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چاقى چند سال از عمرتان کم مى کند؟مافیاى سیگار و دخانیات هر کارى بخواهند مى کنندپخش «موچین» باز هم به تعویق افتادکانال هاى دانلود فیلم مسدود مى شوند  تهدید هنوز پابرجاست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کنترل قند خون
 با یک محصول 

خشک

درمبارزه با قاچاق کاال ضعیف کشى نشود
3

2
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توافق رسمى سپاهان 
با جانشین تاوارس 

جریمه 12 هزار خودرو 
در اصفهان طى 2 روز

تعطیالت عید نوروز 
دانش آموزان 
کم مى شود؟

5
زیر بار جیره بندى 

آب در سطح 
استان اصفهان 
نخواهیم رفت

کشمش میوه  رسیده و خشک انگور است که با توجه 
به نوع انگور، روش و شرایط خشک کردن و مواد 

افزودنى مجاز موجود در آن به نام هاى مختلفى در 
بازار به فروش مى رسد و مانند دیگر خشکبار ها در 
تمام سال یافت مى شود. فیبر موجود در کشمش...

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در نشســت خبرى به مناســبت هفته مدیریت 
مصرف آب و برق گفت: بر اســاس نظر وزارت 
نیرو هفته اول تیر ماه با عنوان مدیریت مصرف 
آب و برق تعیین شده اســت تا توجه آحاد جامعه 
بر حساســیت کاالى باارزش آب بیش از پیش 

جلب شود.

4 برخورد پلیس اصفهان با موتورسواران  حامل سالح سرد برخورد پلیس اصفهان با موتورسواران  حامل سالح سرد 
3

امام جمعه اصفهان در دیدار شوراى قضائى استان:

نوید محمدزاده 
استاندارد 
بازیگرى را 
به هم ریخت

بهناز جعفرى: 

آنچه در استارت پساکرونایى لیگ برتر دیده شد

جنجال، نادیده گرفتن 
پروتکل هاى بهداشتى و دیگر هیچ...

خودشان را مسخره کرده بودند یا ما را یا شاید هم کرونا را؛ نمى دانیم اما در اولین 
مسابقه لیگ برتر پس از تعطیالت کرونایى، همه چیز دیدیم به غیر از رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى. جالب آنجاست زمانى که...
3
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در نشست خبرى مدیرعامل و معاونان شرکت 
آب و فاضالب استان با اصحاب رسانه تأکید شد

ساخت وساز 
بیخ گوش 

مسجد تاریخى 
رحیم خان؟ 

راز و رمز عجیب ترین خودکشى سال
دخترخاله و پسرخاله عاشق، خوزستان را شگفت زده کردند

2
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به بومى هابه بومى ها
 اعتماد کنید اعتماد کنید

نویدمحموینویدمحمنوید محم
اسااس
گبازیگبازیگ زیاز ب
مبههمبه هم بههب

آگهى مناقصه

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 89/3666 مورخ 98/11/28 شوراى محترم اسالمى 
شهر، عملیات احداث رمپ هاى پل زندگى واقع در منطقه یک شهردارى نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به 
مبلغ 22/000/000/000 ریال بدون احتساب تعدیل و مابه التفاوت، از محل اعتبارات عمرانى سال 1399 شهردارى 

و بر اساس فهرست بهاء سال 1399 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط 
و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج 

در رشته ابنیه) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/04/14 به امور 

قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 1/100/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شــهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. 

برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

چاپ دوم

م الف: 882921

آگهى مزایده (نوبت دوم)

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/2750 مورخ 98/09/12 شوراى محترم اسالمى 
شهر نجف آباد، نسبت به واگذارى بهره بردارى از خدمات حق العمل دام کشتارگاه شهردارى نجف آباد، با 
قیمت پایه کارشناسى، طبق مشخصات و شرایط موجود در مدارك مزایده به شرکت کنندگان واجد شرایط 

اقدام نماید.
شرایط شرکت در مزایده: شرکت کنندگان باید توانایى و رزومه کارى مرتبط و همچنین صالحیت الزم با 

موضوع مزایده را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهردارى دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده، تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/04/14 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 

نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان ضمانت شــرکت در مزایده را طى فیش واریزى به 
حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد واریز و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى 
ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 

خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

چاپ دوم

م الف: 882923

آگهی مزایده عمومى شماره99/1 -  15
( نوبت اول )

   شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش اقالم ضایعاتى شامل تجهیزات 
عمومى برق، ضایعات فلزى، ضایعات چوبى ، ضایعــات روغن  الك و مقوا ، لوازم الکترونیکى و 
کامپیوترى اسقاطى اقدام نماید.  لذا از کلیه افراد واجد شرایط  دعوت میگردد از تاریخ چاپ این 
آگهى لغایت  تاریخ 99/4/17  جهت دریافت اسناد مزایده به امور بازرگانى این شرکت واقع در 
اصفهان، ابتداي اتوبان ذوب آهن ، انتهاى بلوار شفق   نیروگاه اصفهان  مراجعه فرمایند. الزم بذکر 
است زمان بازگشایى پاکات تاریخ 99/4/18  مى باشد . در ضمن جهت اطالع بـیـشتر می توانید 
به سایت www.isfahanps.ir (بـخش مزایدات) و www.tpph.ir  شرکت مادر تخصصى 
تولید نیروى برق حرارتى    ( پایگاه معامالت )  و پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات مراجعه نمایید.

تلفن تماس: 5080و37895083-031 ( امور بازرگانى )

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر  

شهردارى خمینى شهر درنظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه:اجاره نیسان کمپرسى
-مبلغ اولیه اعتبار:16/000/000/000ریال

-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:800/000/000ریال
-محل تامین اعتبارات:اعتبارات شهردارى 

-مهلت ارائه پیشنهاد هاى مناقصه:پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ99/04/19
-محل دریافت اسناد:امورقراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

-محل ارائه پیشنهادات:دبیرخانه شهردارى خمینى شهر
-تاریخ بازگشایى پیشنهادات:ساعت10صبح روز شنبه مورخ99/04/21

-مدت اعتبار پیشنهادها:روز سه شنبه99/04/31
-اصالح،جایگزینى و پس گرفتن پیشنهاد ها نیز در زمان مقرر ومحل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

م الف: 892827

نوبت اول
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قائم مقام مدیرعامل گروه خودروســازى سایپا در امور 
فروش و خدمات پــس از فروش در نشســت خبرى با 
اصحاب رسانه و خبرنگاران گفت: صد هزارمین محصول 
گروه خودروسازى سایپا در سال 99 دوشنبه دوم تیر ماه 

تولید شد.
مجید باقرى افزود: به پشــتوانه تــداوم تولید در گروه 
خودروسازى ســایپا، تحویل خودرو به مشتریان در بهار 
سال 99 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش 
از 55 درصد افزایش داشته است. وى با بیان اینکه سایپا 
تغییر و تحول در ســبد محصوالت خود را در قالب یک 
جراحى بزرگ در سال ســخت تحریم و کرونا در دستور 

کار قرار داده است، افزود: آخرین مدل سوارى از خانواده 
پراید تا پایان تیرماه از خطوط تولید ســایپا خارج خواهد 
شد و مراســم خداحافظى با پراید را در ماه جارى برگزار 

خواهیم کرد.
قائم مقام مدیرعامل سایپا گفت: محصوالت تیبا، ساینا 
و کوییک بیشترین سهم از تولیدات سایپا در سال جارى 
را به خود اختصاص خواهند داد و در کنار اینها، شــاهین 
به عنوان یک محصول جدید از نیمه دوم ســال تحویل 

مشتریان و وارد بازار مى شود.
به گفته وى سایپا با توقف کامل تولید پراید، محصوالت 
متنوعى را براى تولید و عرضه به بازار در دستور کار دارد .

معاون دبیرکل شوراى عالى آموزش و پرورش گفت: براى 
جبران تعطیالت متعدد دو هفته از تعطیلى تابستان کاسته 
مى شود و عالوه بر آن احتمال کاهش تعطیالت عید هم 

وجود دارد.
احمد عابدینى گفت: سال هاست تغییر تقویم مورد توجه 
آموزش و پرورش بوده است و این موضوع میان آموزش 
و پرورش و مجلس مورد بحث قرار گرفته است حتى سه 
چهار سناریو پیشنهاد شــد به این ترتیب که از تعطیلى 
در تابستان دو هفته کاسته شــود تا جبرانى براى وجود 
تعطیالت متعدد باشــد عالوه بر آن مى توانیم تعطیالت 

عید را هم کم کنیم.

معاون دبیرکل شــوراى عالى آموزش و پرورش با اشاره 
به اینکه تاکنون 13 تا 14 بار زمان بازگشایى تغییر کرده 
اســت، اظهار کرد: آخرین تغییر مربوط به اوایل دهه 70 
اســت که آموزش و پرورش اعالم کرد مدارس از نیمه 
شهریور ماه بازگشایى شوند، اما بعد از این موضوع تغییر 
تقویم با نظر مجلس انجام شد و این تغییر اخیر هم با توجه 
به اقتضائات امروز تغییر تقویم ضرورت دارد البته که باید 
استلزامات الزم در این مورد انجام شود هرچند که تعدد 
تعطیالت ضرورت بازگشایى مدارس را دو  چندان مى کند.
عابدینى تصریح کرد: باید تعطیلى پنج شنبه ها سامان یابد 

تا مصوبه اى که تا امروز لغو شده بود بار دیگر احیا شود.

صد هزارمین محصول سایپا 
تولید شد

تعطیالت عید نوروز 
دانش آموزان کم مى شود؟

حیاتى و تبلیغ پوشاك
ویدیویــى در    روزنامه خراسان |
شبکه هاى اجتماعى منتشر شد که نشان مى دهد 
محمدرضا حیاتى، گوینده خبر این روزها به دنیاى 
تبلیغات وارد شده و به شیوه گویندگى خبر براى 
یک پیج اینستاگرامى فروش پوشاك مردانه تبلیغ 
مى کند. در این میان بسیارى از کاربران با دیدن 
این ویدیو از سیاستگذارى هاى صدا و سیما که 
به دلیل یک مصاحبه، یک گوینده قدیمى خبر را 
از گویندگى منع کرده انتقاد کردند. البته برخى 
هم خود محمدرضا حیاتى را هدف قرار دادند و 
نوشتند که او باید قدر جایگاهش را مى دانسته 
و با این سرعت تصمیم عجوالنه اى نمى گرفته 
و تبلیغ آن هم براى یک پیج اینســتاگرامى را 

نمى پذیرفته است.

پیشنهاد حکمت آموز!
منیژه حکمــت، کارگردان   برترین ها |
سینما به موضوع گرانى اجاره  مسکن واکنش 
نشان داد. وى در این باره نوشت: من پیشنهاد 
مى دهم همه مستأجران در پارك ها چادر بزنند، 

همه، شاید اتفاقى رقم بخورد.

از این بى ربط تر؟!
چهارم تیرماه حوالى   سینما مثبت |
ســاعت 22 برنامه اى با موضوع مبارزه با مواد 
مخدر از شبکه یک ســیما روى آنتن رفت که 
در آن از موسیقى فیلم «بادیگارد» استفاده شده 
بود. این موسیقى هم بر روى تصاویر مربوط به 
کاشفان مواد مخدر قرار گرفته بود و هم بر روى 
تصاویر اقالم مرتبط با مواد مخدر! جا داشــت 
پخش شبکه یک سیما نسبت به این بدسلیقگى 
واکنش نشان دهد هرچند الزم است تا صاحبان 
معنوى این آثار، هنگام عقدقــرارداد با صدا و 
ســیما براى فروش این آثار و حقوق مربوط به 
موسیقى، شرطى تعیین کنند تا موسیقى هاى 
مذکور صرفاً در موارد محدودى -مانند آثار دفاع 

مقدس- استفاده شود.

پروین اعتصامى را 
برگردانید

دبیر شوراى اسالمى شهر تبریز با    ایرنا |
اشاره به پیگیرى هاى انجام شده از استاندارى 
قم براى بررســى امکان انتقــال مقبره بانوى 
شاعره کشورمان به زادگاهش، گفت: بارها این 
موضوع را پیگیر بوده ایم و این مهم را از استاندار 
قم نیز پیگیرى خواهیم کرد. سعید نیکوخصلت 
اظهار کرد: شوراى شهر در طول سال اول شورا 
پیگیر بررسى انتقال آرامگاه پروین اعتصامى به 

تبریز بوده است.

نقش بین المللى «پایتخت» 
مهران حسنى، معاون گردشگرى    مهر |
میراث فرهنگــى مازندران صبح پنج شــنبه 
در بازدید تور رســانه اى مازندران از لوکیشن 
ساخت ســریال «پایتخت» در این شهرستان 
گفت: ســریال «پایتخت» توانست شهرستان 
شیرگاه و مازندران را در ابعاد بین المللى معرفى 

کند.

تماس تصویرى 
به تلگرام مى آید

تنها نقطه ضعفى که اپلیکیشن    ایسنا|
تلگرام نسبت به رقباى خود دارد، عدم امکان 
برقرارى تماس تصویرى اســت کــه حاال بر 
اســاس تازه ترین گزارش هاى منتشر شده به 
نظر مى رســد که تلگرام قصد دارد در نسخه 
آزمایشــى خود در سیســتم عامل آى او اس 
تماس تصویرى را نیز اضافه کنــد. این بدان 
معناست که احتماًال در آینده اى نزدیک تلگرام 
قصد دارد این قابلیت را  به نســخه نهایى این 

اپلیکیشن اضافه کند.

طالب از خودگذشتگى کردند
احمد امیرآبادى فراهانى،    خبرگزارى حوزه |
نماینده مردم قم در مجلس شــوراى اســالمى درباره 
مقابله با ویروس کرونا گفت: طالب با از خودگذشتگى 
وارد صحنه شدند و بســیارى از اقداماتى که بسیارى از 
افراد حاضر نبودند انجام دادند و در زمینه غسل، کفن و 
دفن فوتى هاى کرونایى کمک کردند که واقعاً شایسته 

تقدیر است.

احتمال سئوال از 
رئیس جمهور 

احمــد امیرآبــادى    خبرگزارى دانشجو |
فراهانى، نماینده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى، 
در توییتر خود نوشت: دولت محترم به خصوص شخص 
رئیس جمهور برنامه خود را براى جلوگیرى از افزایش 
افسارگســیخته قیمت  ارز، کاال و خدمات و مسکن را 
اعالم نموده وجلوى افزایش قیمت ها را بگیرند درغیر این 
صورت با تعدادى از همکاران صحبت کردیم تا سئوال از 

رئیس جمهور را در مجلس مطرح کنیم.

براى حل مسائل آمریکاست
ســردار على فدوى، جانشین فرمانده    انتخاب |
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى به موضوع مقاالت 
ISI و تأثیر آن بر حل مسائل کشور اشاره داشت و گفت: 

این مقاالت بیشتر براى حل مسائل کشورهاى دیگر از 
جمله آمریکاست و براى حل مسائل کشور کمتر کارایى 

دارد و این در حالى است که تعداد بسیارى مسئله داریم.

اختالف دربرداشت 
معــاون امــور زنــان و خانــواده    انتخاب |
رئیس جمهورى گفت: اینکه برخــى مى گویند پدر بر 
فرزندانش حق مالکیــت دارد و مى تواند آنان را به قتل 
برساند، برداشت فقهى است و بر اســاس آیات قرآنى 
نیست. معصومه ابتکار افزود: پیشنهادهایى براى اصالح 
قوانین مربوط به مجازات پدران در برابر خشونت و قتل 
فرزندان مورد بررسى قرار گرفته و براى اصالح، تصویب 

در مجلس به کمیسیون لوایح ارائه شده است.

تخریب ویالى جنجالى 
داماد شمخانى 

حکم تخریب قسمت مازاد بر پروانه ویالى     رکنا |
حسن میرمحمد على با حضور نماینده دادگاه و نیروى 
انتظامى توسط عوامل شهردارى لواسان اجرا شد. یک 
شنبه گذشــته رأى قطعى تخریب اضافه طبقات ملک 
حسن میرمحمد على، داماد على شمخانى در لواسان، با 
حضور نمایندگان شهردارى، دادستانى و سایر مسئوالن 
در آستانه  اجرا بود که نمایندگان مالک با ارائه یک دستور 
موقت توقف عملیات اجرایى از سوى دیوان عدالت ادارى 

مانع اجراى این حکم شدند.

گازوئیل گران نمى شود
عضو کمیســیون انــرژى مجلس    تسنیم|
شوراى اسالمى به شایعات اخیر درباره افزایش قیمت 
گازوئیل واکنش نشان داد و گفت: فعًال تصمیمى براى 
افزایش قیمت گازوئیل گرفته نشده  است. روبرت بگلریان 
اظهار کرد: تاجایى که کمیسیون انرژى مجلس پیگیرى 
کرده  است، مسئوالن مربوطه این شــایعه را تکذیب 
کرده اند و مشخص نیســت که از کجا به شایعات دامن 

زده  مى شود. 

فجیع ترین روش سگ کشى 
فجیع ترین روش سگ کشى در سلماس     رکنا |
صحنه هــاى باورنکردنى را رقم زد. گفته مى شــود در 
شهردارى سلماس ماشــین هایى که براى پرس کردن 
زباله ها از آن اســتفاده مى کنند حیوانات و ســگ هاى 
خیابانــى را در آن انداختــه و این حیوانات نیــز در این 
ماشین هاى مخصوص پرس زباله دچار سرنوشت تلخ 
و درناکى مى شوند. برخى شــهروندان این صحنه هاى 
دلخراش را دیده اند که سگ ها و حیوانات خیابانى را درون 

این ماشین ها انداخته و اسکلت شان فشرده مى شود.

خبرخوان

ساکنان شهرستان اندیکا که از شهرستان هاى بختیارى 
نشین در استان خوزستان است این روزها در بهت وقوع 

یک حادثه دلخراش در شهرشان به سر مى برند.
جسد یک دختر و پســر جوان عاشق پیشه اندیکایى در 
حالى سه شنبه هفته پیش توسط نیروهاى هالل احمر 
در رودخانه گدار کشف شد که آنها یک روز قبل از کشف 
جسدشان، با بستن دســتان خود به یکدیگر خودکشى 

کرده بودند. 
آنطور که پایگاه اطالع رســانى «رکنا» گزارش کرده، 
جسد این دو نفر که دخترخاله و پسرخاله هستند صبح 
سوم تیر ماه از رودخانه گدار بیرون کشیده شد. دو جوانى 
که با طناب دستانشــان را به هم گره زده بودند تا با هم 
بمیرند! «بهزاد»  22 ساله و «زینب» 18 ساله که طبق 
گفته اهالى منطقه، عاشــق یکدیگر بودنــد و وقتى با 
مخالفت خانواده هایشــان براى ازدواج مواجه شــدند 
تصمیم به مرگ همزمان گرفتند. خانواده هایشان البته 

این موضوع را تکذیب مى کنند.
آنها صبــح روز دوشــنبه 2 تیر ماه همراه هــم به کنار 
رودخانه مى روند و در برابر دیدگان اهالى منطقه دست 
به خودکشى مى زنند که این ماجرا خیلى زود به هالل 
احمر گزارش شد و نیروهاى امدادى به سرعت در محل 
حاضر شدند ولى زمان، فرصت نجات نداد و بهزاد و زینب 
جان باختند. قبل از رســیدن نیروى هاى هالل احمر، 
اقوام و اهالى منطقه اقدام به کمک به این دو جوان کرده 

بودند ولى تالش هاى آنان نیز نتیجه نداد.
اقوام این دو جوان گفته اند  قبل از اینکه آنها خود را در 
ســد گدار بیاندازند، وصیتنامه نیز نوشته و آن را در کنار 

رودخانه گذاشته بودند.
بهزاد و زینب صبح روز دوشنبه از خانه خارج مى شوند و 
به روستاى سدگدار که در 5 کیلومترى محل زندگى شان 

است مى روند و بهزاد در تماس به برادرش مى گوید که 
ما فرار کردیم و مى خواهیم خودکشى کنیم. او با بستن 
یک طناب مشــکى رنگ به دســتان خودش و زینب 
به سمت ســدگدار مى رود و قبل از اجراى نقشه شان 
گوشى هاى موبایلشــان را بیرون آب مى گذارد و روى 
یک سنگ مى نویسد: «گناه ما پاى شما اگر جنازه مان 
را کنار هم دفن نکنید»، بهزاد بعد از نوشــتن این دست 
نوشته با زینب به داخل ســد گدار مى روند و به زندگى 

خودشان پایان مى دهند.
پدر بهزاد در خصوص خودکشــى پســرش مى گوید: 
«هیچیک از اعضــاى خانواده و بســتگان در جریان 
اینکه بهزاد و دخترخاله اش به هم عالقه دارند، نبودند 

و هیچ وقت درباره ازدواج نیز با ما صحبت نکرده بودند و 
نمى دانیم چرا او و دخترخاله اش دست به این کار زدند.»  
پدر بهزاد ادامه داد: «پسرم اگر مطرح مى کرد که قصد 
دارد با دخترخاله اش ازدواج کنــد هیچ مخالفتى نبود و 
حتى دخترمان نیز با برادر زینب که دختر خاله و پسرخاله 
هستند در گذشــته با هم ازدواج کرده اند و رابطه خوبى 

بین فامیل است.»
پسردایى زینب و بهزاد هم گفت: «بهزاد به من زنگ زد 
و اطالع داد ما فرار کردیم و ادعــا کرد که مى خواهیم 
خودکشى کنیم و دستانمان را به هم مى بندیم و به داخل 
رودخانه ســد مى رویم، پس از آن دیگر اطالعى از آنها 

نداشتیم تا اینکه جسدشان پیدا شد.»

وى افــزود: «ماجراى عالقه و مخالفــت خانواده ها با 
ازدواجشان کامًال دروغ است چون هیچیک از اعضاى 
خانواده هایمان و فامیل در جریان عالقه و تصمیم آنها 
به ازدواج نبودند و هنوز براى خودمان جاى سئوال دارد 
که چرا زینب و بهزاد دست به این کار زدند. اگر ماجراى 
ازدواج هم مطرح مى کردند هیچکسى با آنها مخالفت 

نمى کرد.»
پســردایى زینــب و بهــزاد عنــوان کــرد: «آخرین 
جمله اى که از بهزاد شنیدم این بود که این دنیا به ما وفا 
نکرد. باور کنید هیچ مشکل خانوادگى نداشتند و حتى 
خواهر و برادرهایشان نیز از ماجراى عالقه آنها اطالع

 نداشتند.» 

دخترخاله و پسرخاله عاشق، خوزستان را شگفت زده کردند

راز و رمز عجیب ترین خودکشى سال

خواننده و آهنگساز کشورمان از شرایط سخت مردم در 
شرایط کرونایى مى گوید و معتقد اســت دیگر از دست 

هنرمندان کارى براى بهبود اوضاع برنمى آید.
عبدالحســین مختاباد در گفتگو با «خبر فورى» درباره 
نقش هنرمندان در کنترل شرایط کرونایى شرایط مردم 
را با شعرى از ســعدى توصیف کرد: «روزى چند پیامک 
دریافت مى کنم که مردم از من تقاضاى کمک دارند، آنها 

100 تومان، 50 تومان کمک مى خواهند. آنها کار ندارند و 
بیکار شده اند. شرایط به قول سعدى چنین است: تو در کنار 

فراتى ندانى این معنى/ به راه بادیه دانند قدر آب زالل!»
او تأکید کرد: «اگر بخواهیم شــرایط را در جامعه رعایت 
کنیم باید نهادهاى دولتى که دستى در جیب دارند بیایند و 
مردم را تأمین کنند وگرنه حرف هاى من هنرمند مصداق 

نرود میخ آهنى در سنگ مى شود.» 

بعد از آنکه روزنامه «شرق» با کاهش صفحات دست به 
تعدیل نیرو زد، انتقادهایى به این کار مدیر مســئول این 
روزنامه وارد شــد. روز پنج شنبه محمدرضا رحمانیان در 
گفتگو با روزنامه «اعتماد» از بى توجهى دســتگاه هاى 
دولتى به وضعیت این روزنامه گالیه و تهدید کرد ممکن 

است روزنامه «شرق» را تعطیل کند.

رحمانیان به «اعتماد» گفت: یک نفر از دستگاه دولتی و 
حکومتی با من تماس نگرفته است؛ حتی بگوید آقا شما 
چه مرگتان اســت؟ چه اتفاقی افتاده است؟ من خودم با 
معاون وزیر ارشــاد تماس گرفتم و وضعیــت روزنامه  را 
توضیح داده ام؛ اینکه ما چهار صفحه کم کردیم چه بسا 
چهار صفحه دیگر هم کم کنیم یا اصًال روزنامه را تعطیل 
کنیم، اما فردا روزي به من نگویید رحمانیان کاش به من 
گفته بودى. من فقط براي اینکه این کاشکی ها را نشنوم، 
به شما زنگ زده ام وگرنه می دانم نه می توانید کاري انجام 
دهید و نه کاري انجام می دهید. اگر کمکی صورت گرفته، 
لطفاً رسماً اعالم کنند. جز آن یارانه اندکی که نصف حقوق 
یک ماه ما را هم تأ مین نمی کند، هیچ کمک دیگري به 

ما نشده است.

با شــکایت کمپانــى  «بــرادران وارنــر»، کانال هاى 
تلگرامى دانلود فیلم مســدود مى شــوند. طى روزهاى 
گذشــته چندین کانال دانلود فیلم ایرانــى و غیرایرانى 
که محصــوالت کمپانــى «بــرادران وارنر» و شــبکه 
«اچ بى او» روى آنها قرار داشــت مسدود شده اند. تلگرام 
اخطاریه  اى براى این کانال هاى ایرانى ارسال کرده و در 
آن متذکر شده کمپانى «برادران وارنر» از پیام رسان تلگرام 
به دلیل رعایت نکردن قانون کپى رایت و حق نشر آثارش 

شکایت کرده است!
دلیل غیر فعال شــدن اغلب این کانال ها هم همین است 
و ظاهراً این کانال هــا منتظرند ببینند دعواى حقوقى بین 
تلگرام و برادران وارنر به کجا مى رسد. ظاهراً تا اینجاى کار 
تلگرام کوتاه آمده و بالك کردن کانال هاى فیلم و سریال را 
آغاز کرده است. کمپانى  «برادران وارنر» شرکت فیلمسازى 
آمریکایى است که یکى از بزرگ ترین تهیه کنندگان فیلم و 

برنامه هاى تلویزیونى جهان به شمار مى آید.

دبیرکل کمیســیون ملى یونســکو در ایران گفت: بحث 
ثبت خوشنویسى در یونســکو توسط ترکیه مطرح نیست 
و در سال 2021 هنر خوشنویسى در فهرست انتظار ثبت 
میراث ناملموس ایران با عنوان «اقدامــات پاس دارنده 

خوب» قرار دارد.
در کشور ما با تالش کمیسیون ملى یونسکو-ایران، نام 35 
نفر از مشاهیر و مفاخر ایرانى تاکنون در فهرست جهانى به 
ثبت رسیده است. اما اقدام کشورهاى همسایه براى ثبت 
مشاهیر ایرانى یا حتى آالت موسیقى، خاطر ایران دوستان 
را آزرده است. در جدیدترین نمونه ، عنوان شده که ترکیه در 
ماه مارس 2020 (فروردین 99) براى ثبت هنر خوشنویسى 

به عنوان میراث ناملموس خود اقدام کرده اســت و قصد 
دارد شهر استانبول را به عنوان پایتخت هنر خوشنویسى 

اسالمى مطرح سازد.
حجت ا... ایوبى، دبیرکل کمیسیون ملى یونسکو در ایران 
گفته امسال ترکیه پیشنهاد کرد که در سال آینده (2021 
میالدى)، استانبول با توجه به رویکرد خوشنویسى، پایتخت 
فرهنگى شود. بنابراین بحث ثبت خوشنویسى در یونسکو 
مطرح نیست و ترکیه نیز چنین پیشنهادى را مطرح نکرده  
اســت. چنانچه طبق گفته معاون میراث فرهنگى هم در 
فهرست میراث ناملموس یونسکو براى سال 2020 موضوع 

خوشنویسى اصالً  مطرح نیست.

خواننده مشهور موسیقى سنتى:

روزى چند نفر از من کمک مى خواهند؛
 50 یا 100 هزار تومان! 

کانال هاى دانلود فیلم مسدود مى شوند شاید روزنامه «شرق» تعطیل شود 

ترکیه مى خواهد خوشنویسى را به نام خود ثبت کند؟

پروازهاى بین المللى ایران در انحصار 
یک شرکت هواپیمایى خارجى

مانى مهدوى

آرمان کیانى

توقف پرواز هاى شــرکت هاى هواپیمایــى ایرانى در 
مسیر هاى بین المللى و اجراى تدابیر کشور هاى منطقه 
براى مقابله با کرونا و به دنبال آن تعطیلى فرودگاه ها و 
تعلیق پرواز شرکت هاى هواپیمایى، فرصت را براى تنها 
شــرکت هواپیمایى خارجى که به ایــران پرواز مى کند 
مهیا کرده تا درآمد سرشارى از بازار حمل و نقل هوایى 

کشورمان به دست آورد.
در حالى که شرکت هاى هواپیمایى ایرانى امکان پرواز 
به مقاصد بین المللى خود را ندارند، این شرکت خارجى 
روزانه دو پرواز به تهران دارد و مسافران ایرانى را به اقصى 
نقاط جهان منتقل مى کند و در عمل بازار پرواز هاى بین 

المللى کشورمان را به دست گرفته است.
نرخ پرواز با این شرکت نیز قابل توجه است، به طور مثال 
کف نرخ پرواز در مســیر تهران به مادرید با این شرکت 
هواپیمایى بالغ بر ده میلیون تومان اســت، این نرخ در 
مسیر تهران به فرانکفورت به 15 میلیون تومان مى رسد.
یکه تازى این شرکت هواپیمایى خارجى در پرواز هاى بین 
المللى کشورمان و ترانزیت مسافر از تهران به اقص ى نقاط 
جهان در شرایطى است که تبدیل پایتخت کشور به قطب 
اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافرى در 
صنعت هوایى در قانون برنامه پنج ســاله پنجم توسعه 

کشور گنجانده شده بود.
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افزایش خروجى
 سد زاینده رود 

معـاون حفاظت و بهره بـردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان از افزایش حجم آب خروجى سـد زاینده رود در 
بامداد جمعه، ششـم تیرماه، جهت تامین نیاز آبى باغات 
غرب اصفهان خبر داد.  حسن ساسانى اظهار کرد: توزیع 
آب باغات غرب اصفهان در سـه نوبـت در ماه هاى تیر، 
مرداد و شـهریور و طبق جدول زمان بندى شـده انجام 
مى شـود. وى اعالم کرد: حدود 100 میلیون مترمکعب 
آب بـراى تأمین آب باغـات غرب اصفهـان پیش بینى 

شده است.

پایگاه بسیج مخابرات
 برتر شد

پایگاه بسیج مخابرات منطقه اصفهان موفق به کسب 
رتبه برتر سازمان کارمندان سپاه استان اصفهان شد. 
به گزارش روابط عمومى مخابـرات منطقه اصفهان، 
طى ارزیابى عملکرد پایگاه بسـیج مخابـرات منطقه 
اصفهـان  در سـال جـارى، این پایـگاه با کسـب 98 
امتیاز حائز رتبه برتر در بین پایگاه هاى سازمان بسیج 
کارمندان سـپاه حضرت صاحب الزمان (عج ) استان 

اصفهان شد.

رونمایى از پروژه
  "آب و نور" 

معاون خدمات شهرى شـهردار اصفهان از رونمایى 
پـروژه  آب و نور خبـر داد و گفت: طول مسـیر پروژه  
آب و نور حدود 200 متر بوده و 60 عـدد نازل در آن 
استفاده شده است. حسـین امیرى تصریح کرد: این 
پروژه در خیابان شـهید مطهرى، حدفاصل پل آذر و 
پل فلزى اجرا شده و یک مسیر آب و نور بسیار جذاب 
اسـت که هنگام عبور عابران پیـاده یک پروفیل آب 
نورى از باالى سـر رد شده و در سـمت مقابل درون 
حوضچـه ریخته مى شـود و بـار دیگر به مخـزن باز 

مى گردد. 

کودك 9 ساله غرق شد
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهان از مرگ کودك 9 سـاله در رودخانه 
زاینده رود خبر داد. فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: این 
حادثه سـاعت 14 و 18 دقیقه روز 4 تیر در خیابان الفت 
ناژوان به ستاد فرمانده انتظامى استان اصفهان گزارش 
شد. وى ادامه داد:  نیروهاى آتش نشانى این کودك را از 
رودخانه خارج و تحویل اورژانس دادند اما او عالئم حیاتى 
نداشـت. وى گفت: بى توجهى پدر و مادر این کودك و 
آشنا نبودن وى به فنون شنا علت اصلى وقوع این حادثه 

بوده است.

مشکلى به نام باغ نشینى 
دادسـتان گلپایگان گفت: از مسـئوالن مى خواهیم به 
وظایف قانونى خود عمل کنند، خـالء قانونى نداریم و 
تنها همت مى خواهد که اجازه ندهیم اراضى کشاورزى 
از بین برود. قاسم شـریفیان اظهار کرد: فرهنگ مرفه 
و بـاغ نشـینى گلپایـگان را از قطب کشـاورزى خارج 

کرده است.

دستگیرى  یک گروگانگیر 
فرمانـده انتظامى اسـتان اصفهـان از دسـتگیرى یک 
گروگانگیر و آزادى گروگان طى عملیات سـه ساعته در 
اصفهان توسط نیروى انتظامى خبر داد. سردار محمدرضا 
میرحیدرى با اشـاره به دسـتگیرى یـک گروگانگیر در 
اصفهان گفت: در پى مراجعه یک نفر به کالنترى ملک 
شـهراصفهان و اعالم اینکه فـردى بـرادر او را گروگان 
گرفته و طى تماس تلفنى تقاضاى 50 میلیون ریال براى 
آزادى او کـرده، بالفاصلـه عوامل تجسـس و انتظامى 
وارد عمل شدند و یک گروه از ماموران مجرب انتظامى 
کمتر از 3 سـاعت پس از گروگانگیرى فـرد گروگانگیر 
را شناسـایى و دسـتگیر کردند. فرد گروگانگیر مبلغ 20 
میلیون ریال از گروگان دریافت کرده بود و تقاضاى 50 

میلیون ریال از خانواده او کرده بود.

خبر

سخنگوى ســازمان آتش نشانى شــهردارى اصفهان 
با ارائــه آمار حــوادث در ســال جارى و گذشــته در 
اصفهان گفت: در خرداد ماه امســال شــاهد افزایش 
حریق منازل مســکونى و رؤیت مار نســبت به سال 

گذشته بودیم.
فرهاد کاوه آهنگران در گفتگو با «مهر» اظهار کرد: از 
1142 عملیات حادثه و حریق در کالنشهر اصفهان در 
خرداد ماه، 451 مورد حریق و 691 مورد امداد و نجات 
گزارش شد که در مقایسه با خرداد ســال گذشته آمار 
آتش سوزى ها با 41 درصد افزایش و حوادث با 8 درصد 
افزایش در ماه همراه بوده اســت. وى تصریح کرد: در 

خرداد ماه ســال جارى تعداد 691 مــورد حریق اعالم 
شده است.

سخنگوى ســازمان آتش نشانى شــهردارى اصفهان 
با بیان اینکــه نجات حیوانات در خرداد ماه امســال به 
92 مورد رســیده اســت، گفت: رؤیت مار در کالنشهر 
اصفهان با روند افزایشــى از 124 مــورد به 142 مورد 
رسیده اســت. کاوه آهنگران به افزایش حریق منازل 
مسکونى در خرداد ماه امســال از 36 مورد به 99 مورد 
خبر داد و توصیه کرد: با توجه به شرایط اقتصادى موجود 
الزم است شهروندان نســبت به رعایت نکات ایمنى 

حساس تر باشند.

معاون راهدارى اداره کل راهدارى اصفهان گفت: 50 درصد 
تصادفات اصفهان در بزرگراه ها و آزادراه ها رخ مى دهد.

فرزاد دادخواه با اشــاره به استان اصفهان به عنوان یکى از 
بزرگ ترین استان هاى کشور با دارا بودن راه هاى ترانزیتى 
به عنوان چهارراه ترانزیتى کشور و همسایگى با 9 استان، 
اظهار کرد: با توجــه به حجم باالى تردد در این اســتان، 
طوالنى بودن و وسعت استان از شرق به غرب و شمال به 
جنوب، همچنین ترافیک هاى سنگین که موجب افزایش 
نقاط پرتصادف در استان شده، حساسیت در جهت رفع نقاط 

پر تصادف را باال برده است.
وى ادامه داد: وجود مناطق گردشگرى و تفرجگاهى متعدد 

در اســتان اصفهان باعث به وجود آمدن حجم باالى تردد 
در راه ها شده است که در کنار آن افزایش روزافزون تعداد 
خودروها، تعــداد رانندگانى که گواهینامــه جدید دریافت 
مى کنند، تعداد موتورســیکلت ها، ادوات کشاورزى، عبور 
عابران پیاده از ســطح راه ها و...، موجــب وقوع تصادف و 

حوادث رانندگى مى شود.
وى تأکید کرد: 9 نقطه دیگر را نیز به 109 نقطه شناسایى 
شــده اضافه کردیم و عملیات خاکى جمعًا 118 نقطه پر 
تصادف در استان به اتمام رســید و در حال حاضر نقطه پر 
تصادفى که براى رفع آن نیاز به دســتگاه بولدوزر یا بیل 

مکانیکى باشد وجود ندارد.

50 درصد تصادفات در 
بزرگراه ها رخ مى دهد

افزایش رؤیت مار و حریق 
منازل مسکونى در خرداد

رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اعمال قانون 
12 هزار و 79 خودرو به دلیل ورود به محدوده طرح 

زوج و فرد طى روزهاى دوم و سوم خرداد خبر داد.
ســرهنگ رضا رضایى با اشــاره به اجــراى طرح 
ترافیکى زوج و فرد در اصفهان از روز دوشنبه هفته 
گذشــته اظهار کرد: در روز اول اجــراى این طرح 
8492 خودرو اعمال قانون شدند. وى افزود: با توجه 
به ارســال پیامک هاى جریمه براى شهروندان در 

ســوم خرداد که دومین روز اجراى این طرح بود با 
کاهش آمار جرایم و اعمال قانــون 3587 خودرو 

روبه رو بودیم.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: ارسال 
پیامک براى رانندگان در خصوص ورود به محدوده 
زوج و فرد بازدارنده بوده اســت. وى ادامه داد: این 
تعداد خودرو در محدوده هسته مرکزى شهر اصفهان 

اعمال قانون شده اند.

جریمه 12 هزار خودرو در اصفهان طى 2 روز

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و رئیس 
مرکز بهداشت استان در نشست خبرى به مناسبت هفته 
مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد:  مرکز  بهداشــت استان 
همچون گذشــته آماده مقابله با عرضه قلیان است، اما 
در این عرصه تنها مانده ایــم، درحالى که مقابله با قلیان 
عزم جدى مى خواهد و دســتگاه هاى نظارتى باید مثل 

قبل همت کنند.
کمال حیدرى با بیان اینکه کاش همانطور که همه براى 
مقابله با کووید- 19 و تولید واکســن آن بسیج شده اند، 
براى مواد مخدر و مبارزه با آن وارد عرصه مى شــدند، 
گفت: مهمترین مسئله در مبارزه با مواد مخدر مسئولیت 
پذیرى اجتماعى است و همه دستگاه ها مى توانند  در این 

زمینه سهمى داشته باشند.
وى در ادامه با تأکید بر اینکه مقابله با عرضه قلیان دغدغه 
جدى ماست، گفت: چندین مکاتبه در این زمینه داشته ایم 
و حتى وقتى در ستاد مقابله با کرونا باز شدن مراکز عرضه 
قلیان مطرح شد، مخالفت جدى خود را اعالم کردیم، اما 
متأسفانه در این شرایط برخى دغدغه فروش قلیان دارند 
درصورتى که بیشترین آسیب را به سالمت مردم مى زند.

حیدرى ادامه داد: همکاران ما در کنار همه کارهایى که به 
عهده دارند، نظارت روزانه براى پلمب مراکز عرضه قلیان 
را هم انجام مى دهند، اما جاى تأســف دارد که مافیاى 
سیگار و دخانیات سایه سنگینى دارد و هر کارى بخواهند 

مى کنند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، سیگار 
و قلیــان را دروازه مواد مخدر دانســت و گفت: کســى 
نمى تواند منکر ضررهاى زیاد قلیان شــود، اما در زمینه 
مبارزه با عرضه قلیان مــا تنها مانده ایم و اگرچه آمادگى 
کامل در این زمینه داریم، عزم جدى مى خواهد و دستگاه 

هاى نظارتى باید مثل قبل همت کنند.
وى با اشاره به اینکه یکى از شرایط بازگشایى یک صنف 
داشتن مجوز از مرکز بهداشت است، توضیح داد: ما حتى 
یک مورد هم مجوز به مراکز عرضــه قلیان نداده ایم اما 
اینکه چرا مجوز نگرفته اند به دلیــل دور زدن قانون و یا 
استفاده از خأل قانونى است که باعث شده هم اکنون چند 

برابر قبل فعالیت کنند.

شهردار بهارستان گفت: با اجراى پروژه هاى شهردارى 
بهارستان در سال گذشته و امسال، 210 فرصت شغلى 
در بهارستان ایجاد شده و اجراى این پروژه ها به نوعى 

درآمد پایدار براى شهر است.
داود بحیرایى در نشســتى با خبرنگاران اظهار کرد: 
حدود 23 پروژه عمرانى در شــهر بهارستان داریم که 
شاخص ترین آن باغ بانوان است که تا امروز 80 درصد 
پیشرفت دارد. وى از اضافه شدن 12 هکتار فضاى سبز 
به فضاى سبز بهارستان خبر داد و گفت: از شهروندان 
درخواست مى کنیم در منازل خود هم درخت بکارند 
چون این کار بهترین کمک براى توسعه سرانه فضاى 
سبز شهر است. بحیرایى در مورد سگ هاى ولگرد در 
شهر بهارستان نیز تأکید کرد:  به دلیل نزدیکى به منطقه 

َمرغ، ســگ هاى ولگرد به شــهر هجوم مى آورند و 
زباله ها و یا مواد غذایى که برخى شهروندان براى آنها 
مى گذارند را مى خورند و زاد و ولد آنها زیاد مى شود و 
همین موضوع باعث بیشتر شدن جمعیت حیوانات در 
شهر مى شــود. وى اعالم کرد: براى مقابله با معضل 
ســگ هاى ولگرد، پیمانکارى داریم که این سگ ها 
را زنده گیرى و در محلى نگهدارى و عقیم و ســپس 

پالك گذارى مى کند و دوباره رها مى کند.
بحیرایى همچنین از برطرف شــدن مشکالت براى 
احداث سینماى شهر بهارستان خبر داد و گفت: گرچه 
ادعاهایى مطرح شده ولى تاکنون هیچ شهروندى به 
ما اعالم نکرده که اجاره اى به اداره کل اوقاف و امور 

خیریه به دلیل وقفى بودن ملک مى دهد.

ایجاد 210 فرصت شغلى در شهردارى بهارستان

مافیاى سیگار و دخانیات هر کارى بخواهند مى کنند

امام جمعه اصفهان گفت: دســتگاه قضایى باید همواره 
عدالت و عقالنیت را سرلوحه کار خود قرار دهد و به دور از 

شعارزدگى عمل کند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار شوراى قضائى 
استان اصفهان با اشاره به تحوالت قوه قضائیه ادامه داد: 
نباید همه فســادهاى داخلى قوه قضائیه رسانه اى شود 
چراکه ممکن اســت در مردم بدبینى ایجــاد کند، البته 
برخى از فسادهاى کالن و فسادهایى که الزم است باید 
به افکار عمومى اطالع رسانى شود تا شبهات در این باره 

برطرف شود.
امام جمعه اصفهان با اشاره به پرونده معاون سابق اجرایى 
حوزه ریاست قوه قضائیه گفت: چنین فسادهایى باید براى 
مردم بیان شود، البته برخى اشکال مى گیرند که چرا چنین 
فردى در قوه قضائیه حضور داشته است، بدون شک کسى 
از باطن افراد خبر ندارد و ممکن است فردى در ابتداى کار 

فاسد نباشد اما پس از مدتى فساد کند، نمونه هاى متعددى 
در تاریخ اســالم وجود دارد که افرادى بودند و به اسالم 

خدمت کردند اما در آخر کار، فاسد شدند.
آیت ا... طباطبایى نژاد با انتقاد از عملکرد تعزیرات حکومتى 
در مبارزه با کاالى قاچاق عنوان کــرد: مبارزه با قاچاق 
کاال در مرزها و گمرك باید انجام شــود نه اینکه فردى 
که مقدارى جنس از بازارهاى بندرعبــاس خریده و به 
اصفهان آورده است تا امرارمعاش کند، با او برخورد شود 
و بگویند این جنس قاچاق است، درحالى که این جنس را 
در کشــورمان خرید کرده و از منشأ آن و اینکه آیا جنس 
قاچاق است یا نه، اطالعى ندارد، اگر دستگاه هاى دولتى، 
نظارتى و قضائى و سایر دستگاه هاى مسئول عرضه دارند، 
در گمرك مبارزه با قاچاق کاال را پیگیرى کنند نه اینکه به 

قول معروف ضعیف کشى شود.
وى با بیان اینکــه در اجراى قوانین بایــد عقل را به کار 

گرفت، خاطرنشان کرد: 20 سال قبل، یک نفر زمینى را 
از منابع طبیعى تصرف کرده و در آن درخت کاشته است، 
حاال قاضى بر اساس قوانین، رأى به قلع و قمع داده است، 
سوال اینجاست که مگر نمى شد منابع طبیعى صاحب این 
زمین باشد و درخت ها قلع و قمع نشود، این موارد با روح 
اسالم سازگارى ندارد و مردم را نسبت به کشور اسالمى 

بدبین مى سازد.
وى اضافه کرد: این گونه نیست که هر کس مالیات نداد 
فرار مالیاتى کرده و به او بگویند تو دزد هستى، مى توان او 
را توجیه کرد، از او خواست تا مالیاتش را پرداخت کند، یا 
اینکه هر کس خرید و فروش بزرگى داشت بگوییم قصد 
او اخالل در نظام اقتصادى کشــور است، در حالى که او 
فقط به دنبال سود بوده نه ضربه زدن به نظام اقتصادى 
کشور، بنابراین از هرگونه برچسب زدن و یا توهین باید 

خوددارى شود.

امام جمعه اصفهان در دیدار شوراى قضائى استان:

درمبارزه با قاچاق کاال 
ضعیف کشى نشود

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شــهردارى اصفهان از آغاز رنگ آمیزى و بهسازى 
ایستگاه هاى تاکسى شهر توریستى نصف جهان براى 

نخستین بار خبر داد و گفت: این اقدام جذابیت بصرى 
به ایستگاه هاى تاکسى خواهد داد.

هادى منوچهرى اظهار کرد: خطوط ایســتگاه هاى 
تاکسى در کنار راه هاى همراه با تابلوهاى ایستگاه هاى 
خط کشى انجام مى شود و توقف و ایستادن بر روى 
آنها ممنوع اســت. وى با اشاره به خطوط شطرنجى 
افــزود: در تقاطع هــا و یا خیابان هایــى که خطوط 
شطرنجى زرد و سیاه کشیده شده است هنگامى که 
امکان تخلیه بار ترافیک وجــود ندارد، حتى با وجود 
مجاز بودن عبور، راننــدگان باید پیش از این خطوط 

توقف کنند.

بهسازى ایستگاه هاى تاکسى در اصفهان

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان از 
وقوع آتش ســوزى در 20 هکتــار از باغ هاى ابیانه 
شهرستان نطنز در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: این 
آتش سوزى پس از پنج ساعت، مهار و از سرایت آن 

به این روستا جلوگیرى شد.
منصور شیشــه فروش افزود: این آتش ســوزى در 
باغ هاى محور ابیانه در محــدوده محل عوارضى و 
همچنین روســتاى َطره و در مناطق سخت گذر و 
شیب کوه ها و دره ها اتفاق افتاد و حدود 20 هکتار از 

باغ ها را تحت تاثیر قرار دارد.
وى گفت: آنها به موقع بــراى خاموش کردن این 
آتــش ورود پیدا کردنــد اما با توجه بــه اینکه این 
باغ ها در مناطق سخت گذر هســتند امکان انتقال 
برخى از ماشــین آالت و تجهیزات وجود نداشت و 
از روش هایى مانند ایجاد حفره و آتش بُر براى مهار 

آتش استفاده شد.
وى با بیان اینکه این حریق پس از حدود پنج ساعت 
مهار شد، اظهارداشت: بنظر مى آید این آتش سوزى 
بدلیل خطاى انســانى و وجود علف هاى خشک در 

باغ ها اتفاق افتاد و وزش باد آن را گسترش داد.
شیشه فروش با اشــاره به اینکه درختان این باغ ها 
بیشتر از نوع هلو و بادام هستند، اضافه کرد: مدیریت 
بحران اســتاندارى اصفهان بارها به کشاورزان و 
باغداران نســبت به هرس و جمع آورى علف ها و 

درختان خشک هشدار داده است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به وقوع 19 مورد حریق از ابتداى ســال تا کنون در 
حدود 35 هکتار از مراتع و عرصه هاى محیط زیست 
اســتان، تصریح کرد: این نخســتین مورد حریق 

گسترده در باغ ها بود.

20 هکتار از باغ هاى ابیانه در آتش سوخت

 مسجد رحیم خان واقع در اصفهان، یک بناى نفیس 
قاجارى است که سال 1377 در فهرست میراث ملى 
کشــور به ثبت رســیده و به گفتۀ اهل فن، گنبد آن 

به تنهایى یک دانشگاه اســت اما گویى هیچ 
یک از این ویژگى ها به چشم کسى نیامده که 
اکنون دیوار به دیوار آن شــاهد انجام عملیات 
خاکبردارى، بتن ریزى و ساخت و ساز هستیم.

محمد آقاجانى، معمار و کارشناس ارشد مرمت، 
در این بــاره در گفت وگو با «ایســنا» اظهار 
مى کند: اولین بار حــدود یک ماه پیش متوجه 
شروع عملیات ساخت وساز در کنار این مسجد 
شــدم و دیدم تمام پالك هاى سمت جنوبى 

مسجد تخریب شده است.
آقاجانى با اشــاره به اینکه پیش تر نیز شــاهد چنین 
تخلف هایى بوده ایم مى گوید: کنار مقبره بابا قاســم 
به راحتى مجوز ساخت یک ساختمان داده شد و کار 
آن هم به اتمام رسید و نما شــد. هشتى و ساباط کنار 
خانه لئون میناســیان نیز یک بار واجد ارزش شناخته 

شد، پس از چندى به آن مجوز تخریب دادند و  وقتى 
موضوع رسانه اى شد بار دیگر اعالم کردند که هشتى 
و ساباط واجد ارزش و قابل نگهدارى است. این تغییر 

رأى ها چه معنى دارد؟
او ادامه مى دهد: اکنون نیز مى بینیم کنار این مسجد 
تاریخى گودبــردارى انجام شــده و ضوابط طورى 
نادیده گرفته شده که اگر حتى مسجد رحیم خان یک 
ساختمان نوساز هم بود باز مى شد به خاطر فقدان سازة 

نگهبان به آن ها ایراد گرفت.

ساخت وساز 
بیخ گوش مسجد تاریخى رحیم خان؟ 

سردار میرحیدرى از اجراى طرح برخورد با حامالن سالح 
ســرد در اصفهان خبر داد و گفت: عده اى که غالبًا هم به 
صورت موتورسوار هســتند با حمل سالح سرد براى مردم 
ترس و وحشــت ایجاد مى کنند کــه در این خصوص نیز 
گشت هایى ویژه را طراحى کردیم و شناسایى و دستگیرى 
هوشمندانه این افراد در دستور کار جدى فرماندهى انتظامى 

استان اصفهان قرار گرفته است.
سردار محمدرضا میرحیدرى در جلسه مشترك با رئیس کل 
دادگسترى استان اصفهان تشدید برخورد با تحرك اراذل و 
اوباش، قاچاق کاال، مواد مخدر و سالح و مبارزه با سارقان 
به ویژه ســارقان به ُعنف را در اولویت اول دوره جدید این 
فرماندهى برشمرد و تصریح کرد: در این خصوص تیم هاى 
ویژه اى را تشکیل داده ایم که با نظارت و هماهنگى دستگاه 
قضائى کار خود را شروع کردند و امیدواریم نتایج خوب این 
اقدامات را به زودى شاهد باشیم و قطعاً با برخورد قاطعانه اى 
که دستگاه قضائى با این مجرمان صورت خواهد داد دیگر 

جرأت تکرار اعمال مجرمانه را نخواهد داشت.

ســه فروند جت جنگنده کوثر صبح روز پنجشنبه 
با حضور امیر ســرتیب  امیر حاتمــى وزیر دفاع و 
پشتیبانى نیروهاى مسلح، سرلشکر سید عبدالرحیم 
موســوى فرمانده کل ارتش جمهورى اســالمى 
ایران،  امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده 
نیروى هوایى ارتــش و محمدباقر نوبخت رییس 
ســازمان برنامه و بودجه به نیروى هوایى تحویل 

داده شد.
هواپیماى کوثر یک هواپیماى جنگنده پیشرفته با 
مأموریت پشتیبانى نزدیک هوایى است که به طور 

کامًال بومى ساخته شده اســت و ایران را در زمره 
معدود کشورهاى داراى فن آورى طراحى و ساخت 
هواپیماى جنگنده با سامانه هاى اویونیک و کنترل 
آتش نسل 4 قرار داده است. این هواپیما به دو نوع 
تک کابین و دو کابین قابــل تبدیل خواهد بود که 
نوع دوکابینه عالوه بر قابلیت رزمى، براى آموزش 

خلبانان در مرحله پیشرفته کاربرد دارد.
نیروى هوایى ارتش در تهران و ســازمان صنایع 
دفــاع در اصفهان به طور مشــترك خــط تولید 

جنگنده هاى کوثر را مدیریت مى کنند.

3 فروند جنگنده کوثر تحویل نیروى هوایى ارتش شد

برخورد پلیس اصفهان
 با موتورسواران حامل

 سالح سرد 
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«ســینا مهراد در نقش حامد تهرانى!». این جمله اى است که 
با صداى گرم و گیراى بهروز رضوى در انتهاى تیزر ســریال 
«آقازاده» تعبیه شده و نشان مى دهدکه حامد عنقا سنت شکنى 
نکرده و این بار هم شخصیت اول سریالش را هم نام خود قرار 
داده است. کارى که او قبًال در سریال هاى «قلب یخى»، «پدر» 

و  «بر سر دوراهى» نیز انجام داده بود.
نخستین قسمت از سریال «آقازاده» با طراحى، نویسندگى و 
تهیه کنندگى حامد عنقا  وکارگردانــى بهرنگ توفیقى، از روز 
جمعه در شبکه نمایش خانگى توزیع شد. سریالى که قرار است 
از این پس جمعه ها در وى او دى ها و روزهاى شنبه به صورت 
فیزیکى منتشر شود و مخاطبان از دیروز بیننده نخستین قسمت 

از آن در فیلیمو و نماوا بوده اند.
امین تارخ، امیر آقایى، مهدى ســلطانى، ثریا قاســمى، لعیا 
زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدى، سامیه لک، 
مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینى و امین حیایى با حضور 
کامبیز دیرباز و هنرمندى نیکى کریمــى، با حضور افتخارى 

محمدحسین لطیفى بازیگران «آقازاده» هستند.
 همچنین على زندوکیلى قطعاتى را براى این مجموعه خوانده 
اســت. او که پیش از این با اجراى ترانه تیتراژ سریال «بر سر 
دوراهى» نخستین همکارى اش را با حامد عنقا رقم زده بود، در 

سریال تازه او نیز قطعاتى را اجرا مى کند.

پس از پخش سریال «بر سر دوراهى» به عنوان سریال نوروزى 
شبکه 2 سیما در سال 1398 که به نویسندگى و تهیه کنندگى 
حامد عنقا و کارگردانى بهرنگ توفیقى رقم خورد، این دو چهره 

چهارمین همکارى خود را در «آقازاده» ادامه داده اند.
حامد عنقا، طراح و نویسنده چند سریال  پربیننده تلویزیونى در 
سال هاى اخیر بوده  است. وى که از اواسط دهه 70 و با فعالیت 
به عنوان خبرنگار، دبیر و سردبیر در عرصه مطبوعات کار خود 
را آغاز کرد، در ادامه به تلویزیون رفت و در حوزه نویسندگى و 

کارگردانى به خلق اثر پرداخت.
کارگردانى سریال «به همین سادگى»، نویسندگى فیلمنامه 
سریال هاى «نردبام آسمان» و «تنهایى لیال» به کارگردانى 
محمدحسین لطیفى و سه ســریال «انقالب زیبا»، پدر و «بر 
سر دوراهى» به کارگردانى بهرنگ توفیقى ازجمله آثارى است 
که در کارنامه وى به چشــم مى خورد. عنقا همچنین طراح و 
نویسنده فصل اول و دوم سریال «قلب یخى» به کارگردانى 
محمدحســین لطیفى در نمایش خانگى هم بود که البته این 

همکارى در فصل سوم این مجموعه ادامه نیافت.
عنقا پیش از این در گفتگویى رادیویــى با برنامه صبحگاهى 
«گیومه» رادیو نمایش با اشــاره به اینکه «آقــازاده» از تمام 
کارهاى پیشین او سخت تر بود افزود: این سریال هم موضوع 
سختى داشــت و هم من براى اولین بار تصمیم گرفتم شکل 
خاصى از روایت را تجربه کنم. این جنس روایت و استانداردى 

که براى خودمان تعریف کردیم، ســختى کار را بیشتر کرد. 
در این سال ها ســریال هاى زیادى در شبکه نمایش خانگى 
تجربه شد و من بعد از ده سال به این مدیوم برمى گشتم و فکر 
مى کردم حق این باشد که اگر دوباره به این شبکه برمى گردم 

متفاوت و از جنس دیگرى باشد.
ـــ توفیقى در همکارى  به این ترتیب زوج سریال ســاز عنقاـ 
چهارم خود کامًال به یــک برند شناخته شــده و معتبر براى 
مخاطبان تبدیل شده اند. این دو پیش از این هم در گفتگوهایى 
که با خبرنگار خبرگزارى «آنا» داشتند با ابراز خرسندى از این 

همکارى از عزم خود براى ادامه سریال سازى خبر دادند.
سریال هایى که با فیلمنامه هاى عنقا ساخته شده اند همواره به 
موضوعاتى چالش برانگیز و جریان ساز پرداخته اند. این وضعیت 
گاهى باعث شــده تا این آثار با ممیزى هایى نیز روبه رو شود. 
«قلب یخى» (که فصل اول و دوم آن با طراحى و نویسندگى 
حامد عنقا در سال هاى 1389 تا 1391 در شبکه نمایش خانگى 

توزیع شد) از جمله این آثار است.
اینک این زوج سریال ساز  ده سال پس از طراحى و نویسندگى 
«قلب یخى» با «آقازاده» بار دیگر به شــبکه نمایش خانگى 
بازگشته اند.در خالصه داستان این ســریال آمده است: «این 
قصه با خون تموم مى شه!». باید دید  سازندگان «آقازاده» چه 
مضمون حساســى را محور کار خود قرار داده اند که داستانش 

پایانى این چنین ملتهب خواهد داشت.

به بهانه انتشار سریال پر بازیگر «آقازاده» در شبکه نمایش خانگى

حضور یک «حامد» دیگر 
در سریالى با پایان خونین!

  سید مرتضى حسینى/ خبرگزارى آنا  |

عکس هاى تســت گریم بازیگران فیلم ســینمایى 
«کوسه» به کارگردانى على عطشانى و تهیه کنندگى 
ســید محمد احمدى در آخرین روزهاى پیش تولید 

منتشر شد.
پیش تولید فیلم سینمایى «کوسه» که چندى پیش با 
رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى آغاز شده بود به 
زودى به پایان مى رسد و جدیدترین اثر على عطشانى 

طى چند روز آینده مقابل دوربین مى رود.

تاکنون حضور مهدى هاشمى، مهران احمدى، سیما 
تیرانداز، بهناز جعفرى، ریحانه پارسا و مهسا کامیابى 
با حضور پژمان جمشــیدى در «کوسه» که بر اساس 
فیلمنامه اى از پیمان عباســى ساخته مى شود، قطعى 

شده است.
به تازگى محمدجواد جعفرپور نیــز به جمع بازیگران 
«کوسه» اضافه شده اســت؛ دیگر بازیگران این فیلم 
پربازیگر نیــز در طول روزهاى فیلمبــردارى معرفى 

خواهند شد.
محمدجواد جعفرپور از کودکــى و با بازى در فیلم «به 
همین سادگى» ســاخته رضا میرکریمى به سینما راه 
پیدا کرد و پس از آن در فیلم هایى همچون «شکارچى 
شنبه»، «نارنجى پوش»، «رؤ یاى سینما»، «12 روز»، 
«فقط بیست»، «امروز، فردا» و همچنین سریال هاى 
«جالل الدیــن»، «محکومین»، «هیــوال» و «پدر 

پسرى» و... به ایفاى نقش پرداخت.

جعفرپور براى بازى در فیلم «شکارچى شنبه» جایزه 
بهترین بازیگرى در جشــنواره بین المللى فیلم رشد 
(1390) و پروانه زریــن و دیپلم افتخار بهترین بازیگر 
پســر نوجوان در بیســت و چهارمین دوره جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کــودکان و نوجوانان را دریافت 
کرده و همچنین پروانه زرین بهترین بازیگر را براى فیلم 
«12 روز» در بیست و سومین دوره جشنواره بین المللى 

فیلم هاى کودکان و نوجوانان از آن خود کرده است.

عکس هاى تست گریم «کوسه» منتشر شد

 را بیشتر کرد. 
مایش خانگى

ى گشتم و فکر 
که برمى گردم 

ى در همکارى 
ه و معتبر براى 
در گفتگوهایى 
رسندى از این 

بر دادند.
ه اند همواره به 
د. این وضعیت 
ز روبه رو شود. 
ى و نویسندگى 
مایش خانگى 

ى و نویسندگى
مایش خانگى 
ده است: «این 
 «آقازاده» چه 
د که داستانش 

بهناز جعفرى در مصاحبه اى گفت نوید محمدزاده استاندارد 
بازیگران چشــم رنگــى و موطالیى را به هــم ریخت. این 
بازیگر مطرح کشــورمان گفــت: دلیل اینکه یــک زمانى 
بازیگران مى باید چشــم رنگى و موى طالیى داشته باشند 
و در حال حاضر بازیگرانى ســاده تر و شــبیه آدم هایى که 
در کوچه خیابان مى بینیم شــده اســت، نویــد محمد زاده

 است.
بهنــاز جعفــرى بــه شــوخى گفــت کــه نویــد محمد 
زاده همــه اســتانداردها را بــا قــد و هیکلــش بــه هم 

ریخت.
جعفرى در سال 1353 در تهران متولد شد. او فارغ التحصیل 
رشته ادبیات نمایشى از دانشگاه آزاد اسالمى است. اولین فیلم 
او که در نقش کوتاهى در آن حضور داشــت «روسرى آبى» 
در سال 1373 بود. او براى بازى کوتاهش در فیلم «خانه اى 
روى آب»، ســاخته بهمن فرمان آرا از بیســتمین جشنواره 
فیلم فجر، ســیمرغ بلوریــن بهترین بازیگــر مکمل زن را 

گرفت.
جعفــرى بــازى در تئاتــر را با نمایــش «ســلطان مار» 
بــه کارگردانى گالب آدینه در ســال 1372 آغــاز کرد و در 
نمایش هاى کارگردانان شــاخصى چون بهــرام بیضایى، 
محمد رحمانیان، علیرضا نــادرى و...  به ایفاى نقش پرداخته

 است.

هدیه تهرانى، بازیگر سرشناس ســینما تولد 48 سالگى خود را 
جشن گرفت. این بازیگر متولد 4 تیر 1351 در تهران است. هدیه 
تهرانى دو بار برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن جشنواره 

فیلم فجر شده است.
هدیه تهرانى اولین بار براى بازى در فیلم «روز واقعه» انتخاب 
شد، اما بعدها الدن مستوفى جاى او را گرفت. کیانوش عیارى هم 
او را براى بازى در «بودن یا نبودن» انتخاب کرد که بعدها عسل 
بدیعى به جاى او برگزیده شد. اما سرانجام مسعود کیمیایى او را 
براى فیلم «سلطان» انتخاب کرد و هدیه تهرانى وارد سینماى 

حرفه اى شد.
 «شــوکران»، «قرمز»، «آبى»، «دنیا»، «دوئل»، «چهارشنبه 
سورى»، «پل چوبى»، «اسرافیل»، «بدون تاریخ بدون امضا» 
و «مسخره باز» از جمله فیلم هایى است که هدیه تهرانى در آنها 

نقش آفرینى کرده است. 
 هدیه تهرانى این روزها سریال «هم گناه» را در شبکه نمایش 
خانگى دارد که بازى او در نقش یک راننده وانت مورد توجه قرار 

گرفته است.
گرچه هدیه تهرانى در سال هاى اخیر خیلى پرکار نبوده است و 
به عنوان یک بازیگر گزیده کار در تولیدات سینمایى دیده شده 
است، با ســریال «هم گناه» مصطفى کیایى بازگشتى موفق 

داشته است.
شخصیتى پرتالطم و کاراکترى با ویژگى هاى خاص که در کنار 
خط محورى داستان سریال «هم گناه» با یک بازى درخشان 
در مقابل محسن کیایى مى درخشــد. او کماکان با لحنى سرد 
و صورتى اســتخوانى بدون خرج کردن میمیک هاى درشت و 
اغراق شده مرسوم در ســینماى ایران نشان مى دهد که براى 

ستاره ماندن فاکتورها تغییر نکرده است.
 چرا قسمت دوم «قرمز» ساخته نشد؟

 اما همزمان با سالروز تولد هدیه تهرانى، یک منتقد وسینماگر از 
تأثیر این بازیگر بر تصمیمات سینمایى خبر داد.

شاهرخ دولکو نوشت: «سال 78 با فیلمنامه اى که با کامبیز کاهه 
و مازیار اسالمى نوشته بودیم، قرار بود "قرمز 2" ساخته شود. 
همه آماده بودند جز هدیه تهرانى. تمام اصرارهاى من و چند قرار 
حضورى براى جلب رضایتش بى ثمــر ماند و او حاضر به بازى 
نشد. فیلم ساخته نشد و مسیر زندگى من به کل تغییر کرد. دلخور 

نیستم. ولى فراموشش نمى کنم.»
«قرمز»  فیلمى است به نویسندگى و کارگردانى فریدون جیرانى 
و تهیه کنندگى ســید غالمرضا موســوى و حبیب اسماعیلى 
محصول سال 1377. هدیه تهرانى براى بازى در این فیلم برنده 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن در هفدهمین دوره 

جشنواره فیلم فجر شد.

نوید محمدزاده استاندارد 
بازیگرى را به هم ریخت

بهناز جعفرى: هدیه تهرانى 48 ساله شد

ماجراى 10 سال خواستگارى على اوسیوند  تجربه متفاوت اکران «جهان با من برقص» پخش «موچین» باز هم به تعویق افتاد
علــى اوســیوند، بازیگــر ســینما و تلویزیون 
کشورمان هفته پیش مهمان برنامه «دورهمى» 
شــد و درباره ده سال عشــق و عاشقى صحبت

 کرد.
مهران مدیرى در این برنامــه درباره عدم حضور 
حمیرا ریاضى، همســر على اوســیوند در برنامه 
گفت: قــرار بود حمیــرا ریاضى هم امشــب در 
برنامه حضور داشته باشــد اما متأسفانه کسالتى 
برایشان پیش آمد و نتوانســتند امشب در جمع ما 

باشند.
على اوســیوند بــه ده ســال خواســتگارى از 
همســرش اشــاره کرد و گفــت: پــدر خانمم 
دخترش را به من نمى داد و ده ســال هم عاشقى 

کشیدم.
آقاى بازیگر مهمان «دورهمى» درباره ازدواجش 
گفت: من و همســرم همدیگر را دوست داشتیم 
و ده سال طول کشــید تا پدر همسرم راضى شود 
چون من بازیگر بودم قبول نمى کرد اما االن من 
را خیلى دوســت دارد. من آن زمان با وام ازدواجم 
یک دوربین خریدم و من پاى همه چیز ایستادم تا 

به اینجا رسیدم.

مهمان برنامه «دورهمى» درباره همبازى شدن با 
همسرش در سریال گفت: من در سریال «پهلوانان 
نمى میرند» هم خواستگار همسرم بودم و مادرشان 
قبول نمى کــرد و در دنیاى واقعى پدر همســرم 
مخالف بود اما در نهایت در هر دو جا جواب مثبت 

 گرفتیم.

«جهان با من برقص» نمایش همزمان روى پرده 
سینما و پلتفرم هاى وى اودى را تجربه مى کند.

از ســال ها قبل روال بر این بود فیلمــى که بر پرده 
ســینماها بــه نمایــش 
درمى آمد پس از گذشــت 
مدتى به شــبکه نمایش 
خانگــى راه مى یافــت. 
فاصله بین اکران سینمایى 
و توزیع نسخه خانگى ابتدا 
خیلى طوالنى بود اما وقتى 
قاچاق و کپــى غیرقانونى 
فیلم ها بیشتر باب شد، این 
فاصله زمانى کمتر شــد و 
گاه به یک هفته تا 10 روز 

هم رسید.
اما حاال فیلم ســینمایى «جهان با من برقص» به 
کارگردانى سروش صحت که از ماه هاى آخر سال 98 
به سینماها آمده بود، در چند هفته پایانى و باقیمانده 
اکران خود پس از بازگشــایى سینماها، همزمان در 

شبکه نمایش خانگى هم عرضه شده است.

این اتفاق با هماهنگى میان پخش کننده و مدیران 
سامانه وى اودى انجام شده است و شوراى صنفى 

نمایش هم آن را تأ یید مى کند.
به این ترتیب عالقه مندان به تماشــاى این فیلم، 
مى توانند آن را در برخى 
سینماها یا فیلیمو مشاهده 
کنند و البتــه پیش بینى 
مى شــود تماشــاگران 
حرفه اى کــه عالقه مند 
هســتند بر پرده عریض 
فیلم ببینند ترجیح بدهند 
با رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى به سینما بروند و 
اما عده دیگر ترجیح بدهند 
در خانه فیلــم را ببینند. با 
این روند براى نخستین بار در سینماى ایران تجربه 

متفاوتى را پشت سرمى گذاریم.
در «جهان با من برقص» على مصفا نقش اصلى را 
ایفا کرده و در کنار او جواد عزتى، هانیه توسلى، پژمان 
جمشیدى، سیاوش چراغى پور و کاظم سیاحى هم 

بازى کرده اند.

ســریال «موچین» به کارگردانى حسین تبریزى 
و تهیه کنندگــى میثم آهنگرى ســریال جدید 
نمایش خانگى اســت که بعد از تعیین زمان هاى 
متعدد براى پخش آن بــاز هم خبرى از توزیع آن

 نیست.
در حالى که پیش تر زمان هــاى متعددى براى 

پخش این سریال اعالم شده بود از هفته گذشته 
زمان دقیق پخش مشخص شــد و اعالم شد که 
این ســریال از 4 تیر ماه در شبکه نمایش خانگى 
توزیع مى شود اما پخش آن باز هم به تأخیر افتاد 
و زمان دقیق پخش این سریال در هاله اى از ابهام 

قرار دارد.
«موچین» ســریالى کمدى اســت که با حضور 
بازیگرانى سرشــناس از دنیاى کمدى و داستانى 
جالب به زودى مهمان خانه هاى مردم در شبکه 
نمایش خانگى مى شود. گروه موسیقى «ماکان 
بند» خوانندگى تیتراژ پایانى سریال «موچین» را 
برعهده دارند و امیر نورى در این سریال کمدى با 
گریمى متفاوت و نقشى دیدنى مقابل دوربین رفت 
و در بخشى از سریال ایفاگر نقشى متفاوت با لباس 

زنانه است.
مرجانه گلچین، حمید لوالیى، شــهره لرستانى، 
زهرا جهرمى، عباس جمشــیدى، مهران رجبى، 
امین چنارانى، رز رضوى، افشــین غیاثى، مجید 
شهریارى، ســعیده عرب، آشــا محرابى، رابعه 
اسکویى، على صادقى و امیر نورى گروه بازیگران 

سریال «موچین»  را تشکیل مى دهند.

  پرستو فرهادى/ خبرگزارى ایسنا |
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خودشان را مسخره کرده بودند یا ما را یا شاید هم کرونا را؛ نمى دانیم اما در اولین مسابقه لیگ برتر پس از تعطیالت کرونایى، همه چیز دیدیم به غیر 
از رعایت پروتکل هاى بهداشتى. جالب آنجاست زمانى که بحث از سرگیرى این رقابت ها به میان آمد اکثر قریب به اتفاق باشگاه هاى لیگ برترى 
جار و جنجال راه انداختند که ادامه این لیگ به علت شیوع کرونا و ناتوانى ایران در اجراى پروتکل هاى بهداشتى نباید برگزار شود اما چهارشنبه شب 
هفته پیش و در مسابقه فوالد خوزستان و استقالل تهران حتى آن قواعدى که مى شد به آنها عمل کرد هم رعایت نشد. بازیکنان، مربى ها، عوامل این 
دو تیم و اکثر افرادى که در ورزشگاه حضور داشتند در طول برگزارى این بازى، ساده ترین اصول بهداشتى که از سوى وزارت بهداشت براى کاهش 
شیوع کرونا اعالم شده بود را زیرپا گذاشتند، آن هم در برابر چشم میلیون ها ایرانى فوتبالدوست که پس از حدود چهار ماه انتظار و از طریق جعبه 

جادو شاهد برگزارى مسابقات لیگ برتر ایران بودند. 

آنچه در استارت پساکرونایى لیگ برتر دیده شد

جنجال، نادیده گرفتن 
پروتکل هاى بهداشتى و دیگر هیچ...

مرضیه غفاریان

 از سکانداران این دو تیم شروع مى کنیم. اگر به دو عکس 
باال  نگاه کنید بدون هیچ توضیح اضافه اى متوجه منظور 
ما مى شوید. فرهاد مجیدى و جواد نکونام؛ ملى پوشان 

سابق و مربیان حال حاضر دو تیم مدعى لیگ برتر پیش 
از آغاز بازى به جاى دســت دادن با مشــت هاى گره 
کرده شان به استقبال هم مى روند اما ثانیه اى بعد بدون 

هیچ واهمه اى از کرونا همدیگر را در آغوش مى کشند. 
البته آنها رحــم کرده و فاصله گــذارى اجتماعى را هم 

رعایت مى کنند؛ به صورت میلیمترى!  

 در این نبــرد جنجالى کم نبود صحنه هایــى که در آنها 
نادیده گرفتن قواعد بهداشتى از ســوى کادر فنى تیم ها 
و بازیکنان و عوامل برگزارى مسابقات به چشم مى آمد، 
مثل شــادى هاى پس از دو گلى که فــوالدى ها به ثمر 

رســاندند. چیزى که این دیدار در روزهاى کرونایى کم 
داشت رعایت پروتکل هاى بهداشتى بود، همان که اکثر 
مدیران باشگاه ها و مربیان و بازیکنان شاغل در لیگ برتر 
به بهانه سخت بودنش(!) زمین و زمان را به هم بافته بودند 

تا شاید مســابقات را لغو کنند. تنها چیزى که رعایت شد 
حضور نیافتن تماشاچى ها در ورزشگاه بود و حفظ فاصله 
اجتماعى بین بازیکنان در لحظه ثبت عکس تیمى قبل از 

شروع مسابقه و دیگر هیچ!

دقیقه 45 این دیدار پساکرونایى و در حالى که همه منتظر 
شنیدن سوت داور به نشانه پایان نیمه اول بودند، قاضى 
این رقابت پربرخورد در ســوت خود دمید اما براى اعالم 
خطاى على کریمى، هافبک خوزستانى آبى پوشان بر روى 
بازیکن حریف و اخراج وى از میدان مسابقه. همین صحنه 
و حواشى پس از آن نقطه اوج رعایت دستورالعمل هاى 

بهداشتى در این مسابقه جنجالى بود(!) به ویژه هنگامى 
که سرمربى استقالل در پى اعتراض به اخراج شاگردش 
توسط داور اخراج شد اما حاضر نبود زمین بازى را ترك 
کند و هفت هشت نفر از افرادى که در ورزشگاه حضور 
داشتند مى خواستند او را آرام کرده و به رختکن هدایت 
کنند. این افراد نه تنها فاصله توصیه شده را رعایت کرده 

بودند(!) که بعضًا ماسکى هم به گوش هایشان آویزان 
داشــتند، حاال گیریم که این ماسک ها را آنطور که باید 
به کار نبرده بودند. البته آدم وقتى مهدى هاشمى نسب، 
دستیار سرمربى خوزســتانى ها و نوع استفاده از ماسک 
او را مى بیند به ماسک زدن نیمکت نشینان استقالل و 

دست اندرکاران این بازى رضایت مى دهد. 

 اما 12 دقیقه بعد از اینکه این رقابت جامانده از هفته هفدهم 
لیگ نوزدهم با سوت داور آغاز شد، روزبه چشمى، مدافع 

آبى هاى پایتخت اولین گل این رقابت را وارد دروازه فوالد 
کرد و نوبت به بازیکنان اســتقالل رسید که به تبعیت از 

مربى خود پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنند و با حفظ 
فاصله اجتماعى(!) به شادى پس از گل بپردازند!

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: باشگاه هم در حال بررسى گزینه هاست اما به نظر 
مى رسد هنوز براى انتخاب سرمربى به جمع بندى نهایى نرسیده اند.

 قاســم حدادى فر  در خصوص وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن بدون سرمربى و اینکه 
باشگاه هنوز تکلیف سرمربى را مشخص نکرده، اظهار کرد: تا آنجایى که من مى دانم 
قرار بود رادولوویچ به ایران بیاید، ولى نیامد و باشگاه هم در حال بررسى گزینه هاست، 

اما به نظر مى رسد هنوز براى انتخاب سرمربى به جمع بندى نهایى نرسیده اند.
وى افزود: فکر مى کنم تا بازى اوِل ما مقابل شهرخودرو هم تکلیف سرمربى مشخص 
نشود. امیدوارم هر اتفاقى قرار است رخ دهد، زودتر تکلیف مشخص شود و تیم سرمربى 

خود را بشناسد تا از این وضعیت خارج شویم.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره اینکه گفته مى شود قرار است هدایت 
این تیم تا پایان فصل به حسن استکى سپرده شود، گفت: استکى سال ها در ذوب آهن 
حضور داشــته و االن هم شــناخت خوبى از تیم دارد. به نظرم اتفاق خوبى است که 
باشگاه به نیرو هاى بومى خود اعتماد کند. ما در این مدت زیر نظر استکى تمرینات 

خوبى داشته ایم.
حدادى فر در پایان درباره شرایط تیم ذوب آهن پیش از بازى با شهر خودرو، خاطرنشان 
کرد: شاید 100 درصد آماده نباشیم، اما تمرینات خوبى را در این مدت انجام دادیم 
و تا حدود زیادى آماده هستیم. ان شاءا... شرایط بهتر شود و تا روز بازى هم سعى 
مى کنیم میزان آمادگى خود را افزایش دهیم. شهرخودرو تیم خوبى است و ما قطعًا 

مقابل این تیم کار سختى داریم.

وینگر تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: ما براى قهرمانى 
ناامید نیستیم و امسال باید حداقل یک جام به هواداران 

سپاهان هدیه بدهیم.
محمدرضا حسینى در مورد شروع مجدد مسابقات 
لیگ برتر گفت: خیلى خوشحالم که لیگ دوباره 
آغاز شد. ما عاشق فوتبال هستیم و در این مدت 
هم بابت تعطیلى بازى ها اذیت شدیم. البته بازى 
بدون تماشــاگران لذت چندانى ندارد و امیدوارم 
هر چه زودتر هواداران فوتبــال را هم در 

ورزشگاه ها ببینیم.
وى با اشاره به وضعیت فعلى سپاهان 
اظهار کرد: بعد از صادر شدن مجوز 
برگزارى مســابقات، تمرینات ما به 
صورت منظم انجام مى شود. سه بازى 
دوســتانه هم انجام دادیم تا بازیکنان 
از لحاظ تاکتیکى و بدنــى در وضعیت 
بهترى قرار بگیرند. ما براى شــروع 
لیگ آماده هستیم. 9 بازى باقیمانده 
براى ســپاهان حکم فینال را دارند و 
باید در هر بازى فقط براى برد بازى 
کنیم تا ببینیم در نهایت چه اتفاقى رخ 

خواهد داد.
بازیکن تیم فوتبال ســپاهان در 
پاســخ به این پرسش که آیا 

سپاهان امیدوار به کســب عنوان قهرمانى است؟ خاطرنشان 
کرد: ما با تیم صدرنشــین 10 امتیاز اختــالف داریم که این 
اختالف کم نیســت، ولى 9 بازى دیگر باقــى مانده و ممکن 
است هر اتفاقى رخ دهد. متأســفانه قبل از تعطیلى بازى ها در 
چند بازى ساده امتیازهاى بدى از دست دادیم که به ضررمان 
تمام شد، ولى واقعیت این است که هنوز چیزى براى ما تمام 
نشده. هر بازى براى ما حکم فینال را دارد و باید بجنگیم تا به 

هدفمان برسیم.
حسینى درباره اینکه خیلى ها معتقدند سپاهان از بازى نکردن 
برابر پرسپولیس ضربه شــدیدى خورد، تصریح کرد: در مورد 
اتفاقات آن مسابقه زیاد صحبت کردیم. ما قصد داشتیم بازى 
کنیم و همه مى دانند چه شرایطى ایجاد شد. انتظار من این بود 
که کمیته هاى انضباطى و استیناف رأى به تکرار بازى بدهند، 
ولى متأسفانه نتیجه به ضرر سپاهان شد. آن بازى مى توانست 
کلید قهرمانى ما باشد، ولى دیگر فکر کردن به گذشته فایده 
ندارد و باید به 9 بازى باقیمانده و همچنین جام حذفى فکر کنیم. 

امیدوارم امسال حداقل یک جام کسب کنیم.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکردش در این فصل 
راضى است؟  گفت: قبل از شروع فصل در بهترین شرایط بودم 
که متأسفانه مصدوم شــدم، ولى در ادامه وضعیت خوبى پیدا 
کردم و باید از محبت و حمایت هاى هواداران سپاهان نیز تشکر 
کنم. در مجموع این فصل براى من خوب بود و قبل از تعطیلى 
بازى ها هم شرایط خوبى داشتم. االن هم وضعیت خوبى دارم و 

امیدوارم در ادامه مسابقات عملکرد خوبى داشته باشم.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن
مى رسد هنوز براى انتخاب
 قاســم حدادى فر  در خصو
باشگاه هنوز تکلیف سرمربى
قرار بود رادولوویچ به ایران

اما به نظر مى رسد هنوز براى
وى افزود: فکر مى کنم تا باز
نشود. امیدوارم هر اتفاقى قر
خود را بشناسد تا از این وضع
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آه
این تیم تا پایان فصل به حس
حضور داشــته و االن همش
باشگاه به نیرو هاى بومى خ

خوبى داشته ایم.
حدادى فر در پایاندرباره شر
0کرد: شاید 100 درصد آم
ه و تا حدود زیادى آماده
مى کنیم میزان آمادگىخ
مقابل این تیم کار سختى د

به بومى ها اعتماد کنید

 اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران که به دلیل آن انتخابات 
اسفندماه سال گذشته لغو شد، هنوز دغدغه بزرگى براى مسئوالن 
این فدراسیون و فیفا به شمار مى رود و با وجود رفت و برگشت هایى 
که صورت گرفته هنوز فدراسیون بین المللى فوتبال این اساسنامه 
را تأیید نکرده است. پس از نامه نگارى هایى که در این زمینه صورت 
گرفت و منجر به برخى تغییرات اساسى از جمله حذف وزیر ورزش و 
معاونش از مجمع فدراسیون فوتبال 
شد، فدراســیون بین المللى به 
این تغییر چراغ سبز نشان داد 
و آن را گامــى در جهت بهبود 

شرایط عنوان کرد.
بــا این حــال تکلیف 
سنامه  ا س ا
فدراسیون 
بــال  ت و ف

ایران هنوز به طور دقیق و کامل مشخص نشده است. در همین راستا 
فیفا نامه جدیدى را براى فدراسیون ایران ارسال کرده و از مسئوالن 

خواسته است تکلیف «استقالل» فدراسیون را مشخص کنند.
با وجود اصالحاتى که در اساســنامه صورت گرفتــه اما هنوز ابهام 
غیردولتى بودن این فدراسیون براى فیفا باقى مانده که در آخرین نامه 
به آن اشاره شده است. در این نامه فیفا تأکید کرده با وجود اصالحاتى 
که صورت گرفته هنوز نشانه هایى از عدم استقالل فدراسیون در این 
اساسنامه وجود دارد که باید برطرف شود. فیفا از مسئوالن فدراسیون 
فوتبال خواسته است که این ابهام را برطرف کنند تا تهدیدى که از 

گذشته وجود داشت از سر فدراسیون برداشته شود.
به نظر مى رسد اگر مسئوالن فدراسیون فوتبال استقالل فدراسیون 
را براى فیفا محــرز نکنند بازهم خطر برخــورد انضباطى با فوتبال 
ایران وجود خواهد داشت و اصرار به اینکه این فدراسیون از زیر نظر 
و دخالت دولت خارج نشود، شــرایط را به سمت تعلیق پیش خواهد

 برد. 

تهدید هنوز پابرجاست

ناامید نیستیم و امسال باید ح
سپاهان هدیه بدهیم.

محمدرضا حسینى در مو
گفت: خیلى لیگ برتر
آغاز شد. ما عاشق فوتب
هم بابت تعطیلى بازى

بدون تماشــاگرانلذت
هر چه زودتر هو
ورزشگاه ها
وى با اشار
اظهار کرد
برگزارىم
صورت منظ
دوســتانه ه
از لحاظ تاکتی
بهترى قرار
لیگ آماده
براى ســپ
باید در هر
کنیم تا ببی
خواهد داد
بازیکن
پاس

یک جام به سپاهانى ها بدهکاریم

 این روز ها که بحث بدهى باشــگاه پرســپولیس به برانکو ایوانکوویچ داغ است، این مســئله مطرح شده که 
میزان دقیق بدهى هاى خارجى باشگاه پرسپولیس چه مقدار اســت. بعد از پیگیرى ها مشخص شد که باشگاه 
پرسپولیس حدود دو میلیون یورو بدهى خارجى دارد که قرار است این مبلغ از محل مطالبات خارجى این باشگاه 
و درآمد هاى داخلى سرخپوشان تأمین شــود. على رغبتى، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس این موضوع را 

تأ یید کرد.

واســکو اوورا، مربى جدید دروازه بان هاى ســپاهان قرارداد خود 
را با باشــگاه ســپاهان امضا کرد. این قرارداد به صورت ماهیانه و 
تا پایان فصــل جارى رقابت هــاى لیگ برتر اســت و در صورتى 
که امیرقلعه نویى از این همکارى اســتقبال کنــد، احتماًال تمدید 

مى شود.
این مربى گلرهاى پرتغالى هفته گذشته وارد ایران شد و پس از انجام 

تست هاى پزشکى، به قرنطینه خانگى رفت و با مشخص شدن جواب 
تست کرونا و منفى بودن آن، در دفتر نیکفر سرپرست باشگاه حاضر 

شد و قراردادش را به صورت رسمى امضا کرد.
واسکو که جانشین روى تاوارس شده، پس از امضاى قرارداد کارش 
را در تمرینات  طالیى پوشــان آغاز کرد تا گلرهاى ســپاهان هم از 

بالتکلیفى خارج شوند.

این همه بدهى؟

توافق رسمى سپاهان با جانشین تاوارس 

 
را
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محققان دریافتند کــه آزمایش هفتگى افــراد، مى تواند 
جایگزین خانه نشینى کرونایى شود و براى کنترل گسترش 

ویروس کرونا کارایى الزم را داشته باشد.
با توجه به همه گیرى بیمارى کرونا، دانشمندان و محققان، 
ایده هاى مختلفى براى کاهش یا جلوگیرى از شیوع آن ارائه 
مى دهند. گروهى از محققــان در انگلیس و ایاالت متحده 
روش جدیدى براى کنترل گســترش بیمارى کووید -19 
پیشنهاد کردند، در این روش کلیه محدودیت ها در شهرهاى 
مورد آزمایش برداشته مى شــود و آزمایش هفتگى تمامى 
ســاکنان، جایگزین آن شــود. محققان اظهار کردند: در 
این طرح، افرادى که آزمایش آنان مثبت شــود، قرنطینه 

مى شوند. این ایده مى تواند راهى براى کاهش یا حتى توقف 
بیمارى همه گیر باشد. در این بررســى، شهرى متوسط با 
جمعیت تقریبًا 250 هزار نفر به عنــوان نمونه آزمایش، در 
نظر گرفته مى شود، در این شــهر همه محدودیت ها لغو و 
سپس آزمایش هفتگى ساکنان انجام مى شود و اگر نتیجه 
آزمایش کروناویروس فردى مثبت شد، به همراه خانواده اش 
به قرنطینه مى روند. تحقیقات فعلى نشان مى دهد که تقریبًا 
شش روز و نیم زمان براى انتقال ویروس از یک فرد آلوده به 
اشخاص دیگر وجود دارد و اگر در این مدت آزمایش شود، 
مى توان از ابتالى دیگران به ایــن ویروس جلوگیرى و به 

نوعى شیوع بیمارى را متوقف کرد.

ســازمان تجارت جهانى هشــدار داد پاندمى ویروس 
کرونا در ســه ماهه دوم امســال باعث ســقوط 18/5 
درصدى تجارت در جهان خواهد شد. هرچند این بدترین 
ســقوط تاریخ تجارت جهان خواهد بود اما با این حال از 

پیش بینى هاى قبلى این سازمان بهتر است.
در گــزارش ســازمان تجــارت جهانى آمده اســت: 
تخمین هاى اولیه در مورد وضعیت تجارت جهانى در سه 
ماهه دوم که پاندمى کرونا و محدودیت هاى قرنطینه اى 
مقابله با آن بخش بزرگى از جمعیت جهان را تحت تأثیر 
قرار داد، نشان مى دهد که میزان آن 18/5 درصد نسبت 
به سال گذشته سقوط خواهد کرد. این در حالى است که 

قبًال در پیش بینى ماه آوریل این سازمان، دو احتمال براى 
آینده این بحران در نظر گرفته شده بود. 

طبق ســناریوى اول که بدبینانه تریــن حالت را در نظر 
مى گرفت پیش بینى مى شــد تجارت جهانى 32 درصد 
سقوط کند. در سناریوى دوم که خوشبینانه ترین حالت را 
در نظر گرفته بود پیش بینى شده بود که میزان این سقوط 

13 درصد باشد.
مدیرکل ســازمان تجارت جهانى گفت: سقوط تجارت 
جهانى که ما در حال حاضر پیش بینى مى کنیم در واقع 
باالترین سقوط در تاریخ خواهد بود. اما باید به این نکته 

توجه کرد که این مى توانست خیلى بدتر از اینها باشد. 

آزمایش هفتگى کرونا 
جایگزین خانه نشینى

بدترین سقوط تاریخ
 پیش روى تجارت جهانى

کرونا در دانشگاه علوم پزشکى 
   ایرنا | رئیس دانشگاه علوم پزشکى گناباد در استان 
خراسان رضوى گفت: نتیجه آزمایش کروناى 31 نفر از 
دانشجویان و 27 نفر از کارکنان این دانشگاه مثبت اعالم 
شد. دکتر جواد باذلى افزود: براساس آزمایش هاى انجام 
شده تا چند روز گذشته نتیجه آزمایش کروناى 16 نفر از 

دانشجویان این دانشگاه مثبت اعالم شده بود.

دوباره دو رقمى شد 
   ایرنـا | کمیسیون ملى بهداشت چین روز پنج شنبه 
اعالم کرد بـا شناسـایى 13 مبتالى جدید بـه ویروس 
کرونا؛ آمار مبتالیان به کرونا در پکن بار دیگر دو رقمى 
شد. مقامات بهداشتى چین اعالم کردند با شناسایى این 
تعداد بیمار جدید، تعداد کل مبتالیان به کرونا در پکن از 
روز 22 خرداد که موج دوم شـیوع ویروس کرونا در این 

شهر آغاز شده به 269 تن رسیده است. 

محدودیت در اعالمیه ترحیم 
   عصر ایران | فرماندار امیدیه در اسـتان خوزستان 
با تأکید بر اینکه درج زمان و تاریخ مراسم در آگهى هاى 
ترحیم ممنوع اسـت، گفت: بـا برگزار کنندگان مراسـم 
عروسى و ترحیم به عنوان عامالن منتشر کننده ویروس 
کرونا و بر هم زننده سالمت جامعه برخورد قضایى خواهد 
شـد وچاپخانه ها و خدمات رایانه اى موظف شـدند تا از 

نوشتن ساعت و تاریخ مراسم خوددارى کنند.

آگهى تغییرات
شــرکت طراحــان رباتیــک ســپاهان با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 1770 و 
شناســه ملى 14006244963 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/03/07 فاطمــه صادقى با پرداخت 
مبلغ 660000 ریال به صندوق شرکت سهم 
الشــرکه خود را به مبلــغ 1340000 ریال 
افزایش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
2000000 ریال به مبلــغ 2660000 ریال 
افزایش یافت و ماده 4اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح شد . ماده4اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلغ 2660000 ریال نقدى اســت که تماماً 
به صورت نقد پرداخت ودر اختیارمدیرعامل 
شرکت قرار گرفت . اســامى شرکا و میزان 
سهم الشرکه هریک به شرح ذیل مى باشد 
: امیرحســین بینایى دارنده 660000 ریال 
سهم الشرکه مسعود واحدى دارنده 660000 
ریال سهم الشــرکه فاطمه صادقى دارنده 
1340000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى 

شهر (890525)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص تولیدى مس کهن کار اصفهان درتاریخ 1399/03/27 به شماره ثبت 
4786 به شناسه ملى 14009214003 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید ظروف مسى - پخش ظروف 
مسى - واردات و صادرات ظروف مسى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، 
بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله آیت اله ایزدى ، خیابان شهید محسن ربیعیان ، کوچه رودکى 
[17] ، پالك 88 ، طبقه همکف کدپســتى 8515756631 ســرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 37601 مورخ 
1399/03/22 نزد بانک صادرات شعبه خ شــریعتى با کد 1903760 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره خانم سیما نیک پى نجف آبادى به 
شماره ملى 1080307461 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسینعلى نیک پى نجف آبادى به شماره ملى 1090998181 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
هومن نیک پى نجف آبادى به شماره ملى 1092187804 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم حمیرا نیک پى نجف آبادى به شماره ملى 1091533814 
به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى امید نیک پى نجف آبادى به شماره ملى 
1092278125 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (890527)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود خیام داروى کاســپین درتاریخ 1399/02/17 به شماره ثبت 440 
به شناســه ملى 14009123321 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات پزشــکى ازجمله تاسیس 
بیمارستان , زایشگاه , آزمایشگاه البراتور ,کارخانه دارو ,حجامت و کارهاى ساخت وساز آپارتمان 
وایجاد کارگاه هاى صنعتى خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات 
داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت 
هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى 
موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز 
الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان دهاقان ، بخش مرکزى 
، شهر دهاقان، محله امام صادق ، خیابان سعدى ، کوچه سعدى 6 ، پالك 21 ، 3 ، طبقه اول ، واحد 
جنوبى کدپستى 8641696487 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد اقبالى به شماره ملى 1263497081 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه آقاى احمد قربانى به شماره ملى 4324329036 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد اقبالى به شماره ملى 1263497081 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى احمد قربانى به شماره ملى 4324329036 و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى دهاقان (890533)

آگهى تغییرات
شرکت ســپند سازه اســپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 1561 و شناسه ملى 
10260190177 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/01/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سهیال داودى 
جمالوئى به شماره ملى 1091585407 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، 
شــهین قائد امینى هارونى به شــماره 
ملى 1091004374 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و مریــم داودى به 
شــماره ملى 1092133968 به سمت 
منشــى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآورشــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادهاى تعهد آور و استفاده 
از حساب هاى جارى و ثابت در بانکها با 
امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى نجف آباد 

(890544)

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 139985602030003822      آقاى احســان نورمحمدى نجف آبادى فرزند قنبر 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 104/12 فرعى از 104 اصلى باستثناء ثمینه 
اعیانى  واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش یازده ثبــت اصفهان که درصفحه 381 دفتر 333 
امالك ذیل ثبت 82801 بنام نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 163058  سرى الف – 79  
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواســت 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 سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 

و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1399/04/07، 891586/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/4/109
اخطار اجرایى

 شــماره 1039/98 به موجب راى شــماره 1245 تاریخ98/10/18 حوزه اول شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید ابوالقاسم تاجیج به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت ماهیانه چهارصد و چهل هزار تومان از تاریخ 
97/2/1 تا پایان سال 97 و نیز ماهیانه پانصد هزار تومان در سال 98 تا تاریخ 98/10/8  بابت 
نفقه هاى معوقه محکوم له به انضمام مبلغ چهار هزار و پانصد تومان بابت  هزینه  دادرسى در 
حق محکوم له مى باشد .محکوم له: حاجیه خانم جوزى به نشانى: نجف آباد – خ شیخ بهایى 
کوى على اکبر فاضل پ 150 – کد پستى 55971-85176 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.891819/م الف-شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد/4/110

مزایده
 شــماره پرونده : 9909983792700275 شــماره بایگانى :9900308در پرونده کالسه 
9900308 اجرایى و به موجب دادنامه 467 مورخه 98/6/23  صادره از شعبه 6 شوراى حل 
اختالف  نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى یوسف یزدانى فرزند ابراهیم  محکوم است به 
پرداخت 120578770 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم 
له و مبلغ 5125000 ریال  بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 

منتخب آقاى اسداله غیور به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: از اموال مشروحه در شیخ آباد 
مغازه شخصى بلزدید شد تعداد 4 دستگاه یخچال مخصوص ومارك دارد و درب 20000000 
ریال به مبلغ  80000000  ریال ( هشــتاد میلیون ریال )برآورد قیمت گردیده است. بنا به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 99/4/25 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 110100004061012907670593 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجــدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 892119/م 
الف اجراى احکام 1 شــوراى حل اختالف نجف آباد – استان اصفهان – شهرستان نجف 

آباد4/111

آگهى تغییرات
شرکت کشت و صنعت راشا رز آریا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2375 و شناسه ملى 14008723966 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن اسدى اجگردى کد ملى 0052559823 بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد 
کاظم شبانى کد ملى 2410928137 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مهدى راستى قهفرخى کد ملى 1284957772 بعنوان مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره و مجید رفیعیان کد ملى 1285733428 بعنوان عضو هیئت مدیره و سیده کاملیا بنى جمالى کد ملى 0068111614 بعنوان 
عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (890786)

آگهى تغییرات
شرکت کشت و صنعت راشا رز آریا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2375 و شناسه ملى 14008723966 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن اسدى اجگردى کد ملى 0052559823 و محمد کاظم شبانى کد ملى 
2410928137 و مهدى راستى قهفرخى کد ملى 1284957772 ومجید رفیعیان کد ملى 1285733428 و سیده کاملیا بنى جمالى کد ملى 
0068111614 به عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. پریسا مومنى بروجنى کد ملى 1291015183 بسمت 
بازرس اصلى و پیام اسدى اجگردى کد ملى 0054820332 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

مبارکه (890787)

روى موج کووید-19

بر اساس نتایج طرحى که پژوهشــکده آمار تهیه 
کرده، میزان فعالیت کل کسب و کارهاى اقتصادى 
در زمان شــیوع کرونا حاکى از آن است که در اثر 
شیوع کرونا فعالیت 38 درصد کســب و کارها در 
اسفند 98 و فروردین 99 به طور کامل متوقف شد 
و این بنگاه ها هیچ فعالیتى نداشتند؛ البته این تعداد 
در اردیبهشت به 21 درصد کاهش یافت. در اسفند 
و فروردین ماه فقط 22 درصد کسب و کارها با تمام 
ظرفیت به فعالیت خود ادامــه دادند که این عدد در 

اردیبهشت ماه به 34 درصد بهبود یافت.
40 درصد مابقى نمونه ها نیز در اســفند و فروردین 
ماه با حجمى کمتر از ظرفیت کامل فعالیت کردند 
که این عدد در اردیبهشت ماه به 45 درصد افزایش 

یافت.
نتایج این بررسى نشان مى دهد بیشترین تأثیر کرونا 
بر میزان فروش کسب و کارها بوده است؛ به طورى 
که میزان فروش کســب و کارها بــا 48/8 درصد 
در اســفند و فروردین و 45/7 درصد در اردیبهشت 
بیشترین تأثیرپذیرى را از کرونا داشته است. جریان 
نقدینگى، نیروى انســانى، مقدار تولید، بدون تأثیر 
و میزان پس انــداز به ترتیــب در رتبه هاى بعدى 
تأثیرپذیرى از کرونا قرار دارد. ایــن رتبه بندى در 
هــر دو دوره زمانى یعنى «اســفند و فروردین» و 

«اردیبهشت» یکسان بوده است.
بیشــترین تأثیر کرونا بر جنبه هاى مختلف فعالیت 
کسب و کارهاى اقتصادى در بخش هاى خدمات: 
میزان فروش با 41/1 درصد در اسفند و فروردین و 

37/8 درصد در اردیبهشت بوده است.

بیشــترین تأثیر کرونا بر جنبه هاى مختلف فعالیت 
کســب و کارهاى اقتصادى در بخــش صنعت و 
معدن بر اســاس نتایج این طرح: میزان فروش با 
45/9 درصد در اسفند و فروردین و 44/4 درصد در 

اردیبهشت بوده است.

بیشــترین تأثیر کرونا بر جنبه هاى مختلف فعالیت 
کسب و کارهاى اقتصادى در بخش کشاورزى بر 
اساس نتایج این طرح: میزان فروش با 69/8 درصد 
در اســفند و فروردین و 56/6 درصد در اردیبهشت 

بوده است.

محققان مى گویند آفتاب تابستان قادر است 90 درصد از کروناویروس هاى نشسته 
روى سطوح را با تابش 30 دقیقه اى خود نابود کند.

یک مطالعه جدید از احتمال نابودى کروناویروس ها در اثر تابش آفتاب تابستان تنها 
در 30 دقیقه سخن گفته است. در عین حال، کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که 

ممکن است موج دوم شیوع کووید-19 به محض آغاز زمستان رخ دهد.
مطالعه دکتر «خوزه لوئیس ســاگریپانتى» ویروس شــناس بازنشســته ارتش
 ایاالت متحده و دکتر «دیوید الیتل» ویروس شناس سابق دولت ایاالت متحده در 
حالى که انگلیس براى ورود به گرم ترین هفته سال خود آماده مى شود، نشان مى دهد 
که تابش 30 دقیقه اى آفتاب تابستانى بر روى سطوح آلوده به کروناویروس مى تواند 
این ویروس ها را از بین ببرد. نتایج این تحقیق بیــان مى کند 90 درصد از عفونت 
کروناویروس که بر اثر عطسه یا سرفه افراد آلوده روى سطوح نشسته است، مى تواند 

توسط یک نور قدرتمند ماوراء بنفش که در آفتاب تابستان موجود است، نابود شود.
برخى دانشمندان همچنین ادعا کرده اند که قرارگیرى زیر نور آفتاب موجب تولید 
ویتامین D مى شود و مشخص شده است که این ویتامین مى تواند موجب تقویت 

سیستم ایمنى بدن در مقابله با کروناویروس شود.
در این مطالعه آمده است که کروناویروس پتانسیل زنده ماندن را تا چند روز داخل 
خانه دارد، در حالى که در محیط بیرون که نور خورشــید ضعیف باشد کمى بیش از 

پنج ساعت زنده مى ماند.

کرونا 38 درصد کسب وکار ها را 
در اسفند و فروردین متوقف کرد 

آفتاب تابستان در نیم ساعت
 کرونا  را مى کشد
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تاسیس
شرکت سهامى خاص پویش افراز کیهان درتاریخ 1399/04/02 به شماره ثبت 64894 به شناسه ملى 
14009226597 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره بردارى و انجام کلیه 
خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشــخوان دولت و بخش عمومى غیر دولتى ,ترخیص کاال از گمرکات 
داخلى،شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و 
حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک 
ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله الهیه ، کوچه گل 
محمدى 30 ، کوچه توحید ، پالك 1 ، 15 ، طبقه اول کدپستى 8193864345 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 5043_??_?? مورخ 1399/03/13 
نزد بانک انصار شعبه صیاد شیرازى با کد 5043 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى 
باشد اعضا هیئت مدیره خانم رویا معتمدى آدرمنابادى به شماره ملى 1270622242 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم لیال معتمدى آدرمنابادى به شماره ملى 
6600011610 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى جواد معتمدى آدرمنابادى به شماره ملى 6600032928 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
رضا معتمدى آدرمنابادى به شماره ملى 1281702668 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى 
مجید کثیرى دولت آبادى به شماره ملى 6609920699 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (890583)

آگهى تغییرات
شرکت طراحان رباتیک سپاهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1770 و شناسه ملى 14006244963 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/03/07 فاطمه صادقى به کدملى 1091415544 به 
سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل - مسعود واحدى به کد ملى 1740981278 به سمت نایب رئیس هیأت 
مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند . کلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل با مهر 
شرکت معتبر است . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (890521)

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با بیان 
اینکه 30 درصد افراد مبتال به کرونا در تهران سردرد 
داشته اند، گفت: سردرد مى تواند به خصوص اگر بعد از 
بروز آن یکسرى عالئم دیگر هم وجود داشته باشد به 

عنوان عاملى براى ابتال به کرونا تلقى شود.
علیرضا زالى اظهار کرد: در بســیارى از بیماران حتى 
قبل از بروز عالئم تنفسى از جمله تب و سرفه، سردرد 
را به عنوان یک عامل مراجعه داشــتیم. وى ادامه داد: 
در تهران یک مطالعه اى در خصوص وجود ســردرد 
در بیماران داراى کرونا مثبت انجام دادیم و مشــاهده 
کردیم 30 درصد از کسانى که عالئم کرونا را داشتند، 

سردرد هم داشتند.

فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران بیان 
کرد: بر اساس تجربه اى که این افراد بیان کردند سردرد 
بسیار شدیدى داشتند که قبًال چنین سردردى نداشتند و 
به شدت احساس جسم خارجى در چشم و سوزش بسیار 
شدیدى داشــته و حالت ترس از نور دارند. زالى اضافه 
کرد: البته طبیعتًا سردرد یکى از عالئم شایع در کشور 
است؛ البته عللى مانند مسائل فصلى، آلرژى، میگرن، 
سردردهاى عروقى، سردرد ناشى از تنش هاى روزانه، 

از علل شایع ترى براى بروز سردرد هستند.
وى متذکر شد: سردرد مى تواند به خصوص اگر بعد از 
بروز آن یکسرى عالئم دیگر هم وجود داشته باشد به 

عنوان عاملى براى ابتال به کرونا تلقى شود.

کشمش میوه  رسیده و خشک انگور است که با توجه به 
نوع انگور، روش و شرایط خشک کردن و مواد افزودنى 
مجاز موجود در آن به نام هاى مختلفى در بازار به فروش 
مى رســد و مانند دیگر خشــکبار ها در تمام سال یافت 
مى شود. فیبر موجود در کشمش، از ســرطان کولون و 
از رشد غیر معمول سلول ها جلوگیرى مى کند و موجب 

کنترل قند خون در بدن مى شود و براى درمان بى نظمى 
معده و یبوست مفید اســت. مصرف کشمش سستى و 
رخوت را از بدن دور مى کند و موجــب از بین رفتن آب 
اضافى بدن مى شــود، بدن را تقویــت مى کند، دهان را 
خوشبو مى کند و منبع مناســبى از فیبر، آنتى اکسیدان و 

انرژى در بدن است. 
متخصصان تغذیه معتقدند خوردن چند عدد کشــمش 
در روز به تقویت حافظه کمک کــرده و افراد را از ابتال به 
بیمارى آلزایمر مصون مــى دارد. همچنین فیبر زیاد در 
کشمش، به کاهش کلســترول و بهبود عملکرد روده ها 

کمک مى کند. در کنار آن پتاســیم را مى توان نام برد که 
موجب کاهش فشارخون و جلوگیرى از دفع مایعات بدن 
مى شود و به میزان کافى در کشمش وجود دارد. همچنین 
سلنیوم در کشمش براى پوســت عالى است. همچنین 
مقادیرى از ویتامین هاى A و B در کشــمش، موجود 

است که نیاز بدن را به این گروه ویتامینى تأمین مى کند.
خواص مهم انگور که تاکنون مورد تأیید قرار گرفته است 
شامل اثرات ضددرد، ضدچسبندگى پالکت ها، ضدآلرژى، 
ضدآلزایمر، ضد سفت و سخت شــدن رگ ها، محافظ 
کبد، ضدســرطان، ضد اِدم، ضد باکترى، ملین، ادرارآور، 

تقویت کننده قلب، کاهش دهنده کلسترول، محرك ایمنى 
بدن، کاهش دهنده چربى خون و محافظت کننده در برابر 
اشعه ها (آفتاب) است که مى توان تا حدودى به کشمش 

آن نیز نسبت داد. 

این روزها حضور مردم در شهرها به شکل خطرناکى 
دارد به حالت عادى درمى آید که با توجه به باال رفتن 
آمار مبتالیان در کشور به موضوعى نگران کننده تبدیل 

شده است.
در همین باره دکتر مینو محرز، عضو کمیته کشورى 

ســتاد مبارزه با کرونا، درباره رســتوران رفتن مردم 
مى گوید: روى سخنم با کسانى است که این روزها به 
رستوران مى روند. جایى که همه کنار هم  نشسته اند و 
طبیعى است که نمى توانند هنگام غذا خوردن ماسک 
بزنند. به نظر مى رســد حاال که دوباره میزان ابتالى 
روزانه باال رفته است و در خیلى مناطق به وضع هشدار 
رسیده ایم بهتر است تا حد ممکن از حضور در اماکن 
عمومى سربسته مانند رســتوران ها خوددارى کنیم. 
حتى اگر مى خواهیم از غذاى بیرون استفاده کنیم راه 
حل ساده اش این است که غذا را از رستوران یا کترینگ 
بگیریم و با ظروف منزل در خانه میل کنیم یا خودمان 
ظرف ببریم و غذا را در ظرف خودمان بگیریم و قبل از 

صرف کردن براى احتیاط هم آن را گرم کنیم.

افراد به دالیل مختلف ممکن است با سرعت رانندگى 
کرده و خطرات شدید و مرگبارى را براى خود یا دیگران 

ایجاد کنند. 
دکتر فرشاد شــیبانى، متخصص روانشناسى بالینى و 
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران با بیان 
اینکه برخى از افراد که در روانشناسى آنها را شخصیت 
تیپ A (تحت تنش) مى نامیم مســتعد رانندگى هاى 
پرخطر هستند، گفت: آنها شتابزده حرف مى زنند و رفتار 
مى کنند. این افراد، نه تنهــا در گوش دادن حرف هاى 
دیگران کم حوصله اند، حتى در حرف زدن خودشان هم 

بى حوصله هســتند. رانندگى و غذا 
خوردن و کارهایشــان را با سرعت 
باالیى انجــام مى دهنــد چراکه 
صبورى و سرعت مطمئنه را اتالف 
وقت مى دانند. ترجیح مى دهند چند 
کار موازى را با هم انجام دهند. با این 
کار، احساس گناه کمترى مى کنند. 
مثًال در حالى که رانندگى مى کنند به 
تلفن هاى خود جواب مى دهند یا به 
مسائل و چالش هاى دیگرشان فکر 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد 

افرادى که این تیپ شخصیتى را دارند نسبت به دیگران 
بیشتر در معرض بیمارى هاى قلبى و عروقى قرار دارند 
چراکه دائمًا تحت فشار روانى و استرس قرار دارند. وى 
با تأکید بر اینکه گاهى اوقات افرادى که از سرعت مجاز 
تجاوز مى کنند ممکن اســت توانایى قضاوت و درك 
واقعیت را از دست داده باشند، افزود: استفاده از الکل، مواد 
و مبتالبودن به برخى اختالالت روانپزشکى ممکن است 
زمینه ساز این موضوع باشد. همچنین افرادى که مبتال 
به اختالل شخصیت ضداجتماعى یا اختالل شخصیت 
خودشیفته هستند ممکن است انسان هاى دیگر و حقوق 

آنها را نادیده بگیرند.
این افراد خود را برتر از دیگران مى دانند و در نتیجه احترام 
به امنیت دیگران و قوانین موجود برایشان بى معناست. 
شیبانى با بیان اینکه افرادى که عزت نفس و اعتماد به 
نفس کاذبى پیدا مى کنند ممکن است در توانایى خود 

براى کنترل وسیله نقلیه اغراق کنند و دچار اشتباه شوند، 
ادامه داد: مثًال افرادى که تجربه رانندگى کافى ندارند و 
یا افرادى که در دوره مانیا (شیدایى) قراردارند که یکى از 
حاالت اختالل دوقطبى است، در این دسته طبقه بندى 
مى شــوند. بیماران مبتال به اختالل دوقطبى توانایى 
قضاوت درست را از دست مى دهند و رفتار هاى پرخطر 

زیادى از قبیل رانندگى بى محابا انجام مى دهند.
همچنین برخى افراد قادر به مدیریت عواطف منفى خود 
نیستند. این افراد هیجان هایى مثل خشم، غم، استرس 
و... را نمى توانند تنظیم کنند. به عبارتى زمانى که پشت 

فرمان قرار مى گیرند تحــت تأثیر هیجانات منفى خود 
رانندگى مى کنند و نمى تواننــد آرامش و تمرکز خود را 
در حین رانندگى حفظ کنند. مثًال فردى که با همسر یا 
همکار خود مشاجره داشته است نمى تواند خشم خود را 

کنترل کند و رانندگى پرخطر انجام مى دهد.
 این متخصص روانشناســى بالینى در ادامه بیان کرد: 
از سوى دیگر افرادى که آســتانه تحمل پایینى دارند 
نمى توانند ترافیک را تحمل کنند و در نتیجه دست به 
رفتار هاى پرخطرى مثل حرکات مارپیچ و الیى کشیدن 
مى زنند. در برخى اختالالت روانپزشکى مثل اختالل 
افسردگى اساسى کاهش آســتانه تحمل رخ مى دهد. 
عالوه بر این افراد هیجان طلبى که نمى توانند هیجانات 
خود را در مسیر ایمن و سالمى تخلیه کنند ممکن است 
در شهر و جاده دست به انجام رفتار هاى پرخطر و سرعت 

زیاد حین رانندگى بزنند.

رانندگان بى اعصاب، بخوانند

داروهاى زیادى هر روز براى افرادى که افسردگى دارند 
تجویز مى شود. داروهایى که احتماًال حتى اگر مصرفشان 
هم نکرده باشیم، از عوارض آن آگاه هستیم. داروهایى که 
خواب آلودى شدیدى به ما مى دهند و ما را آزرده مى کنند. 
درست است که خیلى اوقات چاره اى جز مصرفشان براى 
ما وجود ندارد، اما اگر بدانیم کــه در طبیعت مواد غذایى 
وجود دارند که داروى مؤثر و طبیعى براى رفع افسردگى 

هستند چه؟ بد نیســت در کنار درمان ها و مشاوره هاى 
خود، این مواد طبیعى را امتحان کنیم. این مواد درمان ما 
را سرعت مى بخشند و حتى درمان انواع افسردگى هاى 

خفیف هم به شمار مى روند.
از جنسینگ تا زعفران

جنسینگ ریشــه یک گیاه آســیایى یا آمریکایى است. 
پزشکان طب چینى هزاران ســال از جنسینگ استفاده 
کردند تا وضوح ذهنى و انرژى افراد را تقویت کنند و اثرات 
استرس را کاهش دهند. برخى از افراد خواص جنسینگ 

را براى درمان افسردگى هم به کار مى برند.
جالب اســت بدانید که بابونه یک گیاه طبیعى است که 
در درمان افسردگى مى توانیم از آن استفاده کنیم. بابونه 
با ایجاد آرامش اثرات مفیدى روى افرادى که افســرده 

هستند داشته است.
روغن اسطوخودوس، عصاره یک گیاه محبوب است که 
براى آرامش و کاهش اضطراب و اختالالت خلقى مؤثر 
است. اســطوخودوس در مطالعات نتایج 
متفاوتــى دارد و در بســیارى از موارد به 
عنوان داروى مؤثر درمانى براى افسردگى 
مطرح اســت. مثًال مطالعات سال 2013 
نشان داده اســت که مى تواند در کاهش 

اضطراب و بهبود خواب مؤثر باشد.
زعفران گیاهى اســت که اغلب ما آن را 
به شــادى آورى مى شناســیم. برخى از 
مطالعات استفاده از زعفران را براى کنترل 

عالئم افسردگى پیشنهاد کرده اند.
B ویتامین هاى گروه

ویتامین هــاى گروه  B  بــه مغز کمک 
مى کنند که اســیدهاى آمینه را به مواد شیمیایى مغزى 
تبدیل و آن را تقویت کنند. افراد مســن تر از 60 سال که 
جذب ویتامین در بدنشــان کمتر شــده است مى توانند 

بیشترین سود را از این مکمل ببرند. 
فلز روى

پایین بودن سطح روى ممکن است ایمنى بدن را تحت 
تأثیر خود قرار دهد. افرادى که در مواجهه با افســردگى 
روى هم مصرف کرده اند، بهتر از افرادى که روى مصرف 

نمى کردند، بر افسردگى غلبه کردند.

یک متخصص گوش، حلق و بینى گفت: طبق مشاهدات 
بالینى، عالمت جدیدى به صــورت گلودرد و گوش درد 
شــدید یک طرفه در بیماران مشکوك به کرونا مشاهده 

شده است.
دکتر کامران خداکرمى اظهار کرد: از اوایل اردیبهشت  ماه، 
طبق مشاهدات بالینى تعدادى از متخصصان گوش، حلق 
و بینى که در گروه هاى علمى مطرح شد، عالمت جدیدى 
به صورت گلودرد و گوش درد شدید یکطرفه در بیماران 

مشکوك به کرونا مشاهده شده است.
وى افزود: این عالیم که گاهى با ســردرد بسیارشدید یا 
سایر عالیم کرونا همراه بوده است، در غیاب مشکالتى 
نظیر ریفالکس اسید معده و زخم هاى دهانى مشاهده شده 
اســت؛ در معاینه این افراد هیچ اثرى از قرمزى و التهاب 
در ناحیه حلق مشاهده نشده است. خداکرمى ادامه داد: در 
بیش از نیمى از این بیماران، تست کرونا مثبت بوده است 
و همچنین در تعدادى از این افراد، سایر عالیم کرونا نظیر 
بدن درد، سردرد، عالیم گوارشى و عالیم عصبى وجود 

داشته است.
وى اضافه کرد: عالمت بالینى دیگــرى که در این ایام 
مشاهده مى شــود، وجود التهاب دردناك غده تیروئید در 
برخى افراد اســت. با توجه به اینکــه تیروئیدیت در این 
فصل شایع نیست و بیماران بررسى شده نیز از لحاظ سن 
و جنسیت مستعد ابتال به تیروئیدیت نبوده اند مى توان آن 

را از عالیم احتمالى کرونا برشمرد.

این متخصص گــوش، حلق و بینى تصریــح کرد: اگر 
کسى به گلودرد و گوش درد شدید یکطرفه اى مبتال شد 
که بیش از چهار یا پنج روز طول کشــید و علل دیگرى 

مانند ریفالکس اسید معده، عفونت هاى ویروسى منتشر 
درحلق، زخم انتهاى حلق یا زبــان، درد و التهاب دندان 
هاى انتهایى یا مفصل فک و... هم براى آن وجود نداشت 

مى توان به ابتال به کرونا شک کرد. این افراد باید از ماسک 
استفاده و از تماس با دیگران خوددارى کنند و با مراجعه به 

پزشک تحت درمان قرار بگیرند.

گوش درد و گلودرد شدید یک طرفه 
از عالئم احتمالى کرونا

بهترین داروهاى طبیعى ضد افسردگى را بشناسیم

یک فوق تخصص خــون و آنکولوژى با بیان اینکــه وزن زیاد بدن عامل 
بیمارى هاى متفاوتى نظیر قلبى-عروقى، دیابت نوع دوم، انواع خاصى از 
سرطان و آرتروز و آسم است، اظهار کرد: مرض چاقى به عنوان عامل کاهش 

عمر متوسط شناخته مى شود.
دکتر مهیار منصورى اضافه کرد: براســاس آمار موجود، میزان مرگ و میر 
ناشى از چاقى از مجموع مرگ و میر ناشى از چهار سرطان (ریه، سینه، روده 

و پروستات) بیشتر است.
منصورى با اشاره به اینکه در مطالعات جدیدى مشاهده شد حجم ماده سفید 
مغز در افراد چاق نسبت به همتایان الغر کمتر است، افزود: اختالف در ماده 
سفید مغزى این دو گروه، تفاوت چندانى در عملکرد شناختى آنها نشان نداد؛ 

گرچه نتایج و پیامدهاى این تحقیقات هنوز کامل مشخص نیست اما احتمال 
مى رود چاقى و پیرى مغز با یکدیگر مرتبط باشند.

این فوق تخصص خون وآنکولوژى بیان کرد: مرض 
چاقى به عنوان یکى از علل مرگ و میر در سراســر 
جهان شناخته مى شود؛ به طور متوسط، چاقى طول 

عمر را شش تا هفت سال کاهش مى دهد.
وى ادامــه داد: چاقى خطر بســیارى از 

وضعیت هــاى فیزیکــى و ذهنى 
را افزایــش مــى دهــد و این 
همایندى هــاى مرضى اغلب 
به صورت ســندروم متابولیک 
نشان داده مى شوند که ترکیبى 
است از اختالالت پزشکى مانند 

دیابت نوع دوم، فشار خون باال، 
باال بودن کلســترول خون و باال 

بودن ترى گلیسرید خون. منصورى با اشاره به اینکه شدت ارتباط بین چاقى 
و وضعیت هاى خاص متفاوت است، یادآور شد: یکى از قوى ترین آنها ارتباط 
با دیابت نوع دوم است؛ چربى زیاد بدن در 64 درصد موارد در مردان و در 77 

درصد موارد در زنان علت دیابت است.
این فوق تخصص خون و آنکولوژى اظهار کرد: پیامدهاى سالمتى در 
دو طبقه بزرگ قرار مى گیرند؛ آنهایى که به اثرات افزایش توده 
چربى مربوط مى شوند مانند آرتروز، آپنه انسدادى در خواب 
و... و آنهایى که دلیلشــان افزایش تعداد سلول هاى 
چربى است مانند دیابت، سرطان، بیمارى عروق 

قلب، بیمارى کبد چرب غیرالکلى.
وى گفت: افزایش چربى باعث تغییر پاســخ 
دهى بدن به انسولین و در نتیجه مقاومت در 
برابر آن مى شود و چربى انباشته همچنین یک 
حالت قابلیت تشدید التهاب و حالت قابلیت تشدید لخته 

ایجاد مى کند.

چاقى چند سال از عمرتان
 کم مى کند؟

عالمتى که یک سوم کرونایى ها دارند
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بدن، کاهش دهنده چربى خون و محافظت کننده در برابر 
است که مى توان تا حدودىبه کشمش اشعه ها (آفتاب)

آن نیز نسبت داد. 
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خستگى و بى حالى بعد از یک روز کارى طوالنى یک پدیده طبیعى است. براى بازگشت به وضعیت عادى، یک فرد 
سالم به خواب کافى یا فقط آخر هفته نیاز دارد. اما حتى اگر استراحت به شما کمک نمى کند، وقت آن است که به پزشک 

خود مراجعه کنید.
وقتى صبح از خواب بیدار مى شــوید و اگر به سختى لباس مى پوشید و از پله ها 

پایین مى روید و احســاس ضعف مى کنید همه ایــن عالئم مى توانند 
مشکالت جدى سالمتى را نشان دهند. با این حال برخى از آنها به 

طور مستقل قابل حل هستند. نویسندگان کتاب «سیگنال هاى 
هشدار دهنده چراغ قرمز بدن شما»،  برخى علت اصلى خستگى 
 ،D کمبود ویتامین ،B12 مداوم را نام بردند: کمبود ویتامیــن
استفاده از برخى دارو ها، کمبود آهن، افسردگى، مشکالت روده، 

مشکالت قلبى و دیابت. مشــکالت کمبود ویتامین شما با یک 
آزمایش خون ساده تشخیص داده مى شود. اگر آزمایش نتیجه مثبتى 

نشان دهد، به احتمال زیاد به شما توصیه مى شود گوشت، ماهى، لبنیات 
و تخم مرغ بیشترى بخورید. آمپول ویتامین B به صورت پزشکى معموًال 
فقط در موارد شدید تجویز مى شود. در باره مشکل ویتامین D بیشتر در 

معرض نور قرار بگیرید و ماهى و امگا 3 بیشتر مصرف کنید.
در بقیه موارد باید حتماً به پزشــک و یا روانپزشک براى حل افسردگى 

خود رجوع کنید.

چرا همیشه خسته و بى حال هستیم؟

حت به شما کمک نمى کند، وقت آن است که به پزشک 
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست خبرى به 
مناسبت هفته مدیریت مصرف آب و برق گفت: بر اساس نظر وزارت 
نیرو هفته اول تیر ماه با عنوان مدیریت مصرف آب و برق تعیین شده 
است تا توجه آحاد جامعه بر حساســیت کاالى باارزش آب بیش از 

پیش جلب شود.
هاشم امینى با تأکید بر نقش اطالع رسانى بر مصرف بهینه آب بیان 
کرد: شفاف سازى در اطالع رســانى و تقویت حلقه هاى ارتباطى، 
تأمین آب شرب را بدون دغدغه در استان اصفهان تسهیل کرده است.

وى خاطر نشان کرد: اصفهان اولین شهر هوشمند در حوزه آب است و 
این به دلیل ارتباط این شرکت با حوزه شرکت هاى دانش بنیان است 
و اقدامات ما در حوزه کیفیت آب مربوط به دانشگاه علوم پزشکى و 

دانشگاه اصفهان بوده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم تغییر چارت 
سازمانى با یکپارچه سازى شرکت آب و فاضالب شهرى و روستایى 
در استان اصفهان در اواخر سال گذشته اظهار کرد: یکپارچه سازى 
شرکت هاى آب و فاضالب شهرى و روستایى یکى از اقداماتى است 
که در اسفند ماه سال 98 انجام شد و مانند دیگر دستگاه هاى خدماتى 
همچون برق، گاز و مخابرات، این اتفاق در شــرکت آب و فاضالب 
هم رخ داد که با این ادغام 64 شرکت در حوزه شهرى و 30 شرکت 
روستایى در حوزه آب و فاضالب ادغام شدند که این کار هزینه هاى 

دولت را کاهش داد.
وى با بیان اینکه بیش از یک هزار روستا در استان اصفهان وجود دارد 
خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت هاى حوزه آب در کاهش مهاجرت 
روستاییان مؤثر است و در ســال 99 انتظار داریم رویکرد بودجه ها 
روستا محور شود و با یک برنامه جهادى سطح خدمات به روستاها را 

برابر شهرها افزایش دهیم.
امینى افزود: همچنین با نگاه حمایتى دولت به روستاها تعرفه هاى 

روستایى تغییرى نکرده و مانند سال هاى قبل حساب مى شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در خصوص پویش 
"الف ب ایران" اظهار کرد: در این طرح هر هفته در کشور پروژه هایى 
در حوزه آب و فاضالب افتتاح مى شــود. وى با اشاره به اینکه شیوع 
بیمارى کرونا بر پیشرفت اجراى پویش «الف ب ایران»  تأثیر گذاشت 
بیان کرد: اواخر سال 98  هفت پروژه با 785 میلیارد تومان اعتبار در 

قالب این پویش به بهره بردارى رسید.
وى در خصوص دیگر طرح هاى آبرسانى پویش «الف ب ایران» اظهار 
داشت: آبرسانى به شهر باغشاد و هشت روستاى لنجان در اسفند سال 

گذشته از دیگر طرح هاى این پویش بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان خبــر داد: در 
ماه هاى آینده باغبادران به تصفیه خانه بابا شــیخعلى وصل خواهد 
شد  وهمچنین عالوه بر اینها آبرسانى به 19 مجتمع در فالورجان، 
دهاقان و گلشن و 13 روستاى این شهرســتان را در آینده نزدیک 

خواهیم داشت.
وى با اشاره به پروژه اصالح و توسعه شبکه فاضالب شهرى اصفهان 
با اعتبارات فاینانس خارجى تصریح کرد: بازسازى شبکه فاضالب 
شهر اصفهان در خیابان هایى مانند نظر، میر، مشتاق، کمال اسماعیل 
و آبشار در چند سال گذشته با اســتفاده از اعتبارات فاینانس خارجى 
کشور چین انجام شــد و فاز اول این پروژه با 700 میلیارد تومان به 

بهره بردارى رسید.
امینى با اشاره به اینکه احداث شبکه فاضالب محالت پیرامونى شهر 
یکى دیگر از اقدامات این شرکت اســت اظهار داشت: این طرح در 

محالت خیابان امام خمینى (ره)، کاوه و فرودگاه اجرایى شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد:  احداث 
شــبکه فاضالب محالت جى شیر، روشن دشــت، پینارت، شهید 
کشــورى و چند روســتاى اطراف در برنامه این شرکت مشخص 

شده است.
امینى با اشاره به عملیاتى شــدن فازهاى دوم و سوم توسعه شبکه 
فاضالب در شهر داران گفت: شهر اژیه و روستاى هاشم آباد هم به 

شبکه فاضالب مجهز خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در خصوص لزوم 
کاهش مصرف آب در ایام شیوع بحران کرونا توضیح داد: در این ایام 
به واسطه تأکید وزارت بهداشت در شستشوى دست ها با افزایش 18 
درصدى مصرف آب در استان روبه رو بوده ایم که با افزایش دوران 

پیک مصرف تابستان جمعاً افزایشى 40 درصدى را خواهیم داشت.
امینى شیوع بیمارى کرونا را در افزایش مصرف آب شرب و بهداشت 
مؤثر دانســت و ادامه داد: بایــد در حوزه مدیریــت مصرف مردم 
توصیه هاى شرکت آب را جدى گرفته و عالوه بر توجه به پروتکل 

هاى بهداشتى در کاهش مصرف تالش کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به راه اندازى 
واحد تولید آب ژاول در اسفند 98 گفت: در 22 اسفند ظرف مدت 48 
ساعت شرکت آب و فاضالب استان واحد تولید آب ژاول براى کمک 
به بیمارستان ها و شهردارى ها را در اســتان راه اندازى کرد که این 

واحد روزانه هفت هزار لیتر تولید آب ژاول داشته است.
امینى افزود: در سال گذشته 237 کیلومتر از شبکه آب اصفهان اصالح 

و بازسازى شد که امسال به 240 کیلومتر افزایش مى یابد.
وى با اشاره به اینکه مطالعات آبرسانى روستاهاى شهرستان هاى 
مرکز استان، فریدونشهر و اردستان در ســال جارى انجام مى شود 
تصریح کرد: تأمین آب بافــت مرکزى اصفهــان در خیابان هاى 
بزرگمهر، چهارباغ خواجو و بزرگراه آقابابایى نیز با 15 میلیارد تومان 

اعتبار در حال انجام است.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این راستا بیان 
کرد: در این عملیات به آثار باستانى تپه اشرف برخوردیم و در صورت 

تکمیل این پروژه تا حدودى فشار آب این مناطق بهتر خواهد شد.
امینى گفت: براى جبران افت فشار در خیابان گلزار مخزن 10 هزار 
متر مکعبى با اعتبار 12 میلیارد تومان احداث خواهد شد که یکى دیگر 

از اقدامات مهم هوشمندسازى شبکه آب و فاضالب استان است.
وى خاطر نشان کرد: در موضوع پرت آب با 16/1 درصد پرت آب در 
شهرهاى استان مواجه هستیم که استان اصفهان اولین استان کشور 
است که در حوزه کاهش آب بدون درآمد یا همان پرتى آب ورود کرده 
و روستاهاى داراى باالى 35 درصد پرت آب در اولویت برنامه اصالح 

شبکه شرکت آب قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به بازسازى 
تصفیه خانه ها عنوان کرد: در سال 99 تصفیه خانه هایى که بوى بد 
آنها مردم را دچار مشکل کرده بازسازى خواهند شد که از آن جمله 
تصفیه خانه شمال اصفهان، جنوب سمیرم، ورزنه و قهدریجان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه در 
تابستان مجبور به استفاده از آب چاه هستیم خاطرنشان کرد: مصرف 
ماهانه آب هر خانوار در استان اصفهان 11 متر مکعب و در کشور 15 
متر مکعب است در حالى که استاندارد میزان مصرف 20 متر مکعب 

است که نشان دهنده توجه مردم به مقوله صرفه جویى است.
وى در ارتباط با نارضایتى هاى مردم براى افت کیفیت آب در تابستان 
توضیح داد: در برخى مقاطع سال به خصوص دو ماهه تابستان برخى 
از چاه هاى آب در شبکه تأمین آب شهر قرار مى گیرند که این امر شاید 

زمینه برخى نارضایتى ها را فراهم کرده است.
امینى در همین راســتا ادامه داد:  ورود آب این چاه ها به شبکه آب 
شرب شــهر با نظارت هاى دقیق و همکارى مرکز بهداشت استان 
صورت گرفته است و تنها در دو ماهه تابستان به میزان 950 لیتر آب از 

چاه هاى مربوطه به آب شبکه شهر وارد مى شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به آب هاى 
خاکسترى اظهار کرد: در حوزه آب خاکسترى تفاهم نامه اى با سازمان 
نظام مهندسى استان منعقد شد و همچنین با شهردارى اصفهان نیز 
در جلسه اى مطرح شد که واحدهایى که براى پروانه ساخت و پایان 
کار مراجعه مى کنند موضوع آب خاکســترى جزو الزامات ساخت 

ساختمان هاى مسکونى باشد.
امینى تأکید کرد: تا زمانى که سامانه دوم آبرسانى اصفهان با عنوان 
گالب به سامانه آب شرب ما وارد نشــود در مقاطع گرم سال همین 
کمبود آب را خواهیم داشت که امیدواریم در سال آینده بخشى از این 

سامانه به مدار تأمین آب استان بپیوندد.

وى در ارتباط با مصرف آب صنایع استان تصریح کرد: صنایع بزرگى 
چون فوالد مبارکه، ذوب آهن، نیروگاه یا پاالیشگاه اصفهان از پساب 
براى تأمین آب واحد خود استفاده مى کنند و به جاى استفاده از آب 
تازه، فاضالب شهرهاى شاهین شهر، درچه، نجف آباد و فوالدشهر 

را خریدارى مى کنند.
امینى با بیان اینکه فاضالب شــهر چادگان پیشــرفت فیزیکى 70 
درصدى داشته است بیان کرد: این فاضالب تا دو سال آینده احداث 
خواهد شد همچنین تصفیه خانه بابا شیخعلى با سیستمى پیشرفته و 
با سیستم ازن کلر فعالیت مى کند که نگرانى در این خصوص نداریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به بسته 
شدن آب زاینده رود گفت: بسته شدن زاینده رود آب چاه هاى  فلمن 
را تحت تأثیر قرار مى دهد که براى این موضوع ظرفیت انتقال آب از 

تونل اشترجان را افزایش مى دهیم.
وى افزود: شرکت آب و فاضالب استان با وجود کمبودهاى بسیار در 

آب شرب تالشى صد در صدى براى تأمین آب دارد.
امینى با اشاره به فاضالب بیمارستان چمران اظهار داشت: در مورد 
فاضالب بیمارستان ها تأکید داریم با دســتگاهى که بار آلودگى را 
کاهش مى دهد مرحله پیش تصفیه انجام شود که در مورد بیمارستان 

چمران هم این موضوع را مدنظر داشته ایم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در همین راستا افزود: 
مدیران محیط زیست هم ســختگیرى هایى براى این بیمارستان 
قائل شدند چرا که ورود فاضالب به رودخانه غیرقانونى است و باید 

فاضالب قبل از ورود به آب رودخانه تصفیه شود.
■■■

در ادامه این نشست خبرى، مدیر مرکز پایش و کنترل کیفى شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در خصوص کیفیت آب استان گفت: 
خط قرمز شرکت آبفاى استان اصفهان کیفیت آب است و اولویت این 
شرکت تأمین و توزیع آب سالم و بهداشتى است که بر این اساس در 
سطح استان آزمایشگاه هاى متعددى کیفیت آب را از لحاظ میکروبى، 

شیمیایى و فلزات سنگین مورد آزمایش قرار مى دهند.
فهیمه امیرى با اشــاره به تعداد مراکز پایش و کنترل کیفیت آب در 
سطح استان تصریح کرد: در سطح استان 21 آزمایشگاه پارامترهاى 
میکروبى آب را به طور شبانه روز و مســتمر اندازه گیرى مى کنند و 
چهار باب آزمایشگاه از نظر شــیمیایى، میزان امالح موجود در آب 
نظیر کلسیم، منیزیم، نیترات و سولفات موجود را بررسى کرده و دو 
باب آزمایشگاه میزان فلزات سنگین موجود در آب مانند سرب، روى، 

جیوه، کروم و مس را بررسى مى کند.
وى با بیان اینکه در سطح استان اکیپ هایى به صورت مستمر کیفیت 
آب را بررسى مى کنند گفت: در سطح استان عالوه برآزمایشگاه هاى 
ثابت، همه روزه اکیپ هاى ســیار کیفیت آب را از نظر پارامترهاى 

میکروبى، شیمیایى و فلزات سنگین آزمایش مى کنند.
مدیر مرکز پایش و کنترل کیفى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان ادامه داد: در تصفیه خانه آب باباشــیخعلى در حین فرایند 
تصفیه به صورت آنالین EC، PH، مقدار کدورت و کلر باقیمانده 
آب مورد بررسى قرار مى گیرد.  امیرى  با تأکید بر اینکه مردم نگران 
کیفیت آب شرب نباشند و بدانند که ویروس کرونا به هیچ عنوان از 
طریق آب آشــامیدنى انتقال نمى یابد، تصریح کرد: شرکت آبفاى 
اســتان اصفهان حساســیت ویژه اى بر تأمین و توزیع آب شرب با 
کیفیت در سطح استان داشته و از زمان شیوع ویروس کرونا نظارت 
و حساسیت بر تأمین و توزیع آب شرب چندین برابر شده است. مدیر 

مرکز پایش و کنترل کیفى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
اجبار استفاده از آب چاه در زمان کمبود آب اشاره کرد و توضیح داد: 
به دلیل کمبود آب مجبور به وارد کردن آب چاه به مدار در تابســتان 
مى شویم و این طبیعى است که مردم متوجه مخلوط شدن آب شبکه 
اصلى با آب چاه و تا حدودى تغییر مزه آن شده باشند. وى در همین 
راستا با تأکید بر اینکه کیفیت آب هیچ مشکلى ندارد بیان کرد: کیفیت 
آب همواره در حال پایش اســت و کیفیت آب شهر اصفهان از نظر 
عوامل میکروبى شیمیایى و باکتریایى هیچ گونه مشکلى ندارد و تنها 

تغییر ذائقه مردم بخاطر مخلوط شدن با آب چاه است.
■■■

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان اصفهان هم در 
ادامه این نشست با اشاره به میزان مصرف مشترکین خانگى در سال 
99 عنوان کرد: در فروردین و اردیبهشت ماه سال جارى حدود 13/4 
درصد مشترکین خانگى بین 20 تا 40 مترمکعب آب مصرف کردند 
همچنین در این بازه زمانى 0/5 درصد مشترکین خانگى هم بیش از 

40 مترمکعب آب مصرف کرده اند.
رضا رضایى با تأکید بر مصرف بهینه آب تصریح کرد: با شیوع ویروس 
کرونا مردم به لحاظ رعایت پروتکل هاى بهداشــتى آب را بیشتر از 
مواقع دیگر مصرف مى کنند اما توصیه مــى کنیم مردم با توجه به 
منابع محدود آب در اســتان اصفهان در مصــرف صحیح آب دقت 

بیشترى داشته باشند.
وى در همین راســتا ادامه داد: در دو ماهه پایانى سال 98 با توجه به 

شیوع ویروس کرونا مصرف آب نســبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش داشته اســت. رضایى افزود: در دو ماهه ابتدایى سال جارى 
86 درصد مشترکین خانگى بین 0 تا 20 متر مکعب آب طى 30 روز 

مصرف کرده اند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان اصفهان تصریح 
کرد: در حال حاضر الگوى مصرف آب در اصفهان 14 متر مکعب در 
ماه تعریف شده است که انتظار داریم مردم با مصرف درست آب در 
طول ماه مطابق با الگو آب را استفاده کنند تا شاهد تأمین پایدار آب 

شرب در اصفهان باشیم.
وى در همین راســتا در خصوص جریمه یا پاداش مشترکان عنوان 
کرد: مشترکان خانگى که از الگوى مصرف که همان 14 متر مکعب 
به ازاى هر واحد در ماه است تجاوز کنند جریمه مى شوند و اگر الگوى 
14 درصد را رعایت کنند به آنها پاداش تعلق مى گیرد که در ســال 

گذشته 476 هزار مشترك ما مشمول این پاداش شدند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره 
به  افزایش قیمت آب در سال 99 گفت: افزایش قیمت در سال جارى 
انجام شده است و همه مشترکان مسکونى و غیرمسکونى ما 7 درصد 

افزایش بها در قبوض خود را داشته اند.
رضایى با بیان اینکه شــرکت آب و فاضالب براى واگذارى انشعاب 
جداگانه به مجموعه ها استقبال مى کند اظهار کرد: باید این مجموعه ها 
امکانات فنى الزم را داشته باشند چرا که ممکن است نصب تعداد باالى 

انشعابات بر روى شبکه اصلى حوادث را افزایش دهد.
معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
همین راستا ادامه داد: براى جداسازى کنتورهاى مشترکان در یک 
مجتمع به منظور دستیابى به عدالت در هزینه ها کنتورهایى در بازار 
وجود دارد که مشترکان مى توانند براى جداسازى انشعاب ها از این 

کنتورهاى موجود در بازار استفاده کنند.
وى با بیان اینکه در سال گذشته 560 انشعاب غیرمجاز شناسایى شده 

است خاطر نشان کرد: در سراسر استان مقرر شده است تا یک اکیپ 
چهار نفره براى گشتزنى و شناسایى انشعابات غیرمجاز تجهیز شود و 

همه این موارد را در سطح استان شناسایى و رصد کنند.
■■■

در ادامه این نشســت معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش مصرف 
آب در اســتان گفت: افزایش مصرف آب در اصفهان ناشى از شیوع 
ویروس کرونا و رعایت موارد بهداشتى از سوى مردم و افزایش دماى 

هوا و همچنین استفاده از کولرهاى آبى است.
ناصر اکبرى افزود: با پیــش بینى افزایش دماى هــوا در ماه هاى 
گرم سال تیر ماه و مرداد ماه نســبت به سال قبل به طور قطع حدود 
6 درصد عالوه بر 17 درصد وضعیت موجود و در مجموع حدود 23 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشــته مصرف آب استان باالتر 

خواهد رفت.
وى با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف از ســوى مردم و استفاده 
از تجهیزات کاهنده مصرف آب اظهار کــرد: در صورت کاهش 20 
درصدى مصرف آب مى توانیم از پیک تابستان امسال عبور کنیم و 
مردم مى توانند با اســتفاده از تجهیزات کاهنده آب را بهینه مصرف 

کنند.
معاون بهره بردارى و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان اینکه در سال هاى اخیر مجبور به استفاده از آب چاه و 
وارد کردن آن به شبکه آب شرب شده ایم تصریح کرد: این امر با تأیید 
مرکز بهداشت استان و انجام همه آزمایش هاى الزم براى سالمت 

آب بوده که چاه هاى مشکل دار در این موضوع استفاده نمى شوند.
وى در همین راستا با تأکید بر اینکه کیفیت آب شرط اول شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان است خاطر نشان کرد: قطعًا در محالت 
مختلف به دلیل غنى یــا فقیر بودن چاه هــاى زیرزمینى وضعیت 
متغیرى در کیفیت آب محالت داریم اما اکثر مناطق اصفهان تفاوت 

چندانى در کیفیت آب ندارند.
معاون بهره بردارى و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشاره به زیرساخت هاى شبکه هوشمند آب توضیح داد: 
سال 89 اولین سالى بود که زیرساخت سامانه هاى کنترل هوشمند 
در خطوط انتقال آب استان اجرایى شــد که قبل از آن شرکت هاى  
اینچنینى در داخل وجود نداشت اما بعد از سال 90 همه شرکت هایى 

که این زیرساخت ها را اجرایى کردند داخلى بودند.
اکبرى در همین راستا تأکید کرد: به هیچ وجه زیر بار جیره بندى آب در 
سطح استان نخواهیم رفت و با کنترل و درایت که اولویت اصلى کار 
ماست تالش خواهیم کرد عدالت در توزیع و کیفیت آب را بین همه 

شهروندان ایجاد کنیم.
معاون بهره بردارى و توسعه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اشاره به وجود یکهزار و 303 روستا در استان اصفهان خاطر نشان 
کرد: 995 روســتاى باالى 20 خانوار اســتان تحت پوشش آب و 
فاضالب هستند و 80 روستا هنوز تحویل آب و فاضالب نشده است.

وى افزود: 13 دســتگاه آب شیرین کن براى روســتاهایى که آب 
مصرفى آنها کیفیت الزم را ندارد نصب شده است.

اکبرى با بیان اینکه با شــرایط موجود به طور قطع با افت فشار آب 
مواجه خواهیم شد، تصریح کرد: تالش شرکت آبفا توزیع عادالنه آب 
براى تمام مردم در نقاط شــهرى و روستایى است و در صورت عدم 
همکارى مشترکان شاهد افت فشار آب خواهیم بود بنابراین با توجه 
به اینکه اصفهان منابع آبى دیگرى ندارد همواره مردم باید در مصرف 

آب توصیه هاى الزم را رعایت کنند.
وى با اشاره به رسیدگى به روستاهاى غرب استان که با تانکر آبرسانى 
مى شوند، اظهار کرد: در فریدن و شــش روستاى بویین میاندشت 
دستگاه نیترات زدا نصب شده است و برنامه ما ارتقاى کیفیت پایدار 

آب در شهرها و روستاهاى استان است.
معاون بهره بردارى و توسعه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: آبرسانى سیار روســتاهاى غربى در سال آینده کاهش خواهد 

داشت و این روستاها به شبکه آب اصلى وصل خواهند شد.
اکبرى با اشاره بر استراتژى شرکت آب و فاضالب استان در موضوع 
پمپ هاى خانگى گفت: کنتور نویسان و مشترکان هر تماس و اطالعى 
درباره نصب پمپ روى شــبکه آب بدهند با آن برخورد مى شود که با 
تالش شرکت هاى دانش بنیان سعى شده است تا پمپ هاى مخزن دار 
براى مجتمع هاى مسکونى کار گذاشته شود تا دیگر پمپ هاى خانگى 

بر روى شبکه وصل نشوند.
وى در همین راستا افزود: شــرکت آبفا نمى گوید که مردم از پمپ 
استفاده نکنند بلکه اســتفاده از آن باید مطابق با استانداردها و بعد از 
مخزن ذخیره آب باشد و مردم نباید به طور مستقیم روى شبکه پمپ 

آب نصب کنند.

در نشست خبرى مدیرعامل و معاونان شرکت آب و فاضالب استان با اصحاب رسانه تأکید شد

زیر بار جیره بندى آب در سطح استان اصفهان نخواهیم رفت

محیا حمزه


