگاه را چینى ها به شهردارى تهران هدیه داده 
بودند اما در جلسه صحن علنى شوراى شهر تهران گفته شد، 
هرگز در پایتخت نصب نشده و گم شده است. این در حالى است 
که یک عضو شوراى شهر تهران به خبرنگاران گفت: دستگاه 
زباله سوز بیمارستانى تهران هنوز به کشور وارد نشده و به گفته 

شهردار تهران «روى آب است».
پس از اقدام شــهردارى تهران در خصوص حمایت هایى که 
از شهر ووهان چین داشت و در راســتاى دیپلماسى شهرى، 
شهردار پکن هدایایى به کشور ما ارسال کرد که 30 تن ملزومات 
بهداشتى و یک زباله سوز بیمارســتانى بود و در آن اسم شهر 
تهران نیز آورده شده بود.  این در حالى است که سایت «قم نیوز» 
گزارش داده با پیشنهاد و پیگیرى جدى شهردار قم، این دستگاه 
زباله سوز اهدایى چین به شــهر قم اختصاص یافت و در آینده 
نزدیک به منظور نصب و بهره بردارى به شهر قم منتقل خواهد 
شد! سقائیان نژاد با تأکید بر تالش ها و رایزنى هاى ویژه اى که 
از سوى على الریجانى، رئیس مجلس شــوراى اسالمى در 
خصوص اختصاص این دستگاه به قم انجام شد، گفت: همراهى 
جناب آقاى امیرآبادى، استاندار محترم و رئیس شوراى اسالمى 

شهر مقدس قم نیز در این خصوص شایسته تقدیر است.

زباله سوز پیدا شد!

سهیل سنایى

آرمان کیانى
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ذوب آهن استخدام نمى کند
شرکت ذوب آهن اصفهان با صدور بیانیه اى اعالم کرد 
این شـرکت هیچ برنامه اى براى جذب نیرو و برگزارى 
آزمون استخدامى ندارد. روابط عمومى این شرکت اعالم 
کرد: در حال حاضر این شرکت هیچ گونه آگهى استخدام 
منتشر نکرده است و این امر در صورت لزوم تنها از طریق 
رسانه هاى رسمى شرکت و روزنامه هاى کثیراالنتشار 
صورت مى گیرد. چندى پیش در شبکه هاى اجتماعى 
اطالعیه هاى کذبى در خصوص استخدام نیروى انسانى 

در شرکت ذوب آهن اصفهان منتشر شده بود.

بالتکلیفى هزار کامیون 
حدود هزار کامیون سـوخت اعزامى از استان اصفهان 
در گمرك میرجاوه استان سیستان و بلوچستان معطل 
هسـتند. دبیرکانون انجمن هاى صنفى کامیون داران 
کشور  با بیان اینکه این بالتکلیفى، اعتراض و  نارضایى 
حدود 400 کامیون دار اسـتان را به دنبال داشـته است  
گفـت:  در این مـدت 100 کامیون سـوخت به اسـتان 
بازگشـته اند. احمدکریمى افزود: بیش از 950 کامیون 
سوخت شرکت هاى نفت، پتروشیمى و خصوصى استان 
از دو تا سه  ماه گذشته تاکنون، در گمرگ شهر میرجاوه 
استان سیستان و بلوچستان در  بالتکلیفى براى تخلیه 

بار خود هستند. 

بخشش اجاره ها
شهردارى خمینى شـهر طبق مصوبه شوراى اسالمى 
شـهر وبه دلیل شـیوع ویروس کروناتصمیم به معاف 
شدن مستاجران شهردارى ازدادن اجاره بها گرفت، این 
معافیت براى ماه هاى فروردین واردیبهشت خواهدبود. 
على اصغر حاج حیدرى افزود: کسانى که غرفه هایى مانند 
فروش مطبوعات و اغذیه و حتى پارکینگ هاى شهرى 
و... درسـطح شـهر اجاره کرده بودند، در روزهاى اخیر 

درآمدى نداشته اند و دچار ضرر مالى شده اند.

کرونا و ضعف هاى مدیریتى 
عباس مقتدایـى، منتخب مـردم اصفهـان در مجلس 
شـوراى اسـالمى گفت: حادثـه کرونـا نشـان داد که 
ضعف هایى در مدیریت استان اصفهان، در بخش هاى 
مختلف اعم از آمـوزش و پـرورش و برنامه ریزى براى 
استان وجود دارد و اگر در گذشـته مدیریت هایى انجام 
مى شـد، امروز مى توانسـتیم مدیریت عدالت آموزشى 
حداکثرى را شاهد باشـیم در حالى که با وجود کارهاى 
خوبى که انجام شده، نواقصى هم وجود دارد که باید به 

آن ها رسیدگى کنیم.

تولید روزانه 500 هزار ماسک 
جانشین رئیس سازمان صنعت معدن تجارت شهرستان 
اصفهان گفت: با توجه به نیاز ماسک در اصفهان، روزانه 
500 هزار ماسـک در اصفهان تولید و توزیع مى شـود. 
ابراهیم جلیلى افزود:  براى رعایت دقیق پروتکل هاى 
بهداشـتى روزانه به یک میلیـون و 500 هزار ماسـک 

نیاز است.

تاخیر 15 روزه در کوچ عشایر 
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: کوچ ییالقى 
عشایر به استان اصفهان با 15 روز تاخیر از دهم خردادماه 
انجام خواهد شـد. مختار اسـفندیارى ، اظهار داشـت: 
جامعه عشایرى استان اصفهان مشتمل بر 24 هزار نفر 
از ایل بختیارى و 27 هزار نفر هم از ایل قشقایى است که 
با گرم شدن هوا و خشک شدن علف ها قشالق خود را 
ترك کرده و رو به ییالق کوچ مى کنند. وى بیان داشت: 
با شیوع ویروس کرونا براى حفظ سالمت عشایر لزوم 
تأخیر در کوچ عشایر اعالم شد تا کوچ با تعویق 15 روزه 

انجام شود.

ورزشکاران کرونا ندارند
احمـد باقـرى مقـدم ، رییس هیات پزشـکى ورزشـى 
اصفهان گفت: تاکنون هیچگونه آزمایش مثبت کرونا و 
ابتال به این بیمارى بین ورزشکاران این استان گزارش 

نشده است. 

خبر

امام جمعه اصفهان در جلسه قرارگاه رزمایش مواسات 
مؤمنانه گفت: بعضى از کســبه به دلیل شــرایط کشور 
نتوانستند کاسبى کنند و نیازمند وام هستند که بدون شک 
همه خیران در این راســتا باید کمک کنند و از ظرفیت 
قرض الحسنه ها و بانک ها بهره جست، با پرداخت وام 4 
درصد آبرو و کرامت مردم حفظ مى شود و آنان مى توانند 
فعالیت هاى اقتصادى خود را از سر گیرند، همچنین در 
روایات اســالمى داریم که ثواب قرض دادن بیشــتر از 
هدیه دادن است چراکه فردى که قرض مى گیرد، تالش 

مى کند آن را بازگرداند.
آیت ا... طباطبایى نژاد با بیان اینکه هر یک از مســاجد 

نیازمندان محله خود را شناسایى کنند، یادآور شد: حسابى 
براى دریافت کمک هاى مردمى به وسیله صداوسیما به 
اطالع مردم مى رســد، البته باید از تالش ها و اقدامات 

خوب صداوسیما نیز تشکر کرد.
وى تصریح کرد: کشورهاى مختلف براى تأمین کمترین 
امکانات بهداشتى و درمانى مشــکل دارند و متأسفانه 
بیماران خود را در راهروى بیمارســتان ها جاى داده اند 
اما امروز به واسطه همدلى و همکارى همه مسئوالن، 
مردم و خیران خدمات خوبى به بیماران ارائه مى شــود 
و این نشــان مى دهد که روح ایمان و معنویت در همه 

وجود دارد.

در هشتاد و ششمین نشست شوراى گفتگوى دولت و بخش 
خصوصى اســتان اصفهان که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، وضعیت اقتصادى اصفهان در دوران شیوع کرونا 
مورد بررسى قرار گرفت. در این جلسه که با حضور مقامات 
عالى استان برگزار شــد.   عباس رضایى، استاندار اصفهان 
گفت: در شرایطى که کسب و کارهاى مختلف تحت تاثیر 
این ویروس قرار گرفته اند و اثرات کرونا شرایط سختى براى 
مردم ایجاد کرده است، نیازمند تعامل و همکارى بیش از 
پیش دستگاه هاى مختلف اجرایى هستیم. این ویروس توجه 
و اهمیت شفافیت، مشارکت، اعتماد، امید و سرمایه اجتماعى 
را پررنگ کرده است و با گرفتن درس عبرت از این ویروس، 

ناچاریم تمهیدات الزم براى زندگى در شرایط کرونا را آموخته 
و اتخاذ کنیم. الزم است در اسرع وقت پیشنهاد مشخص و 
کارشناسى شده با محوریت استاندارى و تعامل و همراهى 
اتاق بازرگانى و ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان 
براى کمک به رونق تولید و حمایت از بنگاه هاى اقتصادى 
مشکل دار به تهران ارایه شود. مسعود گلشیرازى، رئیس 
اتاق بازرگانى اصفهان هم گفت: با توجه به وابســته بودن 
بخش قابل توجهى از اقتصاد استان بر خدمات و کشاورزى، 
وضعیت اقتصــادى اصفهان 50 درصد نســبت به معدل 
کشــورى وخیم تر بوده و زمان آن رسیده که براى اقتصاد 
استان به صورت مستقل در خود استان، تصمیم گیرى شود.

وضعیت اصفهان 50 درصد 
وخیم تر از معدل کشور

ضرورت پرداخت وام  براى 
حمایت از اصناف

در جلسه ستاد پیشگیرى، هماهنگى و فرماندهى عملیات 
پاسخ به بحران شهرستان اصفهان با موضوع هماهنگى 
و برنامه ریزى در راستاى پیشگیرى از شیوع کرونا که در 
محل سالن اجتماعات فرماندارى برگزار شد، رئیس مرکز 
بهداشت شــماره 2 اصفهان با بیان اینکه شرایط کنونى 
و رفع محدودیت ها موجب شــده است مردم تصور کنند 
مشکل شــیوع ویروس کرونا برطرف شده است، گفت: 
در اصفهان مرگ و میر کم شــده است اما آمار بسترى ها 

کماکان زیاد است و البته شاهد ترخیص بیماران هستیم.
منصوره ابوفاضلى  در ادامه افزود: حضور مردم در خانه و 
قرنطینه خانگى باعث کاهش آمار مبتالیان شــده است، 
در حقیقت هر اقدامى که در رابطه با کرونا انجام داده ایم 
طى دو هفته بعد آثار و نتایج آن قابل مشاهده است، این در 
حالى است که از نظر مردم کرونا تمام شده و در این صورت 
ممکن اســت در هفته هاى آتى شــاهد بروز مشکالت 

گسترده و افزایش مبتالیان باشیم.
وى با بیان اینکه در شرایط نامناسبى از نظر رعایت فاصله 
اجتماعى هستیم، تصریح کرد: شاهد تجمعات مردمى در 
سطح شهر بدون رعایت پروتکل هاى بهداشتى هستیم و 

این مسئله مى تواند براى اصفهان مشکل ساز شود.
رئیس مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان تأکید کرد: رعایت 
پروتکل ها باید به جامعه آموزش داده شود، متأسفانه هنوز 

براى الزام رعایت پروتکل ها به نتیجه عملى نرسیده ایم.
در ادامه این نشست رئیس جمعیت هالل احمر اصفهان، با 
تأکید بر ضرورت و حساس سازى جامعه نسبت به مقابله با 
شیوع کرونا، اظهار کرد: اگر این حساس سازى انجام نشود 
و اطالع رسانى هاى الزم صورت نگیرد قطعًا شاهد شیوع 

دوباره و گسترش ویروس در جامعه خواهیم بود.

شــهریار انصارى در ادامه خاطر نشان کرد: ضمن اینکه 
مشاغل براى تأمین معاش و تأمین امنیت اقتصادى جامعه 
باید فعال باشند اما الزم است که پروتکل هاى بهداشتى 

فردى و اجتماعى در نظر گرفته شده و رعایت شود.
وى با اشــاره به اهمیت اطالع رسانى صحیح به جامعه و 
حساس سازى مردم در خصوص ویروس کرونا و مقابله 
با شــیوع این ویروس از طریق رعایت موازین بهداشتى، 
تصریح کرد: اگر مردم حساســیت خود نسبت به رعایت 
بهداشت را حفظ کنند و اطالع رســانى صحیح و دقیق 
صورت بگیرد به یــارى خدا کرونا را شکســت خواهیم

 داد.
انصارى در ادامه با اشاره به فعالیت هاى گسترده جمعیت 
هالل احمر در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، اظهار کرد: 
طرح هاى ملى، استانى و ابتکارى از سوى جمعیت هالل 
احمر اصفهان انجام شده است، تب سنجى و غربالگرى 
در مبادى ورودى شهر از جمله اقداماتى است که در چهار 
محور ورودى شــهر با همکارى دســتگاه هاى مختلف 

صورت گرفته است.
رئیس جمعیت هالل احمر اصفهان خاطرنشان کرد: در 
نقاهتگاه  شهر ابریشم که برپایى آن از سوى هالل احمر 
با همکارى برخى دستگاه ها انجام شد بیش از 210 بیمار 
پذیرش شده که البته اکنون مسئله تعطیلى آن مطرح است 
اگرچه این نقاهتگاه برچیده نخواهد شد تا اگر مجدد به آن 

نیاز شد بتوانیم آن را فعال سازى کنیم.
همچنین در ادامه این جلســه مدیر بهزیستى شهرستان 
اصفهان بــا بیان اینکــه 300 نفر پرســنل ادارى، 550 
نفر کارکنان مراکز شــبانه روزى و 1740 نفر براســاس 
دســتورالعمل ها آموزش هاى الزم بهداشتى را دریافت 
کرده اند، عنوان کرد: کلیه پروتکل هاى ابالغى به کارکنان 

به صورت حضــورى آموزش داده شــده و آموزش هاى 
تکمیلى به صورت غیرحضورى ارائه شده است.

على بهرامى در همین راستا ادامه داد: بهزیستى شهرستان 
وضعیت مطلوبى دارد و مورد تقدیر مسئوالن شهرستان 
و استان قرار گرفته است. همچنین تدابیر الزم براى تهیه 
وسایل مراقبتى و بهداشــتى اندیشیده شده و این وسایل 
تهیه شده اســت و مشــکل خاصى در خصوص ابتالى 
کارکنان به کرونا نداشته ایم و تنها حدود پنج نفر مبتال به 
کرونا در میان کارکنان و افراد حاضر در مراکز بهزیستى 

شناسایى شده است.
وى از ارائه 5هزار و 194 بســته بهداشــتى ضدعفونى 
بین مددجویان، مراکز تحت پوشــش، کــودکان کار و 
خانواده هاى تحت پوشــش خبرداد و تصریح کرد: تعداد 
مراجعات را با رسیدگى به امور افراد و مراجعین به صورت 
غیرحضورى و تلفنى کاهش دادیم، مشاوره تلفنى با شماره 
1480 را فعال کردیم که 4هزار و 298 مورد تماس تا کنون 
ثبت شده اســت، همچنین 3هزار و 304 مورد تماس با 
اورژانس اجتماعى 123 پاسخ داده شده که 37 مورد هم با 

مداخله همکاران ما همراه بوده است.
مدیر بهزیستى شهرســتان اصفهان با اشاره به افزایش 
تماس ها با اورژانس اجتماعى اصفهان در روزهاى اخیر، 
اظهار کرد: از 24 فروردین تا پایان فروردین 2هزار و 568 
مورد تماس ثبت شده اســت که این میزان به اندازه کل 
تماس هاى اسفند و فروردین اســت، این موضوع باعث 
نگرانى هایى در خصوص بروز مشکالت در خانواده ها در 
صورت استمرار قرنطینه خانگى است و الزم است تدابیر 
الزم در این خصوص نیز در نظر گرفته شود و ممکن است 
تدابیر دولت در اعمال کمتر قرنطینه در این خصوص نیز 

بوده باشد.

مردم اصفهان پروتکل هاى 
بهداشتى را رعایت نمى کنند

 در جلسه ستاد پیشگیرى، هماهنگى و فرماندهى عملیات پاسخ به بحران شهرستان اصفهان مطرح شد 

بعد از آنکــه انتشــار فیلمــى از زنده به گــور کردن 
جوجه هاى یک روزه به دلیل جلوگیرى کردن از کاهش 
قیمت مرغ باعث واکنش هاى تندى در این زمینه شد و 
رئیس جمهور، وزیر اطالعات را مامور چرایى این اقدام 
کرد، اعالم شــد که در اصفهان چنین اقدامى صورت 

نخواهد گرفت.
حسین ایراندوست، معاون بهبود تولیدات دامى سازمان 
جهاد کشــاورزى اصفهان روز یکشــنبه در گفتگو با 
خبرگزارى «مهر» اعالم کرد که در اســتان اصفهان 
مزارع مرغ مادر که جوجه یــک روزه با اهداف تجارى 
تولید کند، وجود ندارد و معدوم سازى جوجه یک روزه 
منتفى اســت. تنها مزرعه اى متعلق به ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان با عنوان «مرکز پشتیبانى مرغ 

بومى»، جوجه یک روزه تولید مى کند که این جوجه ها در 
روستاها توزیع مى شود.

روز گذشته هم رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان گفت: 
معدوم سازى جوجه هاى یکروزه در مرغدارى ها صورت 

نمى گیرد و هیچ یک از شرکت هاى جوجه کشى فعال 
در استان اصفهان اقدام به معدوم سازى جوجه یکروزه 

نکرده اند.
فرهاد جعفریان که با «ایمنا» گفتگو مى کرد با اشــاره 
به خبر معدوم ســازى جوجه هاى یک روزه در برخى 
از مناطق کشور، اظهار کرد: بسیارى از مرغدارى هاى 
گوشتى با مشــکل کمبود نهاده براى تامین نیاز غذایى 
دام هاى سبک خود مواجه شده اند و از این رو تعدادى 
از جوجه کشــى ها در برخى از نقاط کشور در روزهاى 
گذشــته اقدام به معدوم ســازى جوجه هاى یک روزه 

کرده اند.
وى افــزود: دو مورد معدوم ســازى جوجــه یک روزه 
در کشــور گزارش شده و شــاخص ترین آن در استان 

خوزستان صورت گرفته بود. 

جوجه کُ شى در اصفهان نداریم

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در خصوص افت فشار آب برخى مناطق اصفهان، گفت: 
به دلیل اصالحات در شبکه آب این مناطق براى جابجایى 
و توسعه شبکه فاضالب آن، شاهد افت فشار آب در برخى 
مناطق اصفهان همچون آپادانا، سپهســاالر، فیض و ... 

هستیم. 
ناصر اکبــرى در گفت وگو با «ایســنا» توضیح داد: این 
موضوع پیش از این اطالع رسانى و اعالم عمومى شده 
بود. وى با بیان اینکه اصالح، تعمیر و جابجایى شبکه آب 
این مناطق تا پایان این هفته و در نهایت شنبه هفته آینده 
به اتمام مى رسد، اظهار کرد: اصالحات در شبکه آب این 
مناطق در راستاى جابجایى و توسعه شبکه فاضالب است.

معاون بهره بــردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان افــزود: در حال حاضر اصالحــات در حدود 15 
کیلومتر خط فاضالب این مناطق انجام شــده و اکنون 
در حال جابجایى، نقاط اتصالى و تداخلى و تغییر مســیر 
این شــبکه هســتیم و این اقدام در راســتاى اصالح 
و نوســازى شبکه فرســوده فاضالب اســتان اصفهان
 است.وى در خصوص افت فشار و قطعى آب برخى منازل 
در این مناطق، گفت: ســعى کرده ایم قطعى آب نداشته 
باشیم و قطعى موردى بیشــتر مربوط به طبقات چهارم 
به باال اســت. البته طبق آیین نامه این شرکت، تعهد آبفا 
تا طبقه دوم اســت و اکنون بیشتر با افت فشار آب مواجه 

هستیم.

مدیرکل ارتباطات و فنــاورى اطالعات اصفهان گفت: 
پیک مصرف اینترنت در فروردین امسال در این استان 
به 117 گیگ بر ثانیه رسید که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش بیش از دو برابرى را نشان مى دهد. جعفر 
مطلب زاده افزود: پیک مصرف اینترنت در فروردین سال 
گذشته 54 گیگ و در فروردین سال 97 حدود 37 گیگ 

بر ثانیه بود.
وى با اشاره به اینکه 84 درصد مصرف اینترنت در استان 

اصفهان به صورت دیتاى همراه نسل سوم ( ۳G) و چهارم 
(۴G ) است، اضافه کرد: 15 درصد مصرف نیز به صورت 
ثابت مانند اینترنت پر سرعت (ADSL) و یک درصد به 

صورت ثابت بى سیم (TD-LTE) است.
وى ضریب نفوذ پهن باند در استان اصفهان را صد درصد 
اعالم کرد و گفت: این آمار بدین معناست که بیش از پنج 
میلیون ابزار ثابت و سیار در اختیار مردم براى استفاده از 

پهن باند اینترنت وجود دارد.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان 
گفت: صادرات هرچه بیشــتر به 15 کشور همسایه 
از برنامه هاى اصلى این ســازمان در ســال 99 و از 

راهکارهاى تحقق شعار جهش تولید است.
ایرج موفق افزود: توسعه صادرات و کشف بازارهاى 
جدید بویژه در کشور عراق بطور جدى در دستور کار 
قرار گرفته تا با ارســال هرچه بیشــتر کاال و خدمات 

شــاهد بهبودى اوضاع تولیــد و اقتصاد در اســتان
 باشیم.

وى ارزش صادرات از اصفهان به کشــورهاى دیگر 
در سال گذشته را 2 میلیارد و 640 میلیون دالر برآورد 
کردو گفت: اصفهان از این حیث در بین دیگر استان ها 
در رتبه پنجم قرار گرفت و با برنامه ریزى و هماهنگى 

بیشتر مى توان به رتبه هاى باالتر دست یافت.

بعد از نیمــه اول تعطیالت نوروز برخــى میوه ها در 
قیمت دچار افزایش شده اند و این افزایش همچنان 
ادامه دارد هر چند مقدار این افزایش کم شــده است، 
این در حالى است که برخى از اقالم دیگر مانند لیمو 
شیرین هم با شیوع بیمارى کرونا افزایش قیمت قابل 

توجه داشت.
در مقابل این افزایش ها به نظر مى رسد راهکارهاى 
اعمال شده در بازار خرده فروشى براى مصرف کننده 
کوچکترین تاثیرى نداشــته و همچنــان میوه هایى 
مانند ســیب، پرتقال و لیمو که بیشــتر در سبد خرید 
عموم قرار دارد بــا کاهش در قیمت روبه رو نشــده

 است.
على مهرکش، نایب رئیس میوه و تــره بار اصفهان 
در مورد افزایش قابل توجــه قیمت پرتقال مى گوید: 
پرتقال در شــرایط کنونى به عنــوان مهمترین میوه 
در حال استفاده است، قیمت پرتقال و سیب به دلیل 
صادرات به کشورهاى هندوستان، امارت و روسیه روز 

به روز افزایش پیدا مى کند. وى گفت: اکنون ســیب 
و پرتقال را تولیــد نمى کنیم و صادراتــى که انجام 
مى شود صرفًا ذخیره سال قبل است؛ اصفهان یکى از 
استان هاى ذخیره ســیب اســت و این صادرات از 

اصفهان هم انجام مى شود.
وى افزود: حدود 500 تن پرتقال روزانه در حال خروج 
از ایران است؛ این وضعیت افزایش بى رویه صادرات 
خطرناك است که در چند روز آینده افزایش چشمگیر 

قیمت خواهیم داشت.
مهرکش با بیان اینکه ذخیــره میوه اصفهان آنچنان 
نیست، تصریح کرد: ذخیره سازى سیب و پرتقال در 
اصفهان در حال اتمام است، میوه اى که بخواهد حدود 
شش ماه بماند باید به صورت صنعتى کاشته، برداشت 

و نگهدارى شود.
گفتنى اســت در حال حاضر پرتقــال از 6500 تا 10 
هزار تومان و سیب از 4 هزار  تا 9 هزار تومان در بازار 

اصفهان به فروش مى رسد.

در پى بارش هاى خوب اخیر، کویــر زواره در منطقه 
«تل شیطان» در نزدیکى روســتاى امیرآباد از توابع 
بخش زواره پر آب شــد و دریاچه طبیعى زیبایى را در 

این منطقه بوجود آورد.
رضا عامــرى 72 ســاله از اهالى روســتاى امیرآباد 
مى گوید: ایجــاد دریاچه در کویر زواره در 65 ســال 
گذشته بى ســابقه اســت. وى گفت: فقط از دوران 
کودکى ام چنین حجم آب در کویر زواره را به یاد دارم. 

در آن زمان بارندگى در منطقه بســیار زیاد بود و آب 
ناکش روســتاها از طریق کانال هایى به کویر منتقل 

مى شد که سبب ایجاد دریاچه مى شد.
مهدى مشهدى رییس میراث فرهنگى اردستان هم 
در مورد ایجاد این دریاچه گفت: کویر منطقه زواره لم 
یزرع بود که جز پوشش نمک چیزى در آن نبوده است. 
در حاضر بیش از یک سوم این منطقه را آب فرا گرفته 

و ارتفاع آب بین 15 تا 30سانتیمتر است.

دلیل افت فشار آب برخى مناطق اصفهان 

مصرف اینترنت بیش از 2 برابر شد

برنامه ریزى روى 15 کشور

چرا پرتقال در اصفهان ارزان نمى شود؟

کویر زواره پس از 65 سال پر آب شد

محیا حمزه

مانى مهدوى
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هماهنگ کننده گروه پزشکان معالج محمدرضا شــجریان ضمن تکذیب خبرهایى 
که براى چندمین بار در فضاى مجازى درباره درگذشــت این هنرمند منتشر شد، به 

شایعه پراکنان این اخبار کذب هشدار داد.
حسن عباسى از پزشــکان و دوستان نزدیک محمدرضا شــجریان هنرمند شاخص 
موسیقى ایران، در پى انتشار مطالبى با موضوع درگذشــت این هنرمند در صفحات 
مجازى گفت: بنده از جمله افرادى هستم که طى ســال هاى اخیر به عنوان یکى از 
نزدیک ترین آشنایان و دوستان استاد شجریان از نزدیک در جریان معالجه و مراحل 
درمانى این هنرمند هستم. بنابراین براى بار چندم تقاضا مى کنم که مردم و عالقه مندان 
استاد فقط با اســتناد به اخبار خبرگزارى هاى رســمى و یا صفحه شخصى همایون 

شجریان در اینستاگرام که تیک آبى خورده پیگیر حال ایشان باشند.
وى با تأکید بر تکذیب خبر فوت محمدرضا شــجریان بیان کرد: نمى دانم این افراد یا 
اشخاص که نام هاى ناآشنا هم دارند و در صفحه هاى مجازى نسبت به انتشار چنین 
اخبارى اقدام مى کنند، آیا در جریان هســتند که انتشار چنین اخبارى قابلیت پیگیرى 
قضایى از طریق تیم حقوقى و خانواده استاد شجریان را دارد؟ پس براى چندمین بار به 
این افراد هشدار مى دهم در جهت تشویش اذهان عمومى اقدامات اینچنینى را انجام 
ندهند. از مردم عزیز هم مى خواهم که اخبار مربوط به اوضاع جسمانى استاد را از منابع 

رسمى پیگیرى کنند.
عباسى توضیح داد: من طى روزهاى اخیر و بعد از مرخصى ایشان از بیمارستان تقریبًا 
روزى دو بار در جریان اوضاع درمانى اش قرار مى گیرم و باید بگویم خوشبختانه حال 
او اکنون از هر زمان دیگرى بهتر شده و ما به شدت روى ماجراى درمان استاد کنترل 
کامل داریم و عالقه مندان بدانند هر زمان هر خبر جدیدى باشد با آنها در میان خواهیم 

گذاشت.

«ماجراى نیمروز: رد خون» پس از سه روز از ورود به شبکه نمایش 
خانگى رکورد بازدید فیلم هاى سیاسى-اجتماعى را شکست.

با بررسى میزان دقیقه تماشاى فیلم «ماجراى نیمروز 2: رد خون» در 
سه روز ابتدایى انتشار، این فیلم با ثبت 17 میلیون و صد هزار دقیقه 
تماشا در ســه روز، به عنوان پربازدیدترین فیلم سیاسى-اجتماعى 
شبکه نمایش خانگى لقب گرفت. این رکورد تا پیش از این در اختیار 

اولین فیلم از این دنباله یعنى «ماجراى نیمروز» بود.
«ماجراى نیمروز 2: رد خون» که دنباله اى از فیلم «ماجراى نیمروز» 
به کارگردانى محمدحســین مهدویان است، ســال 98 روى پرده 

سینما رفت.
روایت تاریخى این فیلم با بازسازى یکى از مهمترین اتفاق ها بعد از 
پایان جنگ تحمیلى در سال 1367 و عملیات مرصاد، به کارگردانى 
محمدحســین مهدویان و تهیه کنندگى سیدمحمود رضوى شکل 
گرفته و توانسته است سه ســیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر را 

هم از آن خود کند. 
هادى حجازى فر، جواد عزتى، بهنوش طباطبایى، محســن کیایى، 
هستى مهدوى فر، حسین مهرى و مهدى زمین پرداز بازیگران اصلى 

«ماجراى نیمروز 2: رد خون» هستند./1650

سعید راد، بازیگر قدیمى سینما که یک پرسپولیسى دو آتشه 
است در گفتگو با هفته نامه «کیهان ورزشى»، به موضوعات 

روز پرداخته که بخشى از آن را مى خوانید:
   خودم را قرنطینه کرده ام. از 24 اسفند سال گذشته از خانه 
بیرون نرفته ام، فقط چند بار سوار ماشین شده ام و تا منزل 
دخترم براى دیدن نوه هایم رفته ام. آن هم وارد منزلشــان 
نشده ام و جلوى در خانه دیدمشان و برگشته ام. خیلى باید 
مواظبت کرد و قضیه را جدى گرفت ولى متأسفانه بعضى ها 

به فکر مردم نیستند.
  10 جلد کتاب «کلیدر» محمود دولــت آبادى را که در 
خانه داشــتم دوباره خواندم. واقعًا کتاب بى نظیرى است و 
همه جزئیات را در ذهــن آدم «دکوپاژ» مى کند. «طاعون 
»آلبرکامو و «ُدِن آرام» میخائیل شولوخوف را دوباره مطالعه 
کردم و... من فیلم هــاى خارجى هم مى بینم. «بن هور» ، 
«ال سید» ، «جدال در اوکى کرال»، «ماجراى نیمروز» و 
چند فیلم دیگر که مربوط به تاریخ سینماى کالسیک است 
را دوباره مرور کردم. چون خودم مال آن دوره هستم، بیشتر 
سینماى آن روزها را مى پسندم. سینماى االن که همه اش 

«تروکاژ» و «دیجیتال» شده است.
   در خانه ماندن نیاز به مسائل مادى دارد. آدم باید مسائل 
روزمره اش تأمین شده باشــد، واقعًا به کارگرى که بیکار 
اســت چه بگویم؟ بگویم خودت را با کتاب و فیلم سرگرم 

کن؟ مــردم در بدجور مخمصــه اى گیر افتــاده اند. باید 
دستورالعمل هایى صادر شود تا از بروز فاجعه جلوگیرى شود. 
االن آن راننده تاکسى که با ماشین کار مى کند، لوازم یدکى 
را با قیمت مناســب مى خرد؟ همه چیز، چندین برابر شده. 
گرانى بیداد مى کند. خود من وقتــى براى مایحتاج منزل 
به سوپرمارکت، تلفنى ســفارش مى دهم از صاحب مغازه 
مى پرسم چه خبر شده؟ او هم مى گوید آقا، تقصیر ما نیست 

قیمت ها باال رفته.
   واقعًا از رفتارهاى دولــت تعجب مى کنم. یک جورى با 
مردم رفتار مــى کنند که به آدم بر مى خــورد، آخر این وام 
یک میلیون تومانى چیســت که مى خواهند بدهند و آن را 
پس هم بگیرند؟ آقایان! االن وقت رسیدن به مردم است. 
مى گویم اگر مى خواهید این پول را پس بگیرید، اصًال چرا 
مى دهید؟ ما مملکت ثروتمندى هســتیم و تاریخ بزرگى 
پشتمان است ممکن اســت مردم ما فقیر باشند ولى خداى 
ناکرده گدا نیستند. حاال که مردم دچار مشکالت معیشتى 
شده اند باید دستشــان را گرفت، خیلى ها روزمزد بوده اند 
و حاال بیکار شــده اند. خیابان ها را هم ببینید که ترافیک 
وحشتناکى شــده اســت. مردم حق دارند و اگر بیرون از 
منزل نیایند نمى توانند نان زن و بچه شــان را تأمین کنند، 
نمى توانند کرایه خانه بدهند. اگر عصبانى مى شوم براى این 

است، مگر نمى بینند مردم گرفتار هستند؟ 

ســریال «ایل دا» که به دلیل شــیوع کرونا از ادامه 
تصویربردارى در لوکیشــن هاى واقــع در ارتفاعات 
خرم آباد دست کشیده اســت، فعًال مراحل تدوین را 

ادامه مى دهد.
شیوع کرونا به ویژه از اسفند ماه گذشته تمام تولیدات 
تلویزیونى و سینمایى را نیز تحت تأثیر قرار داد و نهایتًا 
منجر به تعطیلى عمده این تولیدات شــد. با این حال 
برخى سازندگان مجموعه هاى نمایشى که تولیدات 
خود را در نیمه هــاى راه تصویربــردارى دارند، فعًال 
مراحل فنى بخش هاى ضبط شده را انجام مى دهند تا 

در فرصت مناسب بتوانند مجدداً جلوى دوربین بروند.
«ایل دا» از آن دست سریال هایى است که بازه زمانى 
زیادى را براى تصویربردارى در نظر گرفت. آنچنانکه 
مردادماه سال گذشــته کلید خورد و تا روزهاى پایانى 
اسفندماه به ضبط خود در ارتفاعات و روستاهاى خرم آباد 
و نیز لوکیشن هاى ساخته شده ادامه داد. با این حال پس 
از ابراز نگرانى ها نسبت به شیوع کرونا و حتى ابتالى 

یکى از عوامل به این بیمارى موقتاً تعطیل شد.
گروه تولید «ایل دا» هم اکنون از فرصت استفاده کرده 
و مشــغول انجام مراحل فنى و نیز تدوین بخش هاى 
ضبط شده سریال هستند تا با اســتفاده از 70 درصد 
سریال که جلوى دوربین رفته است، این سکانس ها را 
آماده پخش کنند. مطابق با برنامه ریزى پیش از شیوع 
کرونا قرار بود سریال تا پایان فروردین به تصویربردارى 

خود پایان دهد که با توجه به شیوع بیمارى فعًال زمان 
ضبط دوباره آن مشــخص نیســت. در حال حاضر 
بخشى از لوکیشن هاى ســریال که در فضاى طبیعى 
ارتفاعات و روستاهاى اطراف خرم آباد ساخته شده اند، 
توســط عواملى از گروه نگهدارى مى شــود تا دوماه 
تصویربردارى باقیمانده در فرصت مناسب و با ایجاد 

شرایط مساعد پى گرفته شود.
هرچند نقش آفرینى جمعى از بازیگران اصلى از جمله 
پوریا پورسرخ، خسرو شهراد و کورش سلیمانى پایان 
یافته اما عمده بازیگران آن باید در سکانس هاى پیش 
رو حضور یابند. «ایل  دا» بــه کارگردانى راما قویدل و 
تهیه کنندگى علیرضا سبط احمدى از حضور جمعى از 
بازیگران شناخته شده به همراه هنرمندان بومى استفاده 
مى کند. در این راستا بیش از 35 بازیگر حرفه اى سینما 

و تلویزیون با گریم هاى متفاوت در آن حضور دارند.
«ایل دا» به نویسندگى نوشین پیرحیاتى  در حوزه دفاع 
مقدس ساخته مى شود و اتحاد، همبستگى و ایستادگى 
مردان و زنان عشایر و روســتایى مناطق مرزنشین و 
غرب کشور و قصه ایثار و فداکارى مردم غرب کشور در 

سال هاى 1358 و 1359 را روایت مى کند. 
مجید مظفرى، پوریا پورسرخ، فاطمه گودرزى، على 
دهکردى، جعفــر دهقان، کاظم هژیــرآزاد، کورش 
سلیمانى، مهدى صبایى، شهین تسلیمى و... در سریال 

ایفاى نقش دارند.

درد دل هاى ستاره قدیمى سینماى ایران در روزهاى کرونایى
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حال محمدرضا شجریان
 بهتر از هر زمان دیگر است

پس از پایان تصویربردارى ســریال «موچین» به کارگردانى حسین تبریزى و تهیه 
کنندگى میثم آهنگرى، توزیع اولین سریال این کارگردان از 8 اردیبهشت ماه در شبکه 

نمایش خانگى آغاز مى شود.
بهنوش بختیارى، رضا توکلى، رامین ناصرنصیر، ساعد هدایتى، افشین سنگ چاپ، 
ژاله درستکار و رز رضوى، مرجانه گلچین، حمید لوالیى، شهره لرستانى، زهرا جهرمى، 
عباس جمشیدى، مهران رجبى، امین چنارانى، افشین غیاثى، مجید شهریارى، سعیده 
عرب و آشا محرابى و رابعه اسکویى، على صادقى و امیر نورى از بازیگران این سریال 

هستند.
در خالصه داســتان «موچین» به نویسندگى مشترك حســین تبریزى و سیدعلى 
موسویان آمده: «انصاف نیست که دنیاى ما آنقدر کوچک باشد که آدم هاى تکرارى را 
روزى صد بار ببینیم و آنقدر بزرگ باشد که نتوانیم آن کسى را که دوست داریم حتى 

یک بار ببینیم...»
تبریزى تا به حال سریال هاى «جاده در دست تعمیر»، «تا رهایى»، «قسم»، «رخنه»، 
«بوى بارون»، «کیفر» و «همسرائى» را براى تلویزیون کارگردانى کرده است./1651

على صادقى و امیر نورى با «موچین» 
در شبکه نمایش خانگى

یکى از جذاب ترین نقش هاى سریال «پایتخت»، «بابا پنجعلى» با بازى جذاب علیرضا 
خمســه بود که به صالحدید گروه تولید، این کاراکتر از مجموعه تلویزیونى محبوب 

«پایتخت» در فصل ششم کنار گذاشته شد.
بد نیســت بدانید اکبر عبدى کاندیداى ابتدایى نقش «بابا پنجعلى» بوده که البته در 
نهایت این نقش به علیرضا خمسه رسید و او هم انصافًا در ایفاى این نقش محدود به 

لحاظ اجرا و دیالوگ، خوش درخشید.
بعد ها اکبر عبدى هم در مصاحبه اى به طنز یا جدى گفته بود:

قرار بود در سریال «پایتخت» نقشــى را بازى کنم که بعد علیرضا خمسه بازى کرد، 
حتى تمرین کردیم و اتود زدیم که خیلى هم خوش شــان آمد و به خصوص نویسنده 
سریال محسن تنابنده خیلى اصرار داشــت من بازى کنم. اما فکر مى کنم ترسیدند 
نتوانند دستمزدم را بدهند و به همین دلیل بدون اینکه به من اطالع بدهند، نقش را به 

علیرضا خمسه دادند!

یک واقعیت تاریخى
 درباره «بابا پنجعلى»!

پربازیگرترین سریال دفاع مقدس
 در چه مرحله اى است؟

نیکى کریمى با انتشــار دو عکس در صفحه اینســتاگرام خود از کودکى اش، متنى درباره دوران گذشــته نوشــت که آن را به پدر و مــادرش در قرنطینه تقدیم کرد. 
این بازیگر ســینما در صفحه اینستاگرامش نوشــت: «دوران مه و ماه، دوران عشــق و مهر، عطر مادر، بوى پدر، دوران خوشــى هاى بى دلیل، صداى چرخ خیاطى، 
عروسک هاى  من که شب ها با من حرف مى زدند، دوران سفره هاى بزرگ جمعه ها، دوران تابستان هاى تفرش، بوى جاده، بوى آبادى، بوى یونجه، بوى باغ، دوران 
مادر جون و سماورش و چاى تازه، دوران خیره شدن به باد در برگ درختان وقتى بزرگ تر ها خواب بودند و خواندن اسارت بشرى سامرست موام براى دهمین بار و همانجا 
خوابیدن، دوران خواب هاى عمیق و بیدار شدن وسط جمع با صداى تخت نرد بزرگ تر ها، دوران گرگم به هواى بچه ها، بوى گوجه فرنگى تازه، قل قل رب روى اجاق 
سنگى، سینى هاى لواشک، با دارچین روى شله زرد نوشتن، نان پختن با زنان ده توى تنور، دوران چوب برداشتن و زدن به دشت، بوى گردو، بوى بادوم، عطر پونه کوهى، 

رد شدن درست از وسط گندم زار، با مشت آب خوردن از چشمه على، دم غروب برگشتن از وسط گله گوسفندان و... همه و همه گذشت. دیر یا زود؟»

کودکى
 نیکى کریمى

از زبان خودش

سیروس میمنت، بازیگر سینما و تلویزیون پیرامون دالیل محبوبیت 
مردمى ســریال تلویزیونى «نون.خ» گفت: از نظر من دلیل اصلى 
محبوبیت سریال «نون.خ» در واقعى و حقیقى بودن این اثر است، 
این مجموعه سرشــار از زندگى بوده و زیبایــى در جمع بودن را به 

نمایش مى گذارد. 
وى در همیــن راســتا ادامه 
داد: محبوبیــت «نون.خ» به 
عشقى که در زندگى جمعى 
وجود دارد، بر مى گردد، انسان 
موجودى اجتماعى است و در 
همین اجتماع رشــد و تعالى 
پیدا مى کنــد، کاراکترهاى 
ســریال «نون.خ» به معناى 
واقعى زندگى شیرین ایرانى 

را به نمایش مى گذارند. 
بازیگــر ســریال «نون.خ» 
طبیعى بودن شــخصیت ها 
در ایــن ســریال را عاملى 
براى تأثیرگذارى آن دانست 
و اظهار کــرد: کاراکترهاى 

سریال «نون.خ» به یکدیگر عشــق مى ورزند، خوبى و بدى را کنار 
یکدیگر سپرى مى کنند، اگر از یکدیگر ناراحت باشند رو در رو صحبت 
مى کنند و سعى مى کنند زندگى را همانطور که هست بپذیرند، از نظر 
من این ســریال زیبایى هاى زندگى را نشان مى دهد. وى با تمجید 
از کارگردانى سعید آقاخانى افزود: فارغ از ابعاد مثبت روانى و روحى 
سریال «نون.خ» بدون شک باید به کارگردانى ماهرانه سعید آقاخانى 
اشاره کرد، وى از خود شاهکار نشان داده است، باور کنید که کنترل 

این تعداد بازیگر در لوکیشن هاى متنوع و زیاد بسیار سخت است. 
این بازیگر پیشکســوت تلویزیون ادامه داد: سریال «نون.خ» اثرى 
آپارتمانى با لوکیشن هاى محدود نیست، در هر سکانس نزدیک به 50 
بازیگر وجود دارد، این سریال از لحاظ تکنیک همچون آثار سینمایى 
ساخته شــده و از لحاظ رنگ آمیزى، ریتم و گروه بازیگران بسیار با 

کیفیت است. از نظر من بازیگران سریال «نون.خ» کامًال بدون اغراق 
ظاهر شده و هیچ تالشى براى بازى بیشتر انجام نمى دهند.

وى تأکید کرد: خواسته اصلى و همیشگى سعید آقاخانى در هنگام 
ساخت ســریال «نون.خ» آن بود که به هر قیمتى نباید مخاطب را 
خنداند، وى هیچ اصرارى به کمدى کردن موقعیت ها نداشت، سریال 
«نون.خ» تقابل بین آدم هاست، تقابلى که بعضاً به خلق موقعیت هاى 

واقعى کمدى مى پردازد. 

بازیگر «نون. خ»: سعید آقاخانى شاهکار کرده

«رد خون» در شبکه نمایش خانگى رکورد زد
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میثم محمدى- شهردار زرین شهر 

تجدید آگهى مناقصه عمومى

م الف: 814551

شهردارى زرین شهر به اســتناد بودجه عمرانى مصوب سال 1399 
خوددر نظر دارد اجراى عملیات حفظ و نگهدارى قسمتى از  فضاى سبز 
سطح شهر زرین شهر را با اعتبار اولیه 8/620/000/000 ریال از محل 
اعتبارات شهردارى از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید ،لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

مورخ 99/2/9 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

چاپ دوم

بازیکن سابق تیم فوتبال ذوب آهن معتقد است در صورت نیمه کاره ماندن 
لیگ برتر، انتخاب قهرمان لیگ و سهمیه هاى آسیایى غیرحرفه اى بوده و 

حق سایر تیم ها را پایمال خواهد کرد.
مهدى رجب زاده در گفت  وگویى درباره وضعیت مدت اخیر فوتبال ایران 
اظهار داشت: شرایط فعلى بسیار حساس است، افراد زیادى درباره ادامه 
و یا تعطیلى کامل لیگ اظهارنظر کرده اند امــا مرجع اصلى در این مورد 
فیفا و AFC و نهایتاً فدراسیون فوتبال هستند و همه در این مدت منتظر 
بودند تا ببینند چه تصمیماتى در این خصوص گرفته خواهد شــد. از یک  
طرف سالمت جامعه، مردم و خصوصا بازیکنان و دست اندرکاران برگزارى 
بازى ها در میان است. شرایط فعلى غیرقابل پیش بینى است و اگر مقررات 

بهداشتى رعایت نشود، ممکن است فاجعه اى رخ دهد.
وى ادامه داد: از طرف دیگر باشــگاه هاى دنیا روى تیم هاى فوتبالشان 
سرمایه گذارى و هزینه زیادى انجام داده اند و به خاطر شرایط فعلى متضرر 
شده  و مشکالتى براى باشگاه ها به وجود خواهد آمد. عالوه بر آن مردم 
دنیا هم در شرایط فعلى بى حوصله شده اند. فوتبال سرگرمى است که همه 
مردم جهان را سرگرم مى کند و همه به این ورزش وابستگى پیدا کرده اند. 
در واقع شرایط فعلى به نحوى است که از یک سو با توجه به وخامت اوضاع، 
همه دوست ندارند بازى ها ادامه یابد و از سوى دیگر با توجه به مشکالتى 
که تعطیلى کامل رقبت ها به وجود مى آورد، به دنبال راهى براى برگزارى 
بازى ها هستند. نمى دانم قرار است چه اتفاقى رخ دهد اما فکر مى کنم فیفا 
هر تصمیمى که در مورد سرنوشــت لیگ ها اتخاذ کند، همه کشورهاى 

عضو بر اساس آن پیش بروند. 
بازیکن ســابق تیم فوتبال ذوب آهن بــا بیان اینکه در صــورت ادامه 
رقابت هاى لیگ برتر بازى ها باید بدون حضور تماشــاگران برگزار شود، 

گفت: اگر قرار باشد بازى ها برگزار شــود، قطعا بدون حضور تماشاگران 
برگزار خواهد شد و باید شــرایطى را به وجود آورند که تیم ها، بازیکنان 
و همه عوامل برگزارکننده بازى ها به دور از مشــکالت و ویروس کرونا 
باشند و بازى ها را در شرایط خاص و تحت پوشش تمام تدابیر بهداشتى 

برگزار کنند.
بازیکن ســابق تیم فوتبال ذوب آهن با تاکید بر اینکه در صورت خاتمه 
لیگ نباید تیمى به عنوان قهرمان مشخص شود، گفت: در ابتدا باید تاکید 
کنم که نظر من در این مساله چندان اهمیتى ندارد چون درباره برگزارى 
مسابقات لیگ کارشناس نیستم و فقط بر اساس چیزهایى که مى بینم و 
مباحثى که صورت گرفته است نظر مى دهم. از نظر من اینکه بخواهند در 
صورت نیمه کاره ماندن لیگ، قهرمان رقابت ها را مشخص کنند اشتباه 
است. چون همه  تیم هایى که به صدرنشین لیگ از نظر امتیازى نزدیک 
هستند، هزینه هاى زیادى انجام داده و برنامه ریزى و تالش زیادى کرده اند 
تا در کورس باقى بمانند و براى قهرمانى مى جنگند. تا پایان کامل فصل 
هنوز 9 هفته دیگر باقى است و این بازه زمانى چیزى نیست که بتوان بر 
اساس آن تیم قهرمان را مشخص کرد. در این 9 هفته هزار اتفاق ممکن 
است بیفتد. ممکن است تیمى در شــرایطى مثل لیورپول نسبت به سایر 
تیم ها با اختالف زیادى در صدر جدول قرار بگیرد و شاید در چنین شرایطى 
بشود آن تیم را که حدود 15 یا 16 امتیاز نسبت به تیم دوم فاصله دارد،  به 
عنوان قهرمان معرفى کرد و سایر تیم ها نیز هیچ اعتراضى نکنند. چون 
مى بینند که شاید دسترسى به جایگاه آن تیم سخت باشد، اما جبران 10 

امتیاز فاصله در 9 هفته باقى مانده دور از ذهن نخواهد بود.
وى افزود: در شــرایط فعلى که تیم ها از فرم مســابقه خارج شده اند و 
این یک شانس براى ســایر رقبا محسوب مى شــود تا فاصله امتیازى 

را کم کنند، لیگ نباید به پایان 
برســد. اختالف امتیــازى فعلى 

بین پرسپولیس و سایر رقبا غیرقابل 
دسترس و جبران نیست. اگر تیمى را به 

عنوان قهرمان اعالم کنند، تکلیف سایر 
تیم ها چه مى شــود؟ این مسئله در مورد 
ســهمیه آســیایى نیز صدق مى کند. اگر 

تیمى قهرمان لیگ شود، تیم هاى رده دوم 
و سوم به دنبال سهمیه خواهند بود و در این 

صورت در حق تیم هایى که فاصله امتیازى کمى 
با مدعیان کسب ســهمیه دارند اجحاف مى شود. 

گرفتن ســهمیه آســیایى حق هر تیمى است که با 
پیروزى در بازى ها بتواند جایگاه الزم براى کسب سهمیه 

را به دست آورد. به نظر من انتخاب قهرمان لیگ  غیرحرفه اى 
است و منجر به هرج  و مرج خواهد شد. اگر فیفا و AFC صراحتًا 
نظر بر ادامه لیگ داشته باشند، برگزارى بازى ها تحت شرایط 
بهداشتى ویژه و کنترل مسئوالن و بدون حضور تماشاگران، 
اتفاق بهترى براى فوتبال ما اســت. البته با شرایط حاکم فکر 
مى کنم فعال با ویروس کرونا مشــکل خواهیم داشــت و بعید 
مى دانم که ویروس کرونا طى یکى دو ماه آینده برطرف شود و 
همچنان با گرفتارى هاى این ویروس دست  و پنجه نرم خواهیم 
کرد تا شاید واکسن آن ساخته شود، چون در هیچ جاى دنیا این 
ویروس به طور کامل رفع نشــده و در مواردى حتى دوباره شیوع 

پیدا کرده است.

مهدى رجب زاده:

در 9 هفته هزار اتفاق مى افتد
ه پایان 

ى فعلى 
قبا غیرقابل 

 گر تیمى را به 
د، تکلیف سایر

ن مسئله در مورد 
صدق مى کند. اگر 

 تیم هاى رده دوم 
این  خواهند بود و در
که فاصله امتیازى کمى

یه دارند اجحاف مى شود. 
یى حق هر تیمى است که با 

 جایگاه الزم براى کسب سهمیه 
ن انتخاب قهرمان لیگ  غیرحرفه اى 
Cج خواهد شد. اگر فیفا وAFC صراحتًا 
باشند، برگزارى بازى ها تحت شرایط 
حضور تماشاگران، مسئوالن و بدون

ل ما اســت. البته با شرایط حاکم فکر 
مشــکل خواهیم داشــت و بعید  رونا
ا طى یکى دو ماه آینده برطرف شود و 
 این ویروس دست  و پنجه نرم خواهیم 
ساخته شود، چون در هیچ جاى دنیا این 
ع نشــده و در مواردى حتى دوباره شیوع 

در اصفهان شایعه شــده که مهندس سابق پرسپولیس 
در انتهاى فصل احتمال دارد براى همیشــه از فوتبال 

خداحافظى کند!
محسن مسلمان پس از جدایى اجبارى از تیم پرسپولیس 
هرگز نتوانست در ذوب آهن و ســپاهان روز هاى خوب 
گذشــته را تکرار کند. این هافبک تکنیکى و بازیساز در 
فصل جارى هم اغلب با مصدومیت و نیمکت نشــینى 
مواجه شد و چندان براى سپاهان کارساز ظاهر نشد. البته 
بعید است محسن مسلمان در 29 سالگى بخواهد از دنیاى 
فوتبال خداحافظى کند. هرچند پیام صادقیان دوســت 
صمیمى مسلمان با آن همه استعداد در سن 27 سالگى و 

براى همیشه از فوتبال خداحافظى کرد

شایعه عجیب

کاپیتان امید ایران و یکى از ستاره هاى کلیدى سپاهان 
در لیگ نوزدهم تنها یک گام با جدایى قطعى از شارلروا 
بلژیک و پیوستن به سپاهان با قراردادى سه ساله فاصله 

دارد.
 در حالى کــه از روز هاى ابتدایى ســال جدید مذاکرات 
نماینده هاى سپاهان با مالک ایرانى شارلروا براى خرید 
دائمى امید نورافکن آغاز شد خبر مى رسد بعد از چند هفته 
رایزنى و مذاکره پیشرفته در نهایت دو طرف براى نهایى 
کردن این انتقال قرضى به توافقات اولیه رسیده و با نهایى 
شدن برخى جزئیات این بازیکن جوان و مستعد به صورت 

دائمى به سپاهان خواهد پیوست.
یکى از مسئوالن سپاهان با تأیید این توافق مدعى شد 
پیشنهاد اولیه باشــگاه بلژیکى براى صدور رضایتنامه 
دائمى نورافکن رقم بســیار باالیى بود، اما با مذاکرات 
صورت گرفته توانستیم بر ســر پرداخت رقمى معقول 
مالک شارلروا را براى صدور رضایتنامه قانع کنیم که اگر 
اتفاق خاصى رخ ندهد این موضوع تا اواسط اردیبهشت ماه 
بسته مى شود تا امید نورافکن با قراردادى سه ساله رسمًا 
به عنوان بازیکن سپاهان معرفى شود. نورافکن دو فصل 
پیش با قراردادى سه ساله از استقالل تهران جدا و راهى 
شارلروا بلژیک شد، اما نتوانســت در ژوپیرلیگ جایگاه 
ثابتى براى خود دســت و پا کند از همین رو تابســتان 
گذشته با خواست  سپاهانى ها به طور قرضى به اصفهان 
بازگشــت و حاال در صدد دائمى کردن قــرارداد خود با 

سپاهان است.

دائمى کردن یک 
قرارداد، هدف این 
روزهاى سپاهان

بازیکن باتجربه ذوب آهن مدعى است که تعطیلى لیگ به ضرر این تیم شده که روند 
رو به رشدى را دنبال مى کرد.

حمید بوحمدان، هافبک باتجربه ذوب آهن با اشاره به تعطیلى لیگ و شرایط 
تمرینات اختصاصى مى  گوید: در حال حاضر در شــهر خودم دزفول هستم و 
تمرینات اختصاصى را در قرنطینه مطابق برنامــه اى که کادرفنى به ما داده 
انجام مى دهم و در این مدت سعى داشتم آمادگى بدنى خودم را حفظ کنم و 

خدا را شــکر اضافه وزن هم پیدا نکردم و امیدوارم سایر بازیکنان هم 
اینچنین باشند.

وى در مورد شرایط لیگ برتر و تصمیم مناسبى که باید گرفته 
شود هم گفت: عقیده شخصى من این است که هر تصمیمى 
در صورت تعطیلى لیگ گرفته شــود حرف و حدیث در آن 
پیش مى آید. به هر حال باید تصمیمى گرفته شود که حقى 
از تیمى پایمال نشود و به نظر من باید صبر کرد تا شرایط 
مناسب فراهم شــده و 9 هفته باقى مانده از لیگ برتر را 
ادامه داد و فصل تمام شود. به هر حال تیم هایى در کورس 
قهرمانى قرار دارند و هزینه کردند و تیم هایى پایین جدول 
هســتند که براى فرار از ســقوط مى جنگند و نمى شود 
تصمیم مناسبى براى آنها گرفت ولى در کل اگر بنا بر این 
باشد که لیگ ادامه پیدا نکند باید نیمه کاره رها شود. شاید 
تیم صدرنشین لیگ دوست داشته باشد قهرمان شود ولى 
خب هنوز 9 هفته باقى مانده و اگرچه قهرمانى یک تیم 

محتمل است ولى هنوز قطعى نشده. در کل امیدوارم شرایطش فراهم شود و بازى ها 
برگزار شود.

هافبک ذوب آهــن در مورد اینکه این تیم وضعیــت خوبى پیش از تعطیلى 
بازى ها داشت هم توضیح داد: به هر حال این شرایطى است که ایجاد شده و 
سراسر دنیا گرفتار آن شده اند و نمى  شود گالیه اى از این بابت داشت ولى خب 
مطمئن باشید هر وقت بازى ها شروع شــود ما همان روند خوب و رو به رشد 

خودمان را ادامه خواهیم داد.
بوحمدان در رابطه بــا اینکه مى گویند باید قــرارداد بازیکنان 
ایرانى هم مثل بازیکنان سایر کشورها کسر شود گفت: این 
حرف درستى نیست چرا که بازیکنان در کشورهاى اروپایى 
قرارداد حرفه اى دارند و پول حرفــه اى مى گیرند و به 
موقع حق و حقوقشــان را دریافت مى کنند ولى 
قراردادهاى لیگ ایران حرفه اى نیســت(!) و 
پولى هم که مى گیریم قابل مقایســه با آنها 
نیست و براى همین نمى شــود به هیچ وجه 
مقایسه انجام داد و اگر بنا بر الگو بردارى است 
باید در چیزهاى مهم تــرى در فوتبال از آنها الگو 

بردارى کنیم.
خالصه اینکه جناب بوحمدان میلیــارد میلیارد دریافتى 
و قرارداد خود و بســیارى از بازیکنان ایرانى را حرفه اى نمى داند 

قضاوتش با شما.

افاضات تاریخى بازیکن میلیاردى ذوب آهن

معاون حقوقى باشگاه پرسپولیس خبر از بررسى پرونده جنجالى دیدار دو تیم سپاهان و پرسپولیس در روز پنج شنبه 
داد.  پرسپولیس در شرایطى که در راى اولیه کمیته انضباطى در خصوص دیدار ناتمام با سپاهان برنده اعالم شده، 

اکنون این راى آماده بررسى در کمیته استیناف است.
با توجه به تعطیلى لیگ به واسطه شیوع کرونا بررســى و اعالم نهایى راى دیدار دو تیم سپاهان و پرسپولیس در 
استادیوم نقش جهان با تاخیر مواجه شده است. این دیدار که اواخر سال گذشته قرار بود در اصفهان به میزبانى سپاهان 
برگزار شود به دلیل حضور با تاخیر شاگردان امیر قلعه نویى در استادیوم و در ادامه در چمن و در ادامه خروج بازیکنان 
پرسپولیس از استادیوم برگزار نشد. کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال آن زمان نتیجه این دیدار را 3 بر صفر به سود 
پرسپولیس اعالم کرد. اکنون قرار است پرونده این دیدار در کمیته استیناف با توجه به مستندات و گزارش هاى اعالم 
شده، مورد بررسى قرار گرفته و راى نهایى اعالم شود. مهدى خواجه وند معاون حقوقى باشگاه پرسپولیس درباره 
این که کمیته استیناف چه زمانى به پرونده بازى پرسپولیس و سپاهان از دور برگشت رقابت هاى لیگ برتر رسیدگى 
مى کند اینطور پاسخ داد: کمیته استیناف براى روز پنج شنبه تشکیل جلسه خواهد داد و از نمایندگان دو باشگاه نیز 
خواسته است در جلسه اى با این کمیته حضور پیدا کنند. البته به اعتقاد ما، حکم بدوى از سوى کمیته انضباطى، با 
توجه به مستندات، آیین نامه بازى ها، گزارش هاى داور و ناظر مسابقه، نمایندگان فدراسیون فوتبال و فرماندهان 
نیروى انتظامى و اظهارات خود مدیرعامل وقت ســپاهان و بازیکنان و عوامل تیم به درستى صادر شد. این حکم 
جامعه فوتبال و افکار عمومى را هم اقناع کرد. محتویات این پرونده شامل گزارش هاى رسمى از مجموعه اتفاقات، 

مستندات و اظهارنظرهاى صورت گرفته کامال روشن و شفاف است.

باشگاه سپاهان به خبر بازگشت شایان مصلح به پرسپولیس در فصل آینده واکنش نشان داد.
 در حالى که لیگ برتر فوتبال به علت شــیوع ویروس کرونا تعطیل است، گمانه زنى هایى درباره نقل و انتقاالت 
باشگاه سپاهان مطرح شده است. شنیده مى شــود شــایان مصلح مدافع این تیم اصفهانى قرار است به باشگاه 

پرسپولیس انتقال یابد و جایگزین محمد نادرى شود.
تیم فوتبال سپاهان در دفاع چپ بازیکنان خوبى از جمله شایان مصلح، سعید آقایى و محمد ترکمان دارد و به علت 
ترافیک سنگین در این پست همه این بازیکنان نمى توانند بازى کنند. به همین علت گفته مى شود یکى از مدافعان 

چپ سپاهان در پایان فصل از این تیم جدا مى شود که قرعه به نام مصلح افتاده است.
یک منبع آگاه در باشگاه سپاهان ضمن تکذیب این مطلب بیان کرد: موضوع جدایى مصلح از سپاهان گمانه زنى 
رسانه ها است و این بازیکن با باشگاه سپاهان قرارداد دارد و اگر باشگاه پرسپولیس خواهان این بازیکن است باید 
با مدیران سپاهان مذاکره کند. بازى هاى لیگ نوزدهم هنوز به پایان نرسیده است که ما لیست ورودى و خروجى 
خود براى فصل آینده را مشــخص کنیم. در حال حاضر برخى از افراد قصد دارند با طرح شایعات نقل و انتقاالتى 

تمرکز تیم ما را از بین ببرند.

شایان تحت قرارداد است آقایان!

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: بر اساس تصمیم کادر فنى و با توجه به اینکه زمان شروع مجدد لیگ مشخص 
نیست، بازیکنان سپاهان تمرینات خود را به صورت انفرادى و با برنامه، زیر نظر قلعه نویى انجام مى دهند.

 رضا فتاحى در گفت و گویى، اظهار کرد: ما تابع قوانین ستاد مبارزه با کرونا از ابتدا تا امروز بودیم. با توجه به شرایطى 
که وجود دارد و زمان شروع مجدد لیگ هم مشخص نیست، بازیکنان باید از نظر جسمانى در شرایط مناسب قرار 

داشته باشند که در ادامه بازى ها با مشکل روبرو نشویم.
وى افزود: بر همین اساس بازیکنان سپاهان براساس برنامه اى که از ســوى کادر فنى به آن ها ارائه شده است، 

تمرینات خود را به صورت انفرادى و قانونى شروع کردند و بر روى روند تمرینات آن ها نیز نظارت مى شود.
سرپرست تیم فوتبال ســپاهان در خصوص برنامه ادامه لیگ و تصمیماتى که سازمان لیگ در این زمینه گرفته 
است، گفت: همان گونه که مسئوالن سازمان لیگ هم گفتند شرایط در لیگ فوتبال با برخى از رشته هاى دیگر 
که در مورد پایان مسابقات براى آنها تصمیم گیرى نهایى شــده، متفاوت است. تمام فوتبال دنیا تحت تاثیر این 
مسئله است و لیگ هاى اروپایى نیز تعطیل شدند و مسئوالن آن ها هم در اعالم تصمیم نهایى تعلل مى کنند. با 
توجه به اینکه سالمتى اولویت است، بنابراین منتظر تصمیمات و اطالعیه هاى ستاد مبارزه با کرونا و فدراسیون 

پزشکى ورزشى هستیم.

ما هم مثل شما منتظریم

پنج شنبه سرنوشت ساز در راه است

 تعطیلى لیگ و شرایط 
 خودم دزفول هستم و 
که کادرفنى به ما داده 
ى خودم را حفظ کنم و 

بازیکنان هم یر

د گرفته 
میمى 
ر آن 
حقى 
یط 
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برگزار شود.
هافبک ذوب آهــن در مورد ای
بازى ها داشت هم توضیح داد:
سراسر دنیا گرفتار آن شده اند و
مطمئن باشید هر وقت بازى ها
خودمانرا ادامه خواهیم
بوحمدان در رابطه
ایرانى هم مثل
حرف درستى
قرارداد ح
مو
ق

ن
مق
د باید
بردارى ک
خالصه این
و قرارداد خود و بســ

شما. قضاوتش با
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ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- باقر بلدى دادخواستى به مبلغ 
مصوبه ریال بطرفیت بهرام القاصى که اعالم شــده مجهول المکان اســت تقدیم و به 
کالسه 99 – 33 در شعبه 4 ح حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 99/3/3 ساعت 10 در جلسه 
شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 818442 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /1/163
فقدان سند مالکیت

شماره نامه:139985602015000167 تاریخ ارسال نامه: 1399/01/27 نظر به اینکه 
آقاى عباسعلى توانگر ریزى فرزند اسداله به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان 
پالك 107 فرعى از 106 -اصلى واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که 
در صفحه 4 دفتر 25 – امالك این اداره ذیل شماره 3723 به نام وى، ثبت و سند مالکیت 
به شماره چاپى 806020 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشده و به علت 
جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، 
طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك 
مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، 
اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر 
و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. م الف: 818389 مصطفى شمسى- کفیل واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان)/1/164
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804014024000151/2 شماره بایگانى پرونده: 9800189 شماره 
آگهى ابالغیه : 139903802129000001 تاریخ صدور:1399/01/27 - بدین وسیله 
به ســما رحیمى نام پدر: کیوان تاریخ تولد: 1389/05/19 شماره ملى: 1080976051 
شماره شناسنامه:1080976051 به نشانى: فوالدشهر محله بى 1 ورودى شهر ساختمان 
رسالت ط 5 پ 511 با والیت فرامرز رحیمى به نشانى: فوالدشهر محله سى 3 بلوار شهید 
فکورى روبروى پمپ گاز ساختمان علوم انسانى ط 2 - ســپهر رحیمى نام پدر: کیوان 
تاریخ تولد: 1391/03/20 شماره ملى: 1081073837 شماره شناسنامه: 1081073837 
به نشانى: فوالدشهر محله بى 1 ورودى شهر ســاختمان رسالت ط 5 پ 511 با والیت 
فرامرز رحیمى به نشانى: فوالدشهر محله ســى 3 بلوار شهید فکورى روبروى پمپ گاز 
ساختمان علوم انسانى ط 2 -سنا رحیمى نام پدر: کیوان تاریخ تولد: 1393/10/21 شماره 
ملى: 1081225564 شماره شناسنامه: 1081225564 به نشانى: فوالدشهر محله بى 1 
ورودى شهر ساختمان رسالت ط 5 پ 511 با والیت فرامرز رحیمى به نشانى: فوالدشهر 
محله سى 3 بلوار شهید فکورى روبروى پمپ گاز ساختمان علوم انسانى ط 2 - زرافشان 
رشنوبیرانوند نام پدر: ولى تاریخ تولد: 1340/11/10 شماره ملى: 6129650205 شماره 
شناسنامه: 450 به نشانى: فوالدشهر محله سى 3 بلوار شهید فکورى روبروى پمپ گاز 
ساختمان علوم انســانى ط 2 - فرامرز رحیمى نام پدر: نوروز تاریخ تولد: 1334/04/25 
شماره ملى: 4071164468 شماره شناسنامه: 233 به نشانى فوالدشهر محله سى 3 بلوار 

شهید فکورى روبروى پمپ گاز ساختمان علوم انسانى ط 2، وراث مرحوم کیوان رحیمى 
نام پدر: فرامرز تاریخ تولد: 1359/03/22 شماره ملى: 1110821115 شماره شناسنامه: 
645 ابالغ مى شود که خانم فاطمه فیوجى ورنامخواستى جهت وصول مهریه به تعداد 
شصت و نه عدد سکه طالى کامل بهار آزادى و مبلغ دویست میلیون ریال وجه نقد بابت 
دو دانگ عمارت مسکونى به استناد سند ازدواج شــماره 38727، مورخ 1388/02/31 
تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 56 و طالق شماره 91 شهر شهرکرد استان چهارمحال 
و بختیارى علیه مورث شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800189 
در واحد اجراى اســناد رسمى لنجان و کالســه 9800178 در اداره اجراى اسناد رسمى 
شهرکرد تشکیل شــده و طبق گزارش هاى مورخ 1398/03/21 و 1398/3/30 مامور 
ابالغ واقعى به وراث در آدرس هاى مقیده به ترتیــب در تاریخ 1398/03/21 به فرامرز 
رحیمى و در تاریخ 1398/3/30 به بقیه وراث میســر نگردیده اســت،لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت.م الف:817661 محمد رضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان/1/165
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم - آقاى کریم بیرانوندى فرزند على 
خواست با وکالت خانم مهناز ابراهیمى دادخواستى به مبلغ 59/882/660 ریال بطرفیت 
آقاى حسین طاهرى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 98 – 1092 
در شعبه 6 حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و 
از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 99/3/7 ساعت 10 صبح در جلسه شورا 
حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 818333 شعبه ششم حقوقى شوراى حل ختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /1/166
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان مراد احمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به استرداد کلیه اسناد کشاورزى 
به طرفیت خوانده وراث مرحوم سلطان مراد احمدى 1- مراد احمدى 2- فاطمه طاهرى 
3- فرزانه احمدى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 4/99 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 99/3/10 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 811561/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/170

ابالغ راى
راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 637/98 دادنامه 
8-99/1/9مرجع رسیدگى شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف چهارم یزدانشهر 

خواهان: اسداله هدایتى  نشــانى یزدانشهر بل مطهرى نگارســتان 9 پ 36 کد پستى 
851967736 خوانده: سمیه فاتحى نریمانى  نشانى: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه 
وجه گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دادخواست آقاى اسداهللا هدایتى به طرفیت خانم سمیه فاتحى نریمانى 
به خواسته مطالبه مبلغ ســه میلیون تومان به استناد کپى فیش واریزى وپرینت بانکى و 
مطالبه خسارات دادرسى و  تاخیر تادیه بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمى 
اظهار داشته که مبلغ سه میلیون تومان در 4 مرحله به حساب خوانده واریز نمودم و مقرر 
شــد که عودت نماید و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه حضور پیدا نکرده و الیحه 
اى نیز تقدیم نداشته لذا شورا با توجه به محتویات و اوراق پرونده و پرینت بانکى خواسته 
خواهان را ثابت تشخیص داده  و مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسى  مدنى راى بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل دین و مستنداً به قاعده 
ى تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى به پرداخت هزینه دادرسى به 
مبلغ1/500/000 ریال و   پرداخت خسارات تاخیر و تادیه  به ماخذ محکوم به برابر تورم 
شاخص بانک مرکزى از تاریخ 98/9/25 که محاســبه آن با اجراى احکام است درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و  بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل  اعتراض در 
محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشــد811548/ م الف، قاضى شعبه چهارم 

شوراى حل اختالف محمد حسن قلى زاده شعبه چهارم/1/171
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 884/98 شعبه 8 (گلبهار غربى) 
دادنامه 19-99/1/11 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آبادخواهان: 
محمود غالمى نشانى: نجف آباد خ شــهدا ك کثیرى خوانده: حمید رضا ایزدى نشانى: 
مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى محمود غالمى به طرفیت آقاى حمید رضا 
ایزدى  به خواســته  تقاضاى صدور حکم الزام خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان  
بابت رهن منزل به انضمام هزینه خســارات وارده و هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه ، 
با توجه به محتویات پرونده و موداى شهادت شهود خواهان که فى المجموع با خواسته 
خواهان مطابقت و همخوانى دارد و اینکه خوانده مجهول المکان اعالم و نشر آگهى ابالغ 
وى تسلیم شورا و ضم پرونده گردیده است. لذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسى 
مدنى دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/700/000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم 
98/9/30 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.818540/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم – حسین گرامى/1/172
اخطار اجرایى

 شــماره 765/98 به موجب راى شــماره 908 تاریخ98/10/10 حوزه یازدهم شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حمید رضا نبى 
عبدالیوسفى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به خوانده محکوم به استراددمبلغ 

دو میلیون تومان  بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ صد و ســى و چهار هزار و پانصد 
تومان 134500 تومان بابت هزینه  دادرسى در حق محکوم له و پرداخت نیم عشردولتى 
.محکوم له: مجید کریمیان خوزانى به نشانى: نجف آباد میدان میوه تره بار غرفه 40ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید818587م الف-شعبه 

11 شوراى حل اختالف نجف آباد/1/173
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 210/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 333 – 98/10/18 صادره از شعبه هشتم حقوقى محکوم 
علیه عظیم هارون الرشید محکوم به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال وجه 4 فقره سفته 
به شماره هاى 405057/405056/405054 بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از زمان تقدیم دادخواســت 98/8/13 لغایت زمان وصول مجکوم به وفق شاخص 
اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت مبلغ 655/000 ریال بابت خسارات دادرسى در 
حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت ضمنًا راى صادره غیابى 
است و اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له مى 
باشد. در حق محکوم له محمد کوراوند گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم 
علیه مذکور مجهول المکان مى باشد، علیهذا مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا نامبرده 
ظرف مهلت 10 روز پس از انتشار نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و در غیر اینصورت 
وفق مقررات اقدام مى گردد. م الف: 817707 شعبه هشتم اجراى احکام شوراهاى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/167
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1444/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف  شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شــماره 1659 – 98/11/24 صادره از شعبه چهارم حقوقى 
محکوم علیه فرود عباســیان محکوم به پرداخت مبلــغ 31/560/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 519/500 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سر رســید چک 89/5/15 لغایت زمان وصول در حق محکوم له (سروش 
اسالمى) گردیده است و حســب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان 
مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از 
انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 
817557 شعبه چهارم اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /1/168
ابالغ اجراییه

شماره 1442/98 ح 4 - نظر به اینکه در پرونده کالسه 1250/98 اجراى احکام شوراهاى 
حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1660 – 98/11/24 صادره از 
شعبه چهارم حقوقى محکوم علیه على زرکانى محکوم به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 500/000 ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک 88/2/26 در حق محکوم له سروش اسالمى گردیده 
است و حســب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا 
مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت 
به اجراء  مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام مى گردد. م الف: 817565 شعبه 

چهارم اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان /1/169

تاسیس
شرکت سهامى خاص گســترس صنعت گاز آبادیس آریانا درتاریخ 1398/12/19 به شماره ثبت 
64252 به شناســه ملى 14009041092 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید کننده تجهیزات ایمنى گاز (فیوز 
گازى و نشــت یاب )، ارائه دهنده انواع خدمات مربوطه به خطوط لوله گذارى گاز -پروژه هاى خط 
انتقال و هرنوع از خدمات پیمانکارى و ارائه دهنده خدمات تجارت الکترونیک. درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله آل محمد ، کوچه پرستار ، 
کوچه پرستار [22] ، پالك- 2، مجتمع پردیسان ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستى 8193661971 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000 
ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شــماره 828 مورخ 1398/11/23 نزد بانک سپه شعبه سه راه ملک شــهر اصفهان با کد 1770 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى درنیک شاه نظرى به شماره ملى 1271718383و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا جهانگیرى دهاقانى به شماره ملى 
1271845075و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم زهرا جهانگیرى دهاقانى به شماره ملى 1272124088و 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 اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امیرساالر عشوریون به 
شماره ملى 1272875776 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى مجتبى باقرى 
شلمزارى به شماره ملى 1292357630 به ســمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (819531)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود کهربا ایده پرداز آپادانا درتاریخ 1398/12/13 به شماره ثبت 64222 به شناسه 
ملى 14009032806 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور بازرگانى ، ســرمایه گذارى در زمینه الکتریکى ، برق ساختمان ، 
شیرآالت صنعتى و ماشین آالت ، راه سازى جاده ، خط لوله ، ساخت و تجهیزات ، تامین کاال ، تولید و مشاوره 
در زمینه هیدرولیک و پنوماتیک ، کشــاورزى و معادن و مواد اولیه ، خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصــورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى 
صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و 
شرکتهاى دولتى و خصوصى ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و 
بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى 
در داخل و خارج از کشور 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 
کشاورز ، خیابان سهروردى ، بن بست شــهید مهران ترکى [2] ، پالك- 14 ، ساختمان الهیه ، طبقه دوم ، 
واحد 4 کدپستى 8177799891 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى رسول علیرضائى به شماره ملى 1160249261 دارنده 100000 
ریال سهم الشرکه آقاى علیرضا احمدى گلسفیدى به شماره ملى 1170625576 دارنده 400000 ریال 
سهم الشرکه آقاى امین ریسمانچى اصلى مقدم به شماره ملى 2593339985 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى رسول علیرضائى به شــماره ملى 1160249261و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقاى علیرضا احمدى گلسفیدى به شماره ملى 1170625576و به سمت عضو 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 ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (819555)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود تولیدى عسل پیام رسان انرژى ساز حمید درتاریخ 1399/01/27 به شماره ثبت 
64365 به شناسه ملى 14009077851 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ایجاد واحد زنبوردارى و تولید و پرورش زنبور عســل تولید و بسته 
بندى و پخش انواع عسل و تولیدات کشاورزى و خرید و فروش در سراسر کشور و تهیه و تولید و بسته بندى و 
موم عسل و گرده عسل و ژل رویال و فرآوردهاى عســل، پخش و توزیع کلیه محصوالت و فرآورده هاى صنایع 
غذایى عسل ، بازرسى کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفى استاندارد، پرورش زنبور عسل انجام کلیه امور 
بازرگانى مجاز صادرات فرآورده هاى شرکت واردات ماشین آالت و لوازم و وسایل و قطعات یدکى کشاورزى و 
کارخانجات صنعتى و اخذ نمایندگى هاى داخلى و خارجى و مشارکت با آنها، خرید، فروش تولید و توزیع، صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى، ترخیص کاال از گمرکات 
داخلى و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى 
معتبر و اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى زنبور دارى و تولیدات عسل، شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سجاد ، کوچه شهید محمدعلى اعالئى [8] ، 
خیابان امام سجاد ( ع ) ، پالك- 148 ، طبقه همکف کدپستى 8167634413 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى على حقیقتى اشنى به شماره ملى 
1090663617 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى حمیدرضا حقیقتى به شماره ملى 1292686022 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى على حقیقتى اشنى به شماره ملى 1090663617 و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقاى حمیدرضا حقیقتى به شماره ملى 1292686022 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره 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 (819592)

آگهى تغییرات
شرکت آسان نصب پیشتازان سپنتا سهامى 
خاص به شماره ثبت 58852 و شناسه ملى 
14006925273 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/08/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حسام عباسى 
راد شــماره ملى 1841586420 وکدپستى 
8179914461 بسمت رئیس هیأت مدیره 
-سید سجاد هاشمى باجگیرانى شماره ملى 
1754455832 وکدپستى 8179914461 
بســمت نایب رئیس هیأت مدیــره -على 
لموچى تاراجى شماره ملى 1111945901 
وکدپستى 8179914461 بسمت مدیر عامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند . مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامل منفــردا با مهر 
شرکت معتبر است و سایر اوراق ادارى و عادى 
شــرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (819449)

آگهى تغییرات
شرکت تحکیم ســازه پارسیان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 22327 
و شناســه ملــى 10260431583 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1397/02/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مســیح آذرى به شماره ملى 
1091116555به ســمت مدیر عامل 
و رئیس هیات مدیره و مســعود آذرى به 
شــماره ملى 1091116563 به سمت 
عضو هیــات مدیره و محســن آذرى به 
شــماره ملى 1090963734به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند . کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (819455)

آگهى تغییرات
شرکت آسان نصب پیشــتازان سپنتا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 58852 و شناسه ملى 
14006925273 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1398/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :على 
لموچى تاراجى به شماره ملى 1111945901 
وکدپستى 8179914461 -سیدسجاد هاشمى 
باجگیرانى به شــماره ملــى 1754455832 
وکدپســتى 8179914461 -حسام عباسى 
راد به شماره ملى 1841586420 وکدپستى 
8179914461 بعنــوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
خداداد عباســى به کد ملى 1840049774 و 
کد پســتى 8179914461 و زولفعلى مالمى 
تارازى به کد ملى 1840596732 و کد پستى 
8179914461 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بازرس على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (819553)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود راهیان فردوس شاهین 
شــهر درتاریخ 1399/01/28 به شــماره ثبت 
64379 به شناســه ملى 14009080811 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :خدمات حمل و نقل متوفى بموجب مجوز 
شماره 26380 مورخ 1398/12/06 شهردارى 
شاهین شهر تاســیس گردید. مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش 
مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله عطار ، خیابان 
انورى ، کوچه 1جنوبى ، کوچه فرعى 2 شــرقى ، 
پالك 45 ، طبقه اول کدپســتى 8318765413 
سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدى میزان ســهم الشرکه هر 
یک از شــرکا خانم ندا جهانگیرى به شماره ملى 
1971481734 دارنده 100000 ریال ســهم 
الشرکه آقاى مســعود پرویزى نیا به شماره ملى 
1971876291 دارنده 900000 ریال ســهم 
الشرکه مدیر عامل آقاى مســعود پرویزى نیا به 
شماره ملى 1971876291 و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : حق امضاء 
وکلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسالمى 
و اوراق عــادى و ادارى را با امضــاى مدیرعامل 
همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. به موجب مجوز شماره 98/31910/ص 
مورخ 98/12/8 معاونت اجرایى و خدمات شهرى 
شهردارى شــاهین شــهر . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (819557)

آگهى تغییرات
شــرکت عمران ســنجش مصالح چهلستون شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 32004 و شناسه ملى 
10260525502 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/10/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موارد ذیل از موضوع فعالیت شرکت ماده 2 
اساسنامه حذف گردید: کلیه موارد زیر شامل مشاوره ، 
خریدو فروش و ساخت تجهیزات آزمایشگاهى ،احداث 
کارخانه ، مشارکت و سرمایه گزارى در شرکتهاى داخلى 
و خارجى ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و غیر 
دولتى، صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى ، از موضوع شرکت حذف گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (819458)
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افسردگى یک بیمارى روحى و روانى اســت که هم زنان و هم 
مردان به آن دچار مى شوند ولى عالئم آن در هر دو با هم متفاوت 

است.
برخى عوامل تشدید اضطراب و افسردگى در مردان عبارتند از:

بیمارى ها و مشــکالت جسمى، مشــکل در روابط، مشکالت 
کارى، انزواى اجتماعى، تغییرات ناگهانى و شدید در روند زندگى 
(مانند طالق)، باردارى همســر و تولد یک نــوزاد، مصرف مواد 

مخدر و الکل.
افسردگى و اضطراب از رایج ترین مشکالت روحى در بین مردان 
جوان اســت.  اغلب عالئم افســردگى در مردان تشخیص داده 
نمى شوند و فرد بیمار درمان مورد نیاز را دریافت نمى کند. گاهى 

نیز عالئم این بیمارى نادیده گرفته شــده و بــه عنوان فرایند 
طبیعى رشد تلقى مى شوند.

بسیارى از ما مى دانیم که افســردگى ناشى از باردارى و 
تولد نوزاد، مادران را تحت تأثیر قرار مى دهد، اما بهتر 

است به یاد داشته باشیم که پدران نیز در این شرایط 
در معرض ابتال به افسردگى هستند.

اکثر خانم هایى که تازه مادر شــده اند در دوران 
بــاردارى یا پس از تولــد نوزاد دچار افســردگى 
مى شــوند. اما اضطراب هاى ناشى از تولد نوزاد 
جدید بر روى پدر نیز تأثیر مى گــذارد و مرد نیز 
در معرض ابتال به افســردگى است. آمار نشان 
داده اند که مادران و پدران داراى شرایط زیر بیش 

از دیگران در معرض ابتال به افسردگى هستند:
سابقه ابتال به افســردگى دارند. حمایت هاى عملى، عاطفى و 
اجتماعى کمى دارند. دچار اضطراب ناشى از مشکالت اقتصادى 
هستند. تولد ســختى را براى نوزاد خود تجربه مى کنند. مصرف 
کننده الکل یا مواد مخدر هستند، یا سابقه مصرف آنها را دارند. نوزاد 
بیمار متولد مى شود. با همسر خود مشکل رابطه دارند. واقعیت پدر 

و مادر شدن با انتظارات و تصورات آنها همخوانى ندارد.

اگر همسر یا شوهرتان دچار اضطراب یا افسردگى شده است دیگر 
کودکان یا اعضاى خانواده نیز تحت تأثیر این مشکل قرار خواهند 
گرفت. بنابراین بهتر اســت مراجعه به متخصص براى دریافت 

کمک در اولین فرصت انجام شود.
اما افسردگى در سنین باال به دالیل مختلف بروز مى کند، از جمله 
روبه رو شدن با یک بیمارى جسمى یا فقدان هاى شخصى. به 
هرحال به یاد داشته باشید که اضطراب و افسردگى روند طبیعى 
افزایش سن یا ضعف شخصیتى محسوب نمى شوند، بلکه مانند 
تمام بیمارى هاى دیگر یک مشکل جسمى محسوب مى شوند. 
خبر خوب اینکه روش هاى درمانى مؤثــرى وجود دارند که به 

بهبود کامل فرد کمک مى کنند.
 افراد مسن بنا به دالیل زیر در معرض ابتال به افسردگى هستند:

افزایش مشــکالت و بیمارى هاى جســمى، مانند سرطان 
پروســتات، بیمارى هاى قلبــى و عروقــى، زوال عقل و 
ســکته مغزى. دردهاى مزمن. عــوارض جانبى مربوط 
به داروها. فقدان هــاى مختلف، به عنــوان مثال از 
دست دادن اســتقالل، کار، درآمد، ارزش شخصى 
و... انــزواى اجتماعى. تغییرات بــزرگ در روند 
زندگى، به عنوان مثــال انتقال از خانــه به خانه 
ســالمندان یا مرکز نگهدارى ســالمندان. بسترى 
شدن در بیمارستان. مراسم خاص و خاطراتى که زنده 

مى شوند.

علت اضطراب و افسردگى 
در مردان چیست؟

طى یک مطالعه  که بر اساس مشاهدات انجام شده است، دانشمندان دریافتند زنان 
و مردانى که در روز قدم هاى بیشترى راه مى روند از این کار سود زیادى مى برند. به 
همین دلیل، بهتر است همه  افراد راه رفتن روزانه  خود را باال ببرند؛ چون هر چه بیشتر 

راه بروید، سود بیشترى مى برید.
در این مطالعه  جدید که در آن 5000 نفر مورد بررسى قرار گرفته اند، رابطه  مستقیمى 
بین تعداد قدم هاى روزانه و خطر مرگ در اثر همه  دالیل پیدا شــده است. در بین 
افرادى که روزانه کمتر از 4000 قدم، یا همان حــدوداً 3 کیلومتر راه رفته اند، نرخ 
مرگ و میر 76/7 نفر در هر 1000 نفر در هر سال بوده است. بین 1727 نفرى که 
روزانه بین 4000 تا 7999 قدم راه رفته اند، نرخ مرگ و میر تا 21/4 نفر در هر 1000 

نفر در سال کاهش پیدا کرده است. این شرایط براى گروه سوم از گروه دوم نیز 
بهتر بوده است.

در بین 1539 نفرى که بین 8000 تا 12هزار قدم راه رفته اند، نرخ مرگ و میر 
فقط 6/9 نفر در هر 1000  نفر و در هر سال است. 

هر چند در این مطالعه بین تعداد قدم هاى روزانه و نرخ مرگ و میر ارتباط 
مستقیمى یافت شده است، ولى محققین نتوانسته اند بین سرعت 

راه رفتن و میزان مرگ و میر رابطه اى پیدا کنند.

ده است، دانشمندان دریافتند زنان 
 از این کار سود زیادى مى برند. به 
خود را باال ببرند؛ چون هر چه بیشتر 

سى قرار گرفته اند، رابطه  مستقیمى 
ه  دالیل پیدا شــده است. در بین 
3ــدوداً 3 کیلومتر راه رفته اند، نرخ

7ل بوده است. بین 1727 نفرى که 
0 نفر در هر 1000 4گ و میر تا 21/4
راى گروه سوم از گروه دوم نیز 

راه رفته اند، نرخ مرگ و میر 

و نرخ مرگ و میر ارتباط
ند بین سرعت 

طالیى ترین کلید براى داشتن 
عمرطوالنى 

نکروزان غالف که به آن بیمارى گوشتخوار مى گویند، 
نوعى عفونت است که باعث مرگ بافت هاى نرم بدن 
مى شود و به سرعت گسترش مى یابد. درصد ابتالى 
افراد به این بیمارى بســیار کم اســت و به ندرت در 

کودکان مشاهده مى شود.
بر اساس پژوهش هاى صورت گرفته، ابتدا باکترى هاى 
هوازى به بافت ها آسیب زده و موجب کاهش اکسیژن در 
بافت مى شوند سپس باکترى ها بى هوازى به گسترش 

و پیشرفت عفونت کمک مى کنند.
تورم و قرمزى در محل عفونت، درد شدید و بیش از حد 
انتظار در محل آسیب دیده، تب و لرز و خستگى از عالیم 

اولیه این بیمارى هســتند. از عالیم ثانویه آن مى توان 
به ایجاد زخم و تاول هاى ریز روى پوست، تغییر رنگ 
پوست، زخم هاى نکروتیک، تشــکیل گاز در بافت که 
باعث سوزش در زیر پوست مى شود، ترشح مایعات و 
چرك از محل آلوده و شوك عفونى که مى تواند با حضور 
باکترى در خون، فشــار خون پایین، تنفس ســریع و 
تغییراتى در وضعیت ذهنى فرد همراه باشد، اشاره کرد.

شستن دست ها، کنترل وضعیت بریدگى ها و زخم ها 
در بیماران دیابتى، خوددارى از تماس فیزیکى با افراد 
آلوده به اســتافیلوکوکوس اورئوس (یک نوع باکترى) 
مقاوم به آنتى بیوتیک و رعایت بهداشت مناسب براى 

پیشگیرى از ایجاد عفونت، راه هاى جلوگیرى از ابتال به 
این بیمارى هستند. افرادى که سیستم ایمنى بدنشان 
ضعیف اســت و همچنین افرادى که بــه بیمارى هاى 
دیگرى از جمله بیمارى کبدى مبتال هستند، باید بیشتر 
مراقب باشند چرا که مســتعدتر در ابتال به این بیمارى

 هستند.
بیمارى گوشتخوار واگیردار نیســت، اما ممکن است 
فردى در تماس فیزیکى و مســتقیم بــا بیمار مبتال به 
بیمارى گوشتخوار، آلوده شده و بیمارى را از او دریافت 

کند.
در مراحل اول تشخیص بیمارى، بیمار باید به سرعت 

بسترى شــده و تزریق آنتى بیوتیک ها با توجه به نوع 
باکترى آلوده کننده انجام شــود. سپس پزشک جراح 
بافت آلوده را شناســایى و قطع مى کند. بســیارى از 
افراد مبتال به این بیمــارى وضعیت خوبى ندارند و باید 
تحت مراقبت شدید پزشــکى قرار بگیرند. گندخونى 
و نارسایى اندام ها باید با اقدامات تهاجمى به سرعت 
درمان شده تا منجر به مرگ بیمار نشوند. طول درمان 
این بیمارى بــا توجه به وخامت وضــع بیمار متفاوت 
است. افرادى که نیازمند قطع عضو یا جراحى پالستیک 
باشــند، ممکن اســت روند درمان آن ها مــاه ها طول

 بکشد.

براى درمان بى خوابى هاى شبانه به مصرف میوه هاى مفید توصیه شده توجه 
کنید.

طبق مطالعات و پژوهش هاى صورت گرفته استرس، اضطراب و کمبود خواب 
روى عملکرد بدن انسان اثر مى گذارد. با توجه به شرایط کرونا و تغییر در زمان 
خواب افراد، کیوى مى تواند به تنظیم خواب شبانه کمک کند؛ بنابراین توصیه 

مى شود به مصرف روزانه کیوى توجه داشته باشید.
افرادى که نمى توانند از یک خواب عمیــق و با کیفیت بهره ببرند، مى توانند با 
خوردن کیوى این مشکل را حل کنند. این میوه  خوشمزه داراى ترکیبات مفیدى، 
چون آنتى اکسیدان  و سروتونین اســت که مى تواند در درمان ناهنجارى هاى 
خواب سودمند باشد. دانشــمندان، تأثیرات مصرف کیوى را بر کیفیت خواب 
در بزرگساالن دچار مشکالت خواب بررسى کردند و دریافتند مصرف کیوى 
مى تواند به خواب رفتن، طول مدت خواب و کیفیت آن را بهبود ببخشد. براى 
اینکه بهتر بخوابید فقط کافى است دو ســاعت قبل از رفتن به رختخواب، دو  

عدد کیوى بخورید.

محققان بلژیکى متوجه شدند که مولکول هاى موجود در خون شتر مى تواند به 
مبارزه با ویروس کرونا کمک کند. آنها در حال مطالعه بر روى تأثیر خون شتر بر 
روى کروناویروس هستند و باور دارند که در خون این حیوان آنتى بادى موجود 
است که در مبارزه با کرونا ویروس مؤثر است و به ساخت واکسن کرونا از شتر 

الما (نوعى شتر) امید دارند.
محققان قبًال در مورد تأثیر این آنتى بادى ها بر روى بیماران HIV تحقیقاتى 
انجام داده اند و همچنین براى بیماران سندرم تنفسى خاورمیانه (MERS) و 

سندرم شدید تنفسى استفاده شده که بسیار مؤثر بوده است.
خواص این آنتى بادى در خون شترها براى مبارزه با بیمارى ها اولین بار در سال 

1989 توسط دانشگاه بروکسل کشف شد.
این آنتى بادى ها به قدرى کوچک هســتند که توانایى مبارزه با ویروس هاى 

میکروسکوپى را دارند و مانند یک فناورى نانو در بدن عمل مى  کنند.

بیمارى اى که ذره ذره گوشت شما را مى خورد!

آغاز بهار براى برخى شروع دوباره حساسیت فصلى 
و تشدید عالیم آن است. عالیم حساسیت فصلى 
عبارت اســت از خارش چشــم، آبریــزش بینى و 
چشم ها، عطسه و... اگر بخواهیم بدون مصرف دارو، 
شدت عالیم حساسیت فصلى را کاهش دهیم، چه 

کار مى توانیم بکنیم؟ 
یکى از اولین مطالعات در این زمینه حدود ده سال 
قبل توســط گروهى از محققان نروژى انجام شد. 
بررســى آنها روى گروهى از افراد داراى حساسیت 
فصلى نشان مى داد اگر این افراد به صورت روزانه در 
برنامه غذایى خود، محصوالت پروبیوتیک را جاى 
دهند، شــدت عالیم در آنها مى تواند کاهش یابد. 
نتایج این مطالعه هر چند امیدبخش بود اما با توجه 
به نمونه محدود آن، در باره تعمیم پذیرى آن تردید 

وجود داشت.
چند ســال بعد از این مطالعه، محققان دانشــگاه 
فلوریدا در آمریکا دســت به کار شدند و موضوع را 
دقیق تر بررسى کردند. نتایج کار این محققان نشان 
مى داد همه محصوالت پروبیوتیک نمى توانند به 
کاهش عوارض حساسیت فصلى کمک کنند و تنها 
محصوالتى این کار را مى تواننــد انجام دهند که 
حاوى دو گونه مشــخص از باکترى ها باشند. این 
دو گونه باکترى عبارت بودند از الکتوباسـیلوس و 
بیفیدوباکتریوم. طبق یافته هاى این محققان زمانى 
که افراد در روزهایى که حساسیت فصلى آنها شدت 
مى یابد، به صورت روزانه از محصوالت حاوى این 
دو گونه باکترى استفاده کنند، شدت عالیم در آن ها 
مى تواند کاهش یابد اما شــاید با خود فکر کنید که 
کدام یک از محصوالت پروبیوتیک موجود در بازار 

داراى این مشخصه هستند؟
غیر از پنیر ســفید ایرانى، محصوالت پروبیوتیک 
دیگرى هم در بازار وجــود دارد که حاوى دو گونه 
باکترى مفید است. براى کسب اطالعات بیشتر در 
باره محصوالت، توصیه همیشگى خواندن اطالعات 

درج شده روى محصول است.

استفاده از گوشى هوشــمند زمان زیادى از زندگى 
امروز را به خود اختصاص داده اســت. اســتفاده از 
شــبکه هاى اجتماعى، دیدن فیلــم، تماس هاى 
تصویــرى و گشــتن در موتورهاى جســتجوگر 
ممکن است ساعت ها ما را درگیر کار با این وسیله 

جدانشدنى کند.
وضعیتى که در آن از گوشى موبایل استفاده مى کنیم 
در طوالنى مدت مى تواند صدمات جبران ناپذیرى 
را به سیستم عضالنى اســکلتى وارد کند. در چنین 
شرایطى این چهار نکته در استفاده از گوشى را آویزه 
گوش کنید: در وضعیت ایســتاده وقتى از موبایل 
استفاده مى کنید، یکى از دست ها را در قسمت لبه 
پایینى دنده هاى مقابل گذاشته و آرنج دست مقابل را 
که موبایل را با آن مى گیرید روى دست اول بگذارید. 
در صورت استفاده دو دستى از گوشى، آرنج ها را به دو 
طرف قفسه سینه بچسبانید تا شانه ها به عقب بروند 
و گوشى روبه روى صورت قرار بگیرد. در وضعیت 
نشسته پشت میز آرنج ها را روى میز گذاشته و شانه ها 
را به عقب ببرید. در حالت نشسته روى مبل آرنج ها را 
روى زانو گذاشته و گوشى را تا روبه روى صورت باال 
ببرید. در وضعیت نشسته روى زمین آرنج ها را روى 

پاها بگذارید و گردن را  خم نکنید.

در حالى که ژل هاى ضد عفونى کننده دســت در طول دوران 
همه گیرى ویروس کرونا پاى ثابت زندگى روزمره بســیارى 
از افراد شده، متخصصان هشدار مى دهند که این محصوالت 

مى توانند تهدیدى براى سالمت باشند.
در طول یک دهه گذشــته میکروب ها نقــش جدید و مثبتى 
در زندگــى ما پیــدا کرده اند و بــه این نکته پــى برده ایم که 
عالوه بــر میکروب هــاى خطرناکى که باعث بــروز عفونت 
مى شــوند، بدن حاوى باکترى هاى خوبى اســت که عملکرد 
دســتگاه گوارش را تنظیم مى کنند، منجر بــه بهبود عملکرد 
سیستم ایمنى بدن مى شــوند و حتى از بســیارى عفونت ها 
جلوگیــرى مى کننــد. این در حالى اســت کــه محصوالت 
ضد باکترى از جملــه ژل هاى ضد عفونى کننده دســت، بین 
باکترى هاى خوب و بد تمایز قائل نمى شــوند و تمام آنها را از 

بین مى برند.
دکتر «جاناتان آیزن»، میکروبیولوژیست در دانشگاه کالیفرنیا 
مى گوید: میلیون ها باکترى در بدن ما از جمله روى پوست دست 
و داخل دستگاه گوارش زندگى مى کنند. اما ضد عفونى  کننده ها 
نه تنها تمام میکروب ها اعم از خوب و بد را از بین مى برند، بلکه 
باعث ایجاد ارگانیســم هاى مقاوم به آنتى بیوتیک مى شوند. 
مقاومت آنتى بیوتیکى یکى از بزرگ ترین چالش هاى بهداشت 

عمومى زمان ماست. 
او تأکید مى کند: مصرف محصوالت ضد عفونى کننده دســت 
باید محدود به مکان هایى شــود که عفونت در آنجا زیاد است، 
مثل بیمارستان ها. فراموش نکنید که ژل هاى ضد عفونى براى 
دســت هیچ گونه برترى یا تأ ثیر مضاعفى نسبت به صابون یا 

شوینده هاى معمولى ندارند.

ژل هاى ضدعفونى با ما چه مى کنند؟ کاهش عالیم 
حساسیت فصلى 
بدون مصرف دارو

4 نکته در صورت 
استفاده طوالنى

از گوشى

ایبوپروفن یک داروى ضدالتهاب غیراستروئیدى است که 
براى کاهش التهاب و درد مصرف مى شود. اما ایبوپروفن 
آنقدرها هم که تصور مى شــود بى خطر نیست؛ درصورتى 
که هرکدام از شــرایط زیر را داریــد در مصرف ایبوپروفن 

احتیاط کنید.
مشــکالت قلبى: مصرف ایبوپروفن با افزایش خطر حمله 
قلبى یا ســکته مغزى ارتباط دارد. کســانى که در معرض 
بیمارى قلبى هســتند و نیز افرادى که داروى فشار خون 
مصرف مى کنند هم باید در مصرف ایبوپروفن احتیاط کنند.
داروهاى ضدانعقادى: مصرف ایبوپروفن در کنار داروهاى 
ضد انعقاد خون مى تواند منجر به افزایش قابل توجه عوارض 

خون ریزى شود. 
مشکالت گوارشى: داروهاى غیراستروئیدى، روده و معده را 
تحریک و با کاهش جریان خون در این مناطق، توانایى آنها 
در بازسازى خود را مختل مى کنند. اگر مشکالت گوارشى 
مانند بیمارى التهــاب روده دارید، از مصــرف ایبوپروفن 

اجتناب کنید.
باردارى: مطالعات نشان داده داروهاى غیراستروئیدى خطر 
ســقط جنین را در اوایل باردارى و همچنین خطر نقایص 

قلبى را در سه ماهه سوم افزایش مى دهد.

یک مطالعه دیگر ارتباط بین مصرف ایبوپروفن در سه ماهه 
اول باردارى را با کاهش بارورى نشان داد. 

عفونــت ادرارى: هرچنــد برخــى معتقدنــد داروهاى 
غیراســتروئیدى مانند ایبوپروفن مى تواننــد براى درمان 
عفونت هاى ادرارى مورد استفاده قرار بگیرد، اما عده دیگرى 
معتقدند این داروها هیچ تأ ثیرى در بهبود این مشکل ندارند.

آســم: مبتالیان بــه آســم بایــد از مصــرف داروهاى 
غیراســتروئیدى مانند ایبوپروفن خوددارى کنند. مصرف 
ایبوپروفن در بیماران مبتال به آسم مى تواند با منجر شدن 
به برونکواسپاسم یا انقباض ناگهانى راه هاى تنفسى به یک 

مشکل تهدیدکننده زندگى تبدیل شود.
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شرایط خطرناك براى مصرف ایبوپروفن

کیوى، دواى بى خوابى است

یافتن درمان کرونا 
در خون یک حیوان 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى مردم ! زهد در این جهان کاســتن از دامنه آرزوهاســت و 
سپاســگزارى در برابر نعمت ها و پارسایى از حرام هاست. 
پس اگر بدان دست نیافتید، بکوشید تا حرام بر شکیبایى شما 
چیره نشود و در برابر نعمت ، سپاسگزارى را از یاد مبرید. 
خداونــد بــا آوردن حجــت هــاى آشــکار و هویــدا و 
کتاب هاى آسمانى و دلیل هاى روشن جاى عذرى براى شما 

موال على (ع)باقى نگذاشته است .
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