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10 خاصیت شگفت انگیز خربزهانتقال برق از اصفهان  به شبکه سراسرىهیچ خبرى از ادامه ساخت «پایتخت6» نیستاعتبار دفترچه تأمین اجتماعى دائمى شد قهرمان سازى از قطبى؟یادمان نمى آید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

30 گرم فندق 
چه فوایدى 

به بدن مى رساند

از فردا با ماسک سوار مترو شوید
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صادرات چمدانى، مشکل 
صنایع دستى اصفهان

فردا منتظر افشاى 
نام هاى جدید باشید

مبلغ 
بیمه بیکارى کرونا 

چقدر است؟ شهردارى اصفهان 5
به بحران 

آتش سوزى زاگرس 
ورود کند

آیا مى دانید با خوردن فندق چه میزان کالرى دریافت 
مى کنید و براى سوزاندن آن از چه روش هایى باید 
کمک بگیرید؟! بدون شک نکاتى هم درباره فواید 

این دانه روغنى شنیده اید و توصیه هاى متخصصین 
را در مورد آن مى دانید. با این حال....

رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت 
شوراى اسالمى شهر اصفهان از شهردار اصفهان 
خواست بســان موارد قبلى که مدیریت شهرى 
در بحران ها کنــار مردم دیگر شــهرها بوده، از 
هرگونه اقدامى بــراى پایــان دادن به بحران 

آتش سوزى جنگل هاى زاگرس دریغ نکند. 
کوروش محمدى دیروز در جلسه علنى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان به آتش سوزى جنگل هاى 

زاگرس در ...
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اعتبارنامه نماینده فریدونشهر رد شداعتبارنامه نماینده فریدونشهر رد شد
در جلسه علنى دیروز و همزمان با رد اعتبارنامه نمایندگان صومعه سرا و گچساران؛در جلسه علنى دیروز و همزمان با رد اعتبارنامه نمایندگان صومعه سرا و گچساران؛

2

شهردار اصفهان از بازگشایى قطارشهرى بعد از ماه ها با رعایت پروتکل هاى بهداشتى  خبر داد

 آقا رسول پول بیشترى مى خواهد
رسول کربکندى که به عنوان رئیس سازمان فوتبال ذوب آهن فعالیت دارد، در 

آستانه قطع همکارى با این باشگاه اصفهانى قرار گرفته است.
پیشکســوت فوتبــال اصفهان کــه ســابقه حضور در  

جام جهانى 1978 را در کارنامه دارد، این فصل پس 
از مدت ها به فوتبال اصفهان بازگشت و به عنوان 

رئیس سازمان...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

صدور حکم 
سارقان 

تندیس هنرى 
میدان امام حسین(ع)

زمان اعالم آمار استانى آزادسازى سهام عدالت
مدیر کل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان پاسخ مى دهد

3

گذرى بر جلسات دادگاه رسیدگى به بزرگ ترین 
پرونده فساد ارزى کشور
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احسان پهلوان:احسان پهلوان:
ما بازى نکنیم ما بازى نکنیم 

کـرونا کـرونا 
2از بین مى رود؟از بین مى رود؟

2

 زندگى «آنالین»  زندگى «آنالین» 
سرنوشت محتوم سرنوشت محتوم 
امسال ماستامسال ماست

سیروس الوندسیروس الوند
 با اشاره به اکران آنالین  با اشاره به اکران آنالین 
فیلم جدیدش:فیلم جدیدش:

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد 
قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/03/31 به نشانى: اصفهان، خیابان سروش، مابین خیابان آل خجند و حکیم 
شفایى، کوچه شهداد، امور برق منطقه 4، دفتر امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در 

جدول فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122755- 031 کارشناس مناقصات و قراردادها و جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122740- 031 اداره مهندسى 

و طرح ها تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* ارائــه تأییدیه برون ســپارى شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهــان و ثبت نام در ســایت
 https://www.eepdc.ir جهت به روز رسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هرگونه سوال با شماره 

تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید)
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اســناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى 

پاکت ها براى خود محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت 
شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت 

مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 
مى باشد.

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ 
برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین

9914032

اصالح ساختار شبکه 
فشار ضعیف با کابل 

خودنگهدار و نصب ترانس 
هوایى به صورت کلید در 
دست در محدوده امور 

برق منطقه 4

1399/03/121399/03/191399/03/311399/04/04

بسته 
791/000/000یک

بسته 
166/000/000دو

صرفه جویى یک هنر است...                       براى صرفه جویى در مصرف برق از نور طبیعى استفاده کنید

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد مناقصه عمومى اجراى آسفالت معابر سایت 
چهار هکتارى پلدختر استان لرستان به شماره 98/2/376 و اجراى دیوار کانال سنگى ،کف فرش و عملیات 
خاکى روستاى بابازید شهرستان پلدختر استان لرستان به شماره98/2/380 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/03/11 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت:

از ساعت16 روز یک شنبه تاریخ 99/03/11 لغایت ساعت 16 روز دوشنبه99/03/19
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز پنج شنبه 99/03/29

مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه: پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 99/03/29
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ 99/03/31

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اســناد مناقصه و ارائه 
ضمانتنامه:

آدرس: اصفهان، کوى زمانى، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان و تلفن: 03136288085

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

چاپ اول

مجتمع طالى موته در نظر دارد  "تهیه و تدوین طرح جامع طالى کشــور" را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2099001546000005 و با جزئیات مندرج 
در اسناد مناقصه و با تضمین شــرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 500,000,000 ریال

 (پانصد میلیون ریال) بصورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى ) برگزار نماید. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 9 روز یک شنبه مورخ 1399/03/18

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 17 روز پنج شنبه مورخ 1399/03/29 
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/04/14 
- تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/04/15

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

نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى همراه با 
ارزیابى کیفى فشرده شماره 99/403 (نوبت اول)

م.الف:864324

 آقا رسول پو
رسول کربکندى که به عنوان
آستانه قطع همکارى با این با
پیشکس

رئیس
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تا زمانى که فردى حق بیمه را هر مــاه پرداخت مى کند 
دیگر الزم نیســت براى تمدید دفترچــه  درمانى خود به 

کارگزارى ها مراجعه کند و دفترچه  او اعتبار دارد.
با شــیوع ویروس کرونا و براى رعایــت فاصله گذارى 
اجتماعى، سازمان تأمین اجتماعى از همان ابتدا اعالم کرد 
که دفترچه هاى درمانى این سازمان تا پایان اردیبهشت ماه 
داراى اعتبار است. اما در پایان اردیبهشت ماه بیمه شدگان 
مجدد براى تمدید دفترچه هاى درمانى خود به کارگزارى ها 
مراجعه کردند و تأمین اجتماعى براى جلوگیرى از تجمع 
بیمه شــدگان در کارگزارى ها، یک کد دستورى را براى 
اســتعالم و اعتبار دفترچه هاى درمانى اعالم کرد. حاال 

بیمه شــدگان تأمین اجتماعى با وارد کردن کد دستورى 
#2*1*1420*4* به وسیله تلفن همراهشان مى توانند 

از وضعیت اعتبار دفترچه هاى درمانى خود مطلع شوند.
تا زمانى که فردى حق بیمه را هر مــاه پرداخت مى کند 
دیگر الزم نیســت براى تمدید دفترچه هاى درمانى به 
کارگزارى ها مراجعه کند و دفترچه هاى درمانى تا زمانى 
که حق بیمه پرداخت مى شود، اعتبار دارند و بیمه شدگان با 
زدن این کد دستورى از وضعیت اعتبار دفترچه هاى درمانى 

خود با خبر مى شوند.
بیمه شدگان فقط زمانى که کاغذ دفترچه هاى درمانى شان 

تمام شد باید براى دریافت دفترچه جدید اقدام کنند.

سازمان تأمین اجتماعى اعالم کرده است که مشموالن 
بیمه بیکارى کرونــا از این هفته به حســاب آنها واریز 
مى شــود اما روایت هاى مختلفى از مبلــغ وجود دارد. 
شــنیده ها حاکى از این اســت که 825 هزار تومان به 

مشموالن بیمه بیکارى کرونا پرداخت مى شود.
مسعود بابایى، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکارى 
وزارت کار درباره آخرین آمار ثبت نامى در سامانه بیمه 
بیکارى، گفت: در مجمــوع 835 هزار و 149 نفر در این 
سامانه ثبت نام کردند که 698 هزار و 793 نفر مشمول 

دریافت بیمه بیکارى تأیید شدند.
وى درباره مشموالن بیمه بیکارى به تفکیک ماه گفت: 

در اســفند ماه 373 هزار نفر، فروردین 293 هزار و 985 
نفر، اردیبهشــت 15 هزار و 125 نفر و تا 10 خرداد ماه 
6246 نفر مشمول دریافت بیمه بیکارى توسط وزارت 

کار تأ یید شدند.
پیگیرى ها نشــان مى دهد که گویا هنوز دستورالعمل 
و چارچوبى براى پرداخت مقــررى بیمه بیکارى کرونا 
وجود ندارد و گفته مى شــود به هر فرد 825 هزار تومان 
پرداخت مى شــود. همچنین با توجه بــه اینکه اعالم 
شــده بیمه بیکارى کرونا براى اســفندماه از 10 اسفند 
محاسبه مى شود، غرامت اســفندماه 545 هزار تومان 

خواهد بود.

اعتبار دفترچه تأمین اجتماعى 
دائمى شد

مبلغ بیمه بیکارى کرونا 
چقدر است؟

اعتبارنامه نماینده فریدونشهر رد شد

حذف شاه  بیت هاى 
ایران خواهانه 

به تازگى جمهورى آذربایجان    خبرفورى |
در کتاب ترجمه ترکى «هفت پیکر نظامى»، اقدام 
به حذف شاه بیت هاى ایران خواهانه نظامى گنجوى 
کرده است. این نخستین بار نیست که آذربایجان 
سعى در تصاحب میراث تاریخى و ادبیات ایران دارد. 
اواخر سال 2013 خبر ثبت ساز تار به عنوان میراث 
معنوى کشور آذربایجان در یونسکو اهالى فرهنگ 
و هنر ایران را شوکه کرد. این کشور همچنین سنگ 
نوشته هاى فارسى مقبره نظامى را تخریب کرد. پس 
از آن جمهورى آذربایجان تندیس حکیم نظامى را در 
پایتخت ایتالیا رونمایى کرد و این شاعر بزرگ ایرانى 

را آذربایجانى خواند./1997

احتمال اجبارى شدن ماسک 
در مدارس 

  میزان | معاون دبســتانى وزارت آموزش 
و پرورش به تشــریح وضعیت غربالگرى سالمت 
دانش آمــوزان در صورت پیک مجــدد کرونا در 
ســال تحصیلى جدید پرداخت و گفت: در رابطه 
با سنجش اولیه ســالمت دانش آموزان در همان 
زمان ثبت نام این مسئ له را در نظر گرفتیم. رضوان 
حکیم زاده در پاســخ به اینکــه در صورت حضور 
فیزیکى دانش آموزان در مدرســه امکان اجبارى 
شدن ماسک وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: اگر 
در پاییز و زمستان با استمرار شرایط کرونایى روبه رو 
باشیم همه پروتکل هاى بهداشتى که از سوى ستاد 
ملى مقابله با کرونا اعالم شــده، باید در این زمینه 

رعایت شود.

خسارت میلیونى که 
بیمار عراقى گرفت

   خبر آنالین | مدیرکل تعزیرات اســتان 
تهران از محکومیت یک پزشــک به میزان یک 
میلیارد و 605 میلیون ریال خبــرداد. محمدعلى 
اسفنانى اعالم کرد: پرونده این پزشک متخلف به 
اتهام دریافت اضافه از نرخ هاى اعالمى دولت، براى 
رسیدگى به شعبه تعزیرات تهران ارجاع شد. شعبه 
پس از رسیدگى به شکایت یک تبعه عراقى و احراز 
تخلف، متهم را به پرداخــت مبلغ مذکور محکوم 
کرد که ازاین مبلــغ، 24 میلیون و245 هزارتومان 
جریمه استرداد درحق شاکى است. اسفنانى افزود: 
عالوه برمجازات قانونى و جلب رضایت شــاکى، 
پروانه پزشــکى دکترمتخصص نیز به مهرتخلف 

ممهور شد.

اولین طرح مجلس یازدهم
یک عضو هیئت رئیســه مجلس    ایسنا|
شوراى اسالمى از اعالم وصول طرح جمعیت خبر 
داد. محسن دهنوى در جلسه علنى صبح روز یک 
شنبه مجلس گفت: طرح جمعیت و تعالى خانواده با 

موضوع فرزندآورى اعالم وصول مى شود.

ابعاد بحران در خوزستان 
دانشــگاه  بهداشــتى  معــاون    ایرنا |
علوم پزشــکى اهواز گفت: 20 شهرســتان از 28 
شهرستان خوزستان در آخرین بررسى هاى انجام 
گرفته، در وضعیت قرمز انتشــار کرونا قرار دارند. 
دکترمحمدعلوى بیان کرد: مــوارد ابتال به کرونا 
در اســتان فراوان و بیش از انتظار اســت، از اوایل 
اردیبهشت ماه با کاهش محدودیت ها روند ابتال به 
این بیمارى در خوزستان صعودى شده است./1998

جهنم دمایى در خوزستان 
مدیرکل هواشناسى استان خوزستان    مهر |
گفت: با بررسى مدل هاى هواشناسى افزایش هوا 
همچنان در استان خوزســتان ادامه دارد و دماى 
هوا به بیش از 49 درجه خواهد رسید. محمد سبزه 
زارى اظهار کرد: بررســى مدل هاى هواشناسى تا 
آخر هفته روند افزایش دما را در اســتان خوزستان 

نشان مى دهند.

فعالً استراحت سیاسى
   برترین ها | ناصــر ایمانى، فعال سیاســى 
اصولگرا در روزنامه «آرمان ملى» نوشت: علی الریجانی 
تا یکسال آیند ه بر خالف برخی گمانه زنی ها مسئولیت 
خاصی را نخواهد  پذیرفــت و قراري بــراي ورود  به 
انتخابات ریاست جمهوري سال آیند ه ند ارند ، اما قطعی 
هم نکرد ه اند  که شرکت نکنند . یعنی منتظر هستند  که 
ببینند  شرایط چطور پیش می رود . ممکن است که ایشان 
یکی از کاند یدا  ها باشند  و اگر هم شرایط را مقتضی نبیند  
مثل سال هاى 92 و 96 کاند ید ا نمی شود . بنابراین آقاي 
علی الریجانی نه مثل ناطق نوري به طور کامل از صحنه 
سیاست کنار می کشد  و نه براي خود  قطعی کرد ه که د ر 
انتخابات سال آیند ه شرکت کند  یا نکند . د ر یکسال پیش 
رو به استراحت سیاسی خواهد  رفت و بعد  از آن با توجه به 

شرایط تصمیم گیري می کند ./1999

اولین اظهار نظر قالیباف 
  دیده بان ایران | محمد باقر قالیباف، رئیس 
مجلس شوراى اسالمى، دیروز در ابتداى جلسه علنى 
گفت: مجلس جدید استکبار ســتیزى را هم آرمانى 
اعتقادى و هم منفعتى راهبــردى مى داند. مذاکره و 
سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانى را بى 

حاصل و پر ضرر ارزیابى مى کند. /2000

وزیر بهداشت تهدید شده؟
  تابناك | ابوالفضل ابوترابــى، منتخب نجف 
آباد در مجلس شوراى اســالمى گفت: از منبع موثق 
شنیدیم که محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس جمهور، 
دکتر نمکى، وزیر بهداشــت را تهدید کرده در صورتى 
که با دولت هماهنگ نباشد، باید استعفا کند. وى افزود: 
واعظى در این تهدید به دکتر نمکى گفته چرا از رئیس 
جمهور در بحث مقابله با کرونا تقدیر و تشکر نکرده در 

حالى که رئیس جمهور زحمات زیادى کشیده است؟

تبعات گاف!
محمد مهاجرى، فعال رسانه اى     خبر آنالین |
اصولگرا در حســاب کاربرى خود در توییتر نوشــت: 
نمى دانم کى ولى یک کســى باید براى کم شــدن 
گاف هاى  نماینده اولى هاى   مجلس یازدهم، دوره اى 
شبیه به  پیش دبستانى براى شان بگذارد که بیش از این 
خودشان را ضایع نکنند. و صد البته یک کالس  اکابر هم 
براى پیرمردهایى که هنوز آداب نمى دانند تشکیل دهند 

تا بیش از این آبروریزى نشود.

حمله به خودروى زندانیان 
در حمله مســلحانه به اتوبــوس حامل    برنا |
زندانیان در شهرســتان میناب استان هرمزگان، چند 
تن از زندانیان که جزو اشرار مسلح بودند، موفق به فرار 
شــده اند. برخى افراد محلى از درگیرى مسلحانه در 

اطراف مینى بوس خبر دادند./2001

جریمه کرونایى نخست وزیر 
  عصر ایران| نخســت وزیر رومانى به دلیل 
نقض مقررات کرونا، جریمه شد. «لودوویک اوربان» 
جریمه اى به مبلــغ 3000 لیو (معــادل 690 دالر) را 
پرداخت کرد. این اتفاق بعد از آن افتــاد که او با نزدن 
ماسک و سیگارکشــیدن در یک مکان سر پوشیده، 
مقررات کرونا را نقض کرد. در شبکه هاى اجتماعى نیز 
تصاویرى از نخست وزیر رومانى در حال سیگار کشیدن 
در دفترش با تعدادى از اعضاى کابینه  منتشر شده است. 
در این عکس او ماســک نزده و ماسک را بر روى میز 

گذاشته است./2002

چقدر بد!
مرتضــى آقاتهرانى، نماینــده تهران در    برنا |
مجلس شوراى اسالمى ودبیرکل جبهه پایدارى افزود: 
وکالت یعنى امانتدارى نه اینکه کار به اینجا برسد که 
شوراى نگهبان 90نفر را به علت پاکدست نبودن حذف 
کند. مگر ما از 290 نفر بیشتر هستیم؟! اگر یک سوم از 

ما درست نباشیم بسیار بد است./2003

خبرخوان

مرداد 98 وقتى دادگاه اخاللگران بازار ارز برگزار شد، نام 
یک فرد برجسته شد؛ ساالر آقاخان که نقش مهمى در 
فساد ارزى داشت و با روابطى که داشت، توانست از کشور 
خارج شود. رسانه ها درباره او نوشتند یک اعجوبه در بازار 
ارز بود، اما خرداد 1399 با باز شــدن پرونده دیگر ارزى، 
مشخص شد آقاخان در مقایسه با اخاللگر اصلى بازار ارز 
تنها یک شوخى است. امید اسدبیگى، جوانى است متولد 
1366 که رقم فسادش با نرخ دالر امروز بیش از 25 هزار 

میلیارد تومان مى شود.
چهارمین جلسه رســیدگى به بزرگ ترین پرونده فساد 
ارزى که روز شنبه برگزار شــد، با باز شدن نام مقام هاى 
دولتى و جلســات ویژه براى اعطاى ارز دولتى به امید 
اسدبیگى همراه بود. عنوان دادگاه رسیدگى به اتهامات 
چند جوان کم سن و سال در حوزه ارز هاى دولتى بود که 
با روابط خاص و حمایت هاى ویژه طى دو ســال حدود 
5 /1 میلیارد دالر دولتى دریافت کرده بودند تا آنها را خرج 
واردات تجهیزات کنند، اما این رقم سر از بازار درآورد و 
موجب اخالل اقتصادى شد. کار آنها یکى از بزرگ ترین 
اختالس هاى تاریخ کشور عنوان شده است. نکته عجیب 
ماجرا این اســت که متهم ردیف اول با 33 سال سن با 
کت وشلوار و غرورى خاص در جلســات دادگاه حاضر 
مى شود و گویى همه اســنادى که در کیفرخواست وى 

آمده است، دروغى بیش نیست.
امید اسدبیگى، مدیرعامل شــرکت نیشکر هفت تپه و 
20 متهم دیگر در این پرونده 18 جلدى تخلفات ارزى، 
متهم هستند 1/5 میلیارد دالر ارز دولتى را به بهانه واردات 
تجهیزات صنعتى دریافت کرده ولى بــه جاى واردات 
کارخانه، آن را در بازار آزاد به فروش رساندند که این رقم 
با نرخ دالر امروز بازار، بیــش از 25 هزار میلیارد تومان 

برآورد مى شود.
در فساد عجیبى که صورت گرفت، از وزارت صمت گرفته 
تا بانک مرکزى و گمرك، فســاد و کالهبردارى هاى

 بســیارى صورت گرفته اســت به طورى که به گفته 
نماینده دادســتان، یکى از مدیران ارشد و سابق بانک 
مرکزى به نام سید رسول ســجاد 800 سکه بهار آزادى 
از اسدبیگى رشوه دریافت مى کند تا روند تخصیص ارز 

دولتى تسریع شود.
در نمونه دیگرى از فســاد ارزى صورت گرفته، متهمان 
حدود 600 میلیون دالر ارز براى راه اندازى خط تولید 18 
هزار تنى شکر اخذ مى کنند درحالى که ارزش این قرارداد 

فقط 14 میلیون دالر بوده است!
در سه جلسه نخست دادگاه، نام افراد بسیارى در دادگاه 
مطرح شده اســت که از جمله آنها غالمرضا شریعتى، 

استاندار خوزستان بود. در جلسه روز شــنبه اما یکى از 
مدیران بانک کشاورزى در پاسخ به این پرسش نماینده 
دادستان که چه کسى دستور داده ارز دولتى به اسدبیگى 

پرداخت شود دست به افشاگرى زد.
امید اسدبیگى متولد 1366 در سال 1394 شرکت نیشکر 
هفت تپه را به قیمــت 291 میلیارد تومان از ســازمان 
خصوصى سازى خرید. شش میلیارد تومان آن را به عنوان 
پیش پرداخت به حساب دولت واریز کرد اما از پرداخت 
سایر اقساط خبرى نشد. وقتى نماینده دادستان در دادگاه 
از او پرسید چرا اقساط را واریز نکرده، با این پاسخ مواجه 
شــد: «به تو چه». گرچه این پاســخ تند او به نماینده 
دادســتان با واکنش رئیس دادگاه همراه شد اما سئوال 
اساسى اینجاست که چنین برخوردى توسط امیدبیگى با 

چه پشتوانه اى صورت مى گیرد؟
براى پاسخ به این پرسش باید به سه جلسه نخست دادگاه 
نگاهى انداخت. شاه محمدى، نماینده دادستان در این 
جلسات از شبکه فسادى پرده برداشت که نشان مى داد 
این جوان 33 ساله به حامیان خود دلگرم است. در دادگاه 

گفته شد او با برخى چهره هاى سیاسى ارتباط دارد از جمله 
استاندار خوزستان.

نماینده دادســتان از روابط مالى غالمرضا شــریعتى و 
اسدبیگى گفت هرچند که فردایش، دادستانى در بیانیه اى 
درباره موضوع هزاران دالرى که توســط اســدبیگى 
به همسر شریعتى پرداخت شــده بود، نوشت:  انتساب 
هرگونه اتهام و یا مطلب ناروا به اشــخاص، در صورتى 
قابلیت استناد دارد که مراحل و سیر قضایى خود را طى 

کرده باشد.
اما برخى کاربــران فضاى مجازى با انتشــار جزئیاتى 
از پرونده اســدبیگى نوشــتند یکى از افراد مؤثر در این 
فساد ارزى، مرتضى شهیدزاده، مدیرعامل سابق بانک 
کشاورزى و رئیس فعلى صندوق توسعه ملى است تا اینکه 
در جلسه روز شنبه دادگاه، یکى از متهمان این پرونده در 
پاسخ به ســئوال نماینده دادستان، از جلسه اى گفت که 

منجر به تخصیص ارز دولتى به اسدبیگى شده بود.
شاه محمدى با اشاره به اینکه تخصیص ارز به اسدبیگى 
و شرکایش با توجه به بدهى پیشین آنها غیرقانونى بوده، 

از مسعود جاللیان یکى از مدیران بانک کشاورزى پرسید 
چه کسى به شما دستور داد مساعدت کنید؟

جاللیان هم به یک جلسه ویژه اشــاره کرد و گفت: «با 
حضور استاندار و مدیر عامل جلسه اى مشترك تشکیل 
شد و مواردى در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد؛ بنابر 
این، بقیه افراد هم باید پاســخگو باشــند، مگر من ژان 
والژان هستم که در مقابل دســتور مدیر عامل بایستم. 

کسى که باید پاسخ دهد، مدیرعامل وقت بانک است.»
مدیرعامل وقت بانک کشــاورزى هم در آن دوره کسى 
نبود جز مرتضى شهیدزاده. او در جلسه اى که با اسدبیگى 
و استاندار خوزستان برگزار کرده، ســفارش کرده تا به 
اسدبیگى مهلت داده شود تا بدهى خود را پرداخت کند و 

همزمان ارز جدید دریافت کند.
فردا سه شنبه 13 خرداد جلســه بعدى دادگاه اسدبیگى 
برگزار مى شــود و احتماًال باید شــاهد افشاى نام هاى 
دیگرى باشــیم؛ نام هایى که زمینه ســاز بزرگ ترین 
فساد ارزى کشــور به مدیریت یک جوان 33 ساله شده

 است.

گذرى بر جلسات دادگاه رسیدگى به بزرگ ترین پرونده فساد ارزى کشور

فردا منتظر افشاى نام هاى جدید باشید

اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم به جز سه منتخب، در 
جلسه علنى روز گذشته مجلس تصویب شد. در این جلسه 
بررسى گزارش شعب 15 گانه در مورد اعتبارنامه منتخبان 
در دستور کار قرار گرفت و سخنگوهاى هر شعبه گزارش 

شعب را به صورت جداگانه قرائت کردند. 
تعداد نمایندگان مجلس یازدهم 290 نفر اســت که این 
دوره کارش را با 276 نماینده آغاز کرد، دو منتخب تهران 
و آستانه اشــرفیه فوت کردند، مدرك تحصیلى یکى از 
منتخبان تأیید نشد و تکلیف 11 منتخب هم در دور دوم 

انتخابات تعیین خواهد  شد.
به این ترتیب در جلســه دیروز مجلس اعتبارنامه 270 
منتخب تأیید شــد و تنها تأیید اعتبارنامه ســید کاظم 
دلخوش، غالمرضا تاج گردون و حسین محمدصالحى 

از سوى شعب اعالم نشد. 
در مورد اعتبارنامه هایى که تصویب نشــده است، شعبه 

اعتراضات را بررســى مى کند و اگر اعتبارنامه در شعبه 
به تصویب رســید به صحن علنى مجلس مى آید و تأیید 
آن در صحن اعالم مى شود و در صورتى که اعتبارنامه در 
شعبه رد شود به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد، این 
کمیسیون هم 15 روز فرصت بررسى دارد و نتیجه را به 

شعبه اعالم مى کند.
اعتراض یک تهرانى به یک اصفهانى

در میان نمایندگانى که اعتبارنامه آنها به تصویب نرسید، 
نام یک نماینده از استان اصفهان هم به چشم مى خورد. 
در جلسه روز گذشته مجلس، زهره الهیان، منتخب مردم 
تهران نسبت به اعتبارنامه حسین محمدصالحى، نماینده 
فریدن و فریدونشهر و چادگان در مجلس شوراى اسالمى 

اعتراض کرد.
الهیــان در بیان علــت اعتــراض خود گفــت: آقاى 
محمدصالحى ســابقه محکومیت دارد و صالحیت وى 
در هیئت نظارت اســتان و هیئت مرکزى رد شده است. 

نحوه بررسى صالحیت آقاى محمدصالحى در شوراى 
نگهبان اینگونه بوده که فقط یکى از اعضا صالحیت وى 
را تأیید کرده و تأیید صالحیت وى به منزله تأیید شوراى 

نگهبان نیست. 
الهیان درباره نحوه بررســى اعتبارنامه منتخب چادگان 
خاطرنشان کرد: اعتراض به اعتبارنامه منتخب چادگان به 
شعبه 10 مجلس یازدهم ارائه شده و آقاى محمدصالحى 

فرصت دارد تا با حضور در شعبه از خودش دفاع کند.

این 2 مرد جنجالى
دو نماینــده دیگرى که اعتبارنامه آنها هم روز گذشــته 
به تأیید نرســید، کاظم دلخوش، نماینده حوزه انتخابیه 
صومعه ســرا و غالمرضا تاجگردون، نماینده گچساران 
بودند. این دو از جمله نمایندگانى بودند که از چند روز پیش 
حرف و حدیث زیادى درباره اعتبارنامه آنها مطرح شد و 

تعدادى از نمایندگان به اعتبارنامه آنها اعتراض کردند. 

کاظم دلخوش همان نماینده اى است که اخیراً ویدیویى 
منتسب به او در فضاى مجازى منتشر شده که وى ضمن 
حضور در یک جلســه ظاهراً محلى، در سخنانى عجیب 
خطاب به حضار مى گوید: «آقایان! شأن کشورى من را 

بفهمید، کسى حرف بزند بلند مى شوم مى روم!»
غالمرضا تاجگردون هم یکى از معدود نمایندگان اصالح 
طلب مجلس است که زیر اتهامات ســنگینى از جانب 
رسانه هاى اصولگرا قرار دارد. دیروز احمد نادرى، نماینده 
مردم تهران در توییتى از تهدید شــدن خود با اســلحه 
گرم بخاطر اعتراض به اعتبارنامــه تاجگردون خبر داد. 
او نوشت: « از دیروز (شنبه) که به اعتبارنامه جناب آقاى 
تاجگردون اعتراض کرده ام، هزاران پیام تهدید و تشکر 
ارسال شــده. جالب ترین آن، تهدید به برخورد با اسلحه 
گرم بوده. قبل از انتخابات هم نظام را تهدید کرده بودند 
اگر صالحیت ایشان تأیید نشود، درگیرى مسلحانه اتفاق

 مى افتد.»

آرمان کیانى

هیاهوها بر ســر انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم 
باالخره در هشــتم خرداد ماه به پایان رســید و ترکیب 

یکساله 12 کرسى مهم پارلمان مشخص شد. 
اما سهم استان ها از هیئت رئیسه مجلس یازدهم چقدر 
بوده است؟ نگاهى به اسامى راهیافتگان به سکوى هیئت 
رئیسه مجلس نشان مى دهد که دو نماینده تهران در کنار 
محمدباقر قالیباف سرلیست تهران مجوز ورود به هیئت 
رئیسه را به دســت آورده اند. دو نماینده اى که از قضا از 

چهره هاى سیاسى نزدیک به قالیباف تعریف مى شوند.

استان اصفهان و آذربایجان شرقى هم هرکدام دو سهم از 
کرسى هاى هیئت رئیسه را به خود اختصاص داده اند. از 
اصفهان، سید ناصر موسوى الرگانى نماینده فالورجان 
و حســینعلى حاجى دلیگانى نماینده شاهین شهر وارد 

هیئت رئیسه شدند.
 اســتان هاى قم، مرکزى، خراســان رضوى، اردبیل و 
مازندران نیز از انتخابات هیئت رئیســه مجلس دست 
خالى بیرون نیامده اند و هرکدام یک صندلى را به دست 

آورده اند./1996

عباس عبدى در یادداشتى به اظهارات وزیر کشور درباره 
حوادث آبان واکنش نشان داد. او نوشت: 

«وزیر کشــور گفته همین روزها تعداد کشته هاى آبان 
اعالم مى شود. حوادث غمبارى رخ داد و حدود 40 یا 45 
نفر یعنى حدود 20 درصد کشته شدگان، افرادى بودند که 
با سالح هایى کشته شدند که سالح سازمانى نبود و آنها 

شهید شدند.
چرا همین روزها؟ اگر 40 تا 45 نفر آنان حدود 20 درصد 
شوند، یعنى 200 تا 225 نفر تعدادى است که مى خواهید 

اعالم کنید. حاال اگر رقم را ِگرد هم کنیم مى شود 250 
نفر.

فقط این نکته باقى مى ماند که چرا همان آبان ماه اعالم 
نشد، که این همه تبعات نداشــته باشد؟ حاال که اعالم  
مى شــود و البته کار خوبى هم هســت، حداقل جبران 
مافات شود و با اســم و رســم و تاریخ و محل واقعه و 
علت مرگ نیز اعالم شــود تا دیگر هیچ شائبه اى باقى 
نماند. اینطورى کســى نمى تواند ادعاى دیگرى داشته 

باشد.» /1995

تعداد تقریبى فوتى هاى آبان به زعم دولت کدام استان، بیشترین سهم را از هیئت رئیسه مجلس گرفت؟
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اهداى جایزه برنده مسابقه 
اینستاما

طى مراسـمى با حضور مدیر مخابرات منطقه اصفهان، 
جایزه  مسابقه اینستاگرامى اینستاماى  شرکت مخابرات 
ایران به برنده این مسابقه در اسـتان اهدا شد. برنده این 
مسـابقه اختر(فرزانه)محمودیان از مبارکـه با حضور در 
سـاختمان سـتاد منطقه اصفهان در حضورحیدرى زاده 
مدیر مخابرات منطقه و جمعى از مدیران و مسئولین این 
مجموعه جایزه خود را دریافت نمود.  گفتنى است  مراسم 
قرعه کشى این مسـابقه  روز شـنبه 13  اردیبهشت ماه  
بصورت الیو برگزار و عالوه بر 31 برنده هدست بلوتوثی 
از هر اسـتان ، سـه برنده گوشـی هوشـمند نیز در قرعه 

کشوري برنده شدند.

دیدار با شهردار شهرضا
به گـزارش روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان؛ محمدى، مدیر نمایندگى بنیاد تعاون زندانیان 
استان اصفهان به اتفاق سجادى، رئیس زندان شهرضا 
با قاسمى، شهردار شهرضا دیدار و گفتگو کردند. در این 
دیدار توافقاتى مبنى بر اعزام 60 نفر نیروى مددجو جهت 
کار در بخـش خدمـات و فضاى سـبز شـهرضا صورت 

گرفت.

هم سطح سازى 14 دریچه 
فاضالب 

به  گزارش روابط عمومى آبفا  منطقـه برخوار، عملیات 
14  مورد همسـطح سـازي دریچـه هاي فاضـالب در 
بـازه زمانی یک ماهـه فروردین 99،  توسـط واحد بهره 
برداري این منطقه انجام شد.  الزم به ذکر است که این 
عملیات با هـدف پیشـگیري از حوادث درتردد وسـایل 
نقلیه و همچنین مرئـی نمودن  دریچـه هاي فاضالب 

صورت گرفت.

رضایت مندى مشتریان
 فوالد مبارکه

رئیس کنترل کیفى ناحیۀ نورد گرم شرکت فوالد مبارکه 
از ساخت میز بازرسى خط برش سبک شمارة  2 این ناحیه 
خبر داد و گفـت: با اسـتفاده از این میز، امکان بازرسـى 
دقیق تـر و بهتر سـطح محصـوالت و در نتیجه حصول 
رضایت مندى هرچه بیشـتر مشـتریان از کیفیت سطح 
ورق هاى تولیدشده و امکان تأمین سفارش ها با کیفیت 
و حساسیت باال در این خط تولید فراهم شد. نجف آبادى 
با تأکید بر این که پیش از بهره بردارى از این میز، بازرسى 
سـطح زیـر ورق در خط برش سـبک شـمارة 2 تکمیل 
نـورد گرم به عنـوان یک خـط پایین دسـتى امکان پذیر 
نبود اظهار داشـت: این امربه دلیل عدم پاسـخگویى به 
درخواست مشتریان حساس به عیوب سطح، بعضا باعث 
نارضایتى آنان به جهت وجود خراش و عیوب سطح زیر 

ورق مى گردید.

کمک اصفهانى ها به نیازمندان 
کمیته امداد اصفهان با اجراى طرح اطعام مهدوى در ماه 
رمضان و با همکارى مـردم نیکوکار اسـتان، 488 هزار 
پرس غذاى گرم و 115 هزار سـبد کاال با ارزشى بیش از 
27 میلیارد و 576 میلیون تومان بـه نیازمندان اهدا کرد. 
کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان 
اصفهان با اشاره به اجراى طرح سراسرى اطعام مهدوى 
توسط این نهاد در ماه مبارك رمضان، گفت: این طرح با 
هدف طبخ و توزیع 500 هزار وعده غذاى گرم و همچنین 
جمـع آورى و اهداى 110 هزار سـبد کاالى اساسـى به 

نیازمندان اصفهانى در ماه مبارك رمضان اجرا شد.

گالرى ها همچنان بسته اند
مهناز جوادى، مدیر گالرى دیبا در شـهر اصفهان گفت: 
گالرى ها همچنان تعطیل است. البته من دو گالرى دار را 
دیدم که زمان بازگشایى گالرى هایشان را مشخص کرده 
بودند. اما نکته حائز اهمیت این است که خود هنرمندان 
براى برگزارى نمایشگاه راغب نیستند. وى افزود: ما در 
نیمه اردیبهشت ماه گالرى را یک یا دو بار بازکردیم، اما 

اصال فایده نداشت، زیرا بازدید کننده نداریم.

خبر

معاون صنایع دســتى میراث فرهنگى اصفهان صادرات 
چمدانى صنایع دســتى را یکى از مشــکالت این صنعت 
دانست و گفت: البته توسعه تجارت الکترونیک، صادرات در 

این بخش را شتاب بخشیده است.
جعفر جعفرصالحى  با اشــاره به اینکه 5 هزار کارگاه تولید 
صنایع دستى در اســتان اصفهان فعال است و اطالعات 
بالغ بر 40 هزار هنرمند در ســامانه میراث فرهنگى استان 
اصفهان ثبت شده، تصریح کرد: برآورد مى شود بالغ بر 60 
هزار هنرمند در حوزه صنایع دســتى استان اصفهان فعال 
باشند و در این چند ماه اخیر از لحاظ هزینه اى ماهانه 200 

میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شد.

جعفرصالحى با اشاره به اینکه تاکنون اقدام ضابطه مند و 
متمرکز براى شناخت بازار هدف صنایع دستى انجام نشده 
است، گفت: با شکل گیرى میز صادرات صنایع دستى کشور 
در استان اصفهان، امیدواریم بتوان با شناخت و درك واقع 

بینانه از جامعه هدف تولیدات صنایع دستى پررونق شود.
جعفرصالحى صادرات چمدانى صنایع دســتى را یکى از 
مشکالت این صنعت توصیف کرد و افزود: توسعه تجارت 
الکترونیک این گونه صادرات را شتاب بخشیده است؛ عدم 
پرداخت عوارض براى صادرات صنایع دســتى و از سوى 
دیگر عوامــل بازدارنده در هنگام واردات صنایع دســتى 

جذابیت صادرات چمدانى را دوچندان کرده است.

شهردار اصفهان از آغاز فعالیت دوباره متروى اصفهان از 
روز سه شنبه هفته جارى (13 خرداد) خبر داد و گفت: به 
منظور رعایت پروتکل هاى بهداشتى استفاده از ماسک 

براى مسافران الزامى است.  
قدرت اله نوروزى اظهار کرد: با مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
در استان اصفهان، متروى اصفهان فعالیت مجدد خود را 

آغاز خواهد کرد.  
وى ادامه داد: در همین راســتا در هفته گذشته جلسات 
مختلفى در شوراى ترافیک و همچنین در سطح مدیران 
شهرى برگزار و ابعاد مختلف بازگشایى مترو مورد بررسى 
قرار گرفت تا این اتفاق با درنظر گرفتن ابعاد مختلف به 

ویژه موارد مربوط به سالمت مردم، انجام شود.  
شــهردار اصفهان افزود: در همین راستا، مترو اصفهان 
در راستاى رفاه و سهولت شــهروندان از صبح سه شنبه 
ســیزدهم خردادماه با رعایت پروتکل هاى بهداشتى از 
جمله الزام استفاده از ماسک از سوى مسافران مترو، کار 
خود را آغاز خواهد کرد.  وى با اشــاره به اینکه جابجایى 
شهروندان از طریق مترو از ساعت 6:15 صبح تا 21:30 
است، اظهار کرد: سرفاصله زمانى فعال 15 دقیقه خواهد 
بود و در صورت رعایت کامل پروتکل هاى بهداشــتى 
توسط همشهریان و افزایش تقاضا، این فاصله در روزهاى 

بعد به همان 11 دقیقه باز خواهد گشت.  

از فردا با ماسک سوار مترو 
شوید

صادرات چمدانى، مشکل 
صنایع دستى اصفهان

نیروگاه حرارتی اصفهان طى دو ماهه اول سال 
جارى بیــش از 765  میلیون کیلووات ســاعت، 
انرژي الکتریکی تولید و به شبکه سراسري برق 

کشور انتقال داد.
معاون تولید شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
گفــت: واحدهاى بخــارى مولد بــرق نیروگاه 
اصفهان تا پایان اردیبهشت ماه سال جارى 765 
میلیون و 271 هزار کیلووات ساعت، برق خالص 
تولیدي را به شبکه سراسرى برق کشور تحویل 
داده اســت که این میزان تولید برق، بیش از 60 
درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 

داشته است.
عبدالرضا صفرى  اظهار داشــت این مقدار تولید 
برق بــا لحاظ متوســط مصــرف ماهیانه 200 
کیلووات براى هر خانوار ، معادل مصرف ماهیانه 

بیش از 3میلیون و 826هزار خانوار است.
  بنابراین گزارش، نیروگاه اصفهان داراى 5 واحد 
بخارى مولد برق با ظرفیت هاى متنوع و مجموع 
توان اسمى تولید 835 مگاوات برق است که در 
صورت تامین آب و سوخت مورد نیاز، قادر به تولید 
مقدار معادل برق مورد نیاز کالنشهر اصفهان در 

اکثر فصول سال خواهدبود.

انتقال برق از اصفهان
 به شبکه سراسرى

به مناســبت 14 خرداد ســالگرد ارتحــال امام 
خمینى(ره) برنامه اى با عنوان "امام" در شــبکه 

اصفهان تولید و پخش مى شود
برنامه"امام" با موضوع والیت شناسى در قالب 
گفتگوى چالشى به تحلیل امام شناسى مى پردازد. 
در این برنامه به شبهات و سواالت مربوط به والیت 
فقیه پاسخ داده مى شود. این برنامه در 2 قسمت 
45 دقیقه اى تولید مى شود و در برنامه اول مرورى 
مى شود بر مبحث مالکیت در تاریخ اسالم و سپس 
حکومت اسالمى امام خمینى (ره) و در برنامه دوم 
بحث والیت و رهبرى حضرت آیت ا... خامنه اى 

مورد بحث قرار مى گیرد.
این برنامه به مدت کل 90 دقیقه به تهیه کنندگى 
آزاده رجبــى، مدیرتولید محمودرضــا پناهنده، 
کارگردان رضا صفائیان پور، دســتیار تهیه على 
شــریف بهشــتى، مجرى مهدى عســگرى، 
کارشناس حجت االســالم محمدرضا طاهرى و 
تدوین على شــاهین تولید و 14 و 15 خردادماه 

ساعت 21:30 از شبکه اصفهان پخش مى شود.

تولید ویژه برنامه 14 
خرداد در شبکه اصفهان

حکم ســارقان تندیس هنرى میدان امام حسین 
(ع) اصفهان صادر شد. این اثر به نام تقدیس کار 
پرویز تناولى سالها بود در میدان امام حسین (ع) 

روبروى شهردارى اصفهان نصب شده بود.
رییس کل دادگسترى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه با اعالم سرقت تندیس هنرى نصب شده 
در میدان امام حسین(ع) اصفهان تعقیب کیفرى 
سارق یا ســارقان این اثر در دستور کار دادسراى 
اصفهان قــرار گرفت گفت: با تــالش مأموران 
انتظامى ســه متهم در این زمینه دســتگیر و با 
تشکیل پرونده و صدور دستور قضایى روانه زندان 

شدند.
محمدرضا حبیبى افزود: پس از انجام تحقیقات 
مقدماتى پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه 
ارسال شد و شعبه 105 کیفرى 2 اصفهان متهم 
ردیف اول را به تحمل پنج ســال حبس تعزیرى 
و متهم ردیف دوم را به دو ســال حبس و متهم 
ردیف سوم را به سه سال حبس و تحمل 74 ضربه 

شالق تعزیرى محکوم کرد.
وى گفــت: این حکــم غیرقطعى بــوده و قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان 

است.

صدور حکم سارقان 
تندیس هنرى میدان امام 

حسین(ع)

مدیر کل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان با اشاره 
به تمدید زمان آزادسازى سهام عدالت، گفت: اگر افراد 
این امکان را داشته باشد که چه سهام عدالت و چه سایر 
سهام ها را با دید بلندمدت در بورس سرمایه گذارى کنند 
به طور قطع استفاده بهترى نسبت به افرادى دارند که 

تنها نگاه روزانه و کوتاه مدت به بورس دارند.
على صبوحــى در گفت وگو با «ایســنا» در خصوص 
آخرین وضعیت آزادسازى ســهام عدالت در اصفهان، 
اظهار کرد: با توجه به تمدید آزادســازى سهام عدالت 
تا 15 خرداد ماه، دارندگان سهام عدالت امکان انتخاب 
مدیریت مســتقیم ســهام خود را دارند، همچنین ذى 
نفعانى که اقدام به مدیریت مستقیم سهام خود نکنند، 
ســهام آنها به شرکت ســرمایه گذارى استانى منتقل 
مى شود بنابراین اعالم هرگونه گزارش بعد از این تاریخ 

خواهد بود.
وى افزود: با توجه به اینکه اعالم آمار آزادسازى سهام 
عدالت در هر استان احتمال دارد بر تصمیم ذى نفعان اثر 

بگذارد فعال هیچ گزارشى مطرح نشده است.
مدیر کل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه خود ذینفعان باید تصمیم به آزادســازى سهام 
عدالت خود بگیرند، گفت: در حال حاضر استان اصفهان 
2 میلیون و 300 دارنده سهام عدالت شامل روستاییان و 
عشایر، خبرنگاران، طالب، کارگران فصلى و ساختمانى، 
کارمندان و بازنشستگان دولت، کمیته امداد و بهزیستى 

و ... دارد.
وى توضیح داد: با توجه به ســودآورى شــرکت ها در 
بورس ارزش ســهام آنها با افزایــش و کاهش مواجه 

مى شود، بنابراین اگر ذینفعان، مدیریت مستقیم سهام 
را انتخاب کنند مى توانند ترکیب سهام عدالت خود را 

مشاهده کنند.
صبوحى افزود: افرادى که مدیریت مســتقیم ســهام 
خود  را انتخاب نمى کنند، کل ســبد ســهامى آنها به 
شرکت ســرمایه گذارى اســتانى منتقل مى شود و در 
عمل تنها سهام دار شرکت سرمایه گذارى استانى مى 

شوند، بنابراین تنها افرادى که مدیریت مستقیم سهام 
را انتخاب مى کنند ریز سهام و ارزش روزانه براى آنها 
در سامانه مشخص مى شود. وى درباره اینکه آیا مردم 
ســهام خود را آزاد کنند یا خیر، توضیح داد: اگر افراد به 
دنبال سود در درازمدت باشند، سرمایه گذارى در بورس 

براى آنها نسبت به بقیه بازارها موفق تر خواهد بود.
مدیر کل امور اقتصادى ودارایى استان اصفهان با اعتقاد 

بر اینکه آزادسازى سهام عدالت در صورت نگاه بلندمدت 
در بورس به ســود مردم خواهد بود، تاکید کرد: اگر افراد 
این امکان را داشته باشند که چه سهام عدالت و چه سایر 
سهام ها را با دید بلندمدت در بورس سرمایه گذارى کنند 
به طور قطع استفاده بهترى نسبت به افرادى دارند که تنها 
نگاه روزانه و کوتاه مدت به بورس دارند که با هر تغییر در 

شاخص بورس، در صف فروش قرار مى گیرند.

مدیر کل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان پاسخ مى دهد

زمان اعالم آمار استانى آزادسازى 
سهام عدالت

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اشاره به اینکه با رسیدن دماى هوا به 40 درجه سانتى گراد 
مصرف آب هم 25 درصد افزایش یافته اســت، گفت: در 
استان اصفهان یک میلیون کولر آبى استفاده مى شود که 

ساالنه 19 میلیون مترمکعب آب مصرف مى کنند.
ناصر اکبرى افزود: براى بهینه سازى مصرف در کولرهاى 
آبى باید در پایان شب که فشار آب قوى است شناور را تنظیم 

کرد همچنین براى کانال کولر عایق بندى در نظر گرفت.

وى با بیان اینکه قرار دادن سایه بان براى کولر مصرف آب 
را 20 درصد کاهش مى دهدگفت: با بهینه مصرف کردن 

آب مى توان تا 60 درصد مصرف آب را کاهش داد.
معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان افزود: در 
ابتداى فصل گرما کولرها باید تعمیر شوند و از نشتى شیر 

تامین آب کولر، شیلنگ و اتصاالت جلوگیرى شود.
اکبرى گفت : مصرف کولرهاى آبى در اســتان اصفهان 

معادل مصرف ساالنه 127 هزار نفر است.

توصیه هایى براى استفاده درست از کولر آبى
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
تاکنون ملخ هاى صحرایى به اصفهان وارد نشده اند، گفت: 
عملیات کنترل و مقابله با هجوم ملخ ها در 11 هزار هکتار از 

اراضى این استان در حال اجرا است.
منصور شیشه فروش در گفتگو با «ایمنا» به بازدید میدانى 
از اجراى عملیات مقابله با آفات گیاهى در ســطح استان 
اصفهان اشاره و اظهار کرد: با توجه به گزارش هایى مبنى بر 
وجود ملخ در شهرستان هاى تیران و کرون، شهرضا، نائین 
و لنجان، عملیات کنترل هجوم ملخ در سطح 2500 هکتار 

از شهرستان تیران و کرون در حال اجرا است.
وى با بیان اینکه ملخ ها در استان اصفهان از گونه مراکشى، 
ایتالیایى، شکم بادمجانى و بومى هستند و در مراتع مشاهده 
شده اند، افزود: عملیات ردیابى، طعمه گذارى و سم پاشى 
با پنج دستگاه اجرا و پیش از هجوم به اراضى کشاورزى و 

باغات کنترل مى شوند.
شیشه فروش خاطرنشان کرد: ازدیاد انواع حشرات در دو 
سال اخیر به دلیل بارش ها و وضعیت مناسب مراتع است؛ 
سال گذشته نیز افزایش شب پره و پروانه ها را شاهد بودیم.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: عملیات 
ردیابى و پایش انواع ملخ در 200 هــزار هکتار اراضى در 

سطح استان و کنترل آن در 11 هزار هکتار انجام مى شود.
وى با اشــاره به هجوم ملخ ها در استان هاى جنوبى مانند 
فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و سیستان 
و بلوچســتان، اضافه کرد: هنوز ملخ هــاى صحرایى به 
استان اصفهان وارد نشــده اند، تیم هاى کنترل و پایش در 
شهرستان هاى مجاور استان هاى جنوبى حضور دارند و از 
ورود ملخ هاى مهاجم که مزارع و باغات را از بین مى برند 

جلوگیرى مى کنند.

مبارزه با ملخ هاى بومى در استان اصفهان

2 سارق ســاختمان هاى نیمه ســاز با 50 فقره سرقت در 
اصفهان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان گفــت: در پى وقوع 
چندین فقره سرقت از ساختمان هاى نیمه کاره، شناسایى و 
دستگیرى سارقان در دستور کار ماموران فرماندهى انتظامى 
قرار گرفت. سرهنگ محمدرضا خدادوست با اشاره به گشت 
زنى هاى محسوس و نامحسوس ماموران انتظامى کالنترى 
26 به همراه نیرو هاى پلیس افتخارى افــزود: ماموران 2 
نفر که در حال سرقت از یک ســاختمان نیمه کاره بودند را 

شناسایى و در یک عملیات ضربتى دستگیر کردند.
وى گفت: ســارقان پس از دســتگیرى به 50 فقره سرقت 
اعتراف کرده و با بازســازى صحنه هاى سرقت تمامى مال 

باختگان این سرقت ها نیز شناسایى شدند.
سرهنگ خدادوست افزود: در بازرسى از مخفیگاه متهمان 
تعداد زیادى شــیر آالت و ملزومات تاسیسات ساختمانى 

مسروقه، مقادیرى سیم و کابل فشار قوى کشف شد.

50 فقره سرقت در پرونده سارقان
 ساختمان هاى نیمه ساز

رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
اسالمى شهر اصفهان از شهردار اصفهان خواست بسان 
موارد قبلى که مدیریت شــهرى در بحران ها کنار مردم 
دیگر شــهرها بوده، از هرگونه اقدامى براى پایان دادن 

به بحران آتش سوزى جنگل هاى زاگرس دریغ نکند. 
کوروش محمدى دیروز در جلسه علنى شوراى اسالمى 

شــهر اصفهان به آتش ســوزى جنگل هاى زاگرس در 
کهگیلویه و بویراحمد اشــاره و اضافه کرد: با این اتفاق، 
سرمایه هاى نباتى و حیات وحش بسیارى درحال ازبین 
رفتن است اما جاى تعجب دارد که از سوى شهردارى هاى 
کشــور براى اطفاى حریق این جنگل ها حمایتى نشده  

است.

شهردارى اصفهان به بحران آتش سوزى زاگرس
 ورود کند

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: متأسفانه مصرف 
شیر در رژیم روزانه مردم ایران و اصفهان کم است و در مقام 
مقایسه با کشور همسایه، پاکستان، با کاهش 50 درصدى 

مصرف روبرو هستیم.

شهرام موحدى در گفت و گو با «مهر» با اشاره به روز جهانى 
«شیر» با اشــاره به مصرف سرانه شــیر به عنوان یکى از 
معیارهاى توسعه و پیشرفت فرهنگى جوامع بشرى گفت: 
متأسفانه مصرف شــیر در رژیم روزانه مردم ایران و به ویژه 
اصفهان کم است که حتى در مقام مقایسه با کشور همسایه، 
پاکستان، با کاهش 50 درصدى مصرف نسبت به آنها مواجه 
هستیم. وى با اشاره به رتبه نخست تولید شیرخام در استان 

اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان با تولید یک میلیون و 
370 هزار تن در سال جایگاه نخست تولید شیرخام در کشور 
را دارد که این میزان تولید به اندازه تولید شــیر در 14 استان 

دیگر کشور است.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان اشــاره اى هم به یک 
هزار و 600 واحد دامدارى صنعتى در استان اصفهان داشت 
و افزود: وضعیت شیر و فراورده هاى لبنى در استان اصفهان 

هم از نظر کیفیت و هم کمیت در کشور برتر است به گونه اى 
که شرکت هاى تولید کننده شیرخشک کودکان از شیرخام 

استان اصفهان بهره مى گیرند.
وى اضافه کــرد: کیفیت شــیرخام و فراورده هاى لبنى در 
استان اصفهان صادرات به کشور روسیه را هم در برداشت و 
سال گذشته 13 هزار تن خامه به این کشور سختگیر از نظر 

پروتکل هاى سالمت صادر شد.

مصرف کمرنگ شیر در 
رژیم روزانه اصفهانى ها
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نســرین نصرتى، بازیگر ســریال «پایتخت» پیرامون 
آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر و بعد از شیوع بیمارى کرونا پیشنهاد خاصى نبوده 
و من هم سر هیچ کارى براى بازیگرى نرفته ام، تمام این 

مدت خانه بوده ام و سعى کردم قرنطینه را حفظ کنم.
وى درباره آخریــن مراحل ضبط قســمت هاى پایانى 
ســریال تلویزیونى «پایتخت» اضافه کرد: به من هیچ 
اطالعى درباره زمان فیلمبردارى قســمت هاى پایانى 
«پایتخت 6» داده نشده اســت و از چگونگى ادامه کار 
پروژه کامًال بى اطالع هستم. فعًال هیچ خبرى از ساخت 

ادامه سریال «پایتخت 6» نیست.
بازیگر سریال تلویزیونى «پایتخت» درباره زمان پخش 
احتمالى قسمت هاى پایانى این سریال در فصل ششم 
تأکید کرد: در حال حاضر هیچ بــرآوردى درباره زمان 

پخش قســمت هاى پایانى «پایتخت 6» وجود ندارد، 
شاید گروه در حال برنامه ریزى باشند، اما من به عنوان 
بازیگر پروژه هیچگونه اخبارى درباره این اتفاق دریافت 

نکرده ام.
نصرتى در همین رابطه خاطرنشــان کرد: متأسفانه من 
در شرایط کرونا به واسطه قرنطینه خانگى طى ماه هاى 
گذشته و در زمان پخش ســریال «پایتخت 6» از خانه 
بیرون نیامدم و رفت و آمد چندانى با اطرافیان نداشــتم 
تا بازخورد مردمى نسبت به سریال را دریافت کنم اما تا 
جایى که شنیدم مردم از سریال راضى بودند و مطمئنم 
که بازخورد «پایتخت 6»  نزد مردم عالى بوده است، در 
همان میزان اندك معاشرتى که با اطرافیان داشتم آنها 
با فصل ششم به خوبى ارتباط برقرار کرده بودند و همه 

منتظر ادامه این سریال هستند./1993

کیومرث پوراحمد 
به اصل خودش 
بازگشت

اولین فیلم سینمایى سال 1399 در ژانر کودك و نوجوان 
ساخته مى شود.

« ُگل بــه خــودى» بــه کارگردانى احمــد تجرى و 
تهیه کنندگى علــى قائم مقامى به عنــوان اولین فیلم 
ســینمایى ژانر کودك و نوجوان در سال جدید به زودى 
ساخته مى شــود. فیلمنامه این اثر نوشته مشترك احمد 
تجرى و الله قهرمانى اســت و فضایى رئال، عروسکى 

و موزیکال دارد. 

داستان این فیلم قصه آمال و آرزوهاى چند کودك است 
که در پرورشگاه زندگى مى کنند و به کمک چند عروسک 
وارد ماجراهایى فانتزى و پر اســترس مى شوند. گفتنى 
است کیومرث پور احمد، کارگردان نام آشناى سینما که 
در کار کودك تبحر دارد به عنوان مشاور کارگردان در این 
پروژه سینمایى حضور دارد. «ُگل به خودى» هم اکنون 
در مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگر قرار دارد و به  زودى 

در تهران کلید مى خورد.

«سال دوم 
دانشکده من» 
از فردا به شبکه 
نمایش خانگى مى آید

فیلم سینمایى «سال دوم دانشکده من» با بازى على 
مصفا و پدرام شــریفى به زودى بــه نمایش خانگى 

مى آید.
این فیلم بــه کارگردانى رســول صدرعاملى و تهیه 
کنندگى مسعود ردایى براى اولین بار در سى و هفتمین 
جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و مهرماه سال 

گذشته در سینماهاى کشور اکران شد.
«سال دوم دانشکده من» که در جشنواره بین المللى 
فیلم مسکو هم به نمایش درآمد فردا در شبکه نمایش 

خانگى توزیع مى شود.
رسول صدرعاملى، کارگردان سرشناسى که ساخت 
فیلم هایى چــون «گل هــاى داوودى»، «دخترى 
با کفش هاى کتانى»، «من ترانه 15 ســال دارم»، 
«دیشــب باباتو دیدم آیــدا»، «هر شــب تنهایى»، 
«زندگــى بــا چشــمان بســته» و... را در کارنامه 

هنرى اش دارد در جدیدترین تجربه ســینمایى اش 
فیلم «ســال دوم دانشــکده من» را مقابل دوربین

 برد.
«ســال دوم دانشــکده من» روایتى از دو دانشجوى 
دانشکده معمارى است که براى سفرى چند روزه عازم 
اصفهان مى شوند و در این میان اتفاقاتى رخ مى دهد 

که داستان این فیلم سینمایى را شکل مى دهد.
سها نیاســتى و فرشته ارســطویى دو بازیگر جدید و 
جوانى هســتند که نقش هاى اصلى فیلم «سال دوم 
دانشکده من» را ایفا مى کنند. به جز این دو نفر، على 
مصفا، پدرام شریفى، بابک حمیدیان، ویشکا آسایش، 
شقایق فراهانى، نیلوفر خوش خلق، علیرضا استادى، 
مریم بوبانى، شیوا خسرومهر، افشین هاشمى و یزدان 
دارابى سایر بازیگران فیلم «سال دوم دانشکده من»  

را تشکیل مى دهند./1994

سیروس الوند با اشاره به اکران آنالین فیلم جدیدش:

هیچ خبرى از ادامه ساخت «پایتخت6» نیست زندگى «آنالین» سرنوشت محتوم امسال ماست

ســیروس الوند که فیلم جدید خود را براى اکران آنالین آماده 
مى کند، معتقد است انجام بســیارى از کارها به صورت آنالین، از 
اکران گرفته تا مراسم ختم، سرنوشت محتوم امسال ماست و شاید 

به زودى عقد و عروسى آنالین هم داشته باشیم.
این کارگردان سینما درباره زندگى در روزهاى کرونایى گفت: در این 
روزها خودم بیشتر سرگرم رمان هاى نخوانده و کار روى دو فیلمنامه 
بودم. تعدادى از فیلم هاى کالسیک و قدیمى را هم دوباره تماشا کردم 
و دوست داشتم ببینم بعد از ســال ها چه حسى نسبت به آنها دارم. آیا 
همان شــور و عالقه را برایم ایجاد مى کنند؟ براى همین آثارى از 
هیچکاك و چند فیلمســاز خارجى دیگر را تماشا کردم و از بین 
فیلم هاى ایرانى نیز ســراغ کارهاى فرخ غفارى و مســعود 
کیمیایى و داریوش مهرجویى و... رفتــم. از بین اینها برایم 
جالب بود که فیلمى مثل «دایــره مینا» همچنان یک فیلم 
قوى اســت، همینطور «قیصــر» و «داش آکل» که هنوز 
جذاب هستند ولى «زنبورك» فرخ غفارى دیگر آن حس و 

حال را برایم نداشت.
الوند درباره اینکه آیا فیلم هاى قدیمى خودش را هم دوباره 
تماشــا کرده؟ با خنده ادامه داد: از بین فیلم هاى خودم 
«فریاد زیــر آب» را دیدم و به نظرم رســید همچنان 

جذاب است. 
 او که قصد دارد کالس هاى آنالین فیلمنامه نویسى و 
کارگردانى و بازیگرى خود را به زودى برگزار کند،  درباره 
اکران آنالین فیلمش و نیز  برخى نظرسنجى ها که نگرانى 
مردم را از رفتن به سینما نشان مى دهد، بیان کرد: کًال با 
این وضعیت فکر مى کنم در آینده شاهد باشیم که عقد و 
عروسى هم آنالین برگزار شود و مهمان ها از خانه خود، 

عروس و داماد همراهى کنند. این اواخر کلى مراسم ختم به صورت آنالین 
برگزار  شــد که یکى از آنها مربوط به مرحوم سیامک شایقى بود و من هم 
از منزل در آن صحبت کردم. پس چرا عقد و اکران فیلم و... آنالین نشود؟

کارگردان «چهــره»، «یک بار براى همیشــه» و «مزاحــم» افزود: در 
شرایط فعلى حتى اگر سینماها باز شــوند با توجه به اینکه اعالم شده 40 
درصد ظرفیت، بلیت فروشــى مى شــود و 50 درصد فروش آن هم از ما 
گرفته مى شــود و نیز تعداد زیادى فیلم که پشــت اکران مانده، به نظرم 
همین اکران آنالین کمک مى کند تا فیلم هایى که بعداً در سینماها اکران 
مى شوند وضعیت بهترى داشته باشــند. ما تجربه کرده ایم که وقتى فیلم 
زیادى در صف اکران باشــد خیلــى زود هم جابه جا مى شــوند و حتى در 
یک ســالن فقط یک ســانس  داده مى شــود چون فیلم هاى دیگرى هم 

هستند.
الوند درباره فیلم خود که آنالین اکران مى شــود، گفت: ممکن است آن را 
دوست داشته باشید یا نداشته باشید ولى مستقل از خوب یا بد بودن، «آنجا 
همان ساعت» یک فیلم خاص است که قصه اى نو دارد، مخصوصًا نسبت 
به دیگر کارهایم. البته ممکن اســت یاد فیلم هاى قبلى من مثل «یک بار 
براى همیشه» یا «دســت هاى آلوده» هم بیافتید ولى قصه و فضاى فیلم 
کمتر تجربه شده و پرویز پرستویى هم به عنوان یک مکانیک ارمنى نقشى 
تازه دارد. ضمن اینکه دخترم ماهور براى اولیــن بار در این فیلم با من کار 

کرده است.
او در پایان با اشــاره به توانمندى دیگر بازیگرانش از جمله شهرام حقیقت 
دوست، امیرحسین فتحى، شــاهرخ فروتنیان و یکى از شاگردانش یادآور 
شد که در این فیلم به جز سعید پیردوســت و سعید قراخانلو همه بازیگران 

اصلى اش اولین تجربه همکارى با او را داشتند. 
در  فیلم «آنجا همان ســاعت» داســتان «رعنا» و «امیــر» که زندگى 
عاشــقانه خود را در محله اى قدیمى و در حاشیه شهر آغاز کرده اند، روایت 

مى شود.

وجود ندارد،  6«پایتخت 6»
ى باشند، اما من به عنوان 
رباره این اتفاق دریافت 

ن کرد: متأسفانه من 
خانگى طى ماه هاى 
از خانه  6ایتخت 6»
طرافیان نداشــتم 
یافت کنم اما تا 
ودند و مطمئنم 
وده است، در 
ن داشتم آنها 
ودند و همه 

پایتخت6» نیست زندگى «آنالین»س

ســیرو
مى کند، مع
اکران گرفت
به زودى عقد
این کارگردان
روزها خودم بیش
بودم. تعدادى از
و دوست داشتم
همان شــور
هیچکاك

فیلم هاى
کیمیایى
جالب بو
قوى اس
جذاب ه
ب حال را
الوند در
تماش
«فر
جذا
 او که
کارگرد
اکران آن
مردم را
این وضع
عروسى

  پرستو فرهادى / خبرگزارى ایسنا |

رضا یزدانى، خواننده صاحب سبک موسیقى پاپ راك، «ارث اجدادى 2» را براى مجموعه ى جاسوسى-امنیتى «خانه امن» مى خواند.
سریال مذکور دومین همکارى رضا یزدانى با ابوالفضل صفرى است. این خواننده و تهیه کننده پیش از این در سریال «ترور خاموش» با یکدیگر 

همکارى داشتند و یزدانى سه قطعه «تنهام نذار رفیق»، «سایه نشو هرگز» و «ارث اجدادى» را براى «ترور خاموش» خوانده بود.
«ارث اجدادى 2» سروده مجید بابازاده و با آهنگسازى و خوانندگى رضا یزدانى این روزها در حال آماده سازى ا ست تا تیتراژ پایانى سریال 

«خانه امن» شود.
تصویربردارى مجموعه «خانه امن» که از تولیدات تازه سیمافیلم است؛ به کارگردانى احمد معظمى همچنان ادامه دارد و این سریال موضوعى 

جاسوسى-امنیتى دارد./1991

آهنگ جدید رضا یزدانى براى سریال جاسوسى امنیتى

کریم قربانى که شب هاى ماه مبارك با بازى در نقش «عمو رحمت» در ســریال «بچه مهندس 3»  مهمان خانه ها بود، در اثر سکته در 
بیمارستان بسترى شده است.  کریم قربانى، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایرانى در یکم مردادماه 1336 در بندر انزلى متولد شد. او اصالتًا 

شمالى بوده و از جمله بازیگرانى است که لهجه شیرین محلى دارد و در بیشتر فیلم هایى که در آنها ایفاى نقش کرده با همان لهجه  شیرین 
بوده و به عنوان یک چهره طناز با صداى گرفته شناخته شده است. کریم قربانى کار حرفه اى خود را از سینما در سال 1380 با فیلم «من ترانه 

پانزده سال دارم» به کارگردانى رسول صدرعاملى آغاز کرد و به عنوان نوازنده فعالیت داشت و همکارى با هنرمندان شاخصى چون ترانه 
علیدوستى، مهتاب نصیرپور، حسین محجوب و میالد صدرعاملى را تجربه کرد. او سپس در آثار تلویزیون و سریال هاى محبوبى چون 

«مختارنامه»، «ستایش 2»، «خروس» و «عاشقانه»  به ایفاى نقش پرداخت.این بازیگر شنبه شب به علت سکته مغزى در بیمارستان 
بسترى شد و به اتاق عمل رفت./1992

بازیگر «بچه مهندس» در بیمارستان بسترى شد

پس از گذشــت 40 درصد از تصویربردارى اولین سریال سعید نعمت ا... در مقام 
کارگردانى، بازیگرانى که در این مجموعه به ایفــاى نقش مى پردازند، معرفى 

شدند.
تصویربردارى سریال «زمین گرم» به کارگردانى سعید نعمت ا... و تهیه کنندگى 
محمدرضا شفیعى این روزها ادامه دارد و به تازگى بازیگران این سریال معرفى 
شدند و اولین عکس رســمى آن منتشر شد. این ســریال مدتى به دلیل شیوع 

ویروس کرونا متوقف شده بود.
سعید نعمت ا... پیش از این نویســندگى آثارى چون «رستگاران»، «جراحت»، 
«شیدایى»، «مادرانه»، «عقیق»، «برادرجان» و... را به تهیه کنندگى محمدرضا 
شفیعى به سرانجام رســانده و «زمین گرم» اولین ساخته او در مقام کارگردانى 

است.
بازیگران این ســریال 30 قســمتى عبارت اند از مرجان شیرمحمدى، علیرضا 
خمسه، اصغرهمت، نادر فالح، کامران تفتى، دنیا مدنى، علیرضا آرا، مارال فرجاد، 
شیوا ابراهیمى، صادق برقعى، ندا عقیقى، مرتضى درویش زاده، مسعود شریف، 

علیرضا اولیایى، وحید فعال و...
این سریال که براى پخش از شبکه 3 ســیما آماده مى شود، با لحنى متفاوت از 
«جراحت» و «برادر جان»، ادامه اى از سه گانه سعید نعمت ا... در همان فضاى 

برادرانه و خانواده است.
در خالصه داســتان «زمین گرم» که مضمونــى اجتماعى-مذهبى دارد، آمده 
اســت: «بعد از ســال ها بى خبرى دو برادر از هم، برادر بزرگ تــر که آخرین 
ساعات حیات خود را پشت ســر مى گذارد به ســراغ برادر کوچک تر مى رود تا 
وصیت کنــد؛ وصیتى که زندگى برادر کوچک را دســتخوش چالشــى بزرگ

 مى کند...» 

«لئوناردو دى کاپریو» پس از کــش و قوس هایى که براى 
ساخت فیلم بعدى اش یعنى «قاتالن ماه کامل» ایجاد شده، 
تمایل دارد پیش از آن در فیلــم بعدى «آدام مک کى» بازى 

کند.
در حالى که استودیوهاى هالیوود عالقه زیادى به همکارى با 
لئوناردو دى کاپریو دارند اما دى کاپریو بازیگرى پرکارى نیست 

و فیلم هایش را به دقت انتخاب مى کند.
در حالى که به تازگى اعالم شده تولید فیلم بعدى «مارتین 
اسکورسیزى»  یعنى «قاتالن ماه کامل» با مشکالت مالى 
روبه رو شده، دى کاپریو این فرصت زمانى را به دست آورده 
تا به پروژه دیگرى فکر کند و در این میان بازى در فیلم آدام 

مک کى از همه محتمل تر است.
گفته شــده دى کاپریو در فهرست خود از فیلم هاى در دست 
ساخت بیش از هر فیلم دیگرى به فیلم بعدى آدام مک کى 
توجه دارد که با عنوان «به باال نــگاه نکن» در مراحل میانه 

پیش تولید خود است.
به نظر مى رســد دى کاپریو بیش از هر فیلم دیگرى ترجیح 
مى دهد در این فیلم طنز بازى کند که در مورد دو دانشــمند 
است که متوجه مى شوند یک سیارك دارد مستقیم به سمت 
زمین حرکت مى کند و تالش دارند تا در رســانه ها مردم را 

متوجه کنند که پایان دنیا نزدیک است.

معرفى بازیگران سریال 
«زمین گرم»

فیلم بعدى 
«لئوناردو دى کاپریو»

 کمدى است

د.
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هافبک ســابقا ملى پوش تیم ذوب آهن بعد از یک دوره 
نزول، امیدوار به بازگشت به سطح اول فوتبال است.

احسان پهلوان ستاره خط هافبک سابق تیم تراکتور، این 
فصل به ذوب آهن بازگشته و با پیراهن این تیم در لیگ 
نوزدهم به میدان مى رود. او که چنــدى پیش به عنوان 
بهترین هافبک لیگ قهرمانان آسیا 2016 انتخاب شد، 
در گفتگویى با اشاره به آغاز تمرینات، گفته که ازسرگیرى 
مسابقات اتفاق مثبتى است. وى همچنین به دوران بازى 
در تراکتور پرداخته و به فوتبالیست ها نیز توصیه کرده که 

زودتر ازدواج کنند. 
 درباره آغاز تمرینات صحبت کنید.

ما بعد از تستى که دادیم جواب تستمان آمد و از روز شنبه 
تمرین را آغاز کردیم، تمام نکات بهداشتى را هم رعایت 
مى کنیم. اول تمرین در گروه هاى 6 نفره برگزار مى شد 
بعد باتوجه به این که تمرین به این شکل سخت مى شد، 
به دو تیم تقسیم کردند تا کار راحت تر شود و بهتر تمرین 

کنیم.
تیمتــان در این مدت برخــالف بقیه 

تیم هاى معروف خیلى کم حاشیه بوده.
من کسى نیستم که نظر بدهم اما چون سوال کردید باید 
بگویم؛ ما فوتبالیست ها اکثرا شغل دیگرى نداریم، شاید 
البته بعضى ها داشته باشند اما من حداقل ندارم. االن کرونا 
آمده و ما اگر بازى ها را انجام ندهیم کرونا از بین مى رود؟ 
حاال پاییز و زمســتان که احتماال شدیدتر هم مى شود و 
اینطورى نمى شود که فوتبال را تعطیل کنیم. ما شغلمان 
فوتبال است و از این طریق خانواده را اداره مى کنیم و به 
نظرم اگر با رعایت کامل پروتکل ها، تمرینات و مسابقات 

را برگزار کنیم خیلى بهتر است.
 در روزهاى قرنطینه هــم به عنوان 
بهترین هافبک لیگ قهرمانان 2016 

شناخته شدى.
این افتخار بزرگى است و من خیلى خوشحال شدم، ما آن 
سال تیم خیلى خوبى داشتیم و با اختالف 4-5 امتیازى 
صدرنشــین شــدیم. در بازى رفت هم در خانه العین به 
تساوى رسیدیم و خیلى امیدوار بودیم اما بازى برگشت 
چند مصدومیت در دقایق ابتدایى کار را برایمان ســخت 
کرد و ورق بازى برگشت و بازى را واگذار کردیم. اما واقعا 

تیم شایسته اى بودیم و من هم خداراشکر مى کنم که این 
افتخار نصیبم شد که جزو بهترین ها باشم.

 بعد هم به تراکتور آمدى و درخشش 
خیره کننده اى داشتى.

من نیم فصل دوم لیگ شــانزدهم با نظــر آقایحیى به 
تراکتور آمدم و شرایط خیلى خوبى داشتم. مصدوم بودم 
اما در 11 بــازى، 6 گل زدم و 3 پاس گل دادم و 3 پنالتى 
گرفتم و در لیگ قهرمانان آسیا هم 12 موقعیت صددرصد 
خلق کردم اما یک سرى مسائل سال بعد که خودم هم باور 
نمى کردم باعث شد که یک مقدار از شرایطى که داشتم 

دور شوم و این به من ضربه زد.
 درباره آقاى توشــاك، تقوى و لیکنز 

هم صحبت مى کنى؟
من در آن یک سالى که بازى کردم خیلى از این ها چیزى 
یاد نگرفتم. آقاى توشاك ســنش خیلى باال بود و ماها را 
گاها باهم اشتباه مى گرفت، آقاى لیکنز هم که اصال انگار 
براى تفریح آمده بود و فنى اش واقعا پایین بود. اما آقاى 
تقوى از نظر فنى خیلى بهتر از توشاك و لیکنز بود. با این 
حال یک سرى مشکالت باعث شد که به من بازى ندهند.
 فکر مى کنــى یک روز بــه تراکتور 

برگردى؟
هرکسى آرزو دارد در تیم بزرگى مثل تراکتور بازى کند، 
من این افتخار نصیبم شــد اما االن با ذوب آهن قرارداد 
دارم و خودم را بچه این تیم مى دانم و از بازى در آن بسیار 
خوشحالم. اما همانطور که گفتم هرکسى بازى در تراکتور 
را دوست دارد، این تیم طرفداران پرشــورى دارد و تیم 

بزرگى است و هرچیزى که خدا بخواهد همان مى شود.
 آقاى رادولوویچ چطور مربى است؟

از نظر فنى باسواد هستند و از نظر دیسیپلین، کار دفاعى و 
نظم در سطح باالیى قرار دارند، به نظرم ایشان وقتى آمدند 
تیم را متحول کردند و احســاس مسئولیت در تیم ایجاد 
شد. ما بازى هاى خیلى خوبى انجام دادیم و امیدوارم این 
مسئله کرونا هم تمام شود تا دوباره نتایج خوب را با هدایت 

ایشان تکرار کنیم.
 ما احســان پهلوان را به عنوان یک 
ســتاره مى  شناســیم، فکر مى کنى 
دوباره به همان فرمــى که در ذهن 

ماست برگردى؟
صددرصد، شک نکنید. من االن 8 سال است که 
در لیگ برتر بودم و یک ســال هم در لیگ یک 

بودم و در واقع یک دهه اســت که در سطح اول 
فوتبال ایران بازى کــردم اما االن حس 

مى کنم که دوباره متولد شــده ام و 
مى خواهم از نو فوتبالم را بســازم 
و به جاهایى که دوست دارم. ما 
فوتبالیســت هایى داشتیم که 
از 26-27 ســالگى فوتبالشان 
شروع شــده و من هم تالش 
مى کنم تــا دل هوادارانمان 
را شــاد کنم و بــازى هاى 
خوبــى را از خودم نشــان 

بدهم.
جملــه  از  تــو 

فوتبالیست هاى متاهل 
لیگ ایران هســتى، به 
بقیه هم توصیه مى کنى 

زود ازدواج کنند؟
به نظرم این اتفاق خیلى تاثیر مثبتى در 
فوتبال دارد و ذهن آدم را باز مى کند و 
از نظر روانى و بدنى به شــما آرامش 

مى دهد. اصال بــه زندگى آدم نظم 
مى دهــد و خیلى خیلــى مثبت 

است و 80-90 درصد مثبت 
اســت و شــاید 10 درصد 
منفى. من توصیه مى کنم 

فوتبالیســت ها زودتر 
خانواده تشکیل دهند.

 هافبک ذوب آهن مى گوید طرفدار ادامه لیگ است

احسان پهلوان: ما بازى نکنیم 
کرونا از بین مى رود؟

ماست برگردى؟
8صددرصد، شک نکنید. من االن 8 سال است که 
ر لیگ برتر بودم و یک ســال هم در لیگ یک 

ودم و در واقع یک دهه اســت که در سطح اول 
وتبال ایران بازى کــردم اما االن حس 

مى کنم که دوباره متولد شــده ام و 
مى خواهم از نو فوتبالم را بســازم 
و به جاهایى که دوست دارم. ما 
فوتبالیســت هایى داشتیم که 
6ز 26-27 ســالگى فوتبالشان 
شروع شــده و من هم تالش 
مى کنم تــا دل هوادارانمان 
ا شــاد کنم و بــازى هاى 
خوبــى را از خودم نشــان 

دهم.
جملــه  از  تــو 

فوتبالیست هاى متاهل 
لیگ ایران هســتى، به 
بقیه هم توصیه مى کنى 

زود ازدواج کنند؟
ه نظرم این اتفاق خیلى تاثیر مثبتى در 
وتبال دارد و ذهن آدم را باز مى کند و 
ز نظر روانى و بدنى به شــما آرامش 

مى دهد. اصال بــه زندگى آدم نظم 
مى دهــد و خیلى خیلــى مثبت 

ست و 80-90 درصد مثبت 
ســت و شــاید 10 درصد 
منفى. من توصیه مى کنم 

وتبالیســت ها زودتر 
خانواده تشکیل دهند.

رســول کربکندى که به عنوان رئیس سازمان فوتبال 
ذوب آهن فعالیت دارد، در آســتانه قطع همکارى با این 

باشگاه اصفهانى قرار گرفته است.
 پیشکســوت فوتبال اصفهــان که ســابقه حضور در 
جام جهانــى 1978 را در کارنامه دارد، این فصل پس از 
مدت ها به فوتبال اصفهان بازگشت و به عنوان رئیس 
ســازمان فوتبال ذوب آهن در این تیــم فعالیت کرد. با 
این حال اختالف نظر او با مدیریت سبب شده تا وى در 
آستانه جدایى از سبزها قرار بگیرد، کربکندى ماجرا را در 

گفتگو با خبرگزارى ایمنا اینطور توضیح مى دهد: جواد 
محمدى مدیرعامل باشگاه مشــکل سنگ کلیه دارد و 
مدتى درگیر آن شده اســت، هنوز به طور رسمى خیلى 
با هم صحبت نکرده ایم. بــه چند دلیل تصمیم گرفته ام 
که دیگر به باشگاه نروم. اما ممکن است چند روز دیگر 
با آقاى محمدى جلســه بگذاریم و به توافق برسیم. از 
ابتداى ماه جارى به باشــگاه نرفته ام. بــه خاطر اینکه 
محمدى هم درگیر بیمارى است و هنوز با هم صحبت

 نکرده ایم.

گفته مى شد که او از باشگاه خواسته تا حقوق 30 میلیونى 
در ماه برایش در نظــر بگیرند؛ کربکنــدى در این باره 
توضیح مى دهد: یکى از موارد اختالف من با باشگاه مالى 
است، اما همه آن نیست. به هر حال وقتى آدم به جایى 
مى رود و در جایگاهى قرار مى گیرد باید بداند براى چه 
او را مى خواهند. اگر تخصــص فوتبال مى خواهند با آن 
رقمى که اعالم کردند حاضر نشدم بروم. ولى مشکل ما 
تنها این نیست و جایگاه مدیر سازمان فوتبال که مرا در 
آن قرارداده اند حفظ نشده و در مسئولیتم دخالت کردند 

و به همین دلیل این تصمیم را گرفتم.
او همچنین در پاســخ به ســوالى در خصــوص میزان 
حقوقش هم گفته اســت: براى من 10 میلیون در نظر 
گرفتند ولى بحث 30 میلیون نبود. براى اینکه قرار باشد 
رئیس سازمان فوتبال و مدیر فنى تیم باشم، همراه تیم 
همه سفرها را بروم و ســر تمرین ها حضور یابم، حاضر 
نشــدم با این مبلغ بروم. اما 30 میلیون رقمى نبوده که 
مورد بحث ما شــده  باشــد. آقایان یک کالم روى 10 

میلیون تأکید داشتند من هم قبول نکردم.

 آقا رسول 
پول بیشترى 
مى خواهد

 وحید قلیچ، روز پنج شــنبه در استورى اینستاگرامى 
خود با تصویرى سوشا مکانى را به شخصیت کارتونى 
باب اسفنجى تشبیه کرد. اســتورى که با واکنش 
تند دروازه بان ســابق پرســپولیس همراه بود. 
سوشــا مکانى در جواب اســتورى وحید قلیچ 
جمالت تندى را گفت. سوشا مکانى در الیو 
اینستاگرامى خود خطاب به وحید قلیچ گفت: 
«دهانت را آب بکش. ما در شــهر خودمان 
پیشکسوتان دروازه بانى خیلى بزرگى داریم 
که تو با آنها قابل مقایسه نیستى. شما که در 
آن مکانیکى چند نفر را دور خودت جمع مى کنى 
و شروع مى کنى به این و آن گیر میدى و تبریک تولد 
بگویى. یک شماره حســاب به من بده من ماهیانه 
پول به حســابت مى ریزم تا زیپ دهنــت را ببندى. 
االن مى گویم که هیچ احترامى برایت قائل نیســتم 
چون تو شــعور ندارى. تو یک آدم بى شــعور هستى 
که مى خواهى با به ایــن و آن گیر دادن به یک جایى 
برســى.» البته ویدئوى اصلى پاســخ سوشا به قلیچ 
طوالنى است و توهین هاى زشــت و غیراخالقى او 
به دروازه بان پیشکســوت پرسپولیس بسیار بیشتر از 
این چند خط است و خیلى از آنها حتى قابل نوشتن و 

چاپ هم نیست. از سوى دیگر به صحبت هاى وحید 
قلیچ هم نقدهاى زیادى وارد است و به نظر مى رسد 
خود او هم بدش نمى آید با حرف هاى جنجالى خبرساز 
شود و تبدیل به تیتر رسانه ها شود اما این حرف هاى 
قلیچ هرگز مجوزى براى توهین به او از طرف سوشا یا 
هر آدم دیگرى صادر نمى کند. آن هم توهین هایى با 
این شدت و غلظت! سوشا خیلى راحت مى توانست در 
همین الیو اینستاگرامى با احترام بیشترى با قلیچ حرف 
بزند و از پیشکسوت خودش بخواهد دیگر به او طعنه 
نزند. اما بى احترامى به قلیچ باعث مى شــود تا در این 
مجادله کمتر کسى حق را به سوشا بدهد. آیا واقعا در 
شهر موردنظر سوشا دروازه بانانى هستند که قلیچ با آنها 
قابل مقایسه نیست؟ آقاى سوشا، قلیچ از نظر فنى قطعا 
از شما دروازه بان بهترى بود و اگر در این دوره فوتبال 
بازى مى کرد، آن قدر پول مى گرفت که نیازى به صدقه 
ماهانه شما نداشته باشد. بگذریم که کم نیستند کسانى 
که معتقدند شــما در این فوتبال به جاها و چیزهایى 
رسیدید که استحقاقش را نداشتید. دلیل مى خواهید؟ 
همین که پول تان را به رخ کسى مى کشید که از شما 
براى داشتن همین پول ها سزاوارتر است! خالصه این 
که اگر مى خواهى جواب توهین یا بى احترامى کسى را 

هم بدهى، آدابش را رعایت کن استاد!

مهاجم ایرلندى سرخپوشــان پایتخت پس از 10 روز 
ماندن در دبى امارات در حالى حاضر به عقد قرارداد با 
این باشــگاه براى نیم فصل حضور در جمع شاگردان 
یحیى گل محمدى شد که خواستار دریافت 150 هزار 
دالر از 250 هزار دالر قرارداد خود به صورت نقد شــد. 
اســکناس هایى که در یکى از مجلل ترین البى هاى 
هتل در امارات توسط مدیران باشگاه پرسپولیس شمرده 
شد تا استوکس آن را در کوله پشتى خود بگذارد و حاضر 

به امضاى قرارداد با پرسپولیس شود.
مهاجم پرحاشیه ایرلندى که تقریباً در 10 سال گذشته 
با هر باشگاهى قرارداد بسته بود از زیر آن در مى رفت با 
وجود اضافه وزن به تمرینات پرسپولیس آمد تا یحیى 
گل محمدى در نخستین دیدار خود از مربى بدنساز تیم 
بخواهد برنامه اى ویژه بــراى آب کردن چربى هاى 

اضافه شکم او تهیه کند.
مهاجمى که قرار بود در تیم ملى فوتبال ایرلند خوش 
بدرخشد اما به قدرى حاشیه داشت که آنها نیز قید گلزنى 
او را زدند تا استوکس با خیال راحت ترى به کالب هاى 

شبانه برود.
اســتوکس که با اصرار عجیب و غریب محمدحسن 
انصاریفرد مدیرعامل وقت با پرسپولیس قرارداد بست 
تنها 65 دقیقه با پیراهن این تیــم در لیگ برتر و لیگ 
قهرمانان آسیا به میدان رفت. حضورى که دو شوت و 
یک ضربه سر به همراه داشت اما با دالر 17 هزار تومانى 

فعلى در بازار آزاد ارز نزدیک به 2 میلیارد و 500 میلیون 
تومان آب خورد.

مهاجم ایرلندى سرخ ها پس از دیدار این تیم با الشارجه 
امارات در هفته دوم رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا 
تقاضاى مرخصى دو روزه از یحیى گل محمدى کرد. 
سرمربى سرخ ها نیز که با فرزند خود در دبى مانده بود به 
استوکس مجوز مى دهد تا 48 ساعت دیرتر به تمرینات 
بازگردد. ساعاتى که هنوز براى او تمام نشده و مهاجم 

ایرلندى سرخپوشان به تهران بازنگشت.
حســین قدوســى مدیر وقت روابط عمومى باشگاه 
پرسپولیس در پاسخ به نیامدن استوکس به تهران عنوان 
کرد: قراردادى که باشگاه پرسپولیس با این مهاجم منعقد 
کرده، محکم است و پرسپولیس مى تواند بابت غیبت 
حضور او در هر بازى، مبلغ 50 هزار دالر غرامت بگیرد.

اســتوکس نیامــد و باشــگاه پرســپولیس کــه با 
بحران هاى مدیریتى مختلف همچون رفتن انصاریفرد 
از مدیرعاملى دست و پنجه نرم کرد، تصمیم به فسخ 
قــرارداد با او گرفت تــا یکى دیگــر از مجهول ترین 
پرونده هاى مربوط به حضور بازیکنان خارجى در این 

باشگاه کامل شود!
باشــگاهى که همین حاال حدود دو میلیون یورو بابت 
بدهى به خارجى هاى پیشین خود با حکم فیفا مقروض 
است و مشخص نیست چه سرنوشتى در پرونده مربوط 

به استوکس خواهد داشت.

محمد رضا عباسى: 

جواب توهین هم آدابى دارد

او به ما مى خندد و به کالب هاى شبانه مى  رود

قهرمان سازى از قطبى؟یادمان نمى آیدذوب آهنى ها ببینند نفع در رفتن من است یا ماندنم

 محمدرضا عباسى مهاجم جوان تیم ذوب آهن در گفتگویى با اشاره به تست کرونا و آغاز تمرینات این تیم گفت: ما تست 
اول کرونا را هفته گذشته پنج شنبه پشت سر گذاشتیم که همه منفى بود. از شنبه تمرینات را آغاز کردیم و فردا پس فردا هم 

یک تست مى دهیم و من امیدوارم این تست ها هم منفى باشد. ما تمرینات را در دو سه گروه انجام مى دهیم 
و کادرفنى و سرپرست، بازیکنان را به چند دسته تقسیم مى کنند تا در زمان هاى مختلف در ورزشگاه حاضر 

شویم و تمرینات را طبق دستور کادرفنى برگزار کنیم.
اینطــور نمى شــود بــراى او درباره روند تمرینات به این شــکل، اظهار داشت: صددرصد 
اما فعال اینطور که پیش مسابقات رسمى آماده شد و باید با کل نفرات تمرین انجام شود. 

بگیرند و بعــد فکر کنم مى رود باید مواظب باشــیم تا چند روز دیگر هم تست 
دوستانه را هم بدهند.رفته رفته تعداد بازیکنان هم بیشتر شود و اجازه بازى 
خودش گفت: مربى عباسى با اشاره به موضع باشــگاه ذوب آهن و نظر 
با کروناست و ما آقاى اســتکى گفت که حرف حرف ســتاد مبارزه 

من هم فکر مى کنم این نهاد به صالح تمام فوتبالیست ها 
و جامعه فوتبال تصمیم مى گیرد و تا حاال هم به سود فوتبال 

تصمیم گرفته و باید از تصمیم هایش پیروى کنیم.
او درباره اظهارات برخــى بازیکنان درباره تعطیلى لیگ عنوان 

کرد: ما قبل از این که تمرینات شروع شود یک تست دادیم و در این 
مدت مشکلى نبوده است. باید ببینیم نتیجه تست دوم چه خواهد شد تا 

تمرینات را ادامه دهیم. بازیکنان و مربیان ما اهل حاشیه نبوده اند، شاید کار در تمرینات براى ما 
سخت باشد و ما هم بتوانیم بگوییم که لیگ را لغو کنید چون در جدول اینطور به نفعمان است، 
اما چنین چیزى را نگفته ایم و از تصمیم هایى که گرفته شده، حمایت کرده ایم. یک سرى 

مى گویند بازى برگزار نشود چون به ضررشان است اما ستاد مبارزه با کرونا تصمیم نهایى را 
خواهد گرفت که امیدوارم به ضرر هیچ کسى نباشد.

این مهاجم درباره وضعیت خودش گفت: من قرارداد دارم و لیگ بیستم سال آخرم خواهد 
بود. به ذوب اهن عالقه ویژه اى دارم و اگر پیشنهادى باشد باشگاه تصمیم گیرى خواهد 
کرد. مدیران و مربیان باید ببینندبه نفع باشگاه است که بروم و مبلغ رضایت نامه بگیرند 

یا این که به حضورم از نظر فنى نیاز است و مى توانم بمانم.

 امیــر قلعه نویى طى این ســالها 
از هر فرصتــى اســتفاده کرده 
تا از عــادل فردوســى پور بابت 
محاکمه(!)  او بعــد از حذف تیم 
ملى از جام ملتهاى 2007 گالیه 
کنــد. قلعه نویــى در مصاحبه  با 
روزنامــه فرهیختــگان اگر چه 
اسمى از مجرى و تهیه 
کننــده برنامه نود 
نبــرده اما کامًال 
است  مشخص 
مخاطب  کــه 

صحبتهایش چه کسى است.
امیر گفته:" ما در بدترین شــرایط تاریخ فوتبال که فدراسیون 
فوتبال مسئول نداشت و تعلیق شــده بود و بعد دو گروه 
سیاســى به جان هم افتادند چنین نتایجى را به دست 
آوردیم، اما ما را دادگاهى کردند ولى چهار سال بعد با 
آن همه هزینه، در همان مرحله حذف شدند و مربى را 
قهرمان ملى کردند؛ بعد به نظر شما این آدم ها وجدان 

من که چیزى به نام وجدان و حتى خدا را نمى شناسند دارنــد؟ به نظر 
که این کارها را مى کنند؛ یکى را دادگاهى کرده و یکى را قهرمان ملى. ما در بدترین 
شرایط به مملکت خدمت کردیم و یکى دیگر در بهترین شرایط که حتى رئیس جمهور 
هم پاى کار آمد در همان دور حذف شدند، اما او را تا حد قهرمان باال مى برند، ما باب 
میل آقایان نبودیم و آن بال را سر من آوردند و یک روز باید جواب پس بدهند، دیر و زود 

دارد اما دادگاه الهى سوخت و سوز ندارد."
جدا از ادبیات خاص قلعه نویى، او مدعى شــده که افشین قطبى را تا حد قهرمان باال 
بردند. ادعایى که بعید است صحت داشته باشد و کسى به خاطر ندارد که افشین قطبى 

مثل یک قهرمان، پرزنت شده باشد.

سعید نظرى
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ابالغ وقت دادرسى
خواهان مراد احمدى میر قائد دادخواستى به خواســته الزام خوانده به استرداد کلیه اسناد 
کشــاورزى  به طرفیت خوانده وراث مرحوم ســلطان مراد احمدى 1- فاطمه طاهرى 
2- فرزانه احمدى  به شوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 4/99 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 99/4/25 ساعت 
9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى 
باشد 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  ( جلسه جهت استماع شهادت  شهود تشکیل 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. 862046/ م الف شعبه 2 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/3/148
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 139985602030002436      مهدى داورى نجف آبادى فرزند غالمرضا بشماره 
ملى 1080355022 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت دو دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 4 فرعى 
از 53 اصلى  واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 247 دفتر 104 

امالك ذیل ثبت 15690/8325 ششدانگ پالك مذکور  بنام احمد بهرامیان نجف آبادى  
مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره 947564 بوده که نامبرده تمامت سه دانگ از مالکیت 
خود را به غالمرضا داورى انتقال داده و غالمرضا داورى به پروانه بدیهیان نجف آبادى و 
على داورى نجف آبادى نســبت به یکدانگ و دو دانگ انتقال داده که سند اولیه درسهام 
على داورى نجف آبادى قرارگرفت  و سپس طى ســند انتقال قطعى بشماره 1401 مورخ 
1389/08/15 دفترخانه 343 نجف آباد تمامت دو دانگ از طرف على داورى نجف آبادى 
به مهدى داورى نجف آبادى بشــماره ملى 1080355022 فرزند غالمرضا انتقال شده و 
سند مذکور مفقود شده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/03/12، 862161/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف هدا چاوشى/3/149
فقدان سند مالکیت

شماره: 23002276 – 99/2/24- سند مالکیت بقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ 

پالك ثبتى 225/15 واقع در بخــش چهار ثبت اصفهان بنام ســید ابوالفضل افتخار 
عزیزى مورد ثبت در دفتر 78 صفحه 409 ذیل شماره ثبت 10305 ثبت و سند بشماره 
چاپى 697222 صادر و تسلیم گردیده و اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف:862122 ریحانى – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان/3/150
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 139960302007000500 مورخه 1399/02/17  هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى مسعود مختارى فرزند على بشــماره شناسنامه 35 صادره از جابلق 
در ششدانگ یک باب کارواش به مساحت 1869,74 مترمربع پالك 779 فرعى 

از 53 اصلى واقع در اتوبان ذوب آهن که متقاضى خودمالک رســمى است  محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض , دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى اســت در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد .  تاریخ انتشار نوبت اول: 02/28/ 1399 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1399/03/12  م الف:844941 حسین زمانى علویجه رئیس ثبت اسناد و امالك

 فالورجان/2/382 

وزارت علوم و فناورى هند (DST) براى کمک بر نظارت 
انتقال عفونــت کروناویروس، اســتفاده از مدل ریاضى 
ملى کووید -19 را آغاز کرده اســت. این مدل با توجه به 
اطالعات مربوط به  بیمارى کووید-19 داراى یک مولفه 

داخلى سازگار براى تسهیل روند توسعه داده هاست.
ایــن وزارتخانه اعالم کــرد: این مدل مى تواند توســط 
سیاســتگذاران در هند و سراســر جهان بــراى غلبه بر 

کروناویروس جدید مورداستفاده قرار گیرد.
وى خاطرنشــان کرد: این مدل ها وابســته به ریاضیات 
و آمــار مبتنــى بــر شــواهد جمع آورى شــده بهترین 
تجزیه وتحلیل هاى پیش بینــى کننده را براى پیش بینى 

دقیق شیوع بیمارى هاى عفونى دارند و با کمک پیش بینى 
میزان شیوع عفونت مى توان فشارهاى احتمالى بر بخش 

مراقبت هاى بهداشتى را نیز کاهش داد.
دبیر DST گفت: "مدل سازى ریاضى و شبیه سازى ها 
براى انتشــار ویروس کووید-19و تاثیر آن تمرین هاى 
دانشگاهى نیست بلکه نیازهاى اساسى براى تصمیم گیرى 

منطقى، برنامه ریزى و مدیریت منابع است."
وى افــزود: "به همین دلیــل این روش هــا از اهمیت 
حیاتى برخوردار هســتند و با تایید یک الگوى ملى قوى 
توســط یک مرکز بزرگ جامعه علمى فعال در منطقه،

 توسعه مى یابد."

همزمان با تالش جهانى براى دستیابى به واکسن کرونا، 
چین اعالم کرد این واکسن را تا پایان سال جارى میالدى 
وارد بازار خواهــد کرد. چین اعالم کــرد در حال حاضر 
5 واکسن کرونا در این کشــور در حال گذراندن مراحل 

مختلف از جمله آزمایش هاى بالینى هستند. 
یکى از این واکسن ها که اکنون در فاز دوم آزمایش قرار 
دارد تا کنون بر روى دو هزار نفر آزمایش شده و ظرفیت 
تولید ساالنه 100 هزار میلیون دوز را دارد. آزمایش هاى 
بالینى واکسن ها روى انسان باید سه مرحله را پشت سر 

بگذارد.
شــیوع ویروس کرونا معروف به «کوویــد 19» براى 

نخستین بار اواسط ماه دسامبر (24 آذر) در شهر «ووهان» 
واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از این بیمارى به عنوان 
ذات الریه نام برده مى شد اما کمیسیون ملى بهداشت چین 
بعد از انجام یک سرى تحقیقات، در 30 دسامبر سال 2019 
(9 دى ماه 98) به صورت رسمى شیوع این ویروس را در 

چین اعالم کرد.
بر اساس آمارهاى رسمى این ویروس تا کنون افزون بر 6 
میلیون نفر را در جهان مبتال کرده است. کرونا  براى اولین 
بار در دسامبر 2019 در شهر ووهان استان هوبئى، کشور 
چین شناسایى شد. در 11 مارس، سازمان جهانى بهداشت 

شیوع بیمارى را دنیاگیرى اعالم کرد.

استفاده از ریاضى در 
پیش بینى شیوع کرونا

چین: تا پایان سال واکسن 
کرونا را وارد بازار مى کنیم

2 میلیارد نفر بیکار مى شوند
   مهـر | به علـت بحران اقتصـادى پاندمـى کرونا، 
نزدیک به 2 میلیارد نفر یا بیش از نیمى از جمعیت کارگر 
جهان، در سال 2020 با ریسک از دست دادن شغل خود 
یا تبدیل کار تمـام وقت به پاره وقت روبرو هسـتند. این 
گزارش مى نویسد: در دو تا سـه ماه آینده از هر شش نفر 
روى کره زمین یک نفر شـغل خود را از دست مى دهد و 

نرخ بیکارى از 17 درصد فراتر مى رود./2004

کرونا کارى به دما ندارد
   ایسنا | معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر 
اینکه گرماى هوا منجر به از بین رفتن ویروس نمى شود، 
ادامه داد: اکنون مى بینیم که مناطق گرمسـیر ما نیز به 
این بیمارى گرفتار شده اند. اکنون مشاهده مى کنیم در 
سطح دنیا رتبه دوم و سوم ابتال به کرونا مربوط به  برزیل و 
روسیه است؛ برزیل منطقه گرم و مرطوب است و روسیه 
نیز منطقه اى سرد اسـت. بنابراین ارتباط معنادارى بین 
دماى هوا و ویروس نیست. خواهشم آن است که مردم 

رعایت کنند./2005

370 هزار قربانى کرونا در جهان
   ایسـنا | رونـد افزایش آمـار مبتالیان بـه بیمارى 
کووید-19 که تاکنون در 213 کشور و منطقه در جهان 
شـیوع یافته، ادامه دارد و این بیمارى همچنـان در دنیا 
قربانى مى گیرد. تازه ترین آمارها حاکى از آن اسـت که 
شمار قربانیان کروناویروس جدید، تا ظهر دیروز به 371 
هزار و 7 نفر رسیده و تاکنون ابتالى شش میلیون و 160 
هزار و 458 نفر نیز به این بیمارى تأیید شده است./2006

آگهى تغییرات
شرکت آسمان برج مینو با مسئولیت محدود به شماره ثبت 44644 و شناسه ملى 
10260625570 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حمید آشورى جالل آبادى به کدملى 1110894457 
بسمت مدیرعامل و زهرا طالبى دیدرانى به کدملى 1293225630 بسمت رئیس 
هیأت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور 
شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (861379)

آگهى تغییرات
شرکت حســابدارى بیالن مهر زنده رود 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
56164 و شناسه ملى 14005832687 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1399/01/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقاى محمد رضا زمانى 
اسفهرانى کد ملى 1111263582 و خانم 
ندا حیدرى دارانى کد ملى 1159898413 
و آقاى مهرداد زمانى اســفهرانى کد ملى 
1111952760 به عنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. آقاى سعید آقاسى کاله سرخى 
کد ملى 4670152238 بسمت بازرس 
اصلى و آقاى ســید مجتبى دادور کد ملى 
1130193985 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (861408)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص پترو فوالد نگین صفه درتاریخ 1399/02/30 به شماره ثبت 4770 به شناســه ملى 14009153739 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد –انجام کلیه فعالیت هاى مجاز تجارى و اقتصادى اعم از سرمایه گذارى در زمینه تولید و بازرگانى و واردات و صادرات انواع مواد اولیه 
جهت تولید انواع محصوالت فوالدى و آهنى – کلیه خدمات فنى و مهندسى ، طراحى ، ساخت ، تولید و بهره بردارى صنایع - طراحى ، نصب و اجراى 
کلیه پروژه هاى مربوط به مدیریت ،نظارت فنى مهندسى ،پایه تفضیلى انتقال خطوط لوله نفت ، گاز و پتروشیمى ، حفارى چاه هاى عمیق و نیمه عمیق 
پس از اخذ مجوز هاى الزم کشتى سازى ، تاسیسات و تجهیزات ، واردات تجهیزات مورد نیاز شرکت هاى نفتى ، گازى و پتروشیمى ، تولید و فروش 
انواع محصوالت و فرآورده ها از جمله شیمیائى ،پتروشیمى در بازارهاى داخلى و خارجى ، برپایى غرفه و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، اخذ 
وام و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، خرید وفروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ،تامین 
نیروى انسانى موقت متخصص و غیر متخصص، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و 
خصوصى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله ویالشهر 
، بلوار ولیعصر ، بلوار امام على (ع) ، پالك 167 ، طبقه همکف کدپستى 8581965379 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000000 
ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 4407/3 مورخ 1398/12/15 نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد 1904407 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى 
باشد اعضا هیئت مدیره آقاى داود مشایخى جمالوئى به شماره ملى 1090279205 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى براتى 
به شماره ملى 1142148858 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سلمان یاحى به 
شماره ملى 1271294133 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رسول یاحى به شماره ملى 1285515870 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید سعید میریان به شماره ملى 1289411107 و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال آقاى بمانعلى صادقى سکانى به شماره ملى 5659212603 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیات مدیره 
و نائب رئیس هیات و در غیاب نائب رئیس هیات مدیره ،با امضاى رئیس هیات مدیره و آقاى داود مشایخى جمالوئى ( عضو هیات مدیره ) همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى احمد کریم زاده بارده به شماره ملى 1270552643 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک سال مالى آقاى سید اردشیر افضلى به شماره ملى 3341176853 به سمت 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (861406)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرین تجارت نوبخت درتاریخ 1399/03/07 به شماره ثبت 64715 به شناسه 
ملى 14009168869 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید، بســته بندى، پخش، توزیع، خرید، فروش، صادرات 
و واردات انواع نخ، الیاف مصنوعى و منســوجات پنبه اى – خرید، فــروش، صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى – حق العمل کارى – خدمات فنى و مهندسى و مشاوره در زمینه نساجى – اخذ 
وام و تســهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى – شرکت در 
نمایشگاه هاى داخلى و خارجى – اخذ و اعطاى شعب 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 رزمندگان ، خیابان 
رزمندگان ، خیابان رباط ، پالك 640 ، ساختمان جالینوس ، شمالى ، طبقه چهارم ، واحد 27 کدپستى 
8139874353 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 3300/25 مورخ 1399/02/27 نزد بانک صادرات اصفهان شعبه رباط با 
کد 3300 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
مجید رحمتى به شماره ملى 1270739311 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
سمیه رحمتى به شماره ملى 1288309521 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى غالمرضا میهن پرست به شماره ملى 3251154109 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
یکى از اعضاى هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم آزاده قاسمى به شماره ملى 1285071786 به سمت بازرس على البدل به 
مدت یک سال مالى آقاى محمودرضا طهرانى پور به شماره ملى 3621486593 به سمت 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 (861400)

روى موج کووید-19

برآوردهاى ســازمان جهانى گردشگرى، نشان مى دهد که 
صنعت گردشگرى بعد از چند دهه پیشرفت متمادى، حاال 
به وضعیت سال 1980 عقب گرد کرده است. در سه ماه اخیر، 
صنعت گردشگرى رسماً ســقوط کرده است و این گزاره را، 
داده هاى سازمان گردشگرى جهانى تایید مى کند؛ ممکن 
است که تعداد گردشگران بین المللى در سال جارى میالدى، 

78 درصد سقوط کند.
پایگاه داده پــردازى استاتیســتا مى نویســد: «در حالیکه 
صنایع بســیارى به دلیل تاثیرات عالم گیــرى کووید-19 
مختل شــده اند، تقریبا هیچ کدام از آن ها بــه اندازه بخش 
گردشگرى آسیب ندیده اند. با وجودى که نمى توان آسیب هاى 
کووید-19 را به طور دقیق ارزیابى کرد؛ سازمان گردشگرى 
جهانى(UNWTO) سه سناریو درباره تاثیرات گردشگرى 

بین المللى در سال 2020 منتشر کرده است. متاسفانه، حتى 
در خوش بینانه ترین سناریو نیز تاثیرات ویروس کرونا روى 

صنعت گردشگرى، ویران گر است.»
در ســناریوى خوش بینانه در صورتى که مرزها باز شوند و 
محدودیت هاى ســفر از اوایل ماه جوالى برداشــته شود، 
جابجایى گردشگران بین المللى 58 درصد سقوط مى کند و 
به 610 میلیون نفر در امسال مى رسد. این وضعیت، صنعت 
گردشگرى جهان را به سال 1998 بازمى گردانند؛ در آن زمان 

هم تعداد گردشگران بین المللى به همین میزان پایین بود.
در سناریوى بعدى، اگر محدودیت هاى سفر در ماه دسامبر 
برداشته شود؛ تعداد گردشگران به 320 میلیون نفر سقوط 
مى کند. ایــن وضعیت در میانه دهه هشــتاد میالدى دیده 
مى شد. تا پیش از شیوع ویروس کرونا، صنعت گردشگرى 

جهانى براى دهه ها رشد بى وقفه را تجربه کرده بود. از سال 
1980، تعداد گردشگران بین المللى موشک وار جهش کرد و 

از 277 میلیون نفر به 1.5 میلیارد نفر در سال 2019 رسید.
در ســه ماهه اول 2020 اما ویروس کرونا شبیه به طوفانى 
مهیب، تمام این صنعت را در هم شکســته است. شرکت 
هواپیماسازى «ایرباس»، تولید خود را به یک سوم کاهش 
داده است. ایرالین امارات نیز به عنوان نماد جهانى شدن، تا 

سال 2022 نمى تواند وضعیت خود را بازیابى کند.
صنعت گردشــگرى، 5.7 تریلیون دالر گردش مالى دارد و 
مسئول شغل 319 میلیون نفر است. به عبارتى دیگر، تقریبا از 
هر 10 نفر روى کره زمین، یک نفر در این صنعت کار مى کند. 
به اعتقاد کارشناسان، ویروس کرونا بزرگترین بحران صنعت 
گردشگرى از زمان حمله تروریسى 11 سپتامبر تا کنون است.

محمد رضایى یکى از عکاســانى است که تصاویر 
بسیارى از شیوع  بیمارى کرونا را در استان مازندران 
به عنوان یکى از مراکز اصلــى این بیمارى به ثبت 

رسانده است.
او درباره تجربیاتش درباره دفــن بیماران کرونایى 
مى گوید: به صورت خفیف درگیــر بیمارى کرونا 
شدم که بعد از چند روز حالم بهتر شد؛ به همین دلیل 

روزهاى اول تدفین جانباختگان را نبودم. 
او به دفن جانباختگان کرونا تحــت تاثیر تبلیغات 
رسانه اى مى پردازد و مى گوید: جایى که کار زمین 

مانــده بود و کســى جرأت 
نمى کــرد بــه ســمت آن 
برود، مراســم دفن اموات 
بود و گاهى از اینکه شــبانه 
و غریبانــه اجســاد را دفن 
مى کردند، قلــب آدم به درد 
مى آمد. از طرفى براى مردم 
دغدغه شده بود که امواتشان 
چگونه دفن مى شــود؟ ولى 
در آن زمــان از آنجــا که 
آزمایش هاى دقیق روى این 
ویروس صورت نگرفته بود، 
سازمان بهداشت جهانى ابراز 

نگرانى کرده بود که مردگان موارد خیلى جدى انتقال 
ویروس هســتند؛ به همین دلیل اموات بدون سر و 

صدا و حتى شبانه دفن مى شدند. 
او در این زمینه نمونه اى را عنوان مى کند و مى گوید: 
به یاد دارم مادر مرد 50 ساله اى را براى تدفین برده 
بودیم که از ما خواست از مراسم تدفین مادرش فیلم 
بگیریم و برایش بفرستیم تا خانواده اش ویدیو تدفین 
را از طریق تلگرام تماشا کنند. در آن مراسم تنها آن 

مرد حضور داشــت که او هــم در فاصله 50 مترى 
ایستاده بود. البته در نهایت سازمان بهداشت جهانى 
بیانیه صادر کرد که جانباختــگان بیمارى از لحاظ 

انتقال آن مشکلى ندارند.
«این بیمارى چه تأثیرى در کار عکاسى و روحیه شما 
داشت؟» پاســخ مى دهد: این ویروس در وهله اول 
زندگى ما را تحت الشعاع قرار داد. تفاوت کرونا با دیگر 
بحران ها براى من، این بود که در شرایط دیگر حتى 
درگیرى هاى منطقه، خانواده همانند این بار نگران 
نبودند؛ زیرا مدام ســفارش مى کردند که به جاهاى 
امن بروم و هواى خودم را داشته باشم. ولى حتى اگر 

سفارش آنها را قبول مى کردم و مى رفتم، بازگشت 
من به خانه با تردید بود؛ چون خانواده نگران بودند 
آنها را بیمار کنم و به من به چشم ناقل نگاه مى کردند. 
این امر به لحاظ روحى و روانى تأثیر نامطلوبى روى 
من مى گذاشــت و وجدانم درگیر شده بود که نکند 
ناقل باشم و دیگران را بیمار کنم، به همین سبب به 
مدت 20 روز خانه جداگانه اى اجاره کردم و خودم را 

قرنطینه کردم.

ابعاد جدید سقوط صنعت گردشگرى
 در سال 2020

خاطرات تلخ یک عکاس از دفن قربانیان کرونا 
   نگار ذکایى / خبرگزارى ایسنا |
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خربزه یکى از میوه هاى تابســتانى و بسیار خنک کننده 
است. انواع و اقســام خربزه یافت شــده و به دلیل طعم 
شــیرینش، در بسیارى از دسرها اســتفاده مى شود. 95 
درصد این میوه، از آب تشکیل شــده است. خربزه فواید 

بسیار زیادى دارد که در این مبحث به آن مى پردازیم:
1- ویژگى هاى ضدسرطان خربزه

از آنجایى که خربزه حاوى حجم بسیار باالیى کاروتنوئید 
است، ضدسرطان است و خطر ابتال به سرطان ریه را تا حد 
زیادى کاهش مى دهد. مصرف منظم این میوه، بدن را از 

تشکیل بافت هاى سرطانى دور مى کند.
2- خربزه دوست قلب

خربزه به دلیل دارا بودن آدنوزین، جلوى انعقاد ســلول 
هاى خونى را مى گیــرد و از خطر حمالت قلبى و مغزى 
مى کاهد. در واقع بــا روان کردن جریــان خون، خطر 

بیمارى هاى قلبى را تا حد زیادى از بین مى برد.
3- خربزه درمانگر بیمارى کلیه

ویژگى هاى ادرارآور بودن خربزه در درمان بیمارى هاى 
کلیوى و تمیز نگهداشــتن کلیه مؤثر اســت. همچنین 

ترکیب خربزه و لیموترش، نقرس را درمان مى کند.

4- خربزه مناسب سیستم گوارش
اگر مشــکالت گوارشــى دارید، این میوه تابستانى به 
کمکتان مى آیــد. خربزه حرکات روده را آســان و روان 
مى کند. حجم آب بسیار باالى آن براى سیستم گوارش 
عالى است و روده را از مواد زاید پاك مى کند. مواد معدنى 
موجود در آن میزان اسیدى بودن بدن را کم کرده و هضم 

غذا را براى معده راحت تر مى کند.
5- خربزه انرژى دهنده

خربزه ها حاوى ویتامین B هستند. در واقع این ویتامین 
 B مسئول تأمین انرژى بدن اســت. همچنین ویتامین

عمل پردازش شکر و کربوهیدرات ها را انجام مى دهد.
6- کم کردن وزن با خربزه

خربزه ها مانند بیشتر میوه ها براى کم کردن وزن ایده آل 
هستند. این میوه ها حاوى کمى سدیم و کالرى هستند و 
چربى و کلسترول ندارند. محتویات آب آن، شما را مدتى 
طوالنى تر ســیر نگه مى دارد و همچنین قند موجود در 
آن، اشتیاق شما را به خوردن شکر و شیرینى کم مى کند.

7- سالمت پوست با خربزه
یکى از حیرت آورترین فایده هاى خربزه، این است که به 

دلیل داشتن کالژن مى تواند ساختار سلولى بدن و به ویژه 
پوســت تان را حفظ کند. همچنین درمان جراحت هاى 

پوستى را سرعت مى بخشد.
8- خربزه ضدپیرى

تمام انواع خربزه ها مى توانند رنگ پوست را روشن کرده 
و به دلیل وجود ویتامین هــاى A، B و C روند پیرى را 
کند کنند. با استفاده از ورقه هاى نازك خربزه مى توانید 
ماسک هاى عالى براى پوست و شاداب نگهداشتن آن 

تهیه کنید.
9- خربزه براى رشد مو

خربزه ها منبعى غنى از بتاکاروتین هســتند که در بدن به 
ویتامین A تبدیل مى شوند. این ویتامین در داشتن موهاى 
سالم و رشد عادى آن بســیار حیاتى است. از طرفى کمبود 
ویتامین B موجب ریختن موها مى شود و خربزه ها حاوى 

این ویتامین بوده و جلوى ریزش مو را مى گیرند.
10- ارزش غذایى خربزه

این میوه هاى آبدار، انواع و اقســام مواد مغذى، از جمله 
ویتامین ها، مواد معدنى و آنتى اکســیدان ها، را در خود 

دارند.

10 خاصیت شگفت انگیز خربزه

آیا مى دانید با خوردن فندق چه میزان کالرى دریافت 
مى کنید و براى ســوزاندن آن از چه روش هایى باید 
کمک بگیرید؟! بدون شــک نکاتى هم درباره فواید 
این دانه روغنى شنیده اید و توصیه هاى متخصصین 
را در مورد آن مى دانید. با این حال با ما همراه باشید تا 
هم درباره کالرى این خوراکى بدانید و هم توصیه هاى 

متخصصان را درباره فواید آن.
فندق کالرى تقریباً زیادى دارد. کالرى این مغز خام در 
هر 28 گرم آن به 178 کالرى مى رســد. هر 28 گرم 
از فندق، 4 گرم پروتئیــن و 5 گرم کربوهیدرات براى 
بدن فراهم مى کند که 2,7 گرم از این کربوهیدرات 
را نیز فیبرهاى غذایى تشکیل مى دهند. فندق حاوى 
فیتوکمیکال هاى (مواد شیمیایى گیاهى) مهمى است، 
از جمله پروآنتوسیانیدین، کوئرستین و کامفرول. البته 
خود پروآنتوسیانیدین موجود در فندق به گروه خاصى 
تعلق دارد به نــام فالونوئیدها کــه از اهمیت زیادى 

برخوردار هستند.
فالونوئیدها مى توانند سالمت مغز را حفظ کنند، باعث 
بهبودى در جریان خون شوند و عالئم مرتبط با آلرژى 

را کاهش بدهند.
مصرف تقریباً 30 گرم از فندق مى تواند همه این فواید 
را به بدن شما برساند. ویژگى دیگر فندق این است که 
چربى هاى سالم و مهمى را بدن فراهم مى سازد که 
مى توانند از سالمت قلب محافظت کنند. فندق ها به 
طور کلى سرشار هستند از چربى هاى غیراشباع تک 
زنجیره اى و چندزنجیره اى و میزان چربى هاى اشباع 

و غیرسالم در آنها واقعاً کم است.
فندق، یکى از منابع خوب براى دریافت اسید اولئیک 
هم محسوب مى شود. اسید اولئیک مى تواند به پایین 
آوردن کلسترول بد خون (LDL) کمک کند و حتى 
مى تواند سطح کلسترول خوب خون (HDL) را در 

بدن افزایش بدهد.

30 گرم فندق چه فوایدى به بدن مى رساند

دکتر اعظم السادات موســوى، رئیس انجمن متخصصین 
زنان و مامایى ایران درباره خطرات احتمالى ویروس کرونا بر 
زنان باردار گفت: سیستم ایمنى یک زن باردار نسبت به افراد 
عادى ضعیف تر است، بنابراین خانم باردار ممکن است به 
دلیل تغییرات باردارى در مقابله با باردارى پر خطرتر از افراد 
عادى باشد. وى اضافه کرد: خانم هاى باردار باید در خصوص 
پیشگیرى از ابتال به کرونا ویروس بیشتر تالش کنند یعنى 
رعایت مسائل بهداشتى مانند عدم ارتباط با افراد بیمار، عدم 
ورود به مناطق پر خطر و شستن دست ها و... را باید با دقت 

بیشترى انجام دهند.
موسوى در خصوص ابتالى جنین به کرونا هم تصریح کرد: 
قبًال گفته مى شد که احتمال ابتالى جنین به کرونا از طریق 
جفت وجود ندارد ولى اخیراً موارد کمى در نوزادان مادرانى که 
دچار کرونا بوده اند، دیده شده که نوزاد نیز مبتال به کرونا شده 
است. رئیس انجمن متخصصین زنان و مامایى ایران گفت: 
حتى در ابتداى شیوع کرونا گفته مى شد که مادر کرونایى 
مى تواند با نوزادش تماس داشته باشد چون بدن نوزاد مقاوم 
اســت اما االن این نظریه هم رد شــده، زیرا یکى دو مورد 
گزارش نوزاد مبتال شده از طریق مادر هم وجود دارد اما در 

کل اطالعات هنوز در این باره نیز کامل نیست.
موسوى در رابطه با شرایط شیردهى مادر مبتال به ویروس 
کرونا نیز گفت: براســاس اخبار و اطالعــات اولیه، عنوان 
مى شد که شیردهى به نوزاد توســط مادر کرونایى با زدن 
ماسک و رعایت مســائل بهداشــتى مانعى ندارد اما اخیراً 
اطالعاتى ضد این مسئله بیان شد، بنابراین همچنان نظریات 
در خصوص شیردهى هم تا حدى مبهم و نامطمئن است. او 
افزود: اگر مادر مبتال به کرونا عالئم بالینى خفیفى دارد و مى 
تواند در منزل استراحت و از خود مراقبت کند، شاید با رعایت 
نکات بهداشتى بتواند به فرزندش شیر بدهد یا شیر خود را از 

طریق شیردوش گرفته و داخل شیشه شیر به فرزندش بدهد. 
اما مادرى که عالئم عمومى خوبى ندارد و نیاز به بسترى در 

بیمارستان دارد قطعاً دیگر نباید شیر بدهد.
استاد گروه زنان و زایمان در بخش انکولوژى زنان بیمارستان 
ولیعصر تهران به بهداشت نیوز گفت: اگر جنینى در رحم مادر 
به کرونا مبتال نشده باشد، در هنگام زایمان چه طبیعى و چه 
سزارین، با رعایت موارد بهداشتى، احتمال انتقال ویروس از 
مادر به جنین وجود ندارد و جنین با کرونا درگیر نمى شــود. 
فقط احتمال انتقال ویروس از طریــق جریان خون مادر به 
جفت و ســپس به جنین وجود دارد و در چند مورد محدود 
دیده شده اســت. وى ادامه داد: تصور مى شود که سیستم 
ایمنى جنین خوب است و خیلى راحت درگیر ویروس کرونا 
نمى شــود بنابراین موارد ابتالى نوزاد مبتال خیلى کم بوده 
است. این متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه امکان 
تشــخیص ابتالى جنین به کرونا در رحم مادر مبتال وجود 

ندارد، بیان کرد: در حال حال حاضر راه  تشــخیص ویروس 
همان PCR کشــت مستقیم اســت و امکان تشخیص 
ویروس در جنین از طریــق روش تهاجمى اصًال ضرورتى 
ندارد. موسوى توصیه اى جدى به خانم هاى باردار داشت: 
خانم هاى باردار در این دوران باید اهمیت زیادى به تغذیه 
خود بدهند و جلسات کنترل دوران باردارى خود را به دلیل 
ترس از ابتال به کرونا به تعویــق نیاندازند و ویتامین هاى 
دوران باردارى را مرتب استفاده کنند. وى گفت: در خصوص 
اینکه بگوییم کرونا ویــروس بر قدرت بــارورى افراد اثر 
مى گذارد یا نه تا زمانى که در منابع علمى معتبر بیان نشود، 
نمى توان نظر علمــى قطعى داد و ایــن اطالعات که در 
شبکه هاى مجازى منتشر مى شود نابالغ و نادرست است. 
این ویروس اینقدر جدید است که هنوز نتوانسته ایم خودش 
را به خوبى بشناسیم چه برسد به اینکه عوارض طوالنى مدت 

آن را بخواهیم بیان کنیم.

همه چیز درباره تأثیر ویروس کرونا بر زنان باردار

یکى از شایع ترین عللى که سبب بروز زانو درد هنگام 
خواب و شب مى شود، استئونکروز است. استئونکروز 
به معناى مرگ استخوان است. احتمال اینکه زنان به 
این بیمارى مبتال شوند، بسیار بیشتر از مردان است. در 
طى بیمارى استئونکروز، استخوان ها جریان خون خود 
را از دست مى دهند و شــروع به مردن و از بین رفتن 
مى کنند. یکى از مهمترین قســمت هاى استخوانى 
بدن که مورد حمله استئونکروز قرار مى گیرد، بخش 

برجسته استخوان ران در 
قســمت داخلى استخوان 
زانو اســت اما امکان دارد 
این از بین رفتن در قسمت 
خارجى زانــو نیز رخ دهد. 
در این هنگام فرد مبتال در 
طول شب احساس افزایش 
زانو درد مى کنــد و باید با 
ناراحتى و درد ناشى از زانو 
درد در هنگام خواب و طول 
شب دست و پنجه نرم کند.

بیمارى  آرتریت روماتوئید 
هم تقریبًا شــایع است و 

جاهایى از بدن مانند مفاصل، پاهــا، زانوها و لگن را 
تحت تأثیر قرار مى دهد و سبب ورم و درد این نواحى 
مى شود. این بیمارى ممکن است به هنگام استراحت 
شــبانه شــدت یابد و مانع از خواب راحت فرد شود. 
هنگامى هم که فرد مبتال در اثر  شدت زانو درد بیدار 

مى شود، با سفتى عضالت روبه رو خواهد شد.
آرتروز از دیگر علل ایجاد درد زانو هنگام خواب است. 
معموًال افرادى که بــه آرتروز زانو مبتال مى شــوند 
(مخصوصاً آرتروز تخریب کننده) افراد مسن و سالمند 

هستند. ممکن است این افراد طى خواب شبانه به علت 
زانو درد از خواب بیدار شوند و احساس ناراحتى کنند. 
مخصوصًا اگر فرد مبتال در طول روز یا روز قبل از آن، 

از مفاصل خود بیش از حد استفاده کرده باشد.
آســیب رباط ها نیز از دیگر علل ایجاد درد در هنگام 
خواب است. این آسیب ممکن است در همه محدوده 
ســنى از جمله کودکى و جوانى هــم رخ دهد و تنها 
مختص افراد مسن و سالمند نیست. اگر فردى دچار 

جراحت در ناحیه رباط ها و تاندون ها و کیسه پر مایعى 
که مفاصل زانو را احاطه کرده شــود ســبب زانو درد 
مى شــود. این  زانو درد در روز هم وجود دارد و شب 

موقع خواب، آرامش فرد را تحت تأثیر قرار مى دهد.
نقرس نیز از دیگر عللى است که سبب ایجاد درد زانو 
هنگام خواب مى شود. بیمارى نقرس نوعى از آرتریت 
است که ممکن است زانو درد ناشى از آن، شب هنگام 
و به شکل ناگهانى ایجاد شود. در این بیمارى قرمزى 

و ورم در ناحیه مفاصل رخ مى دهد.

علت درد زانو هنگام خواب چیست؟

طبق تحقیقــات جدید که توســط محققان انجام 
شده،  فلز مس در چند ســاعت ویروس کرونا را از 

بین مى برد!
طبق گفته یک دانشمند انگلیسى، دستگیره هاى 
درب هــاى خانه و مکان هاى دیگــر باید از جنس 
مس باشــند تا از شــیوع ویروس کرونا جلوگیرى 
شود. پایگاه خبرى «دیلى میل» نوشت تحقیقات 
جدید نشــان مى دهد که ویروس کرونا مى تواند 
روى پالستیک و فوالد سه روز باقى بماند و باعث 
انتقال ویروس کرونا شود اما مس به دلیل خاصیت 
ضد باکتریایى خود در طى چهار ساعت ویروس را 

از بین مى برد.
افراد با لمس دستگیره هاى پالستیکى و فوالدى 
باعث انتقال ویروس مى شوند اما در دستگیره هاى 
مسى، ویروس بعد از مدتى از بین مى برد. «ویلیام 
کیویل»، میکروبیولوژیســت ارشــد دانشــگاه 
ساوتهمپتون گفت: «انگلیس وقتى به دنبال استفاده 
از مس در مناطق عمومى بود از بسیارى از کشورها 
عقب ماند؛ دستگیره در ها، چرخ دستى هاى خرید، 
نرده هاى مخصوص حمــل و نقل عمومى و حتى 
تجهیزات بدنســازى باید با این فلز مس پوشانده 
شوند.» طبق گفته محققان، هنگامى که ویروس 
کرونا روى فلز مس فرود مى آید، یون هاى این فلز 
به غشاى لیپید ویروس حمله کرده و DNA این 

ویروس را از بین مى برند.
«پروفسور کیویل» که بیش از دو دهه است در حال 
مطالعه در مورد اثرات ضد میکروبى مس است گفت: 
صفحه هاى نمایش در رستوران ها و دستگاه هاى 
نقدى نیز مى توانند از فلز مس براى عدم انتشــار 

ویروس کرونا استفاده کنند.
پیش تــر نیز یک مطالعــه در آمریکا نشــان داد، 
تختخواب هاى بیمارستانى در آمریکا که از جنس 
مس بودند به طور متوسط 95 درصد کمتر از دیگر 
تخت خواب ها عفونت ها را در خود جاى داده بودند! 
محققان دانشــگاه علوم پزشــکى در کارولیناى 
جنوبى در آن زمان نوشــتند کــه تختخواب هاى 
مسى مى توانند به پزشکان در کنترل و عدم پخش 

عفونت هاى ویروسى کمک کنند. 

فلز مس سریعاً کرونا را 
مى کشد

محققان مؤسسه ملى تحقیقات سالمت و دانشگاه 
علوم پزشکى تهران با انتشار مطلبى به این پرسش 
پاســخ داده اند که در صورت بلند بودن ناخن ها یا 
داشتن ناخن مصنوعى، آیا شســتن دست با آب و 
صابون براى از بین بردن کامل ویروس کرونا کافى 

است یا خیر؟!
در ایــن مطلب آمــده اســت: با توجــه به نقش 
ناخن هاى بلند در تجمع میکروب ها و انتقال آنها به 
فرد و اطرافیانش، پیشنهاد مى شود که توصیه هاى 
کلى نهادهایى همچون مرکز کنترل و پیشگیرى از 
بیمارى هاى آمریکا در زمینه بهداشت ناخن ها مورد 

توجه قرار گرفته و طبق آنها عمل شود.
بنا بر توصیه هاى این مرکز، براى رعایت بهداشت 
ناخن ها، شستشــوى دقیق و مداوم اطراف و زیر 
ناخن ها با آب و صابون و کوتاه کردن آنها ضرورى 

است.
داشتن ناخن هاى بلند یا مصنوعى براى کارکنان 
مراکز بهداشتى به هیچ وجه توصیه نمى شود، زیرا 
حتى پس از شستشــو با آب و صابون یا استفاده از 
ضدعفونى کننده هاى الکلى، باز هم احتمال وجود 
میکروب ها زیر ناخن یا ترك هاى آن وجود دارد. 
این امر براى مردم عادى که ممکن است در تماس 
با بیماران کووید-19 باشند و یا در زمان همه گیرى 
بیمارى که مردم، در معرض تماس با سطوح آلوده 

هستند، نیز صادق باشد.

ناخن هاى بلند چگونه 
میزبان کرونا مى شوند؟

در بسیارى از کشورها، افراد روز خود را با نوشیدن قهوه 
آغاز مى کنند. قهوه به دلیــل دارا بودن کافئین، موجب 
بهبود فعالیت مغز، افزایش تمرکز و مقابله با خســتگى 
مى شود. عالوه بر این بســیارى از مطالعات قبلى نشان 
داده اند که قهوه در پیشــگیرى از بیمارى هاى قلبى- 

عروقى، سرطان ها و آلزایمر نقش دارد.
تحقیقات جدید انجام شــده در اســپانیا نشــان مى دهد 
در صورتى که به همــراه یک فنجان قهوه، یک قاشــق 
چاى خورى شــکر نیز مصرف شــود، تأثیر آن بر مغز به 
مراتب بیشــتر خواهد بــود. در واقع این مطالعه نشــان 
داد که نوشــیدن یک فنجان قهوه کافئیــن دار به همراه 
یک قاشــق چاى خورى شکر، به آماده ســازى مغز براى 

فعالیت ها و مسئولیت هاى روزانه کمک قابل مالحظه اى 
کرده و موجب افزایش توجه، تمرکز و بهبود حافظه مى شود.
براى انجام این مطالعه 40 داوطلب انتخاب شده و به سه 
گروه تقسیم شدند. پژوهشگران به این افراد قهوه با شکر، 
قهوه بدون شکر و شــکر تنها داده و سپس از آنها اسکن 
مغزى تهیه کردند. نتایج نشــان داد که مصرف همزمان 

قهوه با شکر بیشترین اثر را بر فعالیت مغزى داشته است.

قهوه را تلخ بخوریم یا شیرین؟

ربز یز ی

بسیارى از افراد عادت دارند در هنگام خوابیدن یک 
بطرى آب باالى سر خود قرار دهند و صبح فردا این 
بطرى آب را بنوشند. اما برخى معتقدند این موضوع 

مى تواند بسیار خطرناك باشد.
با توجه به اینکه بدن شما در طول شب دچار کمبود 
آب بدن مى شــود، بیدار شــدن از شــدت تشنگى 
موضوعى غیر معمول نیست. اغلب ما مى دانیم که 
احتماًال نوشیدن آب باقیمانده در لیوان باز کمى غیر 
بهداشتى است. باز بودن لیوان آب باعث مى شود غبار 
و ذرات معلق وارد لیوان شده و حتى پشه و مگس و 
سوسک نیز داخل لیوان بیافتند، اما برخى مى پرسند 

ظرف دربسته چه مشکلى دارد؟
جالب اســت بدانید که براى درك اینکه ظرف هاى 
دربســته نیز مشــکالتى ایجــاد مى کننــد یا خیر 
آزمایش هاى متعددى انجام شــده اســت؛ با وجود 
این، حتى یک ظرف بســته مانند بطرى یا پارچ نیز 
مشــکالتى را ایجاد مى کند، عمدتًا به این دلیل که 
پوســت ما با عرق، گرد و غبار، سلول هاى پوستى و 
حتى ترشحات بینى پوشانده شــده است، بنابراین 
وقتى یک بار بطرى را در دهان خود مى گذاریم، اینها 

همه مى توانند وارد بطرى شوند.
آیا ممکن است از نوشیدن یک لیوان آب که یک شب 
نشسته است، بیمار شوید؟ از آنجا که این باکترى هاى 
بدن خود شما هستند، بعید است که بیمار شوید. اما 
بهتر است از بطرى آب اشتراکى اســتفاده نکنید و 
مرتب بطرى آب خود را بشویید. همچنین بسیار مهم 
است فردى که داراى سیســتم ایمنى ضعیف باشد 
(مانند بیماران پیوندى و افراد تحت شــیمى درمانى 
یا افرادى که مبتال به HIV / AIDS هستند) در 

معرض آب هاى آلوده قرار نگیرند.
 BPA برخى از انواع بطرى هاى پالستیکى حاوى
یا مواد شیمیایى مشابه هســتند، که مى توانند وارد 
آب بشــوند، به خصوص هنگامى که در معرض نور 
خورشــید قرار دارند. تحقیقات انجام شده حاکى از 
آن اســت که BPA مى تواند با مشکالت سالمتى 
مؤثر بر مغز و رفتار مرتبط باشــد. استفاده از بطرى 
بدون BPA باعث رفع مشکل مى شــود، اما رشد 
باکترى ها به ویژه اگر از بطرى فلزى استفاده مى کنید 
(که به سرعت گرم مى شود)، میکروب ها را به تکثیر

تشویق مى کند.

آیا نوشیدن آب یک شب مانده خطرناك است؟
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خدا را! خدا را! اى جمعیت انسان ها پروا کنید! حال که تندرستید 
نه بیمار و در حال گشایش هستید نه تنگ دست، در آزادى خویش 
پیش از آنکه درهاى امید بســته شودبکوشــید، در دل شــب ها با 
شــب زنده دارى و پرهیز از شــکمبارگى به اطاعت برخیزید، 
با اموال خود انفــاق کنید، از جســم خود بگیرید و بــر جان خود 

بیافزایید و در بخشش بخل نورزید.
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بانک بیمه بازرگانان در حال تصفیه به مدیریت بانک ملى ایران در نظر دارد نسبت به واگذارى 
و فروش تمامى ششــدانگ ملک خود به پالك هاى ثبتى 1175 ، 1176، 1177 و 1164/3 در 
بخش ثبتى 2 شهرستان اصفهان به مساحت 642/89 متر مربع به نشانى اصفهان خیابان 
سپاه مقابل کاخ چهل ســتون پالك 2 در فاصله کوچه هاى کازرونى و تلفنخانه سابق را با 
وضعیت موجود و به صورت نقدى از طریق برگزارى تشریفات مزایده عمومى اقدام نماید.
عالقمندان به شرکت در مزایده اعم از اشــخاص حقیقى و حقوقى مى توانند براى کسب 
اطالعات بیشتر ، بازدید ملک ، دریافت اسناد مزایده (برگه هاى پیشنهاد و شرایط شرکت در 
مزایده ) و تسلیم پیشنهاد هاى خود حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ  99/03/22  به 
بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان به نشانى : اصفهان ، میدان امام حسین(ع) 

ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم مراجعه فرمایند.
تلفن هاى تماس   : 66716217-021    و 021-32222137

1- قیمت پایه مزایده مبلغ  137،200،000،000 ریال
2- پیشنهاد هاى فاقد سپرده یا کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.
3- هیئت تصفیه بانک بیمه بازرگانان (در حال تصفیه) در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است.
4- ارائه معرفى نامه براى نمایندگان اشخاص حقوقى جهت بازدید و دریافت اسناد الزامى 

است .
5- آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات و تضامین روز پنج شنبه مورخ 99/03/22  و به شرح 

مندرج در فرم شرایط مزایده مى باشد .
6-سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده است (6،860،000،000 ریال) 
7-متقاضیان باید سپرده شرکت در مزایده را طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران 
در وجه اداره امور  شعب بانک ملى استان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگ شرایط شرکت 

در مزایده تحویل دهند.
8-کلیه پاکات حاوى پیشــنهادات متقاضیان خرید در ســاعت 8 صبح روز شنبه مورخ 
99/03/24  در اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان بازگشایى خواهد شد لذا متقاضیان 
میتوانند در موعد مقرر با ارائه شناســنامه یا کارت ملى و نامه نمایندگى از سوى اشخاص 

حقوقى در جلسه مذکور شرکت نمایند .
9-متقاضیان خرید مى بایست مبلغ  هزینه اوراق مزایده را به حساب  بانک بیمه بازرگانان در 
حال تصفیه نزد بانک ملى ایران شعبه بورس اوراق بهادار کد 695 واریز نموده و رسید آن را 

به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند .
10- هزینه هاى نشر آگهى و کارشناسى به عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست 
این هزینه ها را بر اساس اعالم نظر بانک و قبل از انعقاد قرارداد نقداٌ به حساب تعیین شده در 

بند 9 واریز نمایند .

آگهى  مزایده

م.الف:861444

در سفر قائم مقام معاون فرهنگى شهردار تبریز به اصفهان، زمینه هاى میزبانى از 
رویداد شب فرهنگى تبریز در اصفهان بررسى شد.

نخستین رویداد شب فرهنگى اصفهان بهمن ماه سال گذشته به میزبانى تبریز و 
با حضور اهالى فرهنگ و هنر نصف جهان در این کالنشهر برگزار شد. در جریان 
برگزارى این رویداد فرهنگى در تبریز به عنوان یکى از خواهرشهرهاى اصفهان، 
دو طرف بر ادامه مراودات فرهنگى و هنرى تأکید کردند که یکى از محورهاى این 

تأکیدات برگزارى رویداد شب فرهنگى تبریز در اصفهان بود.
در همین راســتا منصور برادران قائم مقام معاون فرهنگى شهردار تبریز با حضور 

در اصفهان با محمد عیدى رییس 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان دیدار و گفت وگو 

کرد.
معاون فرهنگى هنرى ســازمان 
فرهنگــى اجتماعــى ورزشــى 
شهردارى اصفهان در این خصوص 
اظهار داشــت: این جلسه پیرامون 
توســعه تعامالت فرهنگى بین دو 
شــهر اصفهان و تبریز برگزار شد. 
اصفهان و تبریز شــهر مکاتب به 
شــمار مى روند که یا خاســتگاه 
بســیارى از مکاتب هنرى بودند و 

یا پرورنده آن.
علیرضا روحانى به قرابت هاى تاریخى فراوان بین این دو شهر اشاره کرد و افزود: 
این قرابت ها به ویژه در زمانى نمود پیدا مى کرد که اصفهان و تبریز در بسیارى از 
مقاطع تاریخى در کنار یکدیگر قرار مى گرفتند و در کشور جریان ساز مى شدند که 

دوران مشروطه و انقالب اسالمى نمونه هایى از آن است.
وى ادامه داد: با توجه به ظرفیت هاى بسیارى که بین اصفهان و تبریز وجود دارد، 
مى توانند با یکدیگر به اشتراك گذاشته و جریان فرهنگى و هنرى ویژه اى در ایران 

شکل دهند.
معاون فرهنگى هنرى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان با 
اشاره به بررسى موضوع میزبانى رویداد شــب فرهنگى تبریز در اصفهان در این 
نشست گفت: شب فرهنگى اصفهان بهمن ماه سال گذشته در تبریز برگزار شده 

بود که نخستین رویداد از سلسله رویدادهاى شب فرهنگى اصفهان بود که البته با 
به وجود آمدن شرایط جدید ناشى از شیوع ویروس کرونا، در این نشست به بررسى 

این شرایط و نحوه میزبانى اصفهان از شب فرهنگى تبریز پرداختیم.
روحانى در پاسخ به اینکه اگر وضعیت شیوع بیمارى کرونا شرایط را براى برگزارى 
شــب فرهنگى تبریز در اصفهان به صورت عرصه محور فراهــم نکند آیا امکان 
برگزارى رویداد به صورت مجازى وجود دارد یا خیر، بیان کرد: در این نشســت 
به این موضوع هم اشاره شد اما اولویت ما این است که بخشى از این رویداد را در 
عرصه  و با حضور فیزیکى اصحاب فرهنگ، هنر و ادب تبریز برگزار کنیم و البته از 
بستر فضاى مجازى براى توسعه این 

رویداد استفاده خواهیم کرد.
وى درباره اینکه برنامه شب فرهنگى 
اصفهان قرار است رویدادى ادامه دار 
باشــد، تصریح کرد: سیاستى که به 
تعریف رویداد شب فرهنگى اصفهان 
در کالنشــهرها، مراکز استان ها و 
حتى شهرهاى تأثیرگذار استان که 
رابطه اى دوســویه با شهر اصفهان 
دارند منجر شــد بر این مبنا بود که 
این رویداد را در شهرهاى متعددى 
برگزار کنیم و در حــال برنامه ریزى 
در این خصوص هستیم. البته شیوع 
ویروس کرونا و فضاى جدید کشــور این برنامه ریزى ها را تحت  تأثیر قرار داد و 

موجب تغییر آن شد.
وى اضافه کرد: نگاه بلندمدت ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان، برگزارى این رویداد در خواهرخوانده هاى اصفهان در کشورهاى دیگر 
نیز بوده که مى تواند به توســعه فرهنگ گفت وگو، توسعه گردشگرى و تعامالت 
فرهنگى و توسعه گفتمان صلح که عمًال در بســتر فرهنگ و هنر اتفاق مى افتد 

کمک کند.
معاون فرهنگى هنرى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: فکر مى کنم پس از بازنگرى در برنامه ریزى هاى خود بتوانیم تا 
پایان امسال رویداد شب فرهنگى را در چند نقطه هدف دیگر برگزار کنیم که تمام 

این برنامه ریزى ها تابع شرایط حاکم بر کشور پیرامون بیمارى کرونا خواهد بود.

پیوند دوباره اصفهان و تبریز

معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد از انعقاد تفاهم نامه 
همکارى این دانشگاه با صندوق پژوهش و فناورى استان اصفهان به منظور راه اندازى 

و توسعه سراى نوآورى «صنعت ساخت طال و جواهر» خبر داد.
دکترحمید منتظرالقائم درباره تفاهم نامه بین دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد و 
صندوق پژوهش و فناورى اســتان اصفهان اظهار کرد که این تفاهم نامه در راستاى 
راه  اندازى و توسعه سراى نوآورى «صنعت ساخت طال و جواهر» در این واحد دانشگاهى 

به امضا رسید.
وى گفت: «دانشگاه آزاد اسالمى در راستاى آموزش و ترویج تفکر خالق، ایده پردازى 
و توسعه فرهنگ نوآورى در کشــور و تحقق کارآفرینى مبتنى بر نوآورى، شناسایى و 
حمایت از دانشجویان، متخصصان و استادان خالق، نوآور و کارآفرین و فراهم سازى 
زمینه تجارى سازى دستاوردهاى علمى آنها براى ورود به فعالیت هاى کارآفرینانه و خلق 
ارزش و تولید ثروت از دانش و فناورى و رفع مشکالت جامعه، تمهیدات و بسترهاى الزم 

براى اشتغال دانش بنیان را از طریق راه اندازى سراهاى نوآورى فراهم کرده است.»
معاون پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد افزود: «بر اساس خبرهاى 
رسمى، درصد باالیى از طالى کشور در استان اصفهان ساخته مى شود که نشان دهنده 
ظرفیت باالى این استان براى فعالیت سراى نوآورى بوده و در همین راستا، دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد نجف آباد موافقت اولیه راه اندازى سراى نوآورى صنعت ساخت طال 
و جواهر را کسب کرده است.»

دکترمنتظرالقائم، ایجاد و توسعه بسترهاى علمى و پژوهشى مورد نیاز در راستاى فعالیت 
سراى نوآورى، توسعه فناورى در زمینه صنعت ساخت طال و جواهر، جذب و حمایت 
از ایده ها و طرح هاى فناورانه با قابلیت تجارى سازى و ارزش آفرینى، استانداردسازى 
براى ورود محصول به بازارهاى هدف مورد نیاز جامعه، تأمین زیرساخت ها و تجهیزات 
مورد نیاز براى تجارى ســازى طرح ها و محصوالت مصوب طرفین، سرمایه گذارى و 
حمایت هاى معنوى مشترك از طرح هاى نوآورانه و استفاده از امکانات و ظرفیت هاى 
یکدیگر از جمله شبکه متخصصان و توانمندى هاى تیمى را از مهم ترین اهداف انعقاد 

این تفاهم نامه برشمرد.
وى خاطرنشــان کرد: «با توجه به ظرفیت موجود در استان اصفهان، زیرساخت هاى 
مناسب پژوهشى و فناورانه در واحد دانشگاهى نجف  آباد، جامعیت رشته هاى تحصیلى 
و ارتباط نزدیک و مؤثر با صنعت، امیدواریم با راه اندازى و توسعه فعالیت سراى نوآورى 
ساخت طال و جواهر، بتوانیم گام هاى مؤثرى در رونق این صنعت به منظور حل مسئله 
و توسعه فناورى هاى نوین در آن به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده باال و رقابت پذیر، 

برداریم.»

گامى دیگر در راه اندازى و توسعه سراى 
نوآورى «صنعت ساخت طال و جواهر»

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 99/100/303 مورخ99/03/06 
شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى واحد هاى تجارى-ادارى مجتمع نگین،بصورت 

اجاره از طریق مزایده عمومى با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید.
-سالن شهربازى،واحد تجارى شماره41 و 15 نوبت اول و مابقى واحدها نوبت پنجم 

مى باشد.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/03/24 به شهردارى تیران مراجعه و پیشنهاد 

خودرا به دبیرخانه حراست شهردارى تیران تحویل نمایند.

آگهى مزایده نوبت پنجم

حسن شفیعى- شهردار تیران
م.الف:863719
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