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آیا کرونا از راه گوش هم به بدن وارد مى شود؟افزایش مرگ جوانان مبتال به کرونا نگران کننده استبهروز بقایى: کرونا تجربه بسیار سختى بودواکنش بازار موبایل به یک خبر سروش دوباره آمد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آنچه باید درباره 
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مجلس موافق تأخیر یا 
حذف کنکور نیست

آمار تصادف در اصفهان 
همچنان باالست 

کشف 80 درصد 
مواد مخدر در مبادى 
ورودى استان اصفهان  
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پایان جنجال قطع 
چنار 220 ساله؟

بادام زمینى یکى از مهمترین خوراکى هاى 
مغذى براى بدن و سرشار از منابع عالى منگنز، 
نیاسین، فیبر، فسفر، ویتامین E و براى کاهش 

بیمارى هاى قلبى و افزایش متابولیک بدن 
مفید است.بادام زمینى در خانه هندى ها...

به گزارش «انصاف نیوز»، بیستم خرداد امسال 
بر خالف چیزى که در تقویم و به نام روز جهانى 
صنایع دستى برایش ســند خورده، براى میراث 
فرهنگى کشور و دوستدارانش روز خوش یمنى 
نبود. سایت «اهل کاشانم» در یادداشتى از محمد 
مشهدى نوش آبادى، استاد دانشــگاه و به نقل 
از حمیدرضا جیحانى، یکى از اعضاى شــوراى 
راهبردى باغ فین، از قطع یک چنار 220 ســاله 
فتحعلى شاهى بدون اطالع شــوراى راهبردى 
باغ و رئیس اداره میراث کاشان خبر داد. به گفته 
جیحانى، قطع این درخت کــه یکى از چند چنار 

باقیمانده از حکومت...
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هشت بهشت در معرض خطر  تخریب استهشت بهشت در معرض خطر  تخریب است
از نفوذ آب به زیر پى ها تا برخورد وسایل بازى به دیوارهاى بناى عصر صفوى از نفوذ آب به زیر پى ها تا برخورد وسایل بازى به دیوارهاى بناى عصر صفوى 
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رئیس کل دادگسترى استان اصفهان:

محسن کیایى
 مطرح کرد؛

تجربه 
«هم گناه»؛ 
از بازى تا 
ممیزى

حاال تو بهترین عقاب ایرانى پسر
 حاال دیگر شرایط مثل روزهاى ابتدایى حضور پیام نیازمند در سپاهان 
یا شــبى که مجید جاللى به یکباره تصمیم گرفــت او را در مقابل 
پرسپولیس در لیگ هفدهم بازى بدهد، نیست؛ حاال شرایط خیلى تغییر 
کرده است. نیازمند طى این دو سال حتى یک اشتباه منجر به گل هم 
در ترکیب سپاهان نداشته؛ او در تمام بازى هاى تیمش، اعم از حذفى 

و لیگ حاضر بوده تا بازیکن ویژه اى از این حیث باشد و...
8

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مرورى بر یک هفته بگومگو بر سر بریدن 
درخت باغ فین در اواخر خرداد 

شناسایى 10 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتى 

قابل وصول در اصفهان

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان اعالم کرد

ماینر ها را گزارش کنید و 10 میلیون پاداش بگیرید!
2

برانکوبرانکو
اصلح بوداصلح بود

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت دقیق ریزان مصباح حدیدآگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت دقیق ریزان مصباح حدید
 (سهامى خاص)به شماره ثبت  (سهامى خاص)به شماره ثبت 2670726707

بدینوسیله  از کلیه سهامداران (حقیقى و حقوقى) شرکت دقیق ریزان مصباح حدید دعوت میشود که درجلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت که درساعت 
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مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-تصمیم گیرى در مورد ابقاء یا انحالل شرکت               2-سایر مواردى که درصالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد.
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رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه شرکت 
پلى اکریل در تأمین مواد اولیه نساجى و تولید فرش کشور 
در سنوات گذشته با مشــکالتى مواجه شده است گفت: 
دستگاه قضایى بررسى و پیگیرى مسائل آن را در دستور 
کار قرار داده که عمده دالیل مربوط به ســوءمدیریت در 

روند کارى است.
به گزارش «میزان»، محمدرضا حبیبى در جلســه ستاد 
پیگیرى اجراى سیاســت هاى اقتصــاد مقاومتى گفت: 
شرکت پلى اکریل اصفهان به عنوان یکى از بزرگ ترین 
شــرکت هاى تولیدى و صنعتى مهم در خاورمیانه که در 
تأمین مواد اولیه نساجى و تولید فرش کشور فعالیت دارد 

طى سنوات گذشته با مشکالتى مواجه شده است.
حبیبى در ادامه عنوان کرد: در تحقیقات به عمل آمده وقوع 
برخى از اقدامات مجرمانه در این شرکت محرز شده و لیکن 
عمده دلیل مربوط به سوءمدیریت در روند کارى آن است.

این مقام قضایى در اســتان اصفهان اظهــار کرد: در این 
جلسه با طرح ابعاد و زوایا و بیان گزارشات جمع آورى شده 
از عملکرد این شــرکت تصمیمات مهمى در راستاى رفع 

مشکالت آن اتخاذ شد.
الزم به ذکر است شــرکت پلى اکریل اصفهان یا شرکت 
پلى اکریل ایران، یکى از مجتمع هــاى صنعتى ایران در 

استان اصفهان است.

 وزیر علوم با تأکید بر اینکه زمان برگزارى آزمون هاى 
مرداد ماه به هیچ عنوان تغییر نمى کند، گفت: با حضور 
در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این موضوع را 
عنوان کردم. هیچکسى در این کمیسیون موافق تأخیر 
یا تغییر آزمون ها نبود و فقط نگرانى هایى در خصوص 
شیوع کرونا ویروس داشــتند که البته در این زمینه نیز 
سازمان سنجش آموزش کشــور پیش بینى هاى الزم 

را انجام داده است.
منصور غالمى اظهار کرد: دانش آموزان حدود دو هفته 
در کالس هاى درس حضور یافتنــد و حتى امتحانات 
نهایى خود را داده اند ما براى آزمون سراسرى فقط حدود 

سه ساعت وقت آنها را مى خواهیم که در یک فضایى با 
استاندارد باال حضور داشــته باشند و آزمون هاى خود را 
ارائه کنند و در این سه ساعت حتماً خود داوطلبان رعایت 
خواهند کرد و ما نیز تمهیدات  الزم را از نظر دســتورات 

بهداشتى لحاظ کرده ایم.
وى تصریح کرد: تصمیم بر این شــد که دانشــجویان 
جدیدالورود ترم آینده به صورت حضورى آموزش ببینند 
چرا که این دانشــجویان باید در محیط دانشگاه حضور 
داشته باشــند تا با سیستم و فضا آشنا شــوند و بعد اگر 
احساس کردیم باید به محیط آموزش مجازى بازگردند 

اقدام خواهیم کرد.

اقدامات مجرمانه در پلى اکریل  
محرز شده است

مجلس موافق تأخیر یا 
حذف کنکور نیست

یارانه
 پنج شنبه واریز مى شود

   ایرنا | چند ماهى است که یارانه نقدى خانوار 
بیستم هر ماه به حساب سرپرســت خانوار واریز 
مى شود، اما براساس اعالم سازمان هدفمندسازى 
یارانه ها یکصد و سیزدهمین مرحله یک روز زودتر 
از موعد تعیین شده یعنى پنج شنبه شب (19 تیرماه) 
به حســاب سرپرســتان خانوار واریز خواهد شد. 
همچنین اقساط تســهیالت قرض الحسنه یک 
میلیون تومانى از همین ماه از یارانه سرپرســتان 
خانوار کسر خواهد شد. میزان اقساط تعیین شده 35 
هزار تومان است که از یارانه سرپرستان خانوارى 

که تسهیالت را دریافت کرده اند کسر خواهد شد.

مانتو شیشه اى
 ولنگارى است

   برترین ها | روزنامه «خراسان» در گزارشى 
ضمن اشــاره به نحوه پوشــش زنان و دختران، 
پوشش هایى همچون مانتو هاى شیشه اى و حریر 
را ولنگارى فرهنگى خواند. ایــن روزنامه از قول 
رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشاك مشهد هم 
در این رابطه  نوشت: گاهى دیده مى شوند افرادى 
که مانتوهایشــان دکمه هم دارد دکمــه ها را باز 
مى گذارند. درواقع این نشان مى دهد که موضوع 
را تنها نمى توان در لباس خالصه کرد؛ بنابراین، 
عمده چالش در این موضوع، فرهنگى و مرتبط با 
خاستگاه فکرى افراد و خانواده هاست. ضمن اینکه 
همین حاال هم مانتوهاى مناسب در بازار عرضه 

مى شود اما تقاضا آنطور که باید نیست.

کشف 41 ُتن مواد مخدر
 در 3 ماه 

   میــزان | فرمانده مرزبانى ناجا با اشــاره به 
اقدامات مرزبانان در مقابلــه با قاچاق موادمخدر، 
افزود: در سه ماهه اول سال جارى بیش از 41 ُتن 
انواع موادمخدر توسط مرزبانان در مرز هاى آبى و 
خشکى کشف شــده که 85 درصد این کشفیات 
در استان سیستان و بلوچستان بوده و 240 نفر از 
قاچاقچیان موادمخدر دستگیر شــده اند که این 
آمار نسبت به مدت مشابه ســال گذشته بیش از 
100 درصد پیشرفت داشته است. سردار احمدعلى 
گـودرزى تصریح کرد: برابر اعالم سازمان ملل، 
90 درصد از تریاك، 46 درصد از مرفین و 26 درصد 
هروئین دنیا توسط جمهورى اسالمى ایران کشف 

شده است.

شیوع تب کریمه کنگو 
در تربت جام

   ایســنا | رئیس دانشــکده علوم پزشــکى 
تربت جام گفت: از 16 بیمار مشکوك به تب کریمه 
کنگو، نتیجه تست 11 نفر مثبت اعالم شد که با 
اقدامات انجام  شــده، بیمارى کنترل شده است. 
محمد افکار عنوان کرد: از این تعداد هشت نفر از 
یک روستا و در یک مهمانى و از یک منبع یکسان 
آلوده استفاده کرده بودند که نتیجه تست تمامى 
آنها مثبت بوده است. تب خونریزى دهنده کریمه 
کنگو یک بیمارى ویروسى تب دار حاد است و به 

وسیله کنه در بهار و تابستان شایع مى شود.

آغاز کالس هاى مجازى از 
15 شهریور

   ایســنا | معــاون آموزش ابتدایــى وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به مشخص نبودن زمان 
شروع سال تحصیلى آینده گفت: آخرین تصمیم 
گرفته شده این اســت که مدارس در سال آینده از 
15 شهریور ماه و به صورت مجازى شروع شود اما 
اگر شرایط به گونه اى باشد که ستاد ملى کرونا اجازه 
برگزار شدن کالس را بدهد، مشکلى با برگزارى 
حضورى مدارس نداریم و حتمًا کالس ها را دایر 
خواهیم کرد و به خانواده ها اطمینان مى دهیم که 

نگران آموزش فرزندانشان نباشند.

خبرخوان

نماینده ارومیه از ابتالیش به کرونا خبر داد.
وحید جالل زاده نوشت: «پس از فرصت یک هفته اى حضور 
در حوزه انتخابیه و بازگشت به تهران براى شرکت در جلسات 
و دیدارها به دلیل خستگى و سردرد به پزشک مراجعه کردم و 

بنا به تشخیص ایشان و پس از انجام تست کرونا، پاسخ منفى 
تست را دریافت کردم. به دلیل تشدید عالیم با مراجعه مجدد 
به پزشک و بررسى بیشــتر و انجام اسکن بنا به تشخیص 
پزشــک مثبت بودن ابتال به بیمارى کرونا قطعى شــده و 
هم اکنون به دلیل پیشگیرى از شیوع بیمارى دوران قرنطینه 
خانگى را سپرى مى کنم.»  پیش از این ابتالى هفت نماینده 
دیگر به کرونا اعالم شده بود، محمد طال مظلومى نماینده 
بهبهان، ســید محمد موحد نماینده کهگیلویه، حسینعلى 
حاجى دلیگانى نماینده شاهین شهر، منصور آرامى نماینده 
بندرعباس، علیرضا ورناصرى نماینده مسجد سلیمان، حبیب 
آقاجرى نماینده بندر ماهشهر و محمدمهدى زاهدى نماینده 

کرمان هم تا کنون کرونا گرفته اند.

نماینده ارومیه هم کرونا گرفت

محمود احمدى نژاد، رئیس دولت هــاى نهم و دهم در 
ادامه نامه نگارى هاى خود این  بار به «محمد بن سلمان»، 

ولیعهد عربستان سعودى نامه اى نوشته است.
 یک منبع آگاه اطالع داده که این نامه خطاب به محمد 
بن سلمان بوده بر سر طرح صلح یمن. این منبع آگاه گفته، 
احمدى نژاد براى میانجیگرى در جنگ یمن با سران دو 
طرف درگیر و سازمان ملل وارد گفتگو شده است و تالش 
دارد یک هیئت میانجیگر که در آن چهره هاى بین المللى 
حضور داشته باشند را تشکیل دهد. این منبع خبر داده که 
رئیس جمهورى پیشین ایران تالش دارد این هیئت را به 

زودى تشکیل دهد و اسناد آن را نیز منتشر خواهد کرد. او 
اعالم کرد: «تالش احمدى نژاد آن است تا نقش میانجیگر 
در طرح صلح یمن را ایفا کند.» این منبع آگاه در پاسخ به 
این سئوال که آیا پاسخى از سوى عربستان به آنها رسیده 
یا خیر، گفته فعًال فرایندها در حال انجام است و در مرحله 
نخست نامه نگارى شده و در مرحله بعد پیگیرى ها و بحث 
فنى براى تشکیل هیئت میانجى انجام خواهد شد. او خبر 
داده که محمود احمدى نژاد مکاتباتى با «بدرالدین»، رهبر 
حوثى هاى یمن و «آنتونیو گوترش»، دبیرکل ســازمان 

ملل نیز انجام داده است.

میانجیگرى احمدى نژاد در جنگ یمن!

به گزارش «انصاف نیوز»، بیستم خرداد امسال بر خالف 
چیزى که در تقویم و به نام روز جهانى صنایع دستى برایش 
سند خورده، براى میراث فرهنگى کشور و دوستدارانش 
روز خوش یمنى نبود. سایت «اهل کاشانم» در یادداشتى 
از محمد مشهدى نوش آبادى، استاد دانشگاه و به نقل از 
حمیدرضا جیحانى، یکى از اعضاى شوراى راهبردى باغ 
فین، از قطع یک چنار 220 ســاله فتحعلى شاهى بدون 
اطالع شوراى راهبردى باغ و رئیس اداره میراث کاشان خبر 
داد. به گفته جیحانى، قطع این درخت که یکى از چند چنار 
باقیمانده از حکومت فتحعلى شاه بوده، به هر دلیلى باید با 

کارشناسى دقیق و طى مراحل قانونى صورت مى گرفت.
ســئوالى که مشــهدى نوش آبــادى به عنــوان یک 
کاشان شــناس و عضو هیئت علمى دانشگاه کاشان در 
پایان این یادداشت مطرح کرده بود، این بود که چه کسى 
باید پاسخگوى این فاجعه فرهنگى و زیست محیطى باشد؟

انتشار وسیع این یادداشت در فضاى مجازى، روز بعد (21 
خرداد) مدیر پایگاه باغ فین کاشان را به واکنش واداشت. 
سمیه فرهادى در گفتگو با «فارس»، ضعف فیزیولوژیک، 
آلودگى به قارچ ناتراسیا و جلوگیرى از سرایت بیمارى به 
دیگر درختان را دلیل قطع این درخت کهنســال عنوان 
کرد و مدعى شد اعضاى شوراى راهبردى در زمان کرونا 
از طریق فضــاى مجازى در جریان رونــد بیمارى، عدم 
پاسخ دهى درخت به اقدامات حفاظتى و زوال آن بوده اند و 

قطع درخت با تصمیم ایشان انجام شده است. 
ســخنان فرهادى بار دیگر مشــهدى نوش آبادى را به 

واکنش واداشت و سه روز بعد (24 خرداد)، در یادداشتى در 
«اهل کاشانم» نوشت قارچ ناتراسیا که مخصوص هواى 
مرطوب است و نه هواى گرم و خشک کاشان، نمى تواند 
دلیل موجهى براى قطع عجوالنه آن باشد. وى با اشاره به 
قطع دو سرو صد ساله دیگر در ضلع شمال غربى باغ فین، 
قطع خودسرانه درختان این باغ را روند معمولى دانست که 

باید هرچه زودتر متوقف شود.
چیزى که مشهدى در پایان یادداشتش به آن اشاره کرده 
بود، در گزارش مفصل خبرگــزارى «مهر» در 24 خرداد 
که «باشــگاه خبرنگاران جوان» هم آن را بازنشر کرد و 
یادداشــت چند روز بعد جیحانى در «میراث آریا»، کشف 

رمز شد. 
رئیس باغ گیاه شناسى کاشان در گزارش «مهر» با تأکید بر 
اینکه قطع و نابودى درختان کهنسال جبران پذیر نیست، 
در پاســخ فرهادى گفت که قارچ ناتراسیا بیمارى جدید 
و الینحلى براى درختان نیســت. ضمن اینکه این قارچ 
معموًال روى درختان محیط هاى مرطوب و بیشتر بر روى 
مرکبات، درختان جنگلى و حتى سرو و کاج شکل مى گیرد 
و راهکار علمى و منطقى مقابله با آن، قطع درخت نیست. 
تکمله حرف هاى حســین بتولى غیر از تأکید بر قوانین 
جدى یونســکو براى خروج اماکن تاریخى از فهرستش 
به دلیل رعایت نشدن ضوابط و مقررات، این بود که اگر 
این بیمارى قابل شیوع بود، بقیه درختان باغ هم باید دچار 

شده باشند.
اما نقطه عطف غافلگیرکننده این داســتان، 28 خرداد با 

اظهار نظر حمیدرضا جیحانى، عضو شــوراى راهبردى 
باغ فین در خبرگزارى «میراث آریا» – خبرگزارى رسمى 
میراث فرهنگى – رقم خورد. او در این یادداشت «ضمن 
احترام به نویسنده آن مطلب» یعنى مشهدى نوش آبادى، 
با لحن و موضع کسى ظاهر شد که گویا دیگران به یک 
دعواى خانوادگى وارد شــده اند و انگار نه انگار که منبع 
اصلى انتشار خبر، خود او بوده است. جیحانى ضمن تکرار 
حرف هاى فرهادى نوشت: «این اقدام ما را هم اندوهگین 
کرده است؛ با وجود این، حفاظت از یک محدوده تاریخى 

گاه نیازمند اقداماتى اینچنین است.»
وى در پایان خاطرنشان کرد: «باغ بر اساس برنامه مدیریت 
مصوب و بر اساس منشور حفاظت از باغ هاى تاریخى تحت 
حفاظت است و برنامه هاى مستمر بازکاشت بخش هاى 
آسیب دیده همواره در مرکز توجه قرار دارند.» ترجمه اش 
این است که جاى نگرانى نیست اگر درخت چندصدساله 
را قطع کرده ایم، جایش نهال یکى دوساله مى کاریم. یعنى 
همان کارى که سال 89 بعد از قطع 200 اصله سروناز 400 

ساله انجام شد.
مثل همیشه هیچ شــخصیت حقوقى عافیت طلبى وارد 
ماجرا نشد. انگار نه انگار که از ابعاد مختلفى مثل محیط 
زیست، میراث فرهنگى و... فاجعه اى جبران ناپذیر رخ داده 
است. پس گرفتن حرف جیحانى توسط خودش هم باعث 
شــد دیگران محیط را براى اعتراض مناسب تشخیص 
ندهند. تنها «کاشــان نیوز» یکى دو یادداشت مرثیه وار 

منتشر کرد.

مرورى بر یک هفته بگومگو بر سر بریدن درخت باغ فین در اواخر خرداد 

پایان جنجال قطع چنار 220 ساله؟ کرونا اوج گرفته اســت. دالر هر روز گران تر 
از دیروز مى شــود. قیمت یک ســکه تمام 
بهــار آزادى معادل حقوق ســه چهــار ماه 
یک کارمند و کارگر اســت. قیمت ماشین و 
مسکن هم به جایى رســیده است که تبدیل 
به آرزو شــده اند از آن آرزوهــاى محال. در 
این شــرایط عالى، چگونه مى شــود زندگى 
کرد؟ نمى دانم تا به حال مسئوالن محترم در 
نهادها و دستگاه هاى مختلف به این سئوال 
فکر کرده اند؟ بعید مى دانم. آنها حقوق خود 
را ســر ماه مى گیرند، خوب هم مى گیرند و 
گرانى ها زیاد تأثیرى در زندگى شــان ندارد. 
مثًال نماینده اى که 11 میلیون حقوق مى گیرد، 
هزینه اجاره مســکن هم دریافت مى کند و 
ماشین هم در اختیارش اســت، چه مى داند 
درد آدم ها در این جامعه چیســت؟ کدام یک 
از وزرا یا مقامات خارج از دولت خودش خرید 
مى کند؟ مثًال شــده اســت یک روز به میوه 
فروشــى بروند و خرید کنند و ببینند وقتى ما 
از گرانى حرف مى زنیم و مى نویســیم یعنى 
چه؟ خیلى از خانواده ها ســبد زندگى خود را 
آنقدر کوچک کرده اند کــه فقط خوراك و تا 
حدودى پوشــاك در آن تعریف مى شــود و 
دیگر جایى براى سفر رفتن، تفریح کردن و 
برآوردن خواسته هاى فرزندان در آن نیست. 
واقعًا چگونه مى شــود در این شرایط زندگى 
کرد. مســئوالن محترم در دولت، مجلس و 
نهادهاى دیگر در میان ســخنرانى هاى هر 
روزه شــان یک بار به مــردم بگویند در این 
شرایط ســخت چگونه زندگى کنند. بگویند 
با حقوق دو میلیون تومانى، چگونه هم اجاره 
خانه بدهند، هم خرج زندگى، هم قسط وام و... 
. تازه این براى افرادى است که سرماه حقوق 
در حسابشان است؛ واى به حال آنهایى که کار 
مى کنند و پولــى نمى گیرند و چند ماه حقوق 
طلب دارند. در مــورد خانواده هایى که بیمار 
هم دارند حرف نمى زنیم کــه مثنوى هفتاد 
من اســت. لطفًا فکرى به حال مردم کنید. 
هرکدام تان که مى توانیــد، فرقى نمى کند. 
اصالح طلب، اصولگرا، میانــه رو، تندرو، هر 
کدام که شــد، فکرى به حال نان مردم کنید 
که سخت از تنور بیرون مى آید. زندگى سخت 
شده است، سخت تر از هر زمانى که فکر کنید. 
لطفًا کمى از بارى که به دوش مردم اســت 
بردارید و بگذارید کمى، تنهــا کمى عادى 

زندگى کنیم.

یکى به ما بگوید...

مدیرعامل شرکت توانیر در مراســم افتتاح پروژه هاى 
جدید صنعت برق اعالم کرد تــا کنون 1100 مرکز غیر 
مجاز استخراج ارز دیجیتال در کشور شناسایى و تعطیل 
شده است. محمدحسن متولى زاده گفت: به کسانى که در 
شناسایى این مراکز کمک کنند و گزارشى از وجود مراکز 
غیرقانونى تولید ارز دیجیتــال بدهند، ده میلیون تومان 

پاداش داده مى شود.

به این ترتیب ظاهراً شرکت توانیر انتظار دارد جایزه بگیرها 
به دنبال فارم هاى غیرمجاز ماینینگ راه بیافتند و آنها را 
گزارش کنند. البته تعیین جایزه خود مى تواند گواهى بر 
عدم رغبت مردم براى گزارش کردن فارم هاى غیرمجاز 
باشد. مدیرعامل ســازمان توانیر مشخص نکرده این ده 
میلیون تومان به ازاى هر گزارش پرداخت مى شــود یا 

جمعاً ده میلیون جایزه در نظر گرفته اند.

ماینر ها را گزارش کنید و 10 میلیون پاداش بگیرید!

قیمت انواع گوشــى تلفن همراه طى چند روز اخیر با انتشار 
خبرى مبنــى بر تصمیم دولــت براى ممنوعیــت واردات 

گوشى هاى باالى 300 یورو با افزایش مواجه شده است.
فعاالن بازار با نگرانى از توقف واردات گوشى هاى باالى 300 
یورو، قیمت گوشى هاى در این رده قیمتى موجود خود را تا 50 
درصد افزایش داده اند و گوشى هاى پرمصرف که در رده قیمت 
پایین و متوسط جاى مى گیرند نیز از این افزایش نرخ کاذب 
بى بهره نمانده اند و تا 10 درصد افزایش قیمت داشته اند. تحت 
تأثیر این شایعه، نه فقط قیمت گوشى هاى گرانقیمت بلکه 
گوشى هاى پرمصرف برندهاى معتبر که عموماً زیر پنج میلیون 
تومان هستند نیز تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. 
قیمت گوشى سامسونگ گلکسى مدل A1 که هفته گذشته 
یک میلیون و 800 هزار تومــان بود، طى روزهاى اخیر به دو 
میلیون و 70 هزار تومان رسیده که افزایش 10 درصدى داشته 
است. گوشى سامسونگ مدل Acs امروز چهار میلیون و 840 

هزار تومان قیمتگذارى شده است در حالى که هفته گذشته 
کمتر از 4/5 میلیون تومان به فروش مى رسید. گوشى نوکیا 
مدل 6.2 که این روزها سه میلیون و 619 هزار تومان به فروش 
مى رسد، ماه گذشته ســه میلیون و 150 هزار تومان عرضه 
مى شد. همچنین گوشى شیائومى مدل نوت 10 پرو که این 
روزها 13 میلیون و 840 هزار تومان است، ماه گذشته حدود 9 

میلیون تومان به فروش مى رسید.

واکنش بازار موبایل به یک خبر

   مصطفى داننده / عصرایران|
تصمیمات جدید کرونایى

   ایسنا | حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى 
در جلسه روز گذشته هیئت دولت اظهار کرد: به وزارت 
بهداشــت اختیار داده ایم که مراکــز پرجمعیت که 
پروتکل ها را رعایت نمى کنند تعطیل کنند، مراسم 
عروسى و عزا تا اطالع ثانوى تعطیل است. در اماکن 
شلوغ هم باید ماسک زده شود و کسى که ماسک نزند 
نمى تواند خدمات دریافت کند. استفاده از ماسک در 
اماکن شلوغ مثل ادارات، مترو و اتوبوس و اجتماعات 

الزامى است.

سیف و ظریف
   برترین ها | عباس عبــدي در روزنامه «اعتماد» 
نوشــت: این روزها گفتگو هایی از آقاي ولی ا... سیف، 
رئیس ســابق بانک مرکزي منتشــر شــده است که 
نشان دهنده ساختار معیوب تصمیم گیري در سیاست هاي 
پولی و اقتصادي کشور است. چرا ســیف این موارد را 
هنگامی که مسئول بود، نگفت؟ مهمترین علت آن این 
است که با گفتن آنها، طرف باید از کار کنار رود. البته یقین 
دارم که ناگفته هاي دیگري نیز دارد که به احتمال فراوان 
در آینده دور خواهد گفت یا هیچگاه نخواهد گفت. با این 
حساب آیا باید منتظر باشیم که آقاي ظریف نیز دو یا چند 
سال دیگر به سخن بیاید؟ هنگامی که نتوانی واقعیت را 
بگویی و دیگران تو را نقد می کنند، بهتر اســت سکوت 

کنیم تا حرف بزنیم.

جزیره به چین نمى دهیم
   برترین ها | سیدعباس موسوى، سخنگوى وزارت 
امور خارجه کشــورمان در توییتى با اشــاره به برخى 
اظهارنظرها در مورد ســند همکارى جامع بین ایران 
و چین تأکید کرد: «نه از واگذارى جزایر ایرانى خبرى 
اســت و نه حضور نیروى نظامى و نه سایر موهومات! 
شگرد کهنه دروغ پردازى و انتشار اطالعات غلط براى 
دریافت جزئیات و اطالعات صحیح که توسط دشمنان 
منافع دو ملــت به جد پیگیرى مى شــود، راه به جایى 

نخواهد برد.» 

هدایتى در هتل - زندان!
   برترین ها | روزنامه «اعتماد» در گزارشى، روایت 
زندانیان «تهران بزرگ» از شــرایط زندگى در زندان 
منتشــر کرده که در بخشــى از آن یک زندانى درباره 
وضعیت حسین هدایتى، ابربدهکار بانکى اظهاراتى را 
بیان کرده که بازتاب گسترده اى در فضاى مجازى داشته 
است. «اعتماد» نوشته است: «حسین هدایتى در واحد 
سرقت و شرارت قرار دارد. براى واحد، فرش و یخچال 
و تلویزیون خریده است، سالن واحد را آذین بندى کرده. 
وقتى مى رود حمام، 16 تا کابین حمام خالى مى شود. هر 
روز هم مالقات شرعى دارد در حالى که اینجا مالقات 

شرعى براى زندانى ماهى یک بار است.»

تاجگردون اخراج شد
   رویــداد24 | صبــح روز چهارشــنبه غالمرضا 
تاجگردون با 128رأى مخالف نمایندگان از حضور در 
مجلس بازماند و به این ترتیب نماینــدگان اصولگرا، 
رئیس پیشین کمیســیون برنامه و بودجه مجلس را به 
دلیل آنچه فساد شبکه اى مى خواندند، از مجلس اخراج 
کردند. تاجگردون براى قبــول اعتبارنامه اش چندین 
مصاحبه انجــام داد؛ با افراد مختلف دیدار کرد. ســراغ 
برخى چهره هاى رسانه اى رفت تا از طریق آنها پیامش را 

به نمایندگان منتقد برساند با این حال افاقه نکرد.

ارزش واقعى «دالر» 
   پانــا | امیرحســین شریعتى، کارشــناس مسائل 
اقتصادى مى گوید: دالر در روزهاى اخیر از مرز مقاومت 
22 هزار تومان نیز عبور کرده است که رکوردى تاریخى 
در اقتصاد ایران محسوب مى شود.  اما نرخ واقعى ارز در 
بدبینانه ترین شرایط و متناسب با رکودى که اقتصاد در 
این سال ها متأثر از تحریم تجربه کرده است باید حدود 

هفت تا 9 هزارتومان باشد.
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پیش بینى بارش هاى 
دیرهنگام پاییزى

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: الگوها نشان مى دهد، بارش هاى دیر 
هنگام را در پاییز داریم و میزان این بارش ها نیز کمتر 
از نرمال اسـت. نوید حاج بابایى افـزود: در ماه خرداد 
که پشت سرگذاشـتیم افزایش دما قابل توجهى را در 
استان و بویژه در مناطق غربى تجربه کردیم و 3 تا 4 
درجه دما افزایش داشـت. نوید حاج بابایى بیان کرد: 
وضعیت بارش در سرچشمه هاى آبى استان نسبت به 
سال گذشته و حتى نسبت به بلند مدت هم کمتر است 
و میزان تبخیر هم بیشتر شده که نشـان مى دهد در 
ماه هاى آینده با تشدید خشکسالى از نوع آب شناسى 

رو به رو هستیم.

خط آبرسانى به شرق 
تکمیل مى شود

سرپرست هیئت باستان شناسى مسـتقر در محدوده 
تپه اشرف ابراز امیدوارى کرد با استخراج آثار باستانى 
کشف شـده هرچه سـریع تر موانع براى تکمیل خط 
آبرسانى به شـرق شـهر اصفهان مرتفع شود. گفتنى 
اسـت پروژه 3 کیلومترى آبرسـانى به شرق اصفهان 
در حال حاضر توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه 
و بهره بـردارى آب آبفـا منطقه یک در محـدوده تپه 
باسـتانى اشـرف واقـع در خیابـان مشـتاق در حـال 
تکمیل اسـت. 2340متـر از این پـروژه بـا لوله قطر 
600 میلیمتر لوله گذارى شده است و 660 متر دیگر 
پس از استخراج اشـیا تا خیابان بازارچه لوله گذارى و 

تکمیل مى شود.

آغاز برداشت شاتوت 
در برزك 

برداشت شاتوت از 65 هکتار باغ هاى بارور شهر برزك 
کاشـان آغاز شـد. مدیر جهاد کشـاورزى شهرستان 
کاشان با اشاره به اینکه برداشت این محصول تا پایان 
مرداد ادامه دارد گفت: متوسط برداشت شاتوت 8 تن 
در هر هکتار اسـت . مجید کافى زاده افزود: محصول 
شاتوت برزك به اسـتان هاى تهران ، قم، مازندران و 
آذربایجان و سایر شهرهاى اصفهان فرستاده مى شود.

افزایش دما تا روز جمعه
کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از ادامه روند افزایشـى دماى هواى استان تا 
روز جمعه خبـر داد و گفت: دماى هـوا طى این مدت 
2 تا 3 درجه سـانتیگراد افزایش مى یابد اما از ابتداى 
هفته آینده مقدارى خنک مى شود. فاطمه زهرا سیدان 
اظهار کرد: در ساعات بعد از ظهر و شب، افزایش ابر و 

وزش باد تقریباً شدید پیش بینى مى شود.

عروسى و عزا؛ ممنوع
فرمانـده انتظامى شهرسـتان چـادگان  از ممنوعیت 
برگزارى مراسم هاى عقد، عروسى و مجالس ترحیم 
در شهرسـتان چـادگان تـا اطـالع ثانوى خبـر داد و 
اظهار کـرد: افزایش تعداد بیماران مبتـال به کرونا در 
شهرسـتان چادگان و قرار گرفتـن در وضعیت قرمز، 
باعـث شـد بـا دسـتور دادسـتان عمومـى و انقالب 
شهرسـتان برگزارى هر گونه مراسـم عقد، عروسى 

و ترحیم ممنوع شود. 

علت آتش سوزى 
در میدان امام(ره)

رعایت نکردن اصول ایمنى در شبکه برق رسانى علت 
حریق در یکى از مغازه هاى میدان امام (ره) اعالم شد. 
سخنگوى سازمان آتش نشانى شـهردارى اصفهان 
گفت: این حادثه ساعت 18 و 20 دقیقه روز سه شنبه 
در یکى از فروشگاه هاى سفره قلمکار (بازار قیصریه) 
اتفاق افتاد. فرهاد کاوه با اشـاره به اینکه آتش قبل از 
رسـیدن آتش نشـانان و با همکارى کسـبه خاموش 
شدافزود: رعایت نکردن نکات اصول ایمنى در شبکه 

برق رسانى علت آتش سوزى بوده است.

خبر

عضو هیئت  علمــى گروه بیمارى هاى عفونى دانشــگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: افزایش مرگ و میر در بین 
جوانان مبتال به کرونا که هیچ بیمارى زمینه اى نداشــتند 
در روزهاى اخیر نگران کننده است. فرزین خوروش افزود: 
در جوانان مبتال به کرونا که بدحال هستند، ریه ها به شدت 
درگیر بیمارى مى شود و شدت بیمارى به دالیل مختلف 
و نامشخص مانند احتمال تغییر ماهیت ویروس افزایش 
یافته است. به گفته وى در چند مورد جوانانى داشتیم که 
بدون داشتن بیمارى زمینه اى، بر اثر ابتال به کرونا جان خود 
را از دست دادند. عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان اظهار کرد: تعداد بیماران بد حال به ویژه در میان 

جوانان و میانساالن افزایش یافته که این زنگ خطرى براى 
جامعه است. وى تصریح کرد: این روزها، میزان ترخیص از 
بیمارستان در مقایسه با بسترى هاى جدید روزانه، کاهش 
یافته و میزان بیماران بدحال و بســترى شــده در بخش 

مراقبت هاى ویژه افزایش یافته است.
خوروش اضافه کرد: زمانى که شــیوع زیاد شود به همان 
نســبت آمار ابتال در گروه هاى ســنى کودکان، جوانان و 
میانساالن نیز نسبت به گذشــته افزایش مى یابد اما باید 
گفت که هنوز گروه سنى سالمندان و افراد داراى بیمارى 
زمینه اى نسبت به ســایر گروه ها بیشتر مستعد بدحالى و 

مرگ و میر ناشى از کرونا هستند.

شهریه مدارس 15 تا 30 درصد افزایش یافت. رئیس اداره 
مدارس و مراکز غیردولتى و مشارکت هاى مردمى اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: این میزان 
افزایش شهریه براساس الگوى شهریه تعریف شده که 
شاخص هایى دارد که اجاره فضاى آموزشى، تجهیزات، 

نیروى انسانى، حقوق و بیمه جزو این شاخص هاست.
وحید محمودى اظهار کرد: زمان ثبت نام صرفاً شــهریه 
مصوب باید پرداخت شــود و همه موارد را وزارتخانه در 
سامانه مشارکت ها به مدارس ابالغ کرده است.  وى با بیان 
اینکه هزینه فعالیت هاى فوق برنامه در زمان ثبت نام نباید 
دریافت شود، افزود: مدارس حق دریافت هزینه فوق برنامه 

را در این زمان ندارند و دریافت آن باید بعد از شروع سال 
تحصیلى و اول مهر با مقتضیات و دستورالعمل هاى الزم 

انجام شود و اخذ شهریه در زمان ثبت نام مشکلى ندارد.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتى و مشــارکت هاى 
مردمى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، تصریح 
کرد: در سال جدید تحصیلى اگر شرایط نامساعد باشد یا 
مشکالتى وجود داشته باشد شوراى سیاستگذارى مرکزى 
که وزیر آموزش و پرورش باالترین مقــام آن را دارد بر 
اساس شرایط مقتضى تصمیم مى گیرند چرا که رفتارهاى 
ویروس کرونا در حال حاضر نامتعارف است و هیچ چیز 

براى سال پیش رو قابل پیش بینى نیست.

شهریه مدارس 
افزایش یافت

افزایش مرگ جوانان مبتال به 
کرونا نگران کننده است

شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ممیــزى جدید، 
گواهینامه سیســتم هاى مدیریت کیفیت بر اساس 
اســتانداردهاى مدیریــت کیفیــت ISO 9001 و

 ،ISO 14001 مدیریت زیست محیطى ، TS 29001

 ،OHSAS 18001 مدیریت ایمنى و بهداشت شغلى
مدیریــت انــرژى ISO 50001 و نظــام مدیریت 
بهداشــت ایمنى و محیط زیســت HSE-MS را 

دریافت کرد.
پیرو برنامه ریزى هاى به عمل آمده و انجام اقدامات 
الزم در راستاى اهداف سازمانى، ممیزان شرکت فنى 
مهندســى بهبود آرمان پارتاك طى دو روز،  ممیزى 

واحدهاى مختلف پاالیشگاه را انجام دادند.
بنا بر همین گــزارش، در ویرایش جدید اســتاندارد 
سیستم هاى مدیریت فوق به اهمیت و نقش ذینفعان، 
شناسایى و ارزیابى ریسک ها و فرصت هاى فرایندى، 
تحلیل شرایط محیط داخل و خارج سازمان و ضرورت 
تدوین برنامه ریزى اســتراتژیک در راستاى کسب 

رضایت ذینفعان تأ کید شده است.
سرممیز شرکت بهبود آرمان پارتاك اقدامات انجام 
شــده شــرکت پاالیش نفت اصفهان را قابل تقدیر 
دانسته و گفت: امید اســت در ممیزى هاى مراقبتى 

شاهد ادامه روند بهبود باشیم.

رئیس اتحادیه طــال و جواهر اصفهان بــا بیان اینکه 
معامالت مصنوعات طــال در بازار اصفهــان به صفر 
رســیده اســت، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ گونه 
خرید و فروش طالى ســاخته شــده در بــازار انجام 
نمى شود و نوسانات قیمتى در این بازار به شدت در حال 
تغییر است، اما امید مى رود با تدابیر بانک مرکزى در جهت 
ثبات نرخ دالر، به دنبال آن قیمت طال نیز به ثبات برسد. 
هوشــنگ شیشــه بران یادآور شــد: قیمت سکه روز 
چهارشــنبه  700 هزار تومان نســبت به دو روز قبل از 

آن گران شد و شــاهد رکوردهاى جدیدى در بازار طال 
و سکه هستیم.

وى با اشاره به آخرین قیمت طال در بازار اصفهان، اظهار 
کرد: تا بعد از ظهر چهارشنبه هر قطعه سکه طرح قدیم 9 
میلیون و 500 هزار تومان، سکه امامى 10 میلیون و 570 
هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 250 هزار تومان، ربع 
سکه 3 میلیون و 60 هزار تومان، سکه گرمى یک میلیون 
و 600 هزار تومان و هر گرم طالى 18 عیار 958 هزار و 

400 تومان در بازار اصفهان قیمت گذارى شد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه در حوزه درون شــهرى طى سه ماهه امسال 
کاهش 11 درصدى تعداد تصادفات و 6 درصدى در تعداد 
جانباختگان را داشته ایم، گفت: روند کاهشى تصادفات 

قابل قبول نیست و همچنان باید کاهش یابد.
 سرهنگ محمدرضا محمدى با اشاره به باال بودن آمار 
تصادفات رانندگى اصفهان باتوجه به وسعت، موقعیت 
جغرافیایى و جمعیت این استان، اظهار کرد: اگرچه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل کاهش تصادفات در حوزه درون 
شهرى و برون شهرى را داشته ایم ولى همچنان آمار 
تصادفات باالست و جزو سه استان کشور هستیم که هر 

سال باالى 1000 نفر کشته در تصادفات داریم.

وى با اشاره به اینکه طى سه ماهه امسال در حوزه درون 
شهرى کاهش 11 درصدى در تعداد تصادفات و شش 
درصدى در تعداد جانباختگان را داشته ایم، افزود: کاهش 
آمار تعداد و جانباختگان تصادفات دالیل مختلفى دارد 
که از جمله مى توان به برخورد جدى پلیس با تخلفات 
اشاره کرد. رعایت قوانین از سوى مردم و کاهش سفرها 
به دلیل شیوع ویروس کرونا نیز مى تواند در این زمینه 
موثر باشد. وى همچنین خطاى انســانى را بیشترین 
عامل تصادفات اعالم و خاطرنشان کرد: بیش از 75 تا 
80 درصد تصادفات به دلیل خطاى انســانى اتفاق مى 
افتد، اما عوامل دیگر مثل نقص راه و نا ایمن بودن وسیله 

نقلیه هم دخیل اند.

رئیس اداره توســعه فرهنگ شــهروندى ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان در 
مراسم اختتامیه طرح کالس شهر، با تشریح اقدامات 
مربوط به این طرح گفت: پس از ارائــه طرح به اداره 
آموزش و پرورش استان، از اســفند 97 اقدامات اولیه 
انجام شــد و در فروردین 98 نیز کارگروه تخصصى 

تشکیل شد و مرحله به مرحله پیش رفتیم.
احمد رضایى ادامه داد: در طرح کالس شــهر، 378 
کارگاه برگزار شد، 400 فعالیت مرتبط انجام شد و 43 
نمایش نیز به اجرا در آمد که نرم افزار چند رسانه اى آن 

در حال آماده شدن است.
رضایى افزود: 245 دانش آموز با 470 اثر در مسابقات 
کالس شهر شــرکت کردند که 65 اثر برگزیده شد و 

هدایایى به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
معاون آموزش ابتدایى اداره آموزش و پرورش استان 
اصفهان نیز اظهار کرد: تمام فعالیت هاى کالس شهر، 

منطبق بر کتب درسى پایه اول بوده که انگیزه اى براى 
دانش آموزان و معلمان ایجاد مى کند.

شــهین جوانى افزود: در طرح کالس شهر، آموزش 
مهارت هاى زندگى مدنظر بود تا شهروندانى مسئول و 

پاسخگو براى آینده شهر تربیت شود.
محمد عیدى، رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان هم با ابراز رضایت از اجراى 
طرح کالس شــهر با به روزترین مؤلفه هاى جهانى 
گفت: امیدوارم این مراسم اختتامیه نباشد، بلکه آغازى 
از یک پایان باشد زیرا دوست داریم فعالیت ها فرایند 

محور باشد.
در این مراسم در چند بخش از شش برگزیده مسابقه 
کالس شهر و شش نفر از معاونان مدارس اجرا کننده 
طرح به نمایندگى از شــش  ناحیه آموزش و پرورش 
اســتان و همچنین افرادى که در اجــراى این طرح 

همکارى داشتند، تقدیر شد.

دریافت گواهینامه استانداردهاى مدیریت 
توسط شرکت پاالیش نفت

خرید و فروش طالى ساخته شده در اصفهان  
انجام نمى شود

آمار تصادف در اصفهان همچنان باالست 

آموزش مهارت هاى زندگى در طرح کالس شهر

اخبار کشفیات مواد مخدر در سال جارى توسط نیروى 
انتظامى استان اصفهان به کرات شنیده مى شود و به نظر 
مى رســد در این حوزه تحوالتى در حال صورت گرفتن 
است. بدین منظور و به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر 
پایگاه اطالع رسانى «صاحب نیوز» با سرهنگ حسین 
حسین زاده، جانشین فرماندهى انتظامى استان اصفهان، 
گفتگو کرده است که بخشى از اظهارات این مقام مسئول 

را در این باره مى خوانید.
■ کشفیات مواد مخدر انتظامى استان اصفهان در سال 
99 نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد افزایش 
داشته است و حدود 21/5 تن انواع مواد مخدر در استان 
اصفهان کشف شده اســت. نکته حائز اهمیت در این 
رابطه این اســت که بیش از 80 درصد از این کشفیات 
قبل از این که وارد اســتان شود، در دروازه هاى ورودى 
توســط عوامل مبارزه با مواد مخدر و تیم هاى آشکار و 
پنهان پلیس که در محل ها به کارگیرى شده اند کشف 
شده است که این یک موفقیت بزرگ براى پلیس استان 
اصفهان اســت. 20 درصد دیگر از مواد کشف شده هم 

در حوزه شــهرى از توزیع کنندگان خرد مواد مخدر به 
دست آمده است.

■ ما امروز از ســامانه هاى ویژه بــراى رصد تحرکات 
قاچاقچیان استفاده مى کنیم. همچنین انگیزه و تالش 
مضاعف همکاران هم وجود دارد منجر به رقم خوردن 
این موفقیت شده است و گشت هاى کمین و شکار یگان 
تکاورى هم به عنوان یک مــدل جدید مقابله با قاچاق 

مواد مخدر مورد استفاده پلیس استان قرار گرفته است 
که این هم در جاى خودش توانســته موفقیت را بیشتر 
کند. در کنار این ها همکارى مــردم در ارائه اطالعات 
به پلیس به منظور شناسایى و کشف مواد مخدر بسیار 

مهم است.
■ تمام مرزهاى اســتان اصفهان توسط پلیس پایش 
مى شــود؛ گلوگاه هاى ایســت و کنترل بــه صورت 
شبانه روزى فعال هستند و محورهاى مواصالتى استان 

توسط نیروى انتظامى کنترل مى شود.
■ براى این که بگوییم تعداد معتادان افزایش یا کاهش 
پیدا کرده، نیازمند پژوهش اســت. یک جمعیت نسبتًا 
مخفى با رقم ســیاه بزهکارى باال به راحتى نمى توان 
اظهار نظر کرد که چون تعداد معتادین زیاد شده کشفیات 
مواّد مخدر افزایش پیدا کرده اســت یا اگر کشــفیات 
کاهش پیدا کرد بگوییم تعداد معتادین کاهش پیدا کرده 
اســت. بلکه این را باید متولیان امر تحقیق و پژوهش 
کنند و موضوع را به صورت علمى بررسى کرده و نتیجه 

را اعالم کنند.

ماجراى شوت توپ به جلوخان مسجد شیخ لطف ا... را 
به یاد دارید؟! این اتفاق بارها براى کاخ هشــت بهشت 
در میانه پارك شــهید رجایى اصفهان تکرار مى شود، 
کاشى هاى لرزان پشت بغل هاى آن از این شوت ها در 
امان نیســتند،حاال پرت کردن ته سیگار یا چاق کردن 
قلیان و سماور زغالى را هم به پرونده تهدید این عمارت 

اضافه کنید! جایى که پارك است و همه مى آیند.
مریم شیروانى،مسئول عمارت هشت بهشت به «ایرنا» 
گفت: هرگونه بازدید از کاخ هشــت بهشــت به دلیل 
ظرافت هایى که در ســاخت این بنا به کار رفته اســت 
و همچنین قرار داشــتن در میانه پارك بزرگ هشــت 
بهشت(شهیدرجایى)وتردد پرشــمار شهروندان نیاز به 

فرهنگ سازى دارد.
وى افزود: برخورد وســایل بازى همچون توپ والیبال 
و خطرهاى احتمالى مانند استفاده از مواد آتش زا براى 
درست کردن کباب و سایر تفریحات شهروندان مى تواند 
آسیب هاى جبران ناپذیر به این بنا وارد کند که از کنترل 

اداره کل میراث فرهنگى اصفهان خارج است.
شیروانى به حفاظت 24 ســاعته این کاخ اشاره کرد و 
افزود : برغم حفاظت از سوى یگان ویژه میراث فرهنگى 
و دوربین هاى مدار بســته، با توجه به  محل قرارگیرى 
عمارت هشت بهشــت در میان بوستان شهید رجایى و 

اقدامات حفاظتى، این بنا در معرض آسیب قرار دارد.

وى یادآور شــد: هر بناى تاریخى بــا توجه به قدمت و 
کهولت مصالح نیاز به نگهدارى و حفاظت مداوم دارد، 
به همین دلیل کاخ هشت بهشت با توجه به ویژگى هاى 
منحصر بفرد معمارى و تزیینات وابسته به آن و به دلیل 
قرار گرفتن در میان بوســتان با پوشش گیاهى مختلف 
و استفاده شهروندان به عنوان تفرجگاه شهرى، آسیب 

پذیرتر و نیاز به حفاظت بیشترى دارد.
در همین حال علیرضا جعفرى زند، باســتان شــناس 
و کارشناس دادگسترى در رشــته ابنیه و آثار تاریخى 
شرایط عمارت هشت بهشت را هم از این جهت که بدون 
حفاظ در پارك قرار گرفته و هــم اینکه آبیارى موجب 
نفوذ آب به  زیر پى ها شــده اســت نامطلوب دانست و 
گفت: در دهه 60 عجوالنه دیوارها برداشته و این مکان 
تبدیل به پارکى شد که یک اثر تاریخى 400 ساله را رو 

به ویرانى برده است. 
وى نفوذ آب به زیر پى هاى هشت بهشت را بزرگ ترین 
آسیب پارك به این بناى تاریخى خواند و عالوه بر این 
افزود: بارها دیده ام افرادى که براى تفریح نشسته اند و  
سماور کنار دیوار کاخ هشت بهشت گذاشته اند یا اینکه 
ته سیگار پرت مى کنند توى ایوان ها و این براى هشت 
بهشت خطر ایجاد مى کند. این اوضاع نابه سامان روز 
به روز شدیدتر هم مى شــود و بنابراین وضعیت هشت 

بهشت  نیاز به یک تجدید نظر دارد.

جعفرى زند گریزى به برداشتن دیوارهاى باغ در دهه 60 
زد؛ زمانى که خانه هاى ساخته شده بر روى زمین هاى 
باغ بلبل از سوى شهردارى براى ساختن پارك تملک 
شــد و گفت: عرصه باغ بلبل در زمان ظل الســلطان 
فروخته و تبدیل به منازل مسکونى شد. بعد از انقالب اما 
این خانه ها تملک و تبدیل به پارك شد. سردر قاجارى 
این باغ اما در سال 63  شــبانه تخریب شد و اواخر دهه 
60 هم به این فکر افتادند کــه دیوارهایش را بردارند و 
زمین خانه هایى که تملک شــده بود را  به باغ هشت 

بهشت بیافزایند.
جعفرى زند اشــاره اى هم به کاوش هیــات ایتالیایى 
در ضلع  شــرقى باغ کرد که ضمــن آن بخش زیادى 
از فندانســیون( پى ها) بناهاى وابســته به کاخ هشت 
بهشت به دست آمد اما همین مکان کاوش شده عاقبت 

گودبردارى و  تبدیل به توقفگاه شد.
وى معتقد اســت هشت بهشــت امروز در معرض خطر  
تخریب شــدید است و گفت: کاخ هشــت بهشت بسیار 
شکننده است.فضاى اطراف هشت بهشت  تا فاصله اى 
باید محصور شود و این موضوع باید در اولویت قرار گیرد. 

جعفرى زند یادآور شد: بناى هشت بهشت باید به طور کامل  
و به لحاظ آسیب هاى فنى که در طول  زمان به آن وارد شده 
است معاینه شود؛ ضمن اینکه باید گفت  کاشى هاى لرزان 

پشت بغل ها هم در حال فرو ریختن است.

کشف 80 درصد مواد مخدر در مبادى ورودى  استان اصفهان

از نفوذ آب به زیر پى ها تا برخورد وسایل بازى به دیوارهاى بناى عصر صفوى 

هشت بهشت در معرض 
خطر  تخریب است
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«سیلوستر استالونه»، بازیگر مطرح سینماى اکشن هالیوود 
که تا به حال سه بار نامزد اسکار شــده است شمع تولد 74 
سالگى اش را خاموش کرد. او متولد 6 جوالى 1946 بازیگر، 
کارگردان و نویسنده آمریکایى است. وى را عمدتاً به  دلیل 

بازى در نقش هاى اکشن فیلم هاى هالیوودى مى شناسند.
دو نقش به یادماندنى سیلوستر، یعنى «رمبو» و «راکى« از 
مهمترین نقش هاى او هستند که در به شهرت رساندنش 
بسیار تأثیر گذار بودند. وى عالوه بر بازیگرى، نویسندگى 

تک تک قسمت هاى این فیلم ها را نیز بر عهده داشت.

سیلوســتر اســتالونه به علت بازى در فیلم «راکى» نامزد 
دریافت دو جایزه اسکار، یکى براى بهترین بازیگر و دیگرى 
براى بهترین فیلمنامه شد. وى سومین بازیگر تاریخ بود که 
براى یک فیلمش، نامزد دریافت این دو جایزه شــد. پیش 
از او فقط «چارلى چاپلین» و «اورســن ولز» به این افتخار 

نائل شده بوند.
فیلم «راکى» عالوه بر دیگر موفقیت هایش توانســت در 
فهرست ملى ثبت فیلم و موزه اسمیتسونین نیز به ثبت برسد. 
استالونه قبل از ساخته شدن «راکى» و بعد از ایفاى چند نقش 
کوتاه متوجه شد که نمى تواند با اینگونه فیلم ها راه به جایى 
ببرد! بنابراین تصمیم گرفت که خود فیلمنامه اى بنویسد. او 
بعد از نوشــتن فیلمنامه اى که «راکى» نام داشت، آن را به 
کمپانى براى ســاختن تحویل داد، کمپانى موافقت خود را 
براى ساخت آن اعالم کرد، اما معتقد بود که سیلوستر نباید 
در نقش اصلى حضور داشته باشد، سیلوستر مصمم بود که 
نقش را خودش بازى کند و گرنه رضایت نمى داد که فیلم 

ساخته شود.
باالخره بعد از مدت ها بحث بین کمپانى و سیلوستر، کمپانى 
قبول کرد که خود سیلوستر نقش اصلى را بازى کند. فیلم 
ساخته شد و سیلوستر توانســت براى این فیلم کاندیداى 
دریافت اســکار بهترین فیلمنامه نویسى و بازیگرى شود. 

افتخارى که سکوى پرتاب سیلوستر براى نقش آفرینى هاى 
بزرگ تر بود.

زمانى که براى فیلم «راکى» توانست به موفقیت هاى زیادى 
برسد، «راجر ایبرت»، منتقد سینما مقاله اى نوشت که در آن 
اشاره کرده بود که استالونه به زودى تبدیل به یک «مارلون 

براندوى» دیگر خواهد شد!
بعد از این مقاله استالونه توانست یک رکورد از خود برجاى 
بگذارد، او توانست 30 بار کاندیداى دریافت تمشک طالیى 
شود که اغلب آنها مربوط به بدترین بازیگرى بود! او توانسته 
اســت ده بار این تمشــک را دریافت کند و به همین دلیل 
در سال 2000 توانســت لقب «بدترین بازیگر قرن» را به 

دست بیاورد!
«بى مصرف ها»، «راکى»، «رمبو»، «قاضى ِدرِد»، «شهرك 
آدمکش ها»، «کبرى»، «زندان»، «فرار به سوى پیروزى»، 
«تخریب چى» و «صخره نورد» از جمله فیلم هایى هستند 

که استالونه در آنها خوش درخشیده است.
وى بعد از سال ها تجربه بازى در هالیوود سال گذشته براى 
فیلم «کرید» به کسب جایزه اســکار نزدیک شد، اما آن را 
دریافت نکرد اما گلدن گلوب را براى همین فیلم به خانه برد. 
وى تاکنون سه بار نامزد اسکار شده اما هنوز در گرفتن این 

جایزه ناکام مانده است.

«جود الو»، بازیگر بریتانیایى این بار در نقش «کاپیتان هوك»، چهره مشهور دنیاى دزدان دریایى ظاهر مى شود. این بازیگر در حال 
مذاکره است تا در فیلم کالسیک «دیزنى» با عنوان «پیتر پن و ِوندى» در نقش شخصیت منفى «کاپیتان هوك» بازى کند.

«دیوید الورى»، کارگردان «اژدهاى پیت» نیز قرار است این فیلم را کارگردانى کند. وى همچنین نویسنده فیلمنامه 
در کنار «توبى هالبروکس» و از تهیه کنندگان در کنار «جیم ویتاکر» خواهد بــود. «دیزنى» این فیلم را با اقتباس 
از انیمیشن کالسیک سال 1953 خود مى ســازد که موفق ترین اقتباس از رمان «جى.ام.برى» درباره «پیتر پن» 

بوده است.
«پیتر پن»، پسرى است که هرگز بزرگ نمى شود و در دنیاى جادویى ناکجاآباد (نِِورلند) زندگى مى کند.

استودیوهاى متعددى از این داســتان براى پرده بزرگ و کوچک فیلم ســاخته اند. فیلم «هوك» اثر «استیون 
اسپیلبرگ» با بازى «رابین ویلیامز» و فیلم «پن» ســاخته «جو رایت» که هر دو در باکس آفیس ناموفق ظاهر 

شدند از جمله این اقتباس ها هستند.
اگر این قرارداد منعقد شود «جود الو» جا پاى چهره هایى چون «داستین هافمن» و «جیسون ایزاکس» و از همه 

جدیدتر «گارت هدلوند» مى گذارد که پیش تر در نقش این چهره نمادین و شناخته شده بازى کرده اند.
«دیزنى» سال خیلى موفقى را با اقتباس از فیلم هاى انیمیشن خودش پشت سر گذاشت و سال پیش با نمایش 

«عالء الدین» و «شیر شاه» که هر دو از انیمیشن هایشان اقتباس شده بودند بیش از یک میلیارد دالر فروخت. 
اکنون قسمت دوم «عالء الدین» نیز در دستور ساخت قرار گرفته است.

محسن کیایى، نویسنده فیلمنامه و بازیگر ســریال خانگى «هم گناه» درباره اینکه در 
آینده نزدیک قرار است در تلویزیون هم ســریالى بازى کند یا خیر، بیان کرد: گاهى 
سریال هایى پیشنهاد مى شود اما متن خوبى نداشته و پیشنهادها از لحاظ فیلمنامه به 

گونه اى نبوده است که مرا راضى کند و بخواهم در آنها بازى کنم.
وى درباره اینکه حضور پررنگ ترش در سال هاى اخیر در سینما چقدر مانع پذیرفتن 
این پیشنهادها بوده است، بیان کرد: براى من مدیوم سینما و تلویزیون فرقى ندارد 

و اگر نقش خوبى باشد در آن حضور پیدا مى کنم مثل سریال «پرده نشین» ساخته 
بهروز شعیبى که چند سال پیش در آن بازى کردم.

کیایى همچنین در پاسخ به اینکه چندین بار مطرح شده که قرار است اجراى تاك شویى 
را در تلویزیون بر عهده داشته باشد بیان کرد: این خبر شایعه است و فعًال قصد اجرا ندارم.

وى با اشاره به سریال «هم گناه» که این روزها در حال پخش در شبکه نمایش خانگى 
است و قصه و ســاختار آنکه کیفیت بهترى نســبت به آثار این مدیوم دارد عنوان کرد: 

هرکسى به دنبال این است که کار خوب بسازد چه دوســتانى که کار مى سازند و خوب از 
آب در نمى آید و چه ما که کار ساخته ایم و برخى معتقدند که خوب از آب درآمده، 
همه در تالشیم خروجى کار خوب باشد؛ با این حال، به نظر خودم ما خیلى براى 
این خروجى تالش کردیم چون واقعًا براى فیلمنامــه، قصه و انتخاب بازیگر 

زمان گذاشتیم.
کیایى در پاسخ به اینکه چرا در «هم گناه» و دیگر سریال هاى شبکه نمایش 

خانگى، محور اصلى داســتان معموًال خانواده هاى باالشهرى هستند، 
عنوان کرد: خانواده ها در ســریال «هم گناه» باالشــهرى نیستند. 

باالشــهرى یعنى آدم هایى که تازه به پول رسیده اند، با این حال 
آدم هایى از قشــر مرفه و پولدار یکى از اجــزاى قصه هاى ما 

هستند و محور نیستند.
بازیگر «بارکد» درباره نقشى که در سریال «هم گناه» دارد 
نیز گفت: من قرار نبود نقش «آرمان» را بازى کنم. خودم 
دوست داشتم نقش «پیمان» با بازى پدرام شریفى را 
بازى کنم چراکه از نظر بازیگرى این نقش براى خود 
من چالش بود ولى مصطفى (کیایى) ترجیح داد که 
من ایفاگر شخصیت «آرمان» باشم در حالى که من 

طراحى این شخصیت را براى خودم ننوشته بودم.
وى درباره ممیزى هایى کــه در فرایند نظارت 
بر فیلمنامه و یا پس از آن داشــته اند، بیان کرد: 
بیشــترین ممیزى مــا در موقعیت هایى بود 
که شــوخى هایى بین دو نقــش «آرمان» و 
«ســامان» یعنى من و حسین امیدى شکل 
گرفت و این شیطنت ها و شوخى ها ممیزى 

شد.

عنایت بخشى درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر به دلیل شیوع دوباره و اوج گیرى 
بیمارى کرونا بار دیگر خانه نشین شده ام، ترجیح مى دهم براى حفظ سالمت خود، خانواده و جامعه کمتر از خانه خارج 

شوم به همین دلیل چند پیشنهادى که براى بازى داشتم را به بعد موکول کردم. 
وى با اشاره به حضورش در سریال جدید خود به مناســبت ماه محرم اظهار کرد: به امید خدا ماه محرم امسال با یک 
سریال مناسبتى به تلویزیون باز خواهم گشت، سال گذشته فیلمبردارى ســریالى با موضوع ماه محرم و عاشوراى 

حسینى را به پایان رساندم که براى پخش در ماه محرم امسال آماده مى شود.
بازیگر سریال «والیت عشق» درباره نقش خود در این سریال اذعان کرد: این سریال از نظر من کامًال قابل 
تعمق و تفکر است، اثرى که در حال و هواى محرم و صفر ساخته شده و من هم در آن نقشى خوب 
و گیرا را بازى مى کنم، براى ضبط این سریال راهى شمال کشور شده بودم، البته ضبط این اثر 

سال گذشته در پاییز و قبل از شروع بیمارى کرونا به اتمام رسید. 

عنایت بخشى: محرم امسال به تلویزیون 
باز خواهم گشت

نوید محمدزاده درباره واکنش ها به فعالیت هاى تبلیغاتى اش گفت: همیشه نظرات مثبت و منفى هست و ذات کار ما همین 
است. به نظرم خدا من را دوست دارد که هر کارى مى کنم اینقدر راجع به آن حرف زده مى شود. 

وى گفت: من هیچ گله اى ندارم، نظر همه هم محترم است. فقط مى خواهم بگویم جهان سوم یعنى اینکه وقتى خارجى ها 
هر بازى و هر تبلیغى بکنند مى گوییم به به، ما داخلى ها اجازه اش را نداریم. اگر من بازیگرى باشم که جسور باشم و به 
لحاظ فیزیکال بخواهم یک کار تازه بکنم، مى گویند نباید این کار را بکنى ولى همان اتفاق را در فیلم هاى آن طرف ببینند 
مى گویند دیدى چقدر بى نظیر بازى کرد! تبلیغات هم به همین شکل است. اگر «جانى دپ» تبلیغ مى کند تأثیر مى گذارد 
روى کار هنرى اش؟ حتماً این تبلیغات تأثیر بهتر در کار ما مى گذارد، تا انتخاب هاى بهتر بکنیم و با خیال راحت و بدون 
دغدغه مالى کار کنیم.  محمدزاده گفت: اگر «رونالدو» تبلیغ مى کند به این معنى نیست که نمى تواند در زمین گل بزند. 
حتماً در بازیگرى  اگر حواس و تمرکزم باشد مى توانم اتفاقات بهترى را رقم بزنم. من از تصمیمى که گرفتم خیلى خوشحالم 

و پایش ایستادم. قطعاً آدم ها من را با تبلیغاتم به یاد نمى  آورند. چون من مى  دانم چه فیلم هایى را دارم بازى مى کنم. 

نوید محمدزاده: آدم ها من را با تبلیغاتم 
به یاد نمى  آورند

محسن کیایى مطرح کرد؛

تجربه «هم گناه»؛ 
از بازى تا ممیزى

وج گیرى 
خانه خارج 

ال با یک 
عاشوراى 

امًال قابل 
شى خوب 
طایناثر ه و بازیگر ســریال خانگى «هم گناه» درباره اینکه در 

یون هم ســریالى بازى کند یا خیر، بیان کرد: گاهى 
 متن خوبى نداشته و پیشنهادها از لحاظ فیلمنامه به 

ى کند و بخواهم در آنها بازى کنم.
ش در سالهاى اخیر در سینما چقدر مانعپذیرفتن

کرد: براى من مدیوم سینما و تلویزیون فرقى ندارد 
مثلسریال «پردهنشین» ساخته  پیدا مى کنم ضور

 در آن بازى کردم.
ه چندین بار مطرح شده که قرار است اجراى تاك شویى 
شد بیان کرد: این خبر شایعه است و فعًال قصد اجرا ندارم.

» که این روزها در حال پخش در شبکه نمایش خانگى 
فیت بهترى نســبت به آثار این مدیوم دارد عنوان کرد: 

کار خوب بسازد چه دوســتانى که کار مى سازند و خوب از 
خته ایم و برخى معتقدند که خوب از آب درآمده، 
ب باشد؛ با این حال، به نظر خودم ما خیلى براى 
 واقعًا براى فیلمنامــه، قصه و انتخاب بازیگر 

هم گناه» و دیگر سریال هاى شبکه نمایش 
معموًال خانواده هاى باالشهرى هستند، 

ل «همگناه» باالشــهرىنیستند. 
 تازه به پول رسیده اند، با این حال 

 یکى از اجــزاى قصه هاى ما 

در سریال «هم گناه» دارد 
مان» را بازى کنم. خودم
بازى پدرام شریفى را
ى این نقش براى خود 
یایى) ترجیح داد که 
شم در حالى که من 

ودم ننوشته بودم.
در فرایند نظارت 
ته اند، بیان کرد: 
بود  قعیت هایى
ش «آرمان» و 
میدى شکل 
ى ها ممیزى

حسینى را به پایان رساندم که براى پخش در ماه محرم ام
بازیگر سریال «والیت عشق» درباره نقش خو
تعمق و تفکر است، اثرى که در حال و ه
و گیرا را بازى مى کنم، براى ضبطا
سال گذشته در پاییز و قبل از شرو

مشهور دنیاى دزدان دریایى ظاهر مى شود. این بازیگر در حال  »، چهره
ِوندى» در نقش شخصیت منفى «کاپیتان هوك» بازى کند.

فیلم را کارگردانىکند. وىهمچنین نویسنده فیلمنامه 
یتاکر» خواهد بــود. «دیزنى» این فیلم را با اقتباس 
ن اقتباساز رمان «جى.ام.برى» درباره «پیتر پن» 

دویى ناکجاآباد (نِِورلند) زندگى مى کند.
ک فیلم ســاخته اند. فیلم «هوك» اثر «استیون 
دو در باکس آفیسناموفق ظاهر رایت» که هر جو

 «داستین هافمن» و «جیسون ایزاکس» و از همه 
ره نمادین و شناخته شده بازى کرده اند.

 خودش پشت سر گذاشت و سال پیش با نمایش 
س شده بودند بیش از یک میلیارد دالر فروخت. 

ه است.

ن 

ها 
ه 
د 
د 
ن 
د. 
م 

احسان علیخانى در گفتگوى تصویرى با مخاطبان خود، از ضبط و پخش مرحله دوم «عصر جدید» گفت.
علیخانى در گفتگوى تصویرى با مخاطبان، در خصــوص ادامه ضبط و پخش فصل دوم «عصر جدید» 
گفت: با پایان مرحله مقدماتى، اوایل تیرماه دو قسمت از مرحله دوم «عصر جدید» را ضبط کردیم که قرار 

است، شنبه و یک شنبه هفته آینده پخش شود.
وى ادامه داد: با شــرایط موجود و افزایش شیوع کرونا و اجبارى شدن اســتفاده از ماسک، شرایط ضبط 
مسابقه «عصر جدید» هم تغییر کرده است؛ به طورى که چهارشنبه و پنج شنبه این هفته (دیروز و امروز) 
قسمت هاى سوم و چهارم مرحله دوم «عصر جدید» را با تماشاگران  محدودتر  ضبط خواهیم کرد، البته 
باید ماسک هم داشته باشند. علیخانى عنوان کرد: اگر ماجراى کرونا ادامه داشته باشد و کار را سخت کند، 
مجبور هستیم دوباره به ضبط «عصر جدید» بدون تماشاگر فکر کنیم. البته در این مدت که ضبط داشتیم، 

پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کردیم.

آغاز پخش مرحله دوم 
مسابقه «عصر جدید» از هفته آینده

«سیلوستر استالونه» 74 ساله شد

«بدترین بازیگر قرن» در نزدیکى هاى اسکار!

بازگشت «کاپیتان هوك» با «پیتر پن»

بهروز بقایى درباره آخرین وضعیت جســمانى خود پس از ابتال به بیمارى 
کرونا گفت: خوشبختانه وضعیتم بسیار بهتر از گذشته است، دیگر مشکل 

خاصى ندارم و بیمارى را به صورت کامل 
پشت سر گذاشته ام.

وى در همین راستا ادامه داد: طبیعتاً بعد از 
درمان مجبور بودم که چند هفته در خانه 
قرنطینه بمانم تا بیمارى به صورت کامل 
دفع شود، خدا را شــکر این قرنطینه هم 
پایان یافته و ایــن روزها با رعایت کامل 

گه گاه از خانه بیرون مى روم.
بازیگر سریال «توى گوش سالمم زمزمه 
کن» با اشاره به افزایش دوباره قربانیان 
بیمارى کرونا افزود: من از مردم خواهش 

مى کنم ماسک بزنند، پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنند و از یکدیگر 
فاصله بگیرند، باور کنید هیچکس فکرش را نمى کند که کرونا بگیرد اما به 

یکباره این اتفاق مى افتد و به عنوان کسى که سختى این بیمارى پشت 
سر گذاشته ام، تمنا مى کنم که رعایت کنند زیرا همه شانس مرا ندارند.

بقایــى در همین رابطه تأکیــد کرد: در 
حال حاضر وضعیت دوباره بحرانى شده 
است، ما باید خودمان رعایت کنیم تا به 
تعداد قربانیان این بیمارى مهلک اضافه 
نشــود، هیچ راهى به جز ماسک زدن و 
رعایت بهداشــت براى مبارزه با کرونا 

اثربخش تر نیست.
وى دربــاره فعالیت هــاى اخیر خود در 
عرصــه بازیگرى خاطرنشــان کرد: به 
امید خدا حال که وضعم بهتر شــده اگر 
کارى پیشنهاد شود به حضور در آن فکر 
مى کنم، البته هنوز تولیدات قوت نگرفته و طبیعتًا تا پایان شــرایط فعلى 

بیمارى کرونا نباید انتظار پیشنهادات خوب بازى داشت.

بهروز بقایى: کرونا تجربه بسیار سختى بود

تصویربردارى فیلم «کوسه» با رعایت پروتکل هاى بهداشتى در تهران 
ادامه دارد و بازیگران این فیلم با گریم هایى جدید مقابل دوربین رفتند.

فیلم سینمایى «کوســه» به کارگردانى 
على عطشانى و تهیه کنندگى سیدمحمد 
احمدى اواخر خردادمــاه در تهران کلید 
خورد و تصویربردارى این فیلم سینمایى 
در شرایط کرونایى این روزهاى جامعه با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى ادامه دارد.

فیلم «کوســه» بــا بــازى بازیگران 
سرشــناس دنیاى هنر مقابــل دوربین 
رفت و یک بازیگر سرشناس لبنانى هم 
به تازگى بــه جمع بازیگــران این فیلم 

پیوسته است.
على عطشانى، کارگردان فیلم «کوسه» ویدیویى از بازى مهران احمدى 
در این فیلم ســینمایى را به اشتراك گذاشــت و این بازیگر توصیه هایى 

براى مردم در رعایت بهداشت در این روزهاى شــیوع ویروس کرونا در 
جامعه داشت.

در ویدیوى منتشــر شــده توسط على 
عطشانى آمده است:

«این روزها، فیلم ســینمایى "کوسه" با 
رعایت تمام مسائل ایمنى و بهداشتى در 
حال ادامه فیلمبرداریــه. مهران احمدى 
یکــى از بازیگــران اصلى "کوســه" 
مى گوید اگر شــرایط فیلمبردارى اجازه 
مى داد، با ماسک جلوى دوربین مى رفت!»

مهــران احمــدى، مهدى هاشــمى، 
سیماتیرانداز، ریحانه پارسا، بهناز جعفرى، 
محمدجواد جعفرپور، آن مارى سالمه، 
مهران رجبى، پژمان جمشیدى، احمدرضا موســوى، مهسا کامیابى و... 

بازیگران فیلم "کوسه" را تشکیل مى دهند.

ادامه تصویربردارى فیلم «کوسه» در تهران

  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر |
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تیم فوتبال ذوب آهن  اصفهان در هفته بیست و چهارم رقابت هاى 
لیگ برتر به مصاف تیم شاهین شهردارى  بوشهر خواهد رفت.

 هفته بیســت و چهارم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال، جام خلیج 
فارس، فردا جمعه 20 تیرماه با برگزارى دو دیدار آغاز مى شود که در 
یکى از این رقابت ها ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه شهید مهدوى 

بوشهر به مصاف تیم شاهین شهردارى  خواهد رفت.
دیدارى سخت و حساس که با توجه به نزدیکى امتیازات تیم هاى 
پایین جدول کســب 3 امتیاز آن براى هر دو تیم از اهمیت بسیار 

باالیى برخوردار است.
سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده پیکار با شاهین شهردارى  بوشهر 
مى شوند که هفته گذشــته مقابل پیکان تهران به میدان رفته و با 
نتیجه 4 بر یک شکســت خوردند تا شرایط این تیم در هفت هفته 
مانده به پایان رقابت ها بحرانى تر از قبل شــود. در آن سو شاهین 
بوشهر نیز هفته گذشته مقابل پرسپولیس شکست خورد و با توجه 
پیروزى هفته گذشته پیکان، در قعر جدول جاى گرفته و خطر سقوط 

را بیش از پیش احساس مى کند.
ذوب آهن این روزها شرایط ســختى دارد و شکست اخیر این تیم 
مقابل پیکان، انتقادات و فشــارها را روى بوناچیچ و شــاگردانش 
افزایش داده است. سبزپوشان اصفهانى در فصل جارى عملکرد 
ضعیفى داشــته اند و شکســت هاى پیاپى آنها در دو بازى قبلى و 
فاصله 5 امتیازى شــان با قعر جدول، ذوب آهن را در هفت هفته 
مانده به پایان رقابت ها در خطر سقوط قرار داده است و با توجه به 

بازى هاى باقیمانده این تیم باید به نوعى گفت که تقابل ذوب آهن 
با شاهین شهردارى  بوشهر، بهترین فرصت شاگردان بوناچیچ است 
تا بتوانند با پیروزى در این دیدار، عالوه بر پایان بخشیدن به روند 
ناکامى هایشان، حاشیه ایمنى تقریبًا مناســبى را براى خود ایجاد 
کنند؛ اتفاقى که با توجه به روند نتیجه گیرى اخیر شاهین کار چندان 

راحتى هم نخواهد بود.
با آغاز نیم فصــل دوم روند نتیجه گیرى شــاهین بوشــهر تغییر 
چشمگیرى داشته و در هفت بازى قبلى ســه برد، یک تساوى و 
دو شکست به دست آورده  است. شاهینى ها که با 17 امتیاز در قعر 
جدول جاى دارند، براى فرار از خطر ســقوط چاره اى جز پیروزى 
ندارند و از انگیزه باالیى براى نتیجه گیرى در این دیدار برخوردار 

هستند.
نمایش ناامیدکننده شاگردان بوناچیچ مقابل حریفان در دو هفته اخیر 
و عملکرد آنها در بازى مقابل پیکان نشــان از آشفتگى تاکتیکى و 
عدم شناخت و درك کافى بازیکنان ذوب آهن از وظایفشان داشت. 
چالش بزرگ بوناچیچ در این دیدار، بازگرداندن نظم تاکتیکى و کم 
کردن فاصله بین خطوط تیم ذوب آهن است. فاصله یک هفته اى 
این دیدار با بازى قبلى ذوب آهن، فرصت مناسبى در اختیار بوناچیچ 
قرار داده است تا بتواند تیمش را از نظر روحى و روانى بازسازى کند.

در آن سو تیم شــاهینى قرار دارد که با وجود نمایش هاى تقریبًا با 
کیفیت، حال و روز چندان خوبى نداشته و در خطر سقوط قرار دارد. 
شاهین بعد از حضور میشو کریستیچوویچ روند روبه رشدى را شروع 

و نتیجه گیرى این تیم در نیم فصل دوم بهبود چشمگیرى پیدا کرده 
بود و امیدوارى زیادى براى بقا در لیگ داشت اما بعد از شیوع کرونا 
سرمربى کروات این تیم حاضر به بازگشت نشد تا شرایط این تیم 

سخت تر از قبل شود.
شــاهین تیم جوان و جنگنده اى اســت که اگرچه در فاز هجومى 
نمایش قابل قبولى دارد، اما فاصله زیاد بین خطوط این تیم در کنار 
ضعف هاى مفرط خط دفاعى شاگردان کریمیان موجب شده است 

که این تیم در نتیجه گیرى با مشکل روبه رو باشد.
بازیکنان شاهین در دو هفته گذشته نشــان داده اند که در پرس  و 
بازى تخریبى با مشکل مواجه هستند و همین امر فرصت مناسبى 
براى ذوبى ها به شمار مى آید؛ با این حال، بازیکنان شاهین از سرعت 
خوبى برخوردار بوده و در ضدحمالت خطرناك نشــان داده اند و با 
توجه به شرایط خاصى که در جدول دارند، از انگیزه باالیى برخوردار 

هستند.
از طرف دیگر بازى در زمین خودى و شرایط جوى بوشهر مى تواند 
فرصت مناسبى براى کریمیان و شاگردانش به شمار رود و کار را 

براى ذوبى ها سخت کند.
آنچه مسلم اســت بازیکنان هر دو تیم در این دیدار از انگیزه هاى 
باالیى برخوردار هســتند و فاصله 5 امتیازى ذوب آهن و شاهین 
بوشهر سبب مى شود که تیم ها با حساسیت بیشترى در این دیدار 
حاضر شــوند. باید منتظر ماند و دید که حــوادث فوتبالى به نفع 

کدامیک رقم خواهد خورد.

فردا مصاف ذوب آهن و شاهین بوشهر

 حاال دیگر شرایط مثل روزهاى ابتدایى حضور پیام نیازمند در سپاهان یا شبى نبرد مدعیان سقوط
که مجید جاللى به یکباره تصمیم گرفت او را در مقابل پرسپولیس در لیگ 
هفدهم بازى بدهد، نیست؛ حاال شرایط خیلى تغییر کرده است. نیازمند طى 
این دو سال حتى یک اشتباه منجر به گل هم در ترکیب سپاهان نداشته؛ او 
در تمام بازى هاى تیمش، اعم از حذفى و لیگ حاضر بوده تا بازیکن ویژه اى 
از این حیث باشد و در لیگ نوزدهم هم رکورد بیشترین دقایق گل نخوردن 
را با عبور از بزرگان تاریخ دروازه بانى فوتبال ایران به نام خودش زد و حاال 
همه تیم هاى لیگ برترى آرزوى داشــتن او را در چهارچوب قفس تورى 

خودشان دارند.
مسئوالن باشگاه ســپاهان در پنجره تابســتانى لیگ نوزدهم پیش دستى 
کردند و یکسال دیگر به قرارداد گلر جوان و 25 سال تیمشان اضافه کردند؛ 
تحرکى که اگر از سوى باشــگاه اصفهانى انجام نشده بود، همین حاال پیام 
نیازمند یکى از اهداف اصلى پرسپولیس در پنجره تابستانى مى شد؛ ولى او 
بندى در قراردادش دارد که در صورت جدایــى، فقط مى تواند در تیم هاى 

خارجى بازى کند.
سه گزینه مقابل پیام نیازمند در تابســتان پیش رو قرار دارد؛ یکى ماندن در 
سپاهان، دیگرى پیوستن به تیمى اروپایى و در نهایت احتمال کمى وجود 
دارد که شایعات پیرامون او براى پیوســتن به پرسپولیس رنگ واقعیت به 

خود بگیرد.
با تمام اینها اما یک واقعیت کتمان ناپذیر است و آن هم اینکه با انتقال علیرضا 
بیرانوند به فوتبال بلژیک، حاال این پیام نیازمند است که مورد توجه ترین گلر 
فوتبال ایران خواهد شد و در صورتى که دنیاى کرونایى به او اجازه انتقال مورد 
نظرش به فوتبال اروپا را ندهد، او در فصل آینده باید به دنیاى جدیدش سالم 
کند؛ دنیایى که شماره یک لیگ برتر فوتبال ایران به نام او خورده و همه او را 

به عنوان بهترین دروازه بان لیگ صدا خواهند زد.

حاال تو بهترین عقاب ایرانى پسر

سخنگوى باشــگاه ســپاهان اصفهان در 
خصوص مســائل مختلفى بــه صحبت 

پرداخت و پاسخ برخى از شایعات را داد.
ســید على پزشــک در گفتگویــى، در 
خصوص کرونایى شــدن تعداد زیادى 
از بازیکنان فوتبال، اظهار کرد: باشــگاه 

ســپاهان هرگز ســالمت هیچ فردى را چه بازیکنان و کادرفنى 
سپاهان باشــد و چه تیم ها و افراد برگزارکننده مسابقات، به علت 

مصالح خود به خطر نمى اندازد.
وى افزود: قبًال هم که تست کروناى بازیکنان و کادر ما مثبت شد، 
سریعًا نتایج را به فدراسیون پزشکى ورزشى اعالم و افراد کرونایى 

را قرنطینه کردیم تا از سالمت مطمئن شویم.
پزشک درباره اینکه باشگاه سپاهان برنامه اى براى تمدید قرارداد 
بازیکنان فعلى و جذب بازیکنان جدید دارد یا خیر، گفت: همانطور 
که پیش از ایــن هم گفته ام؛ تمرکز ســپاهان روى تمدید قرارداد 
بازیکنان فعلى است و با توجه به اینکه رعایت اخالق مدارى ورزشى 
همواره در اولویت هاى باشگاه سپاهان قرار دارد، هیچ مذاکره اى 
با بازیکنان تیم هاى دیگر تا باز شدن پنجره نقل وانتقاالت صورت 

نخواهد گرفت.
سخنگوى باشگاه سپاهان در پاسخ به این سئوال که آیا براى پیام 
نیازمند، پیشنهادى به دست باشگاه رسیده یا خیر و اینکه مذاکرات با 
باشگاه گرانادا اسپانیا براى محمد محبى به کجا رسید، تصریح کرد: 
براى نیازمند پیشنهاد رســمى و حتى غیررسمى به باشگاه ارسال 
نشده است. براى محبى هم فعًال به غیر از گرانادا که پیشنهادش رد 

شد پیشنهاد جدیدى نرسیده است.
پزشک درباره اینکه گفته شد تســت دوم کروناى امید نورافکن 
مثبت اعالم شده، خاطرنشــان کرد: نورافکن زیر نظر پزشک و 
کادرفنى تیم درحال بازتوانى و کســب آمادگــى براى حضور در 
بازى هاى بعدى اســت و در صورت صالحدید در بازى ها شرکت 

مى کند.

هافبک تیم فوتبال سپاهان پس از دو روز استراحت 
در تمرینات گروهى شرکت  کرد.

رفیعى در نیمه دوم دیدار برابر سایپا بود که روى تکل 
از پشت روزبه شاه علیدوست که روى مچ پاى او وارد 
شــد، با مصدومیت از ناحیه مچ پا روبه رو شد؛  البته 
شماره 73 سپاهانى ها به کارش ادامه داد و در دقایق 
انتهایى بازى بود که توسط امیرقلعه نویى تعویض 
شد. این بازیکن که بار دیگر از ناحیه مچ پا مصدوم 
شده بود و آسیب دیدگى قدیمى اش تشدید شد، طى 
دو روز در تمرینات طالیى پوشان حضور نداشت ولى 

حاال پس از دو روز فیزیوتراپى کنار 
سایر نفرات به تمرینات گروهى 

پرداخت.
دیــدار بعدى ســپاهان در 
ورزشــگاه نقــش جهان 
مقابل پــارس جنوبى جم 

برگزار خواهد شد.

 هیچ مى دانستید در ماجراى انتخاب برانکو براى مربیگرى پرسپولیس امیررضا خادم هم مشورت داده بوده؟ خادم قهرمان المپیک و معاون اجرایى وزارت ورزش در دوره 
محمود گودرزى، درباره انتخاب برانکو به عنوان سرمربى پرسپولیس گفت:« این در حیطه مسئولیت من نبود و من نباید مربى انتخاب مى کردم و هیئت مدیره و افراد فنى 
باید اظهار نظر مى کردند اما در آن مقطع زمانى که مدیرعامل باشگاه با مشکل مواجه شد و باشگاه به هم ریخت من مجبور شدم با آن پیشینه و تجربى مربیگرى و مدیریتى 
که در ورزش داشتم با اهالى فوتبال مشورت کنم و نهایتًا مجموعًا به دو گزینه قطبى و برانکو رسیدیم و در نهایت چیزى که به نظرمان آمد اصلح است برانکو بود که بعد 
محول شد به مدیرعامل وقت باشگاه و اینکه چه شرایطى در هیئت مدیره داشتیم و خدابیامرز جعفر کاشانى که رئیس هیئت مدیره بود و دکتر زادمهر که با چه شرایطى 

قانعشان کردیم که همکارى کنند؛ نهایتاً این شد که مدیرعامل برود و ایشان را بیاورد که خوشبختانه این اتفاق هم افتاد.»

برانکو
اصلح بود

 سید سیروس پورموســوى یک ماه قبل و پس از گمانه زنى هاى 
متعدد، به صورت رســمى اعالم کرد که دیگر در تیم ملى جوانان 
حضور نخواهد داشت تا فدراسیون فوتبال براى انتخاب جانشین او 
اقدام کند؛ اتفاقى که تا به امروز رخ نداده بود ولى به نظر مى رسد به 

سرانجام رسیده است.
پورموسوى که پس از مســابقات دور مقدماتى جام ملت ها و حدود 
دو ماه بدون قرارداد در تیم ملى جوانان فعالیت کرد، در مدت زمان 
حضورش موفق شد در بازى هاى رسمى ســه پیروزى برابر نپال، 
امارات و قرقیزستان کسب کند تا تیمش به جام ملت هاى آسیا راه 

یافته و سهمیه حضور در انتخابى جام جهانى را بگیرد، اما در نهایت 
همکارى او با جوانان قبل از شروع این رقابت ها به پایان رسید.

در حالى که تیم ملى جوانان حدود پنج ماه اســت تمرین نداشته، 
فدراســیون فوتبال تصمیم گرفت هرچه زودتــر تکلیف این رده 
سنى را در آستانه مســابقات جام ملت ها مشخص کند و با سهراب 
بختیارى زاده، مدافع ســابق تیم ملى و اســتقالل به توافق نهایى 

رسیده است.
بختیارى زاده در شــرایطى این کار دشــوار را برعهده گرفته که 
چهار ماه دیگر باید به همــراه تیم ملى جوانــان در رقابت هاى 
انتخابى جام جهانى جوانان شرکت کند؛ مسابقاتى که تیم ایران 

در مرحله گروهى باید با تیم هاى ازبکســتان، کامبوج و اندونزى 
رقابت داشته باشد و پس از آن با عبور از مرحله یک چهارم نهایى، 
سهمیه حضور در جام جهانى را بگیرد؛ اتفاقى که در سال 2016 

براى ایران افتاد.
سهراب بختیارى زاده که سابقه هدایت تیم هاى نفت امیدیه، نفت 
مسجدسلیمان و استقالل خوزستان را داشته و در تیم ملى امید نیز 
به عنوان مربى فعالیت کرده، از سوى کمیته فنى فدراسیون فوتبال 
به عنوان سرمربى جدید تیم ملى جوانان ایران انتخاب شده که این 
موضوع باید به تأیید هیئت رئیسه فدراســیون هم برسد تا او رسمًا 

کارش را آغاز کند.

سهراب به جاى سیروس

ضعیفى داشــته اند و شکســت ها
5فاصله 5 امتیازى شــان با قعر جد
مانده به پایان رقابت ها در خطر س

سخنگوى با
خصوص م
پرداخت و
ســید عل
خصوص
از بازیکنا

دو روز در تمرینات طالیى پوشان حضور نداشت ولى 
حاال پس از دو روز فیزیوتراپى کنار 

سایر نفرات به تمرینات گروهى 
پرداخت.

دیــدار بعدى ســپاهان در
ورزشــگاه نقــش جهان 
مقابل پــارس جنوبى جم 

برگزار خواهد شد.

سروش دوباره آمد

سخنگوى سپاهان:

محبى غیر از گرانادا
پیشنهاد دیگرى نداشته

رقابت براى کســب عنوان آقاى رقابت هاى فصل 
جارى لیگ دســته اول جذاب دنبال مى شود و سه 

بازیکن کاندیداى اصلى کسب کفش طال هستند.
با برگزارى دیدار هوادار و نیروى زمینى تهران هفته 
بیست و هشتم لیگ دسته اول کشور به پایان رسید 
که در پایان آن تیم مس رفسنجان صدرنشین جدول 
شد و آلومینیوم اراك هم در جایگاه دوم جدول قرار 
گرفت تا پیشــتازان به ســوى لیگ برتر باشند؛ اما 
یکى از رقابت هاى جذاب در لیگ یک، رقابت براى 
کســب عنوان آقاى گلى و کفش طالى مسابقات 
است. جایى که سه بازیکن رقابت تنگاتنگى دارند و 
حمید کاظمى، مهاجم تیم هوادار با گلزنى که  داشت 

توانست خود را 12 گله کند و به صدر جدول برسد.
على خــدادادى، مهاجم جوان نیــروى زمینى که 
نتوانست به هوادار گلزنى کند، رقیب اصلى کاظمى 
براى رسیدن به عنوان آقاى گلى است و مشترکًا با 
او در صدر جدول گلزنان بــا 12 گل قرار دارد؛ حمید 
گلزارى، مهاجم مس رفســنجان که یکى از ارکان 
اصلى این تیم براى رسیدن به صدر جدول بوده است 
و توانسته نقش آفرینى درخشانى در ارنج محمد ربیعى 
داشته باشد، با 11 گل دیگر مدعى کسب عنوان آقاى 
گلى به شمار مى رود که باید دید در شش هفته آتى از 
میان این بازیکنان و یا حتى دیگر مدعیانى که 9 گل 
یا کمتر از آن زده اند چه کسى مى تواند به عنوان آقاى 

گلى لیگ دسته اول دست یابد.

جدال نفسگیر
 آقاى گلى

بازیکنان پرســپولیس از وضعیت مالى خود در این 
باشگاه حسابى شاکى هســتند و خواسته شان این 
اســت که هر چه زودتر تکلیــف پاداش هاى قبل و 
جریمه هایى که قرار بوده در قراردادشان لحاظ نشود، 
مشخص شود. آنها حتى چند روز پیش پست مشترکى 
را در این زمینه منتشــر کرده و باشگاه خود را تهدید 
کردند که اگر مشکالتشان حل نشود، ممکن است 
اتفاقات بدى رخ دهد. پیش از این اشــاره داشتیم به 
اینکه مشکل اصلى بازیکنان پرسپولیس دو مسئول 
مالى باشگاه شان هستند و در این زمینه انتظار حمایت 
هیئت مدیره را داشــتند که البته این اتفاق رخ نداد. 
با توجه به همین مسئله بازیکنان اصلى و بزرگ تر 
پرســپولیس چند روز پیش نزد یحیى گل محمدى 
رفته و از وى خواستند در ماجراى رخ داده پشت آنها 
در بیاید. خواسته اى که از سوى این مربى عملى شده 
و او در حمایت از شــاگردانش هیئت مدیره باشگاه 
را تحت فشار گذاشــته که اگر مشکالت اشاره شده 
حل نشود از سمتش کناره گیرى خواهد کرد. مسئله 
مهم اینکه هیئت مدیره سه نفره باشگاه پرسپولیس 
متشکل از مهدى رسول پناه، مهرداد هاشمى و على 
رغبتى اختالف نظرهاى زیــادى با یکدیگر دارند و 
همین موضوع باعث شده مشکل بازیکنان این تیم 

با باشگاه حاد شود.

احمد خلیلىمشکالتى که حادتر شد

سعید نظرى
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مزایده مورد وثیقه
شــماره آگهــى: 139903902134000003 تاریــخ آگهــى: 1399/04/07 
شــماره پرونــده: 139504002134000055 و 139504002134000057 و 
139504002134000056 و 139504002134000054 براســاس پرونــده هاى 
اجرائى کالسه 9500070، 9500069، 9500068، 9500067 تمامت 3015 مترمربع 
زمین موضوع قرارداد واگذارى زمیــن و حقوق انتفاع شــماره 3886- 052- و- ج 
مورخ 83/8/4 واقع و مســتقر در شــهرك صنعتى تیران به انضمام کلیه مستحدثات 
و ماشــین آالت منصوبه و غیرمنصوبه فعلى و آتى به عالوه کلیــه امتیازات مربوطه 
شامل آب، برق و گاز در مورد طرح که به موجب اسناد شماره 7275 مورخ 85/10/28، 
34243 مــورخ 92/12/25، 39155 مــورخ 94/4/2 ، 22742 مــورخ 89/12/25، 
34216 مورخ 92/12/24، 39157 مورخ 94/4/2، 11291 مورخ 86/11/8 ،34211 
مورخ92/12/24، 39159 مورخ 94/4/2، 11915 مورخ 86/12/16 و 34212 مورخ 
92/12/24 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 155 تیران در رهن بانک کشاورزى 
قرار دارد  از ساعت 9 صبح تا 12 روز دوشنبه مورخ 99/5/6 در محل واحد اجراى اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان تیران واقع در میدان بسیج خیابان شهید امینى از طریق 
مزایده حضورى به فروش مى  رسد و مورد مزایده شــامل بخش منقول و غیرمنقول 
مى  باشــد که بخش غیرمنقول طبق گزارش کارشــناس مربوط عبارتست از: عرصه 
کارگاه موضوع قرارداد واگذارى زمین و حقوق انتفاع شماره 3886-052- و- ج مورخ 
83/8/4 یک قطعه زمین از اراضى شــهرك صنعتى تیران به آدرس شهرستان تیران 
شهرك صنعتى قطعه (4-13) با کاربرى تولید کیک و کلوچه و به مساحت سه هزار و 
پانزده متر مربع از طرف شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان به آقاى علیرضا قاسمى 
تخصیص یافته است لیکن اکنون به تولید فرآورده هاى لبنى مشغول مى باشد. اعیان، 
محوطه سازى و حصارکشى: سایت موردنظر داراى یک سوله به مساحت حدودى یک 
هزار مترمربع، کف سرامیک و بتن، اسکلت فلزى،  سقف ایرانیت با پوشش داخلى پشم 
شیشه، دیواره ها از داخل سرامیک و از خارج داراى نماى آجرنما و الباقى آن پنجره با 
چهارچوب فلزى و داراى درب ورودى فلزى و یک ساختمان ادارى به مساحت تقریبى 
یکصد و پنجاه مترمربع با قدمتى باالى ده سال به صورت مصالح بنایى و نماى ترکیبى 
سنگ و آجر و دیوارکشى و محوطه سازى که دیوار محوطه آجرنما مى باشد. شایان ذکر 
است پایان کار جهت سوله و ساختمان ادارى ارائه نگردیده است و در صورت ارائه متراژ 
سوله و ساختمان ادارى قابل اصالح مى باشد و بخش منقول که عبارتست از: 1- وت 
دریافت شیر خام استیل یک تنى دو عدد 2- باسکول دیجیتال 3- پلیت کولر شیر خام 
4- پمپ استیل EBARA 16 عدد 5- آب سردکن صنعتى 6- پاستوریزاتور 5 تنى و 
تابلو برق مربوطه 7- سپراتور (خامه گیر) ده تنى 8- هموژانیزر پنج تنى 9- کالیفایر 
جهت CLEAN  کردن شــیر 10- دســتگاه بوگیر 11- فیلر خطوط OPP خط دوغ 

شانزده نازله 12- دستگاه دهانه 95 تک نازل رقیق و غلیظ پرکن عباسى 13- دستگاه 
دهانه 75 تک نازل رقیق پرکن عباسى دو عدد 14- دستگاه دهانه 125 تک نازل رقیق 
پرکن عباسى 15- دستگاه پرى پک شیر پاکتى عباســى دو عدد 16- دستگاه ترى 
بلوك فیلر بطرى دهانه 25 تارا 17- دستگاه جت پرینتر 18- دستگاه شیرینگ دستى 
و اتوماتیک هر کدام یک عدد 19- کمپرسور ســردخانه 4 عدد 20- یونیت گرم کن 
4 عدد 21- دستگاه RO  سختى گیر آب صنایع آب مهاب 22- کمپسور باد و مخزن 
ذخیره باد فلزى 23- مخزن تغذیه دیگ بخار 2000 لیترى 24- مخزن آب گرم 2000 
لیترى 25- آیس بانک ده هزار لیترى 26- مخزن ذخیره گازوییل 5 هزار لیترى و ده 
هزار لیترى 27- پمپ پره اى EBERA دو عدد 28- دیگ بخار ده تنى ساخت شرکت 
بخار سپاهان 29- مخزن ده تنى استیل اسپادانا استیل سه عدد 30- مخزن سه جداره 
500 کیلویى اسپادانا استیل یک عدد 31- مخزن سه جداره 3 تنى اسپادانا استیل دو 
عدد 32- مخزن دو جداره 5 تنى اسپادانا استیل دو عدد 33- مخزن تک جداره 5 تنى 
اسپادانا استیل دو عدد 34- مخزن نگهدارى آب و اسید و سود اسپادانا استیل یک تنى 
ســه عدد 35- مخزن ذخیره آب پلى اتیلن یک عدد. مورد مزایده از مبلغ سى و چهار 
میلیارد و پانصد میلیون ریال قیمت ارزیابى شــده توسط کارشناس رسمى شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و 
بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده 
مى باشند مى توانند از مورد مزایده در آدرس فوق الذکر دیدن نمایند. این آگهى در یک 
نوبت در تاریخ 99/4/19 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشــد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد 
بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بانک بســتانکار مورد مزایده فاقد بیمه مى باشد. م 
الف:897694- سید محمدحسن مصطفوى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى تیران و 

کرون/4/130 
فقدان سند مالکیت 

 شماره  139985602030004350      خانم عفت کافى موسوى  فرزند محمد باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت نود و یک صدم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ  پالك ثبتى 
شماره 473 واقع در قطعه شش نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 548 
دفتر 598 امالك ذیل ثبت 135720 بنام نامبرده ثبت و ســند مالکیت بشماره  چاپى  
593829  سرى الف / 16- 88 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 

است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
99/04/19، 903472/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف محسن نساج نجف آبادى/4/154
اخطار اجرایى

 شماره 938/98 به موجب راى شماره 7 تاریخ 99/1/26 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان امیر آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على اصغر کیانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ده میلیون پانصــد هزار تومان  بابت 
اصل خواسته و مبلغ 301/250 تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از 
98/10/22 لغایت اجراى حکم پرداخت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق 
دادگسترى نجف آباد.محکوم له: مرتضى امیدى  به نشــانى: امیر آباد خ طالقانى ك 
منظران پ 11 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 906470/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/4/159
اخطار اجرایى

 شــماره 958/98 به موجب راى شــماره 958/98 تاریخ 98/12/19حوزه 5  امیرآباد 
شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 
غالمحسین آجرلو به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دومیلیون  و 
دویست هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و هفت هزار و پانصد تومان بابت 
هزینه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از مورخ هاى  90/2/24 به مبلغ 
هفتصد هزار تومان و مورخ 90/3/31 به مبلغ هفتصد هزار تومان و مورخ 3/15/ 90به 
مبلغ هشتصد هزار تومان لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر هزینه دولتى درحق 
صندوق دادگسترى نجف آباد که توســط اجراى احکام محاسبه مى گردد.محکوم له: 
مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى  به نشانى: نجف آباد خ امام دفتر وکالت  ماده 
34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 

مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

906745/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/4/160
اخطار اجرایى

 شــماره 964/98 به موجب راى شــماره 964/98 تاریخ 98/12/19 حوزه 5 امیرآباد 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمود 
قاسمى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتصد 
هزار تومان  بابت اصل خواسته و مبلغ نود و هفت هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى 
دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 88/4/28 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل و پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى 
احکام محاسبه مى گردد.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى و سمیه 
رستمى به نشانى: نجف آباد خ امام دفتر وکالت  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 906753/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد4/161
اخطار اجرایى

 شــماره 548/98 به موجب راى شــماره 832تاریخ 98/9/11 حوزه گلدشت شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیرضا براتى 
به نشانى کهریزسنگ خ اصغرآباد ك ش اصغر شمس محکوم است به پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریال  بابت اصل خواســته و مبلغ 1/100/000 ریــال بابت هزینه هاى 
دادرسى و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه نشرآگهى و خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواســت98/6/20 لغایت اجراى حکم  در حق محکوم له و نیم عشــر حق 
االجرا.محکوم له: فاطمه بهرامى نام پدر حسین  به نشانى: کمربندى جنوبى نجف آباد 
رستوران ایرانیان ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 906761/م الف-شعبه  هفتم  شوراى حل اختالف نجف آباد/4/162

 عضو کمیته کشورى کرونا، افزایش آمار ابتال و فوتى هاى 
کرونا را نتیجه مسافرت هاى بى دلیل مردم در ماه گذشته 
دانست. مسعود مردانى گفت: آنچه مسلم است، وضعیت 
کنترلى بیمارى کرونا در کشور بعد از اسفند 98 کنترل شد 
و دیدیم که در ایام نوروز و فروردین و اردیبهشت، آمار ابتال 
و فوتى رو به کاهش رفت. ایــن متخصص بیمارى هاى 
عفونى با اشاره به شدت و ســرعت انتقال ویروس کرونا، 
افزود: در شرایط کنونى، تنها راهکارى که بتوان بیمارى را 
دوباره کنترل کرد، رعایت قرنطینه بیماران و پروتکل هاى 

بهداشتى است.
مردانى با اشاره به بازگشایى ها و برداشتن محدودیت هاى 

کرونایى گفت: قطعاً این بازگشایى باعث افزایش موارد ابتال 
و مرگ و میرها شده است. اما، باید تدابیرى اندیشید تا مردم 
مثل ایام نوروز و اردیبهشت، دستورالعمل هاى بهداشتى 
را سفت و ســخت بگیرند. استاد دانشــگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى، ادامه داد: تنها راه مقابله با بیمارى، رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى است.
مردانى افزود: نکته اى که باید توجه داشت، قرنطینه واقعى 
افراد مبتال به کروناست. اگر این بیماران به درستى و صحیح 
قرنطینه شوند، از موارد ابتال کاسته مى شود. ضمن اینکه 
مردم باید تا جایى که امکان دارد از ترددهاى غیر ضرورى 

خوددارى کنند.

سخنگوى سابق وزارت بهداشت درباره اینکه گفته مى شود 
که آمار فوتى ها به صورت دقیق از سوى وزارت بهداشت 
ارائه نمى شود گفت: اتفاقاً دقیق ترین قسمت آمار کرونا در 

هر کشورى به خصوص ایران، قسمت آمار فوتى هاست.
کیانوش جهانپور افزود: شما اگر آمار مبتالیان را بگویید 
من مى گویم قطعاً آمار مبتالیان بیش از اینهاست و خیلى  
از افراد مبتال ممکن است شناسایى نشده باشند و یا فقدان 
عالیم یا عالیم خفیف و متوسط و شاید مراجعه نکردن 
جزو مواردى باشد که تستش منفى شده باشد ولى وقتى 
از فوتى ها صحبت مى کنیم، اغلب  بیماران کرونایى که 
فوت مى کنند، با مشــکالت سیستم تنفسى یا  عواقب و 

عوارض جانبى بیمارى فوت مى کننــد که این موضوع 
به قدرى شدید مى شــود که فرد دو روز آخر هم شده به 
بیمارستان مراجعه مى کند که خیلى از فوتى ها در ICU  از 
دنیا مى روند؛ بنابراین آمار فوتى ها چون در بیمارستان جمع 

آورى مى شود دقیق است.
وى تصریح کرد: متأسفانه امروز نکات بهداشتى در کشور 
زیر 20 درصد رعایت مى شــود که نتیجه اش را در آینده 
خواهید دید! اگر مردم بروند به سمت  استفاده از ماسک 
حتى ماســک هاى پارچه اى و خانگــى و این موضوع 
همگانى شود، من به شما قول مى دهم در بدبینانه  ترین 

شرایط 40 درصد آمار افت خواهد کرد.                             

علت افزایش آمار 
مرگ هاى کرونایى در ایران

آمار مبتالیان بیشتر از
آمار اعالم شده است

تبعات تعطیالت خرداد
مدیـر کل حـوزه ریاسـت سـازمان نظام    رکنا |
پزشـکى دربـاره وضعیـت فعلى شـیوع ویـروس کرونا 
مى گوید: اوضاع  آنقدر هم بد نیست. در حقیقت این آمار 
این آمار به  براى زمان تعطیالت  خرداد ماه اسـت. مسلما ً
روند صعودى خود ادامه نمى دهـد و کم کم کاهش پیدا 
مى کند. بابک پورقلیچ گفت: ما ماه محرم و مراسم مربوط 
به آن، سفرهاى تابستانى و... را در پیش داریم که ممکن 

است باعث  ابتالى شمار بیشترى شود. 

وضع اسفناك تهران
سـخنگوى شـوراى شـهر تهران بـا توجه    ایلنا |
به وضعیت کرونا خواسـتار دورکارى کارمندان و اعمال 
محدودیت در پایتخت شد. على اعطا در صفحه شخصى 
توییتر خود نوشـت: «وضعیت تهران از نظر کرونا  بسیار 
اسفناك و در وضعیت قرمز است. افزایش پرشتاب تعداد 

بیماران و جانباختگان، حیرت آور است.» 

آقاى منکر هم کرونا گرفت!
  عصر ایران | «ژائیر بولسونارو»، رئیس جمهورى 
برزیل هم به کرونا مبتال شـد. بولسونارو همواره بیمارى 
کووید-19 را ناچیز شمرده و آن را یک سرماخوردگى ساده 
توصیف مى کند و با همه دست داده و از نزدیک صحبت 
کرده است. او بارها تأکید کرده اعتقادى به ماسک و فاصله 
اجتماعى ندارد و چون ورزشکار است حتى اگر کرونا بگیرد 
مثل یک سرماخوردگى ساده این بیمارى را رد خواهد کرد.

آگهى تغییرات
شرکت گروه مهندسى توان آزما بتن ســهامى خاص به شماره ثبت 38120 و شناسه ملى 
10260557170 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/04/07 اکبر هادى 
عابدینى به شماره ملى 1283943311 به سمت رئیس هیئت مدیره - محمود قنوات پور به 
شمارملى 6629789857 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - فرزاد قنادى اف به شماره 
ملى 1284894576 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمى با امضاى رییس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (907305)

آگهى تغییرات
شرکت گروه مهندســى توان آزما بتن سهامى خاص به شــماره ثبت 38120 و شناسه ملى 
10260557170 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1399/04/07 
محمود قنــوات پور به شــماره ملــى 6629789857 - فــرزاد قنادى اف به شــماره ملى 
1284894576 - اکبر هادى عابدینى به شماره ملى128394331 براى مدت دو سال بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره انتخاب گردیدند . علیرضا زنگنه به شماره ملى 1950524396به 
سمت بازرس اصلى و محمدرضا بیگ زاده به شــماره ملى 1288970137 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى 
به سال 1397 و 1398 تصویب شد . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (907314)

آگهى تغییرات
شــرکت پارس ســبحان بختیارى ســهامى خاص به شــماره ثبت 2731 و شناسه ملى 
14005136764 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1398/11/30 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : مرتضــى زارع دولت آبادى به شــماره ملى 
1283529122 وحسین احمدى به شــماره ملى 5659407137 و مریم محمدى نافچى 
به شــماره ملى 4622153866 بعنوان اعضــاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند.مجیــد هللا گانى به کد ملــى 1289056919 و مصطفى معصومى کد ملى 
1288962207 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (907328)

روى موج کووید-19

شاید عجیب باشد که در شــرایط کنونى جهان و شیوع 
کروناویروس، به بیمارى همه گیر دیگرى فکر کنیم اما 
گزارش ها حاکى از این است که نوع جدیدى از ویروس 
آنفلوآنزاى خوکى نیز به تازگى خود را نشــان داده است. 
شواهد نشان مى دهند که آنفلوآنزاى خوکى جدید مى تواند 
بین انسان ها شیوع پیدا کند؛ با وجود این، مقامات بهداشت 
عمومى بــاور دارند که این ویروس جدیــد، یک تهدید 

قریب الوقوع نیست.
پژوهش ها نشــان مى دهند این ویــروس جدید که در 
خوك هاى برخى از مناطق چین مشــاهده شده است، 
ویژگى هایى شبیه به ویروس همه گیر آنفلوآنزاى خوکى 
دارد که در سال 2009 شیوع پیدا کرد اما شناسایى چنین 
ویروســى در خوك ها به این معنا نیست که این ویروس 
حتمًا انسان ها را هم تهدید مى کند بلکه به پژوهشگران 
هشدار مى دهد که باید افراد بیمار را براى بررسى امکان 

ابتال به ویروس هاى مشابه در نظر بگیرند.
«آنتونــى فاوســى»، مدیر «مؤسســه ملــى آلرژى و 
بیمارى هاى واگیردار آمریکا» گفت: دیدن یک عفونت را 
نباید فوراً تهدید به حساب بیاوریم اما باید مراقب آن باشیم.

هنگامى که ماده ژنتیکى ویروس هاى آنفلوآنزاى پرندگان، 
خوك ها و انسان ها طى فرایندى موسوم به «بازآرایى» با 
هم ترکیب مى شوند، گونه هاى جدیدى شکل مى گیرند. 
اگر برخى از این گونه هاى جدید بتوانند انسان ها را آلوده 
و بیمار کنند، به شــیوع گســترده ترى مى انجامند. این 
آنفلوآنزاى خوکى جدید مى تواند به نوعى از سیالیک اسید 
متصل شود که در مجراى تنفسى انسان وجود دارد و در 

سلول هاى انسان تکثیر شود.
آنچه انسان ها هنگام بررسى رشته هاى متفاوت آنفلوآنزا 

جستجو مى کنند، انتقال ویروس از یک انسان به انسان 
دیگر اســت. اگر تعداد زیادى از افرادى که با خوك ها یا 
دیگر حیوانات آلوده در ارتبــاط نبوده اند، به این ویروس 
مبتال شوند، شــرایط نگران کننده اى پیش مى آید. البته 
هیچ شواهدى وجود ندارد که نشــان دهد افرادى که با 

خوك ها کار کرده اند، این ویروس را به شخص دیگرى 
انتقال داده اند.

«سازمان جهانى بهداشت»(WH O)، یک سیستم نظارت 
جهانى آنفلوآنزا ارائه کرده  اســت که داده هاى مربوط به 
کشورها را گردآورى مى کند تا آنفلوآنزاى فصلى و همه 

گیر را مورد بررســى قرار دهد. بررســى ها حاکى از این 
هستند که تنها خوك هاى شناسایى شده در چین، حامل 
این نوع آنفلوآنزا هستند و هنوز هیچ شواهدى وجود ندارد 
که نشان دهد این ویروس در کشورهاى دیگر نیز وجود

 دارد.

فعًال نگران آنفلوآنزاى خوکى جدید نباشید
ویروس کرونا جهان ما را به جایى متفاوت تبدیل 
کرده اســت. به تازگى برخى از محققان چینى از 
پدیده النه گزینى سوسک ها در گوش مردم این 
کشور بعد از اپیدمى ویروس کرونا خبر مى دهند و 
مى گویند به دالیلى سوسک ها در حال یورش به 

داخل گوش مردم چین هستند.
تعدادى از چینى ها اخیراً با درد و مشکل گوش به 
بیمارســتان ها مراجعه مى کنند و پس از معاینات 
صورت گرفته مشخص شده همگى آنها با پدیده 
النه گزینى سوسک ها در داخل گوش شان مواجه 

هستند.
یک مرد چینى بعد از آنکــه صدایى آزاردهنده در 
گوش خود احساس کرد و به هیچ روشى نتوانست 
از شر آن صدا رها شود به بیمارستان مراجعه کرد 
و پس از معاینه مشــخص شد سوسکى در داخل 

گوش او النه گزیده است.
پزشک متخصص گوش، حلق و بینى بیمارستان 
«چیانگ چو» در این باره گفت: «اولین بیمارى 
که به این دلیل به ما مراجعه کــرد فردى به نام 
"هى" بود که خبر داد شب با خارش شدید گوش و 
شنیدن صداهایى در گوشش از خواب بیدار شده و 
تا صبح دیگر نتوانسته بخوابد. بعد از آنکه معاینات 
انجام شد، یک سوســک کوچک از داخل گوش 
او بیرون آمد. این سوسک در حال سوراخ کردن 
گوش میانى این مرد بود و بــه پرده گوش او نیز 
آسیب رسانده بود.» بعد از این فرد سه بیمار دیگر 
نیز ظرف مدت هفت ساعت با همین مشکل به 

بیمارستان مراجعه کردند.

رواج النه گزینى سوسک ها 
در گوش!
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آگهى تغییرات
شرکت مهندسى سداد فدك سهامى خاص به شماره ثبت 12280 و شناســه ملى 10260333097 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالقاسم گلستان نژاد بشــماره ملى 1281698512 به نمایندگى از طرف شرکت مهندسى سداد 
صنعت اصفهان به شناســه ملى 10260331325 به عنوان رئیس هیات مدیره و مجید کیانى بشــماره ملى 1284591611 به نمایندگى از 
طرف شرکت مهندسى سداد بنا اصفهان بشماره ملى 10260339259 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و محسن گلستان نژاد بشماره ملى 
1281921831 به نمایندگى از طرف شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد بشناسه ملى 10260307730 به عنوان عضو هیات مدیره و 
على مکملى بشماره ملى 1288314299 خارج هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت براى مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
تعهدآور شــرکت با امضاى مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیــات مدیره و یکى از اعضاى هیات 
مدیره و مهرشرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه هاى ادارى با امضاء مدیرعامل ومهرشــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره 
و مهر شرکت معتبرمى باشد مدیر عامل به استناد ماده 44 اساسنامه داراى اختیارات ذیل مى باشــد. 4-1-اداره امور شرکت طبق مواد الیحه 
قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت ( مصوب 1347 ) و اساسنامه شــرکت. 4-2-اجراى مصوبات هیئت مدیره وانجام وظایفى که بموجب 
ماده 40 اساســنامه بعنوان اختیارات از طرف هیات مدیره به شــرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید. 4-2-1- انجام امور ادارى و تشریفات 
قانونى و نمایندگى شرکت دربرابر اشــخاص حقیقى و حقوقى 4-2-2- رسیدگى به محاسبات شــرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالیانه و 
گزارش عملیات شرکت و حساب سود و زیان و پیشنهاد به هیات مدیره براى تصویب 4-2-3- استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین 
حقوق و مزایا و پاداش آنها براســاس تعداد کارکنان و چهارچوب حقوق و مزایاى مصوب هیات مدیره 4-2-4-حفظ اموال و تنظیم فهرســت 
دارایى شرکت و اختیار به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارك و وجوه بر اســاس مصوبات هیات مدیره 4-2-5-تهیه آیین نامه هاى داخلى و 
آیین نامه هاى ادارى و مالى و بازرگانى و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب 4-2-6- اجراى تصمیمات مجامع عمومى و پیشنهاد خط مشى کلى 
شرکت به مجمع عمومى عادى بر اساس مصوبه هیات مدیره 4-2-7- اداى دیون و وصول مطالبات و پرداخت هزینه ها و تقسیط بدهى اشخاص 
4-2-8-عقد هرگونه قرارداد با شرکت ها و بانکها و ادارات و اشخاص حقیقى و اخذ تسهیالت الزم در قالب عقود اسالمى بر اساس مصوبات هیات 
مدیره 4-2-9- اقامه دعوى و دفاع از هرگونه دعوى یا تسلیم به دعوى با انصراف از آن در کلیه مراجع عمومى اعم از حقوقى و کیفرى و اختیارات 
راجع به امر دادرسى در کلیه مراحل و هرگونه اقدام قانونى دیگر براى استیفاى حقوقى شرکت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (907281)

آگهى تغییرات
شرکت نیک آوران فرتاك مدرن شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 64511 و شناسه ملى 
14009117597 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/03/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نام شرکت به نیک 
فرتاك مــدرن تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (907333)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع شــیمیایى پلیمر ایران سهامى خاص به 
شــماره ثبت 8933 و شناســه ملى 10260300242 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در 
واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهــان، محله باغ 
زرشک ، کوچه کالنتر [15-39] ، خیابان بوستان سعدى ، 
پالك 68 ، طبقه اول کدپستى 8175656773 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (907335)

آگهى تغییرات
شــرکت پارس ســبحان بختیارى سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2731 و شناسه ملى 
14005136764 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/11/30 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : مرتضى زارع 
دولت آبادى کدملى 1283529122بسمت 
رئیس هیــأت مدیــره و حســین احمدى 
کدملى5659407137 بسمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و مریم محمدى نافچى کدملى 
4622153866 بسمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند 
. ضمناً (مدیر عامــل) مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و 
ب هادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء آقاى 
مصطفى معصومى (سهامدار) و آقاى مجید هللا 
گانى ( ســهامدار) متفقاً با مهر شرکت معتبر 
است . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (907329)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى ســداد فدك شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 12280 و 
شناســه ملى 10260333097 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1399/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مهندسى توسعه و سازندگى سداد به 
شناســه ملى 10260307730 و شرکت 
مهندسى سداد صنعت اصفهان به شناسه 
ملى 10260331325 و شرکت مهندسى 
سداد بنا به شناسه ملى 10260339259 
بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. عبداله کوپایى با 
کد ملــى 1285373626 به عنوان بازرس 
اصلــى و محمدرضا محمــودى گهروئى با 
کد ملــى 6339695795 به عنوان بازرس 
على البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب گردید. روزنامه نصف جهان بعنوان 
روزنامه کثیر االنتشار شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (907283)

شــاید به نظر عجیب و غریب برســد، اما مشخص شده 
که فویل آلومینیوم محصــول خوبى براى برطرف کردن 

مشکالت و دردهاى روزانه ماست.
از اینکه شــنیدید پیچیدن پا در فویــل آلومینیومى  حتما ً
یک ایده عالى است تعجب کردید. فکر مى کنید چرا؟ این 
مطلب را بخوانید تا با فواید فویل آلومینیومى بیشتر آشنا 

شوید.
همه با فویل هاى آلومینیومى آشنا هستند. بیشتر افراد از 
فویل آلومینیوم در آشپزخانه اســتفاده مى کنند، اما شاید 
اصًال به گوشه ذهنشــان هم خطور نکند که باید قسمتى 
از بدنشان را در فویل آلومینیومى بپیچند که در واقع یک 
ایده بسیار خوب است! شاید به نظر عجیب و غریب برسد، 
اما مشخص شده که فویل آلومینیوم محصول خوبى براى 

برطرف کردن مشکالت و دردهاى روزانه ماست.
پیچیدن قســمتى از بدن در فویل آلومینیوم مزایا و فواید 
بسیار زیادى دارد. مثًال، شما مى توانید درد مفاصل را کم 
کنید، سوزش ناشى از ســوختگى هاى سطحى را کاهش 
دهید و عالوه بر این با پیچیدن فویل آلومینیوم خستگى 
کار روزانه را از تن خود بیرون مى کنید. شاید باور نکنید، اما 
فویل آلومینیوم براى درمان سرما خوردگى هم خوب است.
قبل از اینکه بدانید چرا باید پاى خود را در فویل آلومینیوم 
بپیچید، بگذارید با شما در مورد کاربردهاى عالى دیگرى 
از فویل آلومینیوم بگوییم که ممکن است تا به حال نشنیده 

باشید:

 قیف
قیف الزم دارید، اما دم دستتان نیست یا اصًال ندارید؟ نگران 
نباشید! تکه اى فویل آلومینیوم را بردارید و به شکل قیف 
در بیاورید. این قیف فویلى جدید نشــت نمى کند و الزم 
نیست زحمت بکشــید، به مغازه بروید و قیف بخرید. این 

یک ایده آلى است.

 اتو
فویل آلومینیومى یک راهکار عالى براى اتوکشى فورى 
است. اگر الزم است خیلى فورى لباسى را اتو کنید و وقت 
کافى براى این کار ندارید، لباس خود را دور یک تکه فویل 
تا کنید و سپس آن را اتو بکشید. فویل آلومینیومى باعث 
مى شود لباس شــما همزمان از هر دو طرف اتو شود. در 

ضمن، کار شما هم سریع تر انجام خواهد شد.

 قیچى
الزم نیســت قیچى هاى خود را وقتى کمى کند مى شوند 
دور بیاندازید. تنهــا چیزى که نیاز داریــد مقدارى فویل 
آلومینیومى است. یه تکه فویل بردارید. سعى کنید آن را با 
قیچى تکه تکه کنید. فویل باعث مى شود قیچى شما دوباره 

مثل روز اول تیز و برنده شود.

  چسب ضد استاتیک
چسبندگى اســتاتیک لباس ها مى تواند بسیار آزار دهنده 

باشد. خوشبختانه، یک راهکار ساده براى این مشکل وجود 
دارد که دیگر کرك یا چیزى به لباس شما نچسبد. مقدارى 
فویل را مچاله کنید و به شکل توپ دربیاورید. سپس، توپ 
فویلى را به لباس خود بمالید. خواهید دید که چســبندگى 

استاتیک به طور کل از بین مى رود.

Wi-Fi 
آیا با ســیگنال Wi-Fi خود مشکل دارید و از ضعیف بودن 
آن شاکى هستید؟ یک ورق از فویل آلومینیوم تهیه کنید و 
در مقابل دیوارى بگذارید که به نقطه Wi-Fi شما نزدیک 
است. در این صورت مى توانید ســیگنال خود را افزایش 
دهید. ســیگنال در جهتى که صفحه اســت بهتر تقویت 

مى شود.
خب، با دانســتن این همه مزایاى جالب فویل آلومینیوم، 
حتمًا حاال کنجکاو شــده ایــد که بدانید چــرا باید فویل 

آلومینیومى دور پاى خود بپیچید؟
1- سرما

به یک سرماخوردگى سخت مبتال شده اید؟ شما مى توانید 
به سرعت از شــر آن نجات پیدا کنید! چطور چنین چیزى 
امکان دارد؟ کافى است پنج تا هفت ورق فویل آلومینیوم 
بردارید و دور پاى خود بپیچید. بگذارید حدود یک ساعت 
فویل ها دور پایتان بماند. بعد از این مدت، فویل ها را بردارید 
و بگذارید یک ســاعتى پاهایتان نفس بکشــد و سپس 
دوباره فویل ها را دور پاى خــود بپیچید. این فرایند را هر 

روز غروب تکرار کنید. بعد از دو شــب، تفاوت را به چشم 
خودتان خواهید دید.

2- درد
اگر مبتال به درد مفاصل هستید، مى توانید با پیچیدن فویل 
به آن کمک کنید. از یک بانداژ براى ثابت نگهداشتن فویل 
سر جاى خودش استفاده کنید. قبل از خواب، فویل را دور 
مفصلى که درد مى کند بپیچید و مطمئن شوید که در تمام 
طول شب سر جاى خودش باقى مى ماند. این کار را به مدت 
هفت شب پیاپى انجام دهید تا شاهد تأثیر خوب آن باشید.

3- خستگى
یک مزیت دیگر فویل آلومینیوم این است که شما مى توانید 
از آن در زمانى که احساس خستگى مى کنید استفاده کنید. 
چند ورق فویل را بــه مدت دو تا چهار ســاعت در فریزر 
بگذارید. بعد از سپرى شــدن این زمان، ورقه هاى فویل 
آلومینیوم را روى صورت خــود بگذارید؛ مخصوصًا روى 
پلک ها و گونه ها. خودتان روى یک صندلى راحت یا روى 
کاناپه لم دهید. خواهید دید که این فویل هاى آلومینیومى 

تأثیر آرامش بخشى روى شما خواهد داشت.
با اینکه فویل آلومینیوم به تسکین و آرام کردن دردهاى 
روزمره کمک مى کند، اما نباید از مراقبت پزشکى تخصصى 
نیز غافل شــوید. حتماً قبل از امتحان کــردن هر کدام از 
این راهکارهاى خانگى، با پزشــک خود مشــورت کنید 
و داروهاى تجویــزى خود را به توصیه پزشــکتان ادامه 

دهید.

معجزه 
فویل آلومینیوم

بادام زمینى یکــى از مهمترین خوراکى هاى مغذى 
براى بدن و سرشار از منابع عالى منگنز، نیاسین، فیبر، 
فسفر، ویتامین E و براى کاهش بیمارى هاى قلبى و 

افزایش متابولیک بدن مفید است.
بادام زمینى در خانه هندى هــا به عنوان میان وعده 
مصرف مى شود و خواص پروتئینى زیادى دارد و به 
علت داشتن مواد مغذى مهم، در برابر هزاران بیمارى 

و تقویت ذهن حائز اهمیت است.
پیشگیرى از انواع ســرطان ها، بیمارى هاى قلبى-

عروقى، بیمارى هاى عصبى یا هر نوع قارچ ویروسى، 
افزایش تولید اکسید نیتریک از ارزش هاى تغذیه اى 
بادام زمینى اســت. همچنین مراقبت از پوست و مو، 
تقویت مفاصل و اســتخوان ها و... از دیگر خواص 

مصرف بادام زمینى است.
از آنجایى که زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض 
چاقى به علت تغییرات هورمونى، یائسگى و افسردگى 
هســتند، متخصصان تغذیه و رژیم درمانى به آنها 
توصیه مى کنند که بــا قرار دادن هفتــه اى دو بار 
کره بــادام زمینى در برنامه غذایى خــود، از افزایش 
سلول هاى چربى جلوگیرى کنند و با انجام این کار 

باعث الغرى خود شوند.
باید بدانیم که آرد بادام زمینى چربى کمترى نسبت 

به کره بــادام زمینى دارد و عالوه بــر باال بودن 
محتــواى پروتئینى طعم خوبــى دارد. مصرف 
متعادل بادام زمینى در کشــورهاى چین، هند و 

غرب آفریقا باعث مقابله با سوءتغذیه شده است و 
براى درمان مشکالت پوستى از قبیل خارش و آکنه 

تأثیر زیادى دارد.

 مضرات بادام زمینى را بشناسید
1_ آلودگى موجود در بادام زمینــى گاهى منجر به 
تولید مواد سمى مى شود که در نتیجه استفاده بیش 
از حد، باید انتظار بى اشتهایى و تغییر رنگ چشم ها را 

داشته باشیم.
2_ متخصصان طب سنتى توصیه مى کنند افرادى 
که به بادام زمینى یا محصوالت آن آلرژى دارند نباید 

این خوراکى خوشمزه را مصرف کنند.
3_ معضل کیسه صفرا و درد ناگهانى در سمت راست 
شکم ممکن است از مصرف بادام زمینى باشد که در 

نهایت باید از خوردن آن اجتناب کرد.
محققان به این نتیجه دســت یافته اند که مصرف 
متعادل کره بادام زمینــى باعث کاهش 25 درصدى 
سنگ صفرا مى شود؛ چراکه بادام زمینى ها توانایى 

کاهش کلسترول تا حد زیاد را دارند.
بادام زمینى ها پتاسیم باالیى دارد و میزان آن دو برابر 
سدیم است؛ بنابراین مصرف کره بادام زمینى براى 
بیماران قلبى و کسانى که فشــار خون باالیى دارند 

بسیار مفید است.
از آنجایى که مغزها هنــگام تفت دادن، حاوى مقدار 
زیادى نمک مى شوند، بهترین کار این است که هنگام 
مصرف پوست آن ها کنده شــود تا مواد مضر به بدن 

نرسد.

آنچه باید درباره بادام زمینى بدانید

چگونه از انتقال ویروس کرونا به چشم هایمان جلوگیرى کنیم؟
دانشکده بهداشت و مؤسسه ملى تحقیقات سالمت دانشگاه 
تهران به این پرسش پاسخ داده است که «هنگام تماس 
دست آلوده با چشم ها چه اقداماتى براى جلوگیرى از 

انتقال کرونا انجام دهیم؟»
همانطور که مى دانیم ویروس کرونا مى تواند 
از طریق بینى، دهان و چشــم وارد بدن شود. 
یکى از مهمترین راه هاى پیشگیرى از انتقال 
بیمارى که مکرراً توســط مراجع بهداشــتى 
همچون سازمان جهانى بهداشت و مرکز کنترل 
و پیشگیرى از بیمارى هاى آمریکا توصیه مى شود، 
شستشوى مداوم دست ها با آب و صابون و اجتناب از 

تماس دست هاى آلوده با چشم، بینى و دهان است. اما چنانچه فردى 
پس از تماس مشکوك، چشم هاى خود را با دست هاى آلوده لمس 

کند، چگونه مى تواند آنها را بشوید؟
در این راستا، اســتفاده از تجهیزات ایمنى مانند عینک و محافظ 
صورت براى پرسنل مراکز بهداشتى توصیه شده است، تا مانع انتقال 
ویروس از طریق چشم ها شوند. در مورد افراد عادى هم مهمترین 
روش پیشگیرى، اجتناب از تماس و خاراندن چشم ها با دست هاى 
آلوده ذکر شده است اما هیچ دستورالعملى در مورد نحوه شستشوى 
چشم ها پس از تماس با فرد مشکوك به کووید-19 ذکر نشده است. 
به عقیده چشم پزشکان، درصورتى که واقعًا دست آلوده به ویروس 
کرونا با چشم تماس داشته باشــد، مثل این است که دست آلوده با 

مخاط بینى تماس داشته است و راهى نیست که بتوان جلوى تکثیر 
و یا اتصال ویروس به سلول ها را گرفت.

بنابراین، تا حد امکان باید افراد، مراقب تماس دســت هاى آلوده با 
چشمان خود باشند. اما پس از تماس دست هاى آلوده مشکوك با 
چشم ها، باید ابتدا دست هاى خود را با آب و صابون به خوبى بشویید 
و ســپس از مواردى همچون قطره اشک مصنوعى و سرم نمکى 
(محلول نرمال سالین)، براى شستشوى چشــم ها استفاده کنید. 
در صورت در دسترس بودن «محلول هاى مخصوص شستشوى 
چشم» مى توانید چشمان خود را با آن ها 

شستشو دهید.

یک متخصص گوش، حلق و بینى گفت: تاکنون 
شــواهدى مبنى بر انتقال کرونا از طریق گوش 
وجود نــدارد اما از نظر تئــورى، احتمال انتقال 
ویروس از طریق گوش در بیماران داراى بیمارى 

مزمن گوش میانى وجود دارد.
دکتر شقایق ابراهیم نژاد با اشاره به راه هاى انتقال 
شیوع کرونا، اظهار کرد: راه  اصلى انتقال ویروس 
کرونا از طریق مخاط بینى و حلق (دهان) است 
اما تاکنون شواهدى مبنى بر انتقال این ویروس 
از طریق گوش وجود نــدارد.  وى در خصوص 
انتقال کرونا از طریق تماس دســت هاى آلوده 

با گوش، افزود: تاکنــون ابتال به کرونا از طریق 
دســت زدن به گوش گزارش نشــده و گوش 
به عنوان منشــأ انتقال بیمارى مطرح نشــده

 است.
ابراهیم نژاد در خصوص اینکه گوش درد نیز یکى 
از عالیم کروناست یا خیر، بیان کرد: گوش درد 
یک عالمت غیراختصاصى است و اگر مجموعه 
عالیم کرونا همراه با گوش درد باشــد مى تواند 
شــک ما را مبنى بر ابتالى یک فــرد به کرونا 
افزایش دهد اما دلیلى براى اینکه بگوییم تنها 
گــوش درد عالمت ابتال به کروناســت، وجود 

ندارد.
این متخصص گوش، حلق و بینى، عنوان کرد: 
بیماران مبتال به بیمارى مزمــن گوش میانى 
ماننــد پارگى پرده گوش هســتند باید مراقبت 
بیشترى داشته باشند زیرا از نظر تئورى، احتمال 
انتقال کرونا از طریــق گوش در این افراد وجود

 دارد.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى جندى 
شاپور اهواز گفت: مراقبت این افراد با افراد دیگر 
تفاوت ندارد و تنها باید مانند همیشه از ورود آب 

به گوش جلوگیرى کنند.

امروزه مسواك به عنوان یکى از مهمترین ابزار براى 
تمیز نگهداشــتن دهان و دندان به شمار مى آید که 
مى تواند ســالمت دهان و دندان را تضمین کند؛ لذا 
آسان ترین راه براى سالمت دهان و دندان انتخاب 
یک مسواك مناسب است. یک مسواك خوب باید در 
دست راحت باشد و پس از خیس شدن سر نخورد یا 
داراى پرزهایى روى دسته نباشد که موجب ناراحتى 
مصرف کننده شود. سایز استاندارد مسواك مناسب 
باید به گونه اى باشــد که به راحتى در دســت قرار 
گیرد و قدرت مانور را در دهــان هنگام تمیز کردن 
دندان ها افزایش دهد. همیشه سعى کنید از بین درجه 
بندى هاى مسواك، درجه اى که هنگام استفاده از آن 
راحتى و امنیت بیشترى احســاس بکنید را انتخاب 

کنید. پرطرفدارترین نوع مسواك نوع نرم آن است.
ضمن این مســئله در مســواك ها الیاف نوك گرد 
(با برچســب End-Rounded) نســبت به الیافى 
که ســطح مقطع صاف و لبه هاى تیــز دارند (براى 
مثال End-Tuft)، آسیب کمترى به لثه مى رسانند. 
مخصوصًا افــرادى که لثه حساســى دارنــد که با 
کوچک تریــن فشــارى خونریزى مى کنــد باید 
به ایــن مــوارد در خرید مســواك توجه داشــته 

باشند.
اما نکات مهم در انتخاب مسواك خوب چیست؟

1. مسواك هایى که الیاف بیشترى دارند، دندان ها را 

بهتر تمیز مى کنند.
2. در انتخاب مســواك بهتر اســت به مواردى که 
کنترل بیشترى در دست داشــته باشند دقت کنید 
(سایزبندى هایى که متناسب با سایز دست و راحتى 

شما باشند).
3. زاویه بین دسته مسواك و سر آن باید به قدرى 

کم باشد که با شیبى مالیم به سر آن برسد.
4. مسواك هاى کهنه و از کارافتاده مى توانند به لثه 
و دندان هاى شما آسیب برساند و از نظر بهداشتى به 
رشد باکترى ها کمک کرده و از به مخاطره انداختن 

دهان شما دریغ نمى کنند.
5. عمر مناسب یک مسواك خوب نهایتاً سه ماه است! 
زمان استاندارد تعویض یک مسواك براى فرد سالم 
یک ماه است و پس از ســه ماه رشد باکترى ها روى 

سطح الیاف مسواك به حداکثر مى رسد.
6. پس از هر بار استفاده از مسواك آن را شسته و به 
صورت دستى باقیمانده خمیر دندان را از الى الیاف 

آن خارج کنید.
7. مسواك را در محیط هاى خشک نگهدارى کنید. 
مســواك را داخل حمام یا هر جایى که هواى آنجا 
مرطوب است، نگهدارى نکنید؛ چون الیاف آن نرم 
مى شــوند و خاصیت ارتجاعى مانند خود را از دست 
مى دهند و از آن گذشته میکروب ها بر سطح آب روى 

مسواك تجمع مى کنند.

آیا کرونا از راه گوش هم به بدن وارد مى شود؟

ویژگى هاى مسواك خوب چیست؟
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ـ  زاهدان از مسیر ریل ذوب آهن عبور راه  آهن چابهار 

شناسایى 10 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتى قابل وصول در اصفهان

وزیر راه: 92 هزار تن ریل مورد نیاز این پروژه تماماً توسط ذوب آهن اصفهان تولید مى شود

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان اعالم کرد

عملیات ریل گذارى راه آهن چابهار – زاهدان  با استفاده 
از ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان  طى مراسمى در 
روز سه شنبه 17 تیر ماه  با حضورمحمد اسالمى وزیر راه 

و شهرسازى آغاز شد.
  اهمیت راهبردى و اســتراتژیک سواحل مکران و بندر 
چابهار به لحاظ اقتصادى، نظامى و فرهنگى، استفاده از 
سواحل امن دریاى عمان و بندر چابهار براى امور بازرگانى 
و تجارى و تبادل کاال و بهره بردارى حداکثرى از سواحل 
مکران با تامین زیر ســاخت ها و فعالیت هاى اقتصادى 
براى ایجاد اشتغال و رفع فقر از منطقه، اهمیت این کالن 

پروژه را دو چندان کرده است.
طول راه آهن زاهدان - چابهار 628 کیلومتر است و طبق 
برنامه ریزى ها، ریل گذارى 150 کیلومتر از این محور تا 

پایان امسال انجام خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازى در این مراسم  اظهار داشت: یکى 
از تأکیدات مقام معظم رهبرى و رئیس جمهور و یکى از 
ـ چابهار بود که  وعده هاى دولت، ریل گــذارى زاهدانـ 

امروز در فرآیند تحقق آن هستیم.
ـ زاهــدان یکى از  وى افزود : پــروژه راه آهن چابهارـ 
ـ جنوب است که تنها  محورهاى اصلى کریدور شمالـ 
بندر اقیانوسى ما را به شبکه ریلى کشور متصل و معاهدات 
منطقه اى به خصوص معاهده سه جانبه ایران، افغانستان و 

هندوستان را تقویت مى کند.
اســالمى گفت: یکى از افتخارات کشور بومى سازى و 
تولید ریل توسط ذوب آهن اصفهان است. وى گفت: تمام 
تالش ما در وزارت راه و شهرسازى استفاده حداکثرى از 
ظرفیت ساخت داخل است. وى افزود: 92 هزار تن ریل 
مورد نیاز این پروژه تماماً توسط ذوب آهن اصفهان تولید 

مى شود.
اسالمى با اشاره به اینکه کلیه اقالم و متعلقات روسازى 
این پروژه از قبیل ریل ساخت داخل است ، گفت: استفاده 
از تولید داخلــى این پروژه را به یک پــروژه صد در صد 

ایرانى تبدیل کرده است.
وزیر راه ادامه داد: این طرح با 44 درصد پیشرفت امروز در 

قطعه هشت زاهدان وارد مرحله ریل گذارى شده است.
وى گفت : پیش بینى مى شود این طرح درنیمه اول سال 
آینده آماده بهره بردارى شود و در مدت کوتاهى به هفت 
میلیون تن ظرفیت حجم بارترانزیتى براى ارســال به 

آسیاى میانه برسد.
■■■

 خیرا... خادمــى  معاون وزیر راه و مدیرعامل شــرکت 
ساخت و توسعه زیربنا هاى حمل و نقل کشور نیز در این 

خصوص گفت : در این مسیر 628 کیلومترى، با احتساب 
خطوط فرعى و ایستگاهى جمعا حدود 740 کیلومتر ریل 
گذارى با اســتفاده از ریل ملى که در کارخانه ذوب آهن 
اصفهان تولید شده انجام مى شــود و امیدواریم بخش 

نخست این مسیر در سال آینده زیر بار برود.
معاون وزیر راه  افزود: به منظور ساخت این مسیر ریلى 
92 هزار تن ریل استاندارد مورد نیاز است که با تفاهم سه 
جانبه قرار است توسط شرکت ذوب آهن اصفهان تولید و 

تحویل قرارگاه خاتم االنبیا(ص) گردد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا هاى حمل و نقل 
کشور افزود: اجراى این طرح ملى که با مشارکت قرارگاه 
خاتم االنبیا (ص) اجرا خواهد شد، نقش مهمى در توسعه 
و تکمیل کریدور جنوب - شمال و تکمیل شبکه ریلى 
شرق کشور دارد و کشور هاى دیگر از جمله افغانستان و 

آسیاى میانه را به اقیانوس هند متصل مى کند.
وى اتصال بنــدر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوســى 
کشور به شبکه ریلى را یکى از مزایاى مهم اجراى این 
مسیر دانست و افزود: راه آهن چابهار - زاهدان به دلیل 
قرار گرفتن در مسیر ارتباطى تنها بندر موجود در سواحل 
مکران و اهمیت این شریان ارتباطى در توسعه تجارت 
و تبادل کاال در بندر چابهــار از اهمیت باالیى برخوردار

 است.
■■■

فرمانده قرارگاه ســازندگى خاتم االنبیا(ص) هم با بیان 
اینکه عملیات اجرایى راه آهن چابهارـ  زاهدان با پشتیبانى 
ذوب آهن اصفهــان و تولید ریل مورد نیــاز این پروژه 
سرعت مى گیرد، گفت:  روزانه یک کیلومتر ریل گذارى 

مى شود.

ســعید محمد با تقدیر از ذوب آهن اصفهــان که ریل 
مورد نیاز را در اختیار قرارگاه خاتم االنبیا (ص) قرارداده 
اظهار داشت: وعده داده شــده بود که عملیات اجرایى 
راه آهن چابهارـ  زاهدان ســرعت بگیرد. خوشبختانه با 
حمایت هاى وزارت راه و شهرسازى، استاندار و مسئولین 
استان موفق شدیم که بخش زیرسازى را سرعت دهیم و 
همچنین  از زاهدان به سمت خاش عملیات ریل گذارى 

با استفاده از ریل ملى  آغاز مى شود.
وى با بیان اینکه طول مسیر خط آهن 730 کیلومتر است 
تصریح کرد: روزانه یک کیلومتر ریل گذارى خواهد شد . 
همچنین پیگیرى شده که از چابهار نیز مسیر آماده شود و 
یک جبهه کارى براى ریل گذارى از سمت چابهار داشته 
باشیم که با این وضعیت طبق زمانبندى که قبال شده بود 

امیدواریم پروژه آماده و تحویل شود.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با بیان اینکه هیچ 
مالیاتى موجب بسته شدن یک واحد تولیدى در اصفهان 
نشده است، اما در برخورد با کســانى که کتمان درآمد 
دارند با جدیت وارد عمل مى شــویم، گفت: ســازمان 
امور مالیاتى در مبارزه بــا دالالن در فرار مالیاتى اصًال 
شوخى ندارد، اما به واحدهاى تولیدى با دید کمک نگاه 

مى کند.
بهروز مهدلو با بیان اینکه  در زمان اخذ مالیات، مالیات 
سال و ســال هاى قبل را اخذ مى کنیم، افزود: در حال 
حاضر در سه ماهه نخست امسال، سازمان امور مالیاتى 
کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 40 درصد 
رشد درآمد داشته است که این رقم در استان اصفهان با 

21 درصد رشد همراه بوده است.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
بودجه ســال 98 حدود 140 هزار میلیارد تومان درآمد 
مالیاتى براى کشور پیش بینى شده بود که بیش از 101 
درصد آن محقق شــد، گفت: در بودجه امسال نیز 180 
هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتى پیش بینى شده است 

که امیدواریم این رقم محقق شود.
وى با اشــاره به اینکه ســال 98 میزان درآمد مالیاتى 
پیش بینى شــده براى اصفهــان 9500 میلیارد تومان 
بود که 8500 میلیارد تومان (نزدیک به 90 درصد) آن 
محقق شــد، اظهار کرد: در بودجه 99 نیز میزان درآمد 
مالیاتى پیش بینى شده اســتان 12 هزار و 600 میلیارد 
تومان اســت که با توجه به شــرایط موجود امیدواریم 

محقق شود.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه 
در بین افراد حقوق بگیر فرار مالیاتى نداریم و دلیل آن 
شفاف بودن اطالعات است، تصریح کرد: در جمع آورى 
ریزداده ها از بخش هاى مختلف، اکنون دریافتى هاى 
مالیاتى شــفاف تر شــده و بدون هیچ مقاومتى از فرار 

مالیاتى جلوگیرى مى شود.
مهدلو با بیان اینکه طى یک دهه گذشته زیرساخت هاى 
الزم براى شفافیت اطالعات مودیان وجود نداشته و به 
صورت سنتى عمل مى کردیم، گفت: خوشبختانه طى 
10 سال گذشته به سمت الکترونیک کردن نظام مالیاتى 
حرکت کرده ایم، اما امروز باید به سمت هوشمندسازى 
اطالعات حرکت کنیم و در این شرایط وقتى مودیان ما 

اظهارنامه مالیاتى خود را ارائه مى دهند، در سیستم تمام 
اطالعات و درآمدهاى وى مشخص مى شود و در حال 
حاضر با توجه به قوانین موجود بــه دنبال تحقق نظام 
هوشمند مالیاتى هستیم و پیش بینى مى شود طى سه 

سال آینده به این نقطه در کشور برسیم.

میزان فرارهاى مالیاتى 
وى دربــاره اینکه آیا این اطالعات موجب شناســایى 
فرارهاى مالیاتى در کشور و استان اصفهان شده است؟ 
گفت: طى 10 سال گذشته سهم مالیات در کشور رشد 
کرده است، اما هنوز میزان واقعى فرار مالیاتى مشخص 
نیســت، اما مطابق برآوردهاى صــورت گرفته میزان 
فرارهاى مالیاتى کشور بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان 
است. البته میزان معوقات و فرار مالیاتى در بانک هاى 
اطالعاتى ســازمان امور مالیاتى، بیــش از عدد اعالم 

شده است.
مهدلو با تاکید بر اینکه مقوله فرار مالیاتى، شناســایى، 
برخورد و وصول آن پیچیده و سخت است، اظهار کرد: 

باید با تمرکز خوبى بر مقوله فرار مالیاتى کار کرد.
وى با بیان اینکه در استان اصفهان بیشترین تمرکز را بر 
شناسایى فرارهاى مالیاتى گذاشته ایم، گفت: با توجه به 
اقدامات مناسب صورت گرفته، استان اصفهان در زمینه 
شناسایى فرار مالیاتى به عنوان پایلوت، الگوى 10 استان 

کشور شده است.

پیش بینى وصول 3 هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتى 

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با اشاره به اینکه در 
حال حاضر استان اصفهان حداقل 10 هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتى قابل وصول شناسایى کرده است، تصریح 
کرد: البته بانک هاى اطالعاتــى فرارهاى مالیاتى در 
استان بیش از این رقم اســت، همچنین طى یک سال 
و نیم گذشته بیش از 500 میلیارد تومان درآمد از محل 
فرار مالیاتى وصول کرده ایم و امیدواریم تا پایان سال 
جارى نیز بیش از ســه هزار میلیارد تومان از این محل 

وصول کنیم.
وى در ادامــه درباره اینکــه امروز شــبکه دالالن و 
واســطه ها به راحتى از پرداخت مالیات سربازمى زنند 

و بخشــى از فرارهاى مالیاتى از سوى آنها است، اظهار 
کرد: مقوله فرار مالیاتى بسیار پیچیده است و عمده بحث 
ما دالالن است، اما وقتى اطالعات نداریم نمى توانیم 
مالیات وضع کنیم؛ به عنوان مثــال فردى در اصفهان 
هیچ پرونده مالیاتى نداشت، اما 140 میلیارد تومان براى 
وى مالیات شناسایى شده است، بنابراین این افراد باید 

شناسایى شوند.
مهدلو با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتى به تنهایى 
نمى تواند در شناســایى فرارهاى مالیاتى موفق عمل 
کند، تصریح کرد: بخشى از شناســایى فرار مالیاتى به 
فرهنگسازى مردم باز مى گردد، از سوى دیگر مسئوالن 
نظام، دادگسترى، دادســتان، وزارت اطالعات و .... و 
همچنین مردم و رسانه ها باید کنار سازمان امور مالیاتى 
قرار گیرند، چراکه باالى 95 درصد مشــکل قانونى در 
مباحث مالیات نداریم و تنها بایــد در اجرا موفق عمل 

کنیم.
وى، برخورد با فرار مالیاتى را موضوعى بســیار پیچیده 
و تخصصى دانست و گفت: در صورت مراقبت نکردن 
در این حوزه مشکالت بسیارى ایجاد مى شود و ممکن 
اســت حتى به اشــتباه یک واحد تولیدى آسیب ببیند، 
بنابراین این پدیده نیاز به بررســى زیــادى دارد، البته 
ســازمان امور مالیاتى با دالالن در ایــن بخش اصال 

شوخى نداشــته، اما به واحدهاى تولیدى با دید کمک 
نگاه مى کنیم.

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
فــرار مالیاتى دو بخش اســت، اظهار کــرد: برخى به 
نیت ســودجویى این کار را انجام مى دهند که حتما با 
آنها برخورد مى شــود، اما عده اى ناخواسته و به دلیل 
شــرایط موجود دچار مشکل مى شــوند که با آنها که 
اغلب واحدهاى تولیدى هســتند، همــکارى خواهیم 

کرد.
وى با تاکید بر اینکه در دنیــا، مردم اصلى ترین منابع و 
اطالعات را در اختیار دولت قرار مى دهند، تصریح کرد: 
از حدود 10 سال پیش، سامانه تلفن 1526 براى اعالم 
گزارشات تخلف فرارهاى مالیاتى فعال شد و خوشبختانه 
اکنون نسبت به دو سال گذشته شاهد مشارکت بیشترى 
از سوى مردم هستیم، البته این مشارکت صد درصدى 

نیست و نیاز به تبلیغات و آگاه سازى دارد.
به گفته مهدلو، این فرآیند با سختى هایى همراه است، 
چراکه مراجعه مردمى عموما، سخت، پیچیده و زمانبر 
است و با مفسده همراه است و اگر بتوانیم سیستماتیک 
و هوشــمند این موضوع را حل کنیم، موفق تر خواهیم 
بود، زیرا این مشکالت کاسته و روند گرفتن اطالعات 

افزایش مى یابد.

وى افزود: در حال حاضر حدود 2 هزار پرسنل اداره کل 
مالیات در اصفهان فعال هستند که 60 درصد آنها امورات 
زمانبر را انجام مى دهند که در صورت سیســتماتیک 
و هوشــمند شــدن مى تــوان از آنها بهــره بهترى

 برد.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان با تاکید براینکه 
بیش از 110 نیرو در بخش فرار مالیاتى استان اصفهان 
فعال شده اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع 
فرار مالیاتى و داللى ها در اصفهان به جد دنبال مى شود 
و اختصاص این تعداد نیرو در این بخش در کشــور بى 

نظیر است.

قصد برخورد با پزشکان و صنوف را نداریم
وى در مورد شفاف سازى مالیات جامعه پزشکى، گفت: 
اقدام پزشکان، پرستاران و کادر درمان در مقابله با کرونا 
جاى تقدیر و تشکر دارد. پیش از کرونا پزشکان نخستین 
گروهى بودند که باید دستگاه کارت خوان مطب خود را 
به سامانه امور مالیاتى متصل مى کردند و خوشبختانه 
همکارى خوبى در این زمینه انجام دادند که با شــیوع 
کرونا، صنف پزشکان و 50 صنف دیگر در روند کسب و 

کار خود دچار مشکل و اختالل شدند.
مهدلو ادامه داد: به هیچ وجــه قصد این را نداریم که در 
این شرایط با پزشکان برخورد داشته باشیم و با توجه به 
اینکه از اسفندماه به دلیل شیوع کرونا، حدود 50 صنف 
دچار مشــکل شــده اند، فعال به موضوع شفاف سازى 
مالیاتى اصنــاف ورود نخواهیم کــرد و این موضوع را 
متوقف مى کنیم، اما در حال حاضر فرهنگ ســازى و 

آموزش در این بخش ادامه دارد.
وى با بیان اینکه پس از پایان یافتن کرونا، شفاف سازى 
مالیاتى اصناف و متصل کــردن صندوق هاى مکانیزه 
فروشــگاهى به اداره مالیاتى را با جدیت دنبال خواهیم 
کرد، اظهار کرد: متاســفانه 90 درصد فعاالن صنفى از 
نصب صندوق هاى فروشگاهى نگرانند و معتقدند که با 
نصب آن مالیات گزافى بایــد بپردازند، اما این اطمینان 
را مى دهم که با نصب این ســامانه، مالیات 80 درصد 
فعــاالن کاهش مى یابــد، زیرا همه چیز شــفاف مى 
شــود و 20 درصد با افزایش مالیات روبرو خواهند شد، 
زیرا عــده اى که درآمد کالن دارنــد در این چرخه گم

 شده اند.

سهم اصفهان در خزانه 
به گفته مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان، در دنیا 
یکى از وظایف مالیات، تامیــن عدالت و دیگرى تامین 
بودجه اســت و مالیــات دریافتى، صرف امــور جامعه 
مى شــود و خدمات آن به همه مى رسد و افراد با درآمد 
باال باید مالیات بیشترى پرداخت کنند و خدمات به افراد 
ضعیف تر جامعه ارائه مى شــود و عدالت در این میان 

ایجاد مى شود.
وى در مورد اداره دارایى استان و اینکه گفته مى شود، 
اصفهان نگاه ملى به دریافت مالیــات دارد و به میزان 
مالیاتى که وارد خزانه مى کند، بودجه دریافت نمى کند، 
توضیح داد: اینکه اصفهان دومین مالیات دهنده کشور 
است، کامال درست است، اما این نظر که چون اصفهان 
مالیات را وصول مى کند و بــه خزانه واریز مى کند باید 
بودجه بیشــترى دریافت کند، درست نیست. اگر با این 
نیت باشــد، بالغ بر 55 درصد وصول مالیات کشــور را 
تهران انجام مى دهد، بنابراین آیا باید 55 درصد بودجه 
کشور به تهران اختصاص یابد؟ این صحیح نیست؛ زیرا 
تهران، استانى برخوردار است و از سوى دیگر اصفهان 

نیز همین شرایط را دارد.
وى ادامه داد: اصفهان حدود 8 درصد وصولى کشــور 
در بخش مالیــات را به خزانه واریز مى کند، از ســوى 
دیگر بیش از 50 درصد کل مالیاتى که در سال دریافت 
مى کند، تنها صرف هزینه هاى جارى آن استان است، 
اما نگاهى که وجود دارد در مــورد بودجه هاى عمرانى 
است که در سال هاى گذشــته به دلیل شرایط موجود 

بسیار کاهش یافته بود.
مهدلو تصریح کرد: امسال براى نخستین بار هر استانى 
که بیشتر از سهمیه میزان درآمدهاى مالیاتى خود، درآمد 
داشته باشــد، بودجه بیشــترى در بخش عمران به آن 

استان اختصاص مى یابد.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
به هیچ وجــه اداره مالیات موجب بســته شــدن یک 
واحد تولیدى در اصفهان نشــده اســت، اما در برخورد 
با کســانى که کتمان درآمد دارند بــا جدیت وارد عمل 

مى شویم.


