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  افزایش ابتالى افراد به کرونا ویروس در استان اصفهان سرعت گرفته است و به سمت وضعیت قرمز پیش مى رود
  9 شهرستان استان اصفهان در وضعیت نگران کننده بیماران مبتال به کرونا قرار دارند

  اخیراً در اصفهان جشن تکلیفى برگزار شده است که در آن 15 نفر به بیمارى کرونا مبتال و دو نفر از مبتالیان فوت کرده اند
  استاندار: اگر مردم رعایت نکنند برخى محدودیت ها برمى گردد



0202جهان نماجهان نما 3796یک شنبه  15 تیر  ماه   1399 سال هفدهم

دبیر و ســخنگوى اتحادیه تلفن  همراه کشور گفت: بر 
اساس تقاضاى موجود در کشور باید ماهانه یک تا یک 
میلیون و 200 هزار گوشى وارد کشور شود؛ این در حالى 
است که طى بهار 99 درمجموع یک میلیون و 400 هزار 
عدد گوشى تلفن همراه معادل ماهانه حدود 460 هزار 
عدد موبایل وارد کشور و همین امر موجب کاهش میزان 

کاال در بازار شده است.
ابوالفضل ناصرى خیاوى، با اشاره به اینکه تعداد موبایل 
در بازار کم شــده اســت، اظهار کرد: دولت جلوى ارز 
نیمایى را در بازار گرفته است و همین امر باعث شده در 
بازار موبایل التهابات زیادى را شاهد باشیم و عالوه بر 

آن نوســانات دالر به این امر دامن زده است. وى ادامه 
داد: در حال حاضر بســیارى از واردکنندگان بالتکلیف 
هستند و در مجموع مى توانیم بگوییم با گرانى موبایل 
مواجه هستیم که درصد زیاد آن ناشى از افزایش قیمت 

دالر است.
وى تصریح کرد: از روزهاى پایانى سال 98 تا به امروز 
گوشى افزایش قیمت تقریباً دو برابرى داشته است، براى 
مثــال iPhone XS Max از 24 میلیون تومان به 
35 میلیون تومان رسیده و  samsung A10 از یک 
میلیون و 700 هزار تومان به ســه میلیون و 200 هزار 

تومان رسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى اظهار 
کرد که براى موضوع ســاماندهى سهام عدالت یک شنبه 
(امروز) با موضوع جاماندگان ســهام عدالت وارد دســتور 

مى شویم.
محمدرضا پورابراهیمى اظهار کرد: طرح ساماندهى سهام 
عدالت یک شــنبه این هفته با توجه بــه اینکه جزو اولین 
طرح هاى اعالم وصول شده بوده در دستور کار کمیسیون 
اقتصادى قرار دارد. وى افزود: براى موضوع ساماندهى سهام 
عدالت یک شــنبه با موضوع جاماندگان سهام عدالت وارد 
دستور مى شویم و تالش داریم بتوانیم با حضور دستگاه هاى 
اجرایى و کارشناسان مربوط در این حوزه این مسئله را نهایى 

کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
در ادامه عنوان کرد: در تالشــیم ظرف یکى دو هفته آینده 
هرچه سریع تر متن نهایى مصوبه کمیسیون اقتصادى درباره 
طرح ساماندهى سهام عدالت را پس از تأیید همکارانمان در 
کمیسیون، به صحن علنى ارائه کنیم. پورابراهیمى بر همین 
اساس اضافه کرد: یک شنبه (امروز) وارد دستور مى شویم 
و در فصل هاى مربوط به آن درباره جاماندگان سهام عدالت 
در کشور که چند میلیون نفر را شامل مى شود تصمیم گیرى 
مى کنیم؛  همچنین بخش دوم هم شامل اصالح بخشى از 
آیین نامه اجرایى دولت در خصوص نحوه مدیریت ســهام 

عدالت است که به صورت جداگانه آن را نهایى مى کنیم.

واردات موبایل، یک سوم 
تقاضاى بازار است

سهام عدالت جاماندگان امروز 
بررسى مى شود

ماجراى فداکارى یک پزشک
   برتریــن ها | یک روزنامه نــگار جزئیاتى از 
فداکارى یکى از پزشکان حادثه انفجار کلینیک 
سینا اطهر در خیابان شریعتى تهران را روایت کرد. او 
اینگونه روایت کرده است: در جریان انفجار کلینیک 
سینا در تهران اوج فداکارى و گذشت را مى توان 
در رفتار مرحومه خانم دکتر سلطانى (متخصص 
بیهوشى) دید. به علت انفجار، برق و اکسیژن ماشین 
بیهوشى قطع شده ولى خانم دکتر سلطانى بیمار 
روى تخت اتاق عمل را رها نمى کند و بالفاصله 
بدون لحظه اى تردید با آمبوبگ مشــغول تهویه 
بیمار بیهوش مى شود. پیکرش را در حالى که در 
یک دست آمبوبگ ذوب شده در اثر گرما و در دست 

دیگر فک بیمار را گرفته بود پیدا کردند./2163

سهام عدالت 
قابل معامله شد

   جمــاران | سخنگوى ســتاد راهبرى سهام 
عدالت در پاســخ به این پرسش کسانى که روش 
مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند، 
از چه زمانى این سهام عدالت در پرتفوى آنها قرار 
مى گیرد و سهام آنها قابل خرید و فروش خواهد شد، 
گفت: از روز شنبه 14 تیر ماه (دیروز) کسانى که روش 
مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند، مى توانند اوًال 
دارایى خود را در پرتفوى سهام ببینند، ثانیًا  مى توانند 
سهام خود را  اضافه کنند ، بفروشند، تبدیل کنند و یا 

نگه دارند و این اختیار با آنها خواهد بود./2164

ممنوعیت انجام اعمال 
زیبایى 

   ایســنا | معاون درمان وزارت بهداشت طى 
بخشــنامه اى اعالم کرد که انجام اعمال جراحى 
زیبایى تــا اطالع ثانوى ممنوع شــد. بنابر اعالم 
معاونت درمان وزارت بهداشت، در متن بخشنامه 
معاونت درمان وزارت بهداشت با موضوع «توقف 
انجام اعمال جراحى با جنبــه صرفًا زیبایى، آمده 
اســت: «با عنایت به روند رو به افزایش بیماران 
در اپیدمى کوویــد-19 و لــزوم مدیریت مجدد 
تخت هاى بیمارســتانى و جلوگیرى از گسترش 
بیمارى و حفظ ســالمت بیماران و کادر درمانى 
کشور دســتور فرمایید از انجام اعمال جراحى که 
صرفاً جنبه زیبایى (غیر درمانى) داشــته تا اطالع 

ثانوى خوددارى شود.»

آموزش سربازى
 فعالً یک ماه است

   ایســنا | بعد از آنکه اعالم شد مدت آموزش 
سربازى به دو ماه افزایش پیدا کرده است، رئیس 
سازمان وظیفه عمومى ناجا اعالم کرد: تا اطالع 
ثانوى مدت آموزش ســربازى یک ماه اســت. 
ســردار تقى مهرى افزود: با توجه به ابالغ ستاد 
کل نیروهاى مسلح، مدت آموزش رزم مقدماتى 
سربازان به علت تشدید شیوع ویروس کرونا و نیاز 
به رعایت حداکثرى پروتکل هاى بهداشتى و حفظ 
سالمتى سربازان عزیز، با یک ماه کاهش،کماکان 
تا اطالع ثانوى به صورت یک ماهه استمرار خواهد 
داشت. وى تأکید کرد: هر گونه تصمیم گیرى در 
خصوص تغییر مدت زمان این دوره به شرایط تداوم 
شیوع این بیمارى در  آینده بستگى داشته و در زمان 

مقرر تعیین تکلیف و اطالع رسانى مى شود.

دریافت مالیات از سکه، ارز 
و سهام؟! 

   نامه نیوز | جزئیات طرح نمایندگان مجلس 
براى مالیات بر عائدى ســرمایه نشــان مى دهد 
که دریافت مالیات از ســکه، ارز و سهام در دستور 
کار است. این در حالى اســت که محمدرضا پور 
ابراهیمى، رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس گفت: 
تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است. مجلس 
بنا ندارد تا روى سهام و سپرده هاى بانکى، مالیات 

وضع کند./2165

شوآف است
   برترین ها | احمد مازنی، فعال سیاسى در روزنامه 
«اعتماد» نوشت: اخباري مبنی بر قوت گرفتن احتمال 
استیضاح رئیس جمهوري یا طرح سئوال از آقاي روحانی 
از سوي نمایندگان مجلس یازدهم شنیده می شود...  اقدام 
به استیضاح از جانب نمایندگان در چنین شرایطی بیشتر 
نوعی به  اصطالح شــوآف و تبلیغات سیاسی-جناحی 

است؛ اگر چه نقدهایی منصفانه نیز به دولت وارد است.

نماینده شاهین شهر 
کرونایى شد

   ایسنا | مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر 
و میمه، ضمن تأیید ابتالى نماینده شاهین شهر و میمه 
در مجلس به کرونا، اظهار کرد: نتیجه تســت ابتال به 
کووید-19 حسینعلى  حاجى  دلیگانى روز جمعه مثبت 
اعالم شد. على پارسا افزود: حال عمومى حاجى دلیگانى 

مساعد بوده و در قرنطینه  خانگى به سر مى برد./2158

چهارشنبه؛ بررسى دوباره 
   تســنیم | گزارش کمیســیون تحقیق درباره 
اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، نماینده گچساران در 
مجلس تدوین و به هیئت رئیســه پارلمان تقدیم شده 
است. طبق تصمیم هیئت رئیســه مجلس احتماًال روز 
چهارشنبه هفته جارى بررسى این گزارش در دستور کار 

پارلمان خواهد بود. 

معتدل تر از روحانى وجود ندارد
   برنا | اکبر ترکان، مشــاور سابق رئیس جمهورى 
با اشــاره به نامه نمایندگان به روحانى، گفت: معتدل تر 
از روحانى که وجود ندارد؛ آیا مى تواند کار کند؟ مجلس 
نامه اى به رئیس جمهور نوشت و بدون اینکه فشارها و 
ظلم بین المللى و تحریم هاى ظالمانه را در نظر بگیرند 
همه چیز را به روحانى برگرداندند. آیا واقعًا همه چیز به 

روحانى برمى گردد؟ /2159

کنایه معنادار به احمدى نژاد
   برترین ها | على ربیعى، دستیار ارتباطات اجتماعى 
رئیس جمهور و سخنگوى دولت به مواضع اخیر محمود 
احمدى نژاد دربــاره عملکرد دولــت روحانى واکنش 
نشان داد. ســخنگوى دولت در یادداشــتى در روزنامه 
«ایران» نوشت: به موضعگیرى یکى از مقامات سیاسى 
پیشین کشــور در خصوص «برنامه راهبردى ایران و 
چین» مى رسم. انگار نه انگار میلیاردها دالر پول ما را در 
کشورهاى خارجى بى سر و صاحب رها کرده اند. /2160

بدهى احمدى نژادى!
   انتخــاب |کســرى نورى، مدیرکل روابط عمومى 
وزارت نفت درباره شایعاتى مبنى بر جریمه ایران در پرونده 
واردات گاز از ترکمنستان خبر داد: 68 درصد مجموع بدهى 
انباشتى شرکت ملى گاز با سود متعلقه به آن در زمان قطع 
گاز به اصل و فرع بدهى انباشتى تا قبل از شهریور ماه 1392 
مربوط است و اساساً نه ترکمن گاز درخواست خسارتى کرده 
بود و نه داورى رأیى مبنى بر پرداخت خسارت و یا جریمه اى 
از سوى شرکت ملى گاز ایران به ترکمنستان صادر کرده 
است بلکه صرفًا حکم به پرداخت بدهى شرکت ملى گاز 

ایران به ترکمنستان داده است./2161

ثبت نام وام کرونا از دوشنبه
   ایسنا | وزارت کار با ارسال پیامک به متقاضیان و 
صاحبان مشاغل فاقد بیمه و آسیب دیده از کرونا از آنها 
دعوت کرده تا از روز دوشــنبه (16 تیر ماه) به ســامانه 
«کارا» مراجعه و براى دریافت وام کرونا ثبت نام کنند. 
برابر اعالم وزارت کار تاکنون بیش از یک میلیون و 500 
هزار نفر از شاغالن شناســایى و احراز هویت شده اند 
و پیامک اطالع رســانى و دعوت از متقاضیان مشمول 
دریافت تسهیالت از صبح روز پنج شنبه 12 تیر ماه ارسال 

شده است./2162

خبرخوان

اقساط وام یک میلیون تومانى کرونا همزمان با واریز یارانه نقدى این ماه(تیر)، از سرجمع یارانه نقدى 
خانوارهاى یارانه بگیر کسر خواهد شد.

سخنگوى ستاد تسهیالت حمایتى کرونا مى گوید: مقرر شــده هر ماه مبلغ 35 هزار و صد تومان از 
سرجمع یارانه هر خانوار کسر شود و مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت نیز 30 ماه در نظر گرفته شده 
است. البته براى جزئیات بیشتر در مورد کسر اقساط باید بانک ها پاسخگو باشند. بر این اساس، اگر طبق 
گفته حسین میرزایى اقســاط وام از یارانه این ماه کسر شود، یعنى بیستم تیر ماه که زمان واریز یارانه 
45500 تومانى است، براى خانوارهاى تک نفره مبلغ ده هزار و 400 تومان، براى خانوارهاى دو نفره 
مبلغ 55 هزار و 900 تومان، براى خانوارهاى سه نفره مبلغ 101 هزار و 400 تومان، براى خانوارهاى 
چهار نفره مبلغ 146 هزار و 900 تومان و براى خانوارهاى پنج نفره مبلغ 192 هزار و 400 تومان یارانه 

واریز خواهد شد.

کسب مقام اول و برتر جشــنواره ملى موسیقى جوان سه 
سال متوالى (98 و97 ،96) و کسب مقام برگزیده جشنواره 
بین المللى موسیقى فجر دو ســال متوالى (98 و97) تنها 
بخشــى از افتخارات مهدیس ابراهیمیان 15 ساله است، 
نوازنده اى که مى گوید به مراسم  مختلفى دعوت شده است 
تا ســاز بنوازد اما مدتى قبل از اجراها به او مى گویند چون 
دختر است نمى تواند روى سن برود و اجرا کند. اجراى مبین 
درپور (مقام اول آواز در جشــنواره فجر و جوان) در برنامه 
تلویزیونى «عصر جدید» و حضور نیافتن زوج هنرى اش 
مهدیس ابراهیمیان (مقام اول تکنوازى دوتار در جشنواره 
فجر و جوان) در این برنامه بهانه اى شد تا خبرگزارى «ایلنا» 
با پرافتخارترین دختر نوجوان تکنواز کشور در رشته دوتار 

به گفتگو بنشیند که بخشى از آن را مى خوانید.

چرا در مســابقه تلویزیونى «عصر 
جدید» به همراه مبین درپور شرکت 

نکردید؟
در برنامه «عصر جدید» گزینه نوازندگى وجود نداشت و 

به دلیل همین من نتوانستم در این برنامه شرکت کنم.
آیا به علت دختر بودنتان تا به حال با 

محدودیتى هم مواجه شده اید؟
بله خیلى جاها بوده است که با من از قبل هماهنگ کرده بودند 
که در فالن مراسم دوتار بزنم و دو ســه روز وقت گذاشتم و 
تمرین کردم اما قبل از مراسم به من اطالع دادند که اجرایتان 
کنســل اســت و به علت دختر بودن اجازه اجرا نمى دهند. 
مسئوالن ما آن چیزى را که باید ببینند نمى بینند و آن چیزى که 

نباید ببینند مى بینند. جرم من و گناه من این است که دخترم.

در یکــى از مصاحبه هاى تــان از بى 
توجهى و حمایت نکردن مســئوالن 
گالیه کرده بودید، بیشتر توضیح دهید.

طى شش ســالى که دوتار را شــروع کردم هر ساله در 
مسابقات و جشــنواره هاى مختلف از سطح شهرستانى 
گرفته تا بین المللى مقام کسب کردم اما تا به حال حتى 
یک مسئول طى این شش سال کوچک ترین تقدیرى از 
من انجام ندادند. در جشنواره ملى جوان که نام تربت جام 
را پرآوازه کردیم هیچ مسئول شهرستانى و استانى از ما 
حمایت نکرد و هزینه ایاب و ذهاب و اسکان با خودمان 
بود و شــب در پارك روبه روى تاالر وحدت خوابیدیم. 
هنرمندان ما نیاز دارند دیده شوند؛ اگر مسئوالن ما براى 
هنر و هنرمند ارزشى قائلند باید از آنها حمایت کنند./2155

خبرنگار روزنامه «دنیاى اقتصاد» ســرى به بازار الســتیک اتومبیل در تهــران زده و درخصوص 
قیمت هاى دولتى و آزاد گزارشى تهیه کرده است. در این گزارش اعداد و ارقامى به چشم مى خورد که 

چه بسا هوش از سر شما بپراند. فرازهایى از آن را بخوانید. 
   الستیک پرایدى جفتى 347 هزار تومان، تیبایى 390 هزار، پژویى 460 هزار و سمندى 490 هزار 
تومان است که اینها شامل برندهاى دنا، کویر و بارز مى شوند. اگر همین الستیک ها را به صورت آزاد 
بخواهید تهیه کنید به طور متوسط 400 هزار تومان باید بیشتر هزینه کنید، مثًال پرایدى 700 هزار یا 
پژویى حدود 800 هزار تومان براى مصرف کننده تمام مى شود. البته اینها قیمت هاى قدیم است و 

هنوز مغازه اى قیمت هاى جدید را اعمال نکرده اند.
   یک جفت الستیک خارجى براى پراید بیش از یک میلیون تمام مى شود یا براى پژو بیش از یک 
میلیون و 800 هزار تومان باید هزینه کنند که با این کاهش درآمدها و وضعیت اقتصادى کمتر کسى 

حاضر به چنین هزینه هایى است. 
   تقریباً یک جفت جلو و یک جفت عقب خودرویى مانند بى ام دبلیو X3، 23 میلیون تومان قیمت دارد یا 
الستیک بنز مدل S جفتى نزدیک به 30  میلیون است که معادل قیمت یک پراید کارکرده است. /2156

گالیه هاى پرافتخارترین تکنواز نوجوان ایران از بى توجهى به موسیقى زنان

مهدیس ابراهیمیان:
 یک شب در پارك خوابیدم!

مرتضى حیدرى که شــنیدن نامش، اذهان را 
به سمت اجراى مناظره هاى انتخاباتى مى برد 
ادعا کرده به دنبال مصاحبه با صد نفر از خالقان 
برندهاى کارآفریــن دنیا بوده ولــى به  دلیل 
مخالفت مدیران صداوسیما موفق به این کار 
نشده اســت؛ با این حال، همچنان امید دارد با 

هزینه شخصى، این کار را بکند!
حیدرى با اشاره به طرح «صد کارآفرین دنیا» 
به «جام جم» گفت: طرحــى را براى گفتگو با 
شخصیت هاى بزرگ جهانى مطرح کردم. یکى 
از آنها مصاحبه با صد کارآفرین مطرح دنیاست. 
چون با 125 نفر از بزرگ ترین کارآفرین هاى 
ایران مصاحبه داشتم، مى خواستم با خارجى ها 
مثل پایه گذاران على بابا، مایکروسافت، اى بى، 
فیسبوك و... هم گفتگو کنم. متأسفانه سازمان 
از این طرح حمایت نکــرد. وى افزود: هرچند 
سازمان با تولید این طرح موافق نبود ولى من 
مى خواهم این کار را با هزینه شــخصى خودم 

انجام دهم و امیدوارم که بشود.
حیدرى درباره سرانجام این طرح گفت: خودم 
به دنبال تولیدم و باید حضورى براى مصاحبه 
بروم و با این قیمت ارز و بســته بودن مرزها به 
علت شرایط کرونا، کار ســختى است، اما به 

انجام دادنش امیدوارم.

آرزوى خیلى خاص 
مجرى خندان مناظره ها

«عنایت آزغ»، یک جوان اهل خوزستان است 
و روزى که کلینیک سینا در تهران منفجر شد، 
بى تأمل به داخل آتــش رفت و 11 زن و یک 
کودك را نجات داد. او مى گوید غیرتم اجازه 
نداد بایســتم زمانى که صداى کمک خواهى 

مى آمد.
بساط کوچک او انگشــترهاى نقره اى بودند 
که در همان شــب حادثه گم شدند. چنان که 
تعریف مى کرد، تلفن همراهش و بساطش را 
پس از آتش سوزى کلینیک سینا نیافته است. 
او وقتى به کمک شتافته بود؛ دیگران، بساط او 
را از زمین برداشته و دار و ندارش را برده بودند!

او 11 زن و یک کــودك را از میان آتش و دود 
نجات داده بــود و حال  ناراحت اســت براى 
کسانى که سوختند اما توانســت جان آنها را 
هم نجات بدهــد. مى گوید: کمــى پایین تر 
از تجریش ایســتاده و مشــغول دستفروشى 
بودم. ناگهان صداى انفجار آمد. به سرعت به 
سمت محل انفجار دویدم. به محل که رسیدم،  
تعدادى از خانم ها را دیدم که در ســاختمان 
حادثه دیده گرفتار مانده بودند و فریاد مى زدند 

و کمک مى خواستند.
آزغ ادامه داد: صداى کمک خواستنشــان هر 
لحظه بلندتر مى شد و ترس در میان صدایشان 
بیشتر. دیگر نتوانستم صبر کنم و به داخل آتش 
زدم. از هر طبقه که باال مى رفتم شیشه هایش 
را مى شکستم. الزم بود هواى خفه خارج شود. 
طبقات را یکى پس از دیگرى طى کردم تا به 
زنان گرفتار رســیدم، یک نفر آنها حامله بود. 

توانستیم حدود ده نفر را نجات بدهیم.
مى گوید: همــه چیــز و همه جــا داغ بودند. 
آهن هاى ساختمان هم داغ بودند. طبقات را تا 
طبقه چهارم باال رفتم. به طبقه زنان گرفتار در 
آتش و دود که رســیدم به دنبال شلنگى گشتم 
و خالصه یافتم. وضعیت بحرانى داشتند، همه 
لباس هایشان را خیس کردیم تا بتوانند از میان 
شعله ها و دود رد شــوند. وقتى از آن ساختمان 
دود گرفته و داغ خارج شدیم هیچ کدام وضعیت 
مناسبى نداشتند. نیروهاى امدادى رسیدند و بقیه 

کمک رسانى را  انجام دادند.

دستفروش فداکار 

آغاز کسر اقساط وام یک میلیونى کرونا 

یارانه از این ماه کمتر مى شود

قیمت الستیک معادل قیمت پراید! 

رئیس جمهور روز شنبه در جلسه ســتاد ملى مقابله با کرونا اظهار کرد:  از 
روز اول خدمت مردم عزیز گفتیم این ویروس مهمان ناخوانده است، مدت 
حضورش معلوم نیســت. با هواى گرم هم نمى رود. متخصصین ما گفتند 
حضورش ادامه دار اســت. این ویروس ناشناخته است، اول پیرها را درگیر 
مى کرد االن جوان ها را هم درگیر مى کند. عالیمش هم دائماً در حال تغییر 
است. روحانى گفت: مردم عزیز، کسى نباید مبتال شدن به این بیمارى را ننگ 
و عار بداند و اگر مبتال شد از دیگران پنهان کند. وى  ادامه داد: من با مردى 
آشنا شدم که طرف در روز امتحانش روز قبل تستش مثبت بوده اما نگفته تا 
امتحان آموزش رانندگى را بدهد. خب این از نظر فرهنگى کار درستى نیست، 

هرکسى مبتال شد، باید بگوید به قرنطینه برود و ایزوله کند.
در بخشى از این سخنرانى روحانى تأکید کرد: از روز یک شنبه (امروز) استفاده 
از ماسک در محیط هاى عمومى شــلوغ باید اجبارى باشد و چنانچه کسى 
بدون ماسک به دستگاه، نهاد و یا ارگانى براى دریافت خدمت مراجعه کرد، 
باید از او بخواهند ماسک داشته باشد و حتى باید از حضور کارمندان و کارکنان 
در ادارات و دستگاه ها در صورت رعایت نکردن دستورالعمل هاى بهداشتى و 
استفاده نکردن از ماسک، جلوگیرى شود. هر کسى وارد اداره اى مى شود که 
شلوغ هم هست، باید از ماسک استفاده کند. اگر از ماسک استفاده نکرد، به او 
نباید خدمت ارائه شود. اگر کارمندى در اداره اى بدون ماسک حضور یافت، 

باید براى وى غیبت بزنند و وى را بازگردانند./2157

مبتال شدن به کرونا 
ننگ و عار نیست آرمان کیانى
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برگردان فیبر خاکى 
در شهرضا 

رئیـس اداره مخابـرات شـهرضا در خصـوص گسـتره 
خدمات مخابراتى در نقاط صعب العبور این شهرسـتان 
بیان داشـت: به منظور ارتقاء کیفیت و امنیت ارتباطات 
مشترکین و کاهش خرابى هاى ارتباطى ، برگردان فیبر 
خاکى به میزان8 کیلومتر در منطقه کوهستانى و ییالقى 
مابین روستاهاى اسـفرجان و هونجان به منظور حذف 
کابل فیبر نورى هوائى در خردادماه سال جارى صورت 
پذیرفت . مهدى عمرانپور عنوان داشت : منطقه عشایرى 
سـرطاق نیز جزء یکى دیگر از مناطق صعب العبور این 
شهرستان به شمار مى آید که در راستاى خدمات رسانى 
بیشتر به عشایر عزیز منطقه پروژه نصب و بهره بردارى 
سایت تلفن همراه در منطقه عشایرى سرطاق در سال 

گذشته مورد بهره بردارى قرار گرفت.

آغاز توزیع مرغ منجمد 
مدیرکل پشـتیبانى امور دام اصفهان گفـت: با توجه به 
افزایش قیمت مصوب گوشت مرغ گرم بر اساس ستاد 
تنظیم بازار توزیع مرغ منجمد در بازار اصفهان آغاز شد. 
على اکبر نجفى افزود: به صورت نامحدود گوشت مرغ 
منجمد در فروشگاه هاى زنجیره اى امکان، اتکا، اتحادیه 
تعاونى هاى روسـتایى، کوثر، کـوروش، رفـاه، جانبو با 
قیمت 12 هزار و 900 تومان و عرضه به مصرف کننده 
با قیمت 13 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است.

جریمه نقدى محتکر اقتصادى 
مدیـر کل تعزیـرات حکومتى اسـتان اصفهـان گفت: 
پرونده کشـف آهن آالت به ارزش بیـش از 34 میلیارد 
ریال از انبار فردى در شهرستان اصفهان کشف و پرونده 
 تخلف به تعزیرات حکومتى ارسال شد. غالمرضا صالحى 
افزود: پس از بررسى پرونده مشخص شد کاال هاى احتکار 
شده در آن مقطع زمانى از ضرورت عرضه برخوردار بود 
و با تخلف سوء نیت متهم به پرداخت بیش از 24 میلیارد 

ریال جریمه نقدى در حق دولت محکوم شد.

تأمین 96 درصد درآمد استان 
از محل مالیات

96 درصـد درآمـد اسـتان از محـل مالیـات تامیـن 
مى شـود. مدیرکل امـور مالیاتى اسـتان در نشسـتى با 
حضور مسئوالن جرقویه سفلى با اشاره به منظم شدن 
پرداخت ها به شهردارى ها و دهیارى ها گفت: بین 50 تا 
70 درصد درآمد شـهردارى ها به ویژه شـهردارى هاى 
کوچک از عوارض ارزش افزوده تأمین مى شـود و البته 
دهیارى ها نیز همین عوارض را از امور مالیاتى دریافت 
مى کنند. بهـروز مهدلـو افـزود: اداره کل امـور مالیاتى 
استان در اکثر شاخص هاى مالیاتى در سطح کشور رتبه 

ممتاز دارد. 

انتقال هوایى مادر باردار 
چهار قلو

مادر باردار چهارقلو با اورژانس هوایى از شهرستان فریدن 
به بیمارسـتان فاطمه الزهرا نجف آباد اسـتان اصفهان 
منتقل شد. مسوول مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى 
پزشکى استان اصفهان گفت: براى نخستین بار با پرواز 
امداد هوایى هلى پد که غیر رسمى بهره بردارى شد این 
مادر باردار 32 ساله را که شرایط جسمانیش وخیم بود از 
هلى پد شهرستان فریدن به این هلى پد منتقل و سریع 

به اتاق عمل منتقل شد. 

کاهش سطح تراز آب 
در چادگان 

فرماندار چادگان گفت: ساالنه 44 سانتى متر سطح تراز 
آب هاى زیرزمینى  این شهرستان کاهش مى یابد از این 
رو روستاهایى در منطقه با تانکر آبرسانى مى شود. عباس 
توکلى در جلسه شـوراى ادارى این شهرستان با حضور 
استاندار اصفهان، افزود: تاکنون هیچ صنعتى در استان 
نداشتیم که دلیل آن نبود مزیت نسبى، نبود راه مناسب 
و کمبود آب باشد که در بخش صنعت و کشاورزى ما را 

به توسعه نرساند.

خبر

وزش باد و فعال شدن کانون ریزگردها در شمال اصفهان 
که از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و تا روز دوشنبه 
این هفته ادامه دارد، باعث شده کیفیت هواى اصفهان در 
شرایط ناسالم براى گروه هاى حساس و در برخى مواقع 
در ساعات اولیه روز در شرایط ناسالم براى عموم قرار گیرد.

براساس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
به دلیل وزش باد و فعال شدن کانون ریزگردها در جنوب 
سمنان و شمال اصفهان از روز چهارشنبه هفته گذشته، 
میزان کیفیت هوا در مناطق شمال، شرق و مرکز استان 
کاهش یافته و در شرایط ناسالم براى گروه هاى حساس و 
در برخى مواقع در ساعات اولیه روز در شرایط ناسالم براى 

عموم قرار گرفته است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان هم گفت: 
وزش بادهاى شرقى غربى عامل آلودگى هواى اصفهان 
در روزهاى جمعه، پنج شــنبه و پیش از آن است. منصور 
شیشه فروش اظهار داشت: وزش باد با سرعت 80 کیلومتر 
بر ســاعت کانون هاى گردوغبار را فعال کرده و منشــأ 
آلودگى هوا در کالنشهر اصفهان فعالیت گردوغبار است.

وى با اشاره به موقعیت اقلیمى اســتان اصفهان گفت: 
در فصل گرم وزش بادهاى شــرقى-غربى کانون هاى 
گردوغبار را از شهرســتانهاى انارك و اردســتان فعال 

کرده است.

رئیس اتحادیه بازار گوشــت قرمز اســتان اصفهان از 
افزایش 15 درصدى قیمت گوشت قرمز در بازار استان 

اصفهان در مقایسه با یک ماه گذشته خبرداد.
اصغر پور باطنى اظهارداشــت: با توجه به کمبود شدید 
دام در استان اصفهان در شرایط فعلى شاهد افزایش 15 
درصدى قیمت گوشت قرمز در بازار استان اصفهان در 
مقایسه با یک ماه گذشته هستیم به طورى که هم اکنون 
قیمت گوشت قرمز از 95 هزار تومان به 103 هزار تومان 

رسیده و در حال صعود است.
او افزود:  بیش از 60 درصد از دام مورد نیاز استان اصفهان 
از طریق واردات برخى استان هاى کشور مانند کردستان، 

لرستان و تبریز تامین مى شود و در حال حاضر این میزان 
واردات دام در مقایسه با چند روز گذشته 30 درصد کاهش 

یافته است.
رئیس اتحادیــه بازار گوشــت قرمز اســتان اصفهان 
تاکید کرد: کاهش شــدید دام در اســتان باعث شده تا 
فروشــندگانى که تا چند روز قبل گوشت قرمز را به نرخ 
31 هزار تومان خریدارى مى کردنــد حاال باید در ازاى 
هر کیلوگرم گوشت قرمز آن را به قیمت 45 هزار تومان 
بخرند و روانه بازار کنند واگر شرایط به همین روال باشد 
قیمت گوشت قرمز طى یک ماه آینده به 110 هزار تومان 

افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش قیمت گوشت قرمز 
در بازار اصفهان

کاهش کیفیت هواى اصفهان 
تا روز دوشنبه

ماســک زدن در اصفهان از امروز اجبارى اســت. این 
مطلب را عباس رضایى، اســتاندار اصفهان در حاشــیه 
سى و نهمین جلسه ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا 
که شــامگاه جمعه در اصفهان برگزار شــد عنوان کرد. 
علت برگزارى این جلسه در شامگاه جمعه، «حساسیت 
وضعیت استان اصفهان از نظر شیوع کرونا» عنوان شده

 است. 
همزمان اعالم شد که 9 شهرســتان استان اصفهان در 
وضعیت نگران کننده بیماران مبتال به کرونا قرار دارند و 
بسیارى از بیمارستان ها در مدار درمان بیماران کرونا قرار 
گرفته اند. شهرستان هاى فریدن، فریدونشهر، کاشان، 
آران و بیدگل، نجف آباد، مبارکه و شاهین شهر با افزایش 

چشمگیر ابتالء به کرونا مواجه هستند.
اگرچه بر اساس اطالعات به دست آمده از سامانه اطالع 
رسانى وضعیت شیوع بیمارى کرونا در کشور (ماسک) 
وضعیت اســتان اصفهان در زمینه کنترل شیوع کرونا 
هنوز مناسب اســت به گونه اى که در حال حاضر داراى 
13 شهرستان در وضعیت سفید و 9 شهرستان در وضعیت 
زرد و دو شهرستان در وضعیت نارنجى است اما داده هاى 
اطالعاتى مبین این اســت که افزایش ابتالى افراد به 
کرونا ویروس در استان اصفهان سرعت گرفته است و به 

سمت وضعیت قرمز پیش مى رود.
در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم 
با اشاره به اینکه وضعیت استان مشابه اواخر اسفند و هفته 
اول فروردین شده است هشدار داد که ویروس با سرعت 

در جامعه در حال انتشار است.
طاهره چنگیز با بیان اینکه با یک شــیب نسبتا تند ابتال 
و بسترى در استان رو به افزایش اســت افزود: در یک 
هفته گذشــته  600 بیمار کرونایى بســترى شده اند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به افزایش 
تعداد بیماران که در  اى سى یو بســترى هستند افزود: 
شهرستان هاى خمینى شــهر ،فالورجان و شهرضا هم 

وضعیتشان مساعد نیست.

همه این موارد باعث شد تا ســى و نهمین جلسه ستاد 
استانى مدیریت بیمارى کرونا و شامگاه جمعه با حضور 
اعضاء تشکیل شود بلکه به راه حلى براى بحران رو به اوج 

شیوع کرونا در اصفهان دست پیدا کنند.

با متخلفین برخورد مى شود
استاندار اصفهان بعد از تشکیل جلسه جمعه شب گفت: 
اصفهان در وضعیت هشدار کرونایى قرار دارد و اگر مردم 

رعایت نکنند برخى محدودیت ها برمى گردد.
عباس رضایى ادامه داد: اگر چه بخشى از برنامه ریزى ها 
به مسئوالن اجرایى و درمان و بهداشت مربوط مى شود 
ولى بخش عمده حفظ ســالمت و کاهــش ابتالء به 
بیمارى کرونا به مراعات موازین بهداشتى توسط مردم 
بازمى گردد. البته تالش مى کنیم اقداماتى انجام دهیم 
که به شرایط و محدودیت هاى اسفندماه و فروردین ماه 
گذشــته برنگردیم ولى متأســفانه برخى افراد رعایت 

نمى کنند.
وى اظهار کرد: اخیراً در اصفهان جشــن تکلیفى برگزار 
شده اســت که در آن 15 نفر به بیمارى کرونا مبتال و دو 
نفر از مبتالیان فوت کرده انــد. آیا امکان نظارت دولتى 
و حاکمیتى بر تمامى مراســم ها، جشــن ها، برنامه ها و 
دورهمى ها وجود دارد؟ آیا شرایط اقتصادى جامعه اجازه 
مى دهد دوباره محدودیــت در فعالیت هاى اقتصادى و 

اجتماعى اعمال شود؟
وى ادامه داد: مردم فهیم اصفهان مطلع هستند که حضور 
در گردشگاه ها زمانى آرامش و آسایش را به همراه دارد که 
خطرى سالمت جسم آنها را تهدید نکند ولى اگر امکان 
انتقال ویروس از جمعیت وجود داشته باشد، قطعًا خطر 

ابتالى به کرونا در کمین آنها خواهد بود.
استاندار اصفهان خواستار رعایت موازین بهداشتى توسط 
آحاد مردم شد و گفت: زدن ماسک از 15 تیرماه (امروز) در 
تمامى اماکن عمومى از جمله مترو، اتوبوس ها،بانک ها 
و حتى ادارات الزامى است و از ســوى دیگر اگر ادارات، 
بانک ها و مراکز عمومــى و دولتى نســبت به رعایت 

بهداشت اهتمام نداشته باشند قطعاً با آنها برخورد قانونى 
خواهد شد.

وى ادامــه داد: برخى اعمال مانند زیــارت امامزادگان 
واجب التعظیم در صحن هاى سربسته، برگزارى مجالس 
ترحیم، برگزارى جشن هاى عروسى در این شرایط زمانى 
که امکان انتشار ویروس کرونا زیاد است به واسطه اینکه 
جان انســان ها را در معرض خطر قرار مى دهد، از منظر 

علماى دین گناه به همراه دارد.
استاندار اصفهان تاکید کرد: مسئوالن دانشگاه هاى علوم 
پزشکى اصفهان و کاشان اعالم کردند که سن ابتالء به 
کرونا پایین آمده اســت و حتى در یک مورد خانم جوان 
24 ســاله بدون بیمارى پیش زمینه اى به واسطه کرونا 

درگذشته است.
وى تاکید کرد: برخــورد با اصنافى چون بــاغ تاالرها، 
تاالرها، رستوران ها، فست فودها و امثال آن در صورت 
رعایت نکردن موازین بهداشتى بدون مماشات، جدى 

و قاطعانه خواهد بود.

 خسته از عدم رعایت مردم
استاندار اصفهان دیروز شنبه هم در حاشیه جلسه ستاد 
ملى مقابله با کرونا که با حضور رییس جمهور برگزار شد، 
با بیان اینکه پیشگیرى بهتر از درمان است، اظهار داشت: 
باید تمام هم و غم را در خصوص پیشــگیرى از بیمارى 
کرونا بــه کار ببندیم. وى با بیان اینکه براى ســالمتى 
نمى توان قیمت تعیین کرد، اظهارکرد: نیروهاى بهداشت 
و درمان خسته از کار نیستند بلکه خسته از عدم رعایت 

مردم در این ارتباط هستند.
وى با تکرار اینکــه از 15 تیرماه (امــروز) ورود افراد در 
مجموعه ادارى و اماکن سربسته، بانک ها، مترو و اتوبوس 
بدون ماسک ممنوع است، ادامه داد: در صورت عدم رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى خدماتى در این مجموعه ها  ارایه 
نخواهد شــد. رضایى افزود: زمانى اقدامات موثر خواهد 
شــد که مردم همکارى کرده و از حضور در مجالس غیر 

ضرورى در شرایط کرونایى پرهیز کنند.

ماسک زدن از امروز الزامى شد

اصفهان در وضعیت هشدار کرونایى 8 پروژه بزرگ و کوچک برق رسانى در محدوده برق 
منطقه 1 اصفهان به بهره بردارى مى رســد. براى 
اجراى این پروژه ها 6 میلیارد و 800 میلیون تومان  
از محل اعتبارات شرکت توزیع برق اصفهان هزینه 

شده است.  
سید علیرضا عریضى، مدیر  برق منطقه یک اصفهان 
با اعــالم این گــزارش افزود: کابل کشــى خیابان 
طالقانى به طول 700 متر، بازسازى و بازآرایى شبکه 
در خیابان هاى احمد آباد، طالقانى، شــریف واقفى، 
تجهیزیک باب پســت زمینى در خیابان فردوســى 
که ظرفیت سازى براى تامین 100 انشعاب جدید را 

فراهم نموده، تجهیزیک باب پست زمینى در خیابان 
هشت بهشت شرقى که70 انشعاب جدید را برق دار 
نموده، توسعه ظرفیت برق رســانى به مرکز درمانى 
،پزشکى امین که با اجراى آن این بیمارستان همیشه 

از چند مسیر برق دار خواهد بود انجام شده است.  
هدف از اجــراى این پروژه ها کاهش خاموشــى ها 
و تلفات شــبکه، افزایش ضریب پایدارى شــبکه و 
زیبا سازى مبلمان شــهرى، حفظ و توسعه مدیریت 
سبز، ظرفیت سازى براى پذیرش انشعابات جدید و
  تاب آورى شــبکه در هنگام بحران پیش بینى شده 

است.

سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان 
اصفهان گفت: اردستان بر اساس چشم انداز نیازمند 
ساخت یک کتابخانه استاندارد است که کمک خیران 

و مسووالن را مى طلبد.
امیر هالکویى در نشســت هماهنگى حوزه کتاب و 
کتابخوانى با حضور نماینده و فرماندار اردستان بیان 
کرد: براى ساخت یک باب کتابخانه استاندارد، مکانى 
با زیربناى سه هزار مترمربع و نزدیک به 100 میلیارد 

ریال اعتبار نیاز است.

وى افزود: تعمیر و بازســازى شــش باب کتابخانه 
عمومى شهرستان اردستان در حال حاضر نیز شش 

میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان 
اصفهان با اشــاره به ســه میلیون و 800 هزار جلد 
کتاب موجــود در کتابخانه هاى این اســتان، یادآور 
شــد: بیش از 550 هزار نفــر عضو عــادى داریم 
و ســه میلیون جلــد کتاب در ســال امانــت داده 

مى شود.

امام جمعه شهر ورزنه  به صورت سر زده از اداره آب 
و فاضالب شهر ورزنه بازدید کرد.  حجت االسالم و 
المســلمین عارف نیا با حضور در واحد هاى مختلف 
بصورت چهره به چهره با پرسنل آبفا صحبت و مسائل 

و مشکالت را رصد کرد.
 در ابتداى جلســه مدیر منطقه ضمن خیر مقدم به 
معرفى کلى شــرایط آب و فاضــالب منطقه و بیان 
مشــکالت موجود پرداخــت و از وى درخواســت 
همــکارى و مســاعدت با شــرکت آب و فاضالب 

راداشت.

شــفیعى فرایند یکپارچه سازى شــرکت هاى آبفا 
شــهرى وروســتایى را مصداق بارز ارتقاى خدمات 
به همه مــردم دانســت وتصریح کــرد : باتوجه به 
یکپارچه سازى شرکت هاى آبفا شهرى وروستایى 
، ظرفیت وتــوان ارائه خدمات به جمعیت شــهرى 
وروستایى در اســتان اصفهان بیش از پیش فراهم 

مى گردد.
  در پایان حجت االسالم و المسلمین عارف نیا با بیان 
ســخنانى از خدمات آب و فاضالب تشکر نموده و 

عملکرد شرکت را مثبت ارزیابى کرد.

سرپرست پلیس راه آهن استان، از کشف 10 دستگاه 
خودروى صفر احتکارى به ارزش 18 میلیارد ریال 
در عملیات مامــوران این پلیس حین بازرســى از 
پارکینــگ ایســتگاه راه آهن شــهر اصفهان خبر 

داد.  
سرهنگ سید على اکبر کاظمى با اشاره به کشف 10 
دستگاه خودروى صفر احتکارى در عملیات ماموران 
پلیس راه آهن گفت: ماموران پلیس راه آهن استان 
اصفهان در راستاى شناسایى و برخورد با محتکران 

کاالهاى اساســى و مورد نیاز جامعــه طرح بازدید 
و سرکشــى از انبارها و پارکینگ هاى سطح حوزه 

ماموریتى را در دستور کار خود قرار دادند.
وى افــزود: در اجراى این طرح حین سرکشــى از 
پارکینگ ایستگاه راه آهن به 10 دستگاه خودروى 
صفر کیلومتر کــه در البه الى خودروهاى ســایر 
مسافران پارك شده بود مشکوك و موضوع را مورد 

بررسى قرار دادند.
سرپرست پلیس راه آهن استان گفت: در بررسى هاى 

دقیق صورت گرفته مشــخص شد خودروها توسط 
یک زوج در فاصله هاى زمانــى معین به پارکینگ 

منتقل شدند. 
این مقام انتظامى، با اشــاره به محرز شدن احتکار 
خودروهاى مذکور عنوان کرد: کارشناســان ارزش 
این خودروها را 18 میلیارد ریال اعالم کردند که در 
این خصوص پرونده تشکیل و براى انجام اقدامات 
قانونى به اداره تعزیرات حکومتى اســتان ارســال

 شد.

در نشســت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
فعاالن اقتصادى اصفهان بر لزوم شبکه سازى بین 

کارگاه هاى صنعتى اصفهان تاکید شد. 
محسن صالحى نیا، معاون وزیر صمت و مدیر عامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاى صنعتى ایران در 
این نشست که در اتاق بازرگانى اصفهان برگزارشد، 
با اشاره به نقش خوشــه هاى صنعتى در هم افزایى 
واحدهاى کوچک، گفت: کمتر صنعتى اعم از صنایع 
بزرگ، متوســط و کوچک وجود دارد که در اصفهان 
نباشد و از این رو ســطح انتظارات در استان متفاوت 
بوده و در برخــى بخش ها حجم کار با چند اســتان 

برابرى مى کند.
صالحى نیا کمک به طرح هاى داراى پیشرفت الزم را 
از دیگر سیاست هاى وزارت صمت برشمرد و افزود: 
یک هزار و 600 طرح با پیشرفت بیش از 60 درصد و 
900 طرح با پیشرفت بیش از 80 درصد در حال حاضر 
در استان اصفهان وجود دارد که تالش مى کنیم در 
گام نخست طرح هاى با پیشرفت بیش از 80 درصد و 
در گام بعدى طرح هاى با پیشرفت بیش از 60 درصد 

به نتیجه برسد. 
مسعود گلشیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان نیز 
در این نشســت  بر ضرورت توجه به عوامل موثر بر 
شاخص هاى محیط کسب و کار کشور بویژه عواملى 
چون تعــدد تغییر قوانین و مقررات، مالیات ســتانى 
ناعادالنه و رفتــار بعضا نامناســب تامین اجتماعى 
در استان صنعتى اصفهان از ســوى سیاستگذاران 

اقتصادى کشورتاکید نمود. 
وى در ادامه خواستار توجه ویژه مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران به ایجاد 
شبکه سازى بین کارگاه هاى صنعتى اصفهان شد و 
افزود: این شبکه سازى در سال جهش تولید و تمرکز 
به ساخت داخل از اهمیت زیادى برخوردار بوده و الزم 

است روند مطلوب ترى داشته باشد. 
رئیس اتاق اصفهان مشــکالت واحدهاى صنعتى 
مســتقر در شــهرکها و نواحى صنعتى اســتان با
 سیاست هاى اجرایى شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان را از جمله گالیه هاى مکرر فعاالن اقتصادى 

نام برد. 

تحولى تازه در شبکه هاى توزیع برق اصفهان 

ساخت کتابخانه استاندارد در اردستان، 
نیازمند همکارى است 

کشف 10 خودروى صفر احتکارى در پارکینگ راه آهن دیدار امام جمعه شهر ورزنه با پرسنل اداره آبفا

شبکه سازى بین کارگاه هاى صنعتى اصفهان 
مانى مهدوىضرورى است
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امیر آقایى، بازیگر نقش هاى جدى این روزهاى سینما، پدیده اى است که بازیگرى را با 
ابراهیم حاتمى کیا از سال 1380 در سینما و تلویزیون آغاز کرد و در نزدیک به 20 سال 

فعالیت در نقش هاى زیادى مقابل دوربین رفت و خوش درخشید.
این روزها فیلم سینمایى «شناى پروانه» به کارگردانى محمد کارت در سینماهاى کشور 
در حال اکران است و از سویى دیگر سریال «آقازاده» با بازى او در حال پخش از شبکه 
نمایش خانگى است. او در فیلم «شناى پروانه» و سریال «آقازاده» با نقش هایى متفاوت 

مقابل دوربین رفته است.
فیلم «شناى پروانه»

فیلم ســینمایى «شــناى پروانه» به کارگردانى محمد کارت و تهیه کنندگى رســول 
صدرعاملى چند روزى است که اکران خود را در سینماهاى کشور آغاز کرده است.

این فیلم سینمایى براى اولین بار در سى و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد و به عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران انتخاب شد و امیر آقایى سیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را براى بازى در این فیلم کسب کرد.
امیر آقایى در «شــناى پروانه» ایفاگر نقش «هاشم» اســت و با گریمى جدید و نقشى 
متفاوت مقابل دوربین این فیلم رفت و در واقع ایفاگر نقش گنده التى است که در جنوب 
شهر زندگى مى کند و بعد از انتشار فیلمى از شــنا کردن همسرش در استخر در فضاى 
مجازى در پى گرفتــن انتقام از توزیع کننده هاى فیلم برمى آیــد و در کنار جواد عزتى 

بازى هاى درخشانى را خلق کردند.
این نقش امیر آقایى در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر مورد توجه داوران قرار گرفت و 

توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را براى او به ارمغان آورد.

امیر آقایى در فیلم «شناى پروانه» با بازیگرانى چون جواد 
عزتى، طناز طباطبایى، پانته آ بهرام، على شادمان، مه لقا 
باقرى، مهدى حسینى نیا، ایمان صفا، ناهید مسلمى، نیلوفر 

شهفرى، نادر شهسوارى، آبان عسکرى و... همبازى بود.
سریال «آقازاده»

سریال «آقازاده» به کارگردانى بهرنگ توفیقى و نویسندگى 
حامد عنقا کار جدید امیر آقایى در شبکه نمایش خانگى است 

که پخش آن به تازگى آغاز شده اســت. امیر آقایى در سریال 
«آقازاده» ایفاگر نقش «نیما بحرى» اســت کــه یک آقازاده 

است و به واسطه پول هرکارى را انجام مى دهد و هیچکس حق 
مخالفت با او را ندارد.

بازى در سریال «آقازاده» تجربه اى متفاوت از فیلم «شناى پروانه» 
براى امیر آقایى است و آقاى بازیگر که سال گذشته در نقش یک گنده 

الت خوش درخشیده بود این بار ایفاگر نقش یک رانتخوار اختالسگر 
شــده اســت و باید منتظر ماند و دید بازى او تا چه اندازه مورد توجه 

مخاطبان قرار مى گیرد.
امیر آقایى در ســریال «آقازاده» با بازیگران سرشناســى چون امین 
تارخ، مهدى ســلطانى، کامبیز دیرباز، ثریا قاســمى، جمشــید هاشم 
پور، ســینا مهراد، امین حیایى، نیکى کریمى، لعیا زنگنه و... همبازى

 است./2144

امیر آقایى با 2 نقش متفاوت 
در سینما و نمایش خانگى

اد 
قا 
ر 

ى
ست 
ریال

قازاده 
س حق

ى پروانه» 
شیک گنده 

ر اختالسگر 
زه مورد توجه

ـى چون امین
مشــید هاشم 
ه و... همبازى

کارگردان «قصه هــاى مجید» که خــودش مى گوید در 
قرنطینه خانگى سخت غرق نوشتن یک قصه است، نسبت 
به برخى مسائل مطرح شــده مبنى بر واگذارى مجوزهاى 
سریال هاى شــبکه نمایش خانگى از سازمان سینمایى به 

صدا و سیما واکنش نشان داد.
کیومرث پوراحمد گفت: این روزها خبرهایى شنیدم، مبنى 
بر اینکه قرار است، مجوز ساخت سریال هاى شبکه نمایش 
خانگى از سازمان ســینمایى به صدا و سیما منتقل شود و  
وقتى از مدیران سازمان سینمایى هم پیگیر شدم،خیلى دقیق 
خبر نداشتند اما متأسفانه وقتى چنین شایعاتى شنیده ام بسیار 
متأسف شدم و مطمئن هستم اگر این اتفاق بى افتد، ما بازار 
تماشاى سریال هاى شبکه ماهواره اى GM را داغ کرده ایم. 
او ادامه داد: انگار مسئوالن محترم وظیفه جدى دارند مردم 
را تشویق به دیدن 
ى  شــبکه ها
خارجى کنند. 
مـن کـه 
بــه جز 

«شهرزاد» سریال هاى شبکه نمایش خانگى را ندیده ام،  اما 
نمى دانم در این سریال ها، مگر چه فیلى هوا کرده اند که قرار 

است، این تصمیم نابخردانه گرفته شود.
پوراحمد گفت: شخصًا معتقدم این سریال ها با هر کیفیتى 
بهتر از این است که مردم سریال هاى ترکى ببینند، به هرحال 
امثال من که به زیرنویس عادت داریــم بهترین فیلم ها و 
سریال هاى همه جهان را مى گیریم و مى بینیم اما مخاطبى 
که نمى تواند با زیرنویس فیلم ببیند، بهتر است با سریال هاى 

شبکه هاى نمایش خانگى سرگرم شود.
این کارگردان در بخشــى از ایــن مصاحبه یادآور شــد: 
فیلمنامه اى بسیار جذاب براى شــبکه خانگى دارم که قرار 
است به زودى وارد مرحله پیش تولید بشویم، این فیلمنامه 
دوســال به همت و با خالقیت سارا ســلطانى نوشته شده، 
اگر قطعى بشــود که مجوز ســریال هاى خانگى را صدا و 
ســیما مى دهد، قطعًا این فیلمنامه را کنار مى گذارم. چون 
نمى خواهم با دســتورالعمل ها و بُکــن و نَکن هاى صدا و 

سیما کار کنم.
کارگردان «شب یلدا» و «قصه هاى مجید» در پاسخ به اینکه 
این روزها چه مى کند؟ ادامه داد: ســخت غرق نوشتن یک 
قصه هســتم. تأکید مى کنم قصه، نه فیلمنامه. نوشتن این 
قصه چنان غرقم کرده که مدت هاست نه کتاب خوانده ام و 
نه فیلم دیده ام.  نوشتن براى من که نسبت به زبان فارسى 
حساســیت دارم بســیار زجرآور و با نهایت وسواس انجام 
مى شود و البته به همان میزان که زجرآور است، لذت بخش 

هم هست.

مهران غفوریان از تجربه هاى همکارى خود با سیروس گرجستانى و همچنین ناراحتى فرزند این هنرمند از درگذشت پدرش مى گوید.
غفوریان که مهمان تلفنى «پنج شنبه جمعه» رادیو ایران بود، در گفتگو با منصور ضابطیان اظهار کرد: منزل آقاى گرجستانى بودم و سیاوش پسر او مى گفت چهارشنبه مى خواستم بابا را 
بغل کنم، اجازه ندادند و گفتند باید جواب تست کروناى او بیاید و ببینیم که تست کرونا مثبت یا منفى است. در راه خانه بودم که گفتند تست کروناى پدر منفى است. پسر آقاى گرجستانى 

گریه مى کرد و مى گفت اى کاش زودتر گفته بودند و من پدرم را بغل کرده بودم.
این بازیگر افزود: سیاوش گرجستانى مى گفت پنج شنبه صبح در راه بیمارستان بوده که برایش پیام تسلیت مى فرســتادند. هنوز خبر فوت را نشنیده بود. به بیمارستان رسیده و با دکتر 

صحبت کرده و دکتر گفته است متأسفانه آقاى گرجستانى از دنیا رفته است.
غفوریان با اشاره به خاطره اى از سیروس گرجستانى گفت: افتخار این را داشتم که در بســیارى از کارها با او همکار بودم. از جمله فیلم «ناردون» آقاى حسن پور و سریال «زن بابا» که 

یکى از کارهاى خاطره انگیز من با آقاى گرجستانى بود.
مجرى فصل اول «اعجوبه ها» توضیح داد: در خاطرم هست یک سکانس 9 دقیقه اى مشترك سر سریال «زن بابا» به کارگردانى سعید آقاخانى با آقاى گرجستانى داشتیم. او استاد و 

پیشکسوت من بود و این همکارى برایم افتخار بود. بازى او آنقدر شیرین و جذاب بود که اصًال احساس نمى شد که این سکانس 9 دقیقه اى است.
وى تأکید کرد: واقعاً متأسف هستم. هرکدام از هنرمندان را که از دست دادیم جایشان پر نشده است. کسى را نداریم که بتواند نقش هایى را که سیروس گرجستانى بازى مى کرد ایفا کند 

و جاى او باشد./2145

آرزوى بغل کردن سیروس گرجستانى به دل فرزندش ماند

«آن مارى ســالمه»، بازیگر لبنانى که قرار اســت در فیلم 
سینمایى «کوسه»  بازى کند، وارد ایران شد.

فیلم ســینمایى «کوســه» به کارگردانى على عطشــانى و 
تهیه کنندگى سید محمد احمدى که چندى پیش در نیاوران 
کلید خورد، این روز ها در حال فیلمبردارى اســت و آن مارى 
سالمه، بازیگر سرشناس لبنانى براى ایفاى یکى از نقش هاى 

این فیلم پنج شنبه 12 تیرماه به ایران آمد.
آن مارى ســالمه داراى مدرك  کارشناسى ارشد در هنر هاى 
نمایشــى اســت و بازیگرى را از تئاتر شــروع کرده است. او 
بــا نقش آفرینــى در یک فیلــم ســینمایى لبنانى بــه نام

 «Galata Omri» در میان مردم شــناخته شد و با بازى 
در سریالى 200 قسمتى به نام «ریشــه ها» (جذور) در نقش 
«هنادى» دخترى که مورد تجاوز واقع شده بود، بسیار معروف 
شــد. ســپس با ایفاى نقش درپروژه هاى تاریخى و مدرن با 

کارگردان هاى ژاپنى، لبنانى و ایرانى همکارى کرد.
او تجربه بازیگرى در ایران را پیش از این در فیلم ســینمایى 
«آواز هاى سرزمین من» محصول مشــترك ایران و لبنان و 

سریال تلویزیونى «حوالى پاییز» داشته است.
تاکنون حضور مهدى هاشمى، مهران احمدى، سیما تیرانداز، 
بهناز جعفرى، ریحانه پارسا، محمدجواد جعفرپور، مهران رجبى، 
مهسا کامیابى و احمدرضا موسوى با حضور پژمان جمشیدى 
در «کوسه» که بر اساس فیلمنامه اى از پیمان عباسى ساخته 

مى شود، قطعى شده است.

بازیگر شناخته شده عرب 
وارد ایران شد

مهران مدیرى جمعه شب گذشــته در برنامه «دورهمى»، میزبان 
امیرحسین قهرایى، کارگردان و طراح دوربین مخفى در ایران بود.

قهرایى درباره برنامه ریزى براى شــوخى با مهران مدیرى گفت: 
تو زمانى بنز داشتى؛ من شــبیه آن را پیدا کردم و قرار بود ماشین ها 
جابه جا شود و یک کامیون آجر روى ماشین جایگزین بریزم و عکس 

العمل شــما را ضبط کنم. وى ادامه داد: با فرهاد پسرت هم در این 
باره هماهنگ کردم؛ اما وسط کار گفت بابام اگر بفهمد، از دست من 
ناراحت مى شــود. البته خودم هم وحشت مى کنم یک کامیون آجر 
روى ماشینم خالى کنند (خنده). مدیرى در ادامه گفت: اگر به خودم 

مى گفتى، همه چیز را برایت فراهم مى کردم (خنده).
در بخش دیگر، قهرایى به شوخى با رامبد جوان هم اشاره کرد و گفت: 
در برنامه «خندوانه» رامبد گفت چرا با من شوخى نکردى؟ من هم 
مدتى بعد، با کارگردان برنامه صحبت کردم و قرار شد با رامبد شوخى 
کنیم. رامبد اصوًال رانندگى نمى کند و یک راننده دارد. با آن آقا کلى 
تمرین کردم. قرار بود سر راه از یک موتورى یک بسته بگیرد؛ جلوتر 
پلیس موتورى را بگیرد و راننده با دیدن این صحنه بسته را به رامبد 
بدهد و بگوید آقاى جوان شما معروفید و پلیس بازرسى تان نمى کند، 

این بسته پیش شما باشد (خنده) مى خواستیم ببینیم رامبد بسته را 
قبول مى کند یا خیر.

مدیرى در اینجا گفت: من فکر مى کنم آن لحظه رامبد فکر مى کند، 
با بسته و محموله هاى خودش چه کند؟! (خنده).

قهرایى در ادامه عنوان کرد: دوبار برنامه ریزى کردیم، اما رامبد به 
راننده گفت که خودش به لوکیشن «خندوانه» مى آید. خالصه یک 
بار در مسیر با رامبد هماهنگ کردیم، اما متأسفانه راننده ترسید و به 
جاى اینکه محموله را به رامبد بدهد، از پنجره پرتش کرد بیرون! من 
هم مجبور شدم سناریو را تغییر بدهم. با بى سیم پلیس بلند بلند گفتم: 
«از آقاى رامبد جوان مواد گرفتیم. پس معلوم شد اینقدر مى خندد، 
بخاطر این اســت که مواد مى زند» (خنده). نهایتًا خودم را به رامبد 

نشان دادم و او گفت: تو دیوانه اى (خنده)./2148

«آخر خط» مجموعه تازه شبکه 3 سیماست که هر 
شب حوالى ساعت 21 روى آنتن تلویزیون مى رود. 
بخشى از سریال «آخر خط» به موضوع اینستاگرام 

و پولدار شدن عده اى از طریق آن مى پردازد.
على مسعودى، نویسنده و کارگردان سریال «آخر 
خط» درباره حواشــى حضور على صبورى در این 
سریال اظهار کرد: زمانى که على صبورى را براى 
این ســریال انتخاب کردم، ابتــدا او را در برنامه 
«خنداننده شو» شناختم و ســپس با او آشنا شدم، 
یعنى به عنوان یک جوانى که بچه مشهد بود براى 
شرکت در آن مســابقه آمده بود، او را مى شناختم. 
على خیلى شب ها به دفترم مى آمد تا متن هایش را 
با من چک کند و با هم تمرین مى کردیم. من اصًال 
نمى دانســتم که این آدم در فضاى مجازى کلیپ 
مى سازد و جزو شاخ هاى مجازى است. وقتى على 
در برنامه «خنداننده شو» اول شد، من در پیش تولید 
ســریالم بودم. صدایش کردم و به او گفتم که تو 
جوانى و االن هم خیلى خوشحالم که در «خنداننده 
شو» دیده شدى. ولى به قول معروف این یک اتفاق 
است و با یک گل هیچ وقت بهار نمى شود. به غیر از 
او دو سه نفر دیگر از بچه هاى «خنداننده شو» را نیز 

انتخاب کرده بودم.
مسعودى در ادامه بیان کرد: به این ترتیب کار را با 
على صبورى شروع کردیم و بعد از اینکه 15 جلسه 
از فیلمبردارى گذشــته بود، با من تماس گرفتند و 
گفتند که این آقا در فضاى مجازى کارهایى مى کند 
و من تازه آن موقع متوجه شدم. همان موقع هم به او 

تذکر دادم و گفتم على جان خواهشًا مقدارى از این 
فضا فاصله بگیر. ولى خب من به عنوان کارگردان 
تا یکجایى مى توانم صحبت کنــم، نمى توانم که 
با او درگیر شــوم و او را کتک بزنــم. در واقع باید 
کسان دیگرى با او برخورد کنند که بر مبناى همان 

صحبت هایى است که در باال عرض کردم. 
وى ادامه داد: من یک کارگردان هســتم و وقتى 
پانزده بیست روز بازیگرم جلوى دوربین آمده، دیگر 
نمى توانم او را عوض کنــم. مگر اینکه تهیه کننده 
بگوید تا همینجا که گرفتیم، خسارت همه را مى دهم 
و شما از اول همه صحنه ها را با یک بازیگر دیگر را 
بگیر. به طور کل عالقه مندم که با بازیگران جوان 
کار کنم و از همین رو خواستم به على صبورى به 

عنوان یک جوانى که در «خندوانه» دیده شــده، 
میدان بدهم. واقعاً هم بازیگر با استعدادى است.

این کارگردان همچنیــن درباره قرارداد ده ســاله 
على صبورى با تلویزیون نیز گفت: وقتى شــما یک 
بازیگر را در کار خود معرفى مى کنید، به نوعى روى 
او ســرمایه گذارى کردید و به او فرصت دادید تا در 
این عرصه وارد شود. اما بعضًا شــاهدیم که طرف 
بعد از یک یا دو ســال که از طریق تلویزیون چهره 
شد، دیگر نمى توان او را کنترل کرد. یعنى براى کار 
سوم و چهارمش قیمت هاى نجومى مى دهد که شما 
مى مانید. این اتفاق معادالت را به هم مى زند. از همین 
رو باید براى آن راهکارى در نظر گرفت. قرارداد على 

صبورى هم از همین رو بوده است./2147

کیومرث پوراحمد:  

با ُبکن و َنکن هاى صداوسیما کنار نمى آیم

 است./144توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را براى او به ارمغان آورد.

مه
غف
بغ
گر
این
ص
غف
یک
مج
پیش
وى
وج

على مسعودى: نمى دانستم على صبورى، شاخ مجازى است

روایت کارگردان «دوربین مخفى»
 از شوخى با رامبد جوان و مهران مدیرى

قهرایى: رامبد به من گفت 
تو دیوانه اى!

نئوالن محترم وظیفه جدى دارند مردم  نو نو نو نو نو او ادامه داد: انگار مس
را تشویق به دیدن 
ى  شــبکه ها
خارجى کنند. 
مـن کـه 
بــه جز 

اگر قطعى بشــود ک
ســیما مى دهد، قط
نمى خواهم با دســ

سیما کار کنم.
کارگردان«شب یلد
این روزها چه مى کن
قصه هســتم. تأکید
قصه چنان غرقم کر
نوش نه فیلم دیده ام.
حساســیت دارم بس
مى شود و البته بهه
همهست.

تعداد بسیار کمى از میان چهره هاى عصر طالیى هالیوود هنوز 
در قید حیات هستند و البته هنوز تیتر خبرها را به خود اختصاص 
مى دهند، «اولیویا دى هاویالند» یکى از چهره هاى منحصر 
به فرد سینماى هالیوود است که با رسیدن به سن 104 سالگى 

همچنان یک خط شکن محسوب مى شود. 
او آخرین بازمانده از نسل بازیگران اصلى فیلم معروف «بر باد 
رفته» محصول سال 1939 میالدى است و مسن ترین بازیگر 
برنده اسکار و در قید حیات سینماى جهان محسوب مى شود. 

اولین حضور هاویالند در ســینما در فیلم «رؤیاى شب نیمه 
تابستان» ســاخته «ماکس راینر» در سال 1935 رقم خورد و 
پس از آن کمپانى «برادران وانر» یک قرارداد هفت ساله براى 
همکارى با او منعقد کرد و «برادران وارنر» هاویالند را براى 
بازى در فیلم هاى «کاپیتان بالد» و «ماجراهاى رابین هود» 

انتخاب کرد. 
هاویالند براى بازى در فیلم «هر کس سوى خودش» (1946) 
موفق به کسب اولین جایزه اســکار شد و در سال 1949 نیز با 
فیلم «وارثه» براى دومین بار اسکار را به خانه برد. او در مجموع 

پنج بار نامزد جایزه اسکار شده است. 
آخرین حضور او به سال 1988 و بازى در فیلم تلویزیونى «زنى 
که او دوست داشت» بازمى گردد.  اولیویا دى هاویالند در سال 
1965 به عنوان اولین زن در رأس هیئت داوران بخش رقابتى 
جشنواره فیلم کن قرار گرفت، در حالى که سایر اعضاى هیئت 

داوران همگى از سینماگران مرد بودند. 
این بازیگر انگلیسى-آمریکایى در ســال2008 و در سن 92 
سالگى مدال ملى هنر آمریکا را دریافت کرد و در سال 2010 
نیز موفق به کسب نشان شوالیه از دولت فرانسه شد و در سال 

2017 لقب «Dame» را از «الیزابت دوم» دریافت کرد. 
بیش از 50 سال است که هاویالند در فرانسه سکونت دارد. در 
سال هاى گذشته به ندرت در انظار عمومى ظاهر شده است. 
اما او در سن 104 سالگى همچنان روپاست و دوچرخه سوارى 
مى کند. هاویالند در مصاحبه اى راز زندگى طوالنى و سالمتى 

خود را سه چیز بر   شمرده بود:«عشق، خنده و  سبکبالى.»

104سالگى آخرین بازمانده 
سینماى کالسیک هالیوود
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فقدان مدارك
ســند کمپانى و برگ ســبز خودرو سوارى 
ام وى ام مــدل H 315 بــه رنگ ســفید-
روغنى مــدل 1393 بــه شــماره موتور
MVM 477 FJAD 016727  و شماره شاسى 
NATFBAMDXD 1014079 به شماره پالك

 99 – 542 ى 59 متعلق به اعظم رســتمى 
به شــماره ملــى 1292461063 فرزند 
عبدالمطلب  مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

 سپاهان در یکى از حســاس ترین بازى هاى هفته بیست و سوم 
رقابت هاى لیگ برتر به مصاف تیم سایپاى البرز خواهد رفت.

 هفته بیست و سوم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس 
امروز یک شنبه 15 تیر ماه با برگزارى پنج دیدار پایان مى یابد که 
در یکى از این رقابت ها سپاهان در ورزشگاه شهید دستگردى به 

مصاف تیم سایپا خواهد رفت.
سپاهان در یکى از مهمترین دیدارهاى هفته بیست و سوم باید به 
مصاف سایپا برود؛ دیدارى سخت و حساس که نتیجه آن عالوه بر 
دو تیم، براى تیم هاى فوالد، شهرخودرو، استقالل و تراکتور حائز 
اهمیت بوده و با هر نتیجه اى غیر از پیروزى زردپوشان اصفهانى 
احتمال تغییر در جدول و هموارتر شــدن قهرمانى پرسپولیس 

وجود دارد.
ســپاهان در حالى آماده مصاف با سایپا مى شود که هفته گذشته 
تیم قعر جدولى گل گهر ســیرجان را با دو گل شکســت داده و 
باالتر از تیم هاى فوالد و شهرخودرو در رده دوم جدول جاى دارد. 
زردپوشــان اصفهانى از 22 دیدار قبلى خود ده برد و ده تساوى و 
دو شکست به دســت آورده و با 40 امتیاز در تعقیب پرسپولیس 

صدرنشین است.
در آن سو، بازیکنان سایپا در شــرایطى آماده میزبانى از سپاهان 
مى شوند که در ســه بازى آخر خود دو شکست و یک تساوى به 
دست آورده و شرایط خوبى ندارند. حاصل کار سایپا در 22 هفته 
قبلى چهار برد، هشت تساوى و ده شکست بوده و با 20 امتیاز در 

رده سیزدهم جدول قرار گرفته است.

سپاهان مقابل سایپا محکوم به برد اســت، شاگردان قلعه نویى 
على رغم شانس اندکشــان براى قهرمانى، تمایل ندارند فاصله 
10 امتیازى شان با پرســپولیس افزایش یابد و شرایط قهرمانى 

سرخ هاى پایتخت را راحت تر کنند.
از طرف دیگر فاصله امتیازى اندك ســپاهان با تیم هاى فوالد، 
شهرخودرو، تراکتور و اســتقالل و رقابت شدید این تیم ها براى 
کسب سهمیه، چاره اى جز پیروزى و کســب امتیاز کامل براى 

شاگردان قلعه نویى باقى نگذاشته است.
ســپاهان که در نیم فصل دوم با افت نســبى روبه رو شده بود، از 
تعطیلى موقت لیگ بهترین بهره ممکن را برده و هفته گذشــته 
مقابل گل گهر بازگشت پرشکوهى به رقابت هاى این فصل داشت. 
در فاز هجومى سپاهان شرایط ایده آلى داشته و خط حمله این تیم 
با استفاده از انگیزه باالى استنلى در کنار حضور بازیکنان آماده اى 
مانند حسینى، محبى، شهباززاده، رفیعى، کریمى و نورافکن شدیداً 

زهردار شده است.
بزرگ ترین امتیاز مثبت تیم قلعه نویى برخوردارى از انسجام تیمى 
و نظم دفاعى قابل توجه اســت که مى تواند کار را براى تیم هاى 
مقابل بسیار سخت کند. سپاهان در فاز دفاعى شرایط بسیار خوبى 

داشته و مدافعان این تیم در آمادگى کامل به سر مى برند.
در آن سو، سایپا در فصل جارى شــرایط خوبى نداشته و همراه 
با ابراهیم صادقى در خطر ســقوط قرار دارد، فاصله کم امتیازات 
تیم هاى پایین جدول و کورس شــدید آنها در هفته هاى پایانى 
براى فرار از سقوط، براى نارنجى پوشان جاره اى جز کسب پیروزى 

باقى نگذاشته و شــاگردان صادقى با تمام قوا به مصاف سپاهان 
خواهند آمد.

سایپا تیم جوان و جنگنده اى است که در فاز هجومى شرایط چندان 
خوبى نداشته و غیبت گلزن اصلى این تیم دست ابراهیم صادقى 

را خالى تر از قبل کرده است. اما نقطه  ضعف اصلى سایپا را 
مى توان در خط دفاعى جستجو کرد؛ جایى که مدافعان 

جوان این تیم اشتباهات فردى زیادى داشته و این 
موضوع فرصت خوبى براى مهاجمان سپاهان 

محسوب مى شود.
ســایپا با 30 گل خورده بعد از پیکان، 

شاهین شهردارى بوشهر و 
ماشین سازى بدترین 

خط دفاعى لیگ 
را در اختیار دارد که 

نشان از ضعف عمده 
این تیم در فاز دفاعى است.

با وجود این، ســپاهان مقابل 
ســایپا کار ســختى را پیش  رو دارد. روحیه جنگندگى و میل به 
برترى جویى بازیکنان این تیم، سایپا را به یکى از سرسخت ترین 
تیم هاى حاضر در لیگ تبدیل کرده است. از طرف دیگر نوع بازى 
درگیرانه سایپایى ها در کنار نیاز وافرشان به پیروزى باعث مى شود 
تا سپاهانى ها کار راحتى را در پیش نداشته باشند. باید منتظر ماند و 

دید حوادث فوتبال به نفع کدام تیم رقم مى خورد.

زردپوشان امروز در ورزشگاه دستگردى به میدان مى روند

سپاهان علیه محصوالت سایپا

کارشناس فوتبال کشورمان گفت: تیم سپاهان اصفهان در بازى با گل گهر سیرجان بسیار با 
کیفیت و در قامت یک مدعى قهرمانى ظاهر شد.

احمد جمشیدیان در مورد هفته اول لیگ برتر فوتبال پس از تعطیالت چند ماهه، اظهار کرد: 
کیفیت بازى هاى لیگ برتر بعد از تعطیلى چند ماهه مســابقات قابــل قبول نبود. تعطیالت 
طوالنى مدت، مصدومیت بازیکنان تأثیرگذار تیم ها و گرمــاى هوا بر کیفیت بازى هاى این 
هفته تأثیر منفى گذاشت. اکثر تیم ها به جز پرسپولیس، فوالد و سپاهان از شرایط ایده آل خود 

دور بودند. به نظر مى رسد تیم ها با گذشت زمان به شرایط عادى خود برگردند.
جمشیدیان در خصوص وضعیت باشگاه سپاهان تصریح کرد: تیم سپاهان خیلى 

عملکرد خوبى داشت و به طور کامل بر بازى مسلط بود. این 
تیم با هدایت قلعه نوعى به خوبى از تعطیالت استفاده 

کرده و جدى ترین رقیب پرسپولیس در راه قهرمانى 
است. وى در پایان گفت: تیم استقالل تهران در 

بهترین حالت باید براى قهرمانى جام حذفى 
تالش کند. این تیم در لیگ برتر فقط به کسب 
سهمیه امیدوار خواهد بود، زیرا چند تیم خوب 
در باالى جدول هستند. شهر خودرو کیفیت 
خوبى دارد، تراکتور هم مى تواند به روند خوب 

گذشته باز گردد. همچنین فوالد خوزستان 
در دو بازى قبلى خود پیروز شده 

و بــا توپ پر بــه لیگ 
برگشته است.

احمد جمشیدیان: 

سپاهان همچنان جدى ترین رقیب 
صدرنشین است

برگردند. دور بودند. به نظر مى رسد تیم ها با گذشت زمان به شرایط عادىخود
جمشیدیان در خصوص وضعیت باشگاه سپاهان تصریح کرد: تیم سپاهان خیلى 

عملکرد خوبى داشت و به طور کامل بر بازى مسلط بود. این 
تیم با هدایت قلعه نوعى به خوبى از تعطیالت استفاده 

قهرمانى کرده و جدى ترین رقیب پرسپولیس در راه
است. وى در پایان گفت: تیم استقالل تهران در 

حالت باید براى قهرمانى جام حذفى بهترین
تالش کند. این تیم در لیگ برتر فقط به کسب 
سهمیه امیدوار خواهد بود، زیرا چند تیم خوب 
در باالى جدول هستند. شهر خودرو کیفیت 
خوبى دارد، تراکتور هم مى تواند به روند خوب 
خوزستان گذشته باز گردد. همچنین فوالد

در دو بازى قبلى خود پیروز شده 
و بــا توپ پر بــه لیگ 

برگشته است.

با نظر مثبت اعضاى کمیته فنى حمید استیلى بار دیگر هدایت تیم زیر 23 ساله هاى ایران را 
برعهده خواهد گرفت.

 تیم زیر 23 ســال ایران باید خود را براى حضور در مسابقات مقدماتى قهرمانى آسیا در ژوئن 
2021 آماده کند. مسابقات قهرمانى زیر 23 سال آسیا هر دو سال یک بار برگزار مى شود که یک 
دوره در میان این بازى ها به بهانه صعود به المپیک برگزار خواهد شد. به تازگى هم مسابقات 
قهرمانى زیر 23 سال آســیا و صعود به المپیک در تایلند برگزار شد که تیم ایران با وجود ارائه 
بازى هاى خوب در برابر حریفان موفق به صعود نشــد. دوره بعدى این بازى ها تنها با انگیزه 

قهرمانى آسیا برگزار خواهد شد.
گفتنى است در مسابقات قهرمانى زیر 23 سال آسیا در تایلند که جنبه صعود به المپیک را داشت 
حمید استیلى سرمربى تیم بود که در نهایت نتوانست امیدها را به المپیک رهنمون کند. کمیته 
فنى اما بر این عقیده است با توجه به تجربیات خوبى که حمید استیلى از این بازى ها اندوخته(!) 
مى تواند مربى خوبى در ادامه مسیر براى این تیم باشــد و این بار قصد تعویض در کادر فنى 
تیم امید را ندارد. اتفاقى که در گذشته به دفعات رخ داده بود. نمونه اش در دوره قبل تیم امید 
در مسیر صعود به المپیک چهار مربى را به خود دید! ابتدا و در مسابقات مقدماتى قهرمانى زیر 

23 سال آسیا و در بیشکک امیر حسین پیروانى سرمربى تیم بود. در ادامه هدایت 
تیم به کرانچار محول شد! فرهاد مجیدى سومین مربى تیم امید لقب گرفت و در 
نهایت هم حمید استیلى در مســابقات تایلند روى نیمکت تیم نشست در حالى 

که حتى در کشــورهاى عربى حوزه خلیج فارس تیم ها در همه این 
ســال ها با یک مربى به کار خود ادامه دادند. نمونه اش قطر 

که با سانچس شروع کرد و با سانچس هم بازى ها را به 
پایان برد و در نهایت هم همانند ایران موفق به صعود به 

المپیک توکیو نشد.
همانطور که اشاره شــد این بار کمیته فنى قصد تغییر 
رویه دارد و همانند دوره قبل مى خواهد از وجود حمید 
اســتیلى در رأس کادر فنى تیم امید بهره ببرد. حمید 

استیلى به تازگى با پیشنهاد هدایت تیم ملى جوانان 
هم روبه رو شــد که در یک تصمیم درست به 

دلیل ناآشنایى با تیم و همچنین فرصت 
کم باقیمانده تا شروع بازى هاى 

جام ملت هاى آسیا و انتخابى 
جام جهانى هدایت این 

تیم را قبول نکرد!

دوباره تو استیلى؟

دست آو
قبلى چه
رده سیز

ى ر یم ی روى ی ب ر ى ی ی
شــورهاى عربى حوزه خلیج فارس تیم ها در همه این 

ک مربى به کار خود ادامه دادند. نمونه اش قطر 
و با سانچس هم بازى ها را به  کرد س شروع
 نهایت هم همانند ایران موفق به صعود به 

 نشد.
شاره شــد این بار کمیته فنى قصد تغییر 
مانند دوره قبل مى خواهد از وجود حمید 
بهره ببرد. حمید رأس کادر فنى تیم امید

گىبا پیشنهاد هدایت تیم ملى جوانان
ــد که در یک تصمیم درست به 

 با تیم و همچنین فرصت
 تا شروع بازىهاى

ى آسیا و انتخابى 
هدایت این

کرد!

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نشست این 
هفته خود که به احتمال قوى على کفاشیان هم 
در آن شرکت خواهد کرد در مورد مبلغ قرارداد 

کریم باقرى تصمیم خواهد گرفت.
کریم که یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد 
دارد گزینه فدراســیون فوتبال براى دستیارى 
اســکوچیچ در تیم ملى اســت. کریم در این 
خصوص هفتــه پیش با دبیر کل فدراســیون 
فوتبال نشســتى را برگزارى کرد، همچنین با 

سرمربى تیم ملى.
کریم باقرى مشکلى براى جدایى از پرسپولیس 
نــدارد. یحیــى گل محمدى، ســرمربى تیم 
پیش تر به باشگاه گفته بود مخالفتى با جدایى 
کریم باقرى و حضــور او در کادر فنى تیم ملى 
ندارد. از سویى قرارداد مربیان همانند بازیکنان 
نیســت و با وجود قرارداد هم مى توانند اردوى 
تیم را ترك کنند و به تیم جدیدى ملحق شوند. 
هر چند در این خصوص مسائل مالى بین مربى 
و باشگاه در صورت تضییع حق یکى از طرفین 
در کمیته تعیین وضعیت قابل بررسى است. اما 
کریم رابطه بسیار خوبى با باشگاه پرسپولیس 
دارد و جدایى او پیــش از اتمام قراردادش هیچ 
مشکلى براى وى ایجاد نخواهد کرد. مهم در 
این بین مبلغ مالى است که فدراسیون فوتبال به 

کریم باقرى پیشنهاد مى دهد.
دبیر کل در نشستى که با کریم باقرى داشته به 
وى اعالم کرده که موضوع دستمزد وى در تیم 
ملى این هفته در نشســت هیئت رئیسه مطرح 
و نتیجه را به او اعالم خواهد کرد. بر اســاس 
توافق طرفین مقرر شــده کریم در پایان فصل 
جارى با جدایى از اردوى پرسپولیس به اردوى 
تیم ملى ملحق شــود. قرارداد کریم باقرى در 
این فصل کمتر از دو میلیارد تومان اســت اما 
با افزایشى که در ســال آینده خواهد داشت از 
عدد دو میلیارد تومان فراتــر خواهد رفت. در 
صورتى که فدراســیون فوتبال کریم باقرى را 
راضى به حضور در اردوى تیم ملى نماید نشان 
مى دهد براى اولین بــار در تاریخ فوتبال براى 
مربى ایرانى تیم ملى هزینــه میلیاردى کرده 
است. با وجود دستمزدهاى کالنى که به مربیان 
خارجى پرداخت مى شــود همواره دســتمزد 
مربیــان ایرانى تیم هاى ملى کــم بوده، حتى 
کمتر از مربیان باشگاهى. باالترین عددى که تا 
اکنون به مربى ایرانى پرداخت شده 500 میلیون 

تومان و به فرهاد مجیدى در تیم امید بوده.
و در نهایت به نظر مى رسد قرارداد کریم باقرى 
در تیم ملى مى تواند این تابو را بشکند؛ پراخت 
دســتمزد اندك به مربیان در تیم هاى ملى به 

بهانه اینکه ایرانى اند.

تابو شکنى آقا کریم

ــاگردان صادقى با تمام قوا به مصاف سپاهان 

نگنده اى است که در فاز هجومى شرایط چندان 
ت گلزن اصلى این تیم دست ابراهیم صادقى 

رده است. اما نقطه  ضعف اصلى سایپا را
عى جستجو کرد؛ جایى که مدافعان 

باهات فردى زیادى داشته و این 
وبى براى مهاجمان سپاهان 

خورده بعد از پیکان، 
بوشهر و 

ین 

مده 
ىاست.

اهان مقابل 
تى را پیش  رو دارد. روحیه جنگندگى و میل به 
را به یکى از سرسخت ترین نان این تیم، سایپا

یگ تبدیل کرده است. از طرف دیگر نوع بازى 
ا در کنار نیاز وافرشان به پیروزى باعث مى شود 
حتى را در پیش نداشته باشند. باید منتظر ماند و 

به نفع کدامتیم رقممى خورد.

تاریخ و محل برگزارى ادامه دیدارهاى لیگ قهرمانان آســیا در منطقه 
غرب مشخص شد.

در شرایطى که بعد از انجام دو بازى در مرحله گروهى، رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا به دلیل شیوع کرونا به حالت تعلیق در آمده، اکنون قرار است 
ادامه این مسابقات تا مرحله نیمه نهایى در منطقه غرب آسیا به میزبانى 

قطر در دوحه برگزار شود.
قطر که اکنون خود را مهیاى میزبانى از جــام جهانى 2022 مى کند، در 
آستانه آزمون بزرگى قرار گرفته و قرار است از 16 تیم منطقه غرب آسیا در 
لیگ قهرمانان آسیا میزبانى کند. طبق اعالم غیر رسمى، این مسابقات از 

تاریخ 24 شهریور ماه در قطر و با حضور 16 تیم منطقه غرب برگزار خواهد 
شد و به صورت 48 ساعت استراحت براى هر تیم و متمرکز تا مرحله نیمه 
نهایى دنبال خواهد شد. مرحله نیمه نهایى در تاریخ 12 مهر انجام خواهد 
شد. تیم ها براى انجام مسابقات باید در تاریخ 20 شهریور در دوحه حضور 
یابند و در کمپ هایى که براى آنها در نظر گرفته شده است، اردوى خود را 
برپا کنند. از ایران، تیم هاى استقالل، سپاهان، پرسپولیس و شهرخودرو 
در لیگ قهرمانان حضور دارند و باید چهار دیدار باقیمانده خود در مرحله 
گروهى را مقابل رقبا دنبال کنند و در صورت صعود به حضورشان در اردوگاه 

دوحه ادامه خواهند داد.

واقعًا حافظه مدیران فوتبالى ما اینقدر ضعیف است یا خود را به 
فراموشى زده اند؟ سخنگوى باشگاه سپاهان موضوع مذاکره 
آبى هاى پایتخت با امیر قلعه نویى را که مدتى اســت بر سر

 زبان ها افتاده صرفًا یک شایعه مى داند و معتقد است ژنرال تا 
زمانى که با هر باشگاهى قرارداد داشته «کامًال متعهد به قرارداد 
بوده و صرفًا تمرکز خود را بر موفقیت تیم تحت مربیگرى خود 

معطوف مى کند». 
اگر یادآورى چگونگى جدایى این سرمربى «کامًال متعهد» در 
پایان فصل هفدهم از جمع سبزپوشان اصفهان و سردرآوردنش 
در تیم همشهرى براى مسئوالن باشگاه سپاهان سخت است 
مى توانند از ســعید آذرى، مدیرعامل سابق ذوب آهن در این 
مورد کمک بخواهند تا برایشــان بگوید که چطور به محض 
پایان یافتن لیگ، ژنرال دســت ذوبى ها را در پوســت گردو 

گذاشت و به سپاهان نقل مکان کرد. 
جالب آنجاســت که آذرى هم آن زمان با مطرح شدن شایعه 
گفتگوى سپاهانى ها با سرمربى تیمش با اطمینان خاطر از این 
مى گفت که امکان ندارد قلعه نویى با سپاهانى ها مذاکره کرده 
باشد و به او نگفته باشد، ضمن اینکه در فصل هفدهم لیگ برتر 
گاندوها توانسته بودند با هدایت امیرخان عنوان نایب قهرمانى 
رقابت ها را از آن خود کنند و به هیچ وجه قصد قطع همکارى 

با او را نداشتند.
اصًال چرا راه دور برویم کافى است مدیران باشگاه سپاهان کمى 
به عقب برگردند و پیشنهاد نیمکت تیم ملى به قلعه نویى را در 
ذهنشان مرور کنند. اگر به روند نزولى عملکرد سپاهان پس از 
کاندیدا شدن سرمربى اش براى هدایت تیم ملى و فاصله گرفتن 

این تیم از صدر جدول خوب دقت کنند، حســاب کار دستشان 
مى آید و با قطعیت نمى گویند این قبیل مسائل ولو در حد شایعه 

نمى تواند بر روى کار و تمرکز سکاندار یک تیم تأثیر بگذارد. 
خود ژنرال هم که گفته قبًال ســابقه داشــته اواســط لیگ 
پیشنهاداتى از سوى ســایر تیم ها به سمت او روانه شود و این 
موضوعى است که خواجه حافظ شــیرازى هم آن را مى داند، 
مشکل آنجا به وجود مى آید که قلعه نویى به بازیکنان جوان 
و آینده دارى که به خواســت او به جمع طالیى پوشان اضافه 
شده اند اشــاره مى کند. بازیکنانى که اگر مسئوالن باشگاه 
ســپاهان دســت نجنبانند براى تمدید قراردادشان هیچ بعید 
نیســت پس از جدایى ژنرال از جمع طالیى پوشان، همراه او 
راه خروج از سپاهان را در پیش بگیرند. ممکن است در صورت 
تحقق «شــیطنت» مذکور در پایان فصل، بالیى که دوسال 
پیش سپاهانى ها با قلعه نویى بر سر تیم همشهرى آوردند، این 
بار بر سر خودشان نازل شود، آن هم توسط یکى از تیم هایى 
که به قول همین امیر خان «از نظر بودجه اى 40 درصد باالتر 

از سپاهان» هستند.
مبادا سوت پایان لیگ به صدا در آید و همکارى سپاهان و قلعه 
نویى هم به اتمام برســد و امیر قلعه کار دست قلعه طالیى ها 
بدهد؛ ژنرال غیر از افتخارات منحصر به فرد فراوانى که دارد، 

سوابق خاص خودش را هم دارد!

قصه قلعه نویى و سپاهان؛ تکرار ترك تیم و ...

بازیکن سابق استقالل و تیم ملى به عنوان سرمربى جدید سپیدرود کار را در ادامه فصل لیگ 
دسته اول دنبال خواهد کرد.

پس از برکنارى نادر دست نشان از باشگاه ســپیدرود این باشگاه با مهدى پاشازاده به عنوان 
سرمربى به توافق رسید.

مهدى پاشازاده، ملى پوش پیشین و نامدار فوتبال ایران سابقه مربیگرى در تیم هاى گسترش 
فوالد، پارسه و بادران تهران، شهردارى تبریز، آلومینیوم اراك، شاهین بوشهر و پارس جنوبى 

جم، نساجى مازندران و چندین تیم دیگر را دارد.
پاشازاده موفق شده با تیم هاى آلومینیوم اراك، گسترش فوالد تبریز، شهردارى تبریز، پارس 

جنوبى جم و شاهین بوشهر به لیگ دسته اول فوتبال ایران صعود کند.

پاشازاده سپید شد

لیگ قهرمانان تا نیمه نهایى در قطر انجام مى شود

مرضیه غفاریان

سعید نظرى
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مزایده
شماره مزایده: 139904302003000039 تاریخ ثبت: 1399/04/11 آگهى مزایده اموال 
غیرمنقول (اسناد ذمه): براساس پرونده اجرایى شــماره 139604002003000373/1 به 
شماره بایگانى 9600769/1 تمامت شش حبه و هشتاد و ســه صدم حبه (6/83) مشاع از 
سى و شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 1045 فرعى از 5000 اصلى 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت هشــتصد مترمربع با حق آبکشى از چاه عوامل 
واقع در باغ 94 فرعى و حق المجرى بوسیله خیابان احداثى از باغ 1043 فرعى و حق الشرب 
تابعه از مادى طبق معمول محل، مورد ثبت شــماره 185395 در صفحه 2 دفتر 997 دفاتر 
بخش پنج ثبت اصفهان با مالکیت آقاى حسن امیرى فرزند محمد که برابر نامه هاى شماره 
1396/05/10- 139605802024001274 و 1396/42/415473- 1396/06/25 و 
139885602024009620- 1398/11/19 اداره ثبت اسناد و امالك منطقه جنوب اصفهان 
به نام نامبرده سابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات ششدانگ پالك مرقوم عبارت است از 
شماًال به طول شانزده (16) متر به دیوار باغ 5000/827، شرقا به خط مفروض مستقیم به 
طول پنجاه (50) متر به باغ شــماره 5000/1049، جنوبا به خط مســتقیم به طول شانزده 
(16) متر به خیابان احداثى، غربا به خط مفروض مستقیم به طول پنجاه (50) متر به قطعه 
باغ 5000/1044 . ضمنًا حســب گزارش هیأت کارشناســان رســمى دادگسترى شرح 
پالك مرقوم عبارت اســت از قطعه زمینى داراى یک برگ سند به شماره دفترچه مالکیت 
021882- 94/الف که پس از رعایت بر اصالحــى، باقیمانده برابر وضعیت موجود و پروانه 

صادره هفتصد و بیست و پنج ممیز بیست صدم (725/20) متر مربع واقع در شمال بن بست 
12 مترى داراى پروانه ساختمانى به شــماره 6/92/27251 مورخ 1392/12/28 در هشت 
سقف با مساحت 4281 مترمربع و 2980 مترمربع مســکونى در شش طبقه،  محل مذکور 
در زمان بازدید بصورت مجموعه هشت طبقه که ســازه اسکلت بتن و سقف دال بتن آرمه، 
دیوارهاى حایل و برشى طبقات زیرزمین، دیوارهاى برشى و رمپ سرویس پله طبقات، دیوار 
محیطى طبقات بصورت آجر سفال( سه طبقه ضلع شمالى اجرا نشده)، همچنین عقب نشینى 
در قسمت شمال طبقه آخر و جانپناه بام حدود نود سانتى متر اجرا شده است. با توجه به موارد 
فوق و موقعیت محل و مساحت موجود و نوع بنا و با در نظر گرفتن جمیع جهات مسلم قضیه 
و دیگر شرایط مؤثر در ارزیابى و بدون لحاظ نمودن بدهى، دیون و منع قانونى  جهت فروش، 
ارزش تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى مذکور به مبلغ نود و هشت میلیارد و 
پانصد میلیون (98/500/000/000) ریال توسط هیأت کارشناسان رسمى دادگسترى ارزیابى 
گردید. طالبین مى  توانند به آدرس اصفهان خیابان آبشار اول کوچه رضوان پالك 9 کدپستى 
8165663957 مراجعه و از مورد مزایده دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره به عهده برنده مزایده است. 
مزایده از ساعت 9 صبح الى 12 روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 در شعبه اول اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شرقى ابتداى خیابان الهور طبقه 
چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد و مورد مزایده تمامت شش حبه و هشتاد و سه صدم 
حبه (6/83) مشاع از سى و شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 1045 

فرعى از 5000 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان از مبلغ هجده میلیارد و ششصد و هشتاد 
و هفت میلیون و ششصد و سى و هشت هزار و هشتصد و هشتاد و نه (18/687/638/889) 
ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى دادگســترى شروع و به هر شخصى که 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان چاپ و منتشر خواهد 
شد. توضیحاً خریداران جهت شرکت در جلسه مزایده با واریز ده درصد از کل مبلغ پایه مزایده 
به حساب شــماره IR 090100004061013207670192 تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اصفهان و شناسه واریز 998108561161070070570000000000 
امکان حضور در جلسه مزایده را دارند. تاریخ انتشــار: 1399/04/15 م الف: 896509 زهرا 

یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/116
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پالك  شــماره 4805 فرعى مجزى شده از 
پالك 1951  فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به 
نام آقاى مرتضى علینقیان  فرزند ابراهیم در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1399/05/07 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 

بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 
1399/04/15  -م الف:  900547 -محمد على ناظمى اشــنى -کفیل ثبت اسنادوامالك 

بخش مهردشت/4/144  
فقدان سند مالکیت

خانم عطیه ایمانیان بیدگلى به استناد دو برگ استشــهادیه محلى که امضاى شهود رسما 
گواهى گردیده مدعى اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالك 651 
فرعى از 6 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل که سند مالکیت به شماره سریال 
020916 ب 94  صادر و تسلیم گردیده که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور 
ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل اسناد به ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى اسناد مالکیت مزبور صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد.م الف: 900481 عباس عباس زادگان – رییس ثبت اسناد و امالك آران 

و بیدگل/4/145

کروناویــروس SARS-CoV-2 بعــد از آلودگى تعداد 
زیادى از افراد، در طول مسیر خود جهش هاى زیادى یافته 
است. یک سویه خاص، معروف به D614G نسبت به انواع 
جهش هاى قبلى براى آلوده کردن ســلول هاى انســانى 
سازگارى بیشترى یافته و به سرعت افراد زیادى را آلوده کرده 

و حاکم بر جهان شده است.
پیش از ماه مارس، D614G  فقــط در چند مکان جهان و 
بیشتر در اروپا گسترده شده بود؛ بااین حال، تغییرات کوچک 
در پروتئین سنبله ویروس (برآمدگى روى سطح ویروس که 
به منظور شروع عفونت به گیرنده هاى سلولى وصل مى شود) 
باعث شده است که D614G براى آلوده کردن انسان سازگار 

شــود. در اواخر ماه مارس، D614G که در حال حاضر در 
سراسر جهان وجود دارد، تبدیل به سویه غالب و جایگزین 
D614 شد. دکتر «توشان دى سیلوا»، مدرس ارشد بالینى 

بیمارى هاى عفونى دانشگاه شفیلد، از ابتداى همه گیرى، 
مطالعه نوع جدید جهش ژنوم D614G در آزمایشــگاه را 
آغاز کرده اســت. از آن زمان مشخص بود که جهش هاى 
قوى تر وجود دارد؛ بااین حال، دى سیلوا دریافت که جهش 
در دنیاى واقعى نسبت به آزمایشگاه قوى تر است. دى سیلوا 
در بیانیه اى گفت که توانایى ویروس در عفونت افراد افزایش 
مى یابد اما خوشــبختانه در این مرحله، به نظر نمى رســد 

ویروس هاى  D614G باعث بیمارى شدیدترى شوند.

ابتالى 120 نفر به کرونا در یک مراســم عروسى، 57 
هرمزگانى در عروســى کرونا گرفتند، در مراسم تشییع 
جنازه اى در کهگیلویــه و بویر احمد بیش از 20 خانم به 
کرونا مبتال شدند، یک مبتال به کرونا در همدان 48 نفر را 
آلوده کرد، 70 نفر در مراسم عروسى در شهرستان قشم 
و 73 نفر نیز در مهمانى در بندرعبــاس به کرونا مبتال 
شدند، ابتالى 40 نفر به ویروس کرونا در یک عروسى در 
چهارمحال و بختیارى، ابتالى 30 نفر به کرونا در مراسم 
ترحیمى در یکى از روستاهاى خراسان جنوبى، اینها تنها 
چند نمونه از اخبار ابتالى افراد به کرونا پس از شرکت در 

مراسم عروسى و عزاست.

محمد مهدى گویا، رئیــس مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت اظهار کرد: کرونا چون از راه تنفس 
انتقال پیدا مى کند،  درمان آن بدون واکســن در کوتاه 
مدت بسیار دشــوار اســت. این ویروس قدرت سرایت 

بسیار باالیى دارد.
گویا بیان کرد: اگر امشــب 150 نفر در مراسم عروسى 
شرکت مى کنند سه روز بعد 120 نفر به این بیمارى مبتال 
مى شوند که نشان از قدرت باالى آن است. در ابتدا تصور 
مى کردند قدرت و شــدت بیمارى زایى این ویروس کم 
است، اما امروز به این نتیجه رسیده اند شدت بیمارى زایى 

بسیار باالیى دارد./2151

شناسایى جهش جدید 
کروناویروس

مراسم هایى که مرگ 
توزیع مى کنند

چند ایرانى کرونا گرفته اند؟
دکتـر مسـعود مردانى، عضـو کمیته    ایسنا|
کشور کرونا گفت: براى آگاهى از درصد ابتالى افراد 
یک منطقه به کرونا، از تست هاى سرولوژى استفاده 
مى شود که در همین راسـتا در ایران نیز این تست به 
صورت رندوم انجام شده و متوجه شدیم که تا االن 18 
میلیون ایرانى یعنى حدود 20 درصد جمعیت کشور به 

این بیمارى مبتال شده اند./2152

برگزارى کنکور اشتباه است
متخصـص  محـرز،  مینـو    خبرفورى|
بیمارى هاى عفونـى و عضو کمیته کشـورى کرونا، 
درباره تبعات برگزارى کنکور به شکل حضورى گفت: 
برگزارى کنکور اشـتباه اسـت. البتـه داوطلب کنکور 
مى تواند ماسک بزند و در طول جلسه هم ماسک را از 
صورتش بر ندارد، اما تحمل ماسک در ساعات طوالنى 
مشکل اسـت. محرز افزود: اگر مسـئوالن امر بتوانند 
داوطلبان را اجبار کنند کـه فاصله گذارى اجتماعى به 
فاصله یک و نیم متـر را رعایت کنند و ماسـک بزنند 

برگزارى آزمون اشکالى به دنبال ندارد. /2153

ورزش دوباره تعطیل مى شود؟
افزایش آمار مبتالیـان و مرگ و میر    ایسنا|
ناشى از شیوع ویروس کرونا در کشـور موجب شد تا 
متولیان ورزش با زبانى تهدیدآمیز، نسبت به تعطیلى 
مجدد رویدادها و اماکن ورزشـى در صـورت رعایت 
نکردن دستورالعمل هاى بهداشتى سخن بگویند. در 
نهایت باید منتظر ماند و دید کـه افزایش آمار نگران 
کننده  ناشى از شیوع ویروس کرونا مجدداً  عامل اصلى 

تعطیلى ورزش ایران خواهد بود؟/2154

آگهى تغییرات
شرکت طراحان رباتیک سپاهان شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 1770 و 
شناسه ملى 14006244963 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
* آقاى امیرحســین بینایى با دریافت مبلغ 
660000 ریال از صندوق شرکت از شرکت 
خارج گردید در نتیجه ســرمایه شرکت از 
مبلغ 2660000 ریال به مبلغ 2000000 
ریال کاهش یافت و ماده 4 اساســنامه به 
شرح ذیل اصالح شــد . ماده 4 اصالحى : 
سرمایه شرکت مبلغ 2000000 ریال نقدى 
است که تماماً به صورت نقد پرداخت ودر 
اختیارمدیرعامل شرکت قرار گرفت .شرکا 
فعلى و میزان سهم الشرکه هریک به شرح 
ذیل مى باشد : آقاى مسعود واحدى دارنده 
660000 ریال سهم الشرکه و خانم فاطمه 
صادقى دارنده مبلغ 1340000 ریال سهم 
الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (900618)

آگهى تغییرات
شرکت ریحان تگرگ اصفهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 20457 و شناسه ملى 10260413208 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/28 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : على 
بمان رجبى شــهر بابکى کدملى 4469369829 و 
نعمت اله گلستانى به کدملى 1249647533 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند.روزنامه کثیر االنتشارنصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالى 1398 به 
تصویب رســید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (900578)

آگهى تغییرات
شــرکت ســرما کده نقــش جهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 37342 و شناســه ملى 
10260549047 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/03/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : على بمان رجبى شهر بابکى به کدملى 
4469369829 و نعمت اله گلســتانى به کدملى 
1249647533 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. تراز سال مالى 1398 به 
تصویب رسید./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (900579)

آگهى تغییرات
شــرکت دیده رایــان صنعتــى اصفهان شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 1821 و شناسه ملى 
14007641203 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1399/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ســرمایه شــرکت از طریق مطالبات حال شده 
ســهامداران و باالبردن ارزش اسمى ســهام از مبلغ 
1000000 ریال به 500000000 ریال افزایش یافت و 
ماده4 اساسنامه بشرح زیر اصالح شد: ماده 4 اصالحى: 
سرمایه شرکت مبلغ 500000000 ریال نقدى است 
که به1000سهم 500000 ریالى بانام عادى منقسم 
گردیده وتماما پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (901257)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع غذایى مرال پرور اسپادانا سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 8261 و شناســه ملى 
10260293560 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/03/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : على بمان رجبى شــهر بابکى کدملى 
4469369829 و نعمــت الــه گلســتانى کدملى 
1249647533 بترتیب بســمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.

روزنامه کثیر االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالى 1398 به تصویب رسید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (900580)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهندسین مشاور ایمن راه آسیا ملل درتاریخ 1399/04/09 به شماره ثبت 64956 به شناسه ملى 14009244351 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات فنى ، مهندسى  ، مشاوره ،طراحى ، تحقیقاتى و 
یا مجموعه خدمات مشاوره و نظارت بر اجرا و ساخت و اجرا و بهره بردارى مرتبط به تخصص هاى گروه هاى مهندسى آب (شهرسازى ، ساختمانهاى آموزشى ،

ورزشى , ساختمانهاى مسکونى , تجارى ، ادارى ، صنعتى و نظامى، معمارى داخلى، ساماندهى و توانمند سازى بافتهاى فرسوده و سکونتگا ههاى غیر رسمى، 
طراحى شهرى ) ، راه ترابرى (راه ســازى ، راه آهن ، فرودگاه ها ، بندرسازى و سازه هاى دریایى ،ترافیک )،مهندسى کشــاورزى (کشاورزى , منابع طبیعى و 
دامپرورى  ،  شیالت و آبزیان  ، فضاى ســبز  ، گلخانه و مجتمع هاى گلخانه اى ) ، زمین شناسى و معدن (پى جویى و اکتشاف معدن ، آماده سازى و بهره بردارى 
معادن  ، بجزاستخراج و اکتشاف وبهره بردارى ازمعادن نفت وگازو پتروشیمى، کانه آرایى و فرآورى مواد )، تخصص هاى مشترك(ایمنى و کاهش خطرات پدافند 
غیر عامل  ، زمین شناسى ، هواشناسى  ، سازه ، تاسیســات برق و مکانیک ، ژئوفیزیک , بازرسى فنى ، نقشه بردارى زمینى میکروژئودزى ، نقشه بردارى زمینى 
 GIS هیدروگرافى ، نقشه بردارى زمینى فتوگرامترى  ،ژئوفیزیک ، محیط زیست  ، مطالعات جعرافیایى و برنامه ریزى فضایى ، سیستم هاى اطالعات جغرافیایى
و مقاوم سازى ) و نظارت بر اجرا و خدمات مشاوره در دوران بهره بردارى و نگهدارى کلیه تخصص هاى فوق الذکر ، شرکت در مناقصات دولتى و خصوصى ، امور 
بازرگانى و تولیدى تجهیزات و فن آورى  ، خدمات پشتیبانى شامل تعمیر و نگهدارى کلیه تخصص هاى فوق الذکر ، شرکت در مناقصات دولتى وخصوصى ، امور 
بازرگانى و تولید تجهیزات و فن آورى  ، خدمات پشتیبانى شامل تعمیر و نگهدارى ساختمان و ماشین آالت ، نگهدارى و خدمات فضاى سبز , امور بهره بردارى 
از تاسیسات 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 پروین ، کوچه گلبرگ 4 ، خیابان پروین اعتصامى ، پالك 64 ، ساختمان موعود ، طبقه سوم کدپستى 8198796601 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/6970 مورخ 1399/02/29 نزد بانک تجارت شعبه سعادت آباد با کد 6970 پرداخت گردیده است والباقى در 
تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى شاهرخ ارشدى به شــماره ملى 1280286407 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیررضا ارشدى به شماره ملى 1990674542 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى میرشکارقمشلوئى 
به شماره ملى 4650119766 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،
 سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محسن صالحى به شماره ملى 1263272983 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى امیرعلى 
ارشدى به شماره ملى 1271467178 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (901235)

روى موج کووید-19

این روزها که ویروس کرونا روى دیگرى از خود را نشان 
داده و تنها راه مقابله با آن رعایت فاصله اجتماعى است، 
کارهاى خالقانه اى در سراسر دنیا انجام مى شود تا رعایت 

این فاصله در عرصه مد حفظ شود.
در یکى از این اقدامات، دانش آمــوزان مدارس چینى با 
استفاده از بادکنک، نوار مقوا و سایر مواد عجیب و غریب 
که در دســترس همه اســت، کاله هاى خانگى را تهیه 
کرده اند که آنها را ترغیــب مى کند که از یکدیگر فاصله 
داشته باشند. این کاله ها که در فضاى مجازى تحسین 
جهانیان را به خود جلب کرده انــد و به عنوان یک طرح 
خالقانه مطرح شــده؛ اما یک ســبک قدیمى است که 
سابقه تاریخى آن به 1000 ســال پیش در کشور چین 

باز مى گردد.
 «آیلین چنگین چو»، استاد دانشــگاه دوك، درباره این 
کاله ها گفته است: «کاله هاى بچه ها شباهت چشمگیرى 
به لباس هاى رسمى سلسله "سونگ" در چین دارد که با 

دو بال سیاه از هر طرف مشخص مى شدند.»
وى در توییتر خود نوشــت: «این ســتون هاى افقى در 
کاله هاى رسمى سلسله سونگ به معناى ایجاد فاصله 
براى جلوگیــرى از توطئه مقامات در حیــن حضور در 

مکان هاى رسمى بود.»
اما این فقط یک نمونه از چیزى است که نشان مى دهد 
عرصه مد و لباس توانسته در زمینه ایجاد فاصله گذارى 
اجتماعى نقش داشته باشد زیرا در طول قرون متمادى، 
سبک هاى مختلفى براى پوشش ایجاد شــده تا از آنها 
براى رسیدن به اهداف اجتماعى، سیاسى و البته بهداشتى 

استفاده شود.
در حین شیوع طاعون، پزشکان از ماسک هاى منقاردار 
و پوشش سرتاســرى براى جلوگیرى از بیمارى استفاده 

کردند. این لباس چنان معروف شد که تا امروز هم یک 
لباس در کارناوال هاى ونیزى است.

اگر چند قرن جلوتــر بیاییم در عصــر ویکتوریا، نوعى 
اخالق مدارى ُمد شــد که با پارچه  هاى آهاردار زمخت، 
دامن هایى حجیم طراحــى مى کردند. این دامن ها براى 
ایجاد فاصله مؤدبانه بین زن و مرد در محیط هاى اجتماعى 

طراحى  شد و موضوع مد در اواسط قرن نوزدهم را تعریف 
کرد. گرچه این دامن ها زمینه اخالقى داشتند اما ناخواسته 
مراقبت هاى بهداشتى را براى بیمارى هایى  همچون وبا و 
آبله ایجاد کردند. به همین ترتیب،  کاله هاى پر پیچ و خم 
در جوامع قرن هاى 18 و 19 که با زمینه اخالقى شرایطى 

را براى رعایت فاصله اجتماعى بازى کردند.

سازمان جهانى بهداشت (WHO) به کشورهاى 
درگیر با شیوع کروناویروس تأکید کرد تا به جاى 
مناقشه و درگیرى به واقعیت هاى موجود در مورد 
این ویروس آگاهى داشته باشند و کنترل بیمارى 

را به دست آورند.
دکتر «مایک رایان»، رئیس فوریت هاى پزشکى 
سازمان جهانى بهداشت گفت: ضرورت دارد تا افراد 
از خواب بیدار شوند و واقعیت هاى موجود در مورد 
بیمارى کووید-19 را بپذیرند. اطالعات موجود و 

شرایطى که در آن قرار داریم دروغ نیستند.
رئیس فوریت هاى پزشکى سازمان جهانى بهداشت 
در پاسخ به وضعیت مشاهده شده در کشورهایى 
همچون برزیل و مکزیک که به رغم افزایش تعداد 

مبتالیان، محدودیت ها تاحدودى برداشته شده، 
هشدار داد: بســیارى از کشورها آنچه اطالعات و 
شواهد در مورد این بیمارى نشان مى دهند، نادیده 

مى گیرند.
وى گفت: به جــاى قرنطینه کردن کل کشــور 
مى توان در حد امکان محدودیت ها را در مناطقى 
که احتمال انتقال بیمارى پایین اســت تا حدودى 
لغو کرد و از طریق اقداماتى همچون رعایت فاصله 
گذارى اجتماعى، شستشــوى دست ها و قرنطینه 
مبتالیان، شــیوع ویروس را تحت کنترل داشت. 
اما در مناطقى که گسترش ویروس کنترل ناپذیر  
اســت الزم است اقدامات ســختگیرانه تر اعمال

 شود.

«آنتونــى فاوســى»، یکــى از برجســته ترین 
متخصصیــن بیمارى هــاى عفونــى در آمریکا 
مى گوید: واکســن هاى کووید- 19 تــا پایان ماه 

ژوئیه وارد مرحله آخر مى شوند.
این متخصص برجسته بیمار هاى عفونى در آمریکا 
تأکید کرد: واکسن ضد کروناى آمریکا تا پایان ماه 
وارد مرحله آخر مى شود و تاکنون موفق عمل کرده 
و در بدن افراد علیه ویروس کرونا آنتى بادى تولید 

کرده است.
 رئیس انستیتوى ملى آلرژى و بیمارى هاى عفونى 
خاطرنشان کرد: ما شاید اوایل زمستان یک واکسن 
ایمن و مؤثر علیه کرونا داشته باشیم. در صورتى که 
کارایى واکسن شــرکت آمریکایى «مدرنا» ثابت 
شود، ســالیانه 500 میلیون دوز از آن تولید خواهد 

شد و از سال 2021 امکان افزایش ظرفیت تولید به 
یک میلیارد دوز نیز وجود دارد.

کاندیداهاى واکســن کووید-19 تا پایان ماه وارد 
مرحله بالینى مى شــوند و سایر نامزدهاى واکسن 
ویروس کرونا در اوت، سپتامبر و اکتبر به مرحله آخر 

کارآزمایى بالینى مى رسند.
این خبر در حالى منتشر شده که شرکت «مدرنا» 
در رأس تالش هاى ساخت واکسن کشور قرار دارد؛ 
کارآزمایى مرحله آخر واکســن ضد کروناى این 
شــرکت اواخر این ماه با حضور 30 هزار دواطلب 
انجام مى شود. به گفته «مدرنا»، داوطلبانى که در 
ماه مِ ى تحت آزمایش مرحلــه دوم قرار گرفته اند، 
نتایج اولیه مثبت را نشــان داده اند و بدن آنها آنتى 

بادى هاى ضد ویروس تولید کرده است.

تأکید WHO بر لزوم کنترل کووید-19

واکسن ضدکروناى آمریکا موفق عمل کرد 

وقتى سابقه فاصله گذارى اجتماعى از دل تاریخ مى گذرد

بازگشت به مدهاى قرون گذشته
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هر انسان معمولى به طور متوسط نزدیک به یک سوم شبانه روز را در خواب 
به سر مى برد. خواب بخش مهمى از زندگى است که انرژى مورد نیاز براى 
فعالیت سایر ساعت هاى شبانه روز را به انسان مى دهد و از آن مهمتر سالمت 

فرد را تضمین مى کند.
اما بســیارى از افراد به نحوى خواب آرام ندارند و این موضوع ســالمت 
جسمى و روحى آنها را تحت تأثیر قرار مى دهد. بســیارى از افراد در طول 
شــب بارها بى دلیل از خواب بیدار مى شــوند و دیگر نمى توانند به خواب 
روند. بعضى افراد شب به قدرى ســخت مى خوابند که صبح بسیار خسته و 
بى انرژى هستند و در مواردى نیز افراد با مشکل عذاب آور بى خوابى روبه رو

 هستند.
همه این موارد که کیفیت خواب را تحت تأثیر قرار مى دهد، اختالالت خواب 
نامیده مى شود که در طوالنى مدت مى تواند منجر به بیمارى هاى دیگر در 
فرد شود. در مواردى که این اختالالت شدید مى شود و ماه ها فرد را درگیر 
مى کند، الزم است به پزشک مراجعه شود تا هم علت بروز مشکل برطرف و 

هم از بروز عوارض بیشتر جلوگیرى شود.
بى خوابى رایج ترین اختالل خواب است که تقریبًا نیمى از انسان ها بارها در 
طول زندگى خود آن را تجربه مى کنند. سخت به خواب رفتن، بیدار شدن 
به دفعات در طول شب و بى خواب شدن در میانه خواب و نیمه شب همه از 
عالیم بى خوابى است که اگر ادامه پیدا کند، مى تواند مشکالت دیگرى را 

براى فرد ایجاد کند.
بى خوابى ممکن اســت در اثر انواع آلرژى، عفونت یــا بیمارى هاى دیگر، 
مصرف برخى داروها، مشــکالت روانى، تأثیرات محیطى، استرس شدید، 
تغذیه نامناسب، تغییر سبک زندگى یا تغییرات محیطى ناخواسته به وجود 
آید. در بیشتر موارد بعد از رفع علت بى خوابى، مشکل حل مى شود. اما اگر این 
اختالل براى یک ماه و بیشتر ادامه پیدا کند، به یک مشکل بزرگ و تحمل 
ناپذیر تبدیل مى شود. بى خوابى ممتد مى تواند تمرکز را کاهش دهد، باعث 

بدخلقى، زودرنجى و عصبانیت شدید شود.

وقتى تنفس سخت مى شود
انسداد مجارى تنفسى هنگام خواب یکى از مشکالت شایع بسیارى از افراد 
است. نکته عجیب این است که آمارها نشان مى دهد 80 درصد افراد از این 
اختالل که هنگام خواب بروز پیدا مى کند، آگاه نیستند. در این اختالل فرد 
به دلیل بسته شدن قسمت فوقانى سیستم تنفسى نمى تواند به خوبى نفس 

بکشد و اکسیژن به خوبى به ریه ها نمى رسد.
در این حالت مغز فرمان بیدارى مى دهد تا فرد عمیق تر نفس بکشد و کمبود 
اکسیژن را جبران کند. با تکرار این روند مغز اجازه وارد شدن به بخش خواب 
عمیق را نمى دهد و بدن براى روز بعد آماده نیست. در نتیجه فرد بدون آنکه 
علت را بداند، بعد از بیدارى و در طول روز احساس خستگى، عدم تمرکز و 

افسردگى پیدا مى کند.

سندرم پاى بى قرار
سندرم پاى بى قرار یک اختالل عصبى اســت که معموًال موقع نشستن و 
استراحت فرد پاى خود را ناخواسته تکان مى دهد و در مواردى در خواب نیز 
این عادت تکرار مى شود. این حالت ممکن است در بیدارى چندان آزاردهنده 
نباشد، اما در زمان خواب باعث اختالل در خواب عمیق و بروز سایر عوارض 

ناشى از بى خوابى در افراد مى شود.
افرادى که در طول روز زمان زیادى با این ســندرم درگیر هستند، احتماًال 
در زمان خواب نیز با این مشکل مواجه مى شوند و بهتر است براى متوقف 

ساختن آن تالش کنند.

فلج خواب
یکى از قدیمى ترین اختالالت خواب که با باورهاى خرافى همراه اســت، 
اختالل فلج خواب است که بسیارى آن را با عنوان بختک خواب مى شناسند. 
در این اختالل شایع معموًال فرد از خواب بیدار مى شود و هوشیار و آگاه است، 
اما نمى تواند حرکت یا صحبت کند. این اختالل ممکن است در اوایل خواب، 
میانه یا هنگام بیدار شدن از خواب رخ دهد، اما در بیشتر موارد در مرحله میانى 

و بین یک تا سه ساعت بعد از شروع خواب رخ مى دهد.
این اتفاق در واقعیت نه یک موضوع ترسناك و نگران کننده، بلکه اتفاقى 

مشخص و داراى دلیل است. در مواردى عضالت اسکلتى 
افراد هنگام مرحله خواب عمیق، بى حرکت و به عبارتى 

فلج موقت اســت. اگر مغز در همین هنگام بیدار و 
هوشیار شود، در حالى که بدن هنوز توان حرکت پیدا 
نکرده است، فرد از خواب بیدار شده و احساس فلج 

بودن مى کند.
جمعیت زیادى از انسان ها در طول زندگى خود حداقل 

یک بار این پدیده را تجربه مى کنند و به دلیل ناشناخته 
بودن اتفاق، ممکن است به تجربه اى ترسناك براى افراد 

تبدیل شود. علت اصلى این اتفاق و عوارض ناشى از آن هنوز 
به درستى شناخته نشده است اما این پدیده بیشتر در افرادى 

دیده شده است که دچار اســترس شدید هستند یا ساعت خواب 
بسیار کم یا بسیار زیاد دارند.

حمله خواب در بیدارى
همان طور که بى خوابى در شــب 
مى تواند آزاردهنده و نگران کننده 
باشــد، حمله خــواب در روز نیز 

اختالل دیگرى است که مى تواند 
براى انسان مشکالت زیادى به وجود 

آورد. بعضى افــراد در طول روز 

و هنگام انجام فعالیت هاى معمول روزانه با حملــه ناگهانى خواب مواجه 
مى شوند که نمى توانند آن را کنترل کنند.

گرچه این اختالل به اندازه بى خوابى شایع نیســت و تعداد افراد کمترى را 
درگیر مى کند، امــا در مواردى مثل هنگام رانندگى یــا انجام فعالیت هاى 

حساس نگران کننده است.
در موارد حاد ممکن است فرد بدون نشانه اى خاص، حتى وسط غذا خوردن یا 
حرف زدن، ناگهان به خواب رود و بعد از چند دقیقه بیدار شود. اگر این حالت 
تکرار شود ممکن است خطراتى فرد را تهدید کند و به همین دلیل مراجعه به 

پزشک براى برطرف کردن این حالت توصیه مى شود.

4 دلیل که خواب شیرین را از شما مى گیرد

الت خواب که با باورهاى خرافى همراه اســت، 
 بسیارى آن را با عنوان بختک خواب مى شناسند. 
ًال فرد از خواب بیدار مى شود و هوشیار و آگاه است، 
بت کند. این اختالل ممکن است در اوایل خواب، 
 خواب رخ دهد، اما در بیشتر موارد در مرحله میانى 

 از شروع خواب رخ مى دهد.
موضوع ترسناك و نگران کننده، بلکه اتفاقى 

ت. در مواردى عضالت اسکلتى 
میق، بى حرکت و به عبارتى 

ز در همین هنگام بیدار و 
دن هنوز توان حرکت پیدا 
بیدار شده و احساس فلج 

در طول زندگى خود حداقل 
 مى کنند و به دلیل ناشناخته 
 تجربه اى ترسناك براى افراد

 اتفاق و عوارض ناشى از آن هنوز 
ست اما این پدیده بیشتر در افرادى 

ســترس شدید هستند یا ساعت خواب 
د.

دارى
 شــب 
ن کننده 
روز نیز 

مى تواند 
دى به وجود 

ل روز 

و ى ی و ین ن ر ر ىبر بر پز

آگهى تغییرات
شرکت آریانا گستر اسپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 17246 و شناســه ملى 
10260381708 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1398/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : حمیدر ضا ابو طالبى به شماره ملى 
0569913640 ، رضــا حاجى احمدى به 
شماره ملى 1288136625 و منصور قاسم 
آقایى به شــماره ملى 1291153608 به 
عنوان اعضاى هیــأت مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب و یداله عابدینى به شماره 
ملــى 1091024200 به ســمت بازرس 
اصلى، مســعود ابراهیمى به شــماره ملى 
0569901731بــه ســمت بــازرس 
على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهى به 1398/12/29 مورد تصویب قرار 
گرفت. روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (900636)

آگهى تغییرات
شرکت آریانا گستر اســپادانا سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 17246 و 
شناســه ملــى 10260381708 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : حمیدرضا ابوطالبى به شماره ملى 
0569913640 به سمت مدیرعامل و 
نایب رئیس هیئــت مدیره ورضا حاجى 
احمدى به شماره ملى 1288136625به 
رئیس هیئــت مدیره و منصور قاســم 
آقایى به شــمارملى 1291153608 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل همراه 
با مهر شــرکت معتبر میباشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (900623)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود احیاء سرویس لیان درتاریخ 1399/02/03 به شماره ثبت 64439 به شناسه 
ملى 14009093010 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و نگهدارى، تعمیر، ســرویس، بازسازى، خرید و فروش کلیه لوازم 
خانگى و سیستمهاى حرارتى وبرودتى و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب-برق-گاز- فاضالب –بخار) 
خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها 
و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى 
و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از 
بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصــالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله هشت بهشت شــرقى ، خیابان بى سیم ، کوچه شهید 
حســن معینى 16[9] ، پالك- 104 ، مجتمع آفتاب ، پالك قدیمى 117 ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپســتى 
8157797644 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقاى علیرضا مالدارى به شــماره ملى 0013266691 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه آقاى مسعود نور شرق به شماره ملى 1288142331 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا مالدارى به شماره ملى 0013266691و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقاى مسعود نور شرق به شماره ملى 1288142331و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیر عامل و رئیس هیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (901232)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص الوا تجارت ســپاهان درتاریخ 1399/02/07 به شــماره ثبت 64466 به شناسه 
ملى 14009100260 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :• بازرگانــى در زمینه صادرات و واردات کلیه اقالم مجــاز در زمینه پنبه،پلى 
استر،اکریلیک،پارچه،نخ،کلیه محصوالت نساجى،ماشین آالت و قطعات صنعت نساجى،لوازم یدکى ماشین 
آالت . • خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. • شــرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى. • اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى. • استفاده از تسهیالت مالى و اعتبارى بانک ها و 
موسسه هاى مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. • عقد هرگونه قرارداد و مشارکت 
با اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى و خارجى پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح . درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله چهارباغ خواجو ، خیابان چهارباغ خواجو ، بن 
بست ابوذر[20] ، پالك- 6 ، پالك قدیمى116 ، طبقه دوم کدپستى 8143767674 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 50000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 500000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 50000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 13999060 مورخ 1399/02/02 
نزد بانک ملت شعبه خواجو اصفهان با کد 91983 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمد عزیزى 
به شماره ملى 1091931100 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مرتضى عزیزى علویجه به 
شماره ملى 1292477601 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم الهام داورى به شماره ملى 1292863595 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مسعود اصغرى به شماره ملى 1287087337 به سمت بازرس اصلى به 
مدت یک سال مالى آقاى محسن صابرى به شماره ملى 1293043613 به سمت بازرس على البدل به مدت یک 
سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (900571)

بدن انسان یک سیســتم پیچیده و شگفت انگیز 
اســت که حتى براى انجام کار هــاى مختلف، 
زمانبندى مشخصى را به خود اختصاص مى دهد. 
در واقع تمام انسان ها در بدن خود یک زمان سنج 
اصلى دارند که این زمان سنج در هیپوتاالموس 
مغز شــما قرار دارد و مانند رهبرى در زمان هاى 
مختلف روز، پیام ها و سیگنال هاى هدایت کننده 

به سراسر بدن شما مى فرستد.
آگاهى از ساعت هاى اختصاصى بدن در کیفیت 
زندگى بسیار حائز اهمیت است که در ادامه شما را 
با این زمان هاى شگفت انگیز بدن آشنا مى کنیم:

ساعت 6 تا 9 صبح نباید خرید کنید، زیرا گرسنه 
هستید. تحقیقات نشان مى دهد افراد گرسنه 60 
درصد بیشتر خرید مى کنند. نکته جالب این است 
که بیشتر افراد بعد از سیر شدن، آن خرید دلشان 

را مى زند.
در صورت نیاز به تزریق هر آمپولى ساعت 9 صبح 
بهترین زمان است، زیرا عوارض ناشى از تزریق 
آمپول در این زمان به حداقل مى رســد و بدن در 

مقابل اشعه ایکس مقاومت مى کند.
ســاعت 10 صبح حرارت بدن باالست؛ بنابراین 
بدترین ســاعت بــراى اندازه گیــرى تب بدن 
محسوب مى شــود. بین ســاعت هاى 10 تا 12 
احتمال سکته هاى قلبى بیشتر از هر زمان دیگرى 

است.
ساعت 11 صبح ممکن اســت در معاینات قلبى 
(الکتروکاردیوگرافى) اشتباهاتى رخ دهد و مشکل 
قلب در این لحظه دیده نشود. همچنین بدن در 
این ساعت کامًال آماده اســت تا مسائل ریاضى 

سخت را حل کند.

ســاعت 14 تا 14 و 30 دقیقه بــراى افرادى که 
از دندانپزشــکى ترس دارنــد، بهترین موقعیت 
اســت. چون افراد در این زمان کمتر احســاس 

درد مى کنند.
ســاعت 16 عصر براى ورزش کــردن بهترین 
ساعت است. همچنین فشار و گردش خون بدن 
در بهترین حالت است و بیشتر از هر ساعتى روى 

الغرى افراد تأثیر مى گذارد.
ســاعت 17 عصر کلیه و مثانه خوب کار مى کند. 
در واقع زمانى است که ناخن و مو ها رشد خوبى 
دارند و اسید معده افزایش مى یابد. براى همین در 
این ساعت احتمال خونریزى و حتى سقط جنین 

هم بیشتر است.
ســاعت 19 عصر براى افرادى که داروى فشار 
خون مصرف مى کنند، مهم است. در این ساعت 
فشــار خون کاهش مى یابد و تأثیر دارو دو برابر 
مى شود. همچنین تأثیر دارو هاى ضد افسردگى 

هم در این ساعت بسیار زیاد است.
ساعت 20 شــب میزان چربى کبد کاهش پیدا 
مى کند و خون کثیف بیشــترى به قلب مى رسد.

کسانى که آلرژى و آســم دارند یا آنتى بیوتیک 
مصرف مى کنند باید این ســاعت دارو مصرف 
کنند، چون در این ســاعت دارو بیشترین میزان 

تأ ثیر را دارد.
البته باید به این نکته توجه داشــت که افزایش 
ناگهانى هورمون هــا در دوران نوجوانى و بلوغ 
ساعت زیستى بدن را دچار تغییر مى کند و عقب 
مى اندازد. البته به مرور زمان و در زندگى، دوباره 
ساعت هاى اختصاصى بدن مانند عادت خواب و 

بیدارى به دوران قبل از بلوغ بر مى گردد.

با زمان هاى شگفت انگیز بدنتان آشنا شوید 

سرفه یکى از شایع ترین عالیم بیمارى کووید-19 است اما چه زمانى سرفه را مى توان 
نشانه این بیمارى دانست؟

تشخیص به موقع ابتال به کووید-19 به منظور پیشگیرى از انتقال آن و جلوگیرى از 
بروز دیگر پیامدهاى آن حائز اهمیت است. یکى از راه ها، بررسى چگونگى سرفه کردن 
است تا مشخص شود سرفه از بیمارى کووید-19 نشأت گرفته یا عوامل و بیمارى هاى 

دیگر موجب سرفه شده است.
سرفه ناشى از بیمارى کووید-19 خشک و مداوم است و فرد را دچار تنگى نفس مى کند. 
به همین دلیل است که این بیمارى بافت هاى ریه را تحریک مى کند. با پیشروى بیمارى 
در بافت هاى آسیب دیده ریه مایع جمع مى شود که در این شرایط فرد احساس تنگى 

نفس بیشترى را تجربه مى کند زیرا بدن قادر به تأمین اکسیژن مورد نیاز خود نیست.
به گفته متخصصان، سرفه هاى گاه به گاه نگران کننده نیست اما زمانى که سرفه ها 
براى هفته ها ادامه پیدا کند، همراه با خون باشد، موجب تغییر رنگ خلط شده، با تب، 

احساس منگى و خستگى همراه باشد ضرورت دارد بیمار به پزشک مراجعه کند.
افراد ممکن است بر اثر شرایط و بیمارى هاى دیگر و نه بیمارى کووید-19 دچار عالی م 
سرفه شوند. سرفه مرطوب با خلط همراه است اما سرفه خشک مشابه با آنچه در بیماران 
مبتال به کووید-19 مشاهده مى شود با خلط همراه نیست و به طور معمول از قسمت 
پشت گلو آغاز مى شود. همچنین در سرفه خشک مجراى تنفسى باز نمى شود و اغلب 

افراد این سرفه را آزاردهنده توصیف مى کنند.
هرچند، ممکن است ابتدا سرفه خشک باشد و در نهایت به سرفه مرطوب تبدیل شود. 
این شرایط در بیماران مبتال به ذات الریه مشاهده مى شود که اغلب فرد دچار سرفه هاى 

پیشرفت بیمارى کیسه هاى هوایى ریه با ترشحات خشک شــده اما با 
شده و موجب بروز سرفه مرطوب مى شود.التهابــى پر 

در تابســتان داغ ناآگاهانه، لباس هاى گرم انتخاب نکنیــد. لباس هایتان را از جنس و 
رنگ هاى خنک انتخاب کنید تا کمتر اذیت شــوید. در تابســتان ها اینقدر لباس هاى 
اشتباهى مى پوشیم که بر اثر تعریق بیش از اندازه مدام مجبوریم آنها را بشوییم و طى 
شستشوهاى بسیار، لباس هایمان از بین مى روند و دیگر ُکپ قشنگى در تن  نخواهند 
داشت. به همین  سادگى از پولى که براى خرید لباس هایمان هزینه مى کنیم تنها در مدت 

کمى و حداقل استفاده را مى بریم. 
اول بهتر است رنگ هاى تابستانه را بشناسید:  سفید، کرم، آبى روشن (آبى آسمانى)، سبز 
روشن (سبز کاهویى)، آجرى، گلبهى، صورتى روشن، قرمز، نسکافه اى، طوسى روشن 
و زرد. تا حد امکان از رنگ هاى تیره استفاده نکنید؛ زیرا بیشتر از رنگ هاى دیگر گرما 
را جذب مى کنند و رنگ هاى تیره باعث  مى شوند تعریق بدن باال برود. در این صورت 
باید لباس هایتان را بعد از هر بار استفاده بشویید. موادهاى شستشو به مرور زمان بر رنگ 
و جنس لباس هایمان اثر منفى مى گذارند تا جایى که دیگر لباس هایمان قابل استفاده 

نیستند. 

اما جنس لباس در تابستان چه باید باشد؟
لباس هایتان را از جنس نخ طبیعى انتخاب کنید که اغلب بر روى آنها درج شــده است  
(cotton).   هر چه درصد نخ لباس بیشتر باشــد، لباس، خنک تر و عمر طوالنى ترى 

خواهد داشت.

پنبه نیز طبیعى است؛ اما بعد از مدتى گول مى اندازد و گرم تر از جنس نخ است.  البته با 
یک ژیلت نو، از شر این پنبه هاى گلوله شکل چسبیده به لباس مى توانید خالص شوید. 

لباس هایى که بیش از اندازه نرم و لطیف هستند درصد پنبه  بیشترى دارند.
جنس پارچه هایى که اصطالحاً به آنها (مواد) مى گویند ساخته شده از فرآورده هاى نفتى 
است که نه تنها به شدت گرم هستند؛ بلکه به عنوان دم ُکنى عمل مى کنند. یعنى اجازه  
خروج گرما را از بدن نمى دهند. به همین دلیل تعریق در اینچنین لباس هایى  چندین برابر 

بیشتر شده و زودتر بو مى گیرند.

چه زمانى سرفه نشانه کرونا است؟در تابستان چه بپوشیم؟ 

وگیرى از 
رفه کردن

مارى هاى 

س مى کند. 
ى بیمارى 
س تنگى

 نیست.
ه سرفه ها 
ده، با تب، 

کند.
چار عالی م 
در بیماران 
از قسمت 
ود و اغلب 

این شرایط در بیماران مبتال به ذات الریه مشاهده مى شود که اغلب فرد دچار سر
پیشرفت بیمارى کیسه هاى هوایى ریه با ترخشک شــده اما با 

شده و موجب بروز سرفه مرطوب مالتهابــى پر 
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هیئت مدیره

معاون فن آورى اطالعات بانک ایران زمین به رسمیت 
شناختن احراز هویت غیرحضورى در نظام بانکى براى 
تداوم فعالیت بانک ها با توجه به شیوع ویروس کرونا را 

ضرورى دانست.
فرهاد اینالوئى گفت: بحران کرونا در دنیا و به تبع آن در 
ایران منجر به استقبال عامه مردم از خدمات غیرحضورى 
شده و در حال حاضر شرکت هایى در این فضا توانسته اند 
فعالیت خود را اســتمرار و توســعه دهند کــه با ایجاد 
زیرســاخت هاى الزم خدمات غیرحضــورى متنوعى 

باارزش افزوده را به مشتریان خود ارایه دهند. 
وى افزود: این فضا فرصت خوبى را براى شبکه بانکى 
کشور به وجود آورده تا با تقویت زیرساخت هاى خود بتواند 
خدمات متنوع ترى را به  صورت غیرحضورى به مشتریان 
خود عرضه کند؛ البته براى ارایه خدمات الکترونیکى به 
مردم و توســعه بانکدارى دیجیتال در کشور نیازمند به 

رسمیت شــناختن احراز هویت غیرحضورى در شبکه 
بانکى هستیم تا مردم بتوانند با روش هاى غیرحضورى 
نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند و از بسیارى از خدمات 

بانکى که الزمه آن احراز هویت است، بهره مند شوند.
اینالوئى گفت: احــراز هویت دیجیتال الزمه توســعه 
بانکدارى دیجیتال اســت و این مهم در شرایط کنونى 
کشــور اولویت باالیى دارد و بانک مرکزى نیز با درك 
این نیــاز کمیته اى تخصصى در ایــن بخش با حضور 
متخصصان صنعت راه اندازى کرده که فعالیت ها در این 
 EKYC بخش خوشبختانه به نتیجه رسیده و پیش نویس
نیز نهایى و به شوراى عالى مبارزه با پول شویى ارایه شده 
که در صورت تأیید آن از ســوى این شورا وتصویب در 
هیات دولت با تعیین سازوکار آن از سوى بانک مرکزى 
بهره گیرى از احراز هویت غیرحضورى مى تواند در شبکه 

بانکى به رسمیت شناخته شود.
معــاون فــن آورى اطالعات بانــک ایــران زمین 
مى گوید:  بانکدارى دیجیتال درواقع همان کارى است 
که بانک هاى کشور در حال انجام آن هستند و از جنس 
تحول است که از وضعیت بانکدارى فعلى به بانکدارى 
دیجیتال برســیم و براى حرکت در این مسیر بانک ها 
تنها نیازمند ابزار هستند که مهم ترین آن، همان استقرار 
احراز هویت غیرحضورى در شبکه بانکى است و در کنار 
آن فرآیندها در بانک ها دیجیتالى مى شــوند و تعامل با 

مشتریان تسهیل مى شود.
وى گفت: بانک دیجیتال یــک بانک تمام الکترونیک 
محسوب مى شود که درگذشــته در کشور نیز دو مجوز 
در این بخش براى بانک آرین و امین صادرشده بود که 
به سرانجام نرسید. بانک دیجیتال مى تواند بانکى بدون 

شعبه باشد که تمام عملیات در آن به صورت الکترونیکى 
و با اســتفاده از ابزارهاى دیجیتال انجام مى شود و اگر 
نیازمند شعبه باشد از شعب بانک هاى دیگر بهره مى گیرد 
که تأسیس چنین بانک هایى نیازمند اخذ مجوز از مقام 

ناظر است.
معاون فن آورى اطالعات بانک ایران زمین با یان این 
که نســل جدید عالقه اى به مراجعه حضورى به شعب 
ندارند، افزود: بانک ایران زمین به منظور پاسخگویى به نیاز 
نسل جدید در پاییز امسال از پایلوت بانکدارى دیجیتال 
خود رونمایى مى کند و یک شعبه تمام دیجیتال را نیز در 
این راستا طراحى و افتتاح مى کند. در پایلوت بانکدارى 
دیجیتال مشــخصه هاى یک بانک دیجیتــال اعم از 
چگونگى بهره گیرى از کالن داده براى سرویس دهى 
به مشــتریان، فرآیندهاى دیجیتال، باشگاه مشتریان 
دیجیتال، مرکز تماس دیجیتــال و همچنین ارتباط با 
فین تک ها و بوم ها به صورت عینى به نمایش گذاشته 
خواهد شد و به صورت یک پکیج به مشتریان این بانک 
ارایه مى شود و این فعالیت در راستاى تحقق هدف بانک 
ایران زمین است که برنامه ریزى کرده و تا سال 1400 

یک بانک تمام دیجیتال باشد.
اینالویى با بیان اینکه توسعه بانکدارى دیجیتال نیازمند 
تغییر نگرش در دیدگاه مدیــران و کارکنان بانکى دارد 
گفت: بزرگ ترین چالش براى حرکت در مسیر بانکدارى 
دیجیتال تغییر فرهنگ ســازمان از سمت یک ساختار 
سلســله مراتبى و شعبه محور به ســمت یک سازمان 
ســرویس محور اســت. این تحول نیز نیازمند ایجاد 
تغییرات اساسى هم در نگرش مدیران ارشد و هم نگرش 

کارمندان ستاد و شعب است. 

معاون بانک ایران زمین با تأکید بر اهمیت بانکدارى دیجیتال:

نسل جدید عالقه اى به مراجعه حضورى در شعب ندارد

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره  7988   مورخ  99/4/10 

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 99/4/14   لغایت مورخ  99/4/17  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  99/4/28
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  یکشنبه   مورخ  99/4/29 در محل سالن جلسات  

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین 
مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22) مى باشد (بجز ردیف هاى 6 و 7 که به صورت 

فهرست بهایى مى باشند). 
نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقى بازار هنر - اداره کل نوسازى مدارس 

استان اصفهان     (تلفن تماس: 32222889)
4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شماره 780100004061030607670085 

تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) ضمانتنامه معتبر بانکى
5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشــنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل 

تمدید مى باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
م الف: 900873

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به 
ریال (بر اساس فهرست 

بها سال 99)
نوبت 
مناقصه

اول825/000/00016/481/663/413 6 ماه2099004038000027تکمیل مدرسه الماسى ناحیه 14

تکمیل مدرسه شهید جالل هاشمى دامنه 2
اول5284/000/0005/660/563/901 ماه2099004038000026فریدن

تکمیل مدرسه پسرانه روستاى مبارکه تیران 3
اول8967/000/00019/331/689/161 ماه2099004038000025وکرون

تکمیل توسعه مدرسه هنرستان امام رضا خور 4
اول4467/000/0009/322/532/326 ماه2099004038000024و بیابانک

تکمیل مدرسه حاج عباس امینى شهرك 5
اول3285/000/0005/684/150/335 ماه2099004038000023بهارستان تیران و کرون 
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    تهیه و اجراى عایق رطوبتى پیش ساخته 
مدارس و اماکن آموزشى ،پرورشى و ورزشى  

مناطق فالورجان،پیربکران، برخوار، 
شاهین شهر، خمینى شهر ،

فوالدشهر،ناحیه1،ناحیه2،ناحیه3، 
ناحیه4،ناحیه5،

دوم1649/000/00012/965/549/940 ماه2099004038000029

7
      تهیه و اجراى عایق رطوبتى پیش ساخته 

مدارس و اماکن آموزشى ،پرورشى و ورزشى  
مناطق شهرضا،باغبهادران،دهاقان،زرین 

شهر،مبارکه،مهردشت
دوم1397/000/0007/935/490/000 ماه2099004038000028

چاپ دوم

 باتوجه به اینکه جلسه مورخ  1399/04/14  مجمع عمومى عادى سالیانه  شرکت مذکور به حد نصاب الزم جهت اتخاذ تصمیم نرسیده است . لذا بدین وسیله  و 
براى دومین بار از کلیه سهامداران  شرکت دعوت میشود در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه  شرکت  که در تاریخ   1399/04/29  در ساعت 08:00  صبح  در محل 

شهرك صنعتى مورچه خورت – فاز سوم – انتهاى بوعلى دوم – پالك 444 و کدپستى 8333115191  مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه  :  

1- انتخاب بازرسین  2- تصویب ترازنامه و صورتهاى مالى سال 1398  3-  تعیین و تقسیم سود شرکت مربوط به سال 1398 4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

آگهى دعوت نوبت دوم  مجمع عمومى عادى سالیانه  شرکت   پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص)
 ثبت شده به شماره  33916و شناسه ملى  10102738722

دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص)

شهردارى شاهین شهر باستناد مجوز شــماره 3059/ش مورخ 98/12/28 و 
364/ش مورخ 99/03/10شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به انجام 
عملیات اجرایى احداث ورزشگاه فاز5گلدیس با اعتبار اولیه52/000/000/000ریال 

اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به معاونت فنى و عمرانى شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خودرا حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ99/04/31به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند.شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى

احمد رضا پرى تبار- سرپرست شهردارى شاهین شهر   

چاپ اول

 م.الف:901560

(نوبت دوم)


