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سم زدایى تابستانى با شربت خاکشیر!جنگل کارى 3 میلیون  هکتار از اراضى بیابانى فرزند مهراب قاسم خانى به کرونا مبتال شدپاسخ به منتقدان مجازى واکسن زدن بیدوف هم خیال آمدن ندارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هواى گرم 
مى تواند براى 

دیابتى ها 
خطرناك باشد

چهارباغ صاحب تماشاخانه مى شود
3

2

3
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ماجراى فروش 
قلعه تاریخى زواره چه بود؟

رمزگشایى از 
استعفاى وزیر بهداشت

«بالگرد سوارى»
 مسئوالن براى فرار از 

ترافیک؟! 

5

وضعیت بحرانى 
روند افزایش 
شیوع کرونا 
در اصفهان 

گرماى شدید با وجود دیابت مى تواند خطرناك 
باشد. در واقع دماى باال بر سطح گلوکز یا همان قند 

اثر مى گذارد.
پیش بینى ها حاکى از این است که تابستان گرمى را 

پیش رو داریم. از طرفى گرما و فعالیت متوسط...

در حالى که بر اساس اعالم ســامانه «ماسک» 
اســتان اصفهان در حال حاضر در بحران شیوع 
کرونا داراى 14 شــهر با وضعیت سفید و ده شهر 
با وضعیت زرد است، اما سخنگوى دانشگاه علوم 
پزشکى هشدار داده که اصفهان در شرایط بحرانى 

بسترى بیماران کووید- 19 به سر مى برد.
روز گذشــته خبرگــزارى «ایمنــا» در تحلیل 

اطالعات به دست آمده از...

4

ببینیم چه مى شود!ببینیم چه مى شود!
ذوب آهن و شهر خودرو؛ اولین مسابقه اصفهانى ها بعد از تعطیالت کرونایى  لیگ، امروز در مشهدذوب آهن و شهر خودرو؛ اولین مسابقه اصفهانى ها بعد از تعطیالت کرونایى  لیگ، امروز در مشهد

5

کاربرى این پالزاى شهرى با مساحت 600 متر، اجراى تئاتر، برگزارى کنسرت و سمینار است

نیازمند علیه نیازمند
گلر ســپاهان تنها یک کلین شیت دیگر تا رســیدن به رکورد فصل 

گذشته خودش فاصله دارد.
 پیام نیازمند، گلر ملى پوش سپاهان و رکورددار کلین شیت تاریخ لیگ 
برتر در لیگ نوزدهم آمار خیلى خوبى تا اینجاى کار از خودش به جا 

گذاشته و در آستانه شکستن رکورد فصل گذشته خودش است.
نیازمند فصل هجدهم در 30 بازى که براى سپاهان...
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در صفحه 3 بخوانید

شوك قرآن
 166 میلیاردى 

در حراج کریستیز 

لندن براى هنر ایران به پا خاست

رشد عجیب استفاده از موبایل در کشور
همزمان با بى عالقگى مردم به تلفن ثابت
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سپردن سکان هدایت سپردن سکان هدایت 
ذوبى ها به بوناچیچ ذوبى ها به بوناچیچ 

پس از پس از 66 سال  سال 

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در 
هیأت مدیره و بازرسان جامعه حرفه اى مهمانپذیران 

استان اصفهان 
به استناد تبصره ذیل ماده 8دســتورالعمل نحوه تشــکیل و فعالیت تشکل هاى حرفه اى 
تأسیسات گردشگرى و با توجه به نامه شماره 992/123/1654 مورخ1399/03/19  اداره کل 
محترم میراث فرهنگى ،صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان در رابطه با تمدید پروانه 
فعالیت جامعه حرفه اى مهمانپذیران استان اصفهان بدینوســیله به اطالع اعضاى جامعه 
حرفه اى مهمانپذیران مى رساند داوطلبان حضور در هیأت مدیره و بازرسان جامعه از تاریخ 
1399/04/10 الى حداکثر 1399/04/25نسبت به ثبت نام جهت کاندیدا شدن به دفتر جامعه 

مهمانپذیران مراجعه نمایند .
مدارك الزم جهت ثبت نام : 1)پروانه بهــره بردارى 2)گواهینامــه عضویت  3)کارت ملى  

4)مدرك تحصیلى 5)یک قطعه عکس 
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شهاب حسینى 
به اجرا

 بازمى گردد 

آگهى مزایده اجاره شماره 5099003393000001

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى درنظر دارداجاره مجتمع هاى فرهنگى و هنرى را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده، 
با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(www.setadiran.ir )و با شماره مزایده 5099003393000001به صورت الکترونیکى 

واگذار نماید.
زمان انتشار درسایت: 99/04/07ساعت12

مهلت دریافت اسناد مزایده:99/04/23لغایت 99/04/26
تاریخ بازدید:99/04/08لغایت99/04/26

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:99/04/26ساعت13
زمان بازگشایى:99/04/29ساعت9 صبح
زمان اعالم به برنده:99/04/29 ساعت12

شرایط عمومى و توضیحات مزایده دستگاه اجرایى
ضمنا موارد ذیل الزامى است:

-برگزارى مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده(درصورت وجود هزینه مربوطه)پرداخت تضمین شــرکت در مزایده(ودیعه)ارسال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است.
-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات،شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده،قابل مشاهده بررسى و انتخاب است.

-عالقه مندان به شرکت در مزایده باید جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه:021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه(www.setadiran. Ir بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.

م.الف:893646 
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مدتى است که در فضاى مجازى افراد مختلفى در مورد 
اینکه واکسن زدن پیامد دارد و جان فرزندانتان و خودتان 
را به خطر مى اندازد صحبت مى کنند! در ابتدا تصور این 
بود که یک سخن گفتن  ساده از سوى چند غیر متخصص 
اســت که مى توان از کنار آن به راحتى گذر کرد ولى با 
بیان و تکــرار این مبحث این مهــم مدنظر قرار گرفت 
که پاسخى علمى در برابر این سخنان غیر علمى براى 

جامعه گفته شود.
سیماسادات الرى، ســخنگوى وزارت بهداشت در این 
خصوص گفت: متأسفانه برخى افراد در فضاى مجازى 
در زمینه واکسن؛ توصیه هاى غیر علمى و غیر پزشکى 

و در تناقض با سالمت مردم و جامعه مطرح مى کنند. باز 
هم توصیه مى کنیم که به هیچ عنوان به این توصیه هاى 
غیر علمى و ناآگاهانه توجه نکنند. مباحث علمى به هیچ 
عنوان شوخى بردار نیست و این توصیه هاى ناآگاهانه 
باعث تشویش اذهان مردم و به خطر انداختن سالمت 

کودکان این سرزمین مى شود.
الرى با بیان اینکه پس از شیوع کرونا برخى خانواده ها

 از مراجعــه به مراکز بهداشــتى براى تزریق واکســن 
کودکان خــوددارى کردند ادامه داد: با اطالع رســانى 
به موقع از بروز مشــکل در این زمینه جلوگیرى شــده

 است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس یازدهم به تشــریح 
چرایى استعفاى وزیر بهداشت پرداخت.

ابوالفضل ابوترابى با اشاره به دلیل استعفاى وزیر بهداشت 
در هفته هاى اخیر که بعد توســط دولت رد شد، گفت: 
موضوعى که به اســتعفاى آقاى وزیر منجر شد بحث 
و مناقشــه وى با رئیس جمهور و رئیس دفتر وى بر سر 
باز شدن رستوران ها، قهوه خانه ها و به طور کلى مراکز 
تفریحى در شرایط فعلى شیوع کرونا بود. وزیر بهداشت 
معتقد بود از لحاظ کارشناســى نباید اجازه بازگشــایى 
استخرها و رستوران ها داده شــود اما وقتى توجهى به 
نظرات کارشناسى وزیر بهداشــت صورت نگرفت وى 

ضمن خداحافظى از همکاران، اســتعفاى خود را اعالم 
کرد. این نماینده مردم در مجلــس یازدهم گفت: براى 
بازگشت وزیر بهداشت به هیئت وزیران، بزرگان نظام پا 
درمیانى کردند که وزیر بهداشت دوباره بزرگوارى کرده و 

به هیئت وزیران بازمى گردد.
ابوترابى با تأکید بر اینکه نکته مهمى که در استعفاى وزرا 
اکنون مطرح اســت بحث از نصاب افتادن کابینه دولت 
است، افزود: نکته مهم این است که اگر دو وزیر از وزراى 
دیگر دولت استعفا کنند یا به هر دلیلى از سمت خود خارج 
شــوند هیئت وزیران باید از ابتدا رأى اعتماد از مجلس 

 کسب کنند زیرا دولت از حد نصاب خارج شده است.

پاسخ به منتقدان مجازى 
واکسن زدن

رمزگشایى از 
استعفاى وزیر بهداشت

کرونا از زاویه اى دیگر
  ایرنا | معاون کل وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکى گفت: هر 13 دقیقه یک نفر 
بر اثر کرونا در کشور فوت مى کند و هر 33 ثانیه 
یک نفــر در ایران به بیمــارى کووید-19 مبتال 
مى شــود. ایرج حریرچى افــزود: رعایت فاصله 
فیزیکى در حد 85 درصد، اســتفاده از ماسک به 
میزان 80 درصد و پوشش محافظ چشم به میزان 
78 درصد میزان انتقال ویروس را کاهش مى دهد.

سقوط از درخت توت 
یک بانوى الموتى 67 ساله که بر    رکنا |
اثر سقوط از درخت توت آسیب دیده بود با امداد 
هوایى به مرکز درمانى انتقال یافت. مسئول روابط 
عمومى مرکز فوریت هاى پزشکى استان قزوین 
روز شنبه با اعالم این خبر افزود: مصدوم حادثه، 
دچار شکســتگى هاى متعــدد از جمله تروماى 
قفسه سینه و ستون مهره ها شده بود که بالفاصله 
اورژانس هوایى بــه محل حادثه اعزام شــد و 
شخص بیمار براى بررسى بیشتر به بیمارستان 

شهید رجایى قزوین انتقال یافت.

سئوال خاص الناز!
الناز شاکردوســت، بازیگر سینما    بهار |
و تئاتر کشــورمان در جدیدترین پست توییترى 
خود، تصویرى از جشــن تولدش منتشر کرد و 
نوشت:  «من هنوز نمى دانم هرسال که مى گذرد 
یکسال به عمرم اضافه مى شود یا یکسال از عمرم 

کم مى شود.»

مبارزه با نژادپرستى در 
«لوازم آرایشى» 

  ایسنا| سخنگوى شــرکت «لورئال» 
فرانسه که بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت 
آرایشى در جهان است اعالم کرد که از واژگانى 
که معناى سفید و روشن بدهند روى محصوالت 
سفیدکننده پوست خود اســتفاده نخواهد کرد. 
پیش از آن کمپانى چندملیتى «یونیلور» نیز در 
مواجهه با انتقادهاى گسترده در فضاى مجازى 
به حذف واژگانى مشابه با ارجاع هاى نژادپرستانه 
از روى محصوالت پوستى خود اقدام کرده بود. 
«لورئال» و «یونیلور» دو شرکت بزرگ و اصلى 
تولیدکننده کرم هاى سفیدکننده پوست در سطح 
جهان هســتند. این محصوالت بیشتر در آسیا، 
آفریقا و کشورهاى منطقه کارائیب مورد استفاده 
قرار مى گیرند که معموًال داشــتن پوست سفید 

براى مردم خوشایند است. 

استان هاى پالسمایى
  میزان | سخنگوى سازمان انتقال خون 
گفت: در حال حاضر 2350 نفر از بهبود یافتگان 
کرونا براى اهداى پالسما به مراکز انتقال خون 
مراجعه کــرده اند که از این تعــداد 1880 واحد 
پالسما تهیه شده است. بشیر حاجى بیگى متذکر 
شد: در کشور مردم اســتان هاى تهران، فارس، 
خوزستان، اصفهان، خراســان رضوى، گیالن 
و کرمانشاه اقبال بیشترى براى اهداى پالسما 

نشان داده اند.

چنددرصد اجاره نشین 
داریم؟

  مهر | داده هــاى مرکز آمــار حاکى از 
آن اســت که 24 درصد خانوارهاى شــهرى و 
4/5 درصد خانوارهاى روســتایى در ســال 98 
اجاره نشــین بوده اند. همچنین با بررســى روند 
آمار نحوه تصرف مسکن از سال 93 تا سال 98 
متوجه مى شویم که طى این سال ها درصد تصرف 
مسکن ملکى با افزایش روبه رو بوده که این معنى 
خانه دار شدن تعداد بیشترى از خانوارهاست. به 
نحوى که در این آمار از سال 93 تا 98 در مناطق 
شهرى 1/4 درصد و در مناطق روستایى 1/39  

درصد رشد داشته است.

اطمینان رضایى
محســن رضایــى، دبیر    اعتماد آنالین |
مجمع تشــخیص مصلحت نظام درحساب کاربرى 
خود در توییتر نوشــت: «مردم مطمئن باشند با کنار 
زدن هواداران آمریکا و مدیریــت محفلى و وارداتى 
در اقتصاد، پول ملى ما قوى ترین پول منطقه خواهد

 شد.»

سقوط آزاد
نماینده اصفهان در مجلس    دیده بان ایران |
شوراى اسالمى یکى از اولویت هاى فرهنگى جامعه را 
بحث ازدواج عنوان کرد. امیرحسین بانکى پور گفت: 
در هفت یا هشت سال گذشته آمار ازدواج سقوط آزاد 
داشته و حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده است. این 
در حالى است که جمعیت دم بخت ما نه تنها کاهش 
نداشته، بلکه افزایش نیز داشته است. موضوع داراى 
اولویت دیگر بحث طالق است که متأسفانه به عنوان 
یک آسیب جدى در حال تهدید کردن جامعه است. از 
سوى دیگر آمار موالید ما به شدت در حال کاهش است 
که این موضوع باعث خواهد شد نسبت بازنشستگان 

به جوانان روز به روز بیشتر شود.

پرورش دزد
  مهر | آیــت ا... ســید احمد علــم الهدى در 
خطبه هاى مکتوب خود براى نمازگزاران مشــهدى 
گفت: در راه مبارزه با فســاد باید بسترهاى فسادخیز 
داخلى و خارجى را از بین بــرد. وى افزود: دو نکته حائز 
اهمیت در مبارزه با فساد قابل توجه است. یکى اینکه 
ریشه مفاسد اقتصادى، جریان قدرت و ثروت وابسته به 
خارج از کشور است و دیگر اینکه عامل فساد در کشور، 
ساختارهاى نامناسب، فاسدپرور و فسادساز است. آیت ا... 
علم الهدى با بیان اینکه نظام بانکى ما، نظامى است که 
در آن دزد پرورش پیدا مى کند، ابراز کرد: ساختار نظارتِى 

دستگاه هاى نظارتى ما، نظام درستى نیست.

احکام منصورى 
باطل نمى شود

  ایسنا| حســن نوروزى، عضو کمیســیون 
حقوقى و قضایى مجلس شوراى اسالمى در خصوص 
احتمال بطالن احکام صادره از سوى قاضى فاسد در 
پاسخ به این سئوال که آیا احکام صادره از سوى قاضى 
منصورى باطل خواهد شد و آیا امکان بازنگرى در آن 
وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: خیــر بازنگرى در این 
احکام روند خود را دارد. به دلیل اینکه این مســائل، 
مسائل امنیتى و قضایى است باید این سئواالت را از 

آقاى اسماعیلى،  سخنگوى قوه قضاییه بپرسید.

«واشنگتن » هم ایالت مى شود
  فارس| مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه 
با 232 رأى موافق در مقابل 180 رأى مخالف به تبدیل 
شدن شهر واشنگتن دى سى به پنجاه ویکمین ایالت 
آمریکا رأى داد. در حال حاضر واشنگتن دى سى یک 
منطقه فدرال به شمار مى آید و مربوط به هیچکدام از 
ایالت هاى آمریکا نیست. این براى نخستین بار است 
که همه مجلس نمایندگان اجــازه رأى گیرى درباره 
طرح تبدیل واشنگتن  به ایالت را مى دهد. «ترامپ»، 
اعالم کرده در صورت تصویب شدن این طرح آن را وتو 
خواهد کرد چون باعث افزایش تعداد دموکرات هاى 

کنگره خواهد شد.

استعفاى عارف 
  تسنیم| محمدرضا عارف، رئیس شــوراى 
سیاســتگذارى اصالح طلبان که از زمان آغاز به کار 
این شــورا در ســال 94 و پیش از انتخابات مجلس 
دهم ریاست این شورا را در سه دوره متوالى بر عهده 
داشت، از سمت خود اســتعفا کرد. پیش از استعفاى 
عارف، عبدالواحد موســوى الرى، وزیر کشور دولت 
اصالحات نیز که در این سال ها نایب رئیسى شوراى 
سیاستگذارى اصالح طلبان را بر عهده داشت، با انتشار 
بیانیه اى انتقادى از ســمت خود در این شــورا استعفا 

کرده بود.

خبرخوان

آخرین آمار و اطالعات بخش ICT از برخوردارى مردم 
از تلفن و موبایل نشــان مى دهد در یکسال گذشته 25 
میلیون خط موبایل وارد شبکه ارتباطى شده اما ضریب 

نفوذ تلفن ثابت همچنان روند نزولى را طى مى کند.
آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى 
از وضعیت پوشش تلفن همراه و تلفن ثابت در کشور که 
مربوط به پایان ســال 98 است، نشان مى دهد که 118 
میلیون و 25 هزار و 452 سیمکارت در شبکه ارتباطى 
روشن اســت و ضریب نفوذ موبایل از 142 درصد عبور 
کرده است. این در حالى است که در پایان سال 97 تعداد 
مشترکان موبایل در کشور 93 میلیون و 36 هزار و 584 

نفر و ضریب نفوذ نیز 113 درصد اعالم شده بود. با این 
حال در عرض یکســال نزدیک به 25 میلیون شماره 
جدید وارد شبکه شده و ضریب نفوذ نیز 29 درصد رشد 

کرده است.
این میزان رشد، به نوعى طى سال هاى اخیر بى سابقه 
بوده است. چرا که در سال 96 ضریب نفوذ موبایل 110 
درصد بود و در یکسال تا پایان سال 97 به 113 درصد 

رسید. 
هم اکنون در یک رشد عجیب، به شمار سیمکارت هاى 
فعال در شبکه موبایل کشــور، 25 میلیون سیمکارت 
جدید افزوده شده است. بررســى ها نشان مى دهد که 

کاربران در شمال کشــور بیشــترین تعداد دارندگان 
سیمکارت هستند و ضریب نفوذ موبایل در این منطقه 
158 درصد گزارش شده است.  شواهد نشان مى دهد که 
میزان مصرف تلفن ثابت در میان مردم ســال به سال 
کمتر مى شود و طى یکسال اخیر شرکت مخابرات ایران 
حدود 500 خط جدید تلفن ثابت در کشور نصب کرده و 
شمار خطوط منصوبه از 38 میلیون و 459 هزار و 464 
خط در سال 97 به 38 میلیون و 980 هزار و 400 خط در 
پایان سال 98 رسیده است. با این حال تعداد خطوط فعال 
تلفن ثابت، روند نزولى دارد و به نظر مى رســد کاربران 

دیگر تمایلى  به خطوط ثابت نشان نمى دهند.

یک قرآن عصر تیمورى متعلق بــه قرن 15 میالدى از 
ایران در حراج هنر جهان اسالم در کریستیز بیش از هفت 
میلیون پوند (معادل 166 میلیارد تومان)  به فروش رفت 
تا به تنهایى بیش از نیمى از رقم کل این حراج را به خود 

اختصاص دهد.
حراج هنر جهان اســالم و هند در کریســتیز عصر روز 
پنج شــنبه 25 ژوئن (5 تیر) با عرضه 226 اثر هنرى از 
کشورهاى مسلمان و هند برگزار شد و 132 قطعه هنرى 
از این آثار به فروش رسید تا این رویداد نیز همچون سایر 
حراج هاى هنرى که پس از شیوع ویروس کرونا برگزار 
شدند با افت فروش به کار خود پایان دهد. اما این حراج 
که تحت تأثیر عرضه یک قرآن عصر تیمورى ایران بود 
در زمینه رقم فروش تجربه اى موفق داشت و توانست با 
فروش کلى 13/361/000 پوندى به کار خود پایان دهد.
اما آنچه بیــش از هر چیز در این حــراج قابل توجه بود 
رکوردهاى این حراج است که به نام هنر ایران رقم خورد 
و بیش از دو ســوم از فروش کل این حراج به هنر ایران 

اختصاص پیدا کرد.
در این حراج 66 اثر ایرانى شــامل قرآن هاى خطى، آثار 
نگارگرى و خوشنویسى، ســفال، آبگینه و فرش عرضه 
شدند که تنها 41 اثر از آنها با فروش کلى 9/930/750 
رکورد قابــل توجهى بــراى هنر ایــران در حراج هاى 

بین المللى به ثبت رساندند.
اما رکورددار این حراج یک قرآن عصر تیمورى متعلق به 
قرن 15 میالدى از ایران بود که بر روى کاغذ چینى، چاپ 
نقره شده با قیمت پایه 600 تا 900 هزار پوند عرضه شده 
بود که نزدیک به ده برابر قیمت پایه خود به فروش رسید.
در حراج هنر جهان اســالم و هند کریستیز به جز قرآن 
تیمورى، نسخه اى از «تحفه الحرار» (دیوان اشعار جامى) 
و کوزه قرن 13 کاشان که در میان رکوردداران حراج قرار 

گرفتند، 38 اثر هنرى دیگر از ایران به فروش رسید.
یک صفحه نگارگرى با حاشیه هاى خوشنویسى متعلق 
به قــرن 16 تبریز به قیمــت 68/750  پوند؛ یک قرآن 
کامل متعلق به قرن 16 شیراز 55 هزار پوند؛ تابلو نقاشى 
قاجارى به قیمت 37/500 پوند؛ کاشى محراب کاشانى 
متعلق به قرن 13 به مبلغ 35 هــزار پوند؛ یک صفحه 
نگارگرى و خوشنویســى به امضــاى محمد احمدى 
صالح الحسینى متعلق به قرن17 از مدرسه رضا عباسى 

32/500 پوند؛ یک برگ مناجات خطى متعلق به قرن 13 
به قیمت 30 هزار پوند؛ فرش متعلق به قرن 19 به قیمت 
30 هزار پوند و پارچ سفالى با طرح رقصنده متعلق به قرن 

13 به قیمت 20 هزار پوند چکش خوردند.
یک پنل 20  تایى کاشــى متعلق به قــرن 17 به قیمت 
18/750 پوند؛ هاونگ برنجى حکاکى شــده قرن 14 
به ملبغ 18/750 پوند؛ یک صفحــه نگارگرى از معراج 
پیامبر(ص) متعلق به قرن 17 به قیمت 17/750 پوند؛ دو 
جفت قالیچه کرمانى متعلق به محمد بن جعفر در قرن 19 
هر کدام به مبلغ 15 هزار پوند و 13/750 پوند؛ تابلو فرش 
کاشانى قرن 19 به مبلغ 13/750 پوند؛ قالیچه محتشم 
کاشان متعلق به قرن 19 به قیمت 12/500 پوند؛ قالیچه 
بخشــى قرن 19 به قیمت 11/875 پوند؛ قرآن خطى 

سوره یوسف قرن 12 به خط کوفى 11/875 پوند؛ فرش 
تبریزى به امضاى محمود جبارزاده متعلق به قرن بیستم 
به قیمت 11/250 پوند؛ فرش تهرانى متعلق به اوایل قرن 
بیستم به مبلغ ده هزار پوند؛ فرش اصفهانى قرن بیستم 
به قیمت ده هزار پوند و آلبومى از نقاشى و خوشنویسى 

متعلق به قرن 16 به مبلغ ده هزار پوند فروخته شدند.
همچنین فرش اصفهانى قرن 17 به قیمت 8/750 پوند؛ 
فرش بخشى قرن 19 به مبلغ 8/750 پوند؛ فرش متعلق 
به اوایل قرن بیستم به قیمت 8/750 پوند؛ قالیچه کاشانى 
قرن بیستم به قیمت 8/750 پوند؛ چهار برگ قرآن خطى 
عصر صفوى 8/125 پوند؛ مجسمه اى به سبک سلجوقى 
متعلق به قرن 19 به قیمت 8/125 پوند؛ فرش کاشــان 
متعلق به اوایل قرن بیستم به قیمت 8/125 پوند؛ فرش 

کاشانى قرن 19 به قیمت 6/875  پوند؛ یک فرش کناره 
متعلق به اوایل قرن بیستم به قیمت 6/250 پوند؛ قالیچه 
ابریشمى تبریزى به قیمت 5/250 پوند؛ نگاره اى صفوى 
5000 پوند؛  یک صفحه رباعى به خط نستعلیق متعلق به 
قرن 18 به قیمت 5000 پوند؛ فرش هرازى متعلق به قرن 
19 به قیمت 5000 پوند؛ نسخه اى کامل از روضه الصفا 
میرخواند 3/750 پوند؛ مشــک منبت کارى شده متعلق 
به امین ســلطان، وزیر قاجارى به قیمت 3/750 پوند، 
گالبدان متعلق به قرن 17 کرمــان3/500 پوند و یک 
صفحه خوشنویسى عصر صفوى به قیمت 2/500 پوند 
سایر آثار ایرانى بودند که در این حراج به فروش رسیدند.

الزم به یادآورى است در حراج هنر جهان اسالم و هند در 
 کریستیز، 25 اثر ایرانى نیز فروش نرفتند.

لندن براى هنر ایران به پا خاست

شوك قرآن 166 میلیاردى در حراج کریستیز 

فعالیت بانوان در برخى از رشته هاى ورزشى همیشه حواشى 
خاصى همراه داشته است؛ چندى پیش بانوان عالقه مند به 
بوکس خواســتار دریافت مجوز حضور بانوان در این رشته 
رزمى بودند و بــه تازگى نیز بانــوان پاورلیفتینگ و ورزش 
زورخانه اى خواهان حضور در این رشته ها شده اند اما تاکنون 
تصمیم قطعى در مورد این رشته ها گرفته نشده است. مهین 
فرهادى زاد، معاون توســعه ورزش بانــوان وزارت ورزش 
و جوانان در مورد درخواســت فعالیت بانوان در ســه رشته 
پاورلیفتینگ، بوکس و ورزش هاى زورخانه اى گفت: با توجه 
به اینکه در مبانى اعتقادى ما از زن به عنوان ریحانه یاد شده، 
نمى توانیم رشــته اى را قبول کنیم که کل سیستم بدنى و 
فیزیولوژى او را تحت تأ ثیر قرار دهد بنابراین مسائل پزشکى 

و ورزشى  را مورد بررسى قرار مى دهیم.
او در مورد رشته پاورلیفتینگ گفت: اگر بحث پرورش اندام 
را در نظر دارند، به سرعت و پس از دریافت نامه پاسخ منفى 
مى دهیم چون بحث پرورش اندام و حجیم شدن عضالت 
شیوه هاى خود را دارد که با شــرایط زنان جور در نمى آید اما 
مسئوالن پاورلیفتینگ سه حرکت را معرفى کرده اند که دالیل 

خود را هم دارند؛ ما هم از نظر فیزیولوژى و سالمتى آنها را مورد 
بررسى قرار مى دهیم. معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان در 
مورد ورزش زورخانه اى هم گفت: اکنون عکس هایى که از 
بانوان عالقه مند به زورخانه براى ما ارســال کرده اند، تعداد 
انگشت شمارى را نشان مى دهد. آیا هیاهوى این روزها براى

همین نفرات اســت؟ زورخانه براى مردان بوده و لباس آن 
هم کامًال براى مردان اســت مگر اینکه کار دیگرى انجام 
بدهیم. برخى مى گویند یک زمان را به مــردان و زمانى را 
هم به زنان اختصاص دهیم اما در گذشته زنان در این رشته 

فعالیت کرده اند؟ 

«بالگرد سوارى» مسئوالن براى فرار از ترافیک؟! «ریحانه» را چه به زورخانه و پرورش اندام!

همزمان با بى عالقگى مردم به تلفن ثابت

رشد عجیب استفاده از 
موبایل در کشور

استفاده سلبریتى ها از آمبوالنس براى عبور از خطوط ویژه 
و دور زدن ترافیک چند بارى در فضاى مجازى مطرح و 
توسط سازمان اورژانس رد شد. اما جا به جایى مسئولین 
با بالگرد هاى جمعیت هالل احمر شایعه داغى است که 
اخیراً مطرح شده است. این در صورتى است که جمعیت 
هالل احمر تنهــا 17 بالگرد دارد و هــالل احمر هزینه 

نگهدارى از آنها را به سختى تأمین مى کند.
رئیس ســازمان امداد و نجات در این باره گفت: هزینه 
نگهدارى از بالگرد هاى ما بســیار زیاد اســت، بنابراین 
نمى توان بــه راحتى ایــن امکانــات را در اختیار همه 

مســئوالن قرار دهیم و از بالگرد ها براى انتقال مدیران 
استفاده کنیم.

مهدى ولى پور افزود: در مواقع بحرانى، مانند مهار آتش 
زاگرس، مسئوالن استانى براى مدیریت شرایط و نظارت 
بر کار عوامل مختلف، در محل حادثه حضور پیدا مى کنند 
و بر بالگرد ها سوار مى شوند؛ اما قطعًا پرواز تنها براى جابه 

جایى مسئوالن انجام نمى شود.
وى با بیان اینکه در طول ســال تنها یک الى دو بار این 
اتفاق رخ مى دهد، اظهار کرد: اگر در شرایط غیربحرانى، 
ارگان ها نیازمند استفاده از بالگرد ها باشند، تنها مسئوالن 
عالى رتبه، بر اساس پروتکل موجود و طى کردن مراحل 

ادارى، هزینه سفر را پرداخت مى کنند.
ولى پور درباره شــایعه اصرار مسئوالن به پرواز با بالگرد 
براى زودتر رســیدن به مقصد، اذعان کرد: مسئوالن ما 
در سراسر کشور توجیه هســتند که این اتفاق رخ ندهد. 
وى گفت: متأ سفانه در فضاى مجازى چنین شایعه هایى 
منتشر مى شود که بالگرد هاى هالل احمر تاکسى هوایى 
هستند، اما اینطور نیست و مســئوالن چنین تقاضایى 

ندارند.

  معصومه مومى وند/ خبرگزارى ایسنا |
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نهایى شدن 8 پرونده 
اتفاقات 96 و 98

محمدرضـا حبیبـى، رئیـس کل دادگسـترى اصفهان 
در سـخنرانى پیش از خطبه هاى نماز جمعـه گفت: اگر 
خالفى صورت بگیرد، همانند آنچه در سال هاى 88، 96 
و آبان سال گذشته افتاد، یقیناً قاطعانه با دست نشانده ها و 
آشوبگران برخورد خواهیم کرد به گونه اى که امروز هشت 
پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شـده نهایى و حکم مفسد 

فى االرض براى آنها ثابت شده است.

استخرها باز شدند
رئیس هیئت شـناى اسـتان بـا اشـاره به بازگشـایى دو 
استخر روباز در اصفهان گفت: پس از ابالغ دستورالعمل 
بهداشتى از مرکز بهداشت استان از شنبه هفتم تیر، 73 
اسـتخر فعال سرپوشـیده و روباز اسـتان فعالیت خود را 
آغاز کردند. پیمـان گرامى گفت: فعالیت این اسـتخر ها 
مشروط به پذیرش با ظرفیت 50 درصد و رعایت نکات 

بهداشتى است.

مشورت مجازى 
در «اتاق کلمه»

برنامه «اتاق کلمه» با هدف مشورت درباره داستان ها، 
اشـعار و مقاالت و متون ادبى به صورت مجازى برگزار 
مى شود. مدیر مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان گفت: 
برنامه «اتاق کلمه» از سـوى مرکـز آفرینش هاى ادبى 
قلمستان و کتابخانه تخصصى ادبیات وابسته به سازمان 
فرهنگـى، اجتماعـى و ورزشـى شـهردارى اصفهان با 
توجه به شـرایط حال حاضر و مقابله با شـیوع کرونا، به 
صورت مجـازى برنامه ریزى شـده اسـت. الهه رضایى 
اظهار کرد: عالقه مندان براى دریافت نوبت مشـاوره و 
کسب اطالعات بیشـتر در مورد این برنامه مى توانند با 
شـماره هاى 32602014 و 32602740 تماس حاصل 

کنند.

اصالح شبکه آب در یزدانشهر
به  گزارش روابط عمومى آبفا نجف آباد، اصالح شـبکه 
آب خیابان مطهرى یزدانشهر نجف آباد از محل اعتبارات 
جارى این اداره انجام شد. این اصالح به طول 170 متر و 
در اقطار 90 و 110 پلى اتیلن اجرا و موجب شد تا فشار آب 
در خیابان هاى بیستم و بیست ویکم و فرعى هاى مجاور 
مطلوب شده و رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد.

کاهش دما در استان 
کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
گفت: دماى هوا روند کاهشى دارد. آسیه آقایى با اشاره به 
کاهش 2 تا 4 درجه اى دما گفـت: خوروبیابانک با دماى 
39 درجه سـانتیگراد بـاالى صفر و بویین میاندشـت با 
دماى 8 درجه سانتیگراد باالى صفر به ترتیب گرم ترین و 

خنک ترین مناطق استان پیش بینى مى شود.

توافق ساخت
 1150 واحد مسکونى 

توافقنامه ساخت 1150 واحد مسکونى براى مددجویان 
زیر پوشـش کمیتـه امداد امـام خمینـى (ره) در اسـتان 
اصفهان، در آیینى بـا حضور معاون رئیـس جمهورى و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسید. توافق ساخت 
این واحدهاى مسکونى که 150 مورد آن ویژه اردستان 
است، شامگاه جمعه بین مرتضى بختیارى، رئیس کمیته 
امداد امام خمینى (ره) و عباس رضایى استاندار اصفهان به 
امضا رسید و عملیات ساخت آن در آیینى نمادین با حضور 

جمعى از مسئوالن کلنگزنى شد.

نسخه نقاط پرتصادف استان 
معاون راهدارى اداره کل راهدارى اصفهان گفت: در بازدید 
از مناطق پرتصادف اصفهان نسـخه اى بـراى هرکدام 
از نقاط پرتصادف پیچیده و در راسـتاى حل مشـکالت 
این نقاط برنامه ریزى هایى انجام مى شود. فرزاد دادخواه 
اظهار کرد: آمار سه سـال اخیر نقاط پر تصادف اصفهان 

جمع بندى و بازدید از این نقاط شروع شده است.

خبر

شهردار شهر زاینده رود گفت: به دلیل ظرفیت باال و موقعیت 
مناسب، شــهر زاینده رود به عنوان شهر میزبان برگزارى 
مسابقات کشورى و بین المللى ورزش هاى سه گانه کشور 
انتخاب شده اســت. ابوالفضل توکلى در جمع مسئوالن 
شهرستان لنجان با اشاره به امکانات طبیعى و جغرافیایى 
شهر زاینده رود در حوزه گردشگرى، اظهار کرد: این شهر 
به واسطه برخوردارى از طبیعت بکر و همچنین قرار گرفتن 
در بستر رودخانه زاینده رود و دریاچه مصنوعى قایقرانى از 
موقعیت مناسبى براى برگزارى مسابقات مختلف از جمله 
ورزش هاى سه گانه برخوردار است. وى افزود: با توجه به 
پیگیرى هاى انجام شده در ســال 96 برگزارى مسابقات 

کشورى ورزش هاى ســه گانه از کیش به شهر ساحلى 
زاینده رود منتقل شد و متعاقب آن ورزشکاران و تیم هاى 
حاضر در آن دوره از کیفیت برگزارى مســابقات رضایت 
داشتند. شهردار زاینده رود با بیان اینکه این شهر ساحلى به 
عنوان پایگاه مرکزى ورزش هاى سه گانه ایران انتخاب شده 
است، تصریح کرد: در مجمع سالیانه ورزش هاى سه گانه 
به میزبانى استان اصفهان، شهر زاینده رود به عنوان میزبان 
برگزارى مسابقات کشورى و بین المللى این رشته ورزشى 
انتخاب شده اســت. توکلى ادامه داد: برگزارى مسابقات 
ورزشى نیازمند تأمین زیرساخت ها ست به همین دلیل با 

باشگاه سپاهان در این مورد رایزنى کردیم.

در نشست بررسى مشکالت نظام قیمت گذارى محصوالت 
صنایع غذایى مقرر شــد، کمیته کارشناسى براى بررسى 
موارد مبتال به قیمت گذارى و مسائل حوزه برند با حضور 
نمایندگانى از اتاق بازرگانى، سازمان حمایت، انجمن هاى 

این صنعت و استاندارى تشکیل شود.
در این نشســت، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با تأکید بر 
نقش قیمت گذارى عادالنــه در حمایت از مصرف کننده 
و تولید کننده گفت: قیمت گــذارى عادالنه موجب ایجاد 
کمترین آسیب به جامعه مصرفى در التهابات خواهد شد؛ 
همچنانکه مى تواند با در نظر گرفتن سود منطقى، رشد و 

شکوفایى واحدهاى تولیدى را نیز به دنبال داشته باشد. 

مسعود گلشــیرازى با اشــاره به قدمت صنایع غذایى و 
آشامیدنى استان و سهم آن در اشتغال، داشتن نگاه ویژه به 
این صنعت و واکاوى مسائل مبتال به آن را ضرورى دانست. 
گلشــیرازى در ادامه تشکیل کنسرســیوم را در کاهش 
هزینه هاى واحدهاى کوچک و متوسط تولیدى و حضور 
آنها در عرصه رقابت مؤثر دانست و همچنین بر استفاده از 

تکنولوژى روز در صنایع مختلف تأکید کرد. 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با بیــان اینکه نظام قیمت 
گذارى موجود، سیســتماتیک نبوده و در حقیقت سیستم 
چانه زنى است، ایجاد یک مدل قیمتى در قیمت گذارى و 

سیستمى شدن آن را ضرورى دانست . 

نظام قیمت گذارى موجود، 
سیستماتیک نیست

پایگاه ورزش هاى سه گانه 
ایران در شهر زاینده رود

معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان گفت: طرح 
فاز اول پروژه تماشاخانه با توجه به قرارگیرى در محدوده 
طرح ویژه چهارباغ عباســى به منظور دریافت تأییدیه در 
خصوص ارتفاع و کد خاکبردارى به اداره راه و شهرسازى 
ارسال شــده تا پس از گذراندن مراحل قانونى و دریافت 
مصوبات الزم، نقشــه هاى اجرایــى آن تهیه و عملیات 

احداث پروژه آغاز شود.
سید احمد حســینى نیا در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 
تجدید حیــات مرکز تاریخى و ارزشــمند اصفهان براى 
بازیافت هویت، انسجام و ماندگارى آن با احیا و گسترش 
فعالیت هاى گردشگرى، فرهنگى و خرید توأم با گذران 
اوقات فراغت ممکن خواهد بود گفت: در این راستا با هدف 
بهره گیرى از توان هاى توســعه گردشگرى، خدماتى و 
فرهنگى چهارباغ عباسى از مردادماه سال گذشته پروژه 
احداث تماشــاخانه اصفهان در زمینى به مساحت حدود 
1800 مترمربع در مجاورت محور چهارباغ عباسى کوچه 
سپاهان در دستور کار معاونت شهرسازى و معمارى قرار 

گرفت.
حســینى نیا گفت: به منظور انتخاب مشاور براى طراحى 
پروژه تئاتر شــهر، فراخوان ارزیابى کیفى محدودى بین 
هشت گروه مشاور داراى تخصص پیشــینه و برجسته 
تاریخى در محدوده هاى تاریخى برگزار شد و در نهایت 
پس از ارائه پروپوزال توسط سه گروه منتخب، طراح پروژه 

انتخاب شد.
وى با بیان اینکه قرارگیرى پروژه تماشاخانه در جوار بافت 
تاریخى اصفهان خود نوعى قابلیت و محدودیت اســت، 
تصریح کرد: پروژه تماشــاخانه در واقع فرصتى است تا 
از تراکم شهر کاســته و بر فضاى باز شهرى افزوده شود؛ 
پروژه اى که با خود حیاط و حیات شهرى را همراه مى آورد.

حسینى نیا  با بیان اینکه تأثیر اجتماعى پروژه تماشاخانه و 
ردپایى که مى تواند بر شهر و بستر خود بگذارد بسیار حائز 
اهمیت است، گفت: پروژه در طول شبانه روز باعث ایجاد 
حیات زنده شهرى و به همین ترتیب افزایش امنیت شهرى 
مى شود؛ عالوه بر این کاربرى پروژه و برپایى مراسم هاى 

مختلف که بهانه اى براى شکل گیرى آنها بوده از عواملى 
است که بر اهمیت و جایگاه مطلوب پروژه تأکید مى کند.

وى با بیان اینکه در طراحى پروژه تماشــاخانه با توجه به 
همجوارى آن به همراه نوع کاربرى از بناهایى که در مقطع 
تغییرات فضایى از فضاى باز به بسته دارد از قبیل عالى قاپو، 
چهل ستون و تاالر آینه خانه ایده گرفته شده است، تصریح 
کرد: در این پروژه یک پالزاى شــهرى با مساحت حدود 
600 متر در نظر گرفته شــده که با توجــه به اثرى که بر 
محیط شهرى پروژه مى گذارد مى تواند باعث شکل گیرى 

تئاترها و جشن هاى خیابانى و شهرى شود.
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان ادامه داد: 
پروژه تماشــاخانه داراى یک سالن آمفى تئاتر تخصصى 
با ظرفیت حدود 400 نفر، یک سالن آمفى تئاتر کوچک با 
ظرفیت حدود 100 نفر، سه block box با ظرفیت حدود 
100 تا 140 نفر مطابق با استانداردهاى روز دنیاست که 
براى برگزارى نمایش، سمینار و کنسرت هاى موسیقى 

پیش بینى شده است.

چهارباغ صاحب تماشاخانه مى شود
کاربرى این پالزاى شهرى با مساحت 600 متر، اجراى تئاتر، برگزارى کنسرت و 

سمینار است

رئیــس اداره بیابان منابــع طبیعــى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان اظهارداشــت: با تالش ها و برنامه 
ریزى هاى  هدفمند تاکنون توانســته ایــم با اعتبار 
بالغ بر 11 میلیارد و 700 میلیون تومان تســهیالت 
مالى بحــث اجراى طرح جنــگل کارى 3 میلیون و 
200 هزار هکتار از اراضى بیابانى اســتان اصفهان 
در سال گذشته و ســال جدید (جهش تولید) راکلید

 بزنیم.
حسین على نریمانى افزود: خوشبختانه میزان جنگل 
کارى اراضى بیابانى اســتان اصفهان در سال جارى 
در مقایســه با سال هاى گذشــته 40 درصدافزایش 

یافته است.
رئیس اداره بیابان منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان تاکید کرد: یکــى از اصلى ترین برنامه هاى 
اداره بیابان اســتان اصفهان در اجرایى طرح جنگل 
کارى اراضى بیابانى استان اصفهان کنترل فرسایش 
بادى است.جلوگیرى و کنترل فرســایش بادى در 
اســتان اصفهان مى تواند در کاهش گــرد و غبار و 

ریزگرد ها موثر باشد.
او اضافه کرد: از سال هاى گذشته تاکنون هزار هکتار 
از اراضى بیابانى دیگر اســتان را براى اجراى طرح 

ایجاد جنگل هاى دست کاشت در نظر گرفته ایم.

قلعه «سنگ بست» زواره که جزو آثار ثبت شده ملى 
بوده، با وجود داشتن صلح نامه از طریق مزایده رسمى 
به فروش رسیده و این اتفاق با حواشى بسیارى همراه 

بوده است.
قلعه ســنگ بســت از نماد هاى تاریخى زواره است 
کــه در بافت تاریخى شــهر قرار دارد. ایــن قلعه از 
بزرگ ترین و مستحکم ترین قلعه هاى کشور بعد از 
قلعه «الموت» رودبار قزوین اســت که آن را در قرن 
پنجم هجرى قمرى ابوعلى دهدار زواره اى در زمینى 
به وسعت 1500 مترمربع در دوره سلجوقیان و در دو 

طبقه بنا کرده است.
در همین رابطه مهدى مشهدى، رئیس اداره میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشــگرى اردستان در 
گفتگو با « فارس» اظهار کرد: در سال 97 یک دانگ 
از قلعه توسط مالکین به میراث صلح شده بود و یکى از 
مالکین قلعه درخواست خرید قلعه را داشت که دادگاه 

زواره از طریق مزایده و کارشناس رسمى، این ملک 
را به فروش رسانده است. وى افزود: مراحل مزایده و 
فروش بدون اطالع ما بوده است و قیمت کارشناسى 
ارزش واقعى ملک نبوده اســت؛ چنانچه در ســال 
گذشــته اداره میراث دو برابر این قیمت هزینه این 

قلعه کرده است.
حسینعلى میرزایى، رئیس دادگسترى زواره اما در این 
باره اظهار دیگرى دارد و مى گوید: این پالك تعداد ده 
نفر مالک رسمى دارد و اداره میراث فرهنگى اردستان 
نیز اطالع دارد که سه نفر از این ده مالک میزان سهم 

خود را به اداره میراث صلح کردند.
وى افزود: در این پرونده در قالب دســتور فروش به 
نام یکى از مالکان تقاضا شــده و مــا طبق قانون به 
کارشناس رســمى میراث اعالم کرده ایم که ملک 
مذکور از رشته آثار باستانى بوده است و نظریه وى به 
مالکین رسمى ابالغ شده است و اگر مالکین اعتراضى 

نسبتى به ارزیابى این ملک  دارند، اعالم کنند.
رئیس دادگســترى زواره تصریح کرد: بعد از وصول 
نظر کارشــناس، اقدام به برگزارى مزایده از طریق 
روزنامه رسمى آگهى الکترونیک و در مهلت قانونى 
مزایده برگزار شد و کســى به جز کسى که متقاضى 
خرید بود، مراجعه نکرد؛ این شخص مالک 4/5 دانگ 
از قلعه بوده که طى تشریفات قانونى الباقى سهم را 

خریدارى کرده و ششدانگ به نام وى شده است.
وى اضافه کرد: الزم به ذکر هست که خریدار تعهد 
رسمى داده مبنى بر اینکه هر گونه تخریب یا ساخت 

و ساز این بنا با اجازه میراث فرهنگى اردستان باشد.
میرزایى گفت: سئ وال اینجاست که اگر وظیفه میراث 
فرهنگى، صیانت از آثار فرهنگى و تاریخى است، چرا 
زودتر از این جهت اخذ سند رسمى اقدام نکرده  است.

تولید محصــول ریل به عنــوان یکــى از مهمترین 
دســتاوردهاى صنعت کشــور در ذوب آهن اصفهان ، 
صنعت حمل و نقل ریلى کشور را از واردات این محصول 
استراتژیک بى نیاز نموده است . تولید این محصول به 
تدریج با رفع مشکالت و با تکیه بر توان و دانش داخلى 
تالشــگران ذوب آهن اصفهان افزایش چشــمگیرى 

یافته است.
مدیر مهندسى نورد ذوب آهن در این خصوص گفت: در 
سال جارى براى افزایش تولید ریل  تغییراتى در فرایند 
تولید و جمع آورى ریل ایجاد شد که باعث گردید تولید 
این محصول در ســه  ماهه ابتداى سال جارى سه برابر 
مدت مشابه در سال قبل باشــد . در حال حاضر ماهیانه 
حدود 6 هزار تن ریل تولید مى شود و چشم انداز تولید این 

محصول در ذوب آهن ماهانه 10 هزار تن است .
محمد امین یوســف زاده با اشــاره به اینکه ذوب آهن 
اصفهان دو قرارداد کلى براى تامین ریل با شرکت زیر 
ساخت و قرارگاه خاتم االنبیاء و یک قرارداد نیز با شرکت 
گل گهر دارد ، افزود : برنامه امسال ذوب آهن ، تولید  100 
هزار تن ریل تا پایان سال است که بدون شک بیش از 

نیاز مصرفى کشور مى باشد.
یوسف زاده با اشــاره به اقدام ذوب آهن اصفهان جهت 
تولیدریل جدید با عنوان ریل ســوزن گفت : مسئولین 
شرکت ساخت وتوسعه زیربناهاى حمل ونقل کشور در 

بازدید از ذوب آهن اصفهان درخواست ریل سوزن داشتند 
که با ریل E۱ 60 هماهنگ است.

مدیر مهندسى نورد ذوب آهن اصفهان اظهار داشت : این 
شرکت با توجه به اینکه امکان واردات ریل سوزن وجود 
نداشــت و تامین این محصول ارزش ملى دارد و بدون 
توجه به منافع مالى،  طراحى این محصول براى تولید را 
آغاز نمود و امیدواریم طى دو تا سه ماه آینده طراحى آن 
تمام شود و همزمان غلتک ها را نیز در این مدت تامین 
مى کنیم و پیش بینى این است که تا آخر شهریوریا اوایل 
مهرماه ریل جدید که بسیار با ارزش است را براى کشور 

تولید کنیم.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه سفارش ریل سوزن 
امسال 2500 تن است اما مشترى اعالم کرده است تا 
5000 تن نیز تحویل مى گیرد،بیان کرد: سوزن ها مثل 
چهار راه هستند زمانى که از ایســتگاه اصلى به سمت 
شهرى حرکت مى کنیم و قطار مى خواهد تغییر جهت 
بدهد این ریل سوزن به صورت اتوماتیک یا دستى مسیر 

را عوض مى کند.
یوسف زاده افزود: ریل سوزن را تقریباً نیمه آماده تحویل 
مى دهیم سپس مشــترى ســر و ته ریل را تراشکارى 
مى کند تا از این طریق کم کم قطار به خط مورد نظر متمایل 
شود. همان طور که اشاره شد تولیداین محصول کاربردى و 

استراتژیک از اهمیت بسیار خاصى برخوردار است.

جنگل کارى 3 میلیون  هکتار از اراضى بیابانى 

ماجراى فروش قلعه تاریخى زواره چه بود؟

طراحى یک نو ع ریل استراتژیک در ذوب آهن

در حالى که بر اساس اعالم ســامانه «ماسک» استان 
اصفهان در حــال حاضر در بحران شــیوع کرونا داراى 
14 شهر با وضعیت سفید و ده شهر با وضعیت زرد است، 
اما ســخنگوى دانشگاه علوم پزشکى هشــدار داده که 
اصفهان در شرایط بحرانى بسترى بیماران کووید- 19 

به سر مى برد.
روز گذشــته خبرگزارى «ایمنــا» در تحلیل اطالعات 
به دســت آمده از سامانه اطالع رســانى وضعیت شیوع 
بیمارى کرونا در کشور(ماسک) تا هفتم تیر ماه، خبر داد 
که وضعیت استان اصفهان در زمینه کنترل شیوع کرونا 
مناسب اســت به گونه اى که بر اساس نقشه آمارى درج 
شده در این سامانه، این استان در حال حاضر داراى 14 

شهر در وضعیت سفید و ده شهر در وضعیت زرد است.
اما یک ساعت پیش از انتشــار این مطلب در خبرگزارى 
شهردارى اصفهان، خبرگزارى صداوسیما خبر دیگرى را 
در رابطه با وضعیت اصفهان در پیوند با بیمارى کووید- 19 
منتشر کرد که نشان مى داد وضعیت شیوع ابتال به کرونا 

اصًال به آن آرامى که سامانه اطالع رسانى  «ماسک» بر 
آن تأکید دارد نیست.

خبرگزارى صداوســیما که اظهارات جدید ســخنگوى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان را بازتاب مى داد، از قول 
آرش نجیمى نوشت با اینکه بیمارستان هاى الزهرا(س)، 
امین و خورشید مرجع بسترى بیماران کرونا هستند اما 
با شیب تند افزایش تعداد بسترى بیماران کرونا، اکنون 
ظرفیت پذیرش بیمار در بخش هاى مراقبت هاى ویژه 
و تخت هاى بســترى کووید- 19 کالنشــهر اصفهان 
تکمیل شده و وارد مرحله وضعیت بحرانى روند افزایش 

بیمارى شده ایم.
نجیمى افــزود: با ایــن روند افزایش بســترى، تمامى 
بیمارستان هاى اصفهان بیماران کرونا را پذیرش مى کنند. 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در گفتگویى 
که با خبرگزارى «مهر» انجام داد هم با اشــاره به اینکه 
در گام اول ظرفیت پذیرش بیماران کووید- 19 در تمام 
بیمارستان هاى شهر اصفهان افزایش یافته است، تصریح 
کرد: در صورت تــداوم روند موجود امــکان اختصاص 

بیمارستان هاى مرجع با ظرفیت کامل به پذیرش بیماران 
نیز وجود دارد.

وى با اشــاره به کاهش موارد بســترى کووید- 19 از 
اردیبهشــت ماه ســال جارى بیان کرد: با توجه به نیاز 
بیماران مبتال به ســایر بیمارى ها براى دریافت خدمات 
بیمارســتانى، ابتدا دو بیمارســتان غرضى و عیسى بن 
مریم(ع) از فهرست بیمارستان هاى مرجع کرونا حذف 
شدند و سپس ظرفیت بخش هاى ویژه بیماران کووید- 
19 در بیمارستان هاى امین و خورشید نیز کاهش یافت اما 
اکنون خدمات بسترى سایر بیماران پس از مدت ها مجدداً 
از سر گرفته شده است. نجیمى تعداد بیماران بسترى را 
در بیمارستان هاى مرجع کرونا 567 نفر بیان کرد و گفت: 
اکنون 136 بیمار بد حــال در بخش هاى مراقبت هاى 
ویژه تحت درمان هستند. وى  مهمترین عامل افزایش 
بیماران کووید- 19 را رفتار عادى مردم و جدى نگرفتن 
این بیمارى دانست و گفت: شهروندان رعایت بهداشت 
فردى را جدى بگیرند و در این شرایط بحرانى از ماسک 

استفاده کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأمین اعتبار 200 
میلیارد تومانى طرح قطار شهرى بهارستان - اصفهان، به 

شرط همکارى مسئوالن استان موافقت کرد.
محمد باقر نوبخت در حاشــیه بازدید از قطار شــهرى 
بهارستان - اصفهان گفت: ســازمان برنامه و بودجه با 
تزریق این مبلغ از منابع دولــت براى تکمیل طرح قطار 

شــهرى اصفهان– بهارســتان به شــرط انعقاد تفاهم 
نامه اى در خصوص مشــخص کردن زمان تکمیل آن 
در استاندارى موافق است. براین اساس مجرى طرح باید 
تعهد کند، طرح قطار شهرى بهارستان - اصفهان تا پایان 
اسفند امسال آماده بهره بردارى شود و همچنین مشخص 
شود که دولت اعتبار مورد نیاز را در چه بازه زمانى نیاز است  

پرداخت کند.
قطار شهرى بهارستان ادامه خط یک متروى کالنشهر 
اصفهان اســت که اسفند ســال 90 کلید خورد در حال 
حاضر 35 درصد پیشرفت فیزیکى دارد و براى نخستین 
بار در کشور است که در اجراى این طرح از ریل تولید ملى 

استفاده مى شود.

موافقت مشروط با تأمین اعتبار متروى بهارستان

وضعیت بحرانى روند افزایش شیوع کرونا در اصفهان 
آرمان کیانى
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مســابقه تلویزیونى «ایرانیش» با اجراى پوریا پورسرخ به 
منظور حمایت از خانواده و فرهنگ و آداب و رسوم ایرانى 

ساخته مى شود.
این مسابقه تلویزیونى قرار است به مخاطب یادآورى کند 
که آداب و رسوم و فرهنگ غنى و اصیل ایرانى-اسالمى 
در تمامى زمینه ها بهتر از نسخه خارجى آن است. به همین 
دلیل عوامل این برنامه نام «ایرانیش» را با تأکید بر اینکه 
«ایرانیش بهتر از خارجیشه» براى برنامه انتخاب کرده اند.

پیش تولید مسابقه «ایرانیش» سال گذشته آغاز شد و قرار 
بود براى نوروز روى آنتن برود؛ اما ضبط آن به دلیل شیوع 
کرونا متوقف شد و حاال شاهد آغاز ضبط مجدد این برنامه 

هستیم.
دکور برنامه «ایرانیش» جزو بزرگ ترین دکور هاى حال 
حاضر رسانه ملى است و تقریباً 2800 متر مساحت دارد و 20 
تیر ماه اولین قسمت آن روى آنتن خواهد رفت و روز هاى 

دوشنبه و سه شنبه پخش خواهد شد.
اما پوریا پورســرخ درباره علت پذیرش اجراى مســابقه 
«ایرانیش» گفت: پیش از این هم پیشنهاد هایى براى اجرا 
داشتم. در این مدت در شبکه هاى مختلف برنامه هایى را 
بازیگران اجرا کردند که البته برخــى به موفقیت چندانى 

نرسیدند.
وى افزود: معنا و مفهوم اصلى محتواى مسابقه «ایرانیش» 
بازى هاى ایرانى است که فراموش شده؛ ما بر اساس سن 
و سالى که داریم قســمت هایى از این بازى ها را دیدیم یا 
شنیدیم. این مسابقه براى من تداعى کننده بازى هاى دوران 
جنگ است؛ چرا که موقع جنگ و خاموشى ها پدر و مادرم با 

من همین بازى ها را انجام مى دادند.

وى ادامه داد: بعضى بازى هــاى قدیمى با فرمت امروزى 
هم به نمایش گذاشته مى شوند. البته که اگر بازى ها جذاب 
باشند، هیچ وقت محو نمى شــوند. همانطور که فوتبال با 
آمدن تکنولوژى محو نشد. گروه طراح مسابقه «ایرانیش» 
ســعى کردند بازى ها را به گونه اى طراحى کنند که دور از 
تکنولوژى نباشند و همچنین دور از بازى هاى امروز نباشند. 
این شد که همان بازى هاى قدیمى را به روز کردند. همه این 
مطالبى که گفتم بخشى از انگیزه و دلیل من براى پذیرش 

اجراى این برنامه بود.
پورســرخ عنوان کرد: دلیل دوم من براى حضور در برنامه 
«ایرانیش» عوامل این مســابقه بود. آدم هایى که انرژى 
خوبى دارند. خوشــبختانه یک اخالق خوبى که دارم این 
است که دفتر هیچ کارگردانى نمى روم، مگر اینکه در گوگل 
جســتجو کرده و درباره او اطالعات کسب کرده باشم؛ به 

عبارتى با شناخت جلو مى روم.
این بازیگر درباره چالش اجراى مسابقه «ایرانیش» گفت: 
یکى از ویژگى هایى که این برنامه دارد این است که اجراى 
آن به سبک و مدل مرسوم تلویزیون نیست. بازى هایى که 
در این مسابقه طراحى شده اند، به اصطالح خانگى و کوچه 
بازارى هســتند. من به عنوان مجرى این مسابقه، بیشتر 
مى خواهم بین شرکت کنندگان محیط دوستانه ایجاد کنم. 
امیدوارم به واسطه تجربه اى که در بازیگرى دارم و شناختى 
که مردم از من دارند، این برنامه و بازى هایش دیده شوند. 
«ایرانیش» مسابقه اى خانوادگى است و تیم شرکت کننده 
در آن باید خانواده باشند. من هم جزئى از خانواده آنها هستم.

بازیگر روز حسرت اظهار کرد: من براى اجرا با فرزاد حسنى 
و نیما کرمى صحبت کردم و همــواره از کمک هاى آنها 

اســتفاده مى کنم. معتقدم این خط کشى بین بازیگران و 
مدیران چیز پیچیده اى نیســت و خود ما هستیم که به آن 
دامن مى زنیم. یک موقع برنامه مجرى محور اســت، اما 
ایرانیش اینگونه نیست. شاید اگر اینگونه بود، کمتر ریسک 

اجرا را قبول مى کردم.
وى درباره واکنش مجرى ها نســبت به اجراى بازیگران 
افزود: مگر مجرى ها وارد بازیگرى شدند، کسى واکنشى 
نشان داد. اگر چنین واکنش هایى باشــد به نظرم بیشتر 
حسادت است. قبل از پخش برنامه بگویم که نه از تشویق ها 
هیجانى مى شوم و نه از انتقاد ها ناراحت. چراکه حدود 20 

سال است کار مى کنم.
بازیگر سریال «وفا» بیان کرد: اگر همه برنامه ها به بازیگران 
سپرده شود مى توان انتقاد کرد. چراکه مجریان در این حوزه 
تالش خود کرده اند و باید در ایــن حوزه کار کنند. اما من 
خودم را رو به روى آنها نمى دانم و کنار آنها هســتم. قطعًا 
اجراى من با ایراد خواهد بود. مشکل زمانى خواهد بود که 

اجراى دهم من مثل اجراى اولم باشد.
وى ادامه داد: من تمام تالشم را براى اجرا مى کنم و مى دانم 
در یک چیز موفق خواهم بود؛ اینکه من گاردى را برانگیخته 
نخواهم کرد. من مدل زورخانه اى رفتار مى کنم و سرم را 

پایین نگه مى دارم و آداب را رعایت مى کنم.
پورسرخ تأ کید کرد: پیش بینى درباره بازخورد هاى پس از 
پخش مسابقه خیلى سخت است. شما مى گویید من براى 
انگیزه مالى به اجرا آمدم اما اینگونه نیست. یک سریال بازى 
کنم تقریباً همین پول را مى گیرم و سیبل هم نمى شوم. از 
االن مى دانم که بهترین اجرا را هم داشــته باشم، سنگ 

اندازى وجود دارد.

آغاز ضبط «ایرانیش» در دکور 3000 مترى!

 پورسرخ: بهترین اجرا را هم 
داشته باشم، سنگ اندازى  وجود دارد

شقایق فراهانى در فیلم سینمایى «ُگل به خودى» نقش جالب و 
متفاوتى را بازى مى کند. او در این فیلم در نقش یک مرد 
بازى مى کند. فراهانى روز جمعه با گریمى سنگین، 

جلوى دوربین این فیلم رفت.
«ُگل به خودى» اولین ساخته احمد تجرى است 
که در ژانر کودك و نوجوان به تهیه کنندگى على 
قائم مقامى، روز جمعه ششــم تیر در سعادت آباد 

کلید خورد.
شــقایق فراهانى در ایــن فیلم در نقــش یکى از 
کاراکترهاى مــرد به نام «فیــروز»، حضورى متفاوت 
را در ســینماى ایران تجربه مى کند. ابوالفضل رجبى، رایان 
ســرلک، محمدرضا على نیا ، ال آى بشــارت و آرینا تجــرى، دیگر بازیگــران «گل به خودى» 

هستند.
فیلمنامه این اثر نوشته مشترك احمد تجرى و الله قهرمانى است و فضایى رئال، عروسکى و موزیکال دارد.

داستان «ُگل به خودى»، قصه آمال و آرزوهاى تعدادى کودك است که در پرورشگاه زندگى مى کنند و به 
کمک چند عروسک، وارد ماجراهایى فانتزى و جذاب مى شوند.

احمد کاورى، کارگردان سریال «وارش» در تجربه اى جدید سریال 
«پاى بست» را خرداد ماه مقابل دوربین برد تا براى پخش در 

نیمه دوم سال آماده شود.
سریال «پاى بســت» با بازى بازیگران سرشناس 
دنیاى هنر مقابل دوربین رفت و فاطمه گودرزى در 
این سریال با ابوالفضل پورعرب و الهام طهمورى 

همبازى است.
گودرزى با انتشار عکسى در کنار ابوالفضل پورعرب 
از پایان بازى این هنرمند در سریال جدید احمد کاورى 

خبر داد. 
سریال «پاى بست» با داســتانى اجتماعى به نویسندگى سعید 
فرهادى یک ماهى است که در تهران مقابل دوربین رفته است و ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزى، سیروس 
گرجستانى، الهام طهمورى، فریبا متخصص، نســیم ادبى و... بازیگران ســریال «پاى بست» را تشکیل

 مى  دهند.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «گشت ارشاد 3» به تهیه کنندگى و 
کارگردانى سعید سهیلى در تهران آغاز شد.

در اولین روز فیلمبردارى این فیلم مســعود کیمیایى 
بر ســر صحنه این فیلم حضور پیدا کرد، به صورت 
نمادین ایــن فیلم را کلیــد زد و پالنــى از فیلم را 

کارگردانى کرد.
 در اولین روز فیلمبردارى این فیلم ســاعد سهیلى 
و پوالد کیمیایى نیز  به عنــوان دو بازیگر اصلى فیلم 

جلوى دوربین رفتند.
فیلم سینمایى «گشت ارشاد» در سال 91 و «گشت ارشاد 2» 

در سال 95 ساخته شد.

گروه بازیگران فیلــم «ماتریکس 4» راهى برلین شــدند تا کار تولید 
این فیلم را از جایى که با شــیوع کرونا متوقف شده بود، کلید 

بزنند.
در حالى که فیلمســازى از اواســط مارس و با شیوع 
ویروس به طور کل متوقف شد، اما به تدریج کارها در 
حال شروع شدن است. یکى از دالیل این امر شروع 
دوباره فیلمبردارى «ماتریکس 4» اســت که دارد 

دوباره به روزهاى قبل از کرونا برمى گردد.
در تصاویر جدیدى که منتشــر شــده «کیانو ریوز»، 
«کرى-آن ماس» و «نیل پاتریک هریس» را مى توان در 

محل فیلمبردارى این فیلم در برلین مشاهده کرد.
ماه پیش اعالم شد اکران فیلم یکسال به تأخیر مى افتد و به جاى مارس 

2021 در آوریل سال 2022 روى پرده مى رود.
به تازگى گفته شد «چاد استاهلسکى»  براى کمک به فیلمبردارى صحنه هاى اکشن این فیلم با گروه 

سازنده همکارى مى کند.
«ماتریکس 4» یکم آوریل 2022 (12 فروردین 1401) اکران مى شود.

شقایق فراهانى مرد شد!

پایان بازى ابوالفضل پورعرب 
در سریال «پاى بست»

مسعود کیمیایى «گشت ارشاد3» را کلید زد

«کیانو ریوز» و بازیگران «ماتریکس 4» 
راهى برلین شدند

  زهرا منصورى/ خبرگزارى مهر |
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مهراب قاســم خانى، نویسنده ســریال هایى 
همچون «شب هاى برره» با انتشار مطلبى در 
فضاى مجازى اعالم کــرد که فرزندش به نام 
نویان، على رغم رعایت مســائل بهداشتى، به 

بیمارى کرونا مبتال شده است.
قاســم خانى نوشــت: «االن من با یه فرزند 

کرونایى توى خونه چیکار باید بکنم. 
پ.ن اول: اونقدر این چند روزه توى خونه هم 
ماسک زدیم، پشت گوشامون داره زخم میشه. 

پ.ن دوم: آمار ابتال و تلفــات کرونا به همون 
شــدت قبله. اگه مجبورید از خونه بیرون برید، 

تا جایى که امــکان داره رعایت 
کنید.» 

منوچهر هادى، کارگردان سریال «دل» با انتشار 
پستى از تعداد قسمت هاى این ســریال و آغاز 

فصل سوم آن خبر داد.
آخرین قسمت از فصل دوم سریال «دل» هفته 
پیش در شــبکه نمایش خانگى توزیع شــد. در 
روزهاى ابتداى ساخت سریال «دل» اعالم شد 
که این ســریال در دو فصل و 28 قسمت ساخته 
مى شود اما منوچهر هادى کارگردان این سریال 
از ســاخت فصل دیگرى براى این سریال خبر 

داده است.
این ســریاِل منوچهر هادى با بــازى بازیگران 
سرشناس دنیاى هنر روایتگر داستانى عاشقانه 
است که پخش فصل سوم آن به زودى در شبکه 

نمایش خانگى آغاز مى شود.
کارگردان ســریال «دل» با انتشــار این پست 
نوشت: «از صبح چهارشنبه که قسمت بیست و 
هشتم توزیع شــده و فصل دوم به پایان رسیده 
واکنش هاى متفاوتى رو شاهدم که نشون میده 
چقدر این سریال مخاطبشو درگیر کرده و گاهن 
عصبى. گواه این قضیه تعداد کامنتهاســت که 
موجوده و این خواســته ما بوده و هســت. براى 
اولین بار در مجموعه کارهاى خودم با این حجم 
از کامنت و واکنش مواجه شدم که منو غافلگیر و 
بسیار خوشحال کرده. نکته بعدى تعداد قسمت ها 
و فصل هاست این سریال چهل قسمته و در سه 

فصل ساخته شده.»
سریال «دل» روایتگر چند ماجراى در هم تنیده 
است که با ماجراى عاشقى «آرش» و «رستا» و 
به هم خوردن مراسم ازدواجشان با دزدیده شدن 
«رســتا» آغاز مى شــود و در کنار ایــن ماجرا 
داســتان هاى دیگــرى هــم در دل قصه رقم 
مى خورد که مدیریت همه این اتفاقات با «آوا» 

خواهر «رستا» است.
حامد بهداد، ساره بیات، یکتا ناصر، کورش تهامى، 
سعید راد، بیژن امکانیان، افسانه بایگان، نسرین 
مقانلو، مهدى کوشــکى، على سخنگو، مهراوه 
شــریفى نیا، لیال زارع و بهرام افشارى در سریال 

«دل»  ایفاى نقش کرده اند.

فرزند مهراب قاسم خانى 
به کرونا مبتال شد

سریال «دل» 
چند قسمت است؟

شهاب حســینى در تازه ترین فعالیت هایش بعد از بازگشت به ایران، 
قصد دارد تا با ســاخت یک برنامه در فضایى متفاوت به اجرا 

بازگردد.
از آخرین بارى که شهاب حســینى به عنوان مجرى 
در یک برنامه حضور داشــته است، بیش از 12 سال 
مى گذرد و او در این سال ها با حضور در آثار سینمایى 

و سریال ها از این فضا به دور بود.
این برنامــه «همرفیق» نــام دارد و تیم ســازنده 
آن از چهره هاى ســینما و تلویزیون تشــکیل شــده

 است.

شهاب حسینى به اجرا بازمى گردد 

داریوش ارجمند نبود نویســنده و بازیگر خوب را عامل 
بى رونقى بازار سریال ها مى داند و مى گوید با وجود اینکه 
میز کارش پر از سناریوهاى پیشــنهادى براى بازى در 
مجموعه هاى تلویزیونى اســت اما به نظرش هیچکدام 

ارزش ندارند در آنها بازى کند.
این بازیگر باسابقه علت اینکه سریال هاى تلویزیونى دیگر 
جذابیت و جایگاه گذشته را میان مخاطبان ندارند، اینگونه 
عنوان کرد: اینکه سریال ها دیگر مثل قدیم براى مخاطب 
جذاب نیســتند به این دلیل اســت که نویسنده درست 
ندارند، بازیگر درستى ندارند. متن و کسانى که متن را اجرا 
مى کنند باعث جذابیت سریال مى شوند. تلویزیون خیلى 
زیاد برایش مهم نیست. بیشتر ترجیح مى دهد مردم نیم 
ساعتى بخندند و غش غش کنند و بعد بروند پى کارشان.

ارجمند که آخرین سریال تلویزیونى اش «ستایش 3» به 
کارگردانى سعید سلطانى بوده است، درباره امکان حضور 
مجدد در تلویزیون گفت: پیشنهاد کارى زیاد است؛ االن 

روى میز من پر از سناریوهاى سریال هاست اما هیچکدام 
ارزش اینکه من بروم و بازى کنم را نداشتند. من آبرویم را 
با سر سوزن جمع کردم و این برایم مهم نیست که در همه 

جا حضور داشته باشم.
او با بیان اینکه دوران کرونایى را راحت مى گذراند، گفت: 
اغلب در خانه هستم فقط در صورتى که مجبور باشم از 
خانه خارج مى شوم. ما 70 سال است که در خانه  هستیم. 
مرد خانه ایم، مرد کوچه بازار و شب گردى نبودیم. االن 
وسط 5000  کتابم نشسته ام و کتاب مى خوانم. بعضى از 

کتاب هایم را دوبار مى خوانم.
این بازیگر که مجموعه تلویزیونى «خورشید شب» از او در 
حال پخش است، درباره مرحوم محمدعلى کشاورز که با 
او در این سریال همبازى بوده است، عنوان کرد: در سریال 
«خورشید شب» زیاد با مرحوم کشــاورز نبودم و خاطره 
خاصى در ذهنم نیست اما ایشان استاد ما بودند و من بسیار 

دوستشان داشتم. انسان بسیار خوب و مهربانى بودند.

داریوش ارجمند: آبرویم را با سر سوزن جمع کردم
شبکه HBO دوباره «برباد رفته» را به فهرست فیلم هایش 
اضافه کرد و با افزودن توضیحاتى تأکید کرد این فیلم در 

تجلیل از برده دارى نیست.
«بر باد رفتــه» دو هفته پیش از ســوى «وارنر میدیا» از 
فهرست فیلم هاى این شبکه حذف و اعالم شده بود الزم 
است درباره مسائل نژادى فیلم توضیح داده شود. اکنون 
در یک ویدیوى الحاقــى کوتاه «ژاکلین اســتوارت» از 
چهره هاى دانشگاهى ســینما درباره ضرورت اینکه چرا 
این فیلم که محصول سال 1939 است باید در همین فرم 

خودش پذیرفته شود، صحبت کرده است.
استوارت  گفته«دیوید اوسلزینک»، تهیه کننده این فیلم 
همان زمان مى دانست سیاهپوســتان با چه حساسیتى 
این فیلم را تماشــا خواهند کرد و رفتار شخصیت هاى 

سیاهپوست فیلم چگونه زیر ذره بین خواهد بود.
این متخصص ســینما البته یادآورى کرده که «بر باد 
رفته» نگاهى نوستالژیک به گذشته دارد و جنوب را به 
عنوان جهانى از لطف و زیبایى تصویر کرده بدون اینکه از 
وحشیانه بودن سیستم برده دارى که آن جهان بر آن استوار 
بوده، چیزى بگوید. وى یادآورى مى کند که شخصیت هاى 
سیاهپوست فیلم منطبق با کلیشــه هاى نژادى قدیمى و 
به عنوان خدمتگزارانى وفادار به ارباب هاى سفید تصویر 

شده اند. 
این استاد مطالعات فیلم و رسانه همچنین یادآورى مى کند 
سیاهپوســتانى که در فیلم بازى کردند مجاز به حضور در 
پیش نمایش فیلم در جورجیــا نبودند و حتى هتى «مک 
دانیل» که به عنوان اولین فرد آفریقایى-آمریکایى براى 
ایفاى نقش «مامى» موفق به کســب جایزه اسکار شد، 
اجازه نداشت در کنار دیگر بازیگران فیلم در مراسم اسکار 

بنشیند.

«بر باد رفته» برگشت!
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 هفته بیســت و دوم از فصل نوزدهم رقابت هــاى لیگ برتر 
فوتبال، جام خلیج فارس، امروز یک شنبه 8 تیرماه با برگزارى 
پنج دیدار آغاز مى شود که در یکى از این رقابت ها، ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه امام رضا(ع) به مصاف شهرخودرو مشهد 

خواهد رفت.
ویروس کرونا در چند ماهه گذشته جهان را تحت تأثیر خود قرار 
داده و بیشتر فعالیت هاى انسانى را مختل کرد. شیوع گسترده 
این ویروس از اسفندماه سال گذشته در ایران موجب شد تمام 
فعالیت هاى ورزشى کشــور از جمله کلیه مسابقات فوتبال به 
حالت تعلیق در بیاید و مســئوالن امر بــراى برگزارى مجدد 
مســابقات منتظر بهتر شدن شــرایط جامعه و صدور مجوز از 
جانب ستاد مقابله با کرونا شوند. اتفاقى که در نهایت با صدور 
مجوز براى شــروع تمرینات تیم ها از روز سوم خرداد ماه کلید 
خــورده و رقابت هاى لیگ نوزدهم پــس از کش وقوس هاى 
فراوان و تعویق چند باره، به طور رسمى از 4 تیر ماه با برگزارى 
بازى عقب افتاده تیم هاى استقالل و فوالد خورستان آغاز شد.

رقابت هاى لیگ نوزدهم در شرایطى آغاز مى شود که تعدادى از 
تیم هاى حاضر در لیگ مخالف بازگشایى مسابقات بوده و اعتقاد 
داشتند که ادامه مسابقات سالمت جامعه را به خطر مى اندازد. 

مخالفت ها با بازگشــایى مجدد لیگ تــا جایى پیش رفت که 
برخى از تیم ها علیه فدراســیون و سازمان لیگ طومار جمع و 
تهدید به کناره گیرى از لیگ کردند. اما در نهایت ستاد مقابله با 
کرونا و سازمان لیگ تصمیم گرفتند رقابت هاى لیگ نوزدهم 
را با رعایت پروتکل هاى بهداشتى و بدون حضور تماشاگران 

به پایان برسانند.
حال رقابت هاى لیگ برتر فوتبال بعد از یک وقفه چهار ماهه 
از چهارشنبه گذشته از سر گرفته شد و هفته بیست و دوم این 
رقابت ها امروز یک شنبه 8 تیرماه برگزار خواهد شد و ذوب آهن 
در نخستین گام باید به مصاف شــهرخودرو برود. دیدارى 6 
امتیازى که نتیجه آن عالوه بر شــهرخودرو و ذوب آهن براى 
سایر مدعیان از جمله سپاهان، استقالل و تراکتور نیز از اهمیت 

باالیى برخوردار است.
هردو تیم در حالى آماده این دوئل حساس مى شوند که در چند 
ماه گذشته اسیر حواشى گسترده اى شــده و شرایط متعادلى 
ندارند. مالک شهر خودرو جزو مخالفین جدى بازگشایى لیگ 
بود و بارها سازمان لیگ را تهدید به انصراف از رقابت ها کرد؛ با 
این حال، شهرخودرو جزو نخستین تیم هایى بود که تمرینات 

خود را آغاز کرد.

در این سو رادولوویچ، سرمربى ذوب آهن که در شروع نیم فصل 
دوم نتایج قابل قبولى را با این تیم کســب کرده بود، حاضر به 
بازگشت نشده و به طور رســمى خواهان فسخ قراردادش شد 
تا ذوب آهن در آستانه شــروع مجدد لیگ بالتکلیف بوده لوکا 

بوناچیچ را به عنوان سرمربى خود ببیند.
ذوبى ها این هفته باید مقابل تیمى به میدان بروند که در آخرین 
بازى پیش از تعطیلى رقابت ها مقابل پرســپولیس شکســت 
خورده و با ده برد، پنج تساوى و شش شکست 35 امتیازى بوده 
و در رده ششــم جدول جاى دارد. ذوبى ها نیز در آخرین بازى 
پیش از تعطیالت سپاهان را با تساوى یک بر یک متوقف کرده 
و با پنج برد، هفت تساوى و 9 شکست، 22 امتیازى بوده و در 

رده یازدهم جدول قرار دارند.
ذوب آهن چاره اى جز برد مقابل شــهرخودرو نــدارد، فاصله 
امتیازى تیم هاى رده نهم تا شانزدهم جدول بسیار کم بوده و از 
طرف دیگر تیم هاى قعرنشین در هفته هاى پایانى تمام تالش 
خود را براى فرار از سقوط انجام خواهند داد و همین امر موجب 

مى شود که جایگاه ذوب آهن چندان ایمن نباشد.
سبزپوشان اصفهانى مقابل شهرخودرو کار سختى را پیش رو 
دارند. آنها در خط حمله با کمبود مهاجم روبه رو هستند و دارکو 

بیدوف، مهاجم صربستانى ذوب  آهن شیوع کرونا را بهانه قرار 
داده و بازنگشته اســت. از طرف دیگر شــهرخودرو در فصل 
جارى با وجود تغییر کادرفنى در تعطیالت نیم فصل به خوبى 
در بیشتر پست ها تقویت شده و همانند فصل گذشته فوتبالى 
خوب، منطقى و نتیجه گرا ارائه مى دهد. شاگردان سرآسیایى از 
نظم تیمى و هماهنگى باالیى برخوردار بوده و در هنگام حمله 
یا دفاع، پرتعداد ظاهر مى شــوند. نکته مثبت دیگر بازیکنان 
شهرخودرو، بهره ورى باال از فرصت هاى گلزنى است. مهاجمان 
این تیم از کوچک ترین فرصت ها به خوبــى بهره برده و قدر 
موقعیت هاى ایجاد شــده را مى دانند. از طرف دیگر شاگردان 
سرآسیایى در فاز دفاعى نیز بسیار خوب عمل کرده و در لیگ 

تنها 16 گل دریافت کرده اند که آمار خوبى محسوب مى شود.
ذوبى ها مى دانند که اگر به دنبال پیروزى در این دیدار هستند، 
عالوه بر داشــتن تمرکز روانــى و نظم دفاعى بــاال، باید از 

کوچک ترین موقعیت هاى گلزنى بیشترین بهره را ببرند.
دیدار ذوب آهن و شــهرخودرو بازى حساس، جذاب و سختى 
خواهد بود. نیاز هــر دو تیم به برد در کنــار نتایج تقابل  فصل 
گذشــته آنها مى تواند انگیزه دوچندانى براى بازیکنان هر دو  

تیم به وجود آورد.

ذوب آهن و شهر خودرو؛ 
اولین مسابقه اصفهانى ها بعد از تعطیالت کرونایى  لیگ، امروز در مشهد

ببینیم چه مى شود!ببینیم چه مى شود!

لوکابوناچیــچ بــراى بــار دوم بــه عنوان ســرمربى 
ذوبى ها انتخاب شد. او ســومین مربى اى است که در 
فصل نوزدهم لیگ برتر روى نیمکت سبزپوشان خواهد 

نشست. 
پس از شش فصل، تاریخ در ذوب آهن تکرار شده است. 
در ســیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران هم ســه 
مربى هدایت گاندوها را برعهده داشتند که از قضا یکى 
از آنها  همین مربى کروات بود، با این تفاوت که در سال 
93-92 بر خالف فصل جارى، ذوب آهنى ها کار خود را 
در لیگ با سرمربیگرى لوکا شروع کردند اما در ادامه وى 
که نتوانسته بود عملکرد خوبى از خود در این تیم برجاى 
بگذارد به بهانه بیمارى کلیه از جمع سبزپوشان جدا شد. 
اما در فصل جارى او آمده تــا در ادامه رقابت هاى لیگ 
نوزدهم کار نیمه تمام منصوریان و میودراگ رادولوویچ 

را به پایان برساند.
بدقولى رادولوویچ در بازگشت به ایران به علت ترس از 
کرونا، لوکا بوناچیچ و ذوبى ها را دوباره به هم رساند، اما 
به نظر نمى رسد هواداران این تیم از این وصلت دوباره 
چندان خشنود باشند. آنها هنوز فصل سیزدهم لیگ برتر 
را فراموش نکرده اند که گاندوهــا در آن دوره با هدایت 
این مربى کروات، نتایج ضعیفى کسب کردند و در پایان 

رقابت ها در جدول لیگ برتر سیزدهم شدند. 
کارنامه نــه چندان درخشــانى کــه لوکابوناچیچ طى 
ســال هاى اخیر در تیم هاى مختلف از جمله گسترش 
فوالد تبریز، العربى قطر و واراژدین کرواسى از خود برجاى 
گذاشــته نیز خود مى تواند دلیلى بر حقانیت نارضایتى 
هواداران ذوبى ها در مورد انتخاب این سرمربى به عنوان 
سکاندار تیم محبوبشان باشــد. طرفداران سبزپوشان 
اصفهان طى دو سه روز گذشته نارضایتى خود را از این 
تصمیم مسئوالن باشگاه در فضاى مجازى بیان کرده اند. 
برخى از این هواداران حتى به دلیل این انتخاِب به زعم 
آنها نابجا، خواستار اســتعفاى مدیرعامل تیم شده اند.  
مدیرعاملى که چند روز پیش از آن قول داده بود بهترین 

تصمیم را براى آینده ذوب آهن خواهند گرفت و حاال این 
تصمیم آنها با چالش و اعتــراض جدى هواداران مواجه 
شــده، تا جایى که بعضى از آنها معتقدنــد اگر هدایت 
گاندوها در  9 بازى باقیمانده به صلصالى و استکى سپرده 
مى شد بهتر از سپردن سکان این تیم به لوکا بوناچیچ بود. 
اما از حق هم که نگذریم لوکا بوناچیچ آنقدرها هم که این 
دسته از طرفداران سبزپوشان مى گویند عملکرد ضعیفى 
در اصفهان نداشته همانطور که برعکس گاندوها، طالیى 
پوشان دیار نصف جهان خاطرات خوبى را با این سرمربى 
کروات رقم زده اند. آنها با هدایت لــوکا براى اولین بار 
در تاریخ ایران با راهیابى به فینال لیگ قهرمانان آســیا 
توانستند مقام نایب قهرمانى این رقابت ها را از آن خود 

کنند و به جام باشگاه هاى جهان نیز راه یابند. 
البته بازى هاى باقیمانده فرصت زیادى براى تکرار این 
برگ از تاریخ در تیم همشهرى سپاهان نیست، اما چه بسا 
این سرمربى کروات در همین زمان کم بتواند با میدان 

دادن به جوانان این تیم که از ویژگى هاى سرمربیگرى 
اوست، نتایج درخورى کسب کند و رتبه سبزپوشان 

را در جدول لیگ نوزدهم ارتقا دهد. شاید این بار 
او بتواند کار ناتمامش در لیگ ســیزدهم را به 

سرانجام برساند. 
حاال که قرعه هدایــت گاندوها دوباره به نام 
لوکا افتاده و گوى و میدان به او سپرده شده او 
باید از شانس خود استفاده کند و دل هواداران 
ذوب آهن را به دســت آورد و به آنها ثابت 
کند که مدیران این باشگاه در انتخاب او 
اشتباه نکرده اند. سکاندارى لوکابوناچیچ 
در ذوب آهن مى تواند معامله دو سر برد 
باشد؛ در صورت موفقیت او در این امر، 
هم ذوبى ها کارنامه پربارترى از خود در 
فصل جارى برجاى مى گذارند، هم این 
سرمربى 65 ساله مى تواند به مخالفان 
خود اثبات کند هنوز هم مى تواند مثل 
گذشته نتایج قابل قبولى کسب کند.    

بعد از هدایــت ناموفق تیم واراژدین، کمتر کســى فکر 
مى کرد دوباره بخت مربیگرى تیمــى در ایران به لوکا 

بوناچیچ رو کند اما...
 این انتقال کامًال شــبیه به احضار ناگهانى میروســالو 
بالژوویچ کهنســال به فوتبال ایران و دادن هدایت تیم 
بحــران زده مس کرمان به اوســت؛ اتفاقى که 
خود بالژوویچ هم آن را باور نداشــت 
اما در نهایت توانســت در روزهاى 
بازنشستگى با یک قرارداد 800 هزار 
دالرى در ایــران حضور دوباره اى 
داشته باشد و پول خوبى به جیب 

بزند.
حاال این لوکا بوناچیچ اســت 
که در سن 65 ســالگى براى 
بار دوم هدایــت ذوب آهن را 
در شرایطى برعهده مى گیرد 
که این باشگاه اصفهانى پیش 
از او دو مربى گرانقیمت دیگر را 
نیز در اختیار داشته است؛ علیرضا 
منصوریان که جــاى خود را به 
میودراگ رادولوویچ  داد که بعد از 
دریافت بخشى از دستمزدش به 
دلیل ترس از ابتال به کرونا دیگر 

به ایران بازنگشت.
لوکا بوناچیچ البتــه در ابتدا یک 
مربى خوش قریحــه، جوانگرا و 
بازیکن ساز به نظر مى آمد اما بعد 
از اولین شغلش در فوتبال ایران 
(تیم فوالد سال 2003) به مرور 
زمان از قالب یک مربى نوگراى 
اروپایى تبدیــل به یک مربى 
مشابه با ســایر مربیان شاغل 
در لیگ ایران شد. او سال هاى 
سال است که موفقیت چندانى 

در فوتبال نداشته اما به طرز عجیبى هنوز در فوتبال ایران 
به طرز عجیبى مشترى دارد. اگر به ویکى پدیاى این مربى 
کروات مراجعه کنید، خواهید دید که تعداد تیم هاى درج 
شــده در دوران مربیگرى او به قدرى باالست که براى 
پرینت گرفتن از آن باید صفحه را کوچک کرد! او که در 
آخرین شغلش در فوتبال ایران در باشگاه گسترش فوالد 
کار مى کرد، جاى خود را به فیروز کریمى داد که از مربیان 
هم نسل وى به حساب مى آید و اتفاقاً اولین تیم خود را در 

سال شروع مربیگرى بوناچیچ هدایت کرده است.
جالب اســت بدانید لوکا بوناچیچ به جز قهرمانى در جام 
حذفى با سپاهان و صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا با 
همین تیم، هیچ موفقیت قابل ذکر دیگرى ندارد که این 
موفقیت هم مربوط به نزدیک به 15 سال پیش است که 
در مربیگرى یک عمر به شمار مى آید اما ظاهراً لوکا مربى 
است که مدیران ایرانى عالقه خاصى به وى دارند. تا آنجا 
که ایران مهمترین مقصد مربیگرى او محسوب مى شود.

چند نکته درباره بوناچیچ:
   او از سال 1989 سرمربى است. تعداد کمى از مربیان آن 

زمان در کار باقى مانده اند.
  لوکا در اغلب تیم هاى مهم کرواسى مربیگرى کرده 

جز دیناموزاگرب.
  12 تیم ایرانــى در دوره هاى مختلف از لوکا دعوت به 
همکارى کرده اند و ایران مهمترین شریک تجارى این 

مربى محسوب مى شود!
   اولین تیم ایرانى لوکا فوالد بوده در سال 2004. او با 17 

سال فاصله به ذوب آهن آمده است.
  لوکا جمعًا چهار بار در دو تیــم اصفهانى ذوب آهن و 
سپاهان مربیگرى کرده است. مس کرمان و گسترش هم 

دوبار او را استخدام کرده اند.
   العربى، االهلى و الشحانیه سه تیم  قطرى هستند که 

لوکا در آنجا سرمربى بوده.
   این مربى کروات  در دوران مربیگرى 37 بار شــغل 
عوض کرده اســت؛ که ایــن تعداد بیش از ســال هاى 

مربیگرى اوست.

ض جدى هواداران مواجه 
معتقدنــد اگر هدایت 
لصالى و استکى سپرده 
 تیم به لوکا بوناچیچ بود. 
چیچ آنقدرها هم که این 
 گویند عملکرد ضعیفى 
عکس گاندوها، طالیى 
 خوبى را با این سرمربى 
ت لــوکا براى اولین بار 
ل لیگ قهرمانان آســیا 
 رقابت ها را از آن خود 

 نیز راه یابند. 
 زیادى براى تکرار این 
پاهان نیست، اما چه بسا 
بتواند با میدان مان کم
ى هاى سرمربیگرى 

و رتبه سبزپوشان 
د. شاید این بار 
ــیزدهم را به 

 دوباره به نام 
پرده شده او
ل هواداران
 آنها ثابت
خاب او 
وناچیچ 
سر برد 
ن امر، 
خود در 
هم این 
لفان 
مثل
ند.    

مى کرد دوباره بخت مربیگرى
بوناچیچ رو کند اما...

 این انتقال کامًال شــبیه به احض
بالژوویچ کهنســال به فوتبال

بحــران زده مس کرمان
خود بالژوویچ
اما در نهایت
بازنشستگى
ا دالرى در
داشته باش

بزند.
حاال این
که در
بار دو
در ش

که این
از او دو
نیز در اخ
منصوری
میودراگ
دریافت
دلیل تر
به ایران

لوکا بوناچ
مربى خو
بازیکن س
از اولین
(تیم فو
زماناز
اروپایى
مشابه
در لیگ
اس سال

امان از تیم هاى فراموشکار ایرانى سپردن سکان هدایت ذوبى ها به بوناچیچ پس از 6 سال 

دوباره تو لوکا؟شانسى دوباره؛ هم براى لوکا، هم براى گاندوها 

 سخنگوى باشگاه ذوب آهن گفت: اصغر برشان عضو 
ســابق هیئت مدیره باشــگاه از تغییرات به وجود آمده 
استقبال کرد و مشــکلى در این میان وجود نداشت و 

مصاحبه او نیز این موضوع را تأیید مى کند.
احمد جمشیدى درباره جایگزینى محمد کاظمى به جاى 
اصغر برشان در هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن بیان 
کرد: اصغر برشان در دو سال اخیر هر کارى از دستش 
برآمد براى باشــگاه انجام داد، اما ایشــان در شوراى 
شهر اصفهان مشغله زیادى داشت و الزم بود اعضاى 
هیئت مدیره حضور پررنگ ترى در جلسات مجازى یا 
حضورى هیئت مدیره داشته باشند و باشگاه مدت ها به 

دنبال جایگزین ایشان بود. 
وى با رد دلخورى اصغر برشان از جدایى از هیئت مدیره 
باشــگاه ذوب آهن تصریح کرد: ایشــان در مصاحبه 
خود با روى باز در این خصوص صحبت کرده اســت. 
هیچکس به توان ایشان شکى ندارد اما حجم کارى او 
در شوراى شهر و خانه کارگر اصفهان زیاد بود. از طرف 
دیگر مدیرعامل کارخانه همــواره تأکید دارد اعضاى 
هیئت مدیره باشــگاه تلفیقى از جوانان و افراد باتجربه 
باشــند. عضو ســابق هیئت مدیره نیز از این موضوع 
استقبال کرده و مشــکلى در این میان وجود نداشت و 

مصاحبه برشان این موضوع را نشان مى دهد.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن در پاسخ به اینکه آیا دلیل 
این تغییرات بازنشســته بودن اصغر برشان بوده است، 
اظهار کرد : خیر؛ در این خصوص تأکید بر جوانگرایى در 

کنار حضور باتجربه ها بود. 

حجم کار ُبرشان زیاد بود

مرضیه غفاریان

دارکو بیدوف به ایران بازنگشته و مدیران باشگاه 
اصفهانى قصــد دارند پرونــده او را از روش هاى 

حقوقى به سرانجام برسانند.
تیم فوتبال ذوب آهن در شــرایطى آماده شروع 
دوباره رقابت هاى لیگ برتر مى شود که سرانجام 
پس از کش و قوس هاى فراوان درباره سرمربى 
این تیم مشــخص شــد که رادولوویچ دیگر به 
نیمکت مربیگرى ایــن تیم بازنخواهد گشــت 
و مدیران باشــگاه هم لوکا بوناچیچ را به عنوان ســرمربى جدید این تیم اصفهانى 

انتخاب کردند.
یکى دیگر از دغدغه هاى مدیران باشگاه عدم بازگشت دارکو بیدوف است که جانشین 
امیرارسالن مطهرى شد و اتفاقًا آخرین گل سبزپوشــان در دربى اصفهان را نیز در 

تساوى یک بر یک مقابل سپاهان در دقیقه 90 به ثبت رساند.
این بازیکن اما به نظر مى رســد مانند ســرمربى مونته نگرویى تیم قصدى براى 
بازگشــت به ایران ندارد و مدیران باشــگاه مى خواهند پرونده او را از طرق حقوقى 

پیگیرى کنند.
جواد محمدى، مدیرعامل ذوب آهن درباره بازیکنان خارجى تیم اینطور صحبت کرده 
است: «تنها بیدف به ایران نیامده و مارکوویچ از ایران خارج نشده و داخل ایران در این 
مدت تمرین کرده، بیدف هم موظف به بازگشت است و درصورت بازگشت عواقب 

آن به خودش باز مى گردد.» 

گلر سپاهان تنها یک کلین شیت دیگر تا رسیدن به رکورد فصل گذشته 
خودش فاصله دارد.

 پیام نیازمند، گلر ملى پوش سپاهان و رکورددار 
کلین شــیت تاریخ لیگ برتــر در لیگ 
نوزدهم آمــار خیلى خوبى تــا اینجاى 
کار از خودش به جا گذاشته و در آستانه 
شکســتن رکورد فصل گذشته خودش 

است.
نیازمند فصل هجدهــم در 30 بازى که 

براى سپاهان به میدان رفت 15 بار 
دروازه خــودش را بســته نگه 

داشــت که نیمــى از تعداد 
بازى هاست.

نوزدهــم  لیــگ  در  او 
عملکردش تــا کنون بهتر 
بوده و در 21 بازى 14 کلین 
شیت داشــته یعنى دو سوم 

تعداد بازى ها تا کنون.
نیازمند در صورت کلین شیت 
در دیدار هفته بیســت و دوم 
مقابل گل گهر با رکورد فصل 
قبل خودش برابرى کرده و 
اگر در هشــت هفته بعدى 
تنها یک بــار دیگر کلین 
شیت کند از رکورد خودش 

عبور خواهد کرد. 

بیدوف هم خیال آمدن ندارد

نیازمند علیه نیازمند

ى پوش سپاهان و رکورددار
خ لیگ برتــر در لیگ 
ى خوبى تــا اینجاى 
ا گذاشته و در آستانه 
 فصل گذشته خودش 

هــم در 30 بازى که 
5یدان رفت 15 بار 

 بســته نگه 
ى از تعداد 

زدهــم 
ون بهتر 
144 کلین

ى دو سوم 
ن.

کلین شیت 
ـت و دوم 
کورد فصل 
ى کرده و 
ته بعدى
گر کلین 
 خودش
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302012000236 تاریــخ: 1399/03/17- برابر راى شــماره 
139960302012000023 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى سعید قاسمى نژاد فرزند احمد بشماره شناسنامه 643 
صادره از سیرجان در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى با حق 
الشرب از چاه عمیق اختصاصى به مساحت 84. 164872 مترمربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 1 فرعى از 53 اصلى واقع در اراضى مزروعى روستاى قرقر خریدارى از مالک 
رسمى ورثه محمدعلى شفیعى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/8 

م الف:  874010 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/3/177
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302012000237 تاریــخ: 1399/03/17- برابر راى شــماره 
139960302012000021 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالقاســم اســفندیارپور فرزند حبیب ا... بشماره 
شناسنامه 348 صادره از سیرجان در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى با حق الشرب از چاه عمیق اختصاصى به مســاحت 84. 164872 مترمربع 

مفروز و مجزى شــده از پالك 1 فرعى از 53 اصلى واقع در اراضى مزروعى روستاى 
قرقر خریدارى از مالک رسمى ورثه مرحوم محمدعلى شفیعى محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/24 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 99/4/8 م الف:  874778 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و 

امالك فریدن/3/185
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقاى ایوب رمضانى فرزند غالمرضا با ارائه یک برگ استشهادیه محلى 
که هویت شهود طى شماره 42509- 1399/04/03 دفترخانه اسناد رسمى 155 تیران 
گواهى شده مدعى مفقود شدن سند مالکیت دو سهم مشاع از 2304 سهم ششدانگ 
قنات پالك ثبتى 72 فرعى از ســه اصلى دیون بخش دوازده ثبت اصفهان شده که 
در دفتر 3 صفحه 44 ذیل شماره 4 ثبت و سند شماره 214884 به نام ایران مظاهرى 
صادر گردیده است. سپس طى ســند انتقال 65414- 1394/09/24 دفترخانه اسناد 
رسمى 41 تیران به ایوب رمضانى انتقال شده اســت. اینک برابر ماده 120 اصالحى 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این 
آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم 
مى گردد. م الف: 892340 سید محمدحســن مصطفوى- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك تیران و کرون/4/112

یک دانشمند ارشد ســازمان جهانى بهداشت روز جمعه 
گفت: حدود 90 درصد مردم دنیا در برابر بیمارى کووید-19 
آسیب پذیرند و به همین دلیل، این ویروس ممکن است به 

حیاتش ادامه دهد.
دکتر «سومیا سوامیناتون» خاطرنشان کرد: مطالعات اخیر 
براى بررســى وجود یا عدم پادتن ویروس کرونا در سرم 
خون مردم نشان مى دهد اکثریت مردم دنیا هنوز در برابر 
این بیمارى آسیب پذیر هســتند. وى در ادامه افزود: فکر 
مى کنم بهترین راه براى پایان دادن به شیوع این بیمارى، 
به خصوص در مرحله مزمن آن کشف واکسن آن در اسرع 

وقت است.

کرونــاى جدید یکــى از هفت نــوع ویروس شــناخته 
شــده «کرونا» اســت که باعث ایجاد بیمارى در انسان 
مى شــود. چهارگونه از این نوع ویروس ها عالیمى شبیه 
سرماخوردگى خفیف ایجاد مى کنند و سه گونه دیگر باعث 
ایجاد بیمارى هاى حاد تنفسى مى شوند که در مواردى به 
مرگ منجر مى شود. سازمان جهانى بهداشت بعد از ابتالى 
بیش از 121 هزار نفر در سراسر جهان به این بیمارى آن را 

«همه گیر جهانى» اعالم کرد.
نهاد متولى مسائل پزشکى در اتحادیه اروپا توصیه کرده 
اســتفاده از داروى «رمدســیویر» براى درمان بیمارى 

«کووید-19» ( کروناویروس 2019) مجاز شناخته شود.

وزیر بهداشت گفت: تصور من این است که پیک بیمارى 
کرونا در استان خوزستان تا چند روز آینده افت خواهد کرد.

ســعید نمکى در نشســت با مجمع نمایندگان اســتان 
خوزســتان، اظهار کرد:  اولین موارد ابتال به کووید- 19 
در خوزستان که گزارش شــد، به همکارانم تأکید کردم 
که خوزســتان را دریابید چون با همه استان هاى کشور، 
از نظر اقلیم و فرهنگ متفاوت است. خوزستان را خوب 
مى شناسم و در سیالب هاى سال گذشــته دوبار به این 
استان سفر کردم و حتى یک مورد اپیدمى بیمارى در این 

استان نداشتیم.
نمکى خاطرنشــان کرد: در خوزســتان با اپیدمى تقریبًا 

ســنگینى روبه  رو هســتیم و تنها راه نجات ما، همدلى، 
وفاق و هماهنگى است و باید دو کار مهم انجام دهیم؛ اول 
آموزش به مردم براى حفظ فاصله مورد توجه قرار گرفته و 
شاهد همراهى براى رعایت پروتکل ها در مشاغل و مردم 
باشیم. دوم به همدیگر کمک کنیم تا این موج بیمارى را 

سپرى کنیم.
وى افزود: برآورد من این اســت که پیــک بیمارى در 
خوزســتان تا چند روز دیگر افت خواهد کرد اما نیازهاى 
بیماران بسترى در ICU بیمارســتان هاى خوزستان را 
لحظه به لحظه رصد و پیگیرى مى کنم. در تالشــیم تا 

کمبودها را جبران کنیم.

90درصد مردم دنیا در برابر 
کرونا آسیب پذیرند

پیک کرونا در خوزستان 
افت خواهد کرد

«جانسون» 
سوژه سریال شد

یک سریال درام با پس زمینه ویروس    مهر |
کرونا و شـیوع جهانى آن و شـیوه برخـورد «بوریس 
جانسون»، نخست وزیر بریتانیا با کنترل این بیمارى 
و عوارض آن، در دست سـاخت قرار گرفت. جانسون 
که خودش به دلیل کووید -19 شدیداً مریض شد و به 
بخش مراقبت هاى ویژه رفت، به شدت به دلیل اعمال 
خود پیش و طـى دوران پاندمـى مورد انتقـاد گرفته 
است. «مایکل وینترباتم»، کارگردان فیلم قصد دارد 
لنز دوربین خود را معطـوف داغ ترین موضوع امروز و 
شـاید آینده بریتانیا یعنى بوریس جانسون و مدیریت 

پاندمى کروناویروس توسط او بکند.

میکروب علیه ویروس
دکتر هانیه السـادات اجتهـد از اعضاى    ایرنا |
هیئت علمى پژوهشگاه و فعال در عرصه میکروبیوم 
گفت: مطالعات نشـان مى دهند افرادى کـه از تنوع 
میکروبـى باالیـى در دسـتگاه گـوارش برخوردارند، 
سیسـتم ایمنى قـوى تـرى دارنـد و شـدت بیمارى 
کووید - 19 در آنها خفیف تر اسـت. وى، شهرنشینى 
و سـبک زندگى پر اسـترس مدرن را از جمله عوامل 
تأثیرگذار بر کاهش تنوع میکروبى بدن انسان خواند و 
گفت: مصرف غذاهاى کم فیبر، فرآورى شده و آماده، 
مصرف بى رویه آنتى بیوتیک ها و استفاده بیش از حد 
از شوینده ها و مواد ضدعفونى کننده، میکروب هاى 

مفید براى سالمت بدن را از بین مى برد.

تاسیس 
شرکت سهامى خاص کیمیا فرآیند افق زنده رود درتاریخ 1399/03/26 به شماره ثبت 64845 به شناســه ملى 14009210219 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : اخذ کارت بازرگانى از گمرکات داخلى و خارجى در راستاى تحقق اهداف شرکت 
، گشایش حساب ، اعتبار اسنادى ، تسهیالت و اعتبارات ریالى و ارزى ، ضمانت نامه ها و حواله جات ، فاینانس و ریفاینانس نزد بانکها ، موسسات مالى و شرکتهاى 
داخلى و خارجى صرفا در راستاى تحقق اهداف شرکت ، انتقال تکنولوژى از خارج به داخل کشور و طراحى مهندسى ، خرید ، اجرا و نصب و بهره بردارى کلیه پروژه 
هاى نفت و گاز و پتروشیمى و فوالد بجزاستخراج و اکتشاف و بهره بردارى ازمعادن نفت وگاز و پتروشــیمى ، انجام کلیه خدمات و فعالیت هاى دانش بنیان اعم از 
خدمات فنى و مهندسى و بومى سازى تجهیزات و قطعات ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و 
ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و 
خصوصى - شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، 
اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رکن الدوله شرقى ، کوچه خرم اول 32 [37] ، کوچه نیلوفر 38 ، پالك 16 ، ساختمان 
نیلوفر ، طبقه دوم ، واحد غربى کدپستى 8157687116 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 115/11190 مورخ 1399/02/31 نزد بانک پست بانک 
شعبه مرکزى با کد 0803 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى میثم سهرابى با شماره ملى 1290879672 به نمایندگى از افق صنعت زنده رود به شناسه 
ملى 10260659335 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدمیالد مدرس به شماره ملى 1270298496 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدمهدى مدرس زاده به شماره ملى 1290661014 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق 
ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه 
پورکبیریان به شماره ملى 1271518554 به سمت بازرس على البدل به مدت یک ســال مالى خانم زهرا موحدیان عطار به شماره ملى 1292129451 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (892200)

تاسیس
شرکت سهامى خاص راد بافت ایرانیان درتاریخ 1399/02/09 به شماره ثبت 4750 به شناسه ملى 14009105909 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید,فروش,تولید,توزیع,صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى از جمله تولید و نساجى و بافندگى انواع 
پارچه از جمله پیراهنى شلوارى و سایر پارچه ها, 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، 
شــرکت 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 نجف آباد ، بخش مهردشت ، شهر دهق، محله شهرك صنعتى ، خیابان فرعى اول[شبنم] 
، خیابان نهم[شقایق] ، پالك 0 ، 6-4 ، طبقه همکف کدپستى 8541946971 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدى منقسم به 1000 
سهم 100000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 124 مورخ 1398/10/14 نزد بانک بانک شهر 
شعبه جابر انصارى با کد 440 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا معجل به شماره ملى 0072698306 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فریبا معجل با شماره ملى 0450179133 به نمایندگى از ورت باف ایران به شناسه ملى 10861403656 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى منصور توکلى دهقى به شماره ملى 1092337326 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 با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سعید رمضانى به شماره ملى 0060063939 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک سال مالى آقاى ناصر توکلى دهقى به شماره ملى 1092080619 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. گواهى بانکى شماره 1014 1398 340 مورخ 1398/10/14 

صحیح است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (892115)

آگهى تغییرات
شرکت تالشگران اندیشه ورز مهام سهامى خاص به شماره ثبت 60182 و شناسه ملى 14007492490 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید کیانى شــماره ملى1284591611 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - على کیانى شماره 
ملى0081637128 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - احمد رضا کیانى شماره ملى 0010872078 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد مالى و تعهدآور شرکت با امضاى مدیرعامل به همراه مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاى دو عضو دیگر متفقاً به 
همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل بشــرح ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل واگذار گردید : اداره امور شرکت طبق مواد 
الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت ( مصوب 1347) و اساسنامه شرکت. اجراى مصوبات هیئت مدیره و انجام وظایفى که بموجب ماده 41 

اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (892221)

آگهى تغییرات
شرکت نایلون چاپ نگین سهامى خاص به شماره ثبت 1707 و شناســه ملى 10260338511 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمرضا هادى سیچانى به کدملى 1282696815 و محمدباقر هادى سیچانى به کدملى 1282696661و 
ابراهیم هادى سیچانى به کدملى 1288521456 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. محبوبه هادى پور به کدملى 
1283543974 و آصفه میرزا باقریان حسین آبادى به کدملى 1282728091 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (892108)

آگهى تغییرات
شرکت نایلون چاپ نگین سهامى خاص به شماره ثبت 1707 و شناسه ملى 10260338511 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمرضا هادى ســیچانى کدملى 1282696815 به سمت مدیرعامل - محمدباقر هادى 
سیچانى کدملى 1282696661 به سمت رئیس هیات مدیره - ابراهیم هادى سیچانى کدملى 1288521456 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاى هیأت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (892104)

روى موج کووید-19

ابتالى 120 نفر به کرونا در یک مراسم عروسى، ابتالى 
57 نفر هرمزگانى در عروسى به کرونا، در تشییع جنازه 
در کهگیلویه و بویر احمد بیش از 20 خانم به کرونا مبتال 
شدند، یک مبتال به کرونا در همدان 48 نفر را آلوده کرد، 
70 نفر در مراسم عروسى در شهرستان قشم و 73 نفر نیز 
در مهمانى در بندرعباس به کرونا مبتال شدند و ابتالى 
40 نفر به ویروس کرونا در یک عروسى در چهارمحال 
و بختیارى. اینها تنها چند نمونه از اخبار ابتالى افراد به 

کرونا پس از شرکت در مراسم عروسى و عزاست.
80 درصد مبتالیان به کرونا ناقالن خاموشى هستند که 
به راحتى مى توانند بیمارى مرگبار را به دیگران منتقل 
کنند شاید خود بى عالمت باشــند و بهبود پیدا کنند، اما 
افراد مبتال به بیمارى هاى زمینه اى، کودکان و سالمندان 
در معرض خطر هســتند و شــرکت در مراسم عروسى 
براى آنها بــه مثابه آغوش باز کــردن براى مرگ هاى 
کرونایى اســت البته ناگفته نماند که افراد سالم هم در 
امان نیســتند و به گفته وزیر بهداشــت 12/6 درصد از 
فوتى هاى کرونایى هیچ بیمارى زمینه اى نداشتند پس 
هر طور که حساب کنى شرکت در مراسم عروسى بوى 
مرگ مى دهد و باید در این روز هاى کرونایى دور آن را 

خط کشید.
مراسم عزا هم دست کمى از عروسى ندارد، شرکت در 
مراسم  عزا با تعداد باالى افراد که در برخى استان هاى 
کشور مرسوم است، هم عامل ابتال به کرونا در بسیارى از 
مناطق کشور محسوب مى شود، خانواده اى که چند هفته 
قبل عزادار بودند حاال به همراه شمارى از بستگانشان که 
در مراسم شرکت کرده بودند، دوباره عزادار شده بودند 
چرا که کرونا در مراســم عزا هم مثل عروسى مجلس 

گردانى مى کند و رحم ندارد، برخى از بستگان هم پس 
از شرکت در مراسم عزا به کرونا مبتال شده بودند و حاال 
روى تخت بیمارستان با کرونا مبارزه و آرزو مى کنند که 
دوباره بتوانند عزیزانشان را ببییند و جان سالم به در ببرند.

این روز ها شاهد آن هستیم که مردم به دنبال بازگشایى ها 
فکر مى کنند که کرونا تمام و شرایط عادى شده است، 
ماشین هاى عروسى در خیابان هاى سطح شهر به وفور 
به چشم مى خورند و مراســم عزا با جمعیت باال برگزار 
مى شــوند، غافل از آنکه کرونا نه تنهــا ضعیف و تمام 

نشده بلکه به گفته وزیر بهداشــت چموش تر هم شده
 است.

ایرج حریرچى، معاون کل وزارت بهداشت درباره اینکه 
هر یک فرد آلوده به کرونا چند نفر دیگر را آلوده مى کند و 
شرکت در مراسم عروسى و عزا چقدر خطر ابتال به کرونا 
را افزایش مى دهد، گفت: اگر یک فرد آلوده به ویروس 
کرونا فاصله گــذارى اجتماعى را رعایت نکند، مى تواند 
430 نفر را در یک ماه آلوده کند و اگر فرد آلوده به کرونا 
فاصله گذارى اجتماعى را رعایت نکند، این عدد به یک 

تا دو  نفر کاهش پیدا مى کند.
وى بیان کرد: در برخى استان ها مراسم  به ویژه مراسم 
عزا با ایل و طایفه و شرکت 700 تا چند هزار نفر برگزار 
مى شود و افراد در روز هاى پنج شنبه، چون مراسم   ایل و 
تبارى است، پس از شرکت در یک مراسم عزا به مجلس 
عزادارى دیگرى مى روند و موجب انتقال ویروس کرونا 

از مراسمى به مراسم دیگر مى شوند.
حریرچى گفت: ما موردى داریم که در یک استان 120 

نفر در یک مراسم عروسى به کرونا مبتال شدند.

کروناپاشى در عروسى و عزا! 
مردى که پــس از مدت ها بیمــارى، ویروس 
کرونا را شکســت داد پس از دیدن صورتحساب 

بیمارستان دچار حمله قلبى شد.
«مایکل فلور»، مرد 70 ساله آمریکایى به دلیل 
ابتال به ویــروس کووید- 19 بــه مدت 62 روز 
در بیمارســتان بســترى بود. او یقین داشت که 
دیگر امیدى به زنده ماندنش نیست و از پرستار 
خواســت تا با خانواده اش تماس بگیرد تا از آنها 
خداحافظى کند. اما این مرد زود ناامید شده بود، 
چراکه ســرانجام ویروس را شکست داد و آماده 
ترخیص از بیمارستان بود. این در حالى است که 
بازگشت به آرامش و خوشــحالى او مدت زمان 

زیادى طول نکشید.
زمان ترخیص پس از آنکه صورتحســاب مدت 
بسترى، به او تحویل داده شد، مایکل دچار حمله 
قلبى و دوباره براى مدتى در بیمارستان بسترى 
شد. این صورتحساب شــامل 181 برگ بود که 
3000 مورد از هزینه ها در آن چاپ شــده و حتى 
چهار سنت نیز فراموش نشده بود.  کل هزینه در 
این مدت 1122501.4 دالر بــود. پس از آنکه 
مایکل پیگیرى هاى الزم را انجام داد متوجه شد 
که بیمه کل هزینه ها را پرداخت مى کند و پس از 

آن حال روحى و جسمى اش بهتر شد.
به گفته مایکل، زمانى که او صورتحساب را دید 
با خودش گفــت کــه  اى کاش قربانى ویروس 

کرونا شده بود.

قدرت صورتحساب 
بیمارستان

 بر کرونا غلبه کرد!
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گرماى شدید با وجود دیابت مى تواند خطرناك باشد. در واقع دماى 
باال بر سطح گلوکز یا همان قند اثر مى گذارد.

پیش بینى ها حاکى از این است که تابستان گرمى را پیش رو داریم. از 
طرفى گرما و فعالیت متوسط تا زیاد مى تواند باعث تعریق شدید شود 
و افراد مبتال به دیابت ممکن است دچار کم آبى و در نتیجه افزایش 

سطح گلوکز خون شوند.
برخى از عوارض دیابت مانند آســیب به رگ هاى خونى و اعصاب 
مى تواند بر روى غدد عرق شما نیز تأثیر گذاشته و نگذارد به وظیفه اش 
عمل کند؛ بنابراین بدنتان به آن اندازه که باید نمى تواند خنک شود و 
این مى تواند به فرسودگى ناشى از گرما و همچنین گرمازدگى شدید، 

که از فوریت هاى پزشکى است، منجر شود.
مبتالیان بــه دیابت، در دماى باال ســریع تر دچــار کم آبى بدن یا 
«دهیدراته شدن» مى شوند. ننوشــیدن کافى مایعات مى تواند قند 
خون را باال ببرد، قند خون بــاال مى تواند موجب افزایش 
ادرار کــردن و در نتیجه 
کم آبى بدن شــود و 
بدین ترتیب 

ممکن است فرد در یک چرخه  معیوب و خطرناك گرفتار شود.
درجه حرارت باال و گرما مى تواند موجب گشادشدن رگ هاى خونى 
و در نتیجه تغییر نحوه استفاده بدن از انسولین شود؛ بنابراین ممکن 
است الزم باشد قند خونتان را بیشتر از قبل چک کنید و متناسب با آن 

ُدز انسولین و آنچه مى خورید و مى نوشید را تنظیم کنید.
حتى وقتى هواى بیرون خیلى گرم به نظر نمى رسد، ترکیب گرما و 
رطوبت هوا مى تواند خطرناك باشــد. به این صورت که وقتى عرق 
روى پوست شما تبخیر یا به اصطالح خشک مى شود، باعث کاهش 
گرما و خنک شدن شما مى شود. این خنک شــدن در رطوبت باال 
سخت تر اســت؛ زیرا عرق هم نمى تواند تبخیر شود. پس عالوه بر 
دماى هوا حواستان به رطوبت هم باشــد. به عنوان مثال، اگر درجه 
حرارت 32 درجه سانتیگراد باشد، ولى شــاخص رطوبت باال باشد 

باعث شود دما 40 درجه سانتیگراد احساس شود.
نکاتى که باید در دماى باال رعایت کنید. حتى اگر تشنه نیستید، به 
مقدار کافى آب و مایعات بنوشــید تا دچار کم آبى نشوید. سوپ ها، 
چاى سبز بدون قند، آب گوجه فرنگى، آب گرم و لیمو، آب دوغ و ... 

گزینه هاى خوبى هستند.
لباس هاى گشاد، سبک و رنگ روشن بپوشید. وقتى بیرون هستید، 
از کرم ضدآفتاب و کاله اســتفاده کنید. آفتاب ســوختگى مى تواند 
سطح قند خونتان را با تحریک یک واکنش استرسى در بدن به طور 
ناگهانى باال ببرد؛ بنابراین هر وقت خواستید از منزل بیرون بروید با 
لباس مناسب از خودتان در برابر نور خورشید محافظت کنید و پس 
از 15 دقیقه به سایه بروید. پابرهنه راه نروید و همیشه از پاهاى خود 
محافظت کنید. مراقب باشید که گاهى یک زخم کوچک در پایتان 
که در اثر برخورد با جسمى نوك تیز ایجاد مى شود مى تواند 

به یک عفونت جدى تبدیل شود.

پزشکان و متخصصان توصیه مى کنند که 
افراد همراه با مصرف قرص آب میل کنند 
تا دچار مشکل نشــوند، اما هستند افرادى 
که قرص هایشان را با هر مایعى به جز آب 
میل مى کنند و از پیامد هاى منفى ناشى از 

عملشان هیچ نمى دانند.
مواد دارویى با مایعاتى به جز آب، در مواردى 
که بدون تجویز پزشک یا توصیه داروساز 
صورت گیرد، مى تواند اثر قرص ها را از بین 
ببرد. مصرف بدون آب برخى قرص ها نیز 
موجب ایجاد مشکالت زیادى در فرد بیمار 
مى شــود بنابراین بهترین نوشیدنى براى 

خوردن قرص ها، آب معمولى است.
هدف اصلى از سفارش به مصرف «قرص 
با آب»، به دلیل باز شدن ماده مؤثره آنها در 

معده و تأ ثیر در درمان است. مصرف بدون 
آب برخى قرص ها به دلیل ســاختار آنها، 
ممکن است موجب ایجاد مشکالت زیادى 

در ناحیه مرى فرد بیمار، شود.
خوردن قرص ها با نوشــابه، آبمیوه یا حتى 
شــیر آب جوش و گرم و البتــه چاى داغ 
به علت حــرارت آن مشــکالتى به وجود 

مى آورد.
عالوه براین، کافئیــن موجود درچاى خود 
مخرب دارو است؛ بسیار مشاهده شده است 
که خوردن برخى آنتى بیوتیک ها با شیر یا 
نوشیدن آبمیوه هاى ترش به علت اسیدى 
بودن آنها، خاصیت درمانــى دارو را از بین 
برده و در مواردى موجب تخریب ســاختار 

دارو شده است. 

 مسواك بسترى مناســب براى رشد انواع 
ویروس ها و باکترى هــا از جمله عامالن 
آنفلوآنزا و ســرما خوردگى است. به همین 
دلیل انجمن ملى دندان پزشــکى توصیه 
مى کند که هرسه ماه یکبار مسواك خود را 
تعویض و حداقل یکبار در هفته آن را ضد 

عفونى کنید.
مطالعات نشان مى دهد که استفاده نادرست 
از طرفین مسواك سبب تجمع باکترى ها 
مى شــود. هرچه مدت زمان اســتفاده از 
مسواك و عدم ضد عفونى آن طوالنى تر 
باشد خطر تجمع میکروارگانیسم هاى مضر 
نیز بیشتر خواهد بود. عاملى دیگر که باید در 

نظر گرفت، تیوب خمیر دندان است.
درصورت استفاده مســتقیم از دهانه تیوب 
خمیر دندان برروى رشــته هــاى مویى 
مسواك آلودگى گسترش مى یابد. هنگامى 
که خمیردندان را بر روى رشته هاى مویى 
مى فشــارید تماس آنها با یکدیگر سبب 
آلودگى مى شود. طبق گفته مراکز کنترل 
و پیشــگیرى از بیمارى هــا، حتى پس از 
ضد عفونى نیز امکان آنکه مسواك بتواند 
باکترى هاى مضــر را افزایش دهد وجود 

دارد.
خوشبختانه باید گفت که دفاع بدن در مقابل 
باکترى هاى مسواك به قدرى هست که 
دچار عفونت ناشى از میکروب هاى روى 
مسواك نشویم به همین دلیل ما به درستى 
شاهد میکروب هاى روى مسواکى که در 
دستشویى یا هر جاى دیگر قرار مى دهیم 

نیستیم.
با راه هاى پیشگیرى از آلوده شدن مسواك 

آشنا شوید:
مسواك را در دستشــویى و نزدیک توالت 
قرار ندهید. قبل از مسواك زدن، مسواك را 
بشویید. مسواك خود را خشک نگه دارید. 
مســواك را به حالت ایســتاده قرار دهید. 
هرگز از مســواك دیگران استفاده نکنید. 
هر ســه تا چهار ماه یکبار مسواکتان را دور

 بیاندازید.

هواى گرم مى تواند براى 
دیابتى ها خطرناك باشد

را باال ببرد، قند خون بــاال مى تواند موجب افزایش  خون
ادرار کــردن و در نتیجه 
کم آبى بدن شــود و 
بدین ترتیب 

نکاتى که باید در دماى باال رعا
مقدار کافى آب و مایعات بنوشـ
چاى سبز بدون قند، آب گوجه ف

گزینه هاى خوبى هستند.
لباس هاى گشاد، سبک و رنگ
از کرم ضدآفتاب و کاله اســتفا
سطح قند خونتان را با تحریک
ناگهانى باال ببرد؛ بنابراین هر و
خودتان در براب لباس مناسب از
15 دقیقه به سایه بروید. پابره 5از
محافظت کنید. مراقب باشید
که در اثر برخورد با جس
به یکعفونت

ورزش منظم، فعالیــت آنزیم آنتى اکســیدان را افزایش 
مى دهد و این افزایش فعالیــت، به کاهش خطر عفونت و 

التهاب در چشم مى انجامد.
بر اساس مطالعه اى که نتایج آن در شماره اخیر نشریه بین 
المللى بیمارى هاى چشم منتشر شد دویدن منظم، خطر 
ابتال به آب مروارید را کاهش مى دهــد. ورزش منظم، با 
تقویت دفاع آنتى اکسیدانى بدن در برابر تخریب ناشى از 

رادیکال هاى آزاد، از عدسى چشم مراقبت مى کند.
بر اســاس این مطالعه که بر روى 170 هزار نفر انجام شد 
هر قدر فعال تر باشــید کمتر احتمال دارد به آب مروارید 
دچار شــوید که یک بیمارى مرتبط با افزایش سن است. 
کاتاراکت، کدر شدن عدسى چشم است که با پیرى بروز 

مى کند.
95 درصد از موارد کاتاراکت با پیــرى مرتبط اند و به طور 
معمول در سنین پس از 40 سالگى بروز مى کنند. با اینکه 
مکانیزم دقیق این بیمارى مشــخص نیست، ولى آسیب 
ســلول ها به دلیل فعالیت رادیکال هاى آزاد، مقاومت در 
برابر انسولین و افزایش چربى هاى بدن (کلسترول و ترى 
گلیسرید) این خطر را افزایش مى دهند. محققان دانشگاه 
ژیان جیائوتونگ چین و دانشگاه ساوت استرالیاى مى گویند 

ورزش، تخریب اکسیداتیو را کاهش مى دهد.
محققان دریافتند ورزش هــاى منظمى همچون دویدن، 
دوچرخه سوارى و پیاده روى احتمال ابتال به آب مروارید را 

دستکم 10 درصد کاهش مى دهند.

محققان مى گوینــد ورزش منظم، فعالیــت آنزیم آنتى 
اکســیدان را افزایش مى دهد و این افزایــش فعالیت، به 
کاهش خطر عفونت و التهاب در چشم مى انجامد. ورزش 
همچنیــن مقاومت به انســولین و ســطوح چربى خون 
را کاهش مى دهد و بــه این دو طریــق، احتمال ابتال به 

کاتاراکت را کم مى کند.
دویدن اغلب بیرون از منزل انجام مى شود و قرار گرفتن 
دراز مــدت در برابر آفتاب، ممکن اســت خطــر ابتال به 

کاتاراکت را افزایش دهد؛ لذا توصیه مى شود هنگام 
دویدن، از عینک هــاى آفتابى 100  در صد 

مقاوم در برابر پرتو هاى فرابنفش 
از نوع A و B استفاده شود.

با دویدن منظم از مهمترین علت نابینایى پیشگیرى کنید 

خوردن قرص به جز با آب 
چه بالیى سرتان مى آورد

چرا حافظه کوتاه مدت من 
ضعیف است؟

چند توصیه درباره بهداشت مسواك 

حتماً شما هم بار ها شنیده اید که حافظه هاى 
کوتاه مدت و بلندمــدت براى پیگیرى امور 
روزمره زندگى بسیار مهم محسوب مى شوند. 
اما بسیارى از افراد در خصوص حافظه کوتاه 
مدت خود مشکل دارند و امورى که اخیراً رخ 

داده اند را فراموش مى کنند.
دکتر «پاتریک لیــدن»، متخصص عصب 
شناســى توضیح مى دهد که حافظه کوتاه 
مدت نوع حافظه مورد نیاز براى تحقق اهداف 
فورى است. به خاطر ســپردن نام، ایمیل یا 
شماره تلفن شخصى یا یادآورى مکان هایى 
که کلید هاى خود را در آن گذاشته اید، همگى 

به حافظه کوتاه مدت شما مرتبطند.
وقتى شــخصى شــماره تلفن خود را حفظ 
مى کنــد، آن را به مدار هاى مغزى ارســال 
مى کند که شامل هیپوکامپ (مرکز حافظه 
شما) و آمیگدال (مرکز عاطفى شما) است. 
دکتر لیدن مى گوید، بســته به اهمیت این 
موارد حافظــه کوتاه مدت (آدرس شــما، 
شخصى که شــما همیشــه با وى تماس 
مى گیرید)، اطالعات مى توانــد به حافظه 

بلندمدت منتقل شود.
حافظه کوتاه مدت فقط بــه معناى قدرت 
به یادآورى ســریع اطالعات جدید نیست. 
سه مرحله وجود دارد. دکتر لیدن مى گوید: 
«شما باید اطالعات را ثبت کنید، اطالعات 

را ذخیره کرده و اطالعات 
را بازیابى کنید.» ثبت به 

این معنى است که در وهله اول به اطالعات 
توجه مى کنید. ذخیره اطالعات به این معنى 
است که شما آن را در مغز خود وارد کرده اید. 
بازیابى نیز به مفهوم توانایى دسترسى دوباره 
به حافظه است. او مى گوید، هر یک از این 

مراحل مى تواند مختل شود.
دکتر لیدن مى گوید، بسیارى از افراد تصور 
مى کنند که مشــکلى در حافظه آنان وجود 
دارد، اما در واقع مشکل خاصى ندارند. گاهى 
فقط کافى ا ست بیشــتر دقت کنید و سعى 
کنید اطالعات را دقیق تــر در ذهنتان ثبت 
کنید. گاهى حتى اســترس روزمره یا نوع 
خوراکى هایى که مى خوریم در مشــکالت 

مرتب با حافظه نقش دارد.
اگر على رغم تکرار اطالعــات، نمى توانید 
اطالعات را به خاطر بسپارید، بهتر است سعى 
کنید تمریناتى را به مغــز خود بدهید، براى 
مثال سعى کنید شــعر حفظ کنید یا اسامى 
را به خاطر بیاورید. اگر باز هم مشکل دارید 
بهتر است با یک متخصص مغز و اعصاب 

مشورت کنید.
افسردگى، اضطراب یا استرس مزمن نقش 
زیادى در ایجاد مشــکالت حافظه دارند و 
باعث مى شوند ذهن شما در ثبت اطالعات 

مختلف با مشکالتى جدى مواجه شود.
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غیرتجارى اصفهان (892224)

آگهى تغییرات
موسسه خیریه گلزار شهداى گرگاب به شــماره ثبت 1596 و شناسه ملى 10260191510 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1398/07/12 و به استناد نامه شماره 1452/14/508/99 مورخ 
1399/1/23 فرمانده ى انتظامى شهرستان شاهین شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد حق شناس 
5110510229 و شیخ حسین بیدرام 5110381712 و منصور شاه نظرى(محمد) 5110529681 و 
مصطفى شاه نظرى 5110477213 و یاسر بیدرام 5110245924 و حسن بیدرام 5110390711 
و منصور شاه نظرى (حســن ) 5110509360 به ســمت اعضاى اصلى هیات مدیره و محمود بیدرام 
5110552207 و مرتضى کاشانى 5110572941 به سمت اعضاى على البدل هیات مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب شدند. محمد حق شناس 5110381534 و اصغر شاه نظرى 5110485569 به سمت 
بازرسان اصلى و على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (892915)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات موسسه خیریه گلزار شهداى گرگاب به شماره ثبت 1596 و شناسه ملى 10260191510 
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1398/08/01 و به استناد نامه شماره 1452/14/508/99 مورخ 
1399/1/23 فرمانده ى انتظامى شهرستان شاهین شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور با امضاء دو نفر خزانه دار و مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه 
دار متفقا با مهر موسسه معتبر خواهد بود.منصور شاه نظرى ( حسن ) 5110509360 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و حسن بیدرام 5110390711 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد حق شناس 5110510229 
به سمت مدیر عامل و حسین بیدرام 5110381712 به سمت خزانه دار و یاسر بیدرام 5110245924 
به سمت منشى و منصور شــانظرى ( محمد ) 5110529681 به سمت عضو اصلى و مصطفى شاه نظرى 
5110477213 به سمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (892918)

متخصص بیمارى هاى عفونى با اشــاره به اینکه ویروس کرونا از 
ابتداى شیوع تا االن جهش ژنتیکى نداشته است، به همه افراد توصیه 

کرد که به عالیم نادر بیمارى کرونا خیلى توجه نکنند.
مسعود مردانى در خصوص عالیم جدید کرونا بیان کرد: این بیمارى 
ممکن است هر قسمت از بدن را درگیر کند اما بیشترین عضوى که 

توسط ویروس کووید- 19 درگیر مى شود، دستگاه تنفسى است.
وى با اشاره به اینکه در فصل تابستان کرونا با عالیم گوارشى همراه 
است، تأکید کرد: سایر عالیم این بیمارى نظیر عالیم چشمى، پوستى 
و سردرد جزو نشانه هاى نادر این بیمارى هستند و در تمام افراد مبتال 
به کرونا دیده نمى شوند و شاید از بین صد بیمارمبتال به کرونا یک نفر 

این عالیم را داشته باشد.
این متخصص بیمارى هاى عفونى ضمن اشــاره به اینکه ویروس 
کرونا از ابتداى شــیوع تا االن جهش ژنتیکى نداشته است، متذکر 
شد: توصیه مى شود افراد به عالیم نادر این بیمارى خیلى توجه نکنند 

چرا که توجه بیش از حد به نشانه هاى کرونا سبب بروز استرس بین 
مردم مى شود و همچنین بهتر است افراد در مواجهه با عالیم نگران 
نباشند چرا که پزشکان درصورت بروز عالیم حتمًا بیمارى کرونا را 

تشخیص مى دهند.

نعمت ا... مسعودى، متخصص طب سنتى درباره خواص خاکشیر، اظهار کرد: خاکشیر بذر گیاه 
است که معموًال در صحراها و نقاط مختلف دیده مى شود.

وى ادامه داد: دو مدل از خاکشیر در کشور داریم که یکى بزرگ تر و یکى کوچک تر است. بذر 
گیاه خاکشیر داراى مزاج گرم و تر است، اشــتها آور، مقوى هاضمه و دستگاه گوارش، نیکو 

کننده رنگ بوده و چهره را بهتر مى کند.
این متخصص طب سنتى بیان کرد: خاکشیر سردى گوارش را از بین مى برد، لینت مزاج بوده و اگر 

همراه با شیر مصرف شود، چاق کننده است.
مسعودى افزود: خاکشیر سم زدا بوده و قابلیت دارد تا ادویه سمى را از بدن دفع کند؛ متأسفانه هر آنچه 
 امروزه مصرف مى کنیم بخش هایى از سموم را دارد و خاکشیر از بذرهایى است که اکثر جامعه نیاز 

به استفاده آن را دارند.
وى با بیان اینکه ســوداوى مزاج ها نیز مى توانند از این بذر استفاده کنند، متذکر شد: خاکشیر براى 
بیمارى هاى زنان قابل اســتفاده اســت؛ البته باید بدانیم مصرف زیاد آن مى تواند ســردرد ایجاد 

کند.

مهمترین عامل در ایجاد یبوســت، تغذیه نامناســب و 
کمبود مصرف آب، میوه ها و ســبزیجات است. کمبود 
فعالیت بدنى، زندگى صنعتى و عدم رعایت فیزیولوژى 
دستگاه گوارش نیز از عوامل یبوست محسوب مى شوند. 
درواقع روده ها هنگام صبح بالفاصله با بیدارى شروع به 
فعالیت مى کنند و مواد دفعى را به ســمت پایین حرکت 
مى دهند. بنابرایــن تقریبًا یک ربع بعد از بیدار شــدن 

احساس دفع ایجاد مى شود.
خوردن صبحانه نیز به ایجاد حس دفع کمک مى کند. 
اما اگر فرد به این احســاس توجهى نکند و اجابت مزاج 
را به تعویق بیا ندازد، عملکرد دســتگاه گوارش مختل 
مى شود و به تدریج شــبکه هاى وریدى انتهاى روده 

متورم و واریسى مى شوند.

دستشویى رفتن را 
عقب نیاندازید!

به عالی م نادر کرونا خیلى توجه نکنید سم زدایى تابستانى با شربت خاکشیر!
  گالره یوسف پور / خبرگزارى فارس|

که پزشکان درصورت بروز عالیم حتما بیمارى کرونا را 
ى دهند.
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آگهى مزایده

مصطفى حسینى- شهردار قهجاورستان

شهردارى قهجاورستان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 99/61/ق/ش مورخ 1399/3/29 و 99/52/ق/ش مورخ 
99/3/20شوراى اسالمى شهر قهجاورستان نسبت به فروش پالك تجارى و مسکونى به شرح ذیل اقدام نماید.

  پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت اطالع از موقعیت زمین ها و دریافت فرم پیشنهاد همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ 
درج آگهى تا پایان وقت ادارى 99/4/24 به شهردارى مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

تلفن تماس شهردارى قهجاورستان: 35776611
زمان تحویل پیشنهادات تا 1399/4/25

زمان بازگشایى پیشنهادات: 1399/4/26
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

قیمت کارشناسى مساحت (متر مربع) شماره پالك ردیف 
(ریال)

سپرده شرکت در 
نشانى مزایده (ریال) 

قهجاورستان جنب گلزار شهداى 14524/47550/575/00027/528/750
گمنام خیابان استاد پرورش 

قهجاورستانـ  شهرك بهار بین 23-9872173/255/000/000162/750/000
آپارتمان هاى مسکن مهر 

م الف: 893643

مدیرعامل بانک ایران زمین، اعضاى هیئت مدیره، 
 ICT هیئت عامل و اعضاى هیئــت مدیره هلدینگ
بانک ایران زمین، از شــرکت هاى جامپ و سابین 

تجارت آریا بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومــى بانک ایران زمین، در این 
بازدید، فرهاد اینالوئى معاون فناورى اطالعات این 
بانک با بیان این که خوشحالیم در سه سال گذشته 
استراتژى بانک بر مبنى بانکدارى دیجیتال تدوین 
شد و اکنون حاکمیت بر اجراى آن تاکید دارد، اظهار 
داشت: رویکردبانک ایران زمین براساس بانکدارى 
دیجیتال و مفاهیم مربوط به آن تعریف شده و امروز 
بعد از گذشت سه سال بسیارى از زیر ساخت هاى آن 
در بانک ایران زمین براساس چشم انداز 1400 پیاده 

سازى شده است.
وى با بیان این که 15مهر امســال بــا رونمایى از 
فرآینــد بانکدارى دیجیتــال گام موثــرى در اجرا 
برخواهیم داشــت بیان کرد: با اجراى این فرآیند ها 
20 ســرویس بانکدارى دیجیتال به مشتریان ارائه 

مى شود.
در ادامه مهدى عباس نیا، مدیرعامل شرکت جهان 
ارقام پارس (جامپ) به تبیین افق 1400 این شرکت 
پرداخت و اقدامــات صورت گرفتــه و برنامه هاى 
آتى شرکت را در راســتاى بانکدارى دیجیتال براى 

حاضرین تشریح کرد.
در این مراســم از دو محصول جدید "شرکت سابین 
تجارت آریا“ رونمائى شد. فرهاد وکیلیان، مدیرعامل 
این شــرکت، توضیحاتى درباره ى پلتفرم پرداخت 
مشــاغل خاص و پلتفرم کارت هدیــه ارائه و گفت: 
رونمایى از ایــن دو محصول هم  راســتا با رویکرد 

دیجیتالى شــدن بانک ایران زمیــن برنامه ریزى 
شده است.

در ادامه  این مراسم عبدالمجید پورسعید مدیر عامل 
بانک ایران زمین، ضمن ابراز خرســندى از اقدامات 
انجام گرفته در این شرکت ها براى اجراى بانکدارى 
دیجیتال اظهار داشــت: با اجراى موارد اعالمى در 
حوزه بانکدارى دیجیتال مــى توان گفت تحولى در 
حوزه بانکدارى در نیمه مهر ماه در بانک ایران زمین 

خواهیم داشت.
وى بیان کرد: ســال ها پیش در حــوزه بانکدارى 
الکترونیک شاهد این موضوع بودیم و امیدوارم این 
موضوع در سال جارى با اجرایى شدن این فرآیند ها 

در بانک ایران زمین انجام شود.
مجتبى شــیروانى قائم مقام بانــک ایران زمین هم 

توضیحاتــى را در خصــوص ادامه راه پیشــرفت و 
موفقیت شرکت هاى تابعه با حاضرین مطرح کرد.

وى بر لزوم وجود رویاپردازى در رســیدن به اهداف 
تجارى سودآور و امتداد مســیر خالقانه در رویکرد 

شرکت هاى تابعه، تاکید کرد.
در پایان پیش نویــس مجلدى با عنــوان" گزارش 
محیط شناســى صنعت پرداخت" که حاصل تالش 
همکاران متخصص در شرکت ســابین تجارت آریا 
است؛ توســط "وکیلیان" مدیر عامل این شرکت به 
پورســعید مدیر عامل بانک ایران زمین به واســطه 
بیست سال حضور موثر در "صنعت پرداخت" اهدا شد؛ 
تا پیش گفتار این کتاب با قلم ایشــان براى پژوهش 
و تحقیقــات آینــدگان این صنعت، ســودمند واقع 

شود.

تحول در بانکدارى دیجیتال در بانک ایران زمین
با آغاز فرآیندهاى جدید در مهر 99 صورت مى گیرد

با به روزترین با به روزترین 
اخبار   همراه اخبار   همراه 
شماییمشماییم


