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بهترین ساعت براى مصرف شیر برگزارى غیرحضورى کالس هاى دانشگاه اصفهانلیال حاتمى «مریم مجدلیه» نشد!سیاحتگاه مخصوص مبتالیان به ویروس کرونا لباس حرفه اى گرى به تن فوتبال ایران زار مى زند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر زیاد چاى 
مى نوشید، 

بخوانید 

اصفهان مروارید خاورمیانه است
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دلیل افزایش بیکارى 
در اصفهان

خودشان هم نمى دانند...

74 درصد خانوارهاى 
اصفهانى به اینترنت 
دسترسى دارند

5

کـرونا 
جان 2 مدافع 
سالمت دیگر 
را گرفت

مطالعات اخیر نشان مى دهد که نوشیدن بیش 
از حد چاى سیاه و سبز مثًال بیش از پنج لیوان 
در روز، به دلیل داشتن کافئین ممکن است با 
عوارضى خفیف تا شدید همراه باشد. برخى از 

این عوارض مى تواند شامل سردرد،...

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم کرد: 
دکتر سید محمود نوریان، جراح مغز و اعصاب بیمارستان 
آیت ا... کاشانى و احمد طالبى، پرستار بیمارستان هاى 
فیض و آیت ا... کاشــانى به جمع شــهیدان خدمت و 
مدافع ســالمت پیوســتند.  آرش نجیمى در گفتگو با 
«ایسنا» اظهار کرد: احمد طالبى، پرستار بازنشسته بود 

4که مسئولیت تعاونى ...

رصد هفتگى ایمنى بازار اصفهان توسط رصد هفتگى ایمنى بازار اصفهان توسط 1010 دستگاه اجرایى دستگاه اجرایى
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى تشریح کردمدیرکل مدیریت بحران استاندارى تشریح کرد
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وزیر امور خارجه سوئیس در سفر یک روزه به استان:

امیر تاجیک براى
 «دست فرمون» خواند

رحمان تا 1400 دوام مى آورد؟
در یک اتفاق غیر قابل پیش بینى رحمان رضایى سرمربى 
تیم ذوب آهن شد؛ به خصوص که صحبت از حضور 
مهدى تارتار بود و ذوبى ها با یکى دو مربى دیگر هم 
مذاکره کردند و حتى نشست هم داشتند. در سال هاى 
اخیر موفقیت مربیان جوان در تیم هاى باشــگاهى به 

مراتب بیشتر از ناکامى هایشان بوده ...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى:
 ممکن است پاییز بسیار سختى 

در پیش داشته باشیم 

واقعیت محبوس 
کردن کودکان کار 
در زیرزمین بهزیستى 

شاهین شهر

سالمت دانش آموز در خطر باشد، تصمیمات ویژه اتخاذ مى شود
استاندار اصفهان در زنگ بازگشایى مدارس استان :

8

چقدر خوبى محبى!چقدر خوبى محبى!

دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان  
در 26 مرکز آموزشى استان  در رشته هاى مهارتى و شغل محور

 در مقاطع تحصیلى کاردانى و  کارشناسى ناپیوسته دانشجو مى پذیرد

آدرس دفتر مرکزى :  اصفهان - خیابان کاوه شمالى-جنب خیابان تربیت معلم- نبش سه راه شهردارى    تلفن:36037

براى دیدن لیست سایر رشته ها و مراکز علمى کاربردى مجرى دوره به سایت :
www.sanjesh.orgثبت نام در سایت www.es.uast.ac.ir مراجعه نمایید.

روش گزینش دانشجو
 درکاردانى و کارشناسى ناپیوسته:

برخى از رشته ها در مقطع کارشناسى : برخى از رشته ها درمقطع کاردانى: 

گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل هاي تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و براى 
کارشناسى ناپیوسته گواهینامه کاردانى، نوع مدرك کاردانى همچنین سهمیه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی بودن و با توجه 

به صالحیت هاي عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی - کاربردي و مصوبات مربوط صورت می گیرد. 

دوخت هاى سنتى ایران-آرایش زنانه-بازیگرى- سینما تدوین فیلم-کمک کارگردانى-
نوازندگى ســاز ایرانى -نوازندگى ساز کالسیک-  هنرهاى تجســمى  عکاسى-مدیحه و 
مرثیه سرایى-چاپ پوشاك-دوخت و تکنولوژى لباس-طراحى لباس- هتلدارى - اورژانس 
اجتماعى- اطفاى حریق شهرى-انتظامات و حراست فیزیکى- مربیگرى پایه  تیراندازى-
تربیت مربى پیش دبستانى- تربیت مربى مهدکودك-ایمنى پرواز و زمینى بالگرد- بازرسى 
جوش-تاسیسات الکتریکى ساختمان-راهبرى لکوموتیو-شیرینى سازى-گزسازى-کنترل 

کیفیت مواد غذایى- نصب و نگهدارى جرثقیل- ایمنى کار و حفاظت فنى

تربیت بدنى-مربى گرى آمادگى جسمانى-مدیریت تامین و فروش محصوالت غذایى- 
ایمنى، سالمت و محیط زیست صنایع (HSE)- سینما  کارگردانى- نوازندگى ساز ایرانى- 
طراحى و الگوسازى پوشاك - لباس مجلسى و خانگى- طراحى و تکنولوژى دوخت- عکاسى  
تبلیغات- مراکز اورژانس اجتماعى- مدیریت ایســتگاه پلیس- مدیریت و فرماندهى 
عملیات در حریق و حوادث- مدیریت عملیات امداد و نجات- مدیریت هتلدارى- نقاشى 
نگارگرى و زرنگاره- الکترونیک صنعتى- بازرســى جوش- مکانیک تاسیسات حرارتى و 

برودتى- صنعت شیرینى و شکالت

گروه هاى آموزشى  : صنعت-  مدیریت و خدمات اجتماعى – فرهنگ و هنر –کشاورزى ثبت نام بدون آزمون

 # علمى _شو_کاربردى _شو
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سخنگوى ســهام عدالت گفت: دسترســى به اطالعات 
سهامداران امکانپذیر شده است.

حسین فهیمى در پاسخ به این سئوال که سهامداران عدالت از 
چه راهى مى توانند متوجه شوند که کدام سهمشان به فروش 
رفته اســت، گفت: تمام اطالعات ســهامداران در سامانه 
sahamedalat.ir قابل مشاهده است. این اطالعات 
شامل این موارد مى شــود: اینکه تعداد کدام سهامشان کم 

شده، کدام باقى مانده و ارزش روز دارایى شان چقدر است.
وى ادامه داد: این سامانه، مانده سهام را به سهامدار اعالم 
مى کند اما مستقیمًا ســهام فروخته شده را نشان نمى دهد 
بلکه سهامدار باید خودش اطالعات را مدیریت کند و بداند 

در گذشته چه مقدار از آن سهم را داشته و در حال حاضر چه 
مقدار از آن را در اختیــار دارد. به عنوان نمونه اگر در نمادى 
در گذشته 40 سهم داشته، اگر در سامانه نشان دهد که در 
حال حاضر مانده سهم وى در آن نماد، 10 سهم است، این 
نشان مى دهد که 30 سهم سهامدار توسط کارگزارى یا بانک 

فروخته شده است.
گفتنى است، با آزادسازى 30 درصد دیگر از سهام عدالت، 
مجموع سهام عدالت آزاد شده براى سهامدارانى که روش 
مستقیم مدیریت ســهام را انتخاب کرده اند به 60 درصد 
رســیده اســت و این افراد مى توانند با مراجعه به سامانه 

کارگزارى ها سهام عدالتشان را بفروشند.

رئیس جمهور گفت: امســال ســال متفاوتــى با همه 
سال هاى تحصیلى یک قرن اخیر است.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در آیین آغاز 
ســال تحصیلى جدید اظهار کرد: امروز هم به مدد همه 
خانواده ها و دانش آموزان عزیز و معلمان گرانقدر ثابت 
مى کنیم که دوگانگى آموزش -سالمت  و خانه- مدرسه 
غلط است. وى افزود: ما مى خواهیم بگوییم آموزش در 
کشور ما در سخت ترین شرایط تعطیل نمى شود همانطور 
که در سخت ترین روزهاى جنگ هم تعطیلش نکردیم.

روحانــى تصریح کــرد: اگر شــبهه اى در ســالمت 
دانش آموزى است حتماً او را به خانه بفرستید و اگر خانواده 

اى مبتال به کرونا شده است، حق ندارد فرزند عزیزش را 
به مدرسه بفرستد بلکه از طریق مجازى باید آموزش را تا 
پایان قرنطینه ادامه دهد. وى در پایان گفت: امسال سال 
انضباطى دانش آموزان اســت. چیزى شبیه پادگان هاى 
آموزشى نیروهاى مسلح، به طورى که در مسیر منزل تا 
مدرسه اصول بهداشتى را مراعات کند، در مدرسه رعایت 
فاصله اجتماعى را مورد توجه قرار دهد، در زمان خروج از 
مدارس نیز این فاصله گذارى حفظ شود. پس امسال سال 
متفاوتى با همه سال هاى تحصیلى یک قرن اخیر در شیوه 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى و نظم و انضباط در این 

زمینه از سوى دانش آموزان است./2770

امکانپذیر شدن مدیریت
 سهام عدالت

روحانى: امسال مدارس
 شبیه پادگان  است

دلیل افزایش بیکارى 
در اصفهان

   باشــگاه خبرنگاران جوان | در مناطق 
مختلف کشور، شــاهد تفاوت در خور توجه در نرخ 
بیکارى هســتیم. نتایج آمارگیرى نیروى کار مرکز 
آمار ایران گویاى آن است که در سه استان اصفهان، 
سمنان و قزوین با آنکه تولید ناخالص داخلى قدرى 
بیشتر از میانگین ملى است اما نرخ بیکارى باالتر از 
میانگین ملى است و وجه ممیزه این سه استان صنعتى 
بودن آنهاســت و احتمال مى رود رکود تقاضا براى 
آهن آالت ســاختمانى، مواد کانى غیرفلزى و سایر 
محصوالت صنعتى در سال 1393، موجب افزایش 

نرخ بیکارى در این سه استان شده باشد./2772

کرایه نجومى ویال!
   روزنامــه خراســان | ویالهــاى اطراف 
تهران در روزهاى کرونایى کشــور پرمشــترى 
هستند و کرایه یک شــب اقامت در این ویالها از 
گران ترین هتل هاى تهران نیز باالتر است. قیمت 
ویالها بر اساس مکان و تعداد اتاق متفاوت است 
اما معموًال چیزى بین 2/5 تــا 5 میلیون براى هر 
24 ســاعت باید اجاره پرداخت کرد که از بهترین 
هتل هاى کشور هم قیمت بیشــترى دارد. البته 
کسانى که وسط هفته این ویالها را بخواهند مى 
توانند این ویالها را روزى 500 هزار تومان از کرایه 

آخر هفته ارزان تر تهیه کنند.

دزد
رئیس آتش نشانى بود!

   باشــگاه خبرنــگاران جــوان |  رئیس 
شوراى شهر خرمشهر از ســرقت خودروى پراید 
شهردارى این شهرستان و دستگیرى سارق خودرو 
خبرداد. موسى مطور جزیره، رئیس شوراى شهر 
خرمشهر با بیان اینکه پس از سرقت خودروى پراید 
شهردارى خرمشهر، شناسایى سارق در دستور کار 
پلیس قرار گرفت، گفت: بعد از گذشت یک هفته با 
بررسى کارشناسان آگهى و مشاهده سرنخ هایى، 
سارق دستگیر شد. او ادامه داد: سارق این خودرو 
متأسفانه رئیس آتش نشانى شهردارى خرمشهر 
بود که خودرو را در یک منطقه دورافتاده مخفى و 

اقدام به اوراق کردن آن کرده بود.

انتخاب رشته تا سه شنبه
   خبر گزارى دانشــجو | با توجه به اعالم 
نتایج اولیه کنکور کارشناسى ارشد ناپیوسته سال 
1399 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، 
ثبت انتخاب رشــته مجازى از دیروز شــنبه 15 
شــهریور ماه آغاز  شــد. مهلت 424 هزار و 276 
داوطلبى که در کنکور ارشد امسال مجاز به انتخاب 
رشته شدند، تا ســاعت 24:00 روز سه شنبه 18 

شهریور ماه ادامه دارد./2763

خبر بد بهداشت جهانى 
   بهار |سازمان بهداشــت جهانى جدیدترین 
تاریخ احتمالى براى واکسیناسیون گسترده علیه 
کرونا را اعالم کرد. این سازمان اعالم کرد تا پیش 
از نیمه 2021، خبرى از واکسن کرونا نخواهد بود؛ 

موضوعى که بسیارى را ناامید کرده است./2764

خودکشى در 
همسایگى «رومینا» 

   رکنــا | دختر 19 ساله در تالش در همسایگى 
روستاى «رومینا اشــرفى» دختر 14 ساله تالشى 
که پدرش چندى پیش سر او را با داس قطع کرد 
خودکشى کرد. «نگین ارشادى»، دختر 19 ساله 
چوبرى (بخش حویق تالــش) به علت اختالفات 
خانوادگى دست به خودکشى زد. منابع محلى تالش 
گفتند: نگین خود را حلق آویــز کرده و به زندگى 

خود پایان داد.

دستبند نمى زنیم
   ایرنــا | حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
دیروز در جلسه ستاد ملى کرونا گفت: اگر امسال بگویید 
مدارس تعطیل باشد و همه در خانه بمانند، ممکن است 
بگوییم نسبت به کرونا قدمى مثبت است اما نسبت به 
سالمت قدم منفى است چرا که سالمت فقط بحث کرونا 
نیست. االن هفت ماه اســت که بچه ها را در خانه نگه 
داشــتیم در حالى که ماندن بچه ها در خانه افسردگى و 
مشکالت روحى و روانى ایجاد مى کند. رئیس دولت تدبیر 
و امید درباره بعضى از خانواده هایى که نمى خواهند امسال 
فرزند آنها تحصیل کند، اظهار کرد: این موضوع به خود 
خانواده، نوجوان و جوان مربوط است که یکسال عقب 
مى ماند و قرار نیســت ما او را مجبور به رفتن به مدرسه 

کنیم یا دستبند بزنیم./2765

این 3 جوان خام 
   ایکنا | صباح زنگنه، کارشناس مسائل منطقه با بیان 
اینکه عادى سازى روابط اعراب و رژیم صهیونیستى یک 
اقدام حساب نشده و بدون دید استراتژیک است، گفت: 
این سناریو تحت تأثیر سه جوان خام، «جرد کوشنر»، 
داماد «دونالد ترامپ» و طراح معامله قرن؛ «یوســف 
عتیبه»، سفیر امارات در واشنگتن و «محمد دحالن»، 
عضو سابق جنبش فتح و مشاور ولى عهد ابوظبى، انجام 
شده و این سه نفر در حال سوق دادن کشورهاى عربى به 

سوى یک سرنوشت شوم هستند./2766

تهدید
   آفتاب نیوز | ولى اســماعیلى، نایب رئیس اول 
کمیسیون اجتماعى مجلس در حساب کاربرى اش در 
توییتر نوشت: «آقاى وزیر آموزش و پرورش، شتاب زدگى 
در بازگشایى مدارس بدون تأمین زیرساخت ها مخصوصًا 
در مناطق محروم، به استقبال کرونا رفتن است. ایران 
فقط ولنجک نیســت که آقازاده هاى حضرات غرق در 
بهترین امکانات اند؛ دانش آموزان مناطق محروم حتى 
آب براى شستن دست  ندارند! منتظر سئوال و استیضاح 

باشید.»/2767

سیاست تخریب رقیب 
   برنا | رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: هر چه به زمان 
انتخابات نزدیک شویم، چون برخى نمى توانند خود را 
اثبات کنند بنابر این سیاست تخریب رقیب را در پیش 
مى گیرند؛ هر چه به آخر سال نزدیک مى شویم، بیشتر 
شاهد این موضوع هستیم. محمود واعظى تأکید کرد: 
اینکه از اکنون دولت را تخریب کننــد تا مردم را از این 
دولت ناامید کنند به امید اینکه، شانس رأى آوردن داشته 

باشند کار درستى نیست. 

انگلیس باالخره پذیرفت 
   انتخــاب | «بــن واالس»، وزیر دفــاع انگلیس 
به تازگــى با بیان اینکه کشــورش فعاالنــه به دنبال 
پرداخت بدهى خود بــه دولت ایران درخصوص پرونده 
تانک هاى چیفتن است، رســماً بدهکار بودن انگلیس 
به ایران را پذیرفت. این براى اولین بار اســت که دولت 
انگلیس مى پذیرد در قبال قرارداد فروش تانک به دولت 
ایران بدهکار اســت. بدهى انگلیس به ایران مربوط به 
خرید تانک هاى چیفتن در سال 1350 بین وزارت دفاع 
انگلیس و حکومت پهلوى است که قرار بود در قالب آن 
1500 دستگاه تانک و خودروهاى زرهى به ایران تحویل 

شود. /2768

واعظ معروف کرونا ندارد 
   تسنیم | شــنبه 15 شــهریور خبرى در برخى 
از شــبکه هاى مجازى منتشــر شــد مبنى بر اینکه 
حجت االسالم والمســلمین حســین انصاریان استاد 
اخالق و مفّسر قرآن کریم به بیمارى کرونا مبتال شده 
است. اما این خبر تکذیب شده است. این خبر در حالى 
منتشر شــد که در روزهاى اخیر کلیپ هایى از محافل 
خصوصى روضه خوانــى و عزادارى حجت االســالم 

انصاریان منتشر شد. /2769

خبرخوان

60 ماهواره جدید پروژه «اســتارلینک» شرکت «اسپیس 
ایکس» از مرکز فضایى کندى ناسا واقع در فلوریدا به فضا 

پرتاب شدند و با موفقیت در مدار قرار گرفتند.
«اسپیس ایکس» تاکنون حدود 600 ماهواره استارلینک 
را به فضا فرســتاده که در مدار زمین قرار گرفته اند و قرار 
اســت این پرتاب ها همچنان ادامه داشته باشد تا صورت 
فلکى ماهواره هاى اینترنتى به حد نصاب برســد. به گفته 
«اسپیس ایکس»، صورت فلکى متشکل از ماهواره هاى 
«اســتارلینک» مى تواند در آینده به طور چشمگیرى رشد 

کند و به تعداد 12 هزار ماهواره برسد.
ماهواره هاى استارلینک بخشى از برنامه «اسپیس ایکس» 
براى سرویس جدید و پرسرعت اینترنت هستند. این طرح 
در اوایل سال 2015 میالدى با درخواست «ایالن ماسک»، 
مدیرعامل این شــرکت از کمیته ارتباطــات فدرال مبنى 
بر اجازه آزمایش ایده خود براى تأســیس یک پهناى باند 

جهانى آغاز شد.

ماجرا از آنجا شروع شد که پنج شــنبه (13 شهریورماه) 
تعدادى از شــهروندان شاهین شــهر متوجه فریادها و 
درخواســت کمک کودکان از زیر زمین اداره بهزیستى 

این شهر شدند.
شهروندان شاهین شهر با پلیس و سازمان آتش نشانى 
تماس گرفتنــد و زمانى که مأموران توانســتند وارد زیر 
زمین اداره بهزیستى شوند با صحنه عجیبى مواجه شدند؛ 
تعدادى از کودکان کار و خیابانى که ساعاتى قبل از سطح 
شهر جمع آورى شده بودند، در زیرزمین این اداره محبوس 

شده و درخواست کمک مى کردند!
 10 کودك و نوجوان محبوس شــده در زیرزمین اداره 
بهزیستى شاهین شهر، کودکان سر چهار راه ها بودند که 
از قرار معلوم توسط مأموران جمع آورى شده و تحویل این 
اداره شده بودند، اما اداره بهزیستى شاهین شهر آنها را در 

این زیرزمین محبوس کرده بود.
مرضیه فرشاد، مدیرکل بهزیستى استان اصفهان به گفتن 
این جمالت بسنده کرد که در این مورد باید به ما فرصت 
بدهید و این موضوع در حال حاضر در دست بررسى است. 
وى در ادامه بــا تأکید براینکه چنیــن موضوعى باید به 
صورت دقیق بررسى شود، اعالم کرد: تیم بازرسى اداره 
کل بهزیستى اســتان اصفهان اکنون در آن اداره مستقر 
شده تا ابعاد موضوع را بررســى کند و در صورت اثبات، 

براساس قانون به آن رسیدگى شود.
مدیرکل بهزیســتى اســتان همچنین خاطرنشان کرد: 
انتظار ما از مسئوالن شهرستان شاهین شهر این بود که 
براى اجراى طرح ضربتى جمع آورى کودکان کار آن هم 
ساعت 23 شب پنج شــنبه، با اداره کل بهزیستى استان 
هماهنگى بیشترى مى کردند تا ما بتوانیم برنامه ریزى 

درستى در این زمینه داشته باشیم.
فرشــاد با عذرخواهى از مردم و کودکانى که این اتفاق 
براى آنها افتاده، گفت: در اقدام اولیه خاطیان این ماجرا  از 

مسئولیت تعلیق شدند.
امین عسگرى، مدیر اداره بهزیستى شاهین شهر و میمه 
نیز با تأیید اینکه در پنج شــنبه شب گذشته، 10 کودك 
و نوجوان از اتباع خارجه تحویل اداره بهزیســتى شدند، 
افزود: در خبر کذب منتشر شده در فضاى مجازى گفته 
شده: «مأموران بهزیســتى کودکان کار را در زیرزمینى 

متروك محبوس کرده و بــراى گذراندن تعطیالت آخر 
هفته آنان را به حال خود رهــا و اداره را ترك کرده اند»، 
این در حالى است که طرح جمع آورى متکدیان از ساعت 
23 شب پنج شنبه آغاز شــد و تا حدود ساعت 24 ادامه 
داشــت، در تمام این مدت بنده در اداره حضور داشتم، 
همچنین تا صبح روز جمعه از اداره بهزیستى خارج نشدم 
و فیلم ضبط شده دوربین هاى مدار بسته اداره بهزیستى 
شاهین شهر گواه کافى و مســتند بر تأیید صحبت هایم 

است.
مدیر اداره بهزیستى شاهین شــهر و میمه، تصریح کرد: 
به کار بردن کلمه «کودکان کار» براى این افراد صحیح 
نیســت و واژه «متکدى» مناسب تر اســت. کودك کار 
به کودکانى که در کارگاه ها، مراکــز تولید و خدماتى به 
اشتغال دائم مشغول اند اطالق مى شــود و تمیز کردن 
شیشــه خودرو، فروش فال، آدامس، جوراب، دودکردن 
اسپند و... کار نبوده و کودکان و نوجوانان، مشغول به این 
امور متکدى هستند، همچنین این افراد فاقد تابعیت ایران 

بوده و بیشتر از اتباع خارجى هستند که ساکن شاهین شهر 
نبوده و به صورت سازمان یافته از اصفهان و دولت آباد به 

شاهین شهر وارد مى شوند.
عســگرى در ادامه توضیحاتــش با ابــراز گله مندى از 
ناهماهنگى بین دســتگاهى در مورد وقایع پیش آمده، 
خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات کارگروه ساماندهى 
تکدیگرى در شاهین شهر، تحویل کودکان به والدین با 
دریافت کارت اقامت و اوراق هویتى امکانپذیر بود که در 
این راســتا مادر یکى از کودکان متکدى با فریاد و ایجاد 
هیاهو در محوطه اداره بهزیستى که این مورد نیز توسط 
دوربین هاى مدار بسته اداره، مســتند و ثبت شده است، 
باعث تشــویش اذهان عمومى و ایجاد فضایى متشنج 
شد. با ورود سازمان آتش نشانى شاهین شهر به موضوع 
و عملکرد ناهماهنگ آن ســازمان نیز جو و شرایط بدى 

به وجود آمد.
محســن انصارى، مؤســس و مدیر گرمخانــه مردمى 
بى خانمان هاى امید هم اظهار کرد: به علت شیوع کرونا 

هیچ گونه طرح جمع آورى افراد کارتن خواب، متکدیان 
و کودکان کار نباید اجرا شود، مگر طرح هایى که تحت 
کنترل و نظارت خاص و با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى 
و قرنطینه انجام شود، از جمله طرح جمع آورى معتادان 

متجاهر که در کشور درحال اجراست.
وى با اشاره به اینکه هیچ مکان استانداردى براى قرنطینه 
و نگهدارى کودکان کار در سطح استان اصفهان نداریم، 
گفت: نیروى انتظامى و ســتاد رفع تخلفات شهردارى 
فقط مجوز جمــع آورى کــودکان کار را دارند اما پس 
از جمع آورى این کــودکان را تحویل اداره بهزیســتى 
مى دهند، درحالى که اداره بهزیستى شاهین شهر مکانى 
براى نگهدارى کودکان جمع آورى شــده نداشته و تنها 
راهکارى که به ذهن آنها رسیده محبوس کردن کودکان 

در زیرزمین اداره بوده است!
وى اظهار کرد: اگر صداى این کودکان به گوش کســى 
نمى رسید و مردم احساس مسئولیت اجتماعى نمى کردند 

معلوم نبود چه اتفاقى براى این کودکان مى افتاد!

واقعیت محبوس کردن کودکان کار در 
زیرزمین بهزیستى شاهین شهر

رئیس مرکــز هماهنگى حوزه 
وزارتى آمــوزش و پــرورش با 
اشاره به دایر شدن کالس هاى 
درس از روز گذشــته اظهار کرد: 
35درصد مدارس کشــور کمتر 
از 30 نفر دانش آموز و 57 درصد 
مدارس کمتر از 70 نفر دانش آموز 
دارند و بیش از 62 درصد مدارس 

دانش آموزانى کمتر از صد نفر را در خود جاى مى دهند کــه در این مناطق ایجاد 
فاصله گذارى اجتماعى میسر است و نگرانى در این مورد نخواهیم داشت.

على باقرزاده ادامه داد: مسئوالن آموزش وپرورش در تمام سطوح به مدت سه ماه در 
حال آماده سازى مقدمات و تولید محتوا و آماده سازى کالس ها هستند. وى افزود: 
براساس مساحت مدارس، کالس ها، طول زمان رسیدن به مدرسه و سطح تحصیل 

خانواده ها، بررسى و دانش آموزان گروه بندى مى شوند.
باقر زاده افزود: خانواده ها اگر نگران مشکالت بهداشت مدرسه هستند، باید بدانند 
در خرداد یا اوایل تیرماه دو میلیــون دانش آموز پایه نهم و دوازدهم را در امتحانات 

داشتیم که هیچ مسئله اى هم براى هیچکس ایجاد نشد.

معیارهاى گروه بندى دانش آموزان

برخالف تمامى مراکز تفریحى و گردشگرى جهان که عدم ابتال به ویروس کرونا را شرط 
حضور و مشارکت افراد تعیین مى کنند، سیاحتگاهى در برزیل اعالم کرد فقط مبتالیان 

به ویروس کرونا که بهبود یافته اند حق ورود و استفاده از آن را دارند.
سیاحتگاه «فرناندو دى نورونها» که جزو سیاحتگاه هاى ملى و ثبت شده در یونسکو است 
اعالم کرد صرفاً افرادى اجازه ورود دارند که از آزمایش مثبت ابتال به ویروس کروناى آنها 
حداقل 20 روز گذشته باشد. این مرکز که از روز اول سپتامبر فعالیت خود را از سر گرفته 
اعالم کرد، افراد مى توانند با در دست داشتن آزمایش مثبت پى سى آر یا خون که نشان 

دهد به ویروس کرونا مبتال شده اند وارد شوند و از خدمات این سیاحتگاه استفاده کنند.

سیاحتگاه مخصوص مبتالیان به 
ویروس کرونا

وزیر امور خارجه سوییس طبق برنامه ریزى قبلى بامداد دیروز شنبه وارد ایران شد و در 
ابتدا سفر یک روزه به اصفهان داشت. «ایگنازیو کاسیس» دیدارش را پس از بازدید از 
آثار تاریخى و میراث فرهنگى شهر با جمعى از مسئوالن و استادان دانشگاه این استان 

آغاز کرد.
وى از آثار تاریخى اصفهان از جمله میدان امام (ره) و جاذبه هاى گردشــگرى و صنایع 
دستى این شهر بازدید کرد. وزیر امور خارجه سوییس و هیئت همراه وى سپس دیدارى 
با استادان دانشگاه صنعتى اصفهان در محل هتل عباسى اصفهان داشتند و به گفتگو و 

تبادل نظر براى گسترش تعامالت علمى، فرهنگى و فناورى پرداختند.
دانشگاه صنعتى اصفهان، مرکز هماهنگ کننده ارتباط علمى با کشور سوییس است و 
پس از سفر وزیر علوم سوییس به ایران در سال 97، مقرر شد محققان ایرانى و سوییسى 
طرح هاى مشترك ارائه کنند؛ همکارى دانشگاه صنعتى اصفهان با دانشگاه هاى سوییس 
در زمینه هاى مختلف در حال انجام است. وزیر امور خارجه سوییس همچنین از کلیساى 
وانک اصفهان بازدید و با اسقف سپیان کاشچیان پیشواى مذهبى ارامنه اصفهان و جنوب 
ایران دیدار کرد. دیدار و گفتگو با عباس رضایى، استاندار اصفهان نیز از دیگر برنامه هاى 

روز گذشته سفر «ایگنازیو کاسیس» وزیر امور خارجه سوییس به اصفهان بود. 
وزیر امور خارجه سوییس پس از سفرش به اصفهان در پیامى توییترى به لزوم آشنایى 
با فرهنگ و ملت یک کشور براى داشتن روابط دیپلماتیک خوب تاکید کرد. کاسیس 
با انتشار تصاویرى از این سفر نوشت: به اصفهان،  مرواریدى در خاورمیانه سفر کردم. 

آشنایى با فرهنگ و ملت یک کشور شرط الزم براى روابط دیپلماتیک خوب است.

وزیر امور خارجه سوئیس در سفر یک روزه به استان:

اصفهان  مروارید خاورمیانه است
ماهواره هاى جدید اینترنتى 

در مدار قرار گرفتند

  پروانه عبداللهى / خبرگزارى ایسنا |
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خودشان هم نمى دانند...
ایرج ناظمى

در گذشته یک عبارت کنایه آمیز بر زبان برخى جارى 
بود: «کار خودشان است...» ولى حاال عبارتى دیگر بر 
زبان ها جارى شـده که به شدت تمسـخرآمیز است: 

«خودشان هم نمى دانند...!»
عبارت جدید اشـاره به تداوم تعطیلى یا عدم تعطیلى 
مدارس دارد و با مثال هایى همراه است که به سخنان 

متناقض در حوزه آموزش و پرورش اشاره مى کند.
در برخى موارد هـم انصافًا حق با راویان اسـت. چند 
ماه از ورود کرونا به کشـور مى گذرد و مدتهاست که 
از ورود به پیک دوم و سوم کرونا در پاییز امسال گفته 
مى شود ولى علیرغم اینکه حداقل در سه ماه تعطیلى 
رسمى مدارس کشور، مسئولین مرتبط مى توانستند 
با در نظر گرفتن شـرایط مختلف اعم از زرد و قرمز و 
سبز و سفید و آبى و صورتى، بهترین برنامه ریزى ها 
را داشته باشـند، ولى در حال حاضر به گونه اى عمل 
مى کنند که گویى تاکنون در خواب تابستانى بوده اند!

بعد از مدتها بـاال و پایین گفتن، سـرانجام خبر قاطع 
مـى رسـد کـه مـدارس در 15 شـهریور بازگشـایى 
مى شوند و کمتر از 24 ساعت مانده گفته مى شود که 
این موضوع تصمیم سـتاد ملى مقابله با کرونا بوده و 
ارتباطى با استان اصفهان ندارد و یک هفته تأخیر...! 
و معلوم نیست در این یک هفته قرار است چه اتفاقى 
بیافتد که تاکنون پیش بینى نشده. جالب تر آن است 
که مـى گویند الزامـى هم بـه حضـور دانش آموز در 
مدرسه نیست اما خودشان جمع مى شوند و زنگ آغاز 

مدارس را به صدا در مى آورند!
واقعاً دیگر حرف از تحلیل و تفسیر گذشته است. یک 
نفر باید پیدا شود و این سخنان و این تصمیمات و این 
وضعیت را ترجمه کند تا مردم مسـخره شـان نکنند 
و نگویند: «خودشـان هم نمى دانند کـه مى خواهند 

چه کار کنند؟»

توییتر

رئیس تولید ریخته گرى فــوالد مبارکه گفت: در مرداد ماه 
ســال جارى با تالش و پیگیرى مجدانــۀ همکاران واحد 
ریخته گرى مداوم ش اهــد کاهــش عیــوب تخــتال در 

هر پنــج ماشیــن ریخته گرى بودیم.
قاسم خوشـــدل پور  در تشریح تأثیر هریک از بخش هاى 
ناحیۀ فوالدسازى در کسب این موفقیت گفت: همکاران 
تعمیــرات و تعمیــرات جنبى بــا برنامه ریــزى و اجراى 
فعالیت هاى تعمیراتى، وضعیت آماده به کارى و تنظیمات 
ماشین ها را در حد قابل قبول حفظ کردند و همکاران واحد 
تولید نیز با اســتفاده از فرصت ایجادشده با پایش مناسب 

پارامترهاى تولید، این رکورد را محقق ساختند.

وى درصد تولید تختال بدون عیب مردادماه در ماشــین 
شمارة یک را 91 درصد اعالم کرد و در تشریح وضعیت سایر 
ماشین ها افزود: تولید تختال بدون عیب در ماشین شمارة دو 
96,5 درصد، ماشین شمارة سه 92,2 درصد، ماشین شمارة 
چهار 93 درصد و ماشین شــمارة پنج نیز 93,5 درصد بوده 
است. وى رکورد قبلى ماشین شمارة 2 را مربوط به شهریور 
97 به میزان 95,9 درصد اعالم کرد و گفت: این ماشین در 
ماه جارى 0,6 درصد نسبت به رکورد قبل بهبود داشته است 
و سایر ماشین ها نیز عملکرد خوبى در بهبود کیفیت داشته اند.
وى رکورد قبلى تختال هاى بدون عیب ناحیه را مربوط به 

شهریورماه سال 97 اعالم کرد.

قانون پایانه هاى فروشــگاهى و سامانه مؤدیان پس 
از تصویب در مجلس و تأیید شوراى نگهبان به دولت 
ابالغ شد تا شــاهد انقالبى در حوزه شفافیت مالیاتى 
هوشمند و کاربردى کردن اســتفاده از صورتحساب 
الکترونیکى صادره از دستگاه هاى پرداخت الکترونیکى 
در واحدهــاى صنفــى باشــیم. این قانــون وظایف 
شــرکت هاى معتمد ارائه کننده خدمــات مالیاتى، 
شــرایط، الزامات، تعاریف، جرایم، بخشــودگى ها، 
معافیت ها و روش اجراى نوین اخذ مالیات از فروشنده 
کاال و خدمات که از طریق دســتگاه هاى کارتخوان 
بانکى (pos) و حافظــه مالیاتى، تراکنش انجام داده 
و اطالعاتش در سامانه مؤدیان ثبت شده را مشخص 

کرده است.
به منظور تشویق اشخاص حقیقى مصرف کننده نهایى 
که خریدهاى خود را از فروشــندگان مجهز به پایانه 

فروشگاهى و از طریق شــبکه پرداخت بانکى انجام 
مى دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکى صادرشده 
توسط پایانه هاى فروشــگاهى، یک صورتحساب به 
صورت قرعه کشى برخط انتخاب شده و دو برابر مبلغى 
را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات 
بر ارزش افزوده پرداخت کرده است، به حساب بانکى 

وى مسترد مى شود.
اظهارنامه  هاى مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص 
مشــمول که تمامى مقررات این قانــون را رعایت 
کرده اند  و آن را بر مبناى اطالعات مندرج در ســامانه 
مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه کرده اند از طریق 
انطباق با اطالعات موجود در پایگاه داده سازمان امور 
مالیاتى راستى آزمایى شده و در صورت عدم مغایرت 
با اطالعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تســلیمى بدون 

رسیدگى قبول مى شود.

مجرى توسعه مخابرات در شهرك هاى صنعتى گفت: 
توســعه زیرســاخت هاى مخابراتى در شهرك هاى 
صنعتى جدید و اتصال آنها به شبکه ارتباطى کشور یکى 
از مهمترین سیاست هاى شرکت مخابرات ایران است.

هومان محمودى در جلسه اى که با حضور مدیرعامل 
شرکت شهرك هاى صنعتى، سرپرســت و جمعى از 
مسئوالن مخابرات این استان به صورت ویدیو کنفرانس 
برگزار شد با تأکید بر نقش مهم ارتباطات در دنیاى امروز 
اظهار کرد: انجام طرح هاى توسعه اى در شهرك هاى 
صنعتى جدید التأسیس جهت اتصال این شهرك ها به 
دنیاى ارتباطات یکى از ملزومات بنیادى براى فعالیت 
آنهاســت و این مهم نیازمند همدلــى و درك متقابل 

مسئوالن استانى است.
وى توسعه مخابراتى در شــهرك هاى صنعتى استان 

اصفهان را مطلوب دانســت و افــزود: در بازدیدى که 
از شــهرك هاى صنعتى و پروژه هاى مســکن مهر 
استان صورت گرفت، شاهد پیشرفت خوب طرح هاى 
مخابراتى در این مناطق بــوده و امیدوارم با هم افزایى 
دســتگاه هاى اجرایى سرعت پیشــرفت این روند دو 

چندان شود.
محمد جواد بگى، مدیر عامل شــرکت شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان هم با تقدیر از خدمات شرکت 
مخابرات در راســتاى تجهیز مخابراتى شهرك هاى 
صنعتى گفت: امروزه با توجه به نیاز اساســى صنایع به 
ارتباطات مخابراتى این شــرکت آماده استفاده از همه 
ظرفیت هاى قانونى خود در جهت هم افزایى با مخابرات 
در راه توسعه زیرســاخت  هاى ارتباطى شهرك هاى 

صنعتى است.

مدیرکل ارتباطات و فناورى اطالعات اصفهان گفت: 
براساس آمار  74.11 درصد خانوارهاى این استان به 
اینترنت دسترسى دارند که شــاخص مطلوبى از نظر 
توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات محسوب مى شود.
جعفر مطلب زاده با اشــاره به اینکه 84 درصد مصرف 
اینترنت در استان به صورت دیتاى همراه نسل سوم 
( 3G) و چهارم (4G ) اســت، اضافه کرد: 15 درصد 
مصرف نیز به صورت ثابت مانند اینترنت پر ســرعت 
(ADSL) و یــک درصد بــه صورت ثابت بى ســیم 

(TD-LTE) است.
وى ضریب نفوذ پهن باند در اســتان اصفهان را صد 

درصد اعالم کرد و گفت: این آمار بدین معناست که 
بیش از پنج میلیون ابزار ثابت و ســیار در اختیار مردم 

براى استفاده از پهن باند اینترنت وجود دارد.
مطلب زاده درباره سرویس اینترنت خانگى پرسرعت 
VDSL گفت: با توجه به دســتور وزیــر ارتباطات و 

فناورى اطالعات براى تسریع در تامین زیرساخت هاى
 ارتباطى، پورت VDSL براى مشــترکان تهران و قم 
فعال شــد هرچند امکان اســتفاده از این سرویس از 
قبل در اســتان اصفهان فراهم شــده بود و  مخابرات 
منطقه اصفهان امکان اســتفاده از این ســرویس در 

شهرستان هاى مختلف استان را فراهم کرده است.

احداث فاضالب شهر مبارکه با پیشرفت 95 درصدى 
در دست اجراست.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان در مبارکه با 
اشاره به اینکه شبکه  فاضالب شهرستان مبارکه جزو 
نخستین شبکه هاى استان است گفت: طرح فاضالب 
98 درصد در شهر کرکوند، دیزیچه و زیباشهر نیز حدود 

95 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.
هاشــم امینى با بیان اینکه حدود 40 درصد به میزان 

مصرف آب در اســتان اضافه شــده، افزود: بخشى از 
این مقدار آب از طریــق چاه هاى فلمن و محلى تأمین 
و بخشى دیگر نیز به شــهروندان با افت فشار و قطع 
آب در مناطقى از شهر اصفهان تحمیل شد.  وى افزود: 
متوســط مصرف خانگى ماهیانه آب شرب در استان، 
براى هر خانوار حــدود 11 متر مکعب اســت که این 
میزان در استاندارد هاى کشــور، 15 متر مکعب براى 

هرخانوار است.

دبیر انجمن شرکت هاى راهسازى با بیان اینکه ساخت 
کنارگذر ها در کشــور از اهمیت باالیى برخوردار است، 
گفت: ساخت هر کنار گذرى در کشور با جلوگیرى از ورود 
وسایل نقلیه سنگین به داخل شهر ها به آسایش مردم و 

جلوگیرى از ایجاد ترافیک کمک شایانى خواهد کرد.
 على آزاد با اشــاره به افتتاح کنار گذر شرقى اصفهان در 
روز هاى آتــى گفت: با توجه به مشــارکتى بودن پروژه 
کنار گذر شرقى اصفهان در این پروژه باید نرخ عوارض 
متناسب با ســرمایه گذارى صورت گرفته انجام شود و 
همکارى با سازندگان چنین پروژه هایى براى ادامه آن 
الزم و ضرورى اســت این کنار گذر با کاهش چشمگیر 

مصرف ســوخت و خطــرات مختلف ضمــن کاهش 
هزینه هاى جانبى و استهالك خودرو امنیت جانى براى 

مسافران را در طول مسیر چند برابر خواهد کرد.
آزاد در ادامــه گفــت: صرفــه جویى در زمــان براى 
اســتفاده کنندگان این کنار گذر نیــز از اهمیت باالیى 
برخــوردار اســت. وى افزود: ایــن کنار گــذر انتقال 
وســایل نقلیه از داخل شــهر را به حداقل مى رساند و 
کاهش ترافیک هاى شــهرى در اصفهــان مى تواند به 
صنعت توریســم و جا به جایى راحت مســافران کمک 
کند همچنین گشایشى بزرگ در تردد مردم استان هاى 

جنوبى و شمالى اصفهان به شمار مى رود.

گشایشى بزرگ در تردد با 
افتتاح کنار گذر شرقى اصفهان

دستیابى به باالترین درصد 
تولید تختال در فوالد مبارکه

رکورد کرونایى در اردستان
مدیر شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان اردستان از 
شناسایى 7 بیمار مبتال به کرونا و شکسته شدن رکورد 
ابتال به این بیمار در اردستان خبر داد. حسن ذبیحى اظهار 
کرد: از روز پنج شنبه تا روز جمعه هفته گذشته و بر اساس 
معیارهاى قطعى تشخیصى، 7 بیمار مبتال به کرونا (مرد 
47 سـاله و زن 29 ساله از اردسـتان، نوجوان 17 ساله و 
زن 36 ساله از زواره، زن 62 ساله از مهاباد، زن 65 ساله 
از روستاهاى بخش مرکزى و زن 61 ساله از روستاهاى 
بخش زواره) شناسـایى شـده و رکورد ابتالى روزانه به 
ویروس کرونا در اردسـتان شکسـته شـد. وى تصریح 
کرد: با شناسایى این افراد مجموع بیماران کووید- 19 
شناسایى شده در شهرستان اردستان  296 نفر هستند. 

افزایش تولید برق نیروگاه 
اصفهان

امیر نریمانـى، مدیرعامل شـرکت مدیریـت تولید برق 
اصفهان میزان تولید برق نیروگاه اصفهان در پنج ماهه 
ابتدایى امسال را با رشد 27 درصدى نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بیش از 2 میلیارد کیلووات ساعت اعالم کرد 
و گفت: نیروگاه اصفهان در این مدت بیش از یک میلیارد 
و 813 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرده  و تحویل 
شبکه سراسرى داده است. نیروگاه اصفهان با پنج واحد 
بخارى مولد برق با ظرفیت هاى متنوع و مجموع ظرفیت 
نامى 835 مگاوات برق در جنوب غربى شهر اصفهان و 

در حاشیه رودخانه زاینده رود واقع است.

توزیع 1000 بسته مهر تحصیلى 
همزمـان با آغـاز سـال جدیـد تحصیلـى هزار بسـته 
مهر تحصیلى بین دانش آموزان نیازمند در استان توزیع 
مى شود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به 
اینکه قرار اسـت 50 هزار بسته مهر تحصیلى در کشور 
بین دانش آمـوزان توزیع شـود گفت: اولویـت اهداى 
این بسـته ها را آمـوزش و پـرورش در مناطق مختلف 
اسـتان تعیین کرده است. حجت االسـالم بلک افزود: 
این بسـته ها شـامل کیف، دفتر و لـوازم التحریر براى 

دانش آموزان کمتر برخوردار استان است.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان اعالم کرد: 
دکتر سید محمود نوریان، جراح مغز و اعصاب بیمارستان 
آیت ا... کاشانى و احمد طالبى، پرســتار بیمارستان هاى 
فیض و آیت ا... کاشانى به جمع شهیدان خدمت و مدافع 

سالمت پیوستند.  
آرش نجیمى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: احمد طالبى، 
پرستار بازنشسته بود که مسئولیت تعاونى مصرف کارکنان 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان را به عهده داشت، اما 
به صورت داوطلبانه در بیمارســتان هاى فیض و آیت ا... 
کاشانى به عنوان پرستار خدمت مى کرد. این شهید مدافع 
ســالمت بر اثر ابتال به بیمارى کووید-19 در بیمارستان 
امین بسترى بود که متأسفانه فوت کرد و پیکر او صبح روز 
جمعه14 شهریور ماه تشییع و در گلستان شهداى اصفهان 

به خاك سپرده شد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همچنین به فوت 
دکتر نوریان، متخصص مغز و اعصاب اشاره و خاطرنشان 
کرد: دکتر نوریان، متخصص بازنشسته بود که همچنان 
مشغول خدمت رســانى به بیماران در بیمارستان آیت ا... 
کاشانى بود. این پزشــک متخصص نیز روز جمعه بر اثر 
ابتال به بیمارى کووید-19 در بیمارستان الزهرا(س) فوت 
کرد و روز یک شنبه (امروز) در گلستان شهداى اصفهان 

خاکسپارى مى شود.
نجیمى با اشاره به اینکه دکتر نوریان سومین پزشک مدافع 
سالمت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان است که بر اثر 
ابتال به کرونا فوت مى کند، خاطرنشان کرد: پیش از این 
دکتر سعید حقیقى و دکتر سید محمد موسوى از پزشکان 
مدافع سالمت اصفهان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از 

دست دادند.
وى افزود: دکتر مجید فرهاد از پزشــکان دانشگاه علوم 
پزشکى کاشان، على اسد سلطانى از کارکنان بیمارستان 
نطنز، على منصورى کارمند بیمارستان عیسى بن مریم(ع)، 
حامد مردانى از کارکنان بخش رادیولوژى بیمارستان شهید 
آیت ا... صدوقى، خسرو حکمت روش از کارکنان بخش اتاق 
عمل بیمارستان زهراى مرضیه(س) و احمد طالبى پرستار 
بیمارستان هاى فیض و آیت ا... کاشانى از دیگر مدافعان 
سالمت هستند که در ماه هاى گذشته در استان اصفهان بر 

اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در ادامه با اشاره 

به اینکه شرایط شــیوع ویروس کرونا در استان اصفهان 
همچنان صعودى است، اعالم کرد: هم اکنون بیش از هزار 
بیمار کووید-19 در بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان بسترى هستند، این درحالى است که تعداد بیماران 
بسترى در آى ســى یو نیز افزایش یافته و به بیش از 200 

بیمار رسیده که همین باعث نگرانى است.
نجیمى با بیان اینکه از نظر شیوع کرونا در شرایط بدترى 
حتى در مقایسه با اســفند  ماه هستیم، گفت: شرایط اصًال 
خوبى نداریم و اگر مردم توجه جــدى مثل اوایل اپیدمى 
کرونا نداشته باشند ممکن اســت پاییز بسیار سختى در 

پیش داشته باشیم.

کرونا جان 2 مدافع سالمت دیگر 
را گرفت

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: ممکن است پاییز بسیار سختى در پیش داشته باشیم

تسهیالت در قانون پایانه هاى فروشگاهى 
و سامانه مؤدیان

توسعه ارتباطى شهرك هاى صنعتى 
در صدر برنامه هاى مخابرات

74 درصد خانوارهاى اصفهانى به اینترنت 
دسترسى دارند

 رصد هفتگى ایمنى بازار اصفهان توسط 10 دستگاه اجرایى

بررسى  راهکارهاى حفاظت از خطوط لوله انتقال نفت 

برگزارى غیرحضورى کالس هاى دانشگاه اصفهان

پیشرفت 95 درصدى احداث طرح فاضالب مبارکه

نشست فرماندهان نظامى، انتظامى و امنیتى استان هاى 
اصفهان و چهارمحال و بختیارى با مدیر و مســئولین 
شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، سیاوش اورنگى مدیر این 
منطقه، با بیان اهمیت خطوط لوله انتقال مواد نفتى منطقه 
اصفهان و تأمین خوراك پاالیشگاه هاى اصفهان، تهران 
و بخشى از پاالیشــگاه تبریز گفت: این خطوط لوله در 
حقیقت شریان هاى حیاتى انرژى کشور هستند و تعرض 

به آنها تعرض به زیرساخت هاى کشور قلمداد مى شود.
وى عنوان کرد: متأسفانه متعرضان به خطوط لوله انتقال 
مواد نفتى از خطرات احتمالى جانى و زیســت محیطى 
این عمل آگاهى ندارند و الزم اســت مسئولین امنیتى 
و انتظامى برخورد ویژه و بازدارنــده اى با متعرضین به 

خطوط لوله داشته باشند.
در ادامه مقرر شد نیروهاى نظامى، انتظامى و امنیتى به 
خصوص سپاه پاسداران استان هاى اصفهان و چهارمحال 
و بختیارى با اســتفاده از ظرفیت هاى موجود در حفظ و 
صیانت از این خطوط لوله همــکارى نموده و موضوع 

تعرض به شریان هاى حیاتى کشور در کمیته هاى امنیتى 
و شوراى تأمین استان هاى ذکر شده مطرح شود.

همچنیــن در این جلســه در خصوص نحــوه برخورد 
با متعرضین به خطوط لوله، شناســایى و دســتگیرى 
سرشاخه ها و عوامل اصلى پشت پرده سرقت از خطوط 
لوله، شناســایى خریداران، کارگاه هــا و کارخانه هاى 
فرآورى مواد نفتى، استفاده از ظرفیت هاى بومى و محلى 
در شناسایى متعرضین به خطوط لوله و کنترل مضاعف 
و بازرســى از خودروها و کامیون هاى نفتى تصمیماتى 

اتخاذ شد.

کالس هاى درس دانشگاه اصفهان به دلیل قرار گرفتن 
اصفهان در وضعیت قرمز کرونا به صورت غیرحضورى 

برگزار مى شود.
معاون آموزشــى دانشــگاه اصفهان گفت: ثبت نام و 

پذیرش دانشجویان براى سال تحصیلى جدید دانشگاه 
اصفهان از پانزدهم شهریور آغاز شده و شروع کالس ها 

نیز از بیست و نهم شهریور است.
یوســف شــاقول با اشــاره بــه اینکــه کالس هاى 

درس دانشــجویان تــازه وارد از اوایــل آبــان آغاز 
مى شــود،  افزود: پایان این ترم تحصیلــى اواخر دى 
و آغاز ترم دوم ســال جارى از چهــارم بهمن خواهد

 بود.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از تشکیل 
کارگروه ویژه ایمن سازى بازار تاریخى اصفهان با هدف 
هماهنگى هرچه بیشتر بین دستگاه هاى اجرایى مختلف 
براى ایمنى این مجموعه تاریخى و صنفى بزرگ خبر داد.

منصور شیشه فروش افزود: جلســه هاى این کارگروه 
به محوریت اداره کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى استان اصفهان و به صورت هفتگى برگزار 
و در آن موانع و مشکالت بازار تاریخى اصفهان بررسى 

و رفع مى شود.
وى با بیان اینکه نماینده  سازمان آتش نشانى، شهردارى، 
اداره گاز، برق، فرماندارى، نیروى انتظامى، صنعت، معدن 
و تجارت، اتاق اصناف، نظام مهندسى ساختمان و یگان 
حفاظت اداره کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان نیز 
در این کارگروه عضو هستند، اظهار داشت: راسته بازار 
تاریخى اصفهان حدود هشت کیلومتر طول دارد و اصناف 
مختلفى در آن مستقر هستند بنابراین حفظ ایمنى این 

مجموعه از اهمیت خاصى برخوردارست.
شیشــه فروش به برخى از حوادث ماه هاى اخیر در بازار 

تاریخى اصفهان اشــاره و اضافه کرد: با توجه به تجربه 
موجود و مطالعات انجام شده مقرر است تا در جلسه هاى 
هفتگى کارگروه ایمن سازى بازار، کاربرى هاى صنفى 
ُپرخطر و مســائلى مانند استانداردسازى و ورود و خروج 
به بازار بررســى و تصمیم گیرى هاى مقتضى درباره آن 

انجام شود.
وى با بیان اینکه طرح مطالعاتى ایمنى میدان امام(ره) و 

بازار تاریخى اصفهان نیز با همکارى دانشگاه اصفهان در 
حال انجام است، خاطرنشــان کرد: اولویت رسیدگى به 
مسائل ایمن سازى در این کارگروه با واحدهاى صنفى 
ُپر خطر است که باید نسبت به شناسایى و تامین ایمنى 

همه آنها اقدام کرد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره 
به اینکه سیم کشــى برق یکى از معضالت اصلى بازار 
تاریخى اصفهان است، گفت: از ابتداى سالجارى تا کنون 
6 فقره حریق در بازار اصفهان بدلیل مشکالت سیم کشى 

برق داشتیم که کنترل شد.
وى ادامه داد: اجــراى طرح هاى ایمنى بــرق در بازار 
تاریخى اصفهان از الزامات است و  باید طرحى با هدف 

پیشگیرى از مخاطرات بازار تدوین شود.
شیشه فروش با اشــاره به مخاطرات انبارها و چیدمان 
کاالها در واحدهاى صنفى بازار تاریخى اصفهان تاکید 
کرد: قرار شد این موضوع نیز در کارگروه ویژه ایمن سازى 
بررسى و به واحدهاى پر خطر تذکر داده و آموزش هاى 

الزم در این زمینه به متصدیان ارایه شود.
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تســت کروناى روح ا... زمانى، بازیگر نقش اصلى فیلم 
«خورشید» در آســتانه ســفر گروه تولید این فیلم به 
جشنواره ونیز مثبت اعالم شد و همین موضوع مانع از 

همراهى او با دیگر عوامل خواهد شد.
عوامل فیلم «خورشید» 15 شهریور ماه براى حضور در 
جشــنواره بین المللى ونیز راهى ایتالیا شدند تا در اولین 
نمایش این اثر در بخش مســابقه اصلى با مخاطبان و 

منتقدان به دیدن فیلم بنشینند.
مجید مجیدى، کارگردان «خورشید» با ابراز تأســف از بیمارى روح ا... زمانى گفت: ما تمام مراحل 
ادارى براى دریافت ویزا را براى حضور روح  ا... زمانى و شمیال شیرزاد، بازیگران نوجوان فیلم انجام 
دادیم اما متأسفانه پس از انجام تست، متوجه شــدیم که روح ا... دچار کرونا شده است و همین امر 
باعث شد که او نتواند همراه گروه باشد. وى تأکید کرد: حضور در جشنواره ونیز براى بازیگران نوجوان 
فیلم با توجه به شرایطى که داشتند اتفاق بسیار مهم و خوشحال کننده اى بود اما مثبت بودن تست 

کرونا روح ا... زمانى همه ما را ناراحت کرد./2757

امیر تاجیک، خواننده موسیقى پاپ، تیتراژ فصل دوم مسابقه «دست 
فرمون» با اجراى کامران تفتى را خواند. ایــن قطعه با ترانه اى از 
حسین غیاثى، آهنگســازى امید تاجیک و صداى این خواننده به 
عنوان تیتراژ مسابقه «دست فرمون» در نظر گرفته شده و همزمان 

با پخش اولین قسمت این برنامه شنیده شد.
امیر تاجیک  فصل گذشته در «دست فرمون» فینالیست این مسابقه 
بود. همچنین پوریا حیدرى کار ســاخت موسیقى مسابقه «دست 

فرمون» را برعهده دارد.
مسابقه «دســت فرمون» با طراحى بهنام صفاریان، تهیه کنندگى 
محمود محمودى و کارگردانى مســعود صنم از دیروز 15 شهریور 
از شبکه نسیم پخش شد. فصل نخست این مسابقه سال گذشته از 

شبکه نسیم پخش شد.

برخالف خبرى که در روزهاى گذشته منتشر شــده بود، لیال حاتمى در فیلم 
«آخرین سیاره» کارگردان آمریکایى حضور ندارد.

«ترنس مالیک»، کارگردان مشهور آمریکایى و برنده جایزه نخل طال، معروف 
است که همیشه فیلم هایش را در سکوت خبرى مى سازد.

«آخرین سیاره» اثر جدید این کارگردان آمریکایى در ایتالیا و در جنوب شهر رم  
فیلمبردارى شده است. موضوع «آخرین سیاره» بخش هایى از زندگى حضرت 

مسیح(ع) را به روایت انجیل بازگو مى کند.
بر مبناى خبر روزنامه ایتالیایى «اطالعات مسیحى»، ترنس مالیک فیلمبردارى 
این اثر را از ماه ژوئن 2019 آغاز کرده بود و حاال مدتى است فیلمبردارى تمام 

شده و حتى مرحله پس از تولید فیلم هم به پایان رسیده است.

برمبناى اخبار منتشر شــده در سایت ها، هنرپیشه هاى شــناخته شده اى از 
کشورهاى گوناگون در این فیلم نقش هاى کوتاهى بازى کرده اند اما برخالف 
اخبارى که پیش از این منتشر شده بود، نامى از لیال حاتمى بازیگر سرشناس 
کشورمان در این فیلم دیده نمى شود. گفته شده بود لیال حاتمى در فیلم جدید 

ترنس مالیک، نقش «مریم مجدلیه» را بازى خواهد کرد.
نکته دیگر در مورد فهرست اســامى بازیگران اینکه در میان بازیگران، تنها 
دو نام ایرانى دیده مى شود؛ سونیا امینى و محمد اسماعیل نژاد که اولى نقش 

پیشخدمت را بازى مى کند و دومى نقش مرد بى خانمان را.
همچنین برخى رسانه هاى فرانسوى اعالم کرده اند که «آخرین سیاره» خود را 

براى نمایش در جشنواره هاى برلین یا کن 2021 آماده مى کند.

در سى امین سال اکران فیلم سینمایى «پدرخوانده 3»، کارگردان 
این فیلم آن را با تدوین جدید راهى پرده سینماها خواهد کرد.

«فرانسیس فورد کاپوال»، کارگردان «پدرخوانده 3» که با انتشار 
تدوین هاى مختلف از «اینک آخرالزمان» پیش تر سروصداى 
زیادى به پا کرده بود، اینک قصد دارد «پدر خوانده 3» را هم با 
تدوینى جدید منتشر کند. وى مى خواهد به مناسبت سى امین 
ســال اکران این فیلم، حتى عنوانش را هم تغییر دهد و فیلم را 
با عنوان «پدرخوانده ماریو پوزو، بخــش پایانى: مرگ مایکل 

کورلئونه» اکران کند.
«پارامونت» اعالم کرد کاپوال قصد دارد تدوین جدیدى از قسمت 
ســوم «پدرخوانده» که به صورت اورجینال سال 1990 اکران 
شده بود را در دسترسى عالقه مندان بگذارد. نسخه جدید ابتدا 
در ماه دسامبر راهى سینماها مى شود و بعد به صورت دیجیتال و 

دیسک هاى بلو-رى ارائه مى شود.
کاپوال از عنوان جدید به عنوان تجلیــل از «ماریو» یاد کرده و 
گفته است این نام را ترجیح مى دهد و ابتدا آن را براى فیلمى که 

«پدرخوانده: قسمت 3» نامیده شد انتخاب کرده بود.

وى گفته است: «براى این نسخه از قسمت نهایى، آغاز و پایانى 
جدید خلق کرده ام و ترتیب بعضى از صحنه ها، نماها و موسیقى 
متن را تغییر داده ام.» کاپوال افزوده که با تغییراتى که از ترمیم 
صدا و تصویر ایجاد شــده پایانى بهتر براى قسمت هاى اول و 

دوم خلق شده است. 
گفته مى شود در این نسخه بخش هاى شخصیت هاى اصلى 
فیلم از جمله «آل پاچینو»، «دایان کیتون»، «تالى شایر»، «اندى 
گارسیا»، «ایالى واالك»، «جو مانتگنا»، «بریجیت فوندا»، «جرج 
همیلتون» و «سوفیا کوپوال»ى جوان دست نخورده باقى مانده 

است.
«آندریا کاالس»، معاون ارشــد بخش آرشــیو اســتودیوى 
«پارامونت» درباره این نسخه گفت: «فرانسیس فورد کوپوال 
از هر جنبه بــر کار مرمت فیلم سرپرســتى کرده اســت، او 
به گونه اى روى تدوین جدید فیلم کار کرده که استانداردهاى 

شخصى و دیدگاهش در آن برآورده شده است.»
«پدرخوانده 3» که 16 سال پس از فیلم دوم اکران شد، هفت 

نامزدى اسکار از جمله بهترین فیلم را در کارنامه دارد.

«فرانسیس فورد کاپوال» 
از تدوین متفاوت بخش سوم یکى از شاهکارهاى سینما خبرداد

«پدرخوانده3» 
به روز مى شود

لیال حاتمى «مریم مجدلیه» نشد!

از شبکه نسیم پخش شد. فصل نخست این مسابقه سال گذشته از 
شبکه نسیم پخش شد.

امیر تاجیک براى
 «دست فرمون» خواند

بازیگر اصلى «خورشید» کرونا گرفت

ابتالى «رابرت پتینسون»، بازیگر نقش «بتمن» به ویروس کرونا، باعث توقف تولید این فیلم شده است.
کمپانى «برادران وارنر» تأیید کرد که تولید فیلم سینمایى «بتمن» بعد از مبتال شدن یکى از اعضاى 
این فیلم به ویروس کرونا متوقف شده و به حالت تعلیق درآمده است اما این کمپانى هویت فرد مذکور 

را اعالم نکرد ولى مجله معتبر «ونیتى فیر» گزارش داده که این شخص رابرت پتینسون بوده است.
سخنگوى این کمپانى گفت: یکى از اعضاى فیلم «بتمن» به کرونا مبتال شده و طبق شیوه نامه هاى 

تعیین شده اکنون در قرنطینه است.
طبق شنیده ها «ریوز» تنها حدود یک چهارم فیلم را فیلمبردارى کرده است و «وارنر» امیدوار است که 
او در سه ماه آینده فیلمبرداى را تمام کند تا فیلم بتواند در سال 2021 اکران شود. حاال باید دید که ابتالى 

پتینسون به این ویروس تا چه حد جدى است و با توجه به آن اکران «بتمن» چقدر تغییر خواهد کرد.
از آنجا که تولید فیلم «بتمن» متوقف شد، کمپانى «برادران وارنر» تاریخ اکران فیلم را تغییر داده است و 

این اثر در یکم اکتبر 2021 اکران مى شود.
همزمان با شیوع ویروس کرونا در جهان تولید فیلم هاى زیادى عقب افتاد و تنها تعداد معدودى مثل فیلم 

«پارك ژوراسیک» توانستند تولیدشان را از سر بگیرند.

ویروس خفاش ها به «بتمن» هم رسید!

آزیتا ترکاشوند، بازیگر کشورمان با انتشار عکسى از بازى در سریال «صفر بیست و یک» خبر از پخش 
این سریال در آینده اى نزدیک داد.

سریال «صفر بیست و یک» به کارگردانى سیامک انصارى و جواد رضویان و تهیه کنندگى مهدى 
فرجى اوایل امسال وارد مرحله پیش تولید شد و با انتخاب بازیگران مقابل دوربین رفت. این سریال 
طنز جدید تلویزیون با بازى بازیگران طناز دنیاى هنر به زودى روى آنتن شبکه 3 سیما خواهد رفت.

تصویربردارى سریال «صفر بیست و یک» از ابتداى تابستان آغاز شد و با توجه به شیوع ویروس کرونا 
با رعایت پروتکل هاى بهداشتى ادامه دارد تا براى پخش از شبکه 3 سیما آماده شود.

سیامک انصارى، سید جواد رضویان، امیر حسین رستمى، سیاوش طهمورث، سروش جمشیدى، رؤیا 
میر علمى، نگار عابدى، علیرضا استادى، آزیتا ترکاشوند، مریم شیرازى، افشین آقایى، پادینا کیانى و 

مهبد بیور در این سریال به ایفاى نقش پرداختند./2759

آزیتا ترکاشوند در «صفر بیست و یک» 

کتاب زندگینامه زنده یاد فرهاد مهراد رونمایى شد و همزمان همسر او، از تأسیس بنیاد این خواننده سرشناس 
و تهیه فیلم زندگى اش خبر داد.رونمایى از کتاب زندگینامه زنده یاد فرهاد مهراد با حضور همسرش، پوران 
گلفام، روز جمعه 14 شهریور در موزه سینما برگزار شد. این برنامه به دلیل رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
مربوط به بیمارى کرونا، بدون حضور مخاطبان و عالقه مندان اجرا شــد. همچنین پوران گلفام در یک 
گفتگوى زنده اینستاگرامى، ضمن اعالم خبر تأسیس بنیاد فرهاد مهراد، از ساخته شدن فیلم زندگى این 
خواننده، توسط رضا درمیشیان خبر داد. او گفت: «صحبت هاى اولیه ساخت فیلم توسط آقاى درمیشیان 
انجام شده است. براى من همچون فرهاد، عالوه بر آرتیست و کارگردان خوب بودن، شخصیت فرد مهم 
است و رضا درمیشیان این ویژگى ها را دارد.»فرهاد مهراد، متولد 1322 در تهران، شهریور 1381 درگذشت. 
او خواننده، آهنگساز و نوازنده سرشناس کشورمان بود که با اجراى ترانه هاى اجتماعى و سیاسى با سبک 

ویژه خود، در دهه 50 خورشیدى به شهرت رسید./2756

زندگى فرهاد مهراد فیلم مى شود

امیر کاظمى که مهمان برنامه «پنجشنبه جمعه» رادیو ایران بود، ماجرایى از 
اوایل فعالیت حرفه اى خود تعریف کرد که مربوط به کتک خوردنش 

از مرضیه برومند مى شد!
این بازیگر تلویزیون در پاســخ به این سئوال منصور ضابطیان 
از او که وقتى بازى مى کنى چند بار کات مى دهند، گفت: این 
موضوع به چیزهاى مختلفى بستگى دارد و تمام تالشم این است 
که من باعث کات دادن نباشم اما خب یک وقت هایى چیزى 
پیش مى آید. مثًال تپق که البته مى توان آن را داخل ایفاى نقش 

جا داد اما اینکه آدم دیالوگ یادش برود هم هســت 
که برایم کم پیش آمده است. یک روزى در 

اوایل کارم سر صحنه سریال «کتابخانه 

هدهد» به کارگردانى خانم برومند بودم. شاید باورتان نشود یک تک جمله را 12 
ساعت نتوانستم بگویم! آنجا با چوب دنبالم افتادند! در خیابان دروس تهران 
مشغول بدو بدو بودم و خانم برومند با یک تکه چوب در دستشان وسط 
خیابان داد و بیداد کردند و آخرش هم براى اینکه مرا بگیرند گفتند 
من دزدم! مغازه دارها آمدند مرا گرفتند و دلتان نخواهد یک کتک 
جانانه از خانم برومند در اوایل کار نوش جان کردم. این ماجرا براى 
18 سال پیش بود که 15 سال داشتم و یک دفعه سر کار حرفه اى 
رفتم که نمى دانستم با چند دوربین ضبط مى شود. البته در ادامه، کار 
خیلى خوب پیش رفت و بعد از آن هم من اولین انتخاب خانم 
برومند براى یکى از نقش هاى اصلى سریال «همه 

بچه هاى من» بودم./2758

ماجراى کتک خوردن بازیگر «لیسانسه ها»
 از مرضیه برومند!

مه «پنجشنبه جمعه» رادیو ایران بود، ماجرایى از 
عریف کرد که مربوط به کتک خوردنش 

ـخ به این سئوال منصور ضابطیان 
چند بار کات مى دهند، گفت: این 
ستگى دارد و تمام تالشم این است 
اما خب یک وقت هایى چیزى  شم
ته مى توان آن را داخل ایفاى نقش 

دش برود هم هســت 
. یکروزى در

 «کتابخانه 

هدهد» به کارگردانى خانم برومند بودم. شا
ساعت نتوانستم بگویم! آنجا با چوب
مشغول بدو بدو بودم وخانم برو
خیابان داد و بیداد کردند و آخ
من دزدم! مغازه دارها آمدند

جانانه از خانم برومند در اوایل
5 سال پیش بود که 15 سا 18
رفتمکه نمى دانستم با چند د
خیلى خوب پیش رفتو
برومند براى یک
بچه هاى

فریبا نادرى، هنرپیشه سینما و تلویزیون کشــورمان، در بخش آخر از فصل 
ششم سرى جدید «شام ایرانى»، میزبان شــمارى از هنرمندان کشور شده 
است و در خانه الکچرى خود، دستپخت خود را به محک مهمانان سرشناس 
خود قرار مى دهد. فاطمه گودرزى، نسیم ادبى و شهره سلطانى، مهمانان فریبا 

نادرى در بخش آخر سرى جدید «شام ایرانى» هستند.
فریبا نادرى متولد 23 فروردین ماه ســال 1363 در تهران، هنرپیشه سینما 
و تلویزیون اســت که در ســرى جدید «شــام ایرانى»، میزبان شده است. 
فریبا نادرى از سال 1389 تا ســال 1395 در هفت فیلم سینمایى با نام هاى 

«المبورگینى»، «دریاکنار»، «من و شارمین»، «مشکل گیتى»، «در راه خانه 
عروس»، «ساده دل» و «شــرط ازدواج» نقش آفرینى کرد و در 20 سریال 
تلویزیونى نیز حضور داشت که جدیدترین آنها «ستایش»، «فاخته»، «سى 
و نه هفته»، «پرســتاران»، «گمشدگان»، «ستایش» (ســرى سوم) و «از 
سر نوشــت» محصول شــبکه 2 به کارگردانى سید 

محمدرضا خردمندان بود.
در بخش هاى اول تا ســوم «شــام ایرانى»، فاطمه 
گودرزى، شهره سلطانى و نسیم ادبى، میزبان بودند و 

اکنون نوبت میزبانى فریبا نادرى رسیده است.
ســعید ابوطالب، تا کنون پنج فصل از برنامه «شام 
ایرانى» را کارگردانى کرده و شــاهد دستپخت هاى 
پوریا پورسرخ، سامان گوران، نیما شاهرخ، شبنم قلى 
خانى، سیما تیرانداز، مارال فرجاد، سید جواد هاشمى، 
على انصاریان، حامد آهنگى، آشــا محرابى، مرجانه 
گلچین، نگین معتضدى، نعیمه نظام دوست، علیرضا 
خمسه، امیرحسین صدیق و میر طاهر مظلومى بودیم. 
برنامه «شــام ایرانى» هر هفته، پنج شنبه ها ساعت 
20 قابل تماشاســت.خانه الکچرى فریبا نادرى در 
«شام ایرانى» و تکیه کالم هاى او، با واکنش هوادارانش در اینستاگرام رو به 
رو شده است و الیک «مستر تیستر» و مژده لواسانى را نیز به همراه داشت. 
دکوراسیون داخلى شیک اما ساده و زیباى فریبا نادرى، با استقبال مهمانان در 

این قسمت از برنامه «شام ایرانى» رو به رو شده بود./2755

دیدار با فریبا نادرى؛ از «ستایش» تا «شام ایرانى»

  زهرا منصورى/ خبرگزارى مهر |
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اصًال یک وضعى اســت عجیب و غریب، هر ســال هم 
شــگفت انگیزتر از ســال پیش از آن، طــورى که هنوز 
انگشتى که سال گذشــته از فرط حیرت به دهان برده اى 
را پایین نیاورده اى عجایب ســال جدید شــروع مى شود 
و به خودت که مى آیى مى بینى انگشــت ســبابه بیچاره 
ات همانجا روى لبت خشک شــده است، همان انگشتى 
که وقتى برخى بازیکنان لیگ برتــرى آن را «جوهرى» 
مى کنند تا پاى قــراردادى بزنند که مــى خواهند با تیم 
جدیدشان ببندند ناگهان منقلب مى شوند و همه روزهایى 
که آرزوى بازى در آن تیم را داشتند از ذهنشان عبور مى کند. 
بازیکنان نامبرده در همین فاصله کم چنان به سرعت رنگ 

عوض مى کنند که آفتاب پرست باید برود جلو، بوق بزند! 
فقط این وسط نمى دانیم آنها چطور مى خواهند بعضى 
چیزها را از حافظه فوتبالدوستان پاك کنند؟ مثًال کارهایى 
که پیــش از آن علیه تیــم جدید خود انجــام داده اند یا 
حرف هایى که وقتى در تیمى دیگر توپ مى زده اند برضد 
همین تیم کنونى خود این طــرف و آن طرف بیان مى 
کردند چرا که در آن زمان رقیب سرسختشان بوده است؟! 
حافظه این مردم را به هیچ وجه نمى شود پاك کرد آن هم 
در زمانه گستردگى فضاى مجازى و اینترنتى که همه چیز 

را به سرعت در معرض دید قرار مى دهد.     
اصًال همه اینها به کنار، شما که ادعاى حرفه اى بودنتان 
گوش فلک را کر کرده و براى بازى هاى جذاب و باکیفیتى 
که در طول مسابقات لیگ از خودتان در معرض نمایش 
مى گذارید درخواســت پول هاى کالن مــى کنید لطفًا 
تعــدادى از خصوصیــات و ویژگى هاى یــک بازیکن 

حرفه اى را از نگاه خودتان براى ما بیان کنید؟ 
به نظر شما فوتبالیست حرفه اى یعنى کسى که به محض 
جدا شدن از تیمى و پیوستن به تیم رقیب تمام گذشته خود 
را فراموش کند و ادعا کنــد از اوان کودکى دل در گروى 
تیمى که اکنون پیراهنش را پوشیده، داشته و براى جلب 
نظر هواداران تیم جدیدش شروع کند به نوشتن متن هاى 
دلبرانه و زیبا در فضاى مجازى؟! یا نه، به قول شــجاع 
خلیل زاده حرفه اى بودن یعنى قدرت توانت را باال ببرى 

نه قدرت نوشتنت را؟
بازیکــن حرفه اى بــودن یعنى به تعهداتــت تا آخرین 
ثانیه اى که با تیمى قرارداد دارى پایبند باشى و با عملکرد 
خوبت در میدان مسابقات خودت را در دل طرفداران جا 
کنى یا اینکه فوتبالیست حرفه اى یعنى آن بازیکنى که به 
محض دریافت پیشنهادى چشمگیرتر سریعاً شال و کاله 
کند؛ نزد مسئوالن باشگاهش برود؛ تقاضاى افزایش مبلغ 
قراردادش را ارائه دهد و بعد هــم در حالى که هنوز چند 
سالى از قراردادش باقى مانده و درست در حساس ترین 
برهه که تیم و هم تیمى هایش به او نیاز دارند، قهر کند 
و ساکش را روى کولش بیاندازد و به سمت درب خروج 

از باشگاه برود.
البته وقتى سرمربیان حرفه اى(!) برخى از همین تیم هاى 
لیگ برترى ما، آن هم از نوع پرافتخارترین هایشان هنوز 
زمان قراردادشان با تیمى که ســکاندارى آن را بر عهده 
دارند، تمام نشــده، هنگامى که با پیشــنهادات چرب و 
نرم ترى مواجه مى شــوند و بى خیال تعهدشان شده و 
فیلشــان یاد هندوســتان مى کند و با هر ترفندى شده، 
رضایتنامه گرفته و نگرفته جدا مى شوند دیگر از شاگردان 
آنها چه انتظارى مى توان داشــت؟ برخى از این مربیان 
نامبرده اگر هــم موفق به جدایى نشــوند، از آن مذاکره 
غیرقانونى با افتخار یاد مى کننــد. جالب آنکه این قبیل 
مربیان حرفه اى هم که بخاطر کارنامه هاى درخشانشان، 
از قبل این ورزش پرطرفــدار کم پول به جیب نمى زنند، 
وقتى لباس سرمربیگرى تیمى را بر تن مى کنند با وعده و 
وعیدهاى آنچنانى دادن و دلبرى کردن از هواداران، رؤیاى 
کسب جام هاى طالیى را در ذهن آنها مى پرورانند و در 
آخر فصل حکایت طرفدار ساده باور مى شود «آفتابه لگن 

هفت دست، شام و ناهار هیچى»!
تازه اینها همه قســمت خوب ماجراســت. برخى از این 
مربیان لیگ برترى با هر بهانه اى قهر کرده و استعفانامه 
پر مى کنند و چند روزى ســر تمرینات تیمشــان حاضر 
نمى شوند و وقتى شاگردانشان در میدان در برابر حریف 
کم مى آورند و نتیجه را واگذار مــى کنند همه را در این 

موضوع مقصر مى دانند اال رفتار بچه گانه خودشان. جالب 
آنجاست که این مربیان هیچ وقت هم بدون تیم نمى مانند 
و سریعاً از تیمى به تیم دیگر منتقل مى شوند و بعضاً تمامى 
بازیکنان خود را هم با خودشان مى برند به تیم جدیدشان، 

این وسط تیم سابق آنها مى ماند و حوضش!
و هرچه پیش مى رویم در این دنیاى حرفه اى(!) فوتبالى 
کشــورمان و کنکاش مى کنیم زیر و بم آن را مى بینیم 
«خانه از پاى بست ویران اســت»، فوتبال ما فقط اسم 
حرفه اى بودن را یدك مى کشد و اال وضع مسئوالنى که 
باید بر این فوتبال نظارت کنند و آنها که باید باشگاه ها را 
حرفه اى مدیریت کنند بدتر است، حاال گیریم که آنها اهل 
شعار دادن و کپشن هاى دلبرانه نوشتن نباشند اما مهم این 
است که از عهده انجام کارى که به آنها سپرده شده هم 
به درستى بر نمى آیند، چه اینکه همین ها هستند که با 
زیر پا گذاشتن قوانین به خواست سرمربى تیمشان سراغ 
بازیکنانى مى روند که در خدمت تیم هاى دیگر هستند 
و با پیشنهادهاى خود آنها را هوایى مى کنند. مدتى بعد 
هم این بازیکنان که فکر مى کنند تنها ستاره هاى آسمان 
فوتبال ایران آنها هســتند، بدعادت مى شــوند و براى 
پیوستن به هر تیمى درخواست مبالغ نجومى مى کنند، 
طورى که همین مدیران کاربلد و حرفه اى(!) هم دیگر 
از عهده پرداخت آن مبالغ بر نمى آیند و داد و فغانشان به 
آسمان بلند مى شود در حالى که خود کرده را تدبیر نیست. 

 تازگى ها هم برخى از این مدیران در کارشــان آنچنان 
پیشرفت کرده اند که هم باشگاه را مدیریت مى کنند و هم 
قسمتى از وظایف سرمربى را بر عهده مى گیرند طورى که 
هنوز سرمربى تیمشان مشخص نشده شروع مى کنند به 
قرارداد بستن با فوتبالیست هایى که به زعم خودشان در 
فصل بعدى مى تواند براى تقویت تیم مناسب باشد؛ البد 
با این طرز تفکر که بر فرض اینکه نحوه بازى فوتبالیست 
جذب شده حتى اگر با تفکرات ســرمربى آینده تیم هم 
همخوانى نداشته باشد او به نیمکت تیم خودى تبعید شود 

بهتر از آن است که در تیم رقیب باشد. 
خالصه که از صدر تا ذیل فوتبــال مملکت ما حرفه اى 
اســت، حتى هواداران آن، که پر بیراه نیست اگر بگوییم 
اکثر این اعمال حرفه اى(!) براى جلب رضایت آنها انجام 
مى شود چراکه آنقدر کم طاقت و نتیجه گرا شده اند که 
با کسب یک برد، سرمربى و بازیکن تیم محبوبشان را به 
اوج مى رســانند و آنها را تقدیس مى کنند و در مقابل با 
یک باخت آنچنان از کوره در مى روند که به زمین و زمان 
بد و بیراه مى گویند و هیچیک از دســت اندرکاران تیم 
محبوبشان از دســت آنها در امان نخواهد بود... آن وقت 
گیر داده ایم به آن «آقایى» که در کســرى از ثانیه رنگ 
عوض کرده در حالى که باید گفــت او خیلى هم در این 
میان مقصر نیســت چرا که «به راستى همه چیزمان به 

همه چیزمان مى آید.»

لباس حرفه اى گرى
 به تن فوتبال ایران زار مى زند

در یک اتفــاق غیر قابل پیش بینــى رحمان رضایى 
سرمربى تیم ذوب آهن شد؛ به خصوص که صحبت از 
حضور مهدى تارتار بود و ذوبى ها با یکى دو مربى دیگر 

هم مذاکره کردند و حتى نشست هم داشتند.
در سال هاى اخیر موفقیت مربیان جوان در تیم هاى 
باشگاهى به مراتب بیشتر از ناکامى هایشان بوده و بر 
همین اساس حضور رحمان رضایى در راس کادر فنى 
تیم ذوب آهن را باید به فــال نیک گرفت. نمونه اش 
رسول خطیبى. در نیم فصل نخست به همراه ماشین 
ســازى خوب نتیجه گرفت و در دور برگشت هم به 
حســرت دو دهه اى تیم آلومینیوم اراك براى حضور 
در لیگ برتر پایان داد! او سه تیم را لیگ برترى کرده 
و این اتفاق کوچکى نیســت. محمود فکرى در اولین 
تجربه سرمربیگرى اش نســاجى را با همان نفراتش 
متحول کرد بطوریکه تیم ضمن فاصله گرفتن از قعر 
جدول لیگ را با رتبه تک رقمى به پایان برد و تیم سوم 
در دور برگشــت شد. بنا براین این دســت از اتفاقات 
بهترین اتفاق ممکن براى فوتبال باشــگاهى است. 
حضور مربیان نو در تیم هاى لیگ برترى موجب تزریق 
ایده هاى تازه به فوتبال باشگاهى مى شود و نفع این 

تصمیم به فوتبال ملى هم سرایت خواهد کرد.
هیچ کس موافق حذف مربیــان باتجربه در فوتبال 
نیســت؛ مربى باتجربه اى که خود را بروز مى کند و 

نتیجه مى گیرد باید بماند به خصوص 
که تجربه او براى موفقیت فوتبال 
باشگاهى نیاز اســت و از همه 
مهمتر انتقــال تجربیاتش به 
مربیــان جوان مولــد مربیان 
موفق دیگــر خواهد بــود اما 
مربــى باتجربــه اى که دیگر 

چیزى بــراى عرضه 
نــدارد و هدفش 
از حضــور تنها 
ماندن و گرفتن 
دستمزد است و 
نه تحول فوتبال 

باید عرصه را براى مربى جوان باز کند. همان طور که 
هیچ بازیکنى راضى به خداحافظى نمى شــود مربى 
باتجربه ناموفق هم دلش نمــى آید کنار رود و این جا 
اعتماد باشگاه ها به مربیان جوان است که باالنس را در 

فوتبال برقرار خواهد کرد.
در مورد رحمان نمى توان هیچ پیش داورى داشت. او 
در تیم هاى دسته اولى مربیگرى کرده؛ تیم هایى که 
البته بضاعت صعود به لیگ برتر نداشتند. متاسفانه در 
لیگ یک موفقیت تنها با صعود به لیگ برتر معنى پیدا 
مى کند که نباید اینطور باشد. چه بسا رحمان رضایى در 
ذوب آهن راه محمود فکرى در نساجى را برود و آنوقت 
است که این اعتماد همه را خوشحال خواهد کرد. به یاد 
داشته باشیم یحیى گل محمدى هم در تیم هاى دسته 
اولى به موفقیتى دست پیدا نکرد اما در لیگ برتر هم 
اکنون یکى از بهترین مربیان است. بدون شک اعتماد 
به مربیان جوان فوتبال باشــگاهى ایران را صاحب 
ایده هاى تازه ترى بــراى موفقیــت در بازى هاى 
بین المللى مى کند و از همه مهمتر تعداد مربیان موفق 
ایران را بیشــتر خواهد کرد. در این بین ممکن است 
برخى از مربیان جوان جواب ایــن اعتماد را به خوبى 
ندهند که این طبیعى است اما چرخه اعتماد هر چه با 
سرعت بیشترى عمل کند فوتبال از آن سود مى برد. 
فوتبال باشگاهى باید به نقطه اى برسد که ضامن بقاى 
مربى نتیجه اش باشد نه ارتباطات خارج از زمین به این 
دلیل که فوتبال دولتى است. باید دید رحمان در 
این مسیر موفق میشود و حداقل تا سال 1400 به 

او فرصت میدهند یا خیر.

اسطوره هاى سپاهان که در دهه 80 و 90 با فوتبال به عنوان بازیکن وداع کردند برخالف هم دوره اى هاى خود در سایر باشگاه ها هنوز براى ورود به عرصه مربیگرى در سطوح باال مورد 
اعتماد قرار نگرفته اند. در باشگاه هاى دیگر به تعداد قابل توجهى از مردان مشابه آنها اعتماد شده و نتایج و اتفاقات خوبى هم پدید آمده است. همه در آرزوى رویش نسل جدیدى از مربیان 
جوانى برخاسته از مکتب سپاهان هستیم. مربیانى تمام سپاهانى که مایه مباهات مان باشند و همانند دوران بازى در عرصه مربیگرى هم براى سرافرازى و قهرمانى سپاهان بدون هیچ منت 
و توجیهى از جان مایه بگذارند. قطعا محمدرضا ساکت مدیرعامل محبوب سپاهان که در دهه 80 بسیارى از طلسم ها را شکست و با یارى خدا و حمایت هاى فوالد مبارکه خیلى از آرزوهاى 

طالیى مان را محقق کرد در این عرصه و ورود اسطوره هاى دهه 80 و 90 به عرصه مربیگرى هم طلسم شکنى  واز نسل جدیدى از مربیان طالیى رونمایى مى کند.

پیش به سوى طلسم شکنى رحمان تا 1400 دوام مى آورد؟

 رییس کارخانه ذوب آهن اصفهان تاکید ویژه اى روى 
بازگشت و ادامه حضور جواد محمدى در این باشگاه به 

عنوان مدیرعامل دارد.
 حدود یک ماه پیش، جواد محمدى، مدیرعامل وقت 
باشگاه ذوب آهن اصفهان به دلیل بیمارى برکنار و احمد 
جمشیدى، سخنگو و عضو هیئت مدیره این باشگاه، 
به عنوان سرپرســت ذوب آهن معرفى شــد تا سکان 

مدیریتى باشگاه را در دست بگیرد.
با این حال، با گذشــت مدتى مشخص شده در همان 
زمانى که این تغییر صورت گرفته، یک اتفاق عجیب 
رقم خورده است. شنیده مى شــود منصور یزدى زاده، 
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در جلسه معارفه جمشیدى 
خطاب به بازیکنان این تیم گفته، تا زمانى که مدیرعامل 
کارخانه است، محمدى در ســمت خود (مدیرعاملى 
باشــگاه ذوب آهن) باقى خواهد ماند و این برکنارى 

موقتى و صرفا در جهت بهبود بیمارى او است.
صحبت عجیب یزدى زاده و تاکید ویژه او روى ماندن 
جواد محمدى به عنــوان مدیرعامل ذوب آهن در این 
باشگاه، در شرایطى مطرح شده که محمدى در دوره 
مدیریتى اش کارنامه خوبى از خود را جاى نگذاشته و 
دوره او با انتقادات زیادى همراه بوده و مشخص نیست 

دلیل این همه پافشارى براى ماندن محمدى چیست.
از طرفى، در جلســه اى که بین اعضاى هیئت مدیره 
ذوب آهن و یزدى زاده با موضوع انتخاب سرمربى طى 
روزهاى گذشته برگزار شد، جواد محمدى نیز على رغم 
بیمارى حضور داشته است که این هم نشان از تاکید بر 

حضور وى به عنوان مدیرعامل باشگاه دارد.
همه اینها در حالیست که گفته مى شود قرار است چند 
مدیر از تهران به اصفهان بروند تا مدیریت باشــگاه را 

دست بگیرد و سر و سامانى به اوضاع آن بدهند.

دوباره جواد؟!

با خرید محمد نژادمهدى حاال تیم فوتبال سپاهان 5 
بازیکن براى حضور در پســت دفاع میانى به صورت 

تخصصى در اختیار دارد.
محمد نژادمهدى مدافع میانى تیم فوتبال ذوب آهن 
آخرین خرید طالیى پوشان براى حضور قدرتمند در 
رقابت هاى لیگ بیستم و همینطور مسابقات آسیایى 

به شمار مى رود.
محمد طیبى و شایان مصلح دو بازیکنى بودند که در 
آخرین دیدار طالیى پوشان در لیگ برتر مقابل پیکان 
که البته با تساوى این تیم و عدم راهیابى به بازى هاى 
آسیایى همراه شد، در قلب خط دفاعى سپاهان بازى 

کردند.
در پست دفاع میانى سپاهان شاهد اتفاقات عجیب 

طى لیــگ نوزدهــم بودیم؛ عــزت پورقاز و 
گولســیانى زوجى فوق العاده را در ابتداى 
فصل تشکیل داده بودند و تا دقیقه 45 دیدار 
هفته نهم برابر پارس جنوبى که با ضربه 
پنالتى دروازه نیازمند باز شد، هیچ مدافعى 

مقابل این دو زوج موفق به گلزنى نشــده 
بود؛ با این حال بدشانســى ها در راه بودند و 

پس از اینکه پورقاز در هفته سیزدهم 
مقابل نســاجى مازندران 

رباط صلیبى خود را پاره 
شده دید، چند هفته 
بعدتر هــم زانوى 
آسیب  گولسیانى 
دید تــا او هم مثل 
زوجش از دسترس 
امیرقلعــه نویــى 

خارج شود.

پس از این دو مصدومیت ، قلعه نویى محمد طیبى را به 
خدمت گرفت که در نفت مسجد سلیمان بسیار خوب 
کار کرده بود و طى نیم فصل دوم مسابقات و همینطور 
بازى هاى آسیایى از او در کنار شایان مصلح یا مهدى 
زاده استفاده کرد؛ البته که دو اشتباه پیاپى از این بازیکن 
در دیدار برابر پارس جنوبى و تراکتور ســبب شد تا در 
آخرین بازى هایى که قلعه نویى روى نیمکت سپاهان 
حضور داشت، این شایان و مهدى زاده باشند که زوج 

قلب دفاعى تیم لقب گرفتند.
حاال نژادمهدى مدافع 5 ســال اخیر ذوب آهن که با 
گولســیانى هم در لیگ هفدهم هم تیمى بوده است، 
به این جمع اضافه شده است و 6 بازیکن مدعى در این 
پست در اردوى سپاهان حضور دارند؛ هنوز 
ســرمربى آینده تیم فوتبال سپاهان 
مشخص نیســت ولى مربى بعدى 
چه محرم نویدکیــا چهره محبوب 
هواداران سپاهان باشد و چه اینکه 
تکســیرا به کارش ادامــه بدهد، 
کار بسیار ســخت و البته دلنشینى 
براى انتخــاب 2 بازیکن از میان این 
6 بازیکن براى حضور در 
ترکیب اصلى تیم 

دارد.

یک رقابت جذاب در واحد دفاعى سپاهان

هواداران ذوب آهن براى اعتراض به شرایط نامناسب این 
باشگاه روبروى استاندارى اصفهان تجمع کردند.

 هواداران ذوب آهن که این روزها از اوضاع نابســامان 
این باشــگاه و همچنین جدایى مهره هاى کلیدى شان 

دیروز روبروى استاندارى اصفهان تجمع کردند تا صداى 
اعتراض شــان را به گوش مســئولین استانى و شخص 
استاندار برســانند. این تجمع مطابق با فراخوانى بود که 
پیش از این بــراى حضور رأس ســاعت 11  دیروز جلو 
اســتاندارى از هواداران دعوت کرده بــود و تعدادى از 

هواداران سبزپوش روبروى ساختمان استاندارى اصفهان 
حاضر شدند.

گفتنى است ذوبى ها با گذشــت حدود دو هفته از شروع 
نقل و انتقاالت موفق به جذب بازیکن جدیدى نشده و 
چند مهره کلیدى شــان را 
نیز از دســت داده اند. شب 
گذشته نیز پس از مدت ها 
تکلیف نیمکت فصل آینده 
ذوب آهن مشــخص شد 
تا رحمان رضایى ســکان 
هدایت سبزهاى اصفهانى 
را در لیگ بیستم در اختیار 

داشته باشد.
با این حــال همچنان این 
باشــگاه بدون حضور جواد 
محمــدى و با سرپرســتى 
احمد جمشــیدى مدیریت 
مى شــود. ذوبى ها که به مدیران باشگاه شان معترض 
بودند، از چندى قبل با ارسال پیام هایى در فضاى مجازى 
بازگشت سعید آذرى، مدیرعامل سابق و محبوب شان را 
خواستار شدند که با توجه به قرارداد آذرى با فوالد، این در 

خواست عملى نشد.

هواداران ذوب آهن به استاندارى رفتند
یکى از بازیکنان موردنظر یحیى گل محمدى، رضا دهقانى وینگر فصل گذشــته تیم فوتبال 
نساجى قائمشهر است. این بازیکن تحت قرارداد باشگاه ســپاهان است و تالش مى کند تا با 
گرفتن رضایت نامه از این تیم جدا شده و به پرسپولیس برود. وضعیت دهقانى تا چند روز دیگر 
مشخص خواهد شد. اما بعید است سپاهان و ساکت اجازه حضور دهقانى در پرسپولیس را بدهند.

بعید است دهقانى را به پرسپولیس بدهند
ى اصفهان 

ه از شروع 
ى نشده و 
شــان را 
 اند. شب

 مدت ها 
صل آینده 
خص شد 
 ســکان 
صفهانى

 در اختیار 

چنان این 
ضور جواد

رپرســتى 
ى مدیریت 
ن معترض 
ى مجازى 
وب شان را 
الد، این در 

د
دهقانى وین رضا بازیکنان موردنظر یحیى گل محمدى، یکى از
نساجى قائمشهر است. این بازیکن تحت قرارداد باشگاه ســپا
گرفتن رضایت نامه از این تیم جدا شده و به پرسپولیس برود. وض
مشخص خواهد شد. اما بعید است سپاهان و ساکت اجازه حضور

بعید است دهقانى را به پرسپ

همه چیزمان مى آید.»آسمان بلند مى شود در حالى که خود کرده را تدبیر نیست. ه را در این 

محمد محبى که مورد توجه چند تیم اروپایى قرار گرفته بود تصمیم 
به ادامه حضور در سپاهان گرفت.

محمد محبى وینگر سپاهان که به دلیل درخشش در فصل گذشته 
لیگ برتر مورد توجه چند تیم اروپایى قرار گرفته بود، تصمیم گرفت 

فعالیت حرفه اى خود را در سپاهان ادامه دهد.
بازیکن 22 ساله سپاهان بعد از جلسه اى که با مدیران 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان داشت تصمیم به 
ادامه حضور در ســپاهان گرفت و فصل بعد 
را نیز با پیراهن طالیى پوشان دیار نصف 
جهان به میدان خواهد رفت. سپاهان 
اصفهان این روزها خود را براى حضور 
قدرتمند در ادامه رقابت هاى لیگ 

قهرمانان آسیا آماده مى کند.

چقدر خوبى محبى!
یانى سپاهان شاهد اتفاقات عجیب 

هــم بودیم؛ عــزت پورقاز و
فوق العاده را در ابتداى  جى
5ده بودند و تا دقیقه 45 دیدار 
پارس جنوبى که با ضربه 
زمند باز شد، هیچ مدافعى 

وج موفق به گلزنى نشــده 
بدشانســى ها در راه بودند و 

قاز در هفته سیزدهم 
ى مازندران 

د را پاره 
هفته 
ى 
ب 
ثل 
س 
ـى

پست در اردوى سپاهان حضور دارن
آینده تیم فوتبال ســرمربى

مشخص نیســت ولى مربى
چه محرم نویدکیــا چهره
هواداران سپاهان باشد و چ
تکســیرا به کارش ادامــ
کار بسیار ســخت و البته د
2براى انتخــاب 2 بازیکن از م
6 بازیکن براى ح
ترکیب اص
دارد.

پای را
و به
اته
که و
مىک
جدید
که آر
بازیک
عوض
فقط
چیزه
که پ
حرف
همی

وص دب یدبم ب یرد ى
ه او براى موفقیت فوتبال 
همه  نیاز اســت و از ى
تقــال تجربیاتش به 
ن جوان مولــد مربیان

اما  خواهد بــود گــر
اتجربــه اى که دیگر 

ـراى عرضه 
و هدفش 
ور تنها 
گرفتن 
ست و 
 فوتبال 

این ینب ز رجاز ت ب ار د اشب یج ربى
دلیل که فوتبال دولتى است. باید دید رحمان در 
0این مسیر موفق میشود و حداقل تا سال1400 به

او فرصت میدهند یا خیر.

مرضیه غفاریان

مرتضى رمضانى راد
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مزایده
شماره پرونده : 9109983732201707 شــماره بایگانى :943514در پرونده کالسه 
943514 الف اجرایى و به موجب دادنامه 9309973731100279 صادره از شعبه 102  
اجزایى شهرســتان نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى رضا پورنمازیان فرزند مهدى 
قلى  محکوم اســت به پرداخت 2145000000 ریال دیه و رد مال در حق محکوم له 
مهدى بدیهى که از طریق محکوم علیه مال زیر معرفى و توســط هیات کارشناسان 
رسمى دادگسترى منتخب آقایان 1- یداله مهران 2- حسین صفرى 3- حسین صالحى 
4- محمود عرب 5- لطفعلى محمودى به شرح ذیل به مبلغ 3/370/000/000  ریال 
ارزیابى گردیده است : مال توقیفى موضوع مزایده مشتمل بر یک باب منزل مسکونى 
حدود 71/505 متر مربع به شماره پالك ثبتى 58 ملکى آقاى سعید پور نمازیان فرزند 
مهدیقلى واقع در نجف آباد خ بهمن توقیف شده از طریق اجراى احکام کیفرى دادسراى 
نجف آباد و در روز شنبه 1399/06/29 ســاعت 10 صبح مزایده در دفتر شعبه تشکیل 
میگردد.  . برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 969798/م الف 

شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد/6/141
حصروراثت

آقا داود شجاعى داراى شناسنامه شماره 398 به شرح دادخواست به کالسه 9900577 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صغرا داودى  بشناسنامه  7 در تاریخ 90/2/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احمد شــجاعى   ش ش 10 (همسر 
متوفى )  ، 2. محمود شجاعى ش ش 1791 ، 3. نســاء شجاعى  ش ش 839 ، 4. لیال 
شجاعى ش ش 1484 ، 5. داود شجاعى ش ش 398 ، 6. زینب شجاعى ش ش 265، 
7. آمنه شجاعى ش ش 404 ، 8. کبرى شجاعى ش ش 219 ، 9. مریم شجاعى ش ش 
178  (فرزندان متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 969521 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/6/142
حصروراثت

آقاى   قاســم بابائى داراى شناسنامه شــماره 1181 به شــرح دادخواست به کالسه 
9900852 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا قربانى بشناســنامه  18 در تاریخ 99/2/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. قاسم بابائى  ش ش 1181  

، 2. صفر على بابائى ش ش 137 ، 3. کوروش بابائى ش ش 829 ، 4. توران بابائى ش 
ش 618 ، 5. ایران بابایى ش ش 771 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 969561 /م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/143
نظریه کارشناسى

7- اظهار نظر و خالصه گزارش
صرفنظر از مســائل حقوقى و قضائى پرونده که صالحیت  آن مقــام محترم قضائى 
است به نظر اینجانب و بر حسب مشــروح مندرجات بند 6 این گزارش و بر مبناى قرار 
کارشناسى صادره : " با مطالعه پرونده میزان طلب خواهان از خوانده را محاسبه نماید 
و نظر خویش را به شورا ارائه نماید. " باستحضار میرســاند که نظر به قرار کارشناسى 
صادره و اسناد و مدارك ارائه شده و بررسى و تجزیه و تحلیل هاى انجام شده بر مبناى 
مستندات و اظهارات خواهان و خواندگان و همچنین با توجه به بند 6 نتایج  حاصله از 
بررسیهاى کارشناسى ، مبالغ طلب خواهان بابت وجوه واریز شده به حساب آقاى سید 
مهدى میر صادقى (خوانده ردیف اول ) طبق جدول 1 مبلغ 35/000/000 ریال و طلب 
خواهان بابت وجوه واریز شده به حساب آقاى سید جواد میر صادقى (خوانده ردیف دوم )
 طبق جدول 2 مبلغ 32/000/000 ریال میباشد . ضمنًا گزارش فوق صرفًا اظهار نظر 
کارشناسى بوده و تصمیم نهائى در صالحیت آن مقام محترم قضائى مى باشد. مجتمع 
شوراى حل اختالف شعبه پنجم نجف آباد969892/ م الف -جالل موحدى کارشناس 

رسمى دادگسترى حسابدارى و حسابرسى/6/144
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030007365      آقاى ناصر صادقى فرزند رجبعلى باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 9/741 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان که سند 
مالکیت آن دردفتر الکترونیک امالك شماره 139520302030009351 ثبت و سند  
چاپى شماره 477703 سرى د 94 بنام نامبرده  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1399/06/16، 971226/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/6/145
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9809973757300851 شــماره پرونده: 9609983757301656 
شماره بایگانى شعبه: 961725 پرونده کالسه 9609983757301656 شعبه دادگاه 
عمومى بخش مهردشت تصمیم نهایى شــماره 9809973757300851 خواهان: 
آقاى جواد شــاکرى فرزند مصطفى با وکالت آقاى مجید میر حسینى فرزند حمید به 
نشانى استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهر اصفهان – خ جابر انصارى کوچه 
عباسى – انتهاى فضاى سبز ساختمان پاسارگارد – واحد 2 و خانم فریبا جوزدانى فرزند 
سیف اله به نشانى استان اصفهان – شهرســتان اصفهان – شهر اصفهان – توحید 
جنوبى کوچه پیام پالك 107 خواندگان: 1. آقاى محمد اتحادى به نشــانى اصفهان 
خوارسگان ارغوانیه 17 پ 26 مجتمع مسکونى سیما طبقه سوم 2. اعتبار ثامن الحجج 
دانش آموختگان سبزوار به نشانى اصفهان دروازه تهران ابتداى خ فروغى نبش کوچه 
خیام روبروى مخابرات  خواســته: صدور حکم ورشکســتگى تصمیم : دادگاه پس از 
اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید.  راى دادگاه در این پرونده خواهان آقاى جواد شاکرى فرزند 
مصطفى با وکالت آقاى مجید میر حســینى و خانم فریبا جوزدانــى به نحو مجتمعا و 
منفردا دادخواســتى به طرفیت خواندگان 1- تعاونى اعتبــارى ثامن الحجج دانش 
آموختگان سبزوار 2- محمد اتحادى به خواســته صدور حکم به اعالم ورشکستگى 
خواهان تقدیم و وکالى خواهان اظهار داشــته اند که موکل ایشان در شغل خرید و 
فروش آهن آالت به صورت عمده فعالیت داشــته که به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز 
و تورم و معضالت اقتصادى نامبرده در وصول مطالبات خود دچار مشکل گردیده وبه 
تبع در باز پرداخت دیون و بدهى هاى خود به طلبکاران و به ویژه موسسه ثامن الحجج 
دچار توقف شده است لذا دادخواســتى با خواسته ى فوق االشعار مبنى بر صدور حکم 
به اعالم توقف ورشکستگى خواهان از ابتداى ســال   1392 مطرح نموده اند؛ دادگاه 
متعاقبا جهت احراز امر ، موضوع را به کارشــناس فن مربوطه در رشــته حسابدارى 
ارجاع و کارشــناس برگزیده دادگاه در نظریه ى خود پس از ارزیابى دیون و مطالبات 
خواهان معروض داشــته اند که ؛ فعالیت تجارى خواهان در امر خرید و فروش آهن 
آالت از سال 1390 لغایت 1392 بوده و مجموع فروش خواهان در سال هاى مذکور 
10/233/919/000 ریال، مجموع خرید خواهان 9/074/953/400 ریال و مجموعه 
هزینه هاى دوره سه ساله 2/481/491/703 ریال  مى باشد لذا زیان خالص حاصل از 
فعالیت خواهان را مبلغ 1/322/526/103 ریال اعالم نموده است و بر اساس بند 5-5 
نظریه کارشناسى مضبوط در پرونده گزارش مجموع بدهى هاى اعالم شده خواهان 
مبلغ 29/465/687/344 ریال که از مبلــغ مذکور 4/300/226/319 ریال مربوط به 
بدهى به شخص خواهان اســت لذا خالص دین خواهان به اشخاص ثالث مبلغ معین 
22/463/000/000 ریال مربوط به تسهیالت موسســه ثامن الحجج مى باشد که از 
مبلغ مذکور 12/462/683/273 ریال مربوط به تضمین تسهیالت خواهان در شرکت 

سبز اندیش مى باشد که توسط موسسه مذکور برداشت شده است و بر اساس بند 5-6 
گزارش کارشناسى مجموع دارایى هاى شــرکت 29/465/487/344 ریال مى باشد 
که از مبلغ مذکور مبلغ 27/824/738/025 ریــال آن (99/8٪ )مربوط به مطالبات از 
شرکت سبز اندیش مى باشد که بابت خرید آهن آالت ،  تضمین وام و بابت قرض توسط 
خواهان پرداخت شده است که به موجب دادنامه صادره شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان اعالم ورشکستگى شرکت مذکور پذیرفته شده است ونهایتا بر اساس بند 5-7 
گزارش حساب عملیات خواهان (خرید و فروش ) تا پایان سال 1392 ادامه داشته ولى بر 
اساس بررسى گردش حساب تسهیالت و حسابهاى بانکى خواهان عمده پرداختهاى 
خواهان از تاریخ 1393/5/30 متوقف و خواهان نسبت به پرداخت تسهیالت دریافتى 
نیز اقدام ننموده اســت ؛ دادگاه با عنایت به جمیــع اوراق و محتویات پرونده از جمله 
دادخواست تقدیمى ، اظهارات وکالى خواهان ، نظریه ى کارشناسى پیوست پرونده 
که مصون از تعرض مانده است و نظر به اینکه خواهان در خرید و فروش و عرضه اموال 
منقول (آهن آالت ) فعالیت و تصدى داشته که حسب بند یک از ماده دو قانون تجارت 
عملیات ایشان تجارى محسوب مى گردد و خواهان تاجر است و توجها به ترازمالى و 
دیون و مطالبات خواهان به شرح فوق االشعار و اینکه عمده مطالبات خواهان (99/8 ٪ 
از مطالبات ) از شرکت سبز اندیش مى باشد و شرکت موصوف به موجب دادنامه صادره 
از شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ورشکسته اعالم گردیده است 
لذا مطالبات و وجوه حال و در دسترس خواهان تکاپوى پرداخت دیون ایشان را نداشته 
و خواندگان دلیل و مستند قابل پذیرش در راستاى وجود دارایى حال و فعلى خواهان 
مازاد بر بدهى ها و دیون ایشان و تمکن فعلى نامبرده در پرداخت دیون و ورشکستگى 
نامبرده از تاریخ 1393/5/30 ( سى ام مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و نود وسه شمسى 
) محرز بوده و مستندا به مواد  412، 415 ، 416،417، 427، 433 ، 440 ، 536 و 537 
قانون تجارت ، حکم به اعالم ورشکستگى خواهان صادر ، تاریخ توقف را 1393/5/30 
اعالم و با توجه به اینکه در این حوزه قضایى اداره تصفیه  و امور ورشکســتگى وجود 
ندارد خانم مریم ابراهیمى علویجه فرزند حســن (مدیر اجــراى  احکام مدنى بخش 
مهردشت ) را به عنوان عضو ناظر و آقاى علیرضا شمس (کارشناس رسمى دادگسترى 
در رشته حسابدارى و حسابرسى) را به عنوان مدیر تصفیه تعیین مى نماید. ضمن صدور 
حکم قرار مهر و موم اموال خواهان صادر و اعالم مى گردد تا عضو ناظر نسبت به مهر 
و موم فورى اموال موصوف اقدام نماید. حکم ورشکستگى به صورت موقت قابل اجرا 
مى باشد. راى صادره حضورى بوده و از تاریخ اعالن از طرف ورشکسته مذکور طرف 
ده روز و از طرف سایر اشخاص ظرف مهلت مقرر در ماده 537 قانون تجارت (اشخاص 
ذینفع که در ایران مقیم هستند ظرف یکماه و از طرف اشخاصى که در خارج از کشور 
اقامت دارند ظرف دو ماه که ابتداى این مدت ها از تاریخى است که حکم صادره اعالن 
مى گردد )قابل اعتراض و تجدید نظر خواهى در محاکم عالى رتبه و محترم تجدید نظر 
استان اصفهان مى باشد   . 971014/م الف- جانشین رئیس و دادرس دادگاه عمومى 
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آگهى تغییرات
شــرکت پویا طرح بختیارى ســهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 16368 و 
شناســه ملــى 10260373061 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/03 شاپور شجاعى برجوئى 
شــماره ملى 1289496935 بسمت 
رییس هیات مدیره - مرتضى گودرزى 
شــماره ملى 0075484595 بسمت 
نایب رییــس هیات مدیــره و مهرداد 
سلیمانى شماره ملى 4324301883 
بســمت مدیرعامل براى مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات 
و قراردادها و عقود اســالمى با امضاى 
رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (969259)

آگهى تغییرات
شرکت پایه فراز توسعه شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 14480 و شناسه 
ملــى 10260354783 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/18 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : حســین بزاز اصفهانى به کدملى 
1283564661و على محمدیان به کدملى 
1284784339و رامین لطیفى نائینى به 
کدملــى 1291155341 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدنــد. حمیدرضا خبازیان به 
کدملى1282372221وقربانعلى باقرى 
پنارتى به کدملى 1291434348بترتیب 
بســمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.

روزنامه کثیر االنتشــارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید .

ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال 
مالى 98 به تصویب رســید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(969292)

آگهى تغییرات
شــرکت مدار درخشــان آب سهامى 
خاص به شماره ثبت 63764 و شناسه 
ملــى 14008861346 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/05/05 مــوارد ذیل به 
موضوع فعالیت شــرکت اضافه گردید : 
«ثبت موضوع فعالیت به شــرح ذیل به 
منزله اخذ و صدور پروانــه فعالیت نمى 
باشــد : تولید و واردات و صادرات مکمل 
ها،داروها،افزودنیها و مــواد بیولوژیک 
دامپزشکى در حوزه دام ، طیور ، آبزیان و 
زنبور عسل و تجهیزات و مواد مورد مصرف 
در دامپزشکى ، تولید و واردات و صادرات 
مواد دارویــى و مکمل گیاهــان تزئینى 
،گیاهان دارویى و محصوالت کشاورزى و 
تجهیزات و مواد مورد مصرف در پرورش 
گل و گیاه و محصوالت کشاورزى ، پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح» 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (969301)

آگهى تغییرات
شرکت پویا طرح بختیارى سهامى خاص 
به شــماره ثبت 16368 و شناسه ملى 
10260373061 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - شاپور شــجاعى برجوئى 
شــماره ملى 1289496935 ، مهرداد 
سلیمانى تبار شماره ملى 4324301883 
و مرتضــى گــودرزى شــماره ملــى 
0075484595 بســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره برى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - داریوش جالل الدین صالحى 
شــماره ملى 5759488104 بسمت 
بازرس اصلى و اسماعیل مهرابى شماره 
ملى 1229677356 بســمت بازرس 
على البدل براى یکســال مالى انتخاب 
گردید. - روزنامه نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (969309)

آگهى تغییرات
شرکت گسترش ایمن اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 26753 
و شناســه ملــى 10260474907 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/05/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : رضا جعفــرى مقصــود بیکى به 
کدملــى1289316181و عصمــت 
مقصودى به کدملــى 1289344574و 
مژگان کامیاب به کدملى2991581999 
و فاطمــه جعفــرى مقصــود بیکى به 
کدملى1270761803بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدند. علیرضا یــاورى به 
کدملى1159489300ومجید سعیدى 
به کدملى1270150820 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(969322)

تاسیس
موسســه غیر تجارى ورزشى پیشــتازان امید 
صدرا درتاریخ 1399/06/10 به شــماره ثبت 
6248 به شناسه ملى 14009398126 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. -

 موضوع : ثبت موضوع فعالیت به شــرح ذیل به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد : 
آموزش و اســتعداد یابى و شرکت در مسابقات 
در تمامى فعالیت ها و رشته هاى ورزشى از جمله 
فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلى اعم از آقایان 
و بانوان تحت نظارت هیــات هاى مربوطه ، اخذ 
شــعبه و اعطاى نمایندگى درداخــل و خارج از 
کشور ، پس از کســب مجوز از مراجع ذیصالح. 
- مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز 
اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فیض ، کوچه 
شهیداکبررضایى [16] ، بن بست بنفشه ، پالك 
43 ، طبقه اول ، کدپســتى 8165753392 - 
سرمایه شــخصیت حقوقى : مبلغ 1,000,000 
ریال مى باشد. - اســامى و میزان سهم الشرکه 
شــرکا : آقاى سید حسین موســوى به شماره 
ملى 1271115107 دارنــده 990,000 ریال 
سهم الشرکه و آقاى سید محمد موسوى به شماره 
ملــى 1272377202 دارنــده 10,000 ریال 
سهم الشرکه. - اولین مدیران : آقاى سیدحسین 
موسوى به شماره ملى 1271115107 بسمت 
مدیرعامل و آقاى سیدمحمد موسوى به شماره 
ملى 1272377202 بسمت رئیس هیئت مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات موسســه با امضاء مدیرعامل منفرداً با 
مهر موسسه معتبر است. ســایر اوراق ادارى و 
عادى موسسه با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر 
موسسه معتبر مى باشد. - اختیارات مدیرعامل : 
طبق اساســنامه اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (969340)

آگهى تغییرات
موسســه طالیه داران عدل نیاك به شماره ثبت 
6090 و شناسه ملى 14008982420 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 
1399/05/21 مرکز اصلى موسســه به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله باغ زرشک ، خیابان بوستان 
ملت ، خیابان چهــار باغ باال ، پــالك 0 ، مجتمع 
تجارى کوثر ، طبقه ششم ، واحد 832 - کدپستى 
8173697644 انتقال یافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (965414)

آگهى تغییرات
شرکت هژیر خاتم پاســارگاد سهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 61151 و شناســه ملى 
14007833830 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1399/05/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عزت اهللا مسعودى 
مرغملکى کدملــى4622179598و مهدى 
حقوقى کدملى0439916496 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهــان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (967616)

آگهى تغییرات
شــرکت برنا فوالد میهن سهامى خاص به شماره 
ثبت 64484 و شناســه ملى 14009106821 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/05/15 زهــرا دانشــمنددیزیچه کدملى 
5419715120 بســمت رئیس هیــات مدیره ، 
حامد ملکــى دیزیچه کدملــى 5410177355 
بسمت مدیرعامل و محمود ملکى دیزیچه کدملى 
5410216369 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (967645)

آگهى تغییرات
شــرکت برق ژاوه اسپادان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 28000 و شناســه ملى 
10260487085 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى مــورخ 1399/01/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : زهره جبار طیبى به 
کدملى 5110693943 و رضا بیدرام به کدملى 
5100014083 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 اســتان اصفهان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(969248)

آگهى انحالل
موسســه مشــاوره راهبرد ارتباطات درخشان 
بــه شــماره ثبــت 5089 و شناســه ملــى 
14006781538 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/05/24 
موسسه منحل شد . شهباز فرخى به شماره ملى 
1283621371 به سمت مدیر تصفیه موسسه 
انتخاب گردید . نشــانى محل تصفیه : اصفهان - 
شهر اصفهان - چهارباغ عباسى - خیابان چهارباغ 
عباســى - کوچه عالم آرا – پالك 29 - ساختمان 
آزادى - طبقه همکف و کدپستى 8134659175 
تعییــن گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (969271)

آگهى تغییرات
شرکت جریان مثبت آینده سازان امید سهامى خاص به شماره ثبت 63610 و شناسه ملى 14008804605 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/04 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله همت آباد ، خیابان سردارشهید اصغر الوى ، کوچه نرگس ، پالك -7 ، طبقه همکف - کدپستى 8167764151 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (969316)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى تجهیزات سوخت پیشگامان سهامى خاص به شماره ثبت 22191 و شناسه ملى 10260430257 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/05/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -
 پیمان شاه نعمت اللهى کدملى 1270449745 و سعیده ساطعى کدملى 1288081189 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 

درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (970877)  

تاسیس
شرکت سهامى خاص صدرا ساینار پارتاك درتاریخ 1399/06/11 به شماره ثبت 65458 به شناسه ملى 14009399982 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : شرکت خدماتى اعم از تولید، توزیع 
و پخش پوشاك بیمارستان ها، مدارس و ارگانهاى دولتى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص 
کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت 
از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 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 کوهانستان ، کوچه شهید غالمحسین خرسندى ،

 کوچه عزیزى ، پالك 0 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستى 8186619163 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 37 مورخ 1399/06/04 نزد بانک ملى شعبه آتشگاه 
با کد 3093 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم نگین نصر به شماره ملى 1271963051 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى مسیح نصر به شماره ملى 1272607100 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم فریبا نصر اصفهانى به 
شماره ملى 1284780724 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى على عباسى به شماره ملى 1283016257 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى عباس کیانى صالحى به شماره ملى 1755939132 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 (969296)
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مطالعات اخیر نشان مى دهد که نوشــیدن بیش از حد چاى سیاه و سبز مثًال 
بیش از پنج لیوان در روز، به دلیل داشــتن کافئین ممکن اســت با عوارضى 
خفیف تا شدید همراه باشــد. برخى از این عوارض مى تواند شامل سردرد، 
عصبى شدن، مشکالت خواب، استفراغ، اسهال، تحریک پذیرى، ضربان 
قلب نامنظم، لرزش، سوزش قلب، سرگیجه، 
صداى زنگ در گوش، تشــنج و گیجى باشد. 
همچنین مصرف زیاد چاى سیاه و سبز یا سایر 
نوشــیدنى هاى کافئین دار مى تواند وابستگى 
روانى ایجاد کنــد. بنابراین الزم اســت به برخى 
اقدامــات احتیاطى و هشــدارهاى ویژه در این 

زمینه توجه کرد.
اگر باردار یا شیرده هستید، بیش از دو لیوان 
در روز چاى ســیاه  و سبز مصرف نکنید. 
مصرف بیــش از این مقــدار در دوران 

باردارى احتماًال غیرایمن است و ممکن است با افزایش خطر سقط جنین، افزایش خطر 
ابتال به سندروم مرگ ناگهانى نوزاد (SIDS) و وزن پایین نوزاد هنگام تولد همراه باشد. 
براى مادر شیرده نوشیدن بیش از سه لیوان چاى سیاه و سبز  در روز ممکن است تحریک 

پذیرى کودك را افزایش دهد و باعث افزایش حرکات بیشتر روده او شود.
نوشیدن چاى سیاه و سبز  ممکن است کم خونى را در مبتالیان به کمبود آهن بدتر کند. 
بهتر است از یک ساعت قبل غذا تا دو ساعت بعد از غذا به ویژه ناهار، از مصرف چاى که 

شامل انواع چاى سیاه، سبز، گیاهى و... است، پرهیز کرد.
کافئین موجود در چاى ســیاه و ســبز باعث ایجاد ضربان قلب نامنظم در افراد خاص 

مى شود. اگر بیمارى قلبى دارید، مصرف کافئین را محدود کنید.
کافئین موجود در چاى سیاه ممکن است قند خون را تحت تأثیر قرار دهد. اگر مبتال به 

دیابت هستید بیشتر از دو فنجان در روز چاى ننوشید.
کافئین موجود در چاى سیاه و ســبز، به ویژه هنگامى که به مقدار زیادى مصرف شود، 

ممکن است اسهال را بدتر کند.
این نگرانى وجود دارد که مصرف زیاد کافئین ممکن اســت باعث تشــنج یا کاهش 

اثرات داروهاى مورد اســتفاده براى جلوگیرى از تشــنج شــود. اگر تا به حال تشنج 
داشــته اید از مقادیر زیاد کافئین یا مکمل هاى حاوى کافئین مانند چاى سیاه استفاده 

نکنید.
کافئین موجود در چاى سیاه و سبز ممکن است باعث افزایش فشار داخل چشم شود. این 

افزایش در طى 30 دقیقه اتفاق مى افتد و حداقل 90 دقیقه طول مى کشد.
کافئین موجود در چاى سیاه ممکن است فشار خون را در افرادى که فشار خون باال دارند، 
افزایش دهد. با این حال به نظر نمى رسد افرادى که مرتباً چاى سیاه یا سایر محصوالت 

کافئین دار مى نوشند دچار فشار خون باال شوند.
کافئین باعث افزایش میزان کلسیم موجود در ادرار مى شود. این موضوع ممکن است 
استخوان ها را تضعیف کند. بنابراین بیش از 300 میلى گرم کافئین (تقریبًا 3-2 لیوان 

چاى سیاه) در روز مصرف نکنید.
نوشیدن سه لیوان چاى سبز و سیاه در روز باعث تأمین کل فلوراید مورد نیاز روزانه بدن 
بزرگساالن مى شود. در عین حال دریافت بیش از اندازه فلوراید (بیش از 3 لیوان چاى) 

ممکن است باعث کم کارى تیروئید شود.

اگر زیاد چاى مى نوشید، بخوانید 
مطالعات اخیر نشان مى دهد که نو
بیش از پنج لیوان در روز، به دلیلد
خفیف تا شدید همراه باشــد. برخ
عصبى شدن، مشکالت خواب،
قلب
صد
همچ
نوشــ
ای روانى
اقدام
زمین
اگ

ماسک هاى صورت با ایجاد مانعى در برابر صورت، از منتشر شدن قطرات آب دهان 
به فضاى بیروى جلوگیرى کرده و مانع از شیوع بیمارى مى شوند. این قطرات ویروس 
بیمارى را بین افراد منتقل مى کنند. اگر کسى ماسک آلوده را لمس کند، بنابراین به 
نوعى با بیمارى در تماس خواهد بود. به همین دلیل باید ماسک ها را به صورت منظم 
ضدعفونى کرد. در اینجا نحوه ضدعفونى کردن انواع ماسک ها در شرایط عادى و 

بیمارستانى را بیان کرده ایم.
دکتر «دبرا گوف»، متخصص بیمارى هاى عفونى و اســتاد داروشناسى از دانشگاه 
اوهایو مى گوید که ماسک هاى پارچه اى و ماسک هایى از این قبیل را مى توان مرتبًا 

تمیز کرده و مجدداً استفاده کرد.
براى شستن ماسک ها، ابتدا دستانتان را بشویید، سپس ماسک را بردارید، حواستان 
باشد که چشم، بینى و دهانتان را لمس نکنید. مى توانید براى شستن ماسک از مواد 
شوینده روزانه و آب گرم استفاده کنید، یا ماسک را داخل چهار قاشق چایخورى مایع 
سفید کننده  و آب فرو ببرید وسپس مقابل نور آفتاب قرار دهید تا کامًال خشک شود. 

دکتر «کایمینگ یه»، رئیس دپارتمان پزشــکى دانشــگاه بینگامتون در نیویورك 
مى گوید که از ماسک هایى مانند ماســک N95 و ماسک هاى جراحى فقط یکبار 
مى توان استفاده کرد. یک فرد عادى باید بعد از استفاده ماسک را دور بیاندازد اما در 
فضاهاى بیمارســتانى مى توان با رعایت چند نکته، دوباره از آن استفاده کرد. مثًال 
مى توان ماسک را توسط دستگاه میکروب کش یا بخار دادن با هیدروژن پرواکسید 
ضدعفونى کرد. هرچند مطالعات چندانى در این زمینه انجام نشده و تقاضاى زیادى 

براى استفاده مجدد از ماسک هاى جراحى دیده نشده است.
اما اگر ماسک پاره، کثیف یا مرطوب شود، باید حتماً ماسک را عوض کنید. درصورتى 
که ماسک تمیز مانده، آن را داخل یک مشمع تمیز قرار دهید و مجدداً از آن استفاده 

کنید.
شیلدها نیز در دسته بندى خاص خود قرار دارند. از آنجایى که دو طرف این شیلدها 
باز است، لذا جلوى عطسه یا سرفه را نمى گیرد، فقط از چشمانتان مراقبت مى کند. 
از شیلدها باید همراه با ماسک استفاده کرد. براى تمیز کردن آن نیز قسمت طلقى آن 
را با یک محلول مناسب تمیز کرده و سپس با دستمال کاغذى خشک کنید. قسمت 
بیرونى آن را نیز مى توانید با الکل تمیز کنید و هرنوع آلودگى را از آن بزدایید. سپس 

بگذارید در آفتاب خشک شود. وقتى کارتان تمام شد دستانتان را بشویید.

ماسک ها را ضدعفونى کنید

همانطور که روش صحیح مسواك زدن به سالمت دندان ها کمک مى کند، شیوه اشتباه مسواك زدن هم نه تنها 
دندان ها را تمیز نمى کند بلکه به آنها آسیب هم مى رساند.

مسواك مناسبى را انتخاب  کنید  
مطمئن شوید که مسواك شما مى تواند مکان هایى را که نیاز به تمیز شدن دارند پوشش دهد. متخصصان سالمت 
دهان و دندان بر آن اصرار دارند که مسواك باید برسى با موهاى نرم داشته باشد. موى روى برس مسواك باید بتواند 

هنگام مسواك زدن خم شود، تا به نوعى درست زیر لثه قرار بگیرد.

اندازه برس مسواك مهم است
اندازه سر برس مهم است، به خصوص اگر دهانتان کوچک تر از حالت عادى باشد. همچنین موهاى سخت برس 
مسواك در واقع مى تواند ساختار دندان شــما را خراب کند. بعضى اوقات مردم فکر مى کنند که هرچه موهاى برس 
مسواك سخت تر باشد، دندان هایشان تمیزتر مى شود اما این قانون در مسواك زدن لزوماً درست نیست. 

موهاى نرم روى برس از موهاى سخت بسیار مؤثرتر عمل و دندان هایتان را بهتر تمیز مى کند.

هنگام مسواك زدن به دندان هایتان فشار نیاورید
وقتى نوبت به مسواك زدن مى رســد، محکم تر مسواك زدن لزومًا بهتر نیســت. یکى ازعادت هایى که مردم در 
خصوص مسواك زدن دارند این است که سعى مى کنند خیلى محکم مســواك بزنند.آنها احساس مى کنند اگر 
واقعًا  به دندان هایشان فشار نیاورند، دندان شان تمیز نمى شــود.اما پالك نرم و سست است، بنابراین شما براى 
از بین بردن آنها مجبور به فشــار آوردن یا محکم مسواك زدن نیســتید. بهترین راه براى رفع این مشکل این است که 
عمل محکم مســواك زدن را با عمل آرام و نرم تمیز کردن  دندان ها که مانند ماساژ دادن است در ذهن خود جایگزین

 کنید.

مى گویند آنهایى که مى خواهند وزن کم کنند باید زیاد آب بنوشند. آیا این حرف از نظر علمى 
درست است؟

دکتر مسعود کیمیاگر، فوق تخصص تغذیه و رژیم درمانى و عضو هیئت علمى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى مى گوید: آب مطلقاً نه الغر کننده است و نه چاق کننده. کالرى آب، صفر 
است. البته افرادى که در رژیم الغرى هستند و هر ماه 4 تا 5 کیلو وزن کم مى کنند الزم است 
آب بیشــترى مصرف کنند؛ چون چربى به کمک آب دفع مى شود و مصرف آب به دفع چربى 
کمک مى کند. البته نوشیدن آب نیم ساعت قبل از غذا تا حدى جلوى اشتها را مى گیرد و کنترل 
اشتها مى تواند در کاهش وزن کمک کننده باشد. اما اینکه گفته مى شود نوشیدن آب سرد موجب 
کاهش وزن مى شود هم درست نیست چون میزان کالرى که براى این تبدیل دما خرج مى شود 
قابل توجه نیست و تأثیرى در کاهش وزن ندارد. ضمن این که آب سرد براى معده خوب نیست.

همانطور که روش
دندان ها را تمیز نم

مسواك مناس
مطمئن شوید که مس

دهانو دندانبر آن اص
هنگام مسواك زد

اندازه برس
اندازه سر برس مهم
اكواكسواكواكواكسواكسواكسواك در واقع مى تو م
مسواك
موهاىن

هنگام مس
وقتى نوبت به مسوا
خصوص مسواك

واقعًا  به دندان هایش
از بین بردن آنها مجبور به
عملمحکم مســواك ز

 کنید.

3 تکنیک شگفت انگیز براى  مسواك زدن صحیح

متخصصــان در 17 مرکز آزمایشــگاهى و 
تحقیقاتى در انگلیس در نظر دارند به سئواالتى 
نظیر این پاســخ دهند که مصونیت به کرونا 
چقدر دوام دارد و چرا شدت این بیمارى تا این 

حد متغیر است؟
«پروفســور ماال ماینــى»، ایمنى -ویروس 
شناس در دانشگاه یوســى ال لندن مى گوید: 
پاسخ دستگاه ایمنى به ویروس در واقع همان 
واکنش بدن به ویروس در زمان ابتال به عفونت 
است. اینکه در زمان ابتال به عفونت حاد، شدت 
بیمارى چقدر اســت؛ بعــد از ابتال، مصونیت 
چقــدر دوام دارد و واکنش بدن به واکســن 
چگونه خواهد بود. سیستم ایمنى مبناى تمام 

واکنش هاى بدن به ویروس است.
از ابتداى ظهور ویروس کرونا، دانشــمندان 
ســعى کرده اند بفهمند بدن چگونــه به این 
عفونت واکنش نشان مى دهد. پروفسور ماینى 
مى گوید در بیمارى خفیف یا با شدت متوسط، 
واکنش سیستم ایمنى دقیقاً همان است که در 
کتاب هاى مرجع آمده و تمام اجزاى سیستم 
ایمنى پیچیده بدن به خوبــى باهم دیگر کار 

مى کنند.
این کنسرسیوم امیدوار اســت متوجه نقش 
سیســتم ایمنى در موارد وخیم بیمارى کرونا 
شــود و بفهمد دوام مصونیت چقدر است. به 
تازگى محققان در هنگ کنــگ، اولین مورد 
مســتند ابتالى دوباره به کرونــا را گزارش 
کردند. پروفسور «پال موس»، بازرس علمى 
کنسرسیوم نیز در این باره مى گوید: این یک 
مورد در بین میلیون ها بوده است. این نسبت را 

نباید نادیده بگیریم.
او مى گوید اینکه به نظر مى رسد پاسخ سیستم 
ایمنى به ویــروس کرونا به مــرور فروکش 
مى کند اسباب نگرانى بوده اما این واقعیت که 
این فرد، بار دوم که کرونا گرفته هیچ عالمتى 
نداشته، نشــان مى دهد سیستم ایمنى اش در 

توقف بیمارى موفق بوده است.
 این کنسرســیوم همچنین درباره کســانى 
تحقیق مى کند که بدون قرار گرفتن در معرض 
ویروس کرونا بــه آن مصونیت دارند. بعضى 
تحقیقات نشــان داده اند تماس با انواع دیگر 
ویروس کرونا که باعث سرماخوردگى عادى 
مى شوند، سیســتم ایمنى را قادر به شناسایى 

ویروس کروناى جدید مى کند.
پروفسور موس همچنین گفت: سئ وال اصلى 
این اســت که آیا ابتال به ویروس هاى خفیف 
کرونا، مى تواند از ابتال به کروناى جدید و نوع 

شدید آن جلوگیرى کند یا خیر؟

نقش سیستم ایمنى بدن 
در مبتال نشدن به کرونا

آب چاق مى کند یا الغر؟

هرچند که هنوز کرونا در کشور وجود دارد، اما به هر حال کسب و کارها و فعالیت هاى اقتصادى ادامه دارد و بسیارى از مردم مجبورند 
ساعت هایى از روز را بیرون از خانه بگذرانند و ممکن است در این ساعت ها در مواجهه هاى مختلف، ویروس بر روى لباس هایشان 

بنشیند، بنابراین باید بدانیم که چگونه لباس هایمان را کرونازدایى کنیم.
باید توجه کرد که هیچ توصیه اى مبنى بر اینکه در دوران کرونا مى توان پارچه را با الکل ضدعفونى کرد، وجود ندارد. هرچه هم سطح 

صاف تر باشد، ماندگارى ویروس کرونا روى آن سطح بیشتر مى شود. عمر ویروس کرونا بر روى لباس تقریباً 24 ساعت است.
اما در نظر داشته باشید وقتى از بیرون آمدید، لباس هایتان را کنار در آویزان کنید و اجازه دهید تا یک روز بماند. نیازى نیست که هر 
روز لباس هایتان را بشویید. زمانى که لباستان را از تن درمى آورید، آن را نتکانید. زیرا ممکن است کرونا ویروس بر روى آن باشد و 

با تکاندن در هوا پخش شود.
اگر کسى خواست با لباس بیرون بر روى مبل بنشیند، بهتر است روى مبل یک پارچه نخى انداخته و یا صبر کنید که پارچه یک روز 

بماند و یا آن را بشویید.
باید توجه کرد که همه شوینده هاى استاندارد در بازار ویروس را از بین مى برند، بنابراین لباس یا پارچه را در دماى همیشگى و با پودر 

و مایع شستشوى معمولى بشویید و اسیر تبلیغات مایع شستشوى ضد  ویروس نشوید.

پروتئین یکى از مواد مغذى اســت که مصرف آن ضرورى 
است. اولین ویژگى پروتئین، خاصیت سیرکنندگى آن است. 
ویژگى دیگر پروتئین هاى با کیفیت مثــل پروتئین موجود 
در شــیر، کمک به کنترل وزن و ثابت نگه داشتن قند خون 
است. پروتئین ها عنصر اولیه و ضرورى رشد و حفظ ساختار 

ماهیچه ها هستند.
افرادى که فعالیــت روزانه باالیى دارند، کســانى که رژیم 

ســالمت دارند و افرادى که به تناســب اندام خود اهمیت 
مى دهند، باید به مقدار و زمان و چگونگى مصرف پروتئین خود 
در طول روز دقت داشته باشند. این افراد در وعده صبحانه، به 
عنوان میان وعده و حتى یک وعده کامل برحسب مقدار نیاز 

خود باید پروتئین مصرف کنند.
ورزشکاران هم براى رشــد و بازیابى عضالت نیاز ضرورى 
به مصرف پروتئین چه در طول روز و چه در وعده قبل و بعد 

از تمرین و حتى قبل از خواب دارند. مصرف پروتئین قبل از 
تمرین، ظرفیت باالیى براى بهبود عملکرد ورزشى دارد.

بعد از تمرین تخریب بافت عضالنــى افزایش مى یابد. اگر 
میزان پروتئین مصرفى بعد از تمرین به اندازه کافى نباشــد، 
بافت عضالنى تخریب شــده جایگزین نمى شود. بنابراین 
بعد از انجام تمرین نیاز بدن به پروتئین به منظور ریکاورى و 

بازسازى عضالت از زمان هاى دیگر بیشتر است.

بســیارى از افراد موهاى قوى و ســالم مى خواهند، به خصوص با 
افزایش ســن اما موهاى این افراد بلند نمى شــود یا بسیار خشک و 
شکننده است. جالب اینجاست که موهاى شما در حدود 0,5 اینچ (1,25 
سانتیمتر) در هر ماه و 6 اینچ (15 سانتیمتر) در سال رشد مى کند. سرعت 
رشد آن به عواملى مانند سن، سالمتى، ژنتیک و رژیم غذایى بستگى دارد.

اگرچه شما نمى توانید عواملى مانند ســن و ژنتیک را تغییر دهید  اما رژیم 
غذایى چیزى است که شما بر آن کنترل دارید. در حقیقت، رژیم غذایى فاقد 
مواد مغذى مناسب مى تواند منجر به ریزش مو شود. از طرف دیگر، رعایت 
یک رژیم غذایى متعادل با مواد مغذى مناسب مى تواند به رشد مو کمک 

کند، به خصوص اگر به دلیل تغذیه ضعیف دچار ریزش مو هستید.
تخم مرغ، انواع توت ها، اسفناج، سیب زمینى، آجیل، فلفل دلمه اى، لوبیا و 

سویا به حفظ سالمتى موهاى شما کمک مى کنند.

چرا 
موهاى من 

بلند 
نمى شود؟

چگونه لباس خود را از ویروس کرونا پاك کنیم؟
 مردممجبورند

ضالت از زمان هاى دیگر بیشتر است.

بســیارى از افر
افزایش ســنا

یم؟

بهترین ساعت براى مصرف شیر 
ز

ر
،
ن
 و
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و به طبقاتى تقســیم کرد، ســپس طبقه ها را از هم گشــود و هفت آسمان را 
آفرید که به فرمان او برقرار ماندند و در اندازه هاى معین استوار شدند و 
زمیــن را آفرید کــه دریــاى ســبزرنگ و روان آن را بر دوش مى کشــد، 
زمین در برابر فرمان خدا فروتن و در برابر شکوه پروردگارى تسلیم است 

موال على (ع)و آب روان از ترس او ایستاد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد بند 22 مصوبه شماره 98/3666 مورخ 98/11/28 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات 
احداث شبکه 20 کیلوولت هوایى و زمینى میدان امام خمینى(ره)- باغملى- واقع در منطقه یک شهردارى نجف آباد را با مجموع 
برآورد اولیه به مبلغ 9/200/000/000 ریال بدون احتساب تعدیل و مابه التفاوت، از محل اعتبارات عمرانى سال 1399 شهردارى و 

بر اساس جداول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزمه کارى مرتبط و تجهیزات 
و ماشین آالت متناسب و همچنین صالحیت الزم (تأیید صالحیت از امور برق شهرستان) با موضوع مناقصه را به تشخیص فرد 

کارشناس و مطلع شهردارى دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با 
همراه داشتن مدارك و رزمه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/07/01 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد 

مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 460/000/000 ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 
0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل  آنرا ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

مى باشد.

 آگهى مناقصه

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آبادمحمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

نوبت اول

م الف: 972915

در پانزدهمین روز از شــهریور مــاه 1399 و همزمان با 
سراسر کشور، زنگ بازگشایى مدارس استان اصفهان در 
سال تحصیلى 1400-1399 در دبیرستان خیرساز مسعود 
باقرى شهرستان شاهین شهر با حضور مسئولین کشورى 

و استانى به صدا درآمد.
در این آیین که با رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى برگزار 
شد، استاندار و رئیس شــوراى آموزش و پرورش استان 
اصفهان، مدیرکل آموزش الکترونیک و مدارس از راه دور 
وزارت آموزش و پرورش، امام جمعه شاهین شهر، نماینده 
مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس شــوراى 
اســالمى، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و 
جمعى از مسئولین این شهرستان حضور داشتند که پس از 
قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش و تجلیل از خانواده هاى 
معظم شهدا، زنگ بازگشایى مدارس استان اصفهان در 

سال تحصیلى 1400-1399 به صدا درآمد.
با برگزارى این آییــن، فرآیند تعلیم و تربیت در ســال 
تحصیلى جدید در سراســر استان آغاز شــد اما آموزش 

حضورى دانش آموزان در نواحى شش گانه شهر اصفهان 
و شهرستان هاى خمینى شــهر، نجف آباد، و فالورجان 
با یک هفته تاخیر آغاز خواهد شــد و در طول این مدت 
آموزش هاى مجازى براى دانش آمــوزان این نواحى و 

مناطق در جریان خواهد بود.

تالش در تراز انقالب اسالمى
در آیین نواختن زنگ بازگشایى مدارس، مدیرکل آموزش 
الکترونیک و مدارس از راه دور وزارت آموزش و پرورش 
به نمایندگى از وزارت آموزش و پــرورش به قرائت پیام 

محسن حاجى میرزایى وزیر آموزش و پرورش پرداخت.
 گودرز شاهمرادى در ادامه در سخنانى با تبریک فرارسیدن 
سال تحصیلى جدید افزود: باید به تغییرات محیط آموزشى 
و شرایط جدید به عنوان یک فرصت نگاه کنیم؛ همانطور 
که در این مدت بسیارى از امکانات آموزشى و تجهیزات 
به روز شده و محتواهاى آموزشــى و الکترونیکى تهیه و 

تولید شد.

شاهمرادى با اشاره به بیانات مقام معظم رهبرى (مدظله 
العالى) در ســى و چهارمین اجالس روســاى آموزش و 
پرورش سراسر کشور خاطرنشان کرد: بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمى بسیار راهگشا بوده و امیدوارم با استفاده 
از این فرصت براى تربیــت دانش آموزان در تراز انقالب 

اسالمى تالش کنیم.

دغدغه اصلى ما سالمت دانش آموزان است
اســتاندار اصفهان هم در آیین نواختن زنگ بازگشایى 
مدارس در سخنانى با تبریک فرارسیدن سال تحصیلى 
جدید اظهار داشــت: احترام و جایگاه بســیار خاصى و 
ارزشــمندى براى تمامى فرهنگیان عزیز قائل هستیم و 
نباید فراموش کنیم که اگر مى خواهیم کشــور به سمت 
توســعه حرکت کند باید به آموزش و پرورش و مدرسه 

توجه شود.
عباس رضایى با اشاره به تغییرات فرآیند آموزشى در سال 
تحصیلى جدید گفت: امسال فرآیند آموزش دستخوش 

تحولى جدید بوده و این خود یک تنوع محسوب مى شود. 
به هر حال این شرایطى است که در تمامى جهان و سراسر 
کشور وجود دارد و باید تالش کنیم تا این تهدید به یک 
فرصت تبدیل شود. وى خاطر نشان کرد: باید شیوه زندگى 
کردن در شــرایط کرونایى را بیاموزیم و به همین منظور 
تمهیدات خاصى براى تمامى فعالیت ها از جمله فرآیند 
آموزشى در نظر گرفته شده است؛ همانطور که در ماه هاى 
پایانى سال تحصیلى گذشــته، امتحانات نهایى و آزمون 

سراسرى با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى برگزار شد.
رییس شوراى آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: 
یکى از دغدغه هاى اصلى ما در ستاد ملى و استانى مبارزه 
با کرونا ســالمت دانش آموزان عزیزمان اســت و یکى 
از دالیلى که نواحى شــش گانه شــهر اصفهان و چهار 
شهرســتان با تاخیر فرآیند آموزش حضورى خود را آغاز 
مى کنند، اولویت سالمت دانش آموزان است و قطعاً در هر 
زمان اگر شرایط به گونه اى باشد که سالمت دانش آموز 

در خطر قرار گیرد، تصمیمات ویژه اى اتخاذ خواهد شد.

رضایى در بخش دیگرى از ســخنان خود بــه جایگاه 
علم آموزى در دین اســالم اشــاره کرده و افزود: مبارزه 
با جهل و علم آموزى در دین ما ســفارش شــده و این 
مهم ترین دلیلى است که سبب شده تعلیم و تربیت در هر 

شرایطى ادامه یابد.
استاندار اصفهان در پایان خطاب به دانش آموزان با توصیه 
به غنیمت شمردن فرصت ها تاکید کرد: باید تالش کنید 
تا از کاروان پرشتاب علم عقب نمانید و این کار با غنیمت 
شــمردن فرصت، مطالعه و افزایش اطالعات به صورت 

مستمر امکان پذیر است.

به دنبال رقم زدن بهترین شرایط تحصیل 
مدیرکل آموزش و پرورش استان هم در آیین نواختن زنگ 
بازگشایى مدارس با گرامى داشت آغاز سال تحصیلى و 
تقارن آن با ایام محرم، در سخنانى اظهار داشت: الزم است 
در ابتدا از تالش هاى تمامى همکاران ارجمند در سراسر 
استان براى آغاز هر چه بهتر سال تحصیلى جدید قدردانى 

نمایم. همچنین از استاندار محترم اصفهان به واسطه توجه 
و ارزشــى که همواره براى مجموعه آموزش و پرورش 

استان قائل هستند قدردانى مى کنم.
محمد اعتــدادى دغدغــه خانواده ها براى ســالمتى 
فرزندانشان را دغدغه مجموعه آموزش و پرورش دانسته 
و تصریح کرد: همانطور که سالمت دانش آموزان براى ما 
مهم است، امر آموزش و تحصیل دانش آموزان نیز اهمیت 
دارد و با توجه به شرایط غیرقابل پیش بینى شیوع کرونا، 
در ســال تحصیلى جارى با رعایت دقیق شیوه نامه هاى 
بهداشتى فرآیند تعلیم و تربیت دانش آموزان را با تعامل و 

همفکرى با خانواده  ها تداوم خواهیم بخشید.
وى  با اشاره به پیام وزیر آموزش و پرورش براى آغاز سال 
تحصیلى 1400-1399 خاطرنشان کرد: با همت، تالش، 
همدلى و هفکرى سال تحصیلى را آغاز نموده و به دنبال 
آن هستیم تا بتوانیم ضمن تعامل اثربخش با خانواده ها، 
بهترین شرایط ممکن را براى تحصیل فرزندانمان رقم 

بزنیم.

استاندار اصفهان در زنگ بازگشایى مدارس استان :

سالمت دانش آموز در خطر باشد، تصمیمات ویژه   اتخاذ مى شود

در  روزنامهدر  روزنامه   نصف جهاننصف جهان
فیلم  ببینید...فیلم  ببینید...


