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پشت پرده تنباکوهاى بدون دودتشکیل کارگروه وزارت صمت و ذوب آهن با هدف رفع موانع تولیدحسین یارى هم به گلزار پیوستچرا انبار هاى هالل احمر  خالى است؟ آبان ماه استارت فصل جدید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا عینک
 موجب انتقال 
کرونا مى شود؟
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اجراى 23 طرح کلیدى در 
حوزه دولت الکترونیک تا 

پایان سال

برخورد قاطع با مشترکین 
داراى ماینر غیرمجاز 

نیاز فورى
 به 3 گروه خونى 
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جریمه 
7000 خودروى 

هنجارشکن در شهر 
اصفهان طى 2 ماه

عضو کمیته کشورى مبارزه با بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکى با یادآورى اینکه ویروس کرونا از 
طریق مخاط بینى، چشم و دهان منتقل 

مى شود، گفت: عینک به دلیل...

پلیس راهور اســتان اصفهان گفــت: در دوماه 
گذشته بالغ بر 69هزار دستگاه خودرو هنجارشکن 
اعمال قانون شده است. ســرهنگ محمدرضا 
محمدى بــا اعالم اعمــال «طرح برخــورد با 
خودروهاى هنجارشــکن و راننــدگان متخلف 
حرفه اى» تصریح کرد: این طرح در اســتان و 
در تمام حوزه هــاى انتظامــى، ترافیکى درون 
شهرى و برون شهرى با دســتورات قضائى در 
حال اجراست. پلیس راهور استان اصفهان با بیان 

اینکه اعمال...
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امتحانات نهایى در سایه پروتکل هاى بهداشتىامتحانات نهایى در سایه پروتکل هاى بهداشتى
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان تشریح کردمعاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان تشریح کرد
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مدیر عامل آبفا استان: در حال حاضر آب شرب سالم و بهداشتى 47 هزار نفر از طریق تانکر تأمین مى شود 

به بهانه صدور مجوز فیلم «قهرمان» 
براى کارگردان برنده اسکار

اصغر فرهادى طناز را 
چقدر مى شناسید؟

تمام کنید این ماجرا را
نمى دانیم چرا ســعى نمى کنند یک بار براى همیشه کلک قضیه را 
بکنند. مدتهاست ماجراى ماندن هافبک عراقى پرسپولیس در این تیم 
یا جدایى او به کالف پیچیده اى تبدیل شده که معلوم نیست تا کجا 
قرار است پیچ و تاب بخورد. گاهى خبرگزارى ها و رسانه هاى ورزشى 
با تیترهایى نظیر «پیشــنهاد جدید براى وینگر پرسپولیس»، «سفر 

مدیر برنامه هافبک پرسپولیس به بارسلون»...
2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

گزینش آخرین 
دبیر هیئت عالى 

گزینش!

اقدام قابل توجه اسپانسر یک تلویزیون اینترنتى

راه اندازى پلیس مترو دنبال مى شود
3

والدیمیر کومان:والدیمیر کومان:

هنوز هم نگران هستمهنوز هم نگران هستم

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

 آگهى مزایده
شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعدادى از پالك زمین هاى مسکونى و کارگاهى خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول 

زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

نوبت اول

م الف: 872018

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

آگهى شرکت فوالد مبارکه 

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.ir  لینک مناقصات و 
مزایدات بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق 

سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشــانى www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه 

مراجعه بفرمایید.
کد آگهى : 99119 حسین نظام زاده اژیه- شهردار اژیه

 آگهى مزایده عمومى مرحله اول
شهردارى  اژیه به استناد مصّوبه شوراى اسالمى شهر اژیه، در نظر دارد تعداد 11 پالك از زمین هاى متعلق به خود را با 
مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش برساند؛ لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1399/03/28 لغایت پایان 

روز 1399/04/07، پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
* - ضمناً سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت اول

م الف: 869933

قیمت پایه هر 
مترمربع (ریال)

متراژ پالك 
شماره موقعیت پالك(مترمربع)

قیمت پایه هر ردیفپالك
مترمربع (ریال)

متراژ پالك 
شماره موقعیت پالك(مترمربع)

ردیفپالك

1-خیابان معلم39072/000/000234/5فاز 2 مسکن مهر1/700/000180/5
3832فاز 2 مسکن مهر39181/400/000171فاز 2 مسکن مهر1/700/000180/5
3843فاز 2 مسکن مهر39291/400/000171فاز 2 مسکن مهر1/400/000171
3854فاز 2 مسکن مهر393101/400/000162فاز 2 مسکن مهر1/400/000171
3885فاز 2 مسکن مهر394111/400/000162فاز 2 مسکن مهر1/400/000162

3896فاز 2 مسکن مهر1/400/000171

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مداركموضوعنوع فراخوانردیف

مناقصه 1
عمومى

اجراي عملیات خاکبرداري – سیویل و 
قراردادهاي 99/4/15 ساختمان هاي اداري خط نورد گرم 2

خرید

مناقصه 2
عمومى

اجراي عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزي 
سالن هاي انبار تختال، خط نورد گرم، کارگاه غلطک، 

اسکین پاس و انبار ذخیره کالف خط نورد گرم 2
برنامه ریزى 99/4/15 

خرید  

 فرید شریعت زاده - شهردار شاپور آباد       

آگهى مزایده فروش زمین (نوبت اول)
شهردارى شاپور آباد به استناد صورت جلسه شماره 81  به شماره 5/83 مورخ 1399/03/17شوراى محترم اسالمى  شهر در نظر دارد تعداد  4 پالك زمین با کاربرى  
مسکونى واقع در مجموعه پر لنگان را  از طریق مزایده عمومى به شرح زیر به فروش برساند  بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت بازدید ازمحل و ارائه 

قیمت بر مبناى قیمت هر متر مربع در قالب پاکتهاى پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده به شهردارى شاپور آباد مراجعه نمایند .
قیمت پایه طبق نظر کارشناس  محترم  دادگسترى بشرح زیر تعیین گردید :

الف-پالك شماره 30 به متراژ  230متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 2000000 ریال  (مبلغ سپرده 23000000 ریال)
ب- پالك شماره  32 به  متراژ230 مترمربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 2000000 ریال  (مبلغ سپرده 23000000 ریال)
ج- پالك شماره 84 به  متراژ210 متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ2000000  ریال  (مبلغ سپرده 21000000 ریال )
د- پالك شماره 83 به متراژ 210 متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 2000000 ریال   (مبلغ سپرده 21000000 ریال)

1- برنده مزایده مى بایست مبلغ کل زمین را به صورت نقدى به  حساب شماره 0110691092004نزد بانک ملى شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهردارى 
تحویل نماید .

2-متقاضیان مى بایست مبلغ 5٪ قیمت کل زمین را (قیمت پایه )به صورت وجه نقد به حساب شماره 0107677558008نزد بانک ملى شعبه دولت آباد به عنوان 
سپرده شرکت در مزیده واریز  و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ارائه نمایند . 

3- متقاضیان باید قیمتهاى پیشنهادى خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ  1399/04/07  به دبیر خانه محرمانه شهردارى شاپور 
آباد تسلیم و رسید اخذ نمایند .

4-شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت  را رعایت  بنمایند . 
5-پیشنهادات رسیده در راس ساعت 9  صبح روز  یکشنبه مورخ 1399/04/08 با حضور کلیه اعضاى کمیسیون عالى معامالت شهردارى شاپور آباد که در محل 

شهردارى تشکیل مى گردد مورد بررسى قرارخواهد گرفت .ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بالمانع مى باشد . 
6-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد .

7-سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرار داد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد .
8-هزینه آگهى روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده مى باشد . 

9-به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-پیمانکاران مى توانند  نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند .

م الف: 871613

چاپ اول

شماره مجوز نوبت آگهىردیف
شورا

شماره 
قیمت پایه هر کاربرى- موقعیت زمینمساحتپالك

قیمت پایه کل (ریال)مترمربع

مسکونى- شهرك 6546210/ش/99نوبت اول1
4/500/000945/000/000ایثارگران

کارگاهى- منطقه A1724/40 65166/ش/99نوبت اول2
1/900/0003/276/360/000کارگاهى

4/000/000800/000/000مسکونى- شهرك نگین6554200/ش/99نوبت اول3
4/000/000720/000/000مسکونى- شهرك نگین6555180/ش/99نوبت اول4

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/04/03 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان 
شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 52432323- 031 تماس حاصل فرمایند.

آبرسانى سیار به 308 روستا در استان اصفهان

5

پ
گ

خ
ح
د

ح

4

ى 



0202جهان نماجهان نما 3775سه شنبه  20 خرداد  ماه   1399 سال هفدهم

سخنگوى جمعیت هالل احمر در پاسخ به این سئوال که 
چرا انبار هاى هالل احمر خالى اســت، گفت: سیل هاى 
اخیر که در فاصله زمانى کوتاه و در چند استان اتفاق افتاد 

باعث نصف شدن ذخایر انبار هاى هالل احمر شد. 
محمد نصیرى گفت: جمعیت هالل احمر در سراســر 
کشور داراى انبار هایى اســت که در آنها ذخایر غذایى 
و اقالمى اولیه مانند چادر و پتو بــراى روز هاى بحرانى 

ذخیره مى شود.
سخنگوى جمعیت هالل احمر درباره میزان موادغذایى 
ذخیره شده، اظهار کرد: در هر استان، به نسبت 2 درصد 
جمعیت آن، مواد غذایى ذخیره مى شود. وى افزود: این 

انبار ها در طول سال بار ها شارژ مى شوند تا در صورت نیاز 
مشکلى براى جا به جایى اقالم به وجود نیاید.

سخنگوى جمعیت هالل احمر با اشــاره به سیل هاى 
اخیر در کشور ادامه داد: حدفاصل زلزله ورزقان تا زلزله 
کرمانشاه تقریبًا چهار سال بود. ما توانستیم در این دوره 
چند ساله دوباره انبار ها را پر کنیم. اما بعد از زلزله کرمانشاه 
و پس از آن سیل هاى گسترده در چند استان که به صورت 
پى در پى اتفاق افتادند، فشار زیادى به انبار ها وارد شد و 

میزان ذخایر آنها به 0/9 درصد جمعیت، کاهش یافت.
نصیرى افزود: در حال حاضــر نیازمند حمایت مضاعف 

براى پر کردن انبار ها هستیم.

ســرانجام بعد از مدت ها توقف فعالیت در مرز مهران، 
طى رایزنى هاى صورت گرفته این مــرز از دیروز (19 

خرداد) باز شد.
از اسفند سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا، فعالیت 
در مرزهاى ایران و عراق از روال عادى خارج و با توقف 
فعالیت در اغلب مرزها مواجه شــد. در ادامه مرزهاى با 
اقلیم کردستان عراق به تدریج بازگشایى و فعال شد، اما 

مرزهاى عربى بسته بودند. 
 فعالیت مــرز مهران به صورت هر روزى نیســت و در 
هفته جارى فقط در روزهاى دوشــنبه و چهارشنبه و از 
هفته آینده طى روزهاى یک شــنبه و چهارشنبه تردد 

کاال انجام مى شود. قرار اســت که روزانه 250 کامیون 
حامل کاالهاى صادراتى بــراى تخلیه کاال وارد عراق 
شوند که در مجموع به 500 کامیون در هفته مى رسد، 
مبادالت تجارى در چارچوب پروتکل هاى بهداشــتى 

انجام خواهد شد.
در حــال حاضر از مرزهــاى عربى با عــراق فقط مرز 
مهران بازگشایى شــده اســت، اما هفت مرز دیگر با 
اقلیم کردستان از مدت ها قبل باز شده و در حال فعالیت 
هســتند. فعًال فعالیت در مرزهاى ایــران و عراق فقط 
تجارى فعال بــوده و در رابطه با مســافر توافقى انجام 

نشده است.

چرا انبار هاى هالل احمر 
خالى است؟

مرز مهران 
بعد از چند ماه باز شد

باید کنار آمد
   ایســنا | محمدرضا حیاتى که در روزهاى 
اخیــر مطالبى دربــاره ممنــوع کارى اش در 
تلویزیون عنوان مى شــود، این اتفاق را موقتى 
خواند و گفت: من مشــکلى با کســى ندارم و 
ان شاءا... این مشــکل هم موقتى است. او در 
اظهار نظرى درباره گذراندن روزهاى کرونایى 
هم چنین گفت: باید با خیلى از مسائل روز کنار 
آمد. با مسائل دائمى هم باید کنار آمد؛ همانطور 
که مى گویند با کرونا باید کنــار آمد با خیلى از 

مسائل دیگر که دائمى است هم باید کنار آمد.
 

مادر، 2 کودك خود را کشت
   مهــر | مادر 32 ساله زرندى که با خوراندن 
متادون دو فرزند 11 و شش ساله خود را به کام 
مرگ فرستاده بود در لحظات نخست انجام این 
کار دستگیر شــد. این اتفاق 15 خرداد به وقوع 
مى پیوندد و بنا بر گفته هاى مادر وقتى متادون 
به فرزندانش مى دهد و مى بیند خون از دهن آنها 
مى آید با داد و فریاد خانواده خود را خبر مى کند. 
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان کرمان 
با اعالم اینکه مادر مدعى اســت مشکل روانى 
داشــته اســت، تصریح کرد: وى با همسر خود 

اختالف داشته و در آستانه جدایى بوده است.

زمان واریز یارانه نقدى 
   تســنیم | یکصــد و دوازدهمین مرحله 
یارانه نقدى و سومین مرحله یارانه نقدى سال 
99 ساعت 24 امشــب 20 خرداد ماه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد 
شد. الزم به ذکر اســت که مبلغ یارانه دریافتى 
هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدى همانند 

ماه هاى گذشته 45 هزار و 500 تومان است.

703 هزار نفر 
بیمه بیکارى مى گیرند

   فــارس | مدیرکل حمایت از مشــاغل و 
بیمه بیکارى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
گفت: تعداد افرادى که تا به امروز در ســامانه 
درخواست بیمه بیکارى وارد و ثبت نام کرده اند 
840 هزار و 944 نفر است که از این تعداد 703 
هزار و 430 نفر مشمول دریافت بیمه بیکارى 
شده اند. مســعود بابایى افزود: عمده ریزش 
نیروى کار در کشور مربوط به اسفند ماه سال 
گذشته است که 372 هزار و 891 نفر کار خود را 

از دست دادند. /2056

هندوانه به شرط چاقو 
نخرید!

   میــزان | روابط عمومى ســازمان مدیریت 
میادین شهردارى تهران از شهروندان درخواست 
کرده اســت که به ویژه با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، هندوانه به شــرط چاقو نخرند و هرگز از 
فروشنده درخواست نکنند که هندوانه را قاچ کند، 
چرا که چاقوى آلوده ممکن است میوه هندوانه را 
آلوده کند و بعد از خرید هندوانه، حتماً پوست آن را 
با محلول ضد عفونى کننده میوه جات و سبزیجات 
یا چند قطره مایع ظرفشــویى در منزل به خوبى 
شستشــو داده و سپس نســبت به قاچ کردن آن 

اقدام کنند.

کمبود اقالم انسولین 
برطرف مى شود 

   ایسنا |  رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره 
به علت برخى کمبودها در زمینه تأمین برخى 
اشکال انسولین گفت: به دنبال برنامه ریزى اى 
که صورت گرفته و تولیدى که در داخل کشور 
توسط چند شــرکت خواهیم داشت، به زودى 
شــاهد هیچ کمبودى در زمینه تأمین انسولین 

براى بیماران نخواهیم بود.

ابتالى یک امام جمعه به کرونا
   دیده بان ایران | حجت االســالم عبدالحسین 
غبیشــاوى، امام جمعه بندرماهشــهر با انتشار فیلمى 
در شــبکه هاى اجتماعى از مثبت اعالم شدن آزمایش 
کروناى خود خبر داد. امام جمعه بندر ماهشــهر در این 
فیلم کوتاه نوع ابتالى خود بــه کرونا ویروس را خفیف 
اعالم کرده است و عنوان نموده حال عمومى  اش خوب 
است. وى پس از شیوع بیمارى کرونا در این شهرستان 
با تشکیل گروهى از طالب جهادى براى غسل، کفن و 

دفن بیماران کرونایى فوت شده اقدام کرد.

قربانیان سفیدپوش کرونا
   عصــر ایــران | معــاون اول رئیــس جمهور با 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهداى خدمت در عرصه 
بهداشت و درمان،  گفت: براساس گزارش ها، 110 نفر از 
پزشکان، پرستاران و کادر درمانى کشور در مقطع مقابله 
با کرونا به شهادت رسیدند که مردم همواره قدردان ایثار 

و فداکارى این عزیزان هستند./2050

حمله به محبوبیت «پوتین» 
   رویداد24 | نظرسنجى هاى جدید حاکى از کاهش 
تعجب آور محبوبیت «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور 
روسیه است. این همه گیرى روند بى اعتمادى در کرملین 
را تسریع کرده است. کرونا ویروس براى تمامى کشور ها در 
سراسر جهان مشکالتى را ایجاد کرده، اما به نظر مى رسد 
این امکان وجود دارد که بیمارى مورد بحث به طور ویژه به 
روسیه آسیب بزند و چالش هاى جدید و پیچیده اى را براى 

رئیس جمهور این کشور ایجاد کند./2051 

واکنش به واگذارى هپکو
   ایسنا | 68 نماینده مجلس در نامه اى به سرپرست 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره به موضوع 
واگذارى هپکو و شــرکت هاى متعلق به ایمیدرو تأکید 
کردند که باید قرارداد مشخصى براى این کار تنظیم شود 
و ذیل آن حدود و اختیارات مدیریت و مالکیت وکالتى 

ایمیدرو معلوم شود./2052

خودتان را تسلیم کنید
   ایسنا | رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور 
و معاون بین الملل قوه قضاییه دســتورداد بازگرداندن 
مفسدان متوارى خارج از کشور را مجدانه پیگیرى کنند. 
ابراهیم رییسى گفت: کسانى که در معرض اتهامند خود 
را تسلیم عدالت کنند و بدانند که گریزى از چنگ عدالت 

نخواهند داشت./2053

ما موفق بودیم
   تابناك | رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به 
آخرین وضعیت احیاى دریاچــه ارومیه گفت: دولت در 
موضوع احیاى دریاچه ارومیه موفق عمل کرد. محمدباقر 
نوبخت با اشــاره به توجه جدى دولت به احیاى دریاچه 
ارومیه گفت: آنچه توســط رئیس جمهور درباره احیاى 
دریاچه ارومیه وعده داده شده بود به خوبى پیگیرى شده 
است و هم اکنون این دریاچه که زمانى در خطر خشک 

شدن قرار داشت نجات یافته است./2054

بازار خواب خودرو
   بهــار | رئیــس اتحادیه فروشــندگان خودرو در 
خصوص آخریــن وضعیت بازار خودرو هــاى داخلى و 
وارداتى گفت: بازار خودرو حدود 20 روز است که به خواب 
فرو رفته و هم براى خودرو دست دوم و هم صفر تقاضایى 
وجود ندارد. قیمت خودرو هاى داخلى به کف رسیده و از 
اردیبهشت ماه شاهد همین قیمت ها بودیم. سعید مؤتمنى 
بیان کرد: کسادى بازار تنها مختص خودرو هاى داخلى 
نیست و گریبان خودرو هاى وارداتى را نیز گرفته است. 
خودرو هاى خارجى صفر در بازار وجــود ندارد و هر چه 
موجود است خودرو هاى دست دوم است به طورى که 
خودرو هاى 2019 و 2020 در بازار وجود ندارد و تمامى 

خودرو ها براى قبل از 2018 است./2055

خبرخوان

حجت االســالم بهمن شــریف زاده از چهره هاى نزدیک به 
محمود احمدى نژاد در خصوص برخى گمانه زنى ها مبنى بر 
حضور احمدى نژاد در انتخابات ریاست جمهورى 1400، گفت: 
ظاهراً برخى آقایان با این ادعاهایى که مطرح مى کنند، بیشتر 
از خود آقاى احمدى نژاد از مقاصد ایشان باخبر هستند؛ چراکه 
هنوز آقاى احمدى نژاد چنین قصد و تصمیمى ندارد اما دیگران 

از حضور قطعى ایشان صحبت مى کنند.
شریف زاده ادامه داد: من نمى گویم آقاى احمدى نژاد تصمیم بر 
نیامدن دارد، بلکه مى گویم ایشان تا این لحظه هیچ تصمیمى 

براى این عرصه ندارد.
وى افزود: مشــکالت اقتصادى قابل توجهى در کشور وجود 
دارد و با شتاب زیادى در حال حرکت به سمت بحران هستیم 
تا حدى که مى توان گفت تحوالت ســال جــارى هم قابل 
پیش بینى نیست چه رســد به ســال آینده و این بحران ها 
به فرد زیرك و سیاســتمدارى مثل آقاى احمدى نژاد اجازه 

تصمیم گیرى براى سال آینده را نمى دهد. /2046

مربى «ونوس نورى»، بانوى رکابزنى که در لحظه 
فوت باالى سرش حضور داشته است توضیحاتى را در 

مورد علت فوت و حواشى که بعداً پیش آمد ارائه کرد.
ونوس نورى (زرین خاك) چهارشنبه هفته گذشته در 
تهران بر اثر تصادف با خودرویى جان خود را از دست 
داد و خودرو از محل تصادف متوارى شد. پس از این 
اتفاق حرف و حدیث هایى مطرح شد، مبنى بر اینکه او 
یک شهروند عادى بوده نه دوچرخه سوار حرفه اى و 

اینکه خود او موارد ایمنى را رعایت نکرده است.

«میالد قالیچى»، مربى ایــن رکابزن که بالفاصله 
در محل حادثه حاضر بــود در مورد علت فوت بانوى 
رکابزن تأکید کرد: کالهش کامًال ســالم بود اما زیر 
پیشانى اش کامًال باز شده بود. بعداً در کالبد شکافى 
هم مشخص شد، شدت ضربه به حدى زیاد بوده که 
تمام دنده هایش شکسته و وارد ریه شده و خونریزى 
داخلى هم کرده بود. در محل حادثه هم آینه شکسته 
ماشین هم پیدا شد که متعلق به پژو پارس یا جى ال 
ایکس است و آینه را تحویل خانواده اش دادیم. حاال 

دنبال این هستم خودرویى که با او تصادف کرده را پیدا 
کنیم تا خونش پایمال نشــود. او در مورد اینکه گفته 
شده ونوس نورى شهروند عادى بوده است، تصریح 
کرد: او در رشته کوهستان فعالیت مى کرد و حتى لیگ 
و قهرمانى کشور هم شرکت کرده بود اما بعداً به دلیل 
مشکلى که داشــت دیگر در مسابقات شرکت نکرد 
اما تمرین خود را انجام مى داد و روزانه چهار ساعت 
دوچرخه سوارى مى کرد. نمى دانم اکنون چرا مى گویند 

او شهروند عادى بوده است. /2049

احمدى نژاد 
وارد انتخابات مى شود؟

                            اینکه آخرین دبیر هیئت عالى گزینش 
کشور که یک روحانى مشهور است، توسط اسپانسر 
یک برنامه اینترنتى که تعداد مخاطبانش هم معلوم 
نیســت، گزینش و حذف شــود، از اتفاقات عجیب 

روزگار است.
در شــب هاى ماه رمضــان، برنامه اى بــا نام «باغ 
رمضان» توسط مجموعه فرهنگى عباس آباد تهران 
و با حمایت مالى همراه اول و اپلیکیشن «روبیکا» هر 
شب از پلتفرم «روبیکا» پخش شد که در نوع خود و 
در مقایسه با جنگ هاى تلویزیونى، برنامه اى متفاوت 

و جذاب به حساب مى آید.
در این برنامه که حجت االسالم محمدرضا زائرى، 
کارشناسى ثابت آن را در کنار دو مجرى دیگر بر عهده 
داشت، هر شب گفتگوهایى با اهالى فرهنگ و هنر در 

موضوعات متنوع برگزار مى شد و یک گروه موسیقى 
هم بدون داشتن محدودیت هاى مرسوم تلویزیون، در 
بخش هاى مختلف برنامه، قطعاتى را اجرا مى کردند 

که اتفاقاً با استقبال مهمانان نیز مواجه مى شد.
اما طبق آنچه اعالم شــده بود، قرار بــر این بود که 
حجت االســالم ناصر نقویان هر شب در این برنامه 
درباره مسائل دینى بحث هایى ارائه کند، اما علیرغم 
این اعالم، با آغاز پخش، غیر از یک شب، خبرى از 
این روحانى نشد و تا پایان ماه رمضان حجت االسالم 

زائرى تنها کارشناس- روحانى این برنامه بود.
نقویان درباره این غیبت اعالم نشده اش گفت: «البته 
قرار نبود من هر شــب برنامه زنده داشته باشم، چند 
قسمت ضبط شــده بود که بنا بود پخش شود، ولى 
متأســفانه به من اعالم کردند که برخى مسئوالن 

با حضور من در این برنامه مخالف هســتند و همان 
قسمت هاى ضبط شده هم پخش نشد.»

طبق اطالعاتى که به دســت آمده، عالوه بر حضور 
نماینده صداوســیما به عنوان ناظر پخش این گونه 
برنامه ها، نماینده همراه اول و «روبیکا» که اسپانسر 
بوده اند، در نظارت و ممیــزى «باغ رمضان» نقش 
مؤثرى داشــته اند و حضور حجت االسالم نقویان 
که به تازگى از دبیرى هیئت عالى گزینش کشــور 
کناره گیرى کرده است، با مخالفت شرکت همراه اول 
مواجه شــده و تهیه کننده هم ناچار به حذف او شده 
است. مى توان حدس زد به همان دلیلى که نقویان از 
تلویزیون کنار گذاشته شــده، از «باغ رمضان» هم 
حذف شده اســت، اما اینکه یک اسپانسر این کار را 

انجام داده باشد، جاى تأسف بیشترى دارد.

اقدام قابل توجه اسپانسر یک تلویزیون اینترنتى

گزینش آخرین دبیر هیئت عالى 
گزینش!

روزنامه «جام جم» در گزارشى مشروط شدن یارانه نوزادان به 
تأیید وزارت کار را بررسى کرده است. «جام جم» این گزارش 
را بر خالف سیاست هاى فرزندآورى توصیف کرده است. این 

روزنامه نوشت:
 «این مصوبه، یک اقدام ضدجمعیتى محسوب مى شود. این 
مصوبه در حقیقت تالش مى کند راهى باز باشــد تا هر زمان 
دولت احســاس کند منابع کم دارد، یارانه را بــه خانواده ها و 
زوج هاى جوانى که فرزند جدیدى به خانواده شان اضافه شده 
است، پرداخت نکند. متأسفانه دولت نه تنها به سیاست هاى 
ابالغى عمل نمى کند، بلکــه برخى مصوبات دولت علیه این 
سیاست هاى کلى است. مشروط شدن یارانه موالید در راستاى 
سیاست هاى کلى افزایش جمعیت نیست. نمى شود صرفًا با 
شعار دادن و گفتن حرف هایى مثل اینکه روزِى فرزندان دست 
خداست، مردم را به فرزندآورى بیشتر تشویق کرد. مردم براى 
فرزندآورى بیشتر به وضعیت اقتصادى و اجتماعى خود نیز نگاه 
مى کنند. قطعًا مشروط شدن یارانه موالید، تأثیر منفى بر نرخ 

بارورى خواهد گذاشت.»/2047

اعتراض روزنامه صداوسیما 
به مصوبه دولت 

                      عضو مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیه قم 
گفت: نمى شود کسى را از حقوق اجتماعى و مدنى محروم کرد 

بخاطر اینکه ازدواج نکرده است.  
محمدتقى فاضل میبدى در مورد انتشار خبرى در مورد اجبارى 
شدن ازدواج گفت: این پیشنهاد خالف شرع و خالف قانون 
است و هرکس که این پیشنهاد را داده در واقع خالف قانون 
و شرع عمل کرده است. در اسالم هیچ چیز اجبارى نداریم؛ از 
دیندارى گرفته تا مقوله ازدواج که یک مسئله اختیارى است. 
وى با اشاره به ریشه یابى این مقوله، افزود: مسئله ازدواج اگر 
در جامعه اى صورت نمى گیرد باید دید دلیلش چیست نه اینکه 
افراد را اجبار کرد. مثل این است که فردى اشتها به غذا ندارد و 
به زور غذا در حلقش کرد، باید دید چرا این فرد به غذا بى اشتها 

شده است.
میبدى تصریح کرد: اگر مجلس بخواهد چنین پیشــنهاداتى 

را قانونى کند باید به حال این مملکت افسوس خورد. /2048

افسوس به حال مجلسى که 
ازدواج را اجبارى کند

وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــى در 
نامه اى خطاب به غالمپور، مدیرعامل شرکت 
پتروشیمى امیرکبیر از خدمات او و پرسنل آن 
شــرکت در جریان مبارزه با ویروس کرونا در 
سطح شهرستان بندرماهشــهر و بخش ها و 

روستاهاى مجاور منطقه قدردانى کرد.
گفتنى است، شرکت پتروشــیمى امیرکبیر از 
شــرکت هاى زیر مجموعه بانک رفاه پس از 

اعالم شیوع ویروس کرونا در کشور اقدامات 
پیشــگیرانه اى همچنین در ســطح شرکت، 
کارکنان و خانواده هاى آنها و شهرستان بندر 
ماهشهر و توابع آن و شهرستان هاى شادگان، 
رمشــیر، رامهرمز و امیدیه آغاز کرد. عالوه بر 
این، توزیع اقالم معیشــتى و بهداشــتى بین 
خانواده هاى مناطق محروم از دیگر خدمات 

پتروشیمى امیرکبیر در این ایام بوده است.

قدردانى وزیر تعاون از اقدامات یکى از شرکت هاى تابعه بانک رفاه 

روایت شاهد عینى از لحظه مرگ بانوى رکاب زن

وزیر ارتباطات و فنــاورى اطالعات از اجراى 23 طرح 
کلیدى در حوزه دولت الکترونیک تا پایان سال خبر داد. 
محمدجــواد آذرى جهرمى گفت: زیرســاخت دولت 
الکترونیک تقریبــًا تکمیل شــده و مصادیق آن هم 
دیده شــده اســت. وى پرداخت وام هاى یک میلیون 
تومانى در ایام کرونا بــدون نیاز به مراجعه حضورى را 
مصداقى از تحقق دولت الکترونیک دانســت و افزود: 
نکته اى که در تحقق دولت الکترونیک ضرورت دارد 

همکارى دســتگاه ها براى الکترونیکى کردن اصالح 
فرایندهایشان است.

آذرى جهرمى گفــت: این در حــوزه عملکرد وزارت 
ارتباطات نیست، اما به واسطه جانشینى شوراى اجرایى 
فناورى اطالعات که مســئولیتش با وزارت ارتباطات 
است مسئولیت هماهنگى این حوزه در سایر دستگاه ها 
با ماست. وى افزود: دو هفته پیش رئیس جمهور به ده 
دستگاه ده دستور مهم دادند و از آنها خواستند که ظرف 

یک ماه یک اقدام کلیــدى در حوزه دولت الکترونیک 
انجام دهند. وزیر ارتباطات گفت: هدفگذارى ما به ثمر 
رساندن 23 طرح کلیدى در دولت الکترونیک تا پایان 

سال است که امیدواریم محقق شود.
آذرى جهرمى افــزود: مقاومت برخى ســازمان ها و 
دســتگاه ها در برابر تغییر زیاد اســت که امیدواریم با 
تذکرات و دستورات رئیس جمهور این موانع هم برطرف 

و دولت الکترونیک محقق شود.

اجراى 23 طرح کلیدى در حوزه دولت الکترونیک تا پایان سال

   ایرنا |

   برنا | 



استاناستان 03033775 سال  هفدهمسه شنبه  20 خرداد  ماه   1399

نیاز فورى به 3 گروه خونى 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از کمبود ذخیره 
سه گروه خونى در این استان خبر داد. مجید زینلى با 
بیان اینکه با توجه به فعالیت مجدد اتاق هاى عمل در 
استان اصفهان روز به روز مصرف خون رو به افزایش 
است، اظهار کرد: تا قبل از بازگشایى اتاق هاى عمل 
ذخیره خون استان اصفهان به هفت روز رسیده بود و 
در حال حاضر به سـه روز کاهش یافته اسـت. وى با 
بیان اینکه به صورت مستمر نیاز به گروه هاى خونى 
وجود دارد، اضافـه کرد: در حال حاضـر در گروه هاى 

خونى O منفى و A و B مثبت نیاز فورى داریم.

تقدیر از معاون شهردار
دبیـرکل مجمـع شـهرداران کالنشـهرهاى ایران و 
سرپرست فدراسـیون همگانى از تالش هاى رییس 
سـازمان فرهنگـى اجتماعـى ورزشـى شـهردارى 
اصفهـان در توسـعه ورزش همگانـى تقدیـر کردند. 
محمد عیدى در سفر به تهران مورد تقدیر فدراسیون 
ورزش هاى همگانى قرار گرفت و لوح سپاس دریافت 
کـرد. در متـن پیـام قدردانى کمـال مـرادى و احمد 
گـوارى خطاب بـه محمد عیـدى، آمده اسـت: یقینًا 
توسـعه و پیشـرفت ورزش شـهروندى و کارمنـدى 
در کالنشـهرهاى کشـور مرهـون تـالش بى دریـغ 
مسـئولین خـدوم و دلسـوزى مى باشـد کـه همواره 
جهت رشـد و تعالى آن قدم برداشته و خدمتگزارى را 
افتخارى بزرگ و پاسخگویى را وظیفه اى مهم براى 

خویشتن مى دانند...

شناسایى محرومان 
در استان اصفهان

قائم مقام کمیته امداد امام خمینـى(ره) با بیان اینکه 
شناسایى محرومان در استان اصفهان در دست اقدام 
اسـت، گفت: 50 درصد از مجموع 340 هـزار خانوار 
محروم این استان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستى 
هستند. حسین صمصامى در دیدار با استاندار اصفهان 
در اسـتاندارى افزود: : براى شناسـایى هرچه بیشـتر 
محرومان نیازمند اقدام جهادى هستیم تا در راستاى 
اشـتغال آن ها تدابیر الزم مدنظر قرار گرفتـه و امرار 
معاش آنان فراهم شود. استاندار اصفهان در این دیدار 
اظهارداشت: استان اصفهان به ظاهر جزو استان هاى 
برخوردار محسـوب مى شـود اما اینگونه نبوده و باید 
کمیته امداد در راستاى کمک به محرومان این استان 

اقدامات الزم را انجام دهد.

راه اندازى پلیس مترو 
دنبال مى شود

علیرضا نصراصفهانى، رئیس شـوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: پیشنهاد ایجاد پلیس متروى اصفهان 
با همراهى بخـش اطالعاتى و امنیتـى پلیس دنبال 
شـده و مدیریت شـهرى نیز آمادگى دارد کـه در این 

مسیر اقدامات الزم را انجام دهد.

گز و پولک هاى تریاکى
 در پی دریافت اخباري مبنی بر نگهداري و توزیع مواد 
مخدر ازنوع تریاك در یک منزل مسکونی، شناسایی 
و دستگیري متهم در دستور کار ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان ”شاهین شـهر“ قرار گرفت. 
پـس از هماهنگـى هـاى بعمل آمـده از منـزل مورد 
نظر بازرسى شـد که 8 کیلو و 800 گرم تریاك که در 
بسـته هاى پلمب شـده گز و پولکى جاسـاز شده بود 
کشف شد. در این رابطه یک سوداگر مرگ دستگیرشد.

بیمارستان ها آماده باشند
معاون درمان دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
همه بیمارسـتان ها اعم از دولتى، خصوصى، خیریه، 
وابسـته به ارگان ها و تامیـن اجتماعى بایـد آمادگى 
پذیرش بیماران حاد تنفسـى را داشـته باشند. بهروز 
کلیـدرى افزود: دسـتورالعمل جدیـد و نهایى مربوط 
به پذیرش بیماران حاد تنفسـى در این هفته به همه 
بیمارسـتان هاى استان ابالغ مى شـود و اجراى آن تا 

تابستان ادامه خواهد داشت.

خبر

سخنگوى شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: طى 
چند روز گذشته، شرکت توزیع برق استان اصفهان شاهد 
رکورد مصرف باالتر از 1800 مگاوات بــود که در طول 
دوران گذشته و حتى گرم ترین روزهاى تابستان سال هاى 

قبل هم بى سابقه بوده است.
رمضانى افزود: مشکل ایجاده شــده آن است که بخشى 
از افزایش مصرف برق ناشــى از مصرف غیرمجاز براى 
تولید پول هاى مجازى یا همان رمز ارزها اســت. اگر چه 
تولیدکنندگان رمز ارز مى توانند با دریافت مجوز از حمایت 
قانون برخوردار باشــند اما این افراد به دلیل کسب سود 
باالتر از انشعابات دیگرى که داراى تعرفه هاى صنعتى، 

کشاورزى و خانگى هســتند به صورت مخفیانه استفاده 
مى کنند. سخنگوى شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
بیان کرد: فهرستى از اماکنى که داراى ماینر هستند و به 
صورت اشتراکى یا کامل تولید رمز ارز مى کنند تهیه شده 
اســت و در صورت ادامه مصرف برق اعمال قانون براى 
ایشان صورت مى گیرد.  وى افزود: از ابتداى اردیبهشت 
ماه سال جارى،2603 دستگاه استخراج ارز دیجیتال (بیت 
کوین) از شهرستان هاى استان کشف و ضبط شد که این 
دســتگاه ها در 25 مرحله از شهرســتان هاى نجف آباد، 
مبارکه، گلپایگان، فالورجان، شهرضا، لنجان و... از توابع 

استان اصفهان کشف شده است. 

در جلســه اى با حضور عظیمیان، مدیرعامل، معاونان و 
مدیران فوالد مبارکه با صالحى، نماینده مردم شهرستان 
مبارکه در مجلس شوراى اسالمى، بر همگرایى هرچه 
بیشتر صنعت با جامعه و توسعه متوازن منطقه تأکید شد.

 در این جلسه مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اهمیت 
تعامل و همــکارى بین صنعت و جامعــه تصریح کرد: 
خوشبختانه همزمان با دوران ساخت فوالد مبارکه از نگاه 
مدیریت این شرکت تعهد به مسئولیت هاى اجتماعى از 
اولویت هاى اصلى شرکت بوده است. این در حالى است 
که در بحران هاى اخیر از جمله زلزله و سیل در استان هاى 
غربى، شــمالى، جنوبى و شرقى کشــور و همچنین در 

جریان شــیوع ویروس کرونا فوالد مبارکه در چارچوب 
قوانین و مقررات شرکت به یارى مردم عزیز شهرستان 

مبارکه و سایر هموطنان شتافت.
عظیمیان خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکــه از اجراى 
طرح هاى بنیادیــن و عام المنفعه که مى تواند براى آحاد 
جامعه و ذینفعــان خلق ارزش کند اســتقبال مى کند. 
همچنان که پیش از این با مشارکت در طرح هاى مختلف 
عمرانى، بهداشتى درمانى و فرهنگى اجتماعى از جمله 
احداث پایگاه امداد و نجات ســه راهى مبارکه، احداث 
حسینیه  بزرگ شهرســتان مبارکه، تکمیل ورزشگاه و 

بسیارى از پروژه هاى آموزشى نقش آفرینى کرده است.

استقبال فوالد مبارکه 
از طرح هاى عام المنفعه

برخورد قاطع با مشترکین 
داراى ماینر غیرمجاز 

معاون آموزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان از افزایش حدود دو برابرى حوزه هاى 
امتحانات نهایى در اســتان خبر داد و گفت: در راستاى 
رعایت فاصله گذارى اجتماعى دانش آموزان 290 حوزه 

به 478 حوزه افزایش یافته است.
محمدرضــا ناظــم زاده با اشــاره به برگــزارى ایمن 
امتحانات نهایى از نظر ســالمت، اظهــار کرد: تمامى 
حوزه هــاى امتحانى بــا رعایت کامــل پروتکل هاى 
بهداشتى در خدمت دانش آموزان هســتند. وى افزود: 
یکــى از پروتکل هایــى که ایــن روزهــا در برگزارى 
امتحانات نهایى مورد توجه است، رعایت فاصله گذارى 
اجتماعى و چینش صندلى ها با فاصلــه 1/5 تا 2 مترى

 است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشــاره به افزایش تقریباً دو برابرى حوزه هاى 
امتحانات نهایى، گفت: سال گذشته 290 حوزه امتحانى 
براى دانش آموزان پایه دوازدهم در استان در نظر گرفته 
شده بود که در سال جارى به علت شیوع کرونا و الزام به 
رعایت فاصله گذارى این تعداد حوزه به 478 حوزه افزایش 
داشت. وى تصریح کرد: کم کردن جمعیت دانش آموزان 
در هر حوزه امتحانى و رعایت فاصله اجتماعى بهتر از جمله 
نکات بهداشتى در برگزارى امتحانات است تا بتوانیم به 

سالمت از این برهه عبور کنیم.
ناظم زاده ادامه داد: در بعضى از مناطق هم حوزه امتحانات 

نهایى در ورزشگاه در نظر گرفته شده که بتوانند جمعیت 
بیشــترى دانش آموز را در یک مکان بزرگ تر با فاصله 

اجتماعى بیشتر پذیرش کنند.
وى با اشــاره به مجموع دانش آموزان شرکت کننده در 
امتحانات نهایى اســتان اصفهان، اظهار کرد: 39 هزار و 
800 دانش آموز پایه دوازدهم در استان با تفکیک جنسیتى 
حدود 22 هزار دانش آموز دختر و 17 هزار دانش آموز پسر 

در حال برگزارى امتحانات نهایى در چهار  رشــته علوم 
تجربى، ریاضى و فیزیک، ادبیات و علوم انسانى و معارف 

اسالمى هستند.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: آمار دانش آموزان شرکت کننده 
در امتحانات نهایى در شــهر اصفهان 9500 نفر دختر و 

8100 نفر پسر اعالم شده است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان تشریح کرد

امتحانات نهایى 
در سایه پروتکل هاى بهداشتى

منصور یزدى زاده مدیرعامــل و على احمدیان رئیس 
هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان طى نشستى با حسین 
مدرس خیابانى سرپرســت وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و معاونیــن وى در محل ایــن وزارتخانه، در 
خصوص حل مشــکالت ذوب آهن براى دســتیابى 

به تولیــد مطابــق ظرفیــت کامــل خــود، گفتگو 
کردند.

مدرس خیابانى در این نشست پس از استماع گزارش 
منصور یزدى زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به سال جهش تولید و الزام رفع موانع تولید در کشور، بر 

تأمین سنگ آهن مورد نیاز این مجتمع عظیم صنعتى 
تأکید کرد و گفت: تولید محصول استراتژیک ریل که 
آرزوى دیرینه ایرانیان بود به ُیمن سختکوشى این قشر 
توانمند به منصه ظهور رسید و کشــور از واردات ریل 
بى نیاز شــد، وزارتخانه نیز از این افتخار ملى حمایت 

کامل دارد.
مدرس خیابانى، توان صادراتــى ذوب آهن اصفهان را 
که 50 درصد تولید خود را صادر مى کند بســیار ارزنده 
دانست و از معاونت معادن و صنایع معدنى خواست که با 
توجه به این پتانسیل خوب که در صنایع معدنى در امر 
صادرات وجود دارد و با عنایت به نیاز ارزى کشــور و با 
هدف تأمین نیاز درون گروهى G15 توسعه صادرات را 

با این رویکرد دراولویت قرار دهد.
از جمله تصمیمات مهم این نشســت تشکیل کارگروه 
مشترك وزارت صمت و ذوب آهن با هدف رفع موانع 
تولید و رســیدن این مجتمع عظیم صنعتى به ظرفیت 
اســمى بود که قطعًا آثار مثبت آن در چشم انداز ذوب 

آهن اصفهان ارزنده خواهد بود. 

تشکیل کارگروه وزارت صمت و ذوب آهن با هدف رفع موانع تولید

جریمه 7000 خودروى هنجارشکن در شهر اصفهان طى 2 ماه 

تعمیرات اساسى ژنراتور شرکت پاالیش نفت

در هشتاد و هشتمین جلسه شوراى گفتگوى دولت و 
بخش خصوصى استان اصفهان مقرر شد به منظور 
کمک به واحدهاى تولیدى، صنعتى و سرمایه گذارى 
کنسرسیوم بانکى در حدود اختیارات استان تشکیل 

شود. 
استاندار اصفهان در این جلسه با بیان اینکه پنجره واحد 
کسب و کار در راستاى دستور مقام معظم رهبرى ایجاد 
شده است، خواستار تشــکیل تیمى از سوى اداره کل 
امور اقتصادى و دارایى استان و استفاده از پتانسیل هاى 
موجود در اتاق بازرگانى و دیدگاه هاى کارشناسى پارلمان 
بخش خصوصى اصفهان به منظور راه اندازى دومین 

پنجره واحد کسب و کار کشور در اصفهان شد. 
استاندار اصفهان در ادامه به معرفى طرح هایى با قابلیت 

جذب سرمایه گذار پرداخت و گفت: اجراى این طرح ها 
نه تنها براى سرمایه گذار ارزش افزوده خواهد داشت 

بلکه براى پیشرفت استان نیز مفید خواهد بود. 
مسعود گلشیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان نیز 
گفت: مجلس یازدهم به دلیل شروع فعالیت در زمان 
وقایع بزرگ اقتصادى و سیاســى نسبت به مجالس 
دیگر از اهمیت بیشــترى برخوردار بوده و الزم است 
در موضوعات اقتصادى نقش فزون ترى ایفا کند.  وى 
با بیان اینکه حفظ استقالل، توسعه و پیشرفت، توجه 
ویژه به معیشت مردم و برقراري عدالت اجتماعى از 
جمله آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اســالمى 
ایران است، تأکید کرد این امور باید مبناي جهت گیري 

و عملکرد مجلس جدید قرار گیرد. 

مدیر عامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با اشاره به 
افزایش دما در فصل تابســتان گفــت: در حال حاضر 
آب شرب سالم و بهداشتى حدود 308 روستا در استان 
اصفهان با جمعیتى بالغ بر47 هزار نفر از طریق تانکر 

تأمین مى شود.
هاشــم امینى با بیان اینکه آبرســانى به صورت سیار 
در روستاهاى 22 شهرســتان، انجام مى شود اعالم 
کرد: منابع محدود منجر شــده که آب شرب برخى از 
روستاها به صورت سیار تأمین شود، این در حالى است 
که درصدد هستیم با راه اندازى مجتمع هاى آبرسانى 
در نقاط مختلف استان بستر تأمین پایدار آب شرب همه 

روستاییان مهیا شود. 
وى با تأکید بر تأمین پایدار آب شرب روستاییان خاطر 
نشان کرد: هم اکنون بیش از927 روستا تحت پوشش 
شرکت آبفا استان اصفهان قرار دارد که از این رقم 300 
روستا تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ قرار 
گرفته و آب شــرب بیش از 627 روستا از طریق منابع 
داخلى که در مجموع شامل 535 فقره چاه،77 چشمه 

و35 قنات مى باشد، تأمین مى شود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به اقلیم 
آب و هوایى شرق استان تصریح کرد: منابع آبى بسیار 
محدود در شرق استان موجب شده است که آب شرب 
74 روستا در اردســتان و 87 روستا در نایین به صورت 

سیار تأمین شود.
امینى احداث مجتمع هاى آبرسانى را یکى از راه هاى 
تأمین پایدار آب شرب روستاییان برشمرد و خاطرنشان 
کرد: مطالعه و اجراى مجتمع آبرســانى کوهســتان 
بهارســتان با 18 روستا، مجتمع آبرســانى الى سیاه 
با 51 روستا در نایین، مجتمع آبرســانى برزاوند با 18 
روستا، مجتمع همبرات با 26 روستا در اردستان، مجتمع 
آبرسانى کوهپایه با 29 روستا، مجتمع وردشت سمیرم 
با 52 روستا، مجتمع آبرسانى ده روستایى نخلستان خور 
و مجتمع آبرسانى 60 روســتایى چشمه لنگان غرب 
استان و مجتمع آبرســانى پنج روستایى على عرب در 
چادگان با هدف تأ مین پایدار آب شرب روستاییان در 

دستور کار قرار دارد. 

مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان نسبت 
به ارجاع بیماران کرونایى از بیمارســتان هاى دانشگاه 
علوم پزشــکى به بیمارســتان هاى تأمین اجتماعى 

معترض است.
على اعتصام پور در گفت وگــو با «ایمنا»، در خصوص 
نحوه فعالیت درمانگاه هــاى تأمین اجتماعى در مقابله 
با شیوع کرونا و معاینه ســرپایى افراد مشکوك به این 
بیمارى اظهار کرد: درمانگاه ها خط سوم مبارزه با کرونا 
در تأمین اجتماعى هستند که بیمارانى با تب باال را در 

همه مراکز پذیرش مى کنند.
وى افزود: در هر بیمارستان تأمین اجتماعى تعداد تخت 
مشخصى به بیماران مشکوك به کرونا اختصاص یافته 
است، ولى بر اساس تصمیم اســتاندار در جلسه ستاد 
مقابله با شــیوع کرونا با توجه به اینکه دانشگاه علوم 
پزشکى متولى اصلى مبارزه با این ویروس است مقرر 
شد بیشتر ارجاعات به دو بیمارستان خورشید و عیسى 

بن مریم بشود.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه 
بیماران کمترى براى ویروس کرونا به بیمارستان امین 
ارجاع مى شوند، اضافه کرد: در حال حاضر مشکل اصلى 
همکارى نکردن بخش درمان اصفهان با اعزام بیماران 
کرونایى است و تئورى برخى مبنى بر پذیرش بیماران 
کرونایى در همه بیمارستان ها است ولى این امر امکان 
پذیر نیســت که به عنوان مثال یک بیمار کرونایى در 

بیمارستان باشد و بیماران عادى دیگر نیز پذیرش شوند.
وى ادامه داد: پیشــنهاد قاطع تأمین اجتماعى پذیرش 
بیماران ارجاعى از سوى دانشگاه علوم پزشکى است، 
این در حالى است که با وجود اینکه بیمارستان غرضى 
از لیست بیمارستان هاى ریفرال کرونا خارج شده است، 
همچنان بیمار کرونایى به این بیمارستان ارجاع مى شود.

اعتصام پور تصریح کرد: ادعاى برخى این اســت که 
ما باید با کرونا زندگى کنیــم و به همین بهانه بیماران 
کرونایى را به بیمارســتان هاى تأمین اجتماعى ارجاع 
مى دهند، در حالى که باید چند بیمارســتان به عنوان 
مراکز رفرنس و اصلى شناخته شود تا با ایجاد هماهنگى 
بیماران کرونایى به این مراکز مراجعه کنند و از سوى 
دیگر نباید بیمارســتان ها اقدام به بسترى هر بیمارى 

کنند.
وى اضافه کرد: در چند روز گذشته سه الى چهار بیمار به 
بیمارستان هاى تأمین اجتماعى ارجاع داده شده اند، در 
حالى که این امر منطقى نیست که بیمارستان هایى که 
چندین آى سى یو دارند و هزینه بسترى را از هم از دولت 
و هم از تأمین اجتماعى مى گیرند اقدام به بسترى نکنند. 

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان تاکید کرد: 
متولى اصلى مبارزه با این بیمارى اســت و به اشــتباه 
تأمین اجتماعى درگیر مسائل این ویروس شده است 
زیرا روند کارى بخــش درمان تأمین اجتماعى به کلى 

متفاوت است.

تشکیل کنسرسیوم بانکى 
براى کمک به واحدهاى تولیدى و صنعتى

آبرسانى سیار به 308 روستا در استان اصفهان

گالیه هاى تأمین اجتماعى از علوم پزشکى

پلیس راهور استان اصفهان گفت: در دوماه گذشته بالغ 
بر 69هزار دستگاه خودرو هنجارشــکن اعمال قانون 

شده است.
ســرهنگ محمدرضا محمدى با اعالم اعمال «طرح 
برخورد با خودروهاى هنجارشکن و رانندگان متخلف 
حرفه اى» تصریح کرد: این طرح در اســتان و در تمام 
حوزه هاى انتظامــى، ترافیکى درون شــهرى و برون 

شهرى با دستورات قضائى در حال اجراست.
پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه اعمال این 
طرح مى توانــد با صاحبان خودروهاى شیشــه دودى، 

المپ هاى زنون دار، تغییر در ارتفاع خودرو، بدحجابى 
و دوردور کــردن به شــدت برخورد مى شــود، افزود: 
سرعت هاى غیرمجاز و انتحارى که در چند هفته گذشته 
منجر به تلفات جانى و جرحى شده است که با اعمال این 

طرح با مسببان برخورد شدید مى شود.
وى بیان داشت: خودروهایى که شب ها در سطح شهر 
با ســرعت باال رانندگى مى کنند با دوربین هاى سطح 
شهر و اســتان رصد شــده و رانندگان متخلف احضار 

مى شوند.
ســرهنگ محمدى با اشــاره به اینکــه خودروهاى 

هنجارشکن توقیف مى شوند و صاحبان خودرو عالوه بر 
جریمه و نمره منفى، دوره آموزشى مى گذرانند، تصریح 
کرد: در دو ماه گذشــته بالغ بر 69 هزار دستگاه خودرو 

هنجارشکن اعمال قانون شده است.
وى افزود: در دو ماه گذشته 7 هزار و 744 دستگاه خودرو 
هنجار شکن در شهر اصفهان جریمه شدند و 177 خودرو 
هم با تخلف دوردور، پانزده روز توقیف شــدند. وى با 
اشاره به کنترل تصادفات درون شهرى اظهار داشت: در 
دو ماه ابتداى سال جارى با کاهش 6 درصدى تصادفات 

درون شهرى مواجه بودیم.

 تعمیرات اساسى ژنراتور برق شماره G-21022 شرکت 
پاالیش نفت اصفهان از روز شــنبه 17 خرداد ماه سال 

جارى آغاز شد.
 مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: پیش بینى این شرکت براى انجام تعمیرات اساسى 
حدود 45 روز کارى اعالم شده که سعى مى شود با ادامه 

فعالیت ها به صورت مستمر و تالش بى وقفه همکاران، 
زودتر از موعد به پایان برسد.

علیرضا قزوینى زاده افــزود: در این تعمیرات واحدهاى 
بهره بردارى، بازرسى فنى، مهندسى عمومى، HSE و... 

همکارى خواهند داشت. 
 وى با اشــاره به اینکه برنامه انجام تعمیرات اساســى 

روى واحدهاى شــرکت پاالیش نفــت اصفهان با در 
نظــر گرفتن کلیه شــرایط عملیاتى، انجام مى شــود، 
تصریح کــرد: کارخانه برق واقع در واحــد آب و برق و 
بخار داراى پنج ژنراتور برق اســت که هر ژنراتور پس 
از 60000 ســاعت کارکرد مورد تعمیرات اساسى قرار 

مى گیرد.
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تهیه کننده فیلم «خوب، بد، جلف 2» مى گوید: بهتر است اولین اکران سال پس از بازگشایى سینماها در تیرماه با فیلم هایى باشد که سازندگانشان تمایل به این کار دارند.
فیلم «خوب، بد، جلف 2» به کارگردانى پیمان قاسم خانى و تهیه کنندگى محسن چگینى اواخر سال گذشته و پیش از تعطیلى سینماها حدود یک هفته اکران شد و از آنجا که یکى از 
فیلم هاى نوروزى سینماها بود، در موضوع بازگشایى سینماها همیشه یکى از گزینه هاى اصلى براى اولین اکران پس از کرونا محسوب مى شد؛ به ویژه آنکه از سوى سازمان 

سینمایى اعالم شده بود اگر فیلمى در نوبت اکران بوده و پس از بازگشایى سینماها انصراف دهد، دستکم شش ماه باید در نوبت بماند.
اما حاال که قرار شده سالن هاى سینمایى از اول تیرماه دوباره فعالیت خود را آغاز کنند، سازندگان این کمدى چندان تمایلى به اکران فیلم خود ندارند. محسن چگینى 
در این باره گفت: در شرایط فعلى قصد اکران فیلم را نداریم البته هنوز صحبتى هم با ما نشده و باید ببینیم شرایط اکران چطور است، چون وقتى 50 درصد ظرفیت 

سالن ها قرار است به کار گرفته شود، فروش فیلم ها نصف خواهد شد پس شرایط براى فیلم ما مثل گذشته نیست.
او با اشاره به وضعیت سینماهاى کشورهاى دیگر از جمله چین، افزود: تجربه نشان داده در کشورهایى که حتى شرایط شان از ما خیلى بهتر بوده و شیوع کرونا به 
صفر نزدیک شده، باز هم چندان استقبالى از سوى مردم صورت نگرفته است. با این حال تحلیل شرایط در ایران سخت است و نمى توان راحت پیش بینى کرد که چه 

اتفاقى مى افتد.
وى همچنین گفت: من تصور مى کنم اکران اول پس از بازگشایى سینماها با فیلم هایى  باشد که صاحبان فیلم خودشان حاضر به نمایش فیلمشان هستند. نباید براى این کار اجبار 

وجود داشته باشد. اگر به این صورت پیش برویم همان هفته اول مشخص مى شود ما در چه موقعیتى هستیم.
چگینى بیان کرد: حتى اگر 100 درصد ظرفیت سالن ها را بتوانیم بلیت فروشى کنیم، باز هم نمى دانیم چه اتفاقى مى افتد و ممکن است فیلم هاى تجارى که امید فروش سال بودند زمین بخورند، 

به همین دلیل مى گویم این اکران بسیار پر ریسک است./2043

تهیه کننده «خوب، بد، جلف2»:  با شرایط فعلى قصد اکران نداریم

به تازگى پرتره اى چشمگیر از «فردریک شوپن»، آهنگساز بزرگ لهستانى توسط یک هنرمند گرافیست ایرانى خلق شده که مى توان گفت شبیه ترین تصویر به چهره واقعى این 
هنرمند است.

هادى کریمى، هنرمند گرافیک ایرانى ساکن تهران که این تصویر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است درباره چگونگى خلق آن گفت: ساعت هاى زیادى را روى این پروژه 
صرف کردم و امیدوارم که کارم به آن چیزى که شوپن در واقعیت بود شباهت داشته باشد. کریمى البته اعتراف کرده که کار بر روى چهره شوپن به دلیل فقدان عکس هاى دقیق از 

این هنرمند آسان نبوده است.
او در صفجه اینستاگرامش در این باره نیز نوشت: شوپن شخصیتى بسیار درونگرا داشت، او فقط دو عکس تأیید شده دارد و یکى از این عکس ها کیفیت بدى دارد به طورى که سخت 
بتوان از آن چیزى در آورد، عکس دیگر هم در زمان بیمارى اوست دوره اى که چهره اش ورم کرده و از شکل افتاده است. در طول دوران زندگى شوپن، نقاش هاى گوناگونى پرتره او 
را کشیده اند اما مشکل اکثر آنها هم این است که در ترسیم چهره شوپن بیشتر از واقع گرایى سعى در ستایش سیماى او داشته اند. هنرمند ایرانى براى ژست و لباس شوپن از عکس 

این آهنگساز در سال 1847 کمک گرفته است.

شاهرخ فروتنیان درباره گزیده کارى اش در سینما و تلویزیون بیان کرد که برخى کارگردانان و تهیه کنندگان هنوز از او نقش روحانى «مارمولک» را مى خواهند بدون اینکه در آن تغییرى 
ایجاد کنند.

شاهرخ فروتنیان که این روزها سریال «هم گناه» را در شبکه نمایش خانگى دارد، با اشاره به اینکه بعد از حضور در نقش روحانى فیلم «مارمولک» همچنان نقش هاى مشابه 
به او پیشنهاد مى شود، گفت: بعد از نقش کوتاهى که در «مارمولک» داشتم و خروجى آن فیلم که بسیارى هم آن را دوست داشتند، فکر کردم نباید آن را خراب کرد و خیلى 
از پیشنهادهاى مشابه را رد کردم. من فکر مى کنم جذابیت یک نقش به کوتاهى و بلندى نیست بنابراین سعى کردم گزیده کار باشم به این معنى که باید بتوانیم به 

کارهایى که دوست نداریم یا نقش هاى تکرارى نه بگوییم.
فروتنیان در ادامه با اشاره به این گزیده کارى خود عنوان کرد: با این نگاه خیلى از فیلمنامه ها را در سینما و تلویزیون رد کرده ام. چراکه وقتى یک نقشى را کار 

مى کنید و دیده مى شود باقى تهیه کنندگان و کارگردانان هم از شما مى خواهند همان نقش را بازى کنید و تغییرى هم در آن ایجاد نمى کنند.
وى با اشاره به کمدى «مارمولک» و نقش روحانى خود در آن بیان کرد: در این فیلم مجموعه اى از موارد دست به دست هم داد که باعث شد کار به این خروجى برسد. 

من خاطرم هست آن زمان براى ایفاى آن نقش کمى ترس داشتم و فکر مى کردم من در این حوزه هیچ تجربه و حرفى نداشته ام پس چطور مى توانم آن را ایفا کنم.
بازیگر «مارمولک» اضافه کرد: بعد از آن وقتى به من گفتند این نقش به نوعى آپدیت شده اثر «بینوایان» است و نقش روحانى «مارمولک» که من بازى کردم مثل کشیش آن 

قصه به نوعى روى نقشى که پرویز پرستویى بازى مى کند، تأثیرگذار است ویژگى هایى برایش تعریف کردیم تا بتوان ما به ازایى برایش پیدا کرد.
وى افزود: مثًال پیشنهاد دادیم این آدم شغل داشته باشد یا در فیلمنامه ابتدا کتاب دیگرى انتخاب شــده بود اما حبیب رضایى پیشنهاد داد که این روحانى بخش هایى از «شازده کوچولو» را 
بخواند که بسیارى در کودکى و بزرگسالى با آن همراه شده اند. حتى حضور خود پرویز پرستویى در این همکارى بسیار مؤثر بود و مجموعه اى از این المان ها بود که باعث شد یک کمدى خوب 

ساخته شود./2044

شاهرخ فروتنیان: هنوز نقش روحانى «مارمولک» را مى خواهند

                                      همزمان با پیش تولید ســریال 
نمایش خانگى «گیسو» به تهیه کنندگى هومن 
کبیرى و کارگردانى منوچهر هادى، حسین یارى 
که در فصل اول این سریال با عنوان «عاشقانه» 
حضور داشــت، به عنوان دومین بازیگر به این 
مجموعه اضافه شد. پیش از این حضور محمدرضا 
گلزار در این سریال قطعى شده بود. حسین یارى 
پیش از این در چهار ســریال نمایش خانگى به 
ایفاى نقش پرداخته اســت و «گیسو» پنجمین 
تجربه او محسوب مى شــود. مجموعه نمایشى 
«گیسو» درامى معمایى با رویکردهاى اجتماعى 
است و برخى بازیگران فصل اول «عاشقانه» در 
کنار بازیگران جدید در این فصل حضور خواهند 
داشت. تصویربردارى این مجموعه به زودى آغاز 

مى شود./2045

حسین یارى هم به گلزار 
پیوست

این روزها تصویرى از یکى از صحنه هاى سریال 
«سیمپسون ها» در شبکه اجتماعى توییتر دست 
به دســت مى شود که گفته مى شــود در حقیقت 
مرگ «جورج فلوید» به دست پلیس آمریکا را به 
تصویر مى کشد. آیا این نکته حقیقت دارد و سریال 
«سیمپســون ها» که به پیشگویى هاى عجیبش 
مشهور است، این بار هم پیش بینى درستى درباره 

وقایع مهم دنیا داشته؟
از کارتون «سیمپســون ها» اغلب به عنوان یکى 
از بهترین ســریال هاى تلویزیونى تاریخ یاد مى 
شــود. پخش این کارتون از سال 1989 آغاز شد و 
شهر «اسپرینگفیلد» که داستان این سریال در آن 
مى گذرد، از آن زمان به مکانى سرگرم کننده، براى 
دورى از مشغله هاى زندگى براى مخاطبان کارتون 

«سیمپسون ها» تبدیل شده.
با این حال، کارتون «سیمپسون ها» از گذشته در 
میان طرفداران خود به پیش بینى وقایع تاریخى یا 
مهم هم شهرت دارد. رسوایى فروش گوشت اسب 
در اروپا، اختراع ساعت هاى هوشمند، رئیس جمهور 
شدن «دونالد ترامپ» و خریدارى شرکت «فاکس 
قرن بیستم» توســط «دیزنى»، تنها چند مورد از 
وقایعى است که مخاطبان کارتون «سیمپسون ها» 
معتقدند در برخى اپیزودهاى این ســریال پیش 
بینى شــده بودند. برخــى دائماً به دنبال کشــف 
پیشگویى هایى از سریال «سیمپسون ها» هستند و 
گرچه بعضى از این ادعاها در مورد پیش بینى هاى 
کارتون «سیمپسون ها» قابل اعتنا و تأمل برانگیز 
هستند اما چه بسیار مواردى هم بوده اند که صحت 
نداشته و صرفًا ساخته و پرداخته ذهنى خیال پرداز 
بوده اند. این روزهــا کاربران توییتر تصویرى را به 
اشتراك مى گذارند که معتقدند مربوط به یکى از 
اپیزودهاى سریال «سیمپسون ها» است که مرگ 
جورج فلوید در آن پیش بینى شده بود. این تصویر، 
«مأمور ویگم» را ایستاده بر روى گردن یک مرد و 
همینطور «لیسا» را در پشت آنها نشان مى دهد که 
یک پالکارد در دست دارد که روى آن نوشته شده: 
«عدالت براى جورج». همانطور که احتماًال خودتان 

هم حدس زده اید، بله این تصویر ساختگى است.
کســانى که مدعى صحت و اصالــت این تصویر 
هســتند آن را متعلق به اپیزود 18 فصل 7 سریال 
«سیمپسون ها» بیان مى کنند. اما این ادعا درست 
نیست. این تصویر را در حقیقت یکى از طرفداران 
کارتون «سیمپسون ها» ساخته که هنر را وسیله 
ابراز عقیده خود قرار داده. توییت این شــخص را 
در تصویر باال مى توانید مشــاهده کنید. اگر دقت 
کنید متوجه مى شــوید که این تصویر شباهتى به 
انیمیشن اصلى «سیمپسون ها» ندارد و به وضوح 
با ایپزودهاى قدیمى تر این سریال متفاوت است. 
به عالوه، یک بــار دیگر با دقت بــه پاى «مأمور 
ویگم» نگاه کنى. بله همانطور که متوجه شــدید 

پایى وجود ندارد!

یعنى «سیمپسون ها» 
مرگ «جورج فلوید» را هم 

پیشگویى کرده بود؟!

مى شود./2045

نام اصغر فرهادى براى بسیارى از سینمادوستان با فیلم هاى 
جدى برنده اسکارى مثل «جدایى» و «فروشنده» مترادف 
شده است. این فیلمساز نامدار عالوه بر این مرد پشت پرده 

برخى از محبوب ترین کمدى هاى آشناى ماست.
اصغر فرهادى تنها فیلمساز ایرانى که جایزه اسکار را آن هم نه 
یک بار که دو بار از آن خود کرده است. او از معدود چهره هاى 
بین المللى سینماى ایران اســت که خیلى راحت بهترین 
بازیگران و عوامل پشت دوربین سینماى جهان در دسترسش 
هستند. آخرین فیلمش «همه مى دانند»، به زبان اسپانیایى و 
با بازى خاویر باردم و پنه لوپه کروز بازیگران برنده اسکار 

و مشهور سینماى جهان ساخته شد.
وقتى «همه مى داننــد» در جهــان روى پرده 
مى رفت، همه منتظر اکران فیلم در ایران بودند. 
ابراهیم داروغه زاده، معاون ارزشیابى و نظارت 
سازمان سینمایى وقت درباره اکران این فیلم 
گفته بود: «از آنجا که فیلم "همه مى دانند" 
به کارگردانى اصغر فرهادى فاقد تهیه کننده 
ایرانى و پروانه ساخت از سازمان سینمایى 
اســت در تعاریف این ســازمان "فیلم 
خارجى" محسوب مى شود و براى اکران 
در سینماهاى داخل کشور تنها مى تواند 
با این عنوان روى پرده برود.»  در نهایت 
فیلم اسپانیایى زبان اصغر فرهادى در 
ایران روى پــرده نرفت. فرهادى در 
این باره توضیح داد: «امکان نمایش 
این فیلم در ایران به ســبب پوشش 

بازیگران وجود ندارد.»
شاید به همین دلیل گاهى شایعه مى شد 
که او قید ایران را زده است و دوست دارد 
خارج از ایران بــه کارش ادامه دهد، اخبارى 

جعلى که به گفته فرهادى درباره او زیاد پخش مى شود. او 
در این باره مى گوید:  «ایران وطن و خانه من است. بچه هایم 
آنجا مدرسه مى روند. شاید براى ساخت فیلم یا شرکت در 
اکران و تبلیغات فیلم هایم بیرون بروم، اما همیشــه آنجا 

خواهم ماند.»
در این میان کارگردان «جدایى نادر از سیمین» خیلى زود 
خیال همه را راحت کرد. او درباره مسیر که در فیلمسازى 
انتخاب کرده است، گفت: «نمى خواهم وارد فرایند ساخت 
یک فیلم در ایران و یک فیلم در خارج شوم، از سوى دیگر به 

گشتن دور دنیا مانند "وودى آلن" هم عالقه مند نیستم.»
او که موفق ترین فیلم هایش را در ایران ساخته است، درباره 
فیلم بعدى اش هم خبرى خوش داشت: «به احتمال زیاد 
فیلم بعدى ام را در ایران مقابل دوربین خواهد رفت، براى من 
بسیار مهم و بهتر بگویم حیاتى است که نه تنها در ایران فیلم 

بسازم بلکه آنها را در ایران به نمایش بگذارم.»
نخســتین خبر درباره فیلم جدید فرهادى اواخر بهمن 98 
منتشر شــد. در این خبر اطالعاتى جزیى از جمله نام فیلم 
وجود داشت. آنطور که گفته مى شود در «قهرمان» از ترکیب 
همیشگى و آشــناى بازیگران فیلم هاى قبلى کارگردان 
«درباره الى» خبرى نیســت و البته در شیراز فیلمبردارى 
مى شود. وقتى که خبرى درباره فیلم جدید فرهادى منتشر 
مى شود، بازار شایعات هم داغ مى شود. از سپردن نقش اصلى 
به بازیگرى خاص که در شبکه هاى اجتماعى دست به دست 
مى شود، تا گمانه زنى درباره داستان و ماجرایى که این بار 

قرار است بر پرده سینما شاهدش باشیم.
آنطور که نشــریه ســینمایى «ددالین» اعالم کرده بود، 
در «قهرمان» هم شــاهد یکى دیگر از داستان هاى پر از 
تعلیق اصغر فرهادى خواهیم بود. براى آنها که سینماى او 
را مى شناسند، کامًال مشخص است فضاى پرتعلیق یعنى 
چه. از «درباره الى»، «جدایى نادر از سیمین»، «فروشنده»، 

«گذشته» تا «همه مى دانند» همیشه آن  را تجربه کرده اند. 
تمام اینها به معناى قابل پیش بینى بودن فرهادى نیست. 

کارنامه فرهادى رنگارنگ تر از این حرف هاست.
یکى از نقاط قوت آثار فرهادى فیلمنامه هاى بى نظیرشان 
است. او در کارنامه  کارى اش فیلمنامه هایى هم براى دیگر 
کارگردانان نوشته اســت که برخى از آنها طنزهاى بسیار 
موفقى هستند. مهمترین اثر سینمایى کمدى فرهادى در 
این زمینه «دایره زنگى» است. اثرى سینمایى که با فیلمنامه 
او و کارگردانى همسرش پریسا بخت آور ساخته شد و روى 
پرده رفت. او و همسرش «پشــت کنکورى ها» را هم در 
کارنامه دارند. سریالى پرطرفدار که باز هم فرهادى نویسنده 

و بخت آور کارگردانش بود.
گرچه همین دو نمونه سینمایى و تلویزیونى براى آگاه شدن 
از طنازى فرهادى کافى به نظر مى رسد اما انگار نمونه هاى 
دیگرى هم وجــود دارد. مواردى کــه در کارنامه او ثبت 
نشده اند. زمستان سال 96 بود که مریم امیرجاللى پرده از 
نقش اصغر فرهادى در سریال «خانه به دوش» برداشت. او 
در این باره گفت: «اصغر فرهادى نویسنده "خانه به دوش" 
بود و طرح سریال «متهم گریخت» را هم نوشت. اما در آن 
سال ها چون ایشان مى گفت مى خواهد در سینما کار کند، 

ترجیح داد نامش در تیتراژ نباشد.»
فرهادى خودش در گفتگویى با «سینه اروپا» ساخت فیلم 
کمدى را از یکــى آرزوهایش مى داند: «ایــن کار یکى از 
بزرگ ترین آرزوهاى من اســت. امیــدوارم روزى فیلمى 
کمدى بســازم تا از دریچه کمدى به انسان بپردازیم. کار 
دشوارى اســت که امیدوارم به زودى انجامش دهم. شاید 

دفعه بعد که براى ساخت فیلم به ایران رفتم.»
او این حرف ها را زمانى به زبان آورد که مشغول ساخت فیلم 
«همه مى دانند» بود. حاال همان دفعه اى است که فرهادى 

براى ساخت فیلم به ایران آمده است.

به بهانه صدور مجوز فیلم «قهرمان» براى کارگردان برنده اسکار

اصغر فرهادى طناز را 
چقدر مى شناسید؟

هنرمند ایرانى چهره «شوپن» را بازسازى کرد

  پرستو فرهادى/ خبرگزارى ایسنا |

  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر |

  محمدامین شکارى / خبرگزارى صبا |

  ایران آرت |
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هافبک ســپاهان هنوز شــانس تیمش براى قهرمانى را زنده مى داند. 
والدیمیر کومان، هافبک مجارستانى ســپاهان چند روزى است که به 
ایران برگشــته و در تمرینات حاضر مى شود. او نگران وضعیت کرونا در 
ایران و شیوعش میان فوتبالیست هاست و عقیده دارد شروع فوتبال در 

این مقطع خطرناك است، هر چند که چاره دیگرى نیست. 
از دوران تعطیالت برایمان بگو. در مدتى که ایران 

نبودى چکار مى کردى؟
من در قرنطینه در مجارستان بودم، تا دو هفته بعد از ورود مجبور شدم در 
خانه بمانم و پلیس مرا چک کرد تا قرنطینه را نشکنم و سالم بودنم اثبات 
شود و بعد از دو هفته من آزاد شدم. در آن روزها وقت خود را با خانواده و 
دوستانم مى گذراندم که البته هرگز دست از ورزش و تمرین نمى کشیدم.

وقتى با تو تماس گرفتند که به ایران برگردى و 
در تمرینات شــرکت کنى نگران ویروس کرونا 
نبودى؟ و اینکه به نظرت اآلن زمان مناسبى براى 

شروع دوباره بازى هاست؟
راستش را بخواهید من هنوزهم نگران هستم، نه تنها من که اطرافیانم نیز 
نگران هستند. فدراسیون نیاز به تصمیم گیرى در مورد مسائل دارد اما در 
ایران اوضاع اجازه تصمیم گیرى را نمى دهد. هر زمان که تاریخ دیگرى را 
براى شروع کار بگذارند، به یک نکته مى رسیم که مى توان از آن اشکال 

گرفت و به نظرم باید با شرایط کنار آمد.
اوضاع سپاهان را در تمرینات چطور مى بینى؟ آیا 
تیم آماده شروع رقابت هاست و ما همان سپاهان 

همیشگى را مى بینیم؟
در تیم ما خود را براى شروع لیگ آماده مى کنیم. قطعًا همه چیز در حال 
حاضر ایده آل نیست ولى اوضاع با توجه به شرایط خوب است و من فکر 

مى کنم همه چیز خوب پیش مى رود.
از شرایط تیم در طول فصل بگو. سپاهان شانس 
اصلى قهرمانى بود ولى حاال اختالف با صدر جدول 

زیاد شده است. چه شد که کار به اینجا رسید؟
بله ما از صدر جدول فاصله گرفتیم و کار برایمان سخت شده است ولى 
هنوز نا امید نیستیم و شانس داریم و براى بازگشت به صدر جدول تالش 
خواهیم کرد. به هر حال شرایطى اســت که فکر مى کنم خودمان براى 

خودمان ایجاد کردیم و مقصر این اوضاع خود ما هستیم.
عملکرد خودت را در طول فصل چطور مى بینى؟ 
قبول دارى که در لیگ قبلى عملکرد بهترى از این 

فصل داشتى؟

بله و دلیلش این اســت که فصل قبل 
خودم هم احساس بهترى داشتم ولى 
در این فصل شرایط متفاوت بود و 
مشــکالت بیرونى زیادى وجود 
داشت که باعث شد نتوانم عملکرد 
خودم را نشــان دهم و خودم هم 

رضایت کامل از عملکردم ندارم.
ى  میت هــا و مصد
مداوم هــم به تو 
ضربــه زد و بــه 
نظر مى رســد از 
ایــن جهت هم 
بدشانس بودى.

بلــه مصدومیت هــا یــک 
بدشانســى بزرگ براى من بود 

و ضربه زیادى به عملکردم در این 
فصل زد ولــى این فقط من نبــودم که از 

مصدومیت زیان کردم و کل تیم به دلیل تعداد زیاد مصدومیت ها دچار 
زیان شد و کل سپاهان این فصل بدشانس بود.

اگر انتخاب با تو بود چه سرنوشتى براى لیگ 
رقم مى زدى؟ ادامه رقابت ها؟ پایان لیگ بدون 
معرفى قهرمان؟ و یــا پایان لیگ با قهرمانى 

تیم صدرنشین؟
با توجه به شرایط موجود در تیم ها و اینکه هر تیمى داراى بازیکنانى 
مبتال به کرونا ویروس اســت به نظر مى رسد شرایط مانند وضعیت 

فوتبال اروپا و لیگ هایى که فوتبال را شروع کردند، نیست و حاال من 
احساس مى کنم چاره اى نیســت و مجبوریم لیگ را شروع کنیم. من 

مى خواهم لیگ تعطیل شود و به پایان برسم اما شرایط مختلفى که براى 
آن وجود دارد باید مورد بررسى قرار بگیرد.

و سئوال آخر، دومین فصلت در ایران و سپاهان 
را پشت ســر مى گذارى و آیا دوست دارى این 

همکارى ادامه پیدا کند؟
من روزهاى خوبى در ایران و ســپاهان داشتم و احساس خوبى از 

بودن در اینجا به من دست داده است ولى اآلن نمى خواهم در 
مورد فصل بعد صحبت کنم. هروقت فصل تمام شد و از آن 
خالص شدیم وقت فکر کردن به فصل بعد است و آنوقت 

در موردش صحبت خواهم کرد.

والدیمیر کومان:

هنوز هم نگران هستم

نمى دانیم چرا سعى نمى کنند یک بار براى همیشه کلک قضیه را بکنند. مدتهاست ماجراى 
ماندن هافبک عراقى پرسپولیس در این تیم یا جدایى او به کالف پیچیده اى تبدیل شده که 

معلوم نیست تا کجا قرار است پیچ و تاب بخورد.
گاهى خبرگزارى ها و رســانه هاى ورزشى با تیترهایى نظیر «پیشــنهاد جدید براى وینگر 
پرسپولیس»، «سفر مدیر برنامه هافبک پرســپولیس به بارسلون»، «استوکس بیاید، بشار 
باید برود؟» «بشــار به قطر مى رود» و «بازیکن پرسپولیس به اسپانیول مى رود» از جدایى 
«بشار رسن» از پرسپولیس خبر مى دهند، گاهى هم با تیترهایى چون «بشار در پرسپولیس 
ماندنى شد»، «بشار منتظر ترانسفر شدن بیرانوند مى ماند»، «شرط بشار براى ماندن» و... 
هواداران پرسپولیس را نسبت به ماندن این وینگر عراقى در تیم محبوبشان امیدوار مى کنند 

و این ماجرا تمامى ندارد.
شواهد امر هم نشان مى دهد مسئوالن این باشــگاه تهرانى هیچ عزم راسخى براى حفظ 
این مهره تأثیرگذار در پرسپولیس ندارند که اگر داشتند یک بار براى همیشه طلب او را طبق 
قول و قرارهایشان پرداخت کرده و ماجرا را ختم به خیر مى کردند. اما آنها در آخرین اقدامى 
که براى جلب رضایت بشار انجام دادند هم نتوانستند موفق شــوند و این بازیکن پولى که 
پرسپولیسى ها پس از کلى وعده و وعید به عنوان درصدى از مبلغ قراردادش به او دادند را قبول 
نکرد چرا که این پول بسیار کمتر از چیزى بود که او انتظارش را داشت. نکته طنز ماجرا هم 
آنجاست که قبل از آن، جناب رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس با اطمینان خاطر خبر 

از هماهنگى با بشار و بازگشت این بازیکن به ایران مى دهد! 
بدتر از همه هم اینکه در پرداخت طلب ستاره خود مانده اند و به فکر تور کردن شاه ماهى هاى 
تیم هاى دیگر هستند. سرمربى پرسپولیس چشم به وینگر ذوبى ها دارد، آن هم در حالى که 
مى گویند انتقال این بازیکن براى سرخپوشان حدود 6 میلیارد آب مى خورد؛ تقریباً چیزى به 

اندازه مبلغ قرارداد وینگر عراقى ناراضى آنها. 
حاال چرا با وجود اینکه بشار تا 1400 با پرسپولیس قرارداد دارد و مهره درخشانى هم در این 
تیم بوده مسئوالن این باشگاه سعى نمى کنند با پرداخت بدهى اش، او را راضى به برگشت 
کنند و مى خواهند روى بازیکن دیگرى سرمایه گذارى کنند مشخص نیست، اما کاش تکلیف 

هواداران را روشن مى کردند؛ یا زنگى زنگ، یا رومى روم.

تمام کنید این ماجرا را

باشــگاه ذوب آهن هنوز قصد ندارد نام جدیدى را به عنوان 
سرمربى تیم فوتبال خود روى نیمکت بنشاند.

با توجه به اینکه رادولوویچ، سرمربى مونته نگرویى ذوب آهن 

قصد بازگشت به ایران را ندارد، وضعیت سبز و سفیدپوشان 
اصفهانى در لیگ برتر کمى دشوار شده است. با این حال فعًال 

برنامه باشگاه ذوب آهن به استخدام سرمربى جدید نیست.
 در شــرایطى که تمرینات این تیم زیر نظر دو مربى ایران و 
یک بدنساز خارجى دنبال مى شود، باشگاه ذوب آهن در ابتدا 
قصد دارد تکلیف قرارداد خود را با رادولوویچ مشخص کرده 
و سپس تصمیمات الزم را اتخاذ کند. چراکه قرارداد فعلى به 
صورت نیمه کاره رها شده و اگر قرار به تغییر و تحول مجددى 
در کادرفنى ذوب آهن باشــد، این اتفاق پس از روشن شدن 

تکلیف قرارداد بین طرفین رخ خواهد داد.
 رادولوویچ، ســرمربى ذوب آهن با اشاره به موضوع پاندمى 
کرونا و بســته بودن مرزهاى کشــورش اعالم کرده بود 
نمى توانــد به ایــران برگــردد. البته او از عــدم پرداخت 

دســتمزدش از ســوى ذوب آهن نیز صحبت کرده که این 
موضوع از سوى باشگاه تکذیب شده و آنها مى گویند تا زمانى 
که رادولوویچ در ایران بوده حق و حقوق خود را به طور کامل 
دریافت کرده است. ضمن اینکه براى بازگشت به کشورش 
تعهداتى به باشگاه داده که این مسئله نیز باید به طور روشن 

مشخص شود.
ذوب آهن بعد از تغییر و تحول در کادرفنى و حضور رادولوویچ 
نتایج خوبى در لیگ برتر گرفت و خود را از منطقه خطر دور 
کرد. این مربى که سابقه حضور در تیم ملى لبنان را دارد، مورد 
عالقه ذوبى هاست و آنها دوست دارند همکارى خود را با وى 
ادامه دهند. اگرچه رادولوویچ ظاهراً به 
هر دلیلى قصد بازگشت به 

ایران را ندارد.

به تازگى جواد محمدى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان اعالم 
کرده بود که این باشگاه را با بدهى صد میلیارد تومانى تحویل گرفته و 
باید فکرى به حال حل کردن این مشکل بزرگ و بحران مالى کند. این 
در شرایطى است که به تازگى از سوى فدراسیون فوتبال نام دو باشگاه 
که توانایى حضور در بازار نقل و انتقاالت را دارند، اعالم شد که این دو 
باشگاه سپاهان و ذوب آهن بودند! حاال باید از جواد محمدى پرسید روى 
چه حساب و کتابى، اینطور اعالم کرده بود که باشگاه تحت مدیریتش 
صد میلیارد تومان بدهى انباشته دارد در حالى که کمیته تعیین وضعیت 
و ســایر کمیته هاى حقوقى فدراســیون فوتبال، بابت بدهى باشگاه 

ذوب آهن، هیچ محدودیتى اعالم نکرده اند.

روى چه حسابى؟

فنایى مى گوید اگر پرسپولیس قهرمان آسیا شود، مو و ریش هایش را 
از ته مى تراشد!

 داوود فنایى در برنامه «فوتبال الیو» راجع به تیپ و استایلش که نسبت 
به گذشته تغییر یافته، عنوان کرد: وقتى مهدى رحمتى آمد شهرخودرو 
من با او قرار گذاشتم و گفتم که مى خواهم امسال استایلمان را عوض 
کنیم، مهدى گفت اوکى من هم حاال یکسرى کارها مى کنم. اوایل هم 
در مشهد خیلى سخت بود ریش گذاشــتن اما یک دفعه روى صورتم 
نشست. على رغم اینکه دخترم مى گوید ریش هایت را بزن و زیاد دوست 

ندارد اما گذاشتیم و حاال نشسته روى صورت تا ببینیم چه مى شود.
مربى گلرهاى پرسپولیس در مورد وضعیت جسمانى خودش توضیح داد: 
من هرروز یک ساعت در بدنسازى تمرین مى کنم و تمرین تیم هم که 
هست، باید خودمان را سالم نگه داریم چون بچه ها انتظار دارند و فکر 
مى کنم ورزش در خون ماست و نمى توانیم از آن دور شویم. من هر دو 

زانویم را عمل کردم و اگر وزنه نباشد برایم مشکل ایجاد مى شود.
او در پاسخ به اینکه اگر پرســپولیس قهرمان آسیا شود آیا حاضر است 
ریش و موهایش را بزند، گفت: من حاضرم پرسپولیس قهرمان شود، 
بگو ریش هایت را بزن یا اصًال برو پشت بام خودت را پرت کن! هرکارى 

که بگویید مى کنم!

ما قهرمان بشویم 
هر کارى بگویید مى کنم

سخنگوى باشگاه ذوب آهن اعالم کرد که سرمربى این تیم در صورت 
عدم بازگشت به ایران، باید این موضوع را به صورت مکتوب به باشگاه 

ذوب آهن اعالم کند.
احمد جمشــیدى در گفتگویى در ارتباط بــا صحبت هاى اخیر 
رادولوویچ که گفته قصد بازگشت به ایران را ندارد، گفت: براى 
ما مصاحبه نمى تواند یک مدرك قابل استنادى باشد. او در 
صحبت هایى که مدتى پیش با مدیرعامل باشگاه داشت، 
حرفى از نیامدن نزد. مشکلى براى همکارى نداریم و 
حتى بعد از شیوع بیمارى کرونا دوست نداشتیم ایشان 
از ایران برود ولى رادولوویچ گفت که به دلیل مسائل 
خانوادگى باید به کشــورش برگردد. وى تأکید کرد: 
مشکلى بابت بازگشــت رادولوویچ نداریم و باشگاه 
به تعهداتش در مورد این مربى عمل کرده است. اگر 
قرار اســت این مربى تصمیم دیگرى بگیرد و به ایران 
برنگردد باید این موضوع را به صورت مکتوب و رســمى 

به باشگاه بگوید.
جمشیدى در پاسخ به این پرسش که آیا ذوب آهن قرار است 
سرمربى جدیدش را معرفى کند؟ گفت: فعًال که سرمربى ما 
جدا نشده و قرار است جلســه هیئت مدیره هم این هفته 
برگزار شــود. تا چند روز آینده همه چیز مشخص مى شود 
ولى االن نمى توان در مورد وضعیــت کادر فنى صحبت 

دقیقى انجام داد.

مصاحبه قبول نیست
نامه مکتوب بده

 ســازمان لیگ برنامه بازى هاى باقیمانده فصل جارى را تدوین کرده و اکنون در 
حال مطالعه روى فصل جدید بازى هاست. با پایان بازى هاى باقیمانده این فصل در 
مرداد ماه تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا وارد بازى هاى باشگاهى بین المللى 
خواهند شد. در ماه مهر و در روزهاى 17 و 22 این ماه تیم ملى در مرحله مقدماتى جام 
جهانى 2022 با تیم هاى هنگ کنگ و کامبوج بازى خواهد داشت و پیش از برگزارى 
بازى ها تیم ملى نیاز به اردوى تدارکاتى خواهد داشت. بالفاصله بعد از اتمام بازى ها 
بر اساس توصیه فیفا بازیکنان حاضر در اردوى تیم ملى باید 15 روز استراحت کنند. 
عمًال امکان شروع بازى هاى لیگ بالفاصله بعد از اتمام بازى هاى تیم ملى وجود 
ندارد. بر همین اساس سازمان لیگ قصد دارد فصل جدید بازى ها را آبان ماه آغاز کند.
طبیعى است فصل 1400-1399 با توجه به زمان هاى از دست رفته و شروع از آبان 
ماه فشرده برگزار شــود. به خصوص که بازى هاى مقدماتى جام جهانى ادامه پیدا 
خواهد کرد و بازى هاى لیگ قهرمانان آســیا نیز در تقویم وجود خواهد داشت و در 
چنین شرایطى تیم ها به جاى اعتراض به فشردگى بازى ها که اجتناب ناپذیر است 
باید به گونه اى بدنسازى کنند که در جریان فصل بازیکنان کمتر دچار مصدومیت 
شوند. بر اساس اعالم یکى از مسئوالن سازمان لیگ احتمال شروع بازى هاى فصل 
جدید در اواخر آبان ماه بیشتر از اوایل آن است و این به علت استراحتى است که سازمان 
لیگ مى خواهد براى بازیکنان تیــم ملى در نظر بگیرد. باید توجه داشــت با پایان
 بازى هاى لیگ آنها وارد استراحت نخواهند شد، چرا که ابتدا باید تیم هاى خود را در 
لیگ قهرمانان همراهى کنند و به اینها باید دو بازى تیم ملى در ماه مهر را هم اضافه 

کرد.

آبان ماه استارت فصل جدید

 مجتبى جبارى، شماره 8 همیشه شاکى استقالل هنوز هم شاکى است. او که مدتى 
است فوتبال را کنار گذاشــته و به مربیگرى روى آورده، چند ماهى در تیم گل گهر 
سیرجان به عنوان دســتیار وینگو بگوویچ فعالیت کرد اما بعد از اینکه او از این تیم 
اخراج شد، حاضر نشد در کنار مجید جاللى هم کار کند. او در این باره گفته: «واقعیت 
این است که من با تمام احترامى که براى مربیان ایرانى قائل هستم اما دوست ندارم 
دســتیار مربیان ایران باشــم. چراکه این توانایى را در خودم مى بینم که به صورت 
مستقل کار کنم. آن زمان مدرك درجه C داشــتم و تجربه خوبى در مجموعه گل 
گهر پیدا کردم. این باشگاه از نظر ســاختار فوتبال خیلى خوب است و فکر مى کنم 
انتخاب خوبى نیز محسوب مى شد. بعد از جابه جایى در کادرفنى اما تصمیم گرفتم 
ادامه ندهم.» البته ما هم براى مربیان ایرانى احترام قائلیم اما کمى بیشتر از جناب 
جبارى! ایشان جورى گفته دوست ندارم دستیار مربیان ایرانى باشم که انگار در تمام 
عمر فوتبالى اش زیــر نظر بهترین مربیان خارجى دنیا کار کرده و حاال دســتیارى 
مربیان ایرانى در شأن او نیست! البته قبول داریم که مربیان ایرانى از فوتبال روز دنیا 
عقب هستند اما باالخره یکى مثل جبارى باید مربیگرى را از همین فوتبال ایران و 
دستیارى مربیان ایرانى آغاز کند. نکند انتظار دارد همین فردا جانشین آرتتا در کادر 
مربیگرى منچسترسیتى شود و دســتیار اول پپ گواردیوال شود؟ باالخره فوتبال او 
هم زیر نظر همین مربیان ایرانى رشد کرد. در جوانان استقالل شاگرد صمد مرفاوى 
بود، در ابومسلم زیر نظر اکبرمیثاقیان و پرویز مظلومى رشد کرد و در استقالل هم با 
مربیانى مثل  قلعه نویى، فیروز کریمى، علیرضا منصوریان و... درخشید و در تیم ملى 
هم بازى کرد. البته مى دانیم که ایشان در دوران بازى شان با خیلى از مربیان شان به 
مشکل خوردند. مثًال عمیقا اعتقاد داشتند که مظلومى اصًال مربى نیست و ماجراى 
روابطش با قلعه نویى را هم که همه مى دانند. در ضمن جبارى با کارلوس کى روش 
هم به مشکل خورد و جدایى تلخى با تیم ملى داشــت. ایشان به گفته خودشان در 
ایران فقط فیروز کریمى را قبول دارند که خب او هم این روزها بیکار است و جبارى 
نمى تواند در خدمت او تلمذ کند. جالل چراغپور هم که از نظر جبارى بهترین مدرس 

فوتبال ایران است، مدت هاست مربیگرى را کنار گذاشته است.

فقط فیروز را قبول دارى؟ 
پس منتظر بمان!

ذوب آهن فعالً بى خیال نام جدید براى نیمکت است

اعضاى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تا اطالع ثانوى حق انجام مصاحبه ندارند.
روز یک شنبه میودراگ رادولوویچ، ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
صراحتاً اعالم کرد که دیگر نمى تواند به ایران بازگردد و امیدوار است براى جدایى 
با باشگاه به توافق برسد. این صحبت در حالى مطرح شد که پیش از این شایعات 

زیادى در خصوص عدم بازگشت رادولوویچ مطرح شده بود.
با این حال، از زمانى که سرمربى ذوب آهن این صحبت را عنوان کرده، هنوز نه از 
بازیکنان و نه از مسئوالن باشگاه کسى در این خصوص اظهارنظر نکرده است. 
پیگیرى هاى خبرنگاران نشــان مى دهد تمامى اعضاى تیم فوتبال و مدیران 
باشگاه ذوب آهن ممنوع المصاحبه شده اند و تا اطالع ثانوى حق اظهارنظر ندارند.

حاال باید منتظر ماند و دید این وضعیت تا چه زمانى ادامه پیدا مى کند و در نهایت 
چه اتفاقاتى روى نیمکت ذوبى ها رخ مى دهد.

فعالًمصاحبه نکنید 

محمد مؤمنى

  سعید رضى پور/ خبرگزارى ایلنا |

محسن کدخدایى
مرضیه غفاریان

احمد خلیلى
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واکسن کروناى چین 
پاییز مى آید

یـک متخصـص بیمارى هاى تنفسـى    بهار |
در چین از تولیـد و در دسـترس قرار گرفتن واکسـن 
کوویـدـ19 تـا پاییز سـال جـارى خبـر داد. «ژونگ 
نانشـان» بر این باور اسـت کـه ایمنى طبیعـى 60 تا 
70 درصد از جمعیت یک کشـور را آلـوده به ویروس 
کرونا مى کنـد که مى توانـد باعث مرگ دسـتکم 30 
تـا 40 میلیون نفر شـود، بنابراین راه حل این مشـکل 

واکسیناسیون گسترده است./2057

3 توصیه به خانواده ها 
  فارس| مدیـرکل سـالمت جمعیت،خانواده 
و مـدارس وزارت بهداشـت گفـت: شسـتن مرتـب 
دسـت ها،رعایت فاصله گذارى اجتماعى و استفاده از 
ماسک سه توصیه مهم ما به خانواده ها براى جلوگیرى 
از ابتال به کروناست. حامد برکاتى با اشاره به اینکه همه 
کشورهاى دنیا به سـمت عادى سـازى فعالیت هاى 
اجتماعى حرکـت مى کنند،گفت:یکى از نگرانى ها در 
خصوص پیشگیرى از همه گیرى ویروس کرونا بین 

اولیاى دانش آموزان و معلمان است./2058

اقامت میلیونى 
در بهار کرونایى 

  ایلنا | به گفته سیف ا... فرزانه، مدیر کل اداره 
کل میراث فرهنگـى ، صنایع دسـتى و گردشـگرى 
اسـتان مازندران در فصل بهار و در روزهاى پرمسافر 
استان مازندران، حدود سه میلیون و 700 هزار نفر شب 
اقامت ثبت شده است که این تعداد مسافر باز هم استان 
مازندران را در صدر استان هاى پرگردشگر کشور قرار 
داده اسـت. هرچند این آمار مربوط بـه کل فصل بهار 
است اما بیشـترین آمار اقامت در تعطیالت خردادماه 
ثبت شده است.  وى گفت: در اسـتان مازندران اجازه 
چادرخوابى به مسافران داده نمى شود؛ اما چه بخواهیم 
چه نخواهیـم به دلیل حضور بسـیار زیاد مسـافران و 
گردشـگران در اسـتان مازنـدران فعالیـت واحدهاى 

اقامتى غیرمجاز اجتناب ناپذیر است. /2059

ابالغ ماده105
(آگهى  موضوع تبصره یک ذیل ماده 105 قانون ثبت )

شــماره نامــه : 139985602030002582 نظر به اینکه خانم اســراء 
کاظمى نجف آبادى فرزند محمد مالک  هجده حبه مشــاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ باســتثناء  بهاى ثمینه اعیانى تمامت هجده حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه شــش دانگ  پالك 3 فرعــى از 899 اصلى واقع در گلزار 
تپه  قطعه ده نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه در صفحه 461دفتر 
84 بنام نامبرده سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد. بموجب درخواست وارده 
شماره139921702030002713 مورخ 1399/02/18 تقاضاى اصالح 
ســند و پرداخت بهاء ثمینه اعیانى و حذف ثمینه اعیانى را نموده اســت و 
طبق سوابق ثمینه متعلق به  خانم صغرى حجتى نجف آبادى فرزند حاجى 
مال احمد  به شــماره شناسنامه 2287 (همســر مهدى حجتى ) مى باشد 

و نامبردگان مدعى گردیده  که مالک ثمینه اعیانى در دســترس نیســت 
و هیچگونه اطالعى از محل ســکونت نامبرده موجود نمى باشــد ، لذا در 
اجراى تبصره یــک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشــناس 
رســمى دادگســترى نجف آباد میزان بهاى ثمینه اعیانــى مقدار فوق از 
پالك مذکــور را (5962500) پنج میلیون و نهصد و شــصت و دو هزار و 
پانصد ریال ارزیابى نمود و متقاضى مبلغ مذکور را طى یک فیش بشماره 
9931128089878180 مورخ 1399/03/10  بحساب صندوق ثبت تودیع 
نموده  است و چون ذینفع فاقد نشانى است ، لذا با توجه به مفاد تبصره یک 
ماده مذکور مراتب طى یک نوبت آگهى و اعــالم میگردد تا ذینفع جهت 
دریافت بهاء تعیین شده  به اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید 
و در صورتى که تضییع حقى شده باشد میتواند از تاریخ انتشار این آگهى به 
مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى را به 

این اداره تسلیم نموده و از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى است 
در صورت  عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائى در مدت تعیین شده و عدم 
ارائه گواهى طرح دعوى و عدم وصول هر گونه اعتراض ، نسبت به ادامه 
عملیات ثبتى برابر مقررات و حذف استثناء بهاء ثمنیه اعیانى اقدام خواهد 
شد.  تاریخ انتشــار : 1399/03/20- 867690/ م الف – مهدى صادقى 
وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محســن نساج 

نجف آبادى/3/163
 تحدیدحدوداختصاصى

چون تحدیدحدودششدانگ یکباب خانه پالك شماره 1307 واقع در قریه 
کچومثقال 75 اصلى دهستان سفلى اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام خانم صدیقه اردستانى فرزندعلى وغیره در جریان 
ثبت مى باشــدوتحدیدحدود آن به علت اشــتباه در آگهى بایستى مجددا 

آگهى گردد اینک بنا به درخواست متقاضى ودستوراخیرماده15 قانون ثبت 
تحدیدحدود پالك مرقوم در روز ...پنجشــنبه...مورخه...1399/04/19...

رأس ســاعت 9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذابه موجب 
این آگهى بــه کلیه مالکین مجــاور اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت 
مقرر درمحل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالك طبق 
ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهدشــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین و تکلیف 
پرونده هاى معترضین ثبت ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تنظیم اعتراض 
به این اداره بایستى باتقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى 
تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایند. تاریخ انتشــار : 
سه شــنبه 1399/3/20 م الف:866667 ذبیح اله فدائى-مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک اردستان/3/164

رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و 
پرورش در پاســخ به اینکه آیا زدن ماسک در حوزه هاى 
امتحانى اجبارى است؟ گفت: بله، اســتفاده از ماسک در 
جلسات امتحانات نهایى الزامى است و در هر حوزه امتحان 
نهایى تعدادى ماسک تهیه شده که در اختیار کسانى که به 

هردلیلى ماسک به همراه ندارند قرار مى گیرد.
خسرو ســاکى اظهار کرد: مراقبین بهداشــت در مبادى 
ورودى حوزه هاى امتحانى با اســتفاده از تب سنج و سایر 
تکنیک ها سالمت دانش آموزان را کنترل و به جدا سازى 
موارد مشکوك مى پردازند. وى ادامه داد: در صورت لزوم 
دانش آموزان مشکوك به بیمارى به اتاق هاى ایزوله منتقل 

و براى شرکت در امتحان بعدى به پزشک ارجاع مى شوند.
رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و 
پرورش در پاســخ به اینکه آیا برگه هاى امتحانى باعث 
شیوع بیمارى در مصححان نمى شــود؟ گفت: ترتیبى را 
اتخاذ کردیم و برگه هاى امتحانى شخصى سازى شده اند 
و حتى حضور و غیاب شخصى شده و برگه هر دانش آموز 
روى میز خودش قــرار گرفته و توســط خودش تکمیل 

مى شود.
ساکى افزود: بعد از اتمام امتحان و جمع آورى اوراق، تا مدتى 
که ویروس حیات خود را از دست مى دهد، اوراق نگهدارى 

مى شود و بعد در اختیار مصححان قرار مى گیرد.

سخنگوى وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت مناطق 
قرمز، زرد، سفید و ســبز کرونایى در کشور با بیان اینکه 
منطقه ســبز به معناى منطقه بى خطر اســت و تقریباً به 
جز شهرستان و جزیره ابوموســى، هیچ نقطه سبزى در 
کشور وجود ندارد گفت: در عین حال بقیه مناطق عمدتًا 
شهرستان هاى سفید هستند که وضعیت سفید به معناى 
کم خطر بودن اســت، نه بى خطر بودن. باید توجه کرد 
که این وضعیت شکننده نیز هست و ممکن است خیلى 
راحت با موارد جدید ابتال، یک منطقه سفید، در هفته بعد 
در وضعیت زرد قرار بگیرد و یا از وضعیت زرد به وضعیت 

قرمز بدل شود.

کیانوش جهانپور با بیان اینکه مناطق در اغلب استان ها 
عمدتًا در وضعیت سفید قرار دارند، ادامه داد: مناطقى هم 
در وضعیت زرد قرار دارند که خطر در آنها متوسط ارزیابى 
مى شود. البته در برخى مناطق کشور، به خصوص در استان 
خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه، کردستان، بوشهر، جنوب 
کرمان و جنوب استان سیســتان و بلوچستان و تا حدى 
برخى مناطق در اســتان هاى آذربایجان غربى و شرقى 
شهرستان هاى قرمز را بیشــتر مى بینیم که امیدواریم با 
روندى که وجود دارد، در هفته هاى آتى تعداد این مناطق 
کاهش پیدا کرده و این مناطق به ســمت وضعیت زرد و 

مناطق زرد نیز به سمت وضعیت سفید سوق پیدا کنند.

اتاق هاى ایزوله در 
حوزه هاى امتحانى مدارس

تنها شهرستان  سبز 
در کشور

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود راد آروند مهام درتاریخ 
1399/03/18 به شــماره ثبت 64777 به شناسه 
ملى 14009188021 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهاى 
مجاز بازرگانــى اعم از خرید و فــروش صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از 
گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از 
تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص 
جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و 
تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات 
مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. 
اخذ و اعطاى شــعبه و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشــور. 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 امیر 
کبیر ، بلوار عطا الملک ، خیابان بلوك 20 ، پالك 11 
، طبقه همکف کدپســتى 8195144743 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى 
کریم رحیمى راد به شــماره ملى 1287872298 
دارنده 8000000 ریال ســهم الشرکه خانم شهال 
بهادران به شــماره ملــى 1288051891 دارنده 
2000000 ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقاى کریم رحیمى راد به شماره ملى 1287872298 
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم شهال 
بهادران به شماره ملى 1288051891 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مــدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى 
و همچنیــن کلیه نامه هاى عــادى و ادارى باامضاء 
مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشــد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (871035) 

آگهى تغییرات
شرکت تجارى خورشید افشان فوالد سهامى خاص به 
شماره ثبت 42726 و شناسه ملى 10260605362 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/02/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : علیرضا لباف کدملى1289522146 بســمت 
عضو هیئت مدیره ، حســین عباســى قورتانى کدملى 
5659250297 بســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
میترا لباف کدملى 1292728752 بسمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل براى مدت دوسال انتخاب نمودند کلیه 
اوراق واسناد مالى وتعهدات وتعهد آور شرکت با امضاء 
رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر است . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (868860)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى بازرگانى عظیم نقــش جهان پرتو 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 64621 
و شناســه ملــى 14009145322 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 
1399/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل 
شرکت به شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شــهر اصفهان، محله ملک ، کوچه فرشید ، کوچه 
شیخ یوســف [9] ، پالك- 108 ، طبقه اول ، واحد 
3 و کدپستى 8154639864 انتقال یافت و ماده 
3 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (870838)

آگهى تغییرات
شرکت آریا مبتکران اندیشه پارس شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 64037 و 
شناســه ملى 14008961230 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1399/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
کیانوش ایزدى کدملــى 1754214223 
و ســیمین قاســمى افشــار کدملــى 
3071190311 و زهــرا احمــدى کدملى 
1150029544وســارا ایــزدى کدملى 
1743229801 بعنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
حامد مختاریان کدملــى1260865703و 
سیدمعراج قریشى کدملى 1817973290به 
ترتیب بسمت بازرســان اصلى وعلى البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(869667)

آگهى تغییرات
شرکت آزمایشــگاه نظارت کیفى سالمت 
نطنز شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
497 و شناســه ملى 10260101240 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1397/03/06 خانم سهیال 
بیگدلى به شــماره ملى 4370572606 و 
خانم ســودابه بیگدلــى به شــماره ملى 
1239075863 و خانم لیال بیگدلى به شماره 
ملى 4370572592 به عنوان اعضاى هیات 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
آقاى ابوالفضل دین محمدى به شماره ملى 
4370568994 به عنــوان بازرس اصلى 
براى و خانم مرضیه ذوالفقاربیک به شــماره 
ملــى 1239938391 به عنــوان بازرس 
على البدل براى یک ســال مالــى انتخاب 
گردیدند.روزنامه نصــف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید.تراز مالى 
سال 96 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى نطنز (869613)

آگهى تغییرات
شرکت آزمایشگاه نظارت کیفى سالمت 
نطنز شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
497 و شناسه ملى 10260101240 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/03/07 خانم سودابه بیگدلى به 
شــماره ملى 1239075863 به سمت 
رییس هیات مدیــره و خانم لیال بیگدلى 
بــه شــماره ملــى 4370572592 به 
ســمت نایب رییس مدیره و مدیرعامل 
و خانم ســهیال بیگدلى به شــماره ملى 
4370572606 به ســمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها 
و عقود اســالمى با امضاء منفرد خانم لیال 
بیگدلى همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نطنز (869657)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا مبتکــران اندیشــه پارس 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
64037 و شناســه ملى 14008961230 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کیانوش ایزدى کدملــى 1754214223 
بعنوان رئیس هیئت مدیــره و زهرا احمدى 
کدملى 1150029544بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره و سیمین قاسمى افشار کدملى 
3071190311 بعنوان مدیرعامل و سارا 
ایزدى کدملى 1743229801 بعنوان عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (869671)

روى موج کووید-19

دبیر شوراى سیاستگذارى نمایشگاه کتاب در خصوص 
تعویق چندین باره جلسه تعیین سرنوشت نمایشگاه کتاب 
تهران گفت: متأسفانه به دلیل برخى ناهماهنگى ها هنوز 
جلسه سرنوشت ســاز درباره برپایى نمایشگاه با حضور 

اعضاى ستاد ملى مبارزه با کرونا برگزار نشده است.
طبق برنامه هرســاله و پیش بینى شــده سى و سومین 
نمایشــگاه بین المللى کتاب تهــران قرار بــود، اوایل 
اردیبهشــت ماه امســال در مصالى تهران برگزار شود 
اما ویروس کرونا به عنوان مهمان ناخوانده این روزهاى 
کشورمان جلوى برگزارى بزرگ ترین رویداد فرهنگى، 

هنرى کشور را گرفت.
اوایل اردیبهشت ماه امســال بود که برخى رسانه هاى 
رسمى کشور و همچنین شبکه هاى صداوسیما، خبرى 
با عنوان «عدم برپایى نمایشــگاه کتاب تهران در سال 

99» منتشــر کردند که این خبر حکایت از عدم قطعى 
برپا نشدن نمایشگاه کتاب تهران در ســال 99 دارد اما 
ایوب دهقانکار، دبیر شوراى سیاستگذارى سى و سومین 
نمایشــگاه بین المللى کتاب تهــران در واکنش به این 
موضوع گفت که تاکنون هیچ تصمیم نهایى براى عدم 
برپایى نمایشگاه کتاب تهران در سال 99 اتخاذ نشده است 
و  قرار بر این شــد تا یک هفته آینده در این باره تصمیم 

گیرى شود.
اما این اتفاق پس از گذشت یک هفته رخ نداد و دهقانکار 
درباره این مسئله گفت: قرار بر این شد بعد از عید فطر در 
جلسه اى درباره سرنوشت نمایشگاه کتاب تهران در سال 

99 تصمیم گیرى شود.
اما عید فطر هم فرا رسید و خبرى از سرنوشت نمایشگاه 
کتاب تهران نشــد و ایوب دهقانکار مجــدداً از تعویق 

یک هفته اى برپایى جلســه سرنوشــت ســاز خبر داد 
اما باز هم پس از گذشــت یک هفته از عید ســعید فطر 
هیچ اتفاقى رخ نداد تا اینکه دبیر شــوراى سیاستگذارى 
سى و ســومین نمایشــگاه بین المللى کتــاب تهران در 
جدیدترین اظهارنظرش گفته: متأســفانه بخاطر برخى 
ناهماهنگى ها این جلســه هنوز برگزار نشده است و از 
سویى دیگر اعضاى محترم ســتاد ملى مبارزه با کرونا 
طى چند وقت اخیر به شــدت درگیر اوضــاع مربوط به 
کرونا بودند و شرایط الزم براى برپایى جلسه مشترك با 
اعضاى شوراى سیاستگذارى نمایشگاه کتاب تهران را 
نداشتند. وى افزود: به طور حتم تا پایان خردادماه با برپایى 
این جلسه با حضور دوستان ســتاد ملى مبارزه با کرونا 
درباره سرنوشت نمایشگاه کتاب به جمع بندى مى رسیم 

و بالفاصله اطالع رسانى خواهیم کرد.

نمایشگاه کتاب باالخره امسال برگزار مى شود؟

بالتکلیفى مهمترین رویداد 
فرهنگى کشور 

روند افزایش آمار مبتالیان به بیمارى کووید-19 که 
تاکنون در 213 کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، 
ادامه دارد و این بیمارى همچنــان در جهان قربانى 
مى گیرد. در حالى که تا چندى پیــش اروپا به یکى 
از مراکز شــیوع کروناویروس جدید در جهان تبدیل 
شــده بود اما این عفونت اکنون در بیشتر کشورهاى 
اروپایى کنترل شده اســت. در حال حاضر آمریکاى 
جنوبى به ویژه برزیل به کانون جدیدى براى شیوع 
این ویروس تبدیل شده و سازمان  جهانى بهداشت نیز 
نسبت به وضعیت کشورهاى این منطقه ابراز نگرانى 

کرده است. 
از ســوى دیگر آمریکا همچنان در صدر فهرســت 

کشــورهاى درگیر با بیمارى کووید-19 قرار داشته 
و بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان به این بیمارى را 
به خود اختصاص داده است. طبق آخرین آمار شمار 
قربانیان این کشور از 112 هزار نفر و تعداد مبتالیان 

نیز از دو میلیون نفر عبور کرده است.
برزیل و روسیه نیز به لحاظ تعداد مبتالیان به ترتیب 
در رتبه هاى دوم و سوم جاى گرفتند و انگلیس پس از 
آمریکا، بیشترین شمار قربانیان ناشى از کروناویروس 

را به خود اختصاص داده است.
ایران نیز که چندى پیش از لیســت ده کشور اول از 
نظر«باالترین تعداد مبتالیان» خارج شده بود از روز 

یک شنبه دوباره به این فهرست پیوسته است.

در کره جنوبى برخى از شرکت ها در حال اســتفاده از روبات ها براى کمک به مبارزه با شیوع ویروس کرونا و 
هشدار براى رعایت فاصله اجتماعى هستند.

شرکت تلفن همراه «اس کى تله کام»(SK Telecom) یک روبات را در طبقه اول دفتر مرکزى سئول خود براى 
نظارت بر مــردم و انجام عملیات 
ضدعفونى قرار داده اســت. به 
گفته این شرکت روبات مذکور به 
طور خودکار دماى بدن افرادى 
که وارد مى شوند را ثبت مى کند و 
مى تواند به مسئوالن هشدار دهد 
که دماى بدن هر فــرد بیش از 
حد باالست یا خیر. عالوه بر این 
روبات مذکــور مجهز به ابزارى 
اســت که از ثبت چهره هاى هر 
فرد در دستگاه جلوگیرى مى کند 
و این امر بــه معناى حفظ حریم 
خصوصى شهروندان است.  این 
دستگاه همچنین مى تواند زمین را ضدعفونى کند و مقادیر کمى مایعات را نیز براى تمیز کردن دست افراد منتشر 
مى کند. این روبات که با کمک شرکت«اس کى تله کام»توسعه داده شده است از فناورى یادگیرى ماشینى 
براى مشاهده و نظارت بر اینکه افراد در یک مکان جمع نشوند استفاده مى کند و اگر افراد بدون رعایت فاصله 
اجتماعى و بسیار نزدیک به یکدیگر باشند این روبات به آنها هشدار مى دهد و مى گوید: «لطفًا فاصله اجتماعى 

را رعایت کنید.» این روبات همچنین مى تواند افرادى را که ماسک نزده اند شناسایى کند. 

ایران به فهرست ده تایى ها برگشت 

روبات ها، یار اصلى کره جنوبى براى 
مبارزه با کرونا
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متخصصان آسیب هاى ورزشى معتقد هستند که مکان و نحوه خوابیدن 
براى حفظ سالمتى افراد بسیار حائز اهمیت است.

خوابیدن نادرست مشکالت تنفســى، عضالنى و مفصلى ایجاد مى کند. 
گذشــته از موضوع آرامش روانى و نبود استرس در هنگام خواب، رعایت 
مســائل فیزیکى به خوب خوابیدن کمک مى کند. اولین نکته خوابیدن 
محل و وسایل خواب است که باید استاندارد باشد. البته ترجیح این است که 

خوابیدن روى تختخواب باشد.
عارف سعیدى، متخصص آسیب هاى ورزشــى و مدرس دانشگاه تهران 
گفت: نحوه و مکان خوابیدن از نکات بســیار مهم براى حفظ ســالمتى 
ستون فقرات و سیستم اسکلتى عضالنى محســوب مى شوند؛ بنابراین 
توصیه مى شود تا حد امکان روى زمین یا تشک هاى بسیار سفت و محکم 

استراحت نکنید.
او در ادامه افزود: خوابیدن بر روى زمین و تشــک بسیار سفت و محکم 
باعث آسیب به بافت هاى نرم بدن مى شــود و همچنین آسیب جدى به 
عضالت و مفاصل اطراف لگن وارد مى کنــد؛ بنابراین توصیه مى کنیم 
مکان و تشک خواب در حد وســط و معمولى باشد به این صورت که هم 
بسیار سفت و سخت نباشد، هم تشــک مورد استفاده بیش از حد معمول، 
نرم نباشد که تشک هاى طبى و اســتاندارد بهترین مورد براى استراحت 

محسوب مى شوند.
این مدرس دانشــگاه تهران مطرح کرد: از مهمترین نکات این است که 
هنگام خوابیدن بیشتر به ســمت پهلو ها بخوابید و در صورت امکان یک 
بالشت بین پا ها قرار دهید؛ زیرا در این حالت کمترین فشار به ستون فقرات 

و دیسک کمر وارد مى شود.
او در ادامه افزود: از بدترین شــیوه هاى خوابیدن مى تــوان به حالت َدَمر 
(خوابیدن روى شکم) اشــاره کرد؛ در واقع زمانى که روى شکم تان دراز 
مى کشــید، براى نفس کشــیدن مجبور هســتید گردنتان را به طرفین 
بچرخانید و این خم کردن سر به یک سمت به مدت زمان طوالنى براى 
مهره هاى آسیب پذیر گردن شما مناسب نیست؛ چرا که باعث وارد شدن 
فشار زیاد به رباط ها و عضالت شده و در نهایت فرد را مستعد آرتروز قرار 

دهد.
نتایج مطالعات نشــان مى دهند اگر روى زمین مى خوابید باید یک یا دو 
بالشت زیر ساق پاهایتان قراردهید، زیرا این کار باعث رسیدن خون بیشتر 
به مغز شما مى شود و کیفیت خوابتان افزایش مى یابد. بهتر است بالشتى که 
براى گذاشتن زیر سر است از جنس پنبه باشد و گردن روى آن قرار بگیرد.

اصول خوابیدن
 از نگاه متخصصان ورزشى

با نزدیک شدن تابستان و گرم شدن هوا، نام یک آفت آشنا دوباره برجسته مى شود: پشه. 
در حالى که درد ناخوشایند نیش پشه ها به اندازه کافى تحریک کننده است، در طول همه 
گیرى کرونا ویروس، این ســئوال پیش مى آید که آیا نیش پشه مى تواند ویروس کرونا 

را منتقل کند؟
با توجه به لیست طوالنى بیمارى هاى ناشى از پشه ها از جمله ویروس زیکا، ماالریا، تب 
دنگ، ویروس West Nile  انتقال مى یابند. اکنون تحقیقات جدید به دنبال یافتن پاسخ 
این سئوال اند که آیا این ویروس جدید (کرونا ویروس) با پشه ها منتقل مى شود؟ وزارت 
کشاورزى ایاالت متحده (USDA) تحقیق در مورد نیش پشــه را به عنوان یک وسیله 

ممکن براى انتقال کروناویروس آغاز کرده است.
 با توجه به داده هاى محققان، شانس ابتال به کرونا ویروس ناشى از پشه بسیار کم است. 
محققان معتقدند که بعید است که پشــه ها بتوانند ویروس را از شــخصى به فرد دیگر 
منتقل کنند، زیرا این ویروس در درجه اول از طریق قطرات تنفسى پخش مى شود. براى 
انتقال این ویروس از طریق پشه ها، ویروس کرونا  باید در سیستم گردش خون فرد گاز 
گرفته شده از طرف پشه باشــد. پس از آن ویروس نیاز به تولید مثل در پشه دارد. پس از 
این، ویروس باید به غدد بزاقى پشــه برود تا بتواند از طریق نیش انسان دیگرى را آلوده 

کند.
على رغم مواردى که از ویروس کرونا در حیوانات خانگى و حیوانات عجیب و غریب دیده 
شده است، ویروس هایى که به طور ایده آل براى آلوده کردن یک گونه سازگار شده اند، 

گونه هاى دیگر را به عنوان میزبان خوبى پیدا نمى کنند.
خوشبختانه مراکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى (CDC) با این نظریه موافق هستند و 
خاطرنشان مى کنند که هیچ شواهدى در حال حاضر وجود ندارد که پشه ها یا کنه ها بتوانند 
این ویروس را گسترش دهند. سازمان بهداشــت جهانى (WHO) نیز به صراحت اظهار 

مى دارد که این شیوه انتقال از طریق پشه ها امکانپذیر نیست.

 پشه ها 
مى توانند ناقل کرونا باشند؟ 

نشانه بیمارى قلبى 
هنگام ورزش کردن 

ترویج این باور غلط که اســتفاده از تنباکوهاى بدون دود و سیگارهاى الکترونیکى 
مى تواند به ترك ســیگار کمک کند، موضوعى است که در این سال ها بیشتر تبلیغ 
مى شود. در حالى که خوب مى دانیم، این تبلیغات، ترفند صنایع دخانى براى افزایش 

فروش محصوالت دخانى است.
واقعیت این است که تولیدکنندگان مواد دخانى ادعا مى کنند که محصوالت بدون 
دود مى توانند به افراد در ترك ســیگار کمک کنند، اما هیچ مدرکى مبنى بر اینکه 
محصوالت بدون دود به مصرف کنندگان دخانیات در ترك آن کمک مى کند وجود 
ندارد و استفاده از این محصوالت نه تنها مصرف سیگار را کاهش نمى دهد بلکه باعث 

وابستگى شدید به نیکوتین مى شود.

تا به امروز، تا حدودى به دلیل تنوع محصوالت تدخینى الکترونیک و اطمینان کم 
پیرامون بسیارى از مطالعات، پتانسیل این ابزار به عنوان یک مداخله ترك دخانیات 
در سطح جمعیت نامشخص است. مصرف کنندگان دخانیات باید کامًال مصرف این 
مواد را ترك کنند و مراقب باشــند که به مصرف کننده سیگارهاى الکترونیکى که 
خطراتى براى سالمتى خودشان محسوب مى شــوند، تبدیل نشوند. استفاده از هر 
یک از این محصوالت ممکن اســت خطر ابتال به بیماران مبتال به کووید- 19 را 

افزایش دهد.
اینکه تنباکوهاى بدون دود، سالم تر از ســیگارهاى معمولى هستند، ادعایى کامًال 
بى پایه و اساس است و استفاده از تنباکوهاى بدون دود بى خطر نیست و با سرطان 

دهان، سرطان مرى و سرطان لوزالمعده در ارتباط است. همچنین مى تواند موجب 
بیمارى هاى قلبى، بیمارى هاى لثه و ضایعات دهانى شود.

یکى دیگر از باورهاى غلط، این ادعاست که قرار گرفتن در معرض دود دست دوم 
محصوالت گرم کننده تنباکو و سیگار الکترونیکى مضر نیست. اما واقعیت این است 
که ذرات معلق در هوا که از محصوالت گرم کننده تنباکو تولید مى شــوند، شامل 
مقادیر کمترى از مواد مضر نسبت به دود سیگارهاى معمولى هستند ولى این بدان 

معنى نیست که این محصوالت بى خطر هستند.
اثرات طوالنى مدت استفاده از سیگارهاى الکترونیکى یا قرار گرفتن در معرض آنها 
هنوز ناشناخته است؛ با وجود این، شواهد نشان مى دهد که ذرات معلق در هوا حاوى 

مواد شیمیایى سمى از جمله نیکوتین و ســایر موادى هستند که مى توانند منجر به 
سرطان شوند. اگر چه ســیگارهاى الکترونیکى مانند سیگارهاى حاوى تنباکو دود 
نمى کنند اما مردم را در معرض آئروسل دســت دوم یا بخار قرار مى دهند که حاوى 

مواد مضر است.
اینکه گفته مى شود استفاده از سیگارهاى الکترونیکى و محصوالت گرم کننده تنباکو، 
عامل خطر براى ابتال  به بیمارى کرونا ویروس نیست، یکى دیگر از ترفندهاى صنایع 
دخانى است. در حالى که ســیگارهاى الکترونیکى و محصوالت گرم کننده تنباکو 
گزینه هاى ایمن تر و بى خطر نیســتند و ممکن است منجر به افزایش خطر عالئم 

شدید بیمارى کرونا ویروس و بسترى شدن فرد مصرف کننده در بیمارستان شود.

پشت پرده تنباکوهاى بدون دود

واکنش فشارخون به ورزش از نشانه هاى اصلى بیمارى قلبى عروقى و ریسک مرگ 
در افراد جوان تا میانسال است.

فشارخون باال در طول ورزش و تأخیر در بهبود وضعیت فشارخون بعد از ورزش با 
ریسک باالى فشارخون و بیمارى قلبى عروقى بالینى و مرگ در بین افراد جوان تا 

میانسال مرتبط است.
محققان دانشگاه بوستون ارتباط تغییرات فشارخون و بهبود آن را با شاخص هاى 
بیمارى بالینى در بین شرکت کنندگان با میانگین ســنى 58 سال بررسى کردند. 
سپس این شــرکت کنندگان به منظور ارزیابى ارتباط تغییرات فشارخون با ریسک 
ابتال به فشــارخون باال، بیمارى قلبى عروقى یا مرگ تحت نظر قرار گرفتند. آنها 
مشاهده کردند هم فشارخون سیستولیک باال و هم فشارخون دیاستولیک باال در 
طول ورزش با ریسک باالتر ابتالء به فشــارخون باال مرتبط است. همچنین تأخیر 
در بهبود هر دو نوع فشارخون با ریسک باالتر بیمارى قلبى عروقى و مرگ مرتبط

 است.
«ونسا زانتاکس»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «تغییرات فشارخون 
در طول ورزش و بعد از آن اطالعات مهمى را در مورد ابتــالء به بیمارى در آینده 

نشان مى دهد.»
وى تأ کید دارد افراد دچار تغییرات فشارخون در طول ورزش و بعد از آن بهتر است 
از یک سبک زندگى ســالم پیروى نمایند تا احتمال بیمارى در آنها در سنین باالتر 

کاهش یابد.

  گالره یوسف پور / خبرگزارى مهر |

سیستم دهلیزى در مغز به شما 
این اجازه را مى دهد که بایستید، 
آزادانه حرکت کنیــد و تعادلتان 
را حفظ کنیــد. ســرگیجه یکى از 
توابع اختالل دهلیزى است. علل دیگر ابتال 
به این عارضه عبارتنــد از میگرن، صدمات 
به سر، شــرایط درونى گوش و تشنج. عالوه بر 
درمان هاى پزشــکى، یک رژیم غذایى سالم 
ممکن است عالئم سرگیجه را در شما بهبود 
بخشــد. توصیه ها بر این است که در هنگام 
سرگیجه از مصرف چهار گروه عمده غذایى 

اجتناب کنید:

غذاهاى شور
یک رژیم غذایى با ســدیم باال، با به هم زدن 
تعادل مایعات بدن، مى تواند افزایش خطر ابتال 
به سرگیجه را شعله ور کند. این در حالى است 
که یک چهارم قاشق چایخورى نمک، حاوى 
600 میلى گرم سدیم است؛ یعنى بیش از یک 
ســوم میزان نیاز روزانه یک فرد بزرگسال به 
ســدیم. از آنجایى که تمامــى غذاها به طور 
معمول حاوى سدیم هستند، نمک بیش از حد، 
غذاهاى شور، سبزیجات کنسرو شده و منجمد 
و غذاهاى پردازش شــده، چیپس هاى سیب 
زمینى، کراکر و چوب شــور را از رژیم غذایى 
خود حذف کنیــد. جایگزین هاى مغذى براى 
این غذاها عبارتند از سبزیجات تازه، سوپ 
خانگى، پاپ کورن، چاشــنى ها و 

گیاهان.

مواد غذایى شیرین
مواد غذایى شــیرین شــده با قندهاى مصنوعى نیز همان 
خاصیت غذاهاى شور را در برهم زدن تعادل مایعات بدن دارند. 
غذاهایى مانند میوه هاى تازه یا منجمد، غالت ســبوس دار، 
چاى گیاهى شیرین نشده را جایگزین شربت ذرت با فروکتوز 
باال، آب نبات، مربا، ژله، نان شیرین، نوشابه ها، غالت شیرین و 

انواع کیک کنید تا تجربه سرگیجه در شما کاهش یابد.

گوشت هاى فراورى
اگر شما مستعد ابتال به ســرگیجه و میگرن توأمان هستید، 
از غذاهایى مانند پپرونى، کالباس، سوســیس، جگر پخته، 
پنیر کهنه، موتزارال و... پرهیز کنید. این محصوالت حاوى 
اسیدآمینه تیرامین هستند که خود یک ماشه براى بروز عالئم 
میگرن است. در عوض مى توانید از جایگزین هایى مانند ماهى 
و گوشت تازه، پنیر کوتاژ، پنیر ریکوتا و پنیر آمریکایى استفاده 
کنید. از طرفى در صورت استفاده از فرآورده هاى لبنى و ایجاد 
دردهاى میگرنى یا عالئم گوارشى، انتخاب جایگزین هاى 
غیرلبنى از جمله توفو، شیربرنج و پنیر سویا مى تواند مناسب 

باشد.

آجیل و دانه ها
انواع مغز آجیل و دانه ها از جمله بادام زمینى، کره بادام زمینى، 
گردو، دانه کدو تنبل، دانه کنجد و... اگرچه براى سالمت قلب 
مفیدند، ولى حاوى تیرامین هستند. شما مى توانید براى حفظ 
سالمت قلب، از چربى هاى ســالم کم تیرامین مانند روغن 
کانوال، روغن زیتون، ماهى قزل آال و  آووکادو، استفاده کنید. 
اگر مستعد ابتال به میگرن نیســتید، فراموش نکنید که باید 
آجیل شور، دانه ها و کره مغزها را براى بهبود تعادل مایعات در 

بدن، از رژیم غذایى خود حذف کنید.

عضو کمیته کشــورى مبارزه بــا بیمارى هــاى واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکى با یادآورى اینکه ویروس 
کرونا از طریق مخاط بینى، چشم و دهان منتقل مى شود، گفت: 
عینک به دلیل فاصله اى که با چشم دارد، منتقل کننده ویروس 

کرونا نیست.
مینو محرز در مورد نگرانى هاى مردم در استفاده از لنز و عینک 
افزود: کرونا از طریق لنزى که تمیز شســته شده باشد و سپس 
داخل چشم قرار بگیرد منتقل نمى شود و مشکلى ایجاد نمى کند.

وى ادامه داد: در صورتى که دست آلوده به ویروس به چشم زده 
یا مالیده شود، کرونا از این طریق منتقل مى شود. بنابراین اگر 
دست آلوده باشد و لنز هم درست شسته نشده باشد ویروس ها 
خواه ویروس کرونا یا هر نوع ویروس دیگرى را به بدن منتقل 

مى کند. اما اگر همه نکات بهداشتى رعایت شود استفاده از لنز 
مشکل ساز نخواهد بود. موضوعى که انجمن اپتومتریست آمریکا 
هم اعالم کرده که شــواهدى مبنى بر تأثیر استفاده از لنزهاى 
تماسى بر افزایش خطر ابتال به بیمارى کووید- 19 وجود ندارد.

این فوق تخصص بیمارى هاى عفونى در مورد استفاده از عینک 
هم متذکر شــد: عینک به دلیل فاصله اى که با چشم دارد راه 
انتقال کرونا از طریق چشم به بدن نیســت. همانطور که بارها 
گفته شد وقتى با دست آلوده، چشــم مالیده مى شود ویروس 
وارد چشم مى شــود اما به دلیل فاصله عینک با چشم، به هیچ 
وجه راه ویروس انتقال نخواهد بود. اما بهتر است افرادى که از 
عینک استفاده مى کنند روزانه عینک هاى خود را با آب و صابون 

ضد عفونى و خشک کنند.
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اگر سرگیجه دارید به این خوردنى ها  لب نزنید آیا عینک موجب انتقال کرونا مى شود؟

اگر اهل چک کردن اخبار به طور منظم هستید، احتمال زیاد این روزها آنچه بیشتر از هرچیز مى شنوید اخبار مربوط به کرونا یا همان مضرات اخبار
کویید- 19 است. درست است که اطالع از آمار و حوادث مربوط به آن و گوش دادن به توصیه هایى که هر روز عنوان مى شود مفید 

است، اما کارشناسان معتقدند که پیگیرى بیش از حد اخبار مى  تواند بر سالمت فیزیکى، عاطفى و ذهنى ما تأثیر بگذارد. 
بنا به گفته مرکز کنترل و پیش  گیرى بیمارى ها (CDC)، شیوع بیمارى کویید- 19 براى اغلب مردم استرس زاست. طبق گفته هاى 
این مرکز، در طى دوره شیوع این بیمارى عفونى، استرس ناشى از اخبار روزانه مى  تواند به شکل تغییراتى در الگوهاى خواب یا غذا 

خوردن، وخیم  تر شدن شرایط سالمت روانى، ترس و نگرانى در مورد سالمتى و مشکالت مربوط به تمرکز خودش را نشان دهد.
این استرس، ناشى از جریان مداوم اخبار در مورد COVID-19 است که به صورت روزانه، ساعتى و حتى دقیقه به دقیقه در معرض 

آن قرار مى گیریم.
«لوگان جونز»، روانشناس، مى گوید: متأسفانه، بســیارى از خبرهایى که این روزها دنبال مى کنیم، بیشتر از اینکه جنبه خبرى و 
گزارش دادن داشته باشند، روشى براى معتاد کردن افراد به چرخه خبر هستند. وى در ادامه مى گوید: چیزى که در این بین جالب 
است، تیترهایى است که براى خبرهاى ناراحت کننده استفاده مى شود و غالبًا اکثر رسانه ها نسبت به خبرهاى مثبت، بیشتر تمرکز 
خود را روى خبرهاى منفى و ناراحت کننده مى گذارند. دنبال کردن بیش از حد این اخبار مى تواند بسیار سمى بوده و تأثیر مخربى بر 

روى سالمت روان و روحیه شما بگذارد.
«آنى میلر»، روانشناس، مى  گوید:  قرار گرفتن مداوم در معرض اطالعات منفى مى تواند مضرباشد و بر روى مغز ما تأ ثیر بگذارد. وقتى 
ما شرایطى حساس یا تهدید کننده را تجربه مى  کنیم، مغز ما واکنش مقابله مانند را در مقابل آن فعال کرده و ارگان هاى دیگر بدن 

نیز بر همین اساس واکنش نشان مى  دهند.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دل از دنیا برگیریــد و چون کنیزکان براى آنچه از دنیا از دســت مى دهید 
گریه نکنید و با صبر و اســتقامت بر اطاعت پروردگار و حفظ و نگهدارى 
فرامین کتاب خدا، نعمت هاى پروردگار را نســبت بــه خویش کامل کنید. 
آگاه باشــید، آنچــه بــراى حفــظ دیــن از دســت مــى دهیــد زیانى به شــما 
نخواهد رســاند! آگاه باشید، آنچه را با تباه ســاختن دین به دست مى آورید 
ســودى به حالتان نخواهد داشــت. خداوند دل هاى ما و شــما را به سوى حق 

موال على (ع)متوجه سازد و صبر و استقامت عطا فرماید.
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سال تحصیلى 99-1398ستارگان درخشان و ممتاز دبستان حضرت زینب(س) (شاهین شهر)

آتنا قدردان آیناز شهبازى آیناز معتمدى الناز نادیان الهه نواصرى الیا الماسى الینا ابراهیمى بهار یوسفى تارا حیدرى زهرا کریمى ساربنا رفیعى
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فاطیما کثیرى فاطمه اجاقى غزل جهانگیرى طراوت مسرتى سنا جعفرى سروین عالیپور سحر حسانى ستایش خسروى ستایش بهرامى سانیا اسکندرى ساغر حافظى

مائده تاجران مبینا بن سعید محا مددى محدثه باقى مریم نیکبخت معصومه محمودى فر ملیکا بهمن زیارى مونا بابایى نازنین زهرا عبداللهى نرجس صدیقى پارمیدا درویشى

یگانه آقابابایى کیمیا گرامى آیدا احمدیان باران صالحى دنیا مراد مورى ساناز محمدخانى ستایش طالبى ملیکا اسدى ملیکا روزبهانى نازنین نبى نرگس نصیرى

پرنیان میرمرعشى پریناز اللى رزا کریمى ژینا شیرزادى مهیا خزایى وانیا مهمدى مونا بابایى فاطیما اسدى زهرا جهانگیرى سوگند زنگنه انیس السادات کاظمى

بهار کشاورز هستى احمدى مارال جعفرى نژاد نازنین کاظمى هدیه زهرا بیدرام پرى ماه کیانى آیناز مهدى هستى جهانگیرى عسل خسروى درسا پیرمرادیان فرحناز رحیمى

زهرا گرجیان پریا طالبیان ملیسا اسماعیلى رکسانا ابوالحسنى راحیل خسروى فرنوش شریعتى یکتا سلطانى دهنوى یگانه داودى کوثر فالح هانیه پرچم سوگند صادقى

رقیه رحیمى زهرا حیدرى کیمیا جادرانى هدیه امینى فاطمه حسام نیایش موسائیان پارمیدا میربختیار مهرآسا طالبیان سارینا باهنر پریسا آهن جان فاطمه خسروى

نازنین ریاحى پور آتنا ادیبى فر انیس جهانگیرى مهرناز حبیبى مهسا افشون الهه نوروزپور مبینا محمودصالحى مرضیه حسنى ساغر شامگانى انسیه کیانى فر نسیم طاهرى

مبینا رحیمى ستایش خسروى زهرا صالحى کیمیا محمدخانى زهرا جهانگیرى ستایش باجولى آتوسا فرضى حدیث باتقوا آریانا جمشیدى تارا لطیفى یمىآتنا رضایى

ستایش صادقى


