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نیش پشه 
دقیقاً با بدنمان

 چه کار مى کند؟ 

ساکنان «حصه» باید به اوقاف اجاره بدهند
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2 مهمان جدید بهارستان
 از اصفهان

نژاد مهدى: السد و النصر 
مدعى قهرمانى آسیا هستند

چرا میزان بسترى ها 
و فوتى هاى کرونا در 

اصفهان باالست؟
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تغییر بهره بردار 
«قمیشلو» 

زمین خوارى 
نیست

اسم پشه که مى آید اولین چیزى که یادمان مى افتد 
خارش و ورم بعد از نیش پشه است. اما کم پیش 
مى آید به این فکر مى کنیم که وقتى پشه اى از 

خونمان تغذیه مى کند چه اتفاقى مى افتد و 
چه چیزى باعث مى شود خارش بگیریم...

مدیرکل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان 
درباره صدور ســند 18 هکتار از محدوده قلعه و 
باغ قمیشــلو به نام اداره کل میراث فرهنگى و 
گردشــگرى اصفهان گفت: براى صدور سند در 
حوزه امالك متعلق به دولت برخى مســتندات 
وجود دارد که گواهى بنــد (د) ماده 26 آیین نامه 
اموال دولتــى یکى از آنهاســت و این گواهى را 

وزارت اقتصاد و دارایى...
4

ماجراى کراوات اصفهانى دیپلمات سوییسىماجراى کراوات اصفهانى دیپلمات سوییسى
هدیه اى که مهمان بلندمرتبه اصفهان را غافلگیر کردهدیه اى که مهمان بلندمرتبه اصفهان را غافلگیر کرد

3

رئیس اداره اوقاف ناحیه یک شهرستان اصفهان از ساماندهى یکى از نقاط حاشیه اى شهر خبر داد

کامران تفتى با اشاره به نقشش در 
سریال «زمین گرم»:

همان قسمت اول ُمردم!

سپاهان نه، اچ ان کى گریتسا آرى!
تیم گریتسا از لیگ حرفه اى فوتبال کرواسى در آستانه انتقال قرضى 
مهاجم جوان و ایرانى تیم شارلرواى بلژیک است. تیم فوتبال اچ ان کى 
گریتسا فصل فوتبال کرواسى را با سه برد در سه هفته اول آغاز کرد و 
اکنون در کنار دیناموزاگرب غول فوتبال کرواسى در صدر جدول قرار 
دارد. تیِم والدس دامبراوسکا سرمربى کروات در این سه بازى ده گل 

زد که میانگین بیش از سه گل در هر بازى است...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

توضیحات مدیرکل ثبت اسناد و امالك 
استان درباره صدور سند براى محدوده 

یک قلعه تاریخى 

استقبال اندك 
خانواده ها و بالتکلیفى 

سرویس هاى
 مدارس

آتش بازى آقاى «آتشى» و... کات!
کارگردان معروف و همسر سابق مرجانه گلچین چگونه همسایه اش را به قتل رساند

2

دیدگاه مدافع تازه وارد سپاهان در مورد حضور 
این تیم در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا

رحمان احمدى: رحمان احمدى: 

پیام، بهترین گلرپیام، بهترین گلر
 ایران است ایران است
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تولید «همرفیق»  شهاب حسینى از مهر
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آمارها از فوت بیش از دو میلیون و 500 هزار دارنده سهام 
عدالت طى ده سال گذشــته خبر مى دهند و ورثه این 
افراد باید اقداماتى را انجام دهند تا فرایند انتقال سهام 

فرد متوفى طى و سهام منتقل شود.
پس از آزادســازى ســهام عدالت، انتقال سهام عدالت 
متوفیان به ورثه آنها اهمیت بیشترى یافت و طبق وعده 
مسئوالن قرار است تا پایان تابســتان امکان واگذارى 
سهام عدالت مالکان فوت شده ایجاد شود. بر این اساس 
سامانه هاى موجود در شرکت ســپرده گذارى باید به 
ســامانه هاى قوه قضاییه، دادگاه و سازمان خصوصى 

سازى ارتباط پیدا کند.

این مباحث درحالى مطرح مى شود که باید خواسته ورثه 
از طریق سازمان خصوصى سازى به قوه قضاییه و بعد به 
شرکت سپرده گذارى مرکزى منتقل شود. درواقع یک 
نفر از ورثه باید از سایر اعضا وکالت بگیرد و درخواست 
مورد نظر را بــه دادگاه ارائــه دهــد، دادگاه به نیابت 
حکم را صادر مى کند. حکم به شــرکت سپرده گذارى 
مرکزى انتقال مى یابد و افراد به عنوان ورثه شناسایى

 مى شوند.
 ورثه بهتر اســت قبــل از اینکــه اطالعــات آنها به 
شرکت سپرده گذارى برســد، حتمًا فرایند احراز هویت 

الکترونیکى و سجامى شدن را سپرى کنند.

با پایان شــمارش آراء در مرحلــه دوم یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى، منتخبان جدید مردم 

در 10 حوزه انتخابیه مشخص شدند.
 حوزه هاى انتخابیه ســمیرم و لنجان در استان اصفهان 
هم از جمله حوزه هایى بود که اســفند ماه سال گذشته 
انتخابات مجلس در آنها به دور دوم کشید و با برگزارى 
این مرحله در روز جمعه، منتخبان آن معین شــدند. بر 
اساس اعالم ستاد انتخابات کشور، اصغر سلیمى از حوزه 
انتخابیه سمیرم با 8505 رأى اکثریت آراء را به دست آورد 
و به مجلس شوراى اسالمى راه یافت. همچنین حسین 
رجایى ریزى از حوزه انتخابى لنجان در استان اصفهان 

با کســب 14 هزار و 127 رأى توانست به دوره یازدهم 
مجلس شوراى اسالمى راه یابد.

در دومین مرحله انتخابات مجلس در شهرستان سمیرم 
در مجموع 17 هــزار و 152 نفر و در حــوزه لنجان 24 
هزار و 292 نفر رأى دادند. واجدان شــرایط رأى دادن 
در شهرستان سمیرم 53 هزار و 890 نفر و در شهرستان 

لنجان 187 هزار و 783 نفر اعالم شد.
گرایش سیاسى هر دو نماینده انتخاب شده «مستقل» 
اعالم شده است. بعد از پایان انتخابات مجلس در اسفند 
ماه سال گذشته مشخص شد که تقریبًا همه نمایندگان 

انتخاب شده در استان اصفهان اصولگرا هستند.

براى انتقال سهام عدالت 
متوفیان چه باید کرد؟

2 مهمان جدید بهارستان
 از اصفهان

کاهش فروش شال 
   روزنامــه دنیــاى اقتصــاد | وضعیت 
اقتصادى مردم به گونه اى شــده کــه تا مجبور 
نباشند شال یا روســرى نمى خرند. در سال هاى 
اخیر فروش ســایزهاى 60 یا 90 که مخصوص 
کودکان و نوجوانان اســت به صفر رسیده و با مد 
شدن مانتو جلوباز، شــال هاى بلند و بزرگ بیشتر 
فروش مى روند این در حالى است که قیمت ها از 
اسفند 50 درصد رشد داشته و فروش نیز به همین 

میزان کاهش داشته است./2840

زمان اعالم نتایج کنکور 
   مهر | رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: نتایــج اولیه کنکور سراســرى به صورت 
کارنامه در هفته اول مهر اعالم مى شود. ابراهیم 
خدایى افــزود: با اعالم نتایج اولیــه در آن زمان، 
فرصت کوتاه و فشــرده اى براى انتخاب رشــته 
داوطلبان مجاز در نظر گرفته مى شود. وى یادآور 
شــد: تالش مى شــود تا با پایان فرایند انتخاب 
رشته و فرایند مصاحبه و آزمون عملى براى برخى 
رشته ها و دانشگاه ها، نتایج نهایى تا پایان مهرماه 

99 اعالم شود.

راز سکه هاى طال 
   رکنــا | مدیــرکل تعزیــرات حکومتــى 
شهرستان هاى اســتان تهران گفت: مسافرى از 
تهران قصــد عزیمت به قبرس را داشــت که در 
بازرسى از او در فرودگاه امام خمینى(ره) 195 سکه 
کشف شد. احمد جعفرى نسب گفت: طبق قانون 
حتى انتقال یک سکه طال هم جرم است و بعد از 
تشکیل پرونده براى این متهم رأى قطعى نیز صادر 
شده است. جعفرى نسب گفت: عالوه بر ضبط 195 
سکه به نفع دولت متهم این پرونده به پرداخت دو 

میلیارد تومان جریمه هم محکوم شد.

شانس اندك در قرعه کشى 
   جام جم آنالیــن | عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس با بیان اینکه دالالن حرفه اى با 
اجاره کد ملى محدودیت هاى ایجاد شــده براى 
خرید خودرو را دور زدنــد، تصریح کرد: با توجه به 
حضور ُپر تعداد دالالن در صف خرید خودرو امکان 
خرید خودرو از کارخانه، توسط مصرف کننده واقعى 
بسیار محدود شده به طورى که در قرعه کشى دوم 
احتمال برنده شدن به زیر 1/6 درصد رسید./2841 

سفر بدون ویزا به روسیه؟
   ایسنا | وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دســتى اعالم کرده در آســتانه امضاى 
توافقنامه لغو ویزاى ســفرهاى گروهى با روسیه 
است؛ اما ســئوال این اســت پس از این توافق، 
شــهروندان دو کشــور بدون ویــزا مى توانند به 
ایران و روسیه سفر کنند؟ مصطفى سروى، عضو 
هیئت مدیره جامعه تورگردانــان ایران گفت: لغو 
روادید گروهى فقط شامل حال مسافرانى خواهد 
شد که خدمات کامل تور روسیه و ایران را از آژانس 
مسافرتى خریدارى کنند. نوع این لغو روادید مثل 
ترکیه نیست که امکان سفر بدون ویزا را براى همه 

فراهم کرده است./2842

وضعیت بارش هاى پاییز
   ایســنا | رئیــس مرکز ملى خشکســالى و 
مدیریت بحران ســازمان هواشناسى مى گوید که 
بارندگى ها در ایران طى پاییز 99 کمتر و ضعیف تر 
از حد معمول خواهد بود و طى ســه ماهه پاییز کم 
بارشى نسبى در کشــور حاکم است. احد وظیفه با 
اشــاره به اینکه بارش ها بین ایران و اروپاى غربى 
حالت االکلنگى دارد، گفت: بر اســاس مدل هاى 
اقلیمى بارش ها در اروپاى غربى طى پاییز در شرایط 
نرمال و بیش از حد نرمال است. در نتیجه بارش ها 
در کل منطقــه خاورمیانه از جملــه ایران ضعیف 

است./2843

محل تدفین آیت ا... صانعى 
   ایلنا | فرزند ارشــد آیت ا... یوسف صانعى با تأکید 
بر اینکه طبق وصیت پدرش براى جلوگیرى از شــیوع 
کروناویروس در میــان مردم، هیچ مراســمى برگزار 
نخواهیم کرد، محل تدفین این مرجع تقلید را اعالم کرد. 
حجت االسالم سعید صانعى اظهار کرد: «به احتمال زیاد 
پیکر این مرجع فقید در گلزار شیخان قم به خاك سپرده 
خواهد شد.» این مرجع تقلید شیعه، شامگاه پنج شنبه، در 
اثر زمین خوردگى مبتال به شکستگى لگن و استخوان 
دست شد و قرار بود روز گذشته تحت عمل جراحى قرار 
گیرد که هنگام اذان صبح دار فانى را وداع گفت. وى در 

سال 1316 در نیک آباد اصفهان متولد شد./2836

تذکر قالیباف به روحانى 
   روزنامه خراسان | در حالى که بر اساس مصوبه 
اوایل خرداد امسال هیئت وزیران مبنى بر تعیین ساز و کار 
اجرایى فدراسیون هاى ورزشى، چارچوب جدیدى براى 
ترکیب اعضاى مجمع عمومى و اختیارات آنها در نظر 
گرفته شده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در ابالغیه 
روزهاى اخیر خود خطاب به حجت االسالم روحانى با 
اشاره به مفاد قانون نهادها و مؤسسات عمومى، تأکید 
کرده مصوبه اخیر کابینه، اختیار ویــژه اى را به وزارت 
ورزش محول کرده که بر خالف قانون مذکور بوده و باید 

در مهلت قانونى اصالح یا ابطال شود.

حکم اکبر طبرى اعالم شد
   باشــگاه خبرنگاران جوان | سخنگوى قوه 
قضاییه درباره آخرین وضعیت حکم اکبر طبرى گفت: 
اکبر طبرى ده عنوان اتهامى داشت و براى هشت مورد 
آن حکم داده شــده و براى دو عنوان اتهامى اش هنوز 
حکمى صادر نشده است. غالمحسین اسماعیلى افزود: 
طبرى در یک عنوان اتهامى به 31 سال حبس تعزیرى 
و ضبط اموال حاصل از ارتشا و انفصال دائم از خدمات 
دولتى، در عنوان دوم اتهامى که پولشویى است به 12 
سال و نیم سال حبس و پرداخت 600 میلیارد جزاى نقدى 

و ضبط اموال محکوم شد./2837 

جاسبى: ناشیانه بود
   ایرنا | عبدا... جاســبى، رئیس سابق دانشگاه آزاد 
اسالمى درباره ادعاى خروجش از کشور گفت: موضوع 
خروج من با مبلغ 125 هزار میلیارد تومان، ناشیگرى 
مدعیان بود چون رقمى را گفتند که کسى باور نمى کرد. 
حتى افرادى به من گفتند با این رقم به شکل طبیعى 
مشکل حل مى شــود و نیازى نیســت تا کارى انجام 

دهید. /2838

کرونا، واعظ معروف را 
بسترى کرد

   خبر گزارى حوزه | حجت االسالم والمسلمین 
شیخ حسین انصاریان در بیمارستان بسترى شد.  کانال 
این واعظ مشهور حوزوى در اطالعیه اى اعالم کرد:  به 
اطالع عموم مؤمنین مى رساند که بعد از بررسى وضعیت 
جسمى حضرت استاد انصاریان توسط پزشکان که روز 
جمعه با ضعف و مشکل تنفس مواجه شده بودند تست 
کرونا مثبت و با توجه به تشــخیص پزشکان محترم به 

بیمارستان منتقل شدند. /2839

انتقاد صریح و تند جنتى 
   خبر آنالیــن | حذف دختران از جلد کتاب ریاضى 
ســوم ابتدایى با واکنش هاى زیادى رو به رو شد. در 
این میان علــى جنتى، وزیر اســبق وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و فرزند آیت ا... جنتى در توییتر نوشت: 
«وقتى افراد نادانى را مســئول تدویــن کتاب هاى 
درســى مى کنند و بر کار آنان نیز نظارتى نمى شــود 
نتیجه اش بار کردن هزینه ســنگین بر دوش نظام و 
مســئله دار کردن نیمى از جمعیت کشور خواهد بود. 
زنان و دخترانى که بیشــترین افتخارات را در صحنه 
هاى علمى، فناورى و ورزشــى آفریده اند شایســته 

ستایش اند.»

خبرخوان

2 روز قبل از آنکه روز ســینما از راه برسد، خبر رسید که 
یک کارگردان با اسلحه کالشنیکف، همسایه خود را به 
قتل رسانده است! کریم آتشى که به دنبال اختالف با مرد 
همسایه وى را با اسلحه کالشنیکف به قتل رسانده بود 

پس از چهار ساعت تالش از سوى پلیس دستگیر شد.
ساعت 10 شب چهارشنبه گذشته، مأموران بسیج هنگام 
گشــت در خیابان خواجه نصیرالدین طوســى تهران با 
شــنیدن صداى شــلیک ســه تیر پیاپى مواجه شدند و 
بالفاصله جســتجو براى یافتن مکان تیراندازى را آغاز 
کردند و دقایقى بعد موفق شــدند محل شلیک ها را که 
ساختمانى چهار طبقه در همان خیابان بود شناسایى کنند.

لحظاتــى بعد وقتى مأمــوران در حال بررســى اطراف 
ساختمان بودند متوجه حرکات مشکوك مرد میانسالى 
-کریم آتشى- شدند که با حالتى پریشان در حال شستن 
لکه هاى خــون در جلوى راه پله هــا و در ورودى همان 
ساختمان بود که این شــخص -کریم آتشى-  با دیدن 

مأموران فوراً وارد ساختمان شد و در را بست.
در ادامه مأموران بسیج که به مرد میانسال مشکوك شده 
بودند موضوع را به پلیس گــزارش دادند و بدین ترتیب 
دقایقى بعد مأموران و تیم جنایى به سرپرســتى بازپرس 

ساسان غالمى در محل حاضر شدند.
با شــروع تحقیقات پلیس مشخص شــد مظنون ماجرا 
کریم آتشى، کارگردان سینما و تلویزیون است که دقایقى 
قبل از آن مرتکب قتل شده است. با این اطالعات پلیس 
تالش کرد تا او را به صورت مسالمت آمیز بازداشت کند 
اما کریم آتشى 56 ساله که مسلح به سالح کالشنیکف 
بود، حاضر نشد از دفتر سینمایى اش خارج شود و خودش 

را تسلیم پلیس کند.
پس از گذشت چند ساعت از ماجرا در حالى که نیروهاى 
پلیس و تیم جنایى در محل حاضر شــده بودند و تسلیم 
نشدن کریم آتشى، موجب تجمع اهالى محل و رهگذران 
شــده بود و هر لحظه این امکان وجود داشت که کریم 
آتشى به خود یا دیگران آســیبى بزند، از این رو با دستور 
بازپرس جنایى نیروهاى «نوپو» وارد عمل شدند و پس از 

شکستن شیشه هاى ســاختمان و اتاقى که کریم آتشى 
مسلح در آن قرار داشت و همینطور با استفاده از گاز اشک 
آور، این کارگردان را به همراه اسلحه کالشنیکف و 72 
تیر جنگى دســتگیر کردند. در ادامه مأموران به دنبال رد 
خون هایى که در راهرو ریخته شده بود رفتند و ساختمان 
را مورد بازرسى قرار دادند و در نهایت با جسد مرد 60 ساله 
اى مواجه شدند که بر اثر شلیک چند گلوله به جمجمه و 

بدن او به قتل رسیده بود.
کریم آتشــى که براى انکار قتل راه گریزى نداشت قتل 
را پذیرفت و در تشریح ماجرا گفت: «دفتر کارم در طبقه 
همکف این ســاختمان است و من چند شــب در هفته 

براى کار در دفترم مى مانم. مقتول مالک ســه واحد این 
ســاختمان بود و دو واحد آن را اجــاره داده بود و یکى از 
واحدها نیز در اختیار خودش بود. از مدت ها قبل بر ســر 
مشکالت ساختمان با او اختالف داشتم و از طرفى افراد 
زیادى به واحدش رفت و آمد داشتند و همین مسئله من 
را آزار مى داد. چندین بار به او تذکر داده بودم اما بى فایده 
بود. حتى بخاطر این اختالفاتى که با مقتول داشــتم در 
دو دادسرا شــکایاتى را علیه او ثبت کرده ام که در حال 

رسیدگى است.»
کریم آتشــى ادامه داد: «مقتول مدتى قبل یک در آهنى 
بین طبقه همکف و طبقه اول کار گذاشــته بود و شــب 

حادثه بى دلیل با یک چکش به در مى کوبید که به تصور 
من او به عمد این کار را مى کــرد تا من را عصبى کند. از 
دفترم بیرون آمدم و بابت این کارش به او تذکر دادم که 
اصًال توجهى نکرد  و ما باهم درگیر شدیم و با سالحى که 
داشتم به او شلیک کردم و یکى از گلوله ها به جمجمه اش 
اصابت و او فوت کرد. بعد از آن هم تصمیم داشتم جسد 
را به زیرزمین منتقل کنم اما چون خون زیادى مقابل در 
ریخته بود، داشــتم آنها را مى شستم که مأموران متوجه  

کارم شدند و لو رفتم.»
کریم آتشــى در مورد اینکه اسلحه را از کجا آورده گفت: 
«ما معموًال براى فیلم هاى اکشــن و پلیســى از مراکز 
نظامى ســالح مى گیریم و بعد از پایان کار فیلمبردارى 
اســلحه ها را تحویل مى دهیم. اخیراً براى تولید یک کار 
سینمایى هشت اسلحه تحویل گرفتیم اما هفت اسلحه را 
برگرداندیم و یکى را پیش خودم نگهداشتم. 72 فشنگ 

جنگى نیز از قبل داشتم.»
پس از این اظهارات با دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى 
امور جنایى پایتخت، کریم آتشى براى تحقیقات بیشتر 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهى پایتخت 

قرار گرفت.
کریم آتشــى متولد 5 فروردین 1343 شــهررى داراى 
دکتراى علوم سیاسى و همسر سابق مرجانه گلچین بازیگر 
سرشناس سینما و تلویزیون است. آتشى سال ها پیش با 
مرجانه گلچین ازدواج کرد و پس از چند سال این زندگى 
به جدایى ختم شد. این زوج زندگى موفقى نداشتند و پس 

از حدود ده سال زندگى مشترك از هم جدا شدند.
یکى از مشهورترین فیلم هاى کریم آتشى فیلم «نطفه 
شــوم» به کارگردانى و نویســندگى خود کریم آتشى 
محصول سال 1387 و با بازى بازیگران مشهورى چون 
الله اســکندرى و سام درخشانى و جمشــید هاشم پور 
و محمد کاسبى و سیروس گرجســتانى و شراره دولت 

آبادى است.
کریم آتشــى در خرداد 1391 به دلیل ســکته قلبى در 

بیمارستان پاسارگاد بسترى شده بود.

کارگردان معروف و همسر سابق مرجانه گلچین چگونه همسایه اش را به قتل رساند

آتش بازى آقاى «آتشى» و... کات!

حجت االسالم حسن روحانى صبح دیروز شنبه در جلسه 
ستاد ملى مبارزه با کرونا با بیان اینکه کانال هاى ضد ایرانى 

خارج نشین خیلى عصبانى هستند که در داستان کرونا همه 
ً  وزارت  چیز در ایران به روال درست پیش مى رود، گفت: اخیرا
اطالعات دو گزارش را از مؤسسات آمریکایى در اختیار من 
قرار داد که نشان مى داد چقدر ناراحت و عصبانى هستند که 

ایران در حال تحریم و در شرایط کرونا چطور هم مغازه اش 
باز است هم مردم رفت و آمد دارند؛ هم مجالس عزا به پاست 
و هم بیمارستان ها به مردم مى رسند و با کمبود دارو مواجه 
نیستند. این مؤسسات نوشته اند ما این همه به ایران فشار 

آوردیم که در ایام کرونا مردم بخاطر فشار بیمارستان و تخت 
و دارو به تنگ بیایند و به خیابان ها بریزند و حاال کشورهاى 
منطقه همه نگاهشان به ایران است و مى بینند که چطور به 

خوبى کرونا را مدیریت کرده است./2844

 روایت روحانى از یک گزارش 

فرمانده انتظامــى غرب اســتان تهران از انهدام شــبکه 
فروشندگان آمپول تقلبى کرونا در شهریار خبر داد.

ســردار محســن خانچرلى در این باره اظهار کرد: در پى 
مراجعه یکى از شهروندان و طرح شــکایت مبنى بر اینکه 
پدر وى بــه بیمارى کرونــا مبتال بوده و افــرادى با فریب 
اقدام به فروش چهار عــدد آمپول تقلبى کرونــا با مارك 
تجارى Remedesivir به مبلــغ 136 میلیون تومان 
کردند، به دلیل حساســیت موضوع، شناسایى و دستگیرى 
کالهبرداران در دســتور کار قرار گرفت و مأموران با انجام 
اقدامات اطالعاتى و با هماهنگى قضایى موفق شــدند دو 
نفر از کالهبرداران را در شــهریار در حیــن فروش دو عدد 

آمپول تقلبى کرونا دســتگیر کنند. وى گفت:  متهمان در 
بازجویى ها به همدستى با سه نفر دیگر اعتراف کردند، که 
آنان نیز روبه روى بیمارستانى در شــهریار دستگیر شدند. 
خانچرلى با بیان اینکــه متهمان تاکنــون 52 عدد از این 
آمپول ها را هر کدام به مبلغ 45 میلیون تومان به شهروندان 
در مناطق مختلف استان تهران فروخته و مبلغى بالغ بر دو 
میلیارد و 340 میلیون تومان به این بهانه از آنان کالهبردارى 
کردند، افزود: تاکنون شــش نفر از مصــرف کنندگان این 
داروهاى تقلبى در استان تهران که به بیمارى کرونا مبتال 
بودند، جان باخته اند، که هنوز مشخص نیست علت مرگ 

آنها در پى استفاده از این آمپول ها بوده یا خیر. /2845

آمپول تقلبى کرونا، جان گرفت؟
کارگران باید در ماه جارى مابه التفاوت حق مسکن براى 

تیر و مرداد را دریافت کنند.
حق مســکن 300 هزار تومانى در روزهاى پایانى مرداد 
ماه و زمانى که کارفرمایان لیســت هاى واریزى را بسته 
بودند، به تصویب رسید لذا کارگران نتوانستند در مرداد، از 
حق مسکن 300 هزار تومانى بهره مند شوند؛ این در حالى 
است که زمان آغاز اجراى حق مسکن از تیر ماه است. با 
این حساب، کارگران در ماه جارى باید عالوه بر دریافت 
حق مسکن 300 هزار تومانى شهریور، 400 هزار تومان 

نیز بابت مابه التفاوت دو ماه قبل یعنى مرداد و تیر دریافت 
کنند؛ این مبلغ باید پرداخت شود و کارفرمایان نمى توانند 

از زیر بار تعهد پرداخت شانه خالى کنند.
در عین حال، حتى کارگرانى کــه در انتهاى تیر یا مرداد 
تسویه حســاب کرده و کارگاه محل اشتغال خود را ترك 
کرده اند، اکنون باید از کارفرماى قبلى خود درخواست کنند 
که 200 هزار تومان مابه التفاوت حق مسکن را براى ماه 
هاى تیر و مرداد به حساب آنها واریز کنند. این کارگران در 

صورت استنکاف کارفرمایان حق شکایت دارند.

کارگران، این ماه 400 هزار تومان بیشتر مى گیرند

حاال دیگر ماجرا محدود به حذف تصویر دو دختر از جلد یک 
کتاب نیست، که سرنخ سلسله اتفاقاتى در دست عموم قرار 
گرفته که از مدت ها پیش تر کلیــد خورده و با قوت و قدرت 

ادامه یافته است.
واکنش ها به تغییر جلد کتاب ریاضى سوم دبستان به قدرى 
زیاد بوده که طى دو ســه روز حجم وسیعى از واکنش هاى 
تصویرى به ثبت رســیده اســت؛ واکنش هایى از جنس 
کاریکاتور، بازطراحى جلد و... این در حالى است که وزارت 
آموزش و پرورش بى توجه به همه این نکات، پس از آنکه 
حجم انتقادات حذف دختران از جلد یک کتاب درســى را 
دید، ارتکاب اشتباه جدید را در دستور کار قرار داد و به جاى 
پذیرش اشتباه، مدعى شد که دستکارى در جلد کتاب ریاضى 
سوم دبستان، عمل به توصیه هاى هنرى و تالش در جهت 
خلوت کردن جلد کتاب بوده اســت! این ادعا در ادامه تأکید 
دارد که تصاویر متعددى از دختران در صفحات کتاب و جلد 
کتاب هاى دیگر ریاضى قرار دارد که اثبات مى کند «حذف 
دستورى دختران» در کار نبوده است؛ ادعایى که موجب شد 

موج واکنش ها که به انتشار کاریکاتور هایى از حذف دختران از 
جلد و حتى بازطراحى جلد کتاب ریاضى سوم دبستان رسیده 
بود، به بررسى عمیق تر کتاب هاى درسى برسد. رویکردى 
متفاوت و قابل تأمل که حاال نتایج جالب توجهى از آن منتشر 
مى شود، از جمله انتشار نتایج تحقیقاتى که پیش تر صورت 
گرفته و نتایج آن منتشر شده و حاال در شبکه هاى اجتماعى 
بازخوانى مى شوند و این باور را تقویت مى کنند که برخالف 
ادعاى وزارت آموزش و پرورش، یک ایده کلى موجب شده 
که دختران از جلد کتاب حذف شوند؛ همان ایده اى که موجب 
شده نقش زنان در کتاب هاى درسى یک چهارم مردان باشد. 
البته این آمار مربوط به تحقیقى است که در سال 89 و روى 
کتاب هاى پایه هاى تحصیلى دوم تا پنجم ابتدایى صورت 
گرفته و تحقیقات جدیدتر حکایت از آن دارد که وضع از این 
هم وخیم تر شــده و نقش زنان و دختران کمرنگ تر از قبل 
شده است. این سواى دستکارى در تصاویر کتاب هاى درسى 
است که بعضًا پدیدآورندگانش را هم شوك زده و متعجب 

مى کند./2846

روزنامه «اعتماد» درباره ســفر اخیر  محمد باقر قالیباف کمرنگ شدن برنامه ریزى شده حضور زنان!
به خوزســتان به تعداد همراهان او اشــاره کرد و آن را با 
همراهان دو ســفر محمود احمدى نژاد بــه آمریکا برابر 
دانســت. «اعتماد» معتقد اســت قالیباف براى انتخابات 

ریاست جمهورى دورخیز کرده است. این روزنامه نوشت:
جمعه، چهاردهم شهریور ماه بود که قالیباف پس از سفرى 
چهار روزه از خوزســتان به تهران بازگشــت. از آن زمان 
تاکنون رســانه هاى اصولگرایان - از «کیهان» گرفته تا 
«مشرق»- از لزوم تداوم سفرهاى رئیس مجلس و نظارت 
میدانى نمایندگان گفته و نوشته اند ولى هیچیک از ِعده و 
ُعده یاران قالیباف در این سفر سخنى به میان نیاورده اند. 
عده و عده اى که در قیاس با روزگار ریاست على الریجانى 
بر قوه مقننه رکورد زده و تنها و تنها با آن سفر معروف رئیس 
دولت هاى نهم و دهم به ایاالت متحده آمریکا براى حضور 
در مجمع عمومى سازمان ملل متحد قابل مقایسه است. 
رئیس یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى براى سفر 
به خوزســتان از هواپیماى اختصاصى استفاده نکرده ولى 
باتوجه به انبوه همراهانش، بعید اســت جز یاران قالیباف 
دیگرانى در آن پرواز حاضر بوده باشند. در این میان اما درباره 
تعداد یاران قالیباف در این سفر اعداد و ارقام مختلفى مطرح 

مى شود، برخى منابع تعداد همراهان رئیس مجلس یازدهم 
در این سفر را حدود 70 نفر اعالم کرده اند ولى پیگیرى هاى 
خبرنگار روزنامه «اعتماد» حاکى از آن است که این عدد 
حداقل دو برابر بوده و محمدباقر قالیباف را در جریان سفر به 

خوزستان حدود 150 نفر همراهى کرده اند. 
حضور حدود 150 همراه با قالیباف در جریان ســفرش به 
خوزستان که عمًال خبر از «نظارت میدانى» دارد، به خودى 
خود جنبه هاى انتخاباتى ســفرهاى قالیبــاف را افزایش 
مى دهد ولى در این میان آنچه مى تواند مهر تأییدى بر این 
مهم باشد، حضور تیم مستندسازى چهار نفره در جریان سفر 

رئیس مجلس به خوزستان است./2847

ِعده و ُعده رئیس



استاناستان 03033853 سال  هفدهمیک شنبه  23 شهریور  ماه   1399

فروشگاه کوثر 15
 افتتاح مى شود

مدیرعامـل سـازمان سـاماندهى مشـاغل شـهرى و 
فرآورده هـاى کشـاورزى شـهردارى اصفهـان از 
بهره بردارى فروشگاه کوثر شماره 15 تا دو هفته آینده 
خبر داد و گفت: پانزدهمین فروشـگاه کوثر شهردارى 
در منطقه پر تراکم شهرك زاینده رود (پینارت) افتتاح 
مى شـود. محمد مجیرى با بیان اینکه فروشگاه کوثر 
شـماره 15 با صرف اعتبـارى افزون بر پنـج میلیارد و 
500 میلیون تومان احداث شـده اسـت، خاطرنشـان 
کرد: همزمـان با افتتـاح فروشـگاه کوثر شـماره 15، 
سایت فروش مجازى بازارهاى کوثر اصفهان رونمایى 

خواهد شد.

جشن عاطفه ها الکترونیکى 
برگزار مى شود

مدیرکل کمیتـه امداد اسـتان اصفهان گفت: امسـال 
رویداد ملى شور عاطفه ها در استان اصفهان از بیست 
و دوم شـهریور تا یازدهم مهرماه با تکیه بر روش هاى 
الکترونیکـى برگزار مى شـود. کریـم زارع افـزود: هر 
سـاله رویداد ملى شـور عاطفه ها براى حمایـت از این 
دانش آموزان در روز هاى ابتدایى سال تحصیلى برگزار 
مى شد که امسال نیز علیرغم شیوع ویروس کرونا و با 
رعایت کلیه دستورات بهداشتى و با تغییراتى نسبت به 

قبل برگزار مى شود.

بازدید از کارگاه هاى
 بنیاد تعاون زندانیان

ضیائى فرد، مدیر کل و رئیس هیئت اجرایى بنیاد تعاون 
زندانیان اسـتان اصفهان از کارگاه هاى اشـتغال بنیاد 
تعاون در زندان مرکزى بازدید کـرد. به گزارش روابط 
عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان اصفهان، ضیائى 
فـرد در این بازدیـد که دو سـاعت به طـول انجامید از 
کارگاه هاى خیاطى، چرم و چـوب، خاتمکارى، رزین، 
مصنوعات مفتولى، فلزکارى، فیـروزه کوبى، نانوایى، 
کیف و کفش، پرداز، نقاشـى سـفال و قلمزنى بازدید و 
با حضور در جمع مددجویان از برخى مشکالت موجود 
در بند، وضعیت بهداشـتى و رفاهى، حقوق و دستمزد 

مددجویان جویا شد.

 cctv انجام فاز دوم عملیات
شبکه فاضالب 

فـاز دوم عملیات cctv شـبکه فاضالب در مـدار بهره 
بردارى منطقه آبفا شاهین شهر در حال اجراست. الزم 
به توضیح است که فاز اول این عملیات در سال 98 اجرا 
شده است و اینک فازم دوم آن با هدف شستشوى شبکه 
فاضالب، انجام ویدیو مترى شبکه، درجه بندى شبکه 
بر اساس خوردگى و تعمیر شـبکه هاى داراى اولویت 
در حال انجام است.گفتنى است پروژه cctv به عنوان 
پایلوت کشورى در شهرستان شاهین شهر به دلیل آماده 
بودن کامل جى آى اس شبکه فاضالب، شهر سازى و 
معبرهاى اصولى، شستشوى مرتب شبکه، فرسودگى 

شبکه فاضالب انتخاب شده است. 

تأسیس کلینیک مشاوره 
در دانشگاه آزاد 

مدیر کل توسعه سالمت دانشـگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان از راه اندازى کلینیک مشاوره و روان شناسى در 
دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان خبر داد. سیامک 
کورنگ بهشتى گفت: به دنبال صنعتى شدن جوامع و 
قرنطینه هاى ناشى از دوران کرونا، مشکالت فردى و 
اجتماعى افزایش پیدا کرده اند و بحران هایى براى افراد 
به وجود آمده و دنیـاى روحى و روانى آنهـا را متالطم 
خواهد کرد. عضو هیئت علمى دانشـگاه آزاد اصفهان 
(خوراسـگان) بیان کرد: در راسـتاى کمک به حل این 
بحـران، حـوزه معاونـت علوم پزشـکى دانشـگاه آزاد 
اسالمى اسـتان اصفهان به منظور کاهش مشکالت 
روحى، روانـى مـردم و همچنین ایجـاد فضایى براى 
برگزارى دوره هاى کارورزى دانشجویان روان شناسى 
و انجام فعالیت هاى پژوهشى در نظر دارد یک کلینیک 
مشاوره و روان شناسى در دانشگاه آزاد استان تأسیس 

کند.

خبر

معاون برنامه ریزى و توســعه ذوب آهــن اصفهان در 
خصوص دریافت گواهینامه اســتاندارد ملى ایران براى 
تولید ریل راه آهن گفت: باتوجه به اینکه کیفیت انواع ریل 
تولیدى در این شرکت اعم از 46E2 و 49E1 و 60E1 که 
طى سه سال گذشته در زمان هاى متفاوت در نورد 650 
تولید شده اند، توسط بازرسان کنترل کیفیت ذوب آهن 
اصفهان و بازرســان ثالث از شرکت هاى معتبر بازرسى 
مطابق با استاندارد اروپایى به صورت کامًال دقیق مورد 
بررسى و بازرسى قرار گرفته و در نتیجه کیفیت آن تأیید 
شده و براى استفاده مشتریان به همراه گواهینامه فنى و 

ضمانتنامه ارسال شده اند.

مهدى نصر افزود: بنابرایــن ذوب آهن اصفهان به این 
نتیجه رسید که براى ریل هاى تولیدى از سازمان ملى 
استاندارد ایران گواهى اســتاندارد ریل تقاضا کند. وى 
با اشــاره به اینکه سازمان ملى اســتاندارد ایران مرجع 
بســیار معتبرى در مورد تأیید کیفیت محصوالت است، 
گفت: سازمان ملى استاندارد ایران کیفیت محصول ریل 
ذوب آهن را تأیید کرده اســت، لذا پیشــنهاد مى شود 
مشــتریان ریل هاى ذوب آهن مانند سایر محصوالت، 
درخواســت ســفارش خود را در ســازمان بورس کاال 
اعالم کنند  و از طریق بورس ســفارش خرید ریل داده 

شود.

کوره شماره 7 ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم فوالد 
مبارکه بهینه سازى شد.

رئیس مرکز تعمیرات مکانیک بــا اعالم این مطلب گفت: 
یکى از پروژه هاى تعمیراتى سنگین از لحاظ حجم نیروى 
انسانى، قطعات، مکانیسم و ابزارآالت، کوره شماره 7 واحد 
فوالدسازى در مرداد ماه بوده است. به گفته حمیدرضا بَذار، 
این پروژه تعمیراتى در ســال 99 على رغم شــرایط خاص 
بیمارى کرونا، با صــرف بیش از 25 هزار نفر ســاعت کار 
تعمیراتى، ظرف مدت 13 روز به صورت 24 ساعته و با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در باالترین سطح ایمنى و با کیفیت 

هرچه تمام تر انجام شد.

 داود زمانى، سرپرست مرکز تعمیرات ساختمانى نیز در تشریح 
این پروژه گفت: فعالیت هاى این پــروژه مهم در دو حوزه 
مکانیکى و ساختمانى اجرا شد. فعالیت هاى مکانیکى شامل 
مونتاژ و دمونتاژ ِشل سقف، زانو اِلبو، اِچ بیم هاى راکر، مین 
بیم، سیلندرهاى تیلت، راکر و پلت فرم ها مى شد و فعالیت هاى 
ساختمانى شامل تعویض تیرهاى سازه مرکب، پلتفرم هاى 
جلوى کوره، تعویض ورق و تیر سقف کاذب، اصالح گروت 
بیس و بولت هاى سیلندر تیلت، نصب اسلب عمودى جلوى 
سکوى سرباره و... بود که با اقدامات انجام شده، این پروژه مهم 
تعمیراتى، ایمن، با کیفیت و زودتر از موعد مقرر براى تست و 

راه اندازى تحویل واحد فوالدسازى شد. 

بهینه سازى کوره شماره 7 
فوالد مبارکه

مهمترین تضمین براى کیفیت 
ریل ذوب آهن

مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان درباره 
صدور سند 18 هکتار از محدوده قلعه و باغ قمیشلو به 
نام اداره کل میراث فرهنگى و گردشگرى اصفهان 
گفت: براى صدور ســند در حوزه امالك متعلق به 
دولت برخى مستندات وجود دارد که گواهى بند (د) 
ماده 26 آیین نامه اموال دولتى یکى از آنهاست و این 
گواهى را وزارت اقتصاد و دارایــى به عنوان متولى 

امالك دولتى صادر مى کند.
على بهبهانى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: بهره 
بردار ملک دولتى که در گذشــته به نمایندگى اداره 
کل محیط زیست اصفهان بوده است طى تشریفات 
قانونى با صدور گواهى بند (د) به نام اداره کل میراث 
فرهنگى و گردشگرى این استان تغییر یافته و هیچ 
اقدام خالفى در اداره ثبت رخ نداده است. وى افزود: 
تمام هیاهوها در فضاى مجازى جریان سازى است و 
به نظر مى رسد مسائل پشت پرده اى وجود دارد؛ این 
افراد اگر گفتار و رفتار خود را تعدیل نکنند جریان پشت 

پرده قابل پیگرد است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان با اشاره 
به کلیپ منتشر شده در فضاى مجازى درباره صدور 
گواهى براى قلعه قمیشــلو، گفت: سئ وال این است 
افرادى که انتسابى با دســتگاه دولتى ندارند چگونه 
به تصویر اســناد مالکیت متعلق به دولت و سوابق 
آن دستگاه دسترسى پیدا کنند که با آنها در فضاى 
مجازى جریان ســازى کنند و البته با صداقت هم 

موضوع را مطرح نکنند؟ 
مدیرکل ثبــت اســناد و امالك اســتان اصفهان 
تصریح کرد: بهره بردارى از ملکى که به نام دولت از 
دستگاهى به دستگاه دیگر تغییر کرده زمین خوارى 
نیســت. بهبهانى گفت: براى اداره ثبت اسناد هیچ 
تفاوتى ندارد که بهره بردار یک ملک محیط زیست یا 
میراث فرهنگى باشد زیرا مرجع صدور گواهى سازمان 
ثبت اسناد نیست بلکه دستگاهى است که به موجب 

قانون اقدام مى کند.

سایت مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل با ارائه مطالبى 
درباره رجال، مشاهیر و فرهنگ اصفهان، شهرستان 
ها و ملل، اصفهان را بیشتر به مخاطبان مى شناساند. 

مدیر مرکــز اصفهان شناســى و خانه ملــل در این 
خصوص گفت: سایت مرکز اصفهان شناسى و خانه 
ملل ســال 95 راه اندازى و از همان زمان ســعى شد 
متناسب با نیازهاى این مرکز و مخاطبان مطالبى تهیه 

و در آن بارگذارى شود.
رضوان پورعصار اظهار کرد: این ســایت اخیراً مورد 

بازنگرى قرار گرفته، ایرادات آن رفع شده است و پویاتر 
از گذشته فعالیت مى کند تا شــأن و ماهیت فعالیت 
مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان 

حفظ شود.
گفتنى اســت؛ عالقه مندان براى کســب اطالعات 
بیشتر و آشنایى با اصفهان مى توانند به سایت مرکز 
اصفهان شناســى و خانه ملل به نشــانى به نشانى

 https://cois.ir/fa/   مراجعه کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 
تلفن ثابت و همراه اصفهان بــا بیان اینکه افزایش 
قیمت موبایل در بازار ناشــى از رشد نرخ دالر است، 
گفت: در حال حاضــر پایین ترین قیمت گوشــى 
هوشــمند ســاده در بازار حدود دو میلیون تومان و 
مربوط به برندهاى هوآوى و شیائو مى و سامسونگ 

است که بعضًا برنامه شاد را پشتیبانى نمى کند.
حســن میرشمشــیرى در مورد وضعیت برند اپل و 
گوشى هاى آیفون در بازار، گفت: قیمت این برند با 
نرخ دالر فعلى بسیار باال و حداقل قیمت این گوشى 
20 میلیون تومان است و به این دلیل خرید این مدل 

گوشى نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است. 

وى توضیح داد: پیش از این پرچمداران این برند با 
ارقام دو یا سه میلیون تومان با یکدیگر رقابت داشتند 
اما امروز حتى در برند سامســونگ نیز گوشــى 20 

میلیون تومانى وجود دارد.
میرشمشــیرى گفت: در حال حاضر خانواده ها اگر 
سیســتم و کامپیوتر در منزل داشــته باشند براى 
آمــوزش در دوران کرونا از آن اســتفاده مى کنند، 
اما بعضًا اگر خانواده اى چند دانش آموز داشته باشد 
از تبلت به صورت مشترك استفاده مى کنند که در 
نهایت ساعات آموزش آنها با یکدیگر تداخل دارد، 
بنابراین امروز میزان استقبال اصفهانى ها براى خرید 

گوشى تلفن همراه باالتر است.

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با اشاره به وقوع حریق در یکى از 
دپوهاى علوفه گاودارى در هفتشویه به وسعت 3000 

مترمربع گفت: پس از ده ساعت حریق اطفا شد.
فرهاد کاوه آهنگــران اظهار کرد: ســاعت 2 و 30 
دقیقه بامداد جمعه (21 شــهریور ماه) شــهروندان 
وقوع حریق با وســعت زیاد در یک گاودارى واقع در 
اتوبان شهید خزایى، روســتاى هفتشویه را به ستاد 
فرماندهى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان اطالع دادند. وى افزود: این آتش 
سوزى که مقدار زیادى علوفه دپو شده را در بر گرفته 
بود پس از حدود ده ســاعت تالش بى وقفه توسط 

آتش نشانان مهار شد.

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهــان از ادامه این عملیــات براى 
پاکســازى کامل حریق خبر داد و گفت: پاکسازى 
حریق معموًال زمانبر اســت، ضمن اینکه وزش باد 
نیز کار را بــه تأخیر انداخت. وى گفــت: در اینگونه 
آتش ســوزى ها باید کل علوفه ها زیر و رو شده و از 

تکرار حریق جلوگیرى شود.
کاوه آهنگران علت دقیق وقوع این حریق را در دست 
بررسى اعالم و خاطرنشــان کرد: در این گاودارى 
5000 تن علوفه دپو شــده بود که یکى از این دپوها 
با وسعت حدود 3000 متر مربع دچار حریق شد. وى 
اضافه کرد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانى به 

همراه نداشت.

تغییر بهره بردار «قمیشلو» زمین خوارى نیست 

اصفهان را بیشتر بشناسید

پایین ترین قیمت گوشى هوشمند در بازار  
2 میلیون تومان 

جدال آتش نشانان اصفهان با حریق انبار علوفه

وزیر امــور خارجــه ســوییس در دیــدار اخیر خــود با 
رئیس جمهور ایران، از هدیه خاصى که اصفهانى ها به او 
داده بودند رونمایى کرد: «یک کراوات»؛ اما چرا اصفهانى ها 
این هدیه را به «ایگنازیو کاسیس» دادند و هنرمند طراح 

آنچه کسى بود؟
«مهیار امینى»، مالک هتلى که طى سفر وزیر امور خارجه 
سوییس، پذیراى «ایگنازیو کاســیس» و همسر او بوده 
به «ایسنا» مى گوید: همانطور که براى مراجع قانونى نیز 
توضیح داده ام، علت انتخاب هتل ما توسط وزیر امور خارجه 
سوییس نه به واسطه رانت شکل گرفت و نه رابطه، بلکه تنها 
و تنها به دلیل خدماتى بود که همسطح با تراز بین المللى در 

این مکان ارائه مى دادیم.
او خاطر نشان مى کند: من به تازگى متوجه شدم یکسال 
پیش که دبیر اول سفارت ســوییس به هتل ما آمده بود از 
همان زمان این مکان را از نظر ایمنى و خدمات مورد ارزیابى 
قرار داده است. از دو ماه پیش هم که سفر آقاى کاسیس به 
اصفهان قطعى شد آنها براى رزرو مکان با ما مذاکره کردند.
امینى در پاسخ به این سئوال که ایده انتخاب کراوات براى 
هدیه دادن به وزیر امور خارجه ســوییس چگونه شــکل 
گرفت؟ توضیح مى دهد: بنده سال ها با کشورهاى خارجى در 
زمینه گردشگرى همکارى داشته ام. به همین دلیل تصمیم 
گرفتم هدیه اى که قرار است به «ایگنازیو کاسیس» اعطا 
کنیم یک کراوات و هدیه همسر ایشان هم یک کیف باشد.
این مدرس رشــته مدیریت یادآور مى شود: کار طراحى و 
دوخت این کراوات و کیف را به «زهرا قراخانى» و «رضا 
زهتابچى» ســپردیم. این زوج هنرى با ایده هاى خالقانه 
خود و اســتفاده از هنر زنان اصفهانى، موفق به طراحى و 

تولید آثارى شده اند که منحصربه فرد است.
او تصریح مى کنــد: وزیر امور خارجه ســوییس از دیدن 
هدیه اى که به او دادیم به حدى مشــعوف شد که همانجا 
قول داد در دیدار با رئیس جمهور از آن اســتفاده کند و به 

قولش هم عمل کرد.
زهرا قراخانى، هنرمند طراح کیف و کــراوات اهدایى به 
مهمانان سوییسى اصفهان  نیز اظهار مى کند: حرفه اصلى 

من نقاشى اســت و سه سال اســت که همراه با همسرم 
که او نیز معمار و نقاش اســت، یک گروه هنرى تشکیل

 داده ایم.  
ایــن هنرمند، ویژگى هــاى کراوات طراحى شــده براى 
«ایگنازیو کاســیس» را چنین شــرح مى دهد: با توجه به 
عالمت پرچم کشور ســوییس و همچنین نقش چلیپا که 
در تاریخ کهن ایران و خاورمیانــه و اروپا وجود دارد، روى 
مهر قلمکار طرحى را ایجاد و با چاپ دســتى روى پارچه 

کراوات پیاده کردیم. سپس یکى از زنان هنرمند خانه دارى 
که با گروه ما همکارى داشــت، بخشــى از این پارچه را 

سوزن دوزى کرد.
قراخانى مى افزاید: در کیفى که به همسر وزیر امور خارجه 
سوییس اهدا شــد نیز از طرح چلیپا استفاده شده و یکى از 
زنان هنرمند افغانستانى ســاکن اصفهان، با هنر خامک 
دوزى و استفاده از نخ ابریشم این طرح را روى پارچه کتان 

دوخته است.

هدیه اى که مهمان بلندمرتبه اصفهان را غافلگیر کرد

ماجراى کراوات اصفهانى 
دیپلمات سوییسى

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه تا این لحظه استقبال 
بسیار کمى از ســرویس هاى مدارس شده است، گفت: 
همانطور که هنوز تکلیف مدارس کامًال مشخص نیست، 
سرویس دهى مدارس هم به عنوان بخش جانبى تحت 

تأثیر قرار گرفته و دچار بالتکلیفى شده است.
هادى منوچهرى اظهار کرد: اگر قرار بود سال تحصیلى 
جدید به روال سال قبل باشد پیش بینى مى شد سرویس 

هاى مدارس در قالب 49 شرکت حمل و نقل دانش آموزى 
و بیش از 8500 خودرو، به حــدود 74 هزار دانش آموز در 
شهر اصفهان ســرویس دهى کنند.  وى با اشاره به اینکه 
شــیوع کرونا منجر به موضع گیرى هاى متفاوت توسط 
آموزش و پرورش شد که به نوعى مردم را براى استفاده از 
سرویس هاى مدارس مردد و سردرگم کرد، گفت: تا این 
لحظه استقبال بسیار کمى از سرویس هاى مدارس شده 
است و هنوز آموزش و پرورش هم مردم را به سمت استفاده 

از سرویس مدارس هدایت نکرده، چون در واقع مدیران 
مدارس پل ارتباطى مردم با سرویس هاى مدارس هستند.
منوچهرى خاطرنشــان کرد: همانطور که هنوز تکلیف 
مدارس کامًال مشخص نیســت، سرویس دهى مدارس 
هم بخش جانبى اســت که تحــت تأثیر قــرار گرفته 
و به نوعى دچار بالتکلیفى شــده اســت، اما امیدواریم 
هرچه زودتر تکلیف ســرویس هاى مدارس مشــخص

 شود.

طرح ســاماندهى منطقه موقوفه حصــه از توابع بخش 
مرکزى اصفهان اجرا مى شود.

حصه در محدوده شهردارى منطقه 14 و 10 شهردارى 
اصفهان و یکــى از نقاط کــم برخوردار و حاشــیه اى 
اســت که به دو منطقــه شــمالى و جنوبى تقســیم 

مى شود.
حجت االســالم و المســلمین اصغر توســلى، رئیس

 اداره اوقاف و امورخیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان 
افزود: وقفنامه حصه  200 سال پیش براساس نیت واقف 
مرحوم «محمد حســین خان امین الدولــه» به منظور 

روشنایى عتبات عالیات و کمک به فقرا و محتاجان زوار 
در اصفهان نوشته شده اســت. وى ادامه داد: تعدادى از 
مردم آگاهانه و یــا ناآگاهانه از وقف بودن این منطقه در 
آنجا سکونت کردند و بر این اساس اداره کل اوقاف برنامه 
جامعى براى ساماندهى آن منطقه طراحى کرده و از هم 

اکنون قابل اجراست.
رئیس اداره اوقاف و امورخیریه ناحیه یک شهرســتان 
اصفهان افزود: بر این اســاس تمام افــرادى که قبل از 
سال 63 در آن منطقه سکونت کرده اند بدون هیچ گونه 
پذیره اى مى توانند قرارداد اجــاره اى با حق و به منظور 

حفظ حق و حقوق خــود با معرفى به اداره ثبت اســناد 
دریافت کنند. این افراد براى اثبات سکونت خود از سال 
63 مى تواننــد با ارائه قبوض آب و بــرق و یا تأییدیه از 

شهردارى اقدام کنند.
توسلى یادآور شد: آن ســاکنانى نیز که بعد از سال 63 
در این منطقه سکونت کرده اند باید 30 درصد پذیره را 
پرداخت کنند که البته با نظر مساعد رئ یس سازمان اوقاف 
و امور خیریــه تخفیفاتى براى افرادى که زیرپوشــش 
کمیته امداد امام (ره)و بهزیســتى هستند در نظر گرفته 

مى شود.

ســخنگوى ســتاد اســتانى مدیریت بیمارى کرونا در 
اصفهان گفت: بى توجهى برخى نهادها و افراد به اجراى 
پروتکل هاى بهداشتى موجب افزایش آمار ابتال به کرونا 

در این استان شده است.
حجت ا... غالمى درباره آخرین وضعیت ابتال به کرونا در 
استان یادآور شد: براساس آمارى که دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان و کاشان ارائه دادند در مجموع مى توان گفت که 
متوسط میزان بسترى ها و فوتى ها نسبت به جمعیت استان 
از متوسط کشورى باالتر است و ما شیب خیلى مالیمى را 
داریم طى مى کنیم و این حسن کار است که با رعایت آن 

دستورالعمل ها مى توانیم این شیب را برگردانیم.
وى برگزارى مراسم هاى خاص در ماه هاى اخیر شامل 

برگزارى کنکور و مراسم تاســوعا و عاشورا را در افزایش 
آمار بى تأثیر ندانست و افزود: براى اریعین مصوب شد که 
هیچ گونه مراسم  راهپیمایى نه در داخل و نه در خارج کشور 
به سمت عراق نخواهیم داشت ولى مراسم عزادارى مشابه 
ایام تاسوعا و عاشــورا با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

برگزار خواهد شد.

استقبال اندك خانواده ها و بالتکلیفى سرویس هاى مدارس

ساکنان «حصه» باید به اوقاف اجاره بدهند

چرا میزان بسترى ها و فوتى هاى کرونا در اصفهان باالست؟
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اکبر عبدى با حضور در برنامه «چهــل تیکه»، از خاطرات 
ریز و درشت زندگى اش گفت. برنامه «چهل تیکه» در فصل 
جدیدش همانند فصل هاى قبلى ســراغ مهمانانى رفته که از 
گذشته و نوستالژى هایشان مى گویند. هر شب در این برنامه 
با چهره هاى قدیمى گفتگو مى شود. بخش هایى از اظهارات 

عبدى در این برنامه را بخوانید. 

 بچه که بودم بچه هاى محله من را اکبر گامبو صدا مى زدند. 
من خیلى ناراحت مى شدم. آن موقع از خدا مى خواستم 
که بزرگ شدم نظامى شوم که یک عنوان جناب 
ستوان یا جناب سرهنگى لقب اسم من شود 
و دیگر کسى من را با نام اکبر گامبو صدا 
نزند. بزرگ شدیم و من نظامى نشدم 
و وارد کار ســینما شدم و الحمدهللا 
به چنان شــهرتى دســت پیدا 
کردم که همه مــن را با نام 
اکبر عبدى صدا مى زنند. 
نه عبدى خالى بلکه 

اسم و شهرتم را با هم صدا مى زنند.
 پیشه هاى زیادى داشته ام. جوشکارى، نجارى، چیت سازى، 
دستفروشــى و یک مدتى هم در آهن فروشى کار مى کردم. این 
آهن فروشى متعلق به پسرعموى بابام بود و من نزد او شاگردى 
مى کردم. آن موقع ها در بازار پسرعموم مرا مى فرستاد تا از کبابى 
بازار ناهار بیاورم. صاحب کبابى اولین کارى که مى کرد این بود که 
یک بشقاب پلو و خورشت قیمه جلوى من مى گذاشت و مى گفت: 
بخور. این کارش دو دلیل داشت اول اینکه او فکر مى کرد ممکن 
است که اوستاى من، مرا سر سفره خودش راه ندهد و سفره اش 
را از شاگردش جدا کند. در حالى که اوستاى من پسرعمویم بود 
و این حرف ها را با من نداشت؛ دوم اینکه با این کارش شکم مرا 
سیر مى کرد که مبادا در این فاصله که من به حجره پسرعمویم 

مى رسم، به ناهار او ناخنک بزنم.
 یک روز رفتم یک کیلو ماست خریدم و تصمیم گرفتم با آن دوغ 
درست کنم و بفروشم. من دوغ را درست کردم و دیدم مردم خوب 
مى خرند. به داداشم گفتم برو یه کاسه آب بیار و او هر بار مى رفت 
و یک کاســه آب مى آورد و من در دوغ مى ریختم و دوغ رقیق تر 
مى شــد. آنقدر ناصر را صدا زدم که آب بیار کــه یهو دیدم ناصر 
شیلنگ آب را بیرون آورد؛ گفتم این چیه؟! من ازت یک کاسه آب 
خواستم. ناصر گفت خسته شدم از بس کاسه، کاسه آب آوردم. بیا 
این سر شیلنگ رو بگیر و بریز توش، هر وقت کارت تموم شد بگو 
که من آب را ببندم. شب که شد رفتیم خونه و شروع کردیم پول 
شمردن. مادرم که پول ها را دید پرسید شما فقط یک کیلو ماست 
داشــتید، اما این پول چند برابر آن مى شود. خالصه وقتى مادرم 
قضیه را فهمید ما را دعوا کرد و گفــت فردا صبح باید بروید، این 
پول ها را به کسانى که از شما دوغ خریدند پس بدهید. 
ما هم رفتیم و مقــدارى از آن پول ها را پس 
دادیم و وقتى مادرم پیگیر شد که همه پول ها 

را پس دادیم؛ گفتیم آره همه را پس دادیم.
 نمایش «ســنجاب ها» سال 59 روى 

صحنه رفت و من 19 سال داشتم و نقش شیر را بازى مى کردم. 
در یکى از اجراها همینطور که دوال و راست مى شدم تا در نقش 
شیر، سنجاب ها را بترسانم شلوارم از پشت پاره شد. اول که متوجه 
نشدم و فقط مدام مى دیدم که سنجاب ها مى خندند. من هم با 
همان صداى شیر سر آنها فریاد مى زدم که براى چه مى خندید؟! 
و آنها جواب مى دادند هیچى! همینطورى!کم کم متوجه شــدم 
اتفاقى افتاده... در نتیجه کل میزانسن به هم ریخت و مجبور شدم 
تمام مدت از روبه رو بازى کنم و ته صحنه بر نمى گشتم! تا اینکه 

باالخره ماجرا جمع و ختم به خیر شد.
 در روز هایى که در تئاتر شــهر اجرا داشتیم. یک شب جمشید 
مشــایخى به دیدن نمایش ما آمد و بعد از تمام شدن نمایش در 
پشــت صحنه مرا دید و به من گفت که فردا ســاعت 11 براى 
دیدن على حاتمى به کاخ گلســتان بروم. آن روز ها على حاتمى 
مشغول ساختن فیلم «کمال الملک» بود. فرداى آن روز به کاخ 
گلستان رفتم و على حاتمى را دیدم، او مى خواست که من نقش 
«احمدشــاه» را بازى کنم. اما در ادامه به این نتیجه رســید که 
«احمدشاه» خود یک فیلم جداگانه است. از همان روز دوستى من 
با على حاتمى شروع شد. على حاتمى فرد بسیار معتقد و با ایمانى 
بود و نمازش همیشــه اول وقت بود. او عاشق زندگى بود و شاید 
هیچ وقت فکر نمى کرد که ممکن است خیلى زود و در 54 سالگى 

این دنیا را ترك کند.
 پدرم لهجه ترکى غلیظى داشــت. یک شب برق منطقه قطع 
مى شود و پدرم درب خانه همســایه را مى زند و مى پرسد: شمع 
دارید؟ همسایه فکر مى کند که پدرم از او پرسیده است: شام دارید؟ 
بخاطر همین پریشان مى شود؛ چون آنها تازه شام خورده  بودند به 
پدرم مى گوید که تا یک ساعت دیگر برایتان مى آورم. همسایه 
بیچاره مى رود دوباره شام مى پزد و آن را درب منزل پدرم مى برد و 
مى گوید: بفرمایید آقاى عبدى! پدرم با تعجب مى پرسد: این چیه؟! 
همسایه مى گوید: شام است... خدمتتان آوردم. پدرم مى گوید: من 
کى از شما شام خواستم. همســایه مى گوید: همین یک ساعت 

پیش آمدید دم در خانه ما و گفتید: شام دارید. پدرم با عصبانیت به 
همسایه مى گوید: خانم من از شــما شمع خواستم نه شام... حاال 
پدرم با لهجه غلیظش هى مدام تکرار مى کرد شام... درحالى که 

منظورش شمع بوده.
 خیلى دوست دارم خاطراتم را از 18 سالگى تا امروز که 60 ساله 
هستم، تعریف کنم؛ البته بدون سانســور. دوست دارم به بچه ها 
بگویم 25 ســال تریاك مصرف کردم و حدود 15 ســال سیگار 
کشیدم؛ اما بعد از پیوند کلیه من اکبر عبدى حدود چهار سال و نیم 

است که پاك هستم.
 بار دومى که به حج مشرف شدم در سال 1378 زیر ناودون طال 
از خدا خواستم که تهران زلزله نیاید. به خدا گفتم اگر هم آمد به 
کارمندانت بگو ریشترش را کم کنند. از خدا خواستم به طور کلى 

زلزله تهران را از چارت کارى اش خارج کند.
 آشنایى من با اســتاد مهرجویى جزو خاطرات شیرین من 
است. تئاتر کار مى کردم که دستیار مهرجویى یک سناریو به 
من داد و گفت شنبه ســاعت 5 بعداز ظهر دفتر پخش حضور 
داشته باشید تا با مهرجویى درباره این نقش در «اجاره نشین 
ها» حرف بزنید. من تا آن روز خوابم نمى برد و دائم به این دیدار 
و بازى در نقشى مقابل عزت ا... انتظامى فکر مى کردم. وقتى 
روز موعود رسید به دفتر رفتم و با مردى که شلوار جین ریش 
ریش شده و پوتین سربازى داشــت، روبه رو شدم که داشت 
براى خودش قهوه درست مى کرد. داخل رفتم و بعداز سالم و 
احوالپرسى، گفتم یکى هم براى من درست کن! هرگز آقاى 
مهرجویى را از نزدیک ندیده بودم، وقتى با قهوه به سراغ من 
آمد، پرسیدم آقاى مهرجویى را مى خواستم مالقات کنم که 
آقاى مهرجویى خودش را معرفى کــرد و آن موقع فهمیدم، 
چقدر کار بدى کردم. به او گفتم بگذارید، قهوه را دور بریزم و 
خودم یکى دیگر درست کنم که اجازه این کار را نداد. از آنجا 
با هم آشنا شدیم و قرارداد بازى در فیلم «اجاره نشین ها» را 

بستیم./2827

آقاى بازیگر راز مهم زندگى اش را فاش کرد

اکبر عبدى: چهارسال و نیم است پاك هستم

پوستر «همرفیق» شهاب حســینى، در حالى رونمایى شد که سازندگان 
این برنامه شبکه نمایش خانگى اعالم کردند آن را با حضور تماشاگران 
ضبط خواهند کرد. با مشخص شــدن نماوا به عنوان بستر پخش برنامه 
«همرفیق» به کارگردانى و اجراى شــهاب حسینى، از پوستر این برنامه 
رونمایى شد. ضبط این برنامه که نویسندگى آن را سروش صحت برعهده 
دارد، قرار است با حضور چهره هاى محبوب کشور از هفته اول مهر آغاز 
شود. این برنامه با حضور تماشــاگران و با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
ضبط خواهد شد. متقاضیان حضور در برنامه به عنوان تماشاگر، به زودى 
مى توانند براى ثبت نام اقدام کنند. زمان دقیق پخش برنامه «همرفیق» به 

تهیه کنندگى حسن خدادادى، به زودى اعالم خواهد شد.

تولید «همرفیق»
 شهاب حسینى از مهر 

کامران تفتى این روزها سر ضبط برنامه «دست فرمون» است که از شبکه 
نسیم پخش مى شود و در عین حال در سریال محرمى «زمین گرم» به 

کارگردانى سعید نعمت ا... بازى دارد.
او در توضیح نقش خود در سریال «زمین گرم» گفت: بازى من از همان 
قسمت اول آغاز مى شود و البته در همان قسمت مى میرم و باقى قسمت ها 
فالش بک است. اگر در زندگى واقعى هم فالش بک وجود داشت آرزوى 
لذت بخشى بود که انسان بتواند خود را مرتب تکرار کند و بداند این فرصت 
دوباره براى او وجود دارد که برگردد، اما حیف که این گونه نیست و باید به 
فکر این بود که کى فرصت تمام خواهد شد. این بازیگر ادامه داد: تمام تالش 

خود را مى کنم که اگر روزى نبودم حداقل در یادها باقى بمانم. 
تفتى در پاسخ به این سئوال که اگر در زندگى ات یک امکان فالش بک 
داشــتى به کدام دوره از زندگى ات برمى گشتى، اظهار کرد: دوست دارم 
به دوران کودکى ام برگردم؛ با اینکه در خرمشــهر و در سال هاى سخت 
جنگ طى شــد با وجود همه موشکباران ها، همه ســختى ها و همه از 

دست دادن ها، به شکلى ناب پشت همدیگر بودیم.
بازیگر نقش «اصالن» در سریال «زمین گرم» که در برنامه «پنجشنبه 

جمعه» حاضر شده بود، در پاسخ به این ســئوال منصور ضابطیان که آیا 
تا حاال تصادف کرده  است؟ پاســخ مثبت داد و یادآور شد: در سال 77 از 
دورخوانى یک ســریال که قرار بود در آن بازى کنم با سرویس که یک 

پراید بود برمى گشتیم و در جاده شــهریار بودیم که در حال عوض 
کردن مسیر یک پیکان به سمت شاگرد و عقب ماشین ما کوبید، 

پراید 11 بار معلق زد و با وجــود 49 بخیه و خارج کردن 36 
تکه شیشه از ســرم زنده ماندم و هم اکنون در خدمت 

شما هستم! 
وى در پاسخ به این سئوال که آیا تا حاال کسى به 

تو گفته است که از تو بدش مى آید؟ اذعان 
کرد: بله خیلى زیاد! مثــًال همین حاال 

که بازپخش سریال «زیر هشت» در 
جریان است و نقش من منفى است 
کسى من را دید و گفت ازت متنفرم! 
خیلى نامردى! مرده شوى خودت 

و نقش ات را ببرند!/2830

منوچهر هادى، کارگردان سریال «گیسو» تصویرى جدید از بازیگران این 
سریال را به اشتراك گذاشت.

سریال «گیسو» به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى هومن کبیرى 
از حدود یک ماه پیش در تهران مقابل دوربین رفت. این سریال جدید به 

عنوان فصل دوم ســریال «عاشقانه» که سال 95 ســاخته شد سومین 
تجربه سریال سازى منوچهر هادى براى نمایش خانگى است که با بازى 
بازیگران سرشناس دنیاى هنر ساخته مى شود و برخى از بازیگران این 
سریال همچون ساره بیات، محمدرضا گلزار، هومن سیدى و حسین یارى 

در فصل جدید هم به ایفاى نقش پرداختند.
در فصل تازه این سریال بازیگران جدیدى هم به هنرمندان قبلى اضافه 
شدند و در نقش هایى جدید مقابل دوربین رفتند و این سریال با تکمیل 

شدن مراحل تصویربردارى و فنى به زودى به نمایش خانگى مى آید.
محمدرضا گلزار، هومن سیدى، ساره بیات، حسین یارى، هانیه توسلى، 
مسعود رایگان، شمسى فضل الهى، على رضا زمانى نسب، آزاده ریاضى، 
سانیا ساالرى و یک بازیگر ایتالیایى در سریال «گیسو» ایفاى نقش مى 

کنند./2828

پس از شش ماه استراحت و گذراندن دوران بهبودى، «تام هنکس» دوباره 
مقابل دوربین مى رود.

قرار اســت فیلمبردارى زندگینامه «الویس پریســلى» دوباره در کشور 
استرالیا شروع شود. این فیلم هنوز نام رســمى ندارد و «باز لورمن» آن 

را مى ســازد. او تأیید کرد که تولید این 
فیلم به زودى شروع خواهد شد و تام 

هنکس به استرالیا بازگشته است.
شــش مــاه پیــش تــام هنکس 
اولین ســتاره ســینما بود که در 

ســفر به کشــور اســترالیا به 
بیمارى کووید-19 مبتال شــد. 

فیلمبردارى که ماه مارس به دلیل 
پاندمى ویروس کرونا به حالت تعلیق 

درآمد از 23 سپتامبر (2 مهر) در کوئینزلند 
دوباره آغاز خواهد شد.

بازگشت «تام هنکس» 
به سینما

پدرام شریفى، بازیگر سینما و تلویزیون ایران که به تازگى 
در سریال شــبکه نمایش خانگى «هم گناه» با کارگردانى 
مصطفى کیایى، ایفاى نقش کرده اســت، عکســى را در 
اینستاگرام خود با سیگار منتشر کرده و نوشته: «مامان جان، 
این سر صحنه است،... من ســیگارى نیستم، نگران نشو. 

عکاس هاى عزیز، عکسامونو بدین به این روز نیافتیم.»
با پخش شدن این عکس در فضاى مجازى مادر این هنرمند 
نگران او شده و شــریفى نیز با این پست اینستاگرامى مادر 

خود را از نگرانى در آورده است.

کامران تفتى با اشاره به نقشش در سریال «زمین گرم»:

همان قسمت اول ُمردم!
سخبه این ســئوال منصور ضابطیان که آیا 
7پاســخ مثبت داد و یادآور شد: در سال 77 از
قرار بود در آنبازى کنم با سرویس که یک 

جاده شــهریار بودیم که در حال عوض 
متشاگرد و عقب ماشین ما کوبید، 

6 بخیه و خارج کردن 36 49 9ـود
دم و هم اکنون در خدمت 

یا تا حاال کسى به
ى آید؟ اذعان 

حاال  همین
شت» در 
ىاست 
نفرم! 
دت

مین گرم»:

دم!

بازیگر «هم گناه» 
مادرش را نگران کرد!

ســازد. او تأیید کرد که تولید این 
 زودى شروع خواهد شد و تام 

 به استرالیا بازگشته است.
 مــاه پیــش تــام هنکس
ســتاره ســینما بود که در 

به کشــور اســترالیا به 
 کووید-19 مبتال شــد. 

دارى که ماه مارس به دلیل 
 ویروس کرونا به حالت تعلیق 

3 23 سپتامبر (2 مهر) در کوئینزلند 
غاز خواهد شد.

تصویرى جدید از بازیگران و کارگردان سریال «گیسو»

ماهور الوند، بازیگر سینماى کشورمان با انتشار پستى به خاطره بازى با 
اولین پالن زندگى سینمایى اش پرداخت.

ماهور الوند، دختر ســیروس الوند کارگردان سینماست که بازیگرى را 
از حدود سال 94 آغاز کرد. فیلم ســینمایى «دختر» به کارگردانى رضا 
میرکریمى اولین تجربه بازیگرى او بود که به یکى از تجربه هاى درخشان 

کارنامه هنرى اش تبدیل شد.
ماهور الوند در فیلم سینمایى «دختر» ایفاگر نقش «ستاره» دختر «احمد 
عزیزى» با بازى فرهاد اصالنى بود که بدون اجازه پدر براى شــرکت در 
جشن خداحافظى یکى از دوستانش از آبادان راهى تهران مى شود و این 

سرآغاز ماجراهاى این فیلم است.
این فیلم سینمایى براى اولین بار در سى و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد و در بخش هاى مختلف نامزد دریافت جایزه شــد و در 

جشنواره هاى بین المللى توانست جوایز مختلفى را تصاحب کند.

ماهور الوند بعد از بازى در فیلم «دختر» در فیلم هاى سینمایى دیگرى چون 
«ملى و راه هاى نرفته اش»، «هت تریک»، «چهارراه استانبول»، «غالمرضا 
تختى»، «آنجا همان ساعت» و «عنکبوت» به ایفاى نقش پرداخت و سریال 

«نهنگ آبى» اولین تجربه او در نمایش خانگى بود./2829

اولین پالن زندگى سینمایى ماهور الوند

تالش ها براى کشــف هویت واقعى «بنکســى»، 
نقاش خیابانى مشهور اما ناشناس اهل بندر لیورپول 

همچنان ادامه دارد.
«نیــل بوشــانان»، مجــرى ســابق برنامــه 
«Art Attack» شــایعات در مــورد اینکه وى 
در واقع بنکســى، همان هنرمند رازآلــود و مرموز 
بریتانیایى است را رد کرده اســت. این شایعات که 
در شــبکه هاى اجتماعى منتشر شده، ادعا دارند که 
آثار هنرى بنکســى به یکباره در مکان هایى ظاهر 
مى شوند که بوشانان موسیقى اجرا مى کرده است. 
آقاى بوشانان بین سال هاى 1990 تا 2007 بخاطر 
برنامه تلویزیونى «Art Attack» به یک چهره 
سرشناس و محبوب در میان خانواده هاى بریتانیایى 

تبدیل شد.
بســیارى او را با آثار هنرى غول پیکرى به یاد مى 
آورند که با استفاده از کنار هم قرار دادن اقالم ساده و 
روزانه خلق مى کرد. طرفداران این برنامه تلویزیونى 
محبوب از اینکه مى شــنیدند مجرى هنرمند آنها 
همان بنکسى است بسیار خوشحال بودند اما وقتى 
بوشــانان این ادعاها را تکذیب کرد امیدهاى آنان 

رنگ باخت.
در وبسایت بوشــانان در این باره چنین نوشته شده 
است: «نیل بوشانان بنکسى نیست. ما طى روزهاى 
آخر هفته جارى مورد سئواالت بســیارى در مورد 
داستان هاى اخیر شبکه هاى اجتماعى قرار گرفته 
ایم. ما تأیید مى کنیم که هیچ درســتى اى در این 
شایعات دیده نمى شــود. نیل با اعضاى آسیب پذیر 
خانــواده اش دوران قرنطینه خانگــى را گذرانده و 
اکنون در حال آماده شدن براى راه اندازى مجموعه 

هنرى جدید خود در سال 2021 است.»
بنکســى آخرین بار با خلق آثار هنرى در یک واگن 
مترو لندن خبرساز شــد، آثارى که داراى پیام هایى 
در مورد شیوع ویروس کرونا بود و بعد از مدتى توسط 

خدمات مترو پاك شدند. /2831

ادعاى تازه درباره 
مرموزترین نقاش جهان
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مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: شک نکنید سپاهان 
با این کادر فنى و این بازیکنان مى تواند نتیجه بگیرد ولى باید 

در روزهاى سخت هم از تیم حمایت شود.
محمد نژاد مهدى در خصوص انتخاب سپاهان و پیوستن به 
این تیم اظهار کرد: در ابتدا باید از باشــگاه خوب ذوب آهن، 
بازیکنان، هوادارانش و تمام عواملى که در این پنج سال به من 

کمک کردند و باعث رشدم شدند، تشکر کنم.
وى ادامه داد: من چند پیشنهاد خوب داشتم. مهمترین عاملى 
که باعث شد سپاهان را انتخاب کنم انگیزه این باشگاه براى 
قهرمانى بود. ضمن اینکه سپاهان باشگاه باشخصیتى است 
و به نظرم این موارد مالك خوبى براى یک بازیکن اســت 
که بتواند راحت و بدون دغدغه کار کند. انگیزه قهرمانى در 
سپاهان من را راغب کرد که به این تیم بیایم. در کنار این  موارد 
کادر فنى خوب و ساختارى که باشگاه امسال پیدا کرده مسئله 

مهمى براى تصمیم گیرى من بود.
مدافع ســپاهان در مورد اینکه با توجه به اعتراض باشــگاه 
ذوب آهن به انتقال دانیال اســماعیلى فر، آیا جدایى  خودش 

از ذوب آهن مشکلى ندارد، گفت:  اطالعى از ماجراى قرارداد 
اســماعیلى فر ندارم اما در کل فکر مى کنم وقتى بازیکنى با 
یک باشگاه قرارداد مى بندد اول از فدراسیون فوتبال استعالم 
مى گیرد و روى هوا این کار را انجام نمى دهد. قرارداد من تمام 

شده بود در این مورد مشکلى نداشتم.
نژاد مهدى در مورد شرایط و جو تیم سپاهان در زمانى که با 
آمدن محرم نویدکیا آرزوى هواداران این تیم برآورده شده، 
گفت:  با حضور محرم نویدکیا تیم شرایط خیلى خوبى دارد و 
تمرینات به خوبى برگزار مى شوند. نویدکیا به مقدارى زمان 
نیاز دارد. هواداران و باشگاه باید از کادر فنى حمایت کنند. نباید 
اینطور باشد که اگر تیم دو باخت داد همه چیز را به هم بریزند. 

باید به کادر فنى زمان داده شود تا تفکراتش را پیاده کند.
مدافع سپاهان افزود: شاید امسال هدف کل مجموعه سپاهان 
قهرمانى باشد ولى هواداران نباید فشار بیاورند. در روزهاى 
سخت هم باید کنار تیم باشند و همه جانبه حمایت کنند تا تیم 
نتیجه خوبى بگیرد. شک نکنید سپاهان با این کادر فنى و این 
بازیکنان مى تواند نتیجه بگیرد ولى باید در روزهاى سخت هم 

از تیم حمایت شود.
نژادمهدى در مورد حضــور ســپاهان در رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آســیا گفت: سپاهان در گروه ســختى قرار دارد. 
النصر و السد تیم هاى قدرتمندى هســتند و العین هم چند 
بازیکن خارجى خیلى خوب گرفته اما ما تمام تالشــمان را 
به کار مى گیریم تــا اتفاق خوبى بیافتد. کار ســختى پیش 
رو داریم و باید با تمام توان و انگیزه باال وارد این مســابقات 
شویم تا بتوانیم نتیجه اى در خور شــأن نام سپاهان و ایران

 کسب کنیم.
مدافع ســپاهان در مورد اینکه آیا این تیم مى تواند به مرحله 
بعدى صعود کند، گفت: کار بســیار ســختى است اما تمام 
تالشــمان را مى کنیم این اتفاق بیافتد. السد و النصر مدعى 
قهرمانى آسیا هســتند؛ با این حال، هر چه تالش و تمرکز 
بیشترى داشته باشیم مسلمًا مى توانیم نتیجه بهترى کسب 
کنیم. امیدوارم همه چیز دست به دست هم بدهد که نتیجه 
خوبى در آسیا بگیریم و با انگیزه باال وارد فصل جدید فوتبال 

ایران شویم.

دیدگاه مدافع تازه وارد سپاهان در مورد حضور این تیم در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا

نژاد مهدى: السد و النصر مدعى 
قهرمانى آسیا هستند

کارشناس فوتبال گفت: با شنیدن دستمزدهاى هشت و ده میلیارد تومانى 
بازیکنان افسوس مى خورم که چرا زود فوتبالیست شدم و کاش دیرتر 
به دنیا مى آمدم و فوتبالیست مى شــدم تا من هم چنین دستمزدهایى 

مى گرفتم!
رســول کربکندى در گفتگویى در مــورد اینکه به دلیــل بدهى ها و 
پرونده هاى متعدد باشــگاه هاى فوتبال ایران در فیفا فصل آینده ورود 
بازیکن و مربى خارجى به لیگ برتر ممنوع شــده اســت، اظهار کرد: 
این مسئله دو مقوله کامًال مجزا از یکدیگر اســت. اینکه باشگاه هاى 
ما در جذب بازیکن و مربى خارجــى خوب عمل نکرده اند و بدهى هاى 
زیادى بر جا گذاشته اند یک مسئله است و مسئله دیگر ممنوعیت حضور 
خارجى هاست که این مسئله با فوتبال حرفه اى مغایرت دارد. آثار چنین 
قانونى را هم در افزایش دســتمزد بازیکنان ایرانى به خوبى مى بینیم. 
بازیکنى که فصل گذشــته دو میلیارد تومان دســتمزدش بوده اکنون 

صحبت از هشت و ده میلیارد تومان حقوق مى کند.
کربکندى با اشــاره به بودجه محدود باشــگاه ها در این شرایط سخت 
اقتصادى گفت: نمى دانم واقعًا باشــگاه ها چگونه مى خواهند دستمزد 
بازیکنان ایرانى را در فصــل آینده بپردازند؟ این پول ها قرار اســت از 
کجا تأمین شــود؟ ممنوعیت جذب خارجى ها باعث شده که دستمزد 
بازیکنان ایرانى چند برابر شود و از طرف دیگر پرداخت نشدن مطالبات 
خارجى ها باعث شده که مدام در فیفا پرونده داشته باشیم، پنجره هاى 
نقل و انتقاالتى باشگاه ها بسته شود و شاهد آبروریزى بین المللى باشیم.

این کارشــناس فوتبال تصریح کرد: من مخالف پــول گرفتن بازیکن 
و مربى ایرانى نیستم اما آیا واقعًا باشــگاه هاى ما چنین توانى دارند که 
دستمزدهاى چندین میلیاردى بپردازند؟! با شنیدن دستمزدهاى هشت 
و ده میلیارد تومانى بازیکنان افسوس مى خورم که چرا زود فوتبالیست 
شدم و کاش دیرتر به دنیا مى آمدم و فوتبالیست مى شدم تا من هم چنین 
دســتمزدهایى مى گرفتم! البته این افزایش دستمزد باعث مى شود که 
تعصبات و درگیرى ها در فوتبال کمتر شود. آیا بازیکن ده میلیارد تومانى 
بیشتر از قبل مراقب ســاق هایش نخواهد بود تا دستمزد چند میلیاردى 
فصل بعد را از دســت ندهد؟ آیا بازیکنان تیم ملى که پولى نمى گیرند 
حاضرند براى تیم ملى با تمام توان بازى کنند؟ همه نگران ساق هایشان 

خواهند بود.
کربکندى با اشاره به ارائه بازى هاى بى کیفیت عنوان کرد: از سویى دیگر 
با وجود افزایش دستمزد بازیکنان 
شــاهد فوتبالى بى کیفیت 
هســتیم و بازیکنــان 
نســبت به دستمزدى 
کــه مى گیرند فوتبال 
خوبى ارائه نمى کنند 
اما به قول قدیمى ها این 

نیز بگذرد!

کربکندى:

 کاش دیرتر به دنیا مى آمدم!

مربى دروازه بان هاى تیم فوتبال سپاهان گفت: با حضور ساکت و نویدکیا 
و با حمایت هواداران، سپاهان مى تواند به روز هاى اوج بازگردد.

رحمان احمدى در گفتگویى در خصوص شرایط تیم فوتبال سپاهان در 
آستانه حضور در لیگ قهرمانان آسیا، اظهار کرد: بازى در لیگ قهرمانان با 
لیگ برتر تفاوت زیادى دارد چراکه آنها با آمادگى 100 درصدى به میدان 
مى آیند و ما نیز در حال حاضر در تالش براى برطرف کردن نقاط ضعف 

خود هستیم تا بتوانیم عملکرد خوبى از خود به جاى بگذاریم.
وى درباره وضعیت دروازه بان هاى سپاهان تصریح کرد: در کل وضعیت 
دروازه بان هاى سپاهان از نظر سطح آمادگى خوب است و از آنجایى که 
دروازه بان باید نسبت به ویژگى بازیکنان حریف عکس العمل نشان دهد، 
امیدواریم با آنالیز خوبى که از تیم هاى حریف داریم جایگاه سپاهان را 
در آســیا ارتقا دهیم.مربــى دروازه بان هاى 
تیم فوتبال سپاهان گفت: با 
تالشــى که پیام نیازمند در 
این دو سال داشــته به نظر 
من گلر یک کشور است چرا 
که بدون هیچ حاشیه اى و با تمرکز 
کامل تمریناتش را دنبال مى کند و این 
رمز موفقیت اوست. امیدوارم بعد از این هم 
بدون ورود به مسائل حاشیه اى به کار خود 

ادامه دهد.
احمدى در خصوص انتخاب محرم نویدکیا 
به عنوان سرمربى سپاهان خاطرنشان کرد: 
سپاهان با حضور ساکت تا چند سال در دوران 
طالیى به ســر مى برد، اما بــا رفتن او در 
ســال هاى اخیر عوامل زیادى همچون 
کادر مدیریتى، مربى و بازیکنان باعث 
شد تا سپاهان در اوج نباشد. با وجود 
شناختى که هر دو از این مجموعه 
دارند 100 درصــد نقاط ضعف 
این چند ســال ترمیم خواهد شد 
و با حمایت هواداران، سپاهان به 

روز هاى خوب برمى گردد.

رحمان احمدى: 

بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان گفت: ایجاد کمترین تغییرات پیام، بهترین گلر ایران است
در مجموعه تیمى ســپاهان یکى از تصمیمات مهم و درست 

نویدکیا در آغاز مربیگرى سپاهان است.
فرشــید طالبى در گفتگویى درباره آخرین شرایط تیم فوتبال 
ســپاهان و انتخاب محرم نویدکیا به عنوان سرمربى این تیم، 
تصریح کــرد: محرم نویدکیــا در بدو ورود به ســپاهان افراد 
متخصص و زبده اى همچون مجتبى توتونى و رحمان احمدى 
را به کادر فنى این تیم اضافه کرد که این نشان دهنده آگاهى 
محرم به شرایط سپاهان است. همچنین ایجاد کمترین تغییرات 
در مجموعه تیمى سپاهان یکى دیگر از تصمیمات مهم و درست 

نویدکیا در آغاز مربیگرى سپاهان است.
بازیکن سابق تیم فوتبال ســپاهان ادامه داد: سپاهان یکى از 
تیم هاى بزرگ ایران است و حضور در این تیم بار روانى خاص 
خود را دارد. اینکه محرم نویدکیا براى نخستین بار در رقابت هاى 
آسیایى روى نیمکت سپاهان مى نشیند بار مضاعفى بر روى 
دوش او اضافه مى کند و شرایط و آزمون بزرگ و دشوارى براى 

خانواده سپاهان است.
وى با اشاره به اینکه به هیچ عنوان مسابقات آسیایى جایى براى 
محک زدن تفکرات محرم نویدکیا نیســت، خاطرنشان کرد: 
با شــناختى که از محرم، کادر فنى و مدیریتى باشگاه سپاهان 

دارم قطعاً او شرایط را به خوبى پیش مى برد. نویدکیا و مجموعه 
سپاهان در این روزها به شــدت نیاز به حمایت دارند و تزریق 

انرژى به این تیم مى تواند عامل موفقیت سپاهان باشد.
طالبى درباره اینکه برخــى بر این باورند که نویدکیا ســابقه 
مربیگرى ندارد، گفت: برخى بــه دنبال ایجاد فضاى منفى در 
مجموعه سپاهان هستند. در اینکه باشگاه سپاهان خیلى دیر از 
محرم نویدکیا استفاده کرده است شکى نیست؛ باشگاه سپاهان 
باید چهار سال قبل به طرق مختلفى محرم را به مجموعه خود 

اضافه مى کرد تا پخته تر شود.
وى افزود: میدان دادن به مربیان جوان در بسیارى از باشگاه هاى 
بزرگ دنیا انجام شده است و این تیم ها نتیجه مثبتى گرفته اند. 
متأسفانه تغییرات پیاپى و تفکرات غیرحرفه اى در رأس مدیریت 
باشگاه سپاهان در گذشــته باعث رها شدن بازیکن باتجربه و 
اسطوره هاى باشگاه سپاهان شد. محمدرضا ساکت تاریخچه 
ده ساله موفقى در باشگاهدارى در ایران را دارد و ورود او با دید 
مثبت و نوع قرارداد با محرم نویدکیا پشتوانه اى قوى و مستحکم 

همراه با آرامش مضاعف را به محرم نویدکیا تزریق مى کند.
بازیکن سابق تیم فوتبال ســپاهان اظهار کرد: محرم افراد با 
دانشى را در کنار خود دارد و مى تواند در این جایگاه به پختگى 
الزم برسد. باشگاه سپاهان در چند سال گذشته به دلیل در اختیار 

نداشتن محرم نویدکیا متضرر شد. زمانى که باشگاه سپاهان 
پس از چندین سال دوباره محمدرضا ساکت و محرم نویدکیا را 
به مجموعه خود اضافه مى کند به این معناست که این باشگاه 

راه را در چند سال گذشته اشتباه طى کرده است.
وى تصریح کرد: باید فضا و بستر الزم را براى کار کردن محرم 
نویدکیا در باشگاه ســپاهان فراهم کرد. ضمن اینکه حمایت 
هواداران این تیم نیز نقش بسزایى در پیش برد اهداف این مربى 
جوان ایفا مى کند. محرم نویدکیا از جنس سپاهان و فوتبال و 

نماد غیرت در باشگاه سپاهان است.
طالبى درباره شرایط کلى بازیکنان سپاهان قبل از رقابت هاى 
آســیایى گفت: تفکر یک مربى که سابقه بازیگرى در کارنامه 
خود دارد در عملکرد بازیکنان آن تیم مؤثر اســت. نویدکیا در 
زمان بازى در سپاهان از هوش بسیار باالیى برخوردار بود. در 
زمان مربیگرى قلعه نویى سپاهان بازى درگیرانه و هوایى را از 
خود به نمایش مى گذاشت اما با توجه به شناختى که از نویدکیا 
دارم این مربى جوان بازى روى زمین و تاکتیکى از بازیکنان خود 
انتظار دارد و ابزار الزم همچون سجاد شهباززاده، محمد محبى، 
سیدمحمدرضا حسینى، سیدمحمد کریمى، سروش رفیعى، امید 
نورافکن و... را در اختیار دارد و برخالف بسیارى از انتقادها کار 

خود را به پیش مى برد.

فرشید طالبى: 

آسیا جایى براى محک زدن تفکرات نویدکیا نیست

ذوب آهن در روزهاى ابتدایى نقل و انتقاالت بازیکنان تأثیرگذارى را از 
دست داده است. 

 یکى از بازیکنان تأثیرگذارى که در همان روزهاى ابتدایى نقل و انتقاالت 
از ذوب آهن جدا شد دانیال اسماعیلى فر بود که صحبت از حضور او در 
تیم پرســپولیس مطرح بود اما به یک باره ســر از تیم سپاهان درآورد. 
مقصد این بازیکن نشان مى دهد او چه بازیکن باکیفیتى بود. یکى دیگر 
از بازیکنان باکیفیت ذوب آهن که اردوى این تیم را ترك کرد احســان 
پهلوان بود. همانند دانیال اســماعیلى فر مهره مؤثرى در حمله بود و به 
دلیل ســال ها بازى در این تیم اصفهانى به راحتى همبازیان خود را در 
زمین پیدا مى کرد و مهره آخر هم محمد نژادمهدى؛ مهره مؤثر تیم در 

خط دفاعى. 
رحمان رضایى بر این عقیده است باشگاه براى حفظ این بازیکنان مى 
توانست تالش بیشــترى انجام دهد اما این کار را انجام نداد. سرمربى 
جدید ذوب آهن در تازه ترین مصاحبه اى که به همین بهانه داشته؛ مى 
گوید: «وقتى این بازیکنان رفتند من هنوز با باشگاه قرارداد نداشتم و این 
بازیکنان به اختیار باشگاه جدا شدند. اگر من بودم آنها را نگه مى داشتیم، 
چون براى فصل خیلى مؤثر بودند ولى باشــگاه شــرایط ماندن آنها را 
فراهم نکرد و براى نگه داشــتن آنها مقاومت نکرد.» او در ادامه گالیه 
هایش از عملکرد باشــگاه در فصل نقل و انتقاالت گفت: «دو بازیکن 
در لیست ما بوده ولى به تیم دیگرى رفته اند و متأسفانه مذاکراتمان در 
حد محدود با آنها انجام شده است. آنطور که باید و شاید کار انجام نشده 
است. نوع فعالیت در این شرایط خیلى مهم است ما باید مثل همه تیم ها 
با آپشــن هاى مختلف بازیکنان مدنظر را جذب باشــگاه کنیم. تا االن 
حضور باشگاه در نقل و انتقاالت ضعیف بوده است. این درحالى است که 

مى دانیم سایر باشگاه ها خوب کار مى کنند.»
در مواجهه با جدایى این سه بازیکن ذوب آهن تا اکنون سه بازیکن از تیم 
هاى خوزستانى به خدمت گرفته است. شهاب گردان دروازه بان فوالد، 
سید محمد قریشى مدافع میانى تیم صنعت نفت و میالد جهانى که در 
کنار مهدى قائدى بهترین پاســور لیگ برتر در فصلى که گذشت بود. 
باشــگاه ذوب آهن همچنین به کمیته تعیین وضعیت براى بازگرداندن 
دانیال اسماعیلى فر نامه زده و بر این عقیده است این بازیکن در شرایطى 
راهى اردوى سپاهان شــد که با ذوب آهن قرارداد داشت؛ با این حال، 
فرصت براى ذوب آهن بــراى جذب نفرات جدیــد و همچنین جلب 
رضایت رحمان رضایى وجود دارد به این دلیل که 29 آبان ماه پرونده نقل 

و انتقاالت ابتداى فصل بسته خواهد شد.

تیم گریتسا از لیگ حرفه اى فوتبال کرواســى در آستانه انتقال قرضى 
مهاجم جوان و ایرانى تیم شارلرواى بلژیک است.

 تیم فوتبال اچ ان کى گریتسا فصل فوتبال کرواسى را با سه برد در سه 
هفته اول آغاز کرد و اکنون در کنار دیناموزاگرب غول فوتبال کرواسى در 
صدر جدول قرار دارد. تیِم والدس دامبراوسکا سرمربى کروات در این سه 
بازى ده گل زد که میانگین بیش از سه گل در هر بازى است. این تیم براى 
حفظ همین روند قصد دارد خط حمله اش را تقویت کند و به خصوص به 

فکر جذب یک گوش راست است. 
براساس این گزارش، این مشکل در شــرف حل شدن است. براساس 
گزارش منابع آگاه گریتســا مقدمات حضور یونس دلفى، وینگر راست 

ایرانى تیم شارلروا را از بلژیک به کرواسى فراهم کرده است. 
دلفى یک بازیکن جوان 19 ساله است که توانایى بازى در هر سه موقعیت 
خط حمله را دارد اما در درجه اول او یک وینگر راست تخصصى است. او 
به صورت قرضى به گریتسا خواهد رفت. مبلغى که این باشگاه کروات 
براى این انتقال باید پرداخت کند هنوز مشــخص نشده است. براساس 

آخرین گزارش ها این انتقال ظرف چند روز آینده نهایى خواهد شد.
یونس دلفى بازیکن ســابق تیم هاى زیر17 و زیر 20 سال ایران سابقه 
بازى در تیم استقالل خوزستان را در لیگ برتر نیز دارد. او سومین بازیکن 
حال حاضر فوتبال کرواسى خواهد بود. پیش از این صادق محرمى، مدافع 
راست پرســپولیس نیز به تیم دیناموزاگرب و از شهرخودرو به وارژدین 
پیوسته بودند. تا چند روز پیش صحبت از احتمال حضور دلفى در سپاهان 

زیاد بود که ظاهراً این موضوع حاال دیگر منتفى شده است.

سپاهان نه
 اچ ان کى گریتسا آرى!

سرمربى تیم فوتسال گیتى پســند اصفهان گفت: در فصل 
آینده هفت تیم مدعى قهرمانى خواهند بود و باید زودتر تاریخ 

شروع لیگ برتر فوتسال را مشخص مى کردند.
وحید شمســایى در گفتگویــى، در ارتباط با قرعه کشــى 
بیســت ودومین دوره لیگ برتر فوتســال و شــرایط تیم  
گیتى پسند اصفهان اظهار کرد: کراپ الوند که به تازگى به 
لیگ برتر صعود کرده تیم خوبى دارد یکى از  همگروهى هاى 
ماست و به نظرم حتى مدعى قهرمانى است. در حال حاضر 
منتظر هستیم تا تمریناتمان را آغاز کنیم و براى این موضوع 
باید زودتر تاریخ شــروع لیگ برتر فوتســال را مشخص 
مى کردند. یک بار گفتند ابتداى مهر، بار دیگر اعالم کردند 
ابتداى آذر ماه و پیش از آن هم ابتــداى آبان را اعالم کرده 
بودند. ما باید تاریخ دقیق شروع مسابقات را بدانیم تا بتوانیم 
به درستى تمرین کنیم. مى خواستیم از روز شنبه وارد تمرین 

شویم، اما بالتکلیف بودیم و این بد است.
وى در ادامه در خصوص فصل نقل و انتقاالت، تصریح کرد: 

به بخشى از آنچه مى خواستیم دست پیدا نکردیم اما به بیشتر 
آنچه مورد نظرمان بود رسیدیم و از باشگاه گیتى پسند در این 
مورد تشکر مى کنم. 90 درصد بازیکنان گیتى پسند در گذشته 
جزو شــاگردان من بودند و به تازگى بهروز جعفرى را هم از 
کراپ الوند جذب کردیم. لیگ فوتسال لیگ نام ها نیست و 
در لیگ برتر هر تیمى بیشتر تالش کند، موفق مى شود. در 
فصل آینده به جز ما، شــش تیم دیگر هم مدعى قهرمانى 

خواهند بود.
سرمربى تیم فوتسال گیتى  پسند در پایان پیرامون تیم هاى 
مدعى قهرمانى در فصل آینده لیگ برتر فوتسال، خاطرنشان 
کرد: به جز گیتى پسند که همیشــه مدعى قهرمانى بوده، 
تیم هاى ســن ایچ ســاوه، حفارى اهواز، کراپ الوند، مس 
سونگون، مقاومت کرج و فرش آرا مشهد هم دیگر مدعیان 

قهرمانى فصل آینده لیگ برتر فوتسال هستند.

وحید شمسایى: لیگ فوتسال، لیگ نام ها نیست

در آســیا ارتقا دهیم.مربــى دروازه بان ه
تیم فوتبال سپاهان گفت
تالشــى که پیام نیازمند
ن این دو سال داشــته به
من گلر یک کشور است

که بدون هیچ حاشیه اى و با تمر
کامل تمریناتش را دنبال مى کند و
رمز موفقیت اوست. امیدوارم بعد از این
بدون ورود به مسائل حاشیه اى به کار خ

ادامه دهد.
احمدى در خصوص انتخاب محرم نوید
به عنوان سرمربى سپاهان خاطرنشان ک
سپاهان با حضور ساکت تا چند سال در دو
طالیى به ســر مى برد، اما بــا رفتن او
ســال هاى اخیر عوامل زیادى همچ
کادر مدیریتى، مربى و بازیکنان باع
شد تا سپاهان در اوج نباشد. با وج
شناختى که هر دو از این مجمو
دارند 100 درصــد نقاط ضع
این چند ســال ترمیم خواهد
و با حمایت هواداران، سپاهان

روز هاى خوب برمى گردد.

رحمان خیلى دلخور است

چرا ذوب آهن براى ماندنشان 
تالش نکرد؟

کربکندى با اشاره به ارائه بازى هاى بى کیفیت عنوان کرد: از سویى دیگر 
وجود افزایش دستمزد بازیکنان  با
شــاهد فوتبالى بى کیفیت

هســتیم و بازیکنــان 
نســبت به دستمزدى 
کــه مى گیرند فوتبال

خوبى ارائه نمى کنند 
اما به قول قدیمى ها این

نیز بگذرد!
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ابالغ رأى
کالسه پرونده: 1622/98 حل 3 شماره دادنامه: 2235 تاریخ رسیدگى: 98/11/14 مرجع 
رسیدگى: شعبه ســوم شوراى حل اختالف خمینى شــهر خواهان: على محمدى نشانى: 
خمینى شهر- میدان میوه و تره بار درچه غرفه 15 شرقى خوانده: شیما صفائى نیا نشانى: 
شهرســتان مالیر- خیابان سعدى - ك جاللى کدپســتى 6571889120 آدرس جدید 
شهرستان مالیر- شهر مالیر- نامیله کوچه بســیج ابتداى کوچه سمت راست مجهول 
المکان گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى 
على محمدى فرزند حسینعلى علیه آقاى شیما صفایى نیا فرزند قربان به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد و دو میلیون ریال 102/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره 190261- 
98/7/20، 028278- 98/7/22، 028272- 98/7/19 به انضمام خسارت دادرسى و تأخیر 
تأدیه؛ نظر به مفاد دادخواست، و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهى نامه عدم پرداخت 
و اینکه وجود اصل مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده و متعهدین آن 
دارد و اینکه از ناحیه خوانده ى دلیلى که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با 
استصحاب دین، دعوى خواهان ثابت تشخیص مى گردد. به استناد مواد 9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 102/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/385/000 ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالك کامل دین بر مبناى شاخص بهاى کاال 
و خدمات مصرفى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز دیگر قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى خمینى شهر مى باشد./ى م الف: 976433 

شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر/6/152
حصروراثت

آقا احمد موحدى  داراى شناسنامه شــماره 1091225206 به شرح دادخواست به کالسه 
9900906 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسنعلى موحدى نجف آبادى  بشناسنامه  174در تاریخ 99/5/24 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احمد موحدى ش 
ش 1091225206  ، 2. امین موحدى نجف آبادى  ش ش 1092157948 ، 3. مینا موحدى 
نجف آبادى  ش ش 1080485627 ، 4. اعظم موحدى ش ش 1091556962 (فرزندان 
متوفى)، 5. زهرا حاج على عسگرى نجف آبادى ش ش 1091468370 (همسر 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. 

975143 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/159

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان مراد احمدى میرقائد دادخواستى به خواســته الزام خوانده تجدید نظر خواهى در 
پرونده 4/99  به طرفیــت خوانده 1- فاطمه طاهرى 2- فرزانه احمدى به شــوراى حل 
اختالف شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شــماره 4/99 ثبت گردیده- 36/99 تجدید نظر چنانچه الیحه دفاعى جهت ارسال به 
تجدید نظر داشته به این شعبه اعالم فرمایید. علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شــد. 979877/ م الف شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف 

نجف آباد/6/160
اخطار اجرایى

شماره 850/89 به موجب راى شــماره 1041 تاریخ 89/12/9 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیــه حمید آورگان به 
نشانى نجف آباد خ منتظرى شمالى جنب مســجد امام على پالك 124 محکوم است به 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 30/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب  و پرداخت 
خســارات تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 638-77/11/7 و 639-77/12/7 و 640 – 
78/1/7 و 641 – 78/2/7 و 642- 78/3/7 و 643 – 78/4/7 هر کدام به مبلغ 2/000/000 
ریال (جمعاً به مبلغ 12/000/000 ریال ) لغایت اجراى حکم ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
، درحق خواهان صادر و هزینه نیم عشر دولتى .محکوم له: اکرم مشایخى با وکالت عاطفه 
ناصحى و محمد ناصحى  به نشانى: نجف آباد – خ شهدا – بن بست ظفر پالك 87 ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 979758/م الف-شعبه 

هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/6/161
حصروراثت

  خانم  محبوبه عابدینى ملک آبادى داراى شناسنامه شماره 1295 به شرح دادخواست به 
کالسه 9900872 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد رجایى نجف آبادى بشناسنامه  1091505039 در تاریخ 98/12/20 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
مرجان رجایى نجف آبادى  ش ش 2980480096  ، 2. مرتضى رجایى نجف آبادى ش 

ش 2980679143 (فرزندان)، 3. محبوبــه عابدینى ملک آبادى ش ش 1091148716  
(همسر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 979724/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/162
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 1068/98  شــماره دادنامه: 212-99/04/18 تاریخ رسیدگى: 99/4/16 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه یازدهم  شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهرداد 
لطفى جالل آبادى نشانى : نجف آباد خ 15 خرداد جنوبى نبش کوى ارشى مغازه لوله کشى  
خوانده: 1- یداله رحیمى 2- جعفر اسکندرى نشــانى : 1- نجف آباد خ 15 خرداد جنوبى 
خ قدس ما بین خ مجاهد جنوبى کوچه یکتا منزل آخرى پالك 388  2- مجهول المکان  
خواسته : الزام به انتقال سندگردشــکار : پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى مهرداد لطفى 
جالل آبادى بطرفیت 1- یداله رحیمى 2- جعفر اســکندرى گنگدوکى شمیرانات دائر بر 
تقاضاى صدور حکم الزام خوانده به انتقال سند یک دستگاه خودرو به شماره انتظامى 567 
ن 45 ایران 33 ومطالبه خسارات ناشى از عدم انجام تعهد روزانه مبلغ 100000 تومان از 
تاریخ قول نامه لغایت صدور حکم به انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى و تحویل اصل الشه 
سند مقوم به 6250000 تومان ، نظر به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمى و صورت 
جلسه و مستند ابرازى وى که عبارت اســت از کپى قرار داد فى ما بین خواهان و خوانده 
ردیف اول که طى آن خوانده ردیف اول خودرو به شماره انتظامى 567 ن 45 ایران 33 را به 
خواهان فروخته و نظر به استعالم از اداره راهنمایى و رانندگى که طى آن خودرو موصوف 
به نام خوانده ى ردیف دوم مى باشــد و از توجه به اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى 
در شورا حاضر نشده و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده اند لذا شورا مستنداً به مواد 
515 و 519 و 198 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به 
الزام خوانده ى ردیف دوم جعفر اسکندرى گنگدوکى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى 
و انتقال سند خودرووانت پیکان 1600 مدل 1375 به شــماره انتظامى 567 ن 45 ایران 
و پرداخت مبلغ صد و چهل هزار و صد و بیســت و پنج تومان بابت هزینه دادرسى درحق 
خواهان  صادر و اعالم مى گردد و در خصوص مطالبه خســارات ناشى از عدم انجام تعهد 
روزانه مبلغ 100000 تومان از تاریخ قولنامه لغایت صدور حکم به نظر به اینکه به داللت 
ماده 230 قانون مدنى مطالبه وجه التزام متوقف بر مکمل ضرورى ورود خسارت مى باشد 
و صرف اشاره به وجه التزام بدون حصول این اهم وافى به حقیقت تلقى نمى گردد و على 
هذا به علت فقد دلیل جهت احراز رکن مزبور مســتنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به بطالن دعوى خواهان صادر و اعالم 
مى نماید و در خصوص تحویل اصل الشه سند ، نظر به اینکه تا قبل از اینکه دادنامه انتقال 
ســند قطعى نگردیده لذا دعوى به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و شورا مستنداً 

به ماده 2  قانون آئین دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى خواهان را صادر و اعالم مى 
نماید. و در خصوص خوانده ردیف اول یداله رحیمى نظر به اینکه دعوى متوجه خوانده نمى 
شود لذا شورا مستنداً به بند4 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان 
را نسبت به خوانده ى ردیف اول صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى  درهمین شورا و به مدت  بیست روز پس ازآن قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد.980548 /م الف-قاضى شعبه 

یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد-سید امید قاضى عسگر/6/166
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139904002121000221/1 شماره بایگانى پرونده: 9900301 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802121000029 تاریخ صــدور: 1399/06/18 آگهى ابالغ 
اجراییه پرونده اجرایى 9900301- بدین وسیله به خانم ها و آقایان فاطمه توتونچى نام 
پدر: براتعلى تاریخ تولد: 1344/06/06 شــماره ملى: 1140138286 شماره شناسنامه: 
13953 و عصمت توتونچى نام پــدر: براتعلى تاریخ تولد: 1353/01/01 شــماره ملى: 
1141070677 شــماره شناســنامه: 197 و زهرا توتونچى نام پدر: براتعلى تاریخ تولد: 
1342/06/09 شماره ملى: 1140138278 شماره شناسنامه: 13952 و اکبر توتونچى نام 
پدر: براتعلى تاریخ تولد: 1348/06/15 شماره ملى: 1141040433 شماره شناسنامه: 280 
همگى به نشانى: خمینى شهر میدان آزادى اول بلوار جبل عاملى خیمه میالد ابالغ مى شود 
که خانم فاطمه صرامى فروشــانى جهت وصول صداق: یک جلد کالم ا... مجید به هدیه 
500 هزار ریال و بانضمام مبلغ دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار بعنوان مهرالسنه 
و بانضمام یکدستگاه  آینه و شمعدان مقوم به 10 میلیون ریال و بانضمام تعداد 110 عدد 
سکه طال تمام بهار آزادى و بانضمام مقدار 40 مثقال طالى ساخته شده زرگرپسند هیجده 
عیار و بانضمام تعداد 100 عدد سکه طال تمام بهار آزادى بابت خریدارى منزل مسکونى و 
بانضمام تعداد 5 دست لباس زنانه مقوم به 40 میلیون ریال. به استناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج شماره 11298- 1394/4/23 دفترخانه ازدواج 119 خمینى شهر استان اصفهان 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به بایگانى 9900301 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1399/4/12 و 1399/4/14 مامور، ابالغ واقعى به شما به علت 
عدم حضور مخاطب میسر نبوده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. در خصوص پرونده اجرایى کالســه فوق، 
خودرو به شماره انتظامى 43- 646 ن 69 به مبلغ 380/000/000 ریال ارزیابى گردیده، 
لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى اموال معترض مى باشــید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر 
(هیات کارشناســى) به مبلغ 9/000/000 ریال به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنًا به 
اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب 
اثر داده نخواهد شــد. م الف: 979251 هاجر حاجى حیدرى- مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى خمینى شهر/6/167

رئیس دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: مرحله نخست 
آزمایشگاهى واکسن کرونا انجام شده است و تا دو ماه آینده 

آزمایش و تزریق انسانى آن انجام خواهد شد.
جلیل کوهپایه زاده با اشاره به اینکه در سطح بین المللى 
تحقیقات زیادى بر روى واکسن انجام شده است، افزود: 
در کشور ما نیز بیش از 10 گروه بر روى تولید واکسن کرونا 
تحقیق مى کنند که فعًال دو گروهشان بیشتر از بقیه کار را 

پیش برده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى ایران افزود: ترکیبات واکسن 
چند مرحله دارد و نوع واکسن ها نیز با یکدیگر متفاوت است؛ 
برخى واکسن ها براى ویروس هاى ضعیف و کشته شده 

است، برخى دیگر از آنها ترکیبات نوترکیب ویروسى است 
و برخى هم ممکن است با متد هاى جدیدى ساخته شود.

دکتر کوهپایه زاده ادامه داد: پیش بینى ما این اســت که 
ایران تا فصل پاییز و یا اوایل زمستان بتواند به نمونه هایى 
از واکسن کرونا که قابل اســتفاده در سطح بین الملل هم 

باشد، دست یابد.
وى افزود: البته ممکن است این واکسن ها وارداتى هم بشود 
که بسته به زمان دارد و پیش بینى هاى وزارت بهداشت در 
این خصوص در حال انجام اســت. اما اگر بتوانیم به تولید 
واکسن در ایران دست یابیم، براى کشــور ارزش افزوده 

باالترى خواهد داشت. 

اگرچه مقصدهاى جنوب آســیا ماننــد بالى مرزهاى 
خود را به روى جهانگردى بین المللى تا ســال 2021 
بســته اند، اما تایلند ممکن است رویه دیگرى در پیش 

بگیرد.
این کشور امیدوار است در ماه اکتبر از طریق برنامه اى 
به نام «ایمن» اجازه ورود گردشگران خارجى را به این 
کشــور صادر کند و این امکان را براى گردشگرى در 

مناطق تعیین شده فراهم کند.
در مراحل اولیه این برنامه، گردشــگران مجاز به پرواز 
به منطقه «پوکت» خواهند بود و بایــد 14 روز خود را 
قرنطینه کنند. اســتراحتگاه هایى در سواحل جزیره در 

نظر گرفته مى شوند و به گردشــگران اجازه مى دهند 
تا در آنجــا خــود را قرنطینه کننــد و همچنین از یک 
تعطیالت امن برخوردار باشــند. از مســافران خواسته 
مى شود که در ابتدا و پایان دوره قرنطینه خود، آزمایش 
کرونا را انجام دهند و پس از این مدت آنها در ســفر به 
بقیه جزیــره آزاد خواهند بود. عالوه بــر این، کارکنان 
این اقامتگاه ها مجاز به ترك این مناطق تعیین شــده 
نیســتند و به طور مرتب آزمایش مى شوند. مسافرانى 
که مایل به ترك پوکت هســتند، باید براى هفت روز 
دیگر قرنطینه کنند و سومین آزمون کووید-19 را انجام

 دهند.

تزریق انسانى واکسن کرونا 
در ایران، به زودى

تایلند براى استقبال از 
توریست ها آماده مى شود 

یک پرستار دیگر جان باخت
  عصر ایران| پانزدهمین شهید دانشگاه علوم 
پزشکى مازندران به جمع شـهداى سالمت پیوست. 
سیده فاطمه شـفیعى نژاد پانزدهمین شهید دانشگاه 
علوم پزشکى مازندران از میان کادر درمانى بیمارستان 
قلـب فاطمـه زهـرا (س) سـارى در دفاع از سـالمت 

شهروندان به جمع شهداى سالمت پیوست./2832

نقش کرونا در خودکشى
  اعتماد آنالین| رئیس شوراى نظام روانشناسى 
و مشـاوره اسـتان مرکزى بروز بحران هاى اجتماعى و 
اقتصادى مثل کرونا که نوعى اضطراب همگانى ایجاد 
مى کنند را در افزایش تمایالت به خودکشى در افراد مؤثر 
دانست و افزود: هنر دولتمردان یک کشور این است که 
با پیش بینى در خصوص وقـوع بحران هاى اجتماعى و 
اقتصادى راهکار مؤثر براى پیشگیرى از آن اتخاذ کنند تا 

جامعه از تبعات روانى آن مصون بماند./2833

مأموریت قرن
  ایرنا | انجمـن بین المللى حمل ونقـل هوایى 
توزیع واکسن کرونا را «مأموریت قرن» خواند و هشدار 
داد که حمل ونقل هوایى میلیاردها دوز واکسن نیازمند 
آمادگى هزاران هواپیماى غول پیکر بارى و تجهیزات 
سردخانه اى خواهد بود. این سازمان از دولت ها خواست 
تا خود را آماده عملیات پیچیده جابه جایى میلیاردها دوز 

واکسن کنند. /2834

فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب رضا ایمانیان 
نجف آبادى فرزند حیدر به شماره شناسنامه 
1117 صــادره از کرمانشــاه در مقطــع 
کارشناسى رشــته متالوژى- استخراجى 
صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 
831500315963 – 84/12/16 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده 
تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید. 

آگهى تغییرات
شرکت سروش دارو سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 3299 و شناسه ملى 10260551779 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/03/25 
مهدى عباسى بهارانچى با کدملى 1283013061 - 
اصغر عباســى بهارانچى با کدملى 1289979901 
- طاهره جعفرى با کدملــى 0381715213 بمدت 
2 سال به عنوان اعضاى اصلى هیأت مدیره شرکت 
انتخاب گردیدند . روزنامه نصــف جهان براى چاپ 
آگهى هاى شــرکت انتخاب گردیــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (980902)

آگهى تغییرات
شرکت ممتاز عدل سپاهان تجارت اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61089 
و شناسه ملى 14007811479 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد اجل لوئیان به کدملى 1285357779 بعنوان مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره و زینت جمدى یان خیابانى به کدملى 1284578534 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و وهاب اجل لوئیان به کدملى 1286050121 بسمت رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (980843)

آگهى تغییرات
شرکت ممتاز عدل ســپاهان تجارت اسپادانا شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 61089 و 
شناسه ملى 14007811479 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : وهاب اجل لوئیان به کدملى 1286050121 و احمد 
اجل لوئیان به کدملى 1285357779و زینت جمدى یان خیابانى به کدملى 1284578534بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. امیرحسین کاظمى زهرانى به 
کدملى 1271014424و مهدى ربیعى به کدملى 1286030889بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (980841)

روى موج کووید-19

مدیر کارگــروه مطالعــات ژنتیکى کرونــا ویروس در 
پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتیک و زیست فناورى گفت: 
تاکنون 23 جهش ویروس کرونا را در کشور پیدا کردیم 
که چهار جهش مختص ایران بوده و در کشور هاى دیگر 

نبوده است.
دکتر محمدعلى ملبوبى، عضو هیئت علمى پژوهشگاه 
ملى مهندسى ژنتیک اظهار کرد: یکى از طرح هایى که در 
پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتیک و زیست فناورى تصویب 
شد، «ردیابى ژنتیکى ویروس کرونا در ایران» بود که چهار 
نفر در این طرح مشــغول بودند. وى با بیان اینکه رابطه 
جهش با میزان بیمارى زایى و سرایت آن، سن، قومیت 
و... با استفاده از نتایج این پروژه مشخص مى شود، افزود: 
در این پروژه، نمونه هاى موجود در کلینیک پژوهشــگاه 
ملى مهندســى ژنتیک را با نمونه هــاى مرجع خارجى 
مقایسه کردیم و به نتیجه رسیدیم که تاکنون 23 جهش 

در ویروس ایرانى وجود داشته است.
ملبوبى با اشاره به قسمت دوم پروژه ادامه داد: ما توانستیم 
اطالعات موجــود در جهان را مورد بررســى قرار دهیم 
و با طراحى پایــپ الین هاى نرم افــزارى جهش هاى 
ویروس هاى جهان و ایران را استخراج و در نهایت آنها را 
با یکدیگر مقایسه کنیم.  وى با بیان اینکه در این بررسى ها 
دیدیم که از این 23 جهش چهار جهش خاص ایران است 
که در کشورهاى دیگر دیده نشده اســت. هیچکدام از 
این چهار جهش در 80 هزار جهش ویروس کرونا وجود 

نداشته و تنها در ایرانى ها دیده شده است.
به گفته ملبوبى، همچنین پنج جهــش در اکثر بیماران 

ایرانى و در 33 کشور دیگر دیده شدند.
مدیر کارگــروه مطالعــات ژنتیکى کرونــا ویروس در 
پژوهشــگاه گفت: آمریکا، انگلیس و فرانسه بیشترین 
تحقیقات روى ژنوم کرونا را انجام داده اند که کشــور ما 
هم در این زمینه سهمى دارد و بسیارى از کشورها کًال به 

مقوله مطالعه ژنتیکى ویروس ورود پیدا نکرده اند.
ملبوبى با اشــاره به اینکه این اقدامات براى پیدا کردن 
جهش هاى بیشتر ادامه دارد، افزود: جهش در ویروس ها 
تجمیع پیدا مى کنند و این یعنى همان ویروس در بدن فرد 
دیگرى جهش دیگرى خواهد داشت؛ این جهش در بدن 

فرد سوم جهش سومى خواهد داشت و به ترتیب با گذشت 
زمان ویروس تغییرات زیادترى خواهد داشت.

عضو هیئت علمى پژوهشــگاه ملى مهندســى ژنتیک 
افزود: قبل از اینکه ویروس تبدیل به پاندمى شود توسط 
برخى دانشمندان با مطالعات روى حیوانات هشدار داده 
شد که بشر آمادگى براى مقابله با چنین ویروسى داشته 
باشد. مدیر کارگروه مطالعات ژنتیکى کرونا ویروس در 
پژوهشگاه ادامه داد: اکنون این ویروس در انسان است و 
جهش ها باعث تغییر رفتار از طریق بیمارى زایى ویروس 

مى شود.

وى افزود: اخیراً جهشى در اروپا شایع شده که در ایران هم 
آن را دیدیم؛ در اثر این جهش ویروس، ویروس در بدن 
فرد تکثیر بیشترى پیدا مى کند. بدان معناست که این نوع 
جهش یافته تعداد بیشترى از افراد را مبتال مى کند و یک 
نفر شــاید 340 نفر را آلوده کند که این نوع از ویروس در 

ایران هم دیده شده است.
ملبوبى ادامه داد: در بیشتر اوقات یک جهش شاید بى تأثیر 
باشد اما وقتى در بدن فرد دیگرى تکثیر و جهش جدید 
پیدا مى کنند آن وقت مى تواند مؤثر واقع شود؛ این نشان 

مى دهد همواره روند پیگیرى ویروس باید مداوم باشد.

بعد از مطالعه روى 23 جهش ویروسى کشف شد؛

نهاد بهداشتى ســازمان ملل مى گوید که نمى توان 4 جهش کرونا فقط خاص ایران است
زمان دقیق پایان همه گیرى ویروس کرونا را بیان 
کرد اما تصور بر این اســت که در دو سال آینده این 

بیمارى تحت کنترل قرار خواهد گرفت.
 (WHO) دفتر مطبوعاتى سازمان جهانى بهداشت
ضمن اعالم اینکه میزان ســرایت و شدت ویروس 
کرونا از شش ماه قبل تا کنون تغییر نکرده، درباره 
زمان پایــان همه گیرى کرونا گفت:  این ســازمان 
زمان پایان بحران مذکور را نمى داند اما تصور بر این 
است که این بیمارى در دو سال آینده تحت کنترل 

قرار خواهد گرفت.
سازمان جهانى بهداشت اعالم کرد: در زمان کنونى 
نمى دانیم چه زمانى همه گیــرى پایان مى یابد، اما 
احتمال آن هست که با تالش هاى جهانى و فناورى 
مدرن، همه گیرى ظرف چند سال تحت کنترل قرار 
بگیرد. کشورها (براى این منظور) باید بر روى چهار 
اولویت تمرکز کنند: ممانعت از تشدید وقایع، تقویت 
مردم براى حفاظت از خود، تمرکز بر اصول بهداشت 
عمومى و حمایت از افراد آســیب پذیر از جمله افراد 

مسن و افراد داراى بیمارى هاى زمینه اى.
این نهاد وابسته به سازمان ملل معتقد است با گذشت 
شش ماه از اعالم رسمى همه گیرى جهانى کرونا، 
شدت سرایت این ویروس تغییر نکرده و در پاسخ به 
سئوالى در این خصوص گفت: شدت بیمارى زا بودن 
ویروس هاى انسانى کمتر یا بیشتر مى شود. بر اساس 
شواهد کنونى از 80 هزار توالى ژنومیک، سرایت و 

شدت کووید-19 تغییر نکرده است.

کرونا تا 2 سال دیگر 
تحت کنترل قرار مى گیرد
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اسم پشه که مى آید اولین چیزى که یادمان مى افتد خارش و ورم 
بعد از نیش پشه است. اما کم پیش مى آید به این فکر مى کنیم که 
وقتى پشه اى از خونمان تغذیه مى کند چه اتفاقى مى افتد و چه 
چیزى باعث مى شود خارش بگیریم. تحقیقات نشان داده علت 

خارش ناشى از نیش پشه، آب دهان این حشره است.
در ادامه مى خواهیم برایتان توضیح دهیم که قبل از اینکه پشــه 
نیش تان بزند، در حین و بعد از آن چه اتفاقى برایتان مى افتد. در 
آخر هم به شما مى گوییم چطور مى توانید خود را از این شر این 

حشره مزاحم خالص کنید.
تحقیقات نشان داده 4 دقیقه طول مى کشد تا یک پشه بتواند معده 
خود را از خون پر کند. مشــکل اینجاست که در این مدت ممکن 
است قربانى اش متوجه آن شود و قبل از اینکه عملیات به سرانجام 
برسد آن را بکشد. به عالوه خود نیش پشه هم درد دارد و همین 
مسئله ممکن است باعث شود قربانى زودتر از اینها از حضور پشه 

باخبر شود.
آب دهان پشــه ماده اى در خــود دارد که پوســت را بى حس 
مى کند. به همین دلیل بعد از اینکه پشه آب دهانش را روى پوست 

ما ریخت، دیگر نیشــش را حس نمى کنیم. بعد از آن پشه شروع 
مى کند به گشتن دنبال عروق خونى زیر پوست و آنقدر مى گردد 

تا چیزى پیدا کند که بتواند از آن تغذیه کند.
پشــه به محض اینکه یک رگ را پیدا کند دوباره آب دهانش را 
مى ریزد. آب دهان پشه بیشــتر از 100 پروتئین در خود دارد که 
کارکردهاى مختلفى دارند، که یکى از آنها این اســت که کارى 
مى کند که خون لخته نشــود. با این کار پشه راحت تر مى تواند 

خون را بمکد.
نکته اینجاست که با فرو رفتن نیش پشــه رگ صدمه مى بیند، 
بنابراین بدن شروع به ترمیم رگ مى کند. این مسئله جلوى تغذیه 
کردن پشه از رگ را مى گیرد. اما این موجودات حیله گر راهى هم 
براى دور زدن این مشکل دارند. تحقیقات نشان مى دهد آب دهان 
پشه ماده اى در خود دارد که جلوى این فرایند را مى گیرد و عروق 

خونى را منبسط مى کند.
علت این مســئله هم آب دهان پشــه اســت. نیش پشه حاوى 
پروتئین هاى غیر سمى اى اســت که مى توانند باعث خارش، 
قرمز شدن و ورم پوست شوند. این پیامدها هم با شدت متفاوتى 

مى توانند رخ دهند. جالب است بدانید که بعضى افراد اصًال به نیش 
پشه حساسیت ندارند.

بدن به اولین دفعات نیش پشــه شــدیدترین واکنش را دارد، اما 
بعد از دو تا 20 سال متوالى تجربه مداوم نیش پشه، واکنش بدن 
کمتر خواهد شد. پشه ها در آب هاى راکد تخمگذارى مى کنند 
به همین دلیل نمى توانند در مناطقى که بیشتر سال پوشیده از یخ 
هستند تولید مثل کنند. در نتیجه کسانى که در این مناطق زندگى 
مى کنند را زیاد نیش نمى زنند. اما اگــر اهالى همین مناطق به 
منطقه اى گرمســیرى نقل مکان کنند اولین تجربه نیش پشه 

ممکن است برایشان سخت باشد.
طبق تحقیقات چیزى که پشــه ها را جذب ما مى کند بوى بدن 
ماست، بویى که از میکروب هاى مختلفى تولید مى شود که روى 
پوست ما زندگى مى کنند. به همین دلیل  است که شستن پوست 
با صابون هاى ضدباکترى ممکن اســت جلوى نیش پشه ها را 
بگیرد. استفاده از مواد دافع حشرات هم نقش مهمى دارد. جدا از 
انواع شیمیایى آن، مى توانید از عصاره اکالیپتوس استفاده کنید که 

اثبات شده در مقابله با نیش پشه مؤثر است.

اسم پشه که مى آید اولین چیزى که
بعد از نیش پشه است. اما کم پیش مى
وقتى پشه اى از خونمان تغذیه مى

چیزى باعث مى شود خارش بگیریم
خارش ناشى از نیش پشه، آب دهان
در ادامه مى خواهیم برایتان توضیح
نیش تان بزند، در حین و بعد از آن چ
آخر هم به شما مى گوییم چطور مى

حشره مزاحم خالص کنید.
4تحقیقات نشان داده 4 دقیقه طول مى
را از خون پر کند. مشــکل اینج خود
استقرباقربانىنى اش متوجه آن شود و قبل
برسد آن را بکشکشد. به عالوه خود نیش
مسئله ممکن اسست باعث شود قربانى

باخبر شود.
آب دهاندهان پشــه ماده اى در خــود

مى کند. به همین دلیل بعد از اینکه پش

نیش پشه دقیقًا با بدنمان چه کار مى کند؟ 

در شرایطى که بســیارى از ما با ترس و ناشناخته هاى 
بیمــارى همه گیر ویــروس کرونا دســت و پنجه نرم 
مى کنیم، با هر خارش گلو، آبریزش بینى یا ســرفه به 
شــک مى افتیم که آیا دچار ویروس کرونا شــده ایم یا 

بیمارى دیگرى؟
این روزها با نزدیک شــدن فصل پاییز بیشتر افراد دچار 
آلرژى و حساسیت هاى پاییزه مى شوند و سرماخوردگى 
و آنفلوآنزا هم مانند سالیان قبل، که کرونایى هم وجود 
نداشت، رایج و در راه اســت، براى همین تشخیص این 
بیمارى ها از هم و همچنین از کرونا بســیار مهم است و 
به درمان سریع تر و بهتر آنها کمک مى کند. پس باید به 

عالئم بیمارى تان دقت داشته باشید. 

 عالیم کلیدى کووید- 19
عالیم شایع و گاهى شدید کووید- 19 شامل تب، سرفه 
و تنگى نفس اســت. دو عالمت شــایع دیگر خستگى 
و کاهش اشتهاســت. به ندرت ممکن است افراد دچار 
اسهال، حالت تهوع و یا استفراغ هم شوند. برخى از افراد 
ممکن است حس بویایى یا چشایى خود را از دست بدهند. 
تعداد قابل توجهى از افراد هم عالیمى را تجربه نمى کنند 
(حتى ممکن است ویروس کرونا داشته باشید و تب هم 
نکنید). معموًال عالیم طى پنج روز پس از مواجهه ظاهر 

مى شوند، اما ممکن است 14 روز طول بکشد.

 عالیم آلرژى
پاییز با ریزش برگ هاى درختــان و تغییرات آب و هوا و 
وجود گرد و غبار، براى بســیارى از ما آلرژى زاست. دو 
شاخص قوى نشان دهنده  آلرژى هســتند: یکى اینکه 
قبًال هم سابقه  آلرژى داشته  اید و دیگرى اینکه خارش 
جزو عالیم اصلى شما باشــد. افراد مبتال به آلرژى غالبًا 
دچار خارش چشــم، خارش بینى و عطسه مى شوند و 

عالوه بر اینها ممکن است دچار عالیمى مانند آبریزش و 
گرفتگى بینى، گلودرد و یا سرفه به دلیل ترشحات پشت 

حلق نیز شوند.

 عالیم سرماخوردگى 
سرماخوردگى همیشه بوده و طى این بیمارى همه گیر 

نیز رایج است.
عالیم ســرماخوردگى معموًال شــامل آبریزش بینى، 
گرفتگى بینى، گلودرد، ســردرد و به طور کلى احساس 
ناخوشى است. سرفه خفیف به دلیل وجود ترشحات پشت 
حلق و عطسه ممکن است اتفاق بیافتد؛ اما احتمال خارش 
در آن کم است. عالیم جدى تر، مانند تب و تنگى نفس، 
عالیم کالسیک سرماخوردگى نیســتند و اگر تبى هم 
وجود داشته باشد خیلى کوتاه مدت است. سرماخوردگى 
معموًال با ارزیابى عالیم و بدون آزمایش تشخیص داده 
مى شود. داروهاى بدون نسخه براى سرماخوردگى اغلب 
مى توانند به کنترل عالیم کمک کنند. ســرماخوردگى 

تقریباً بعد از یک هفته از شروع عالیم برطرف مى شود.

 عالیم آنفلوآنزا 
فصل آنفلوآنزا در پیش اســت؛ بنابراین تشــخیص آن 
از کرونا یکــى از چالش هاى پیــش رو در روزهاى آتى 
اســت. آنفلوآنزا با تب، لرز، درد عضالنى و خســتگى 
مشخص مى شود. برخالف سرماخوردگى معمولى که 
شروع آن تدریجى است، آنفلوآنزا به طور ناگهانى بروز 
مى کند. مثل ســرماخوردگى معمولى مى تواند عالیم 
خفیف ترى مانند آبریزش بینى، گلودرد و سردرد داشته 
باشد. استفراغ و اسهال در بزرگساالن غیرمعمول است، 
اما ممکن است در کودکان اتفاق بیافتد. مدت زمان عالیم 
تقریبًا یک هفته است که بهبود آن حدود پنج روز اتفاق 

مى افتد.

آلرژى؟ سرماخوردگى؟ آنفلوآنزا؟ یا کووید- 19؟

دل درد یکى از رایج ترین درد هایى است که ممکن است 
افراد در طول روز بر اثر موارد مختلف با آن مواجه شــوند، 
اما همه دل درد ها عادى و معمولى نیستند و بعضى از آنها 
مى تواند زنگ هشدارى براى شما باشد تا عالیم بروز یک 
بیمارى را به شما گوشزد کند. در بین اعضاى بدن آپاندیس 
یکى از کوچک ترین اعضا، اما با مزیت هاى فراوانى است 
که حتى وجودش براى سیستم ایمنى بدن نیز مفید است. 
برخى از این دل درد ها ممکن اســت عالیم و هشدارى 
براى شما باشد تا اعالم کند که شما دچار التهاب آپاندیس 

شده اید.
اگر در بین انواع دل درد هایتان درد بسیار زیادى را در سمت 
راست زیر شکمتان احساس کردید ممکن است با التهاب 
آپاندیس روبه رو شده باشــید. دل درد ناشى از آپاندیس 
بسیار زیاد و تحمل ناپذیر اســت که اگر سریعًا به پزشک 
مراجعه نشــود مى تواند عوارض بدى را براى فرد بیمار به 

همراه داشته باشد.
اگر به هنگام دل درد شدید در قسمت راست شکمتان، تب 
و لرز هم داشتید، مى تواند نشانه التهاب آپاندیس و یا حتى 

نشانه اى از ترکیدن آپاندیس باشد. زیرا داشتن تب باالى 
38 درجه با دل درد یکى از عالئم بیمارى هاى عفونى است.

زمانى که میکروب و ویروسى داخل معده شما مى شود شما 
معموًال با حالت تهوع و استفراغ رو به رو مى شوید به همین 
دلیل با ملتهب شدن آپاندیس براثر افزایش عفونت ها و مواد 
مضرى که در بدن دفع نشده اند و باقى مانده اند شما عالوه 
بر احساس درد به دلیل التهاب ایجاد شده حالت تهوع نیز 
دارید که با مراجعه به پزشــک و انجام سونوگرافى به این 

التهاب پى مى برید.

زمانى که آپاندیس هنوز بسیار زیاد ملتهب نشده و شما با 
درد شدیدى مواجه نشده اید تکرر ادرار با دل درد مى تواند 
یکى از عالی م درد هاى آپاندیســى باشــد، زیرا زمانى که 
آپاندیس ملتهب مى شود این التهاب که با افزایش حجم 
همراه است سبب مى شــود تا به دیگر اعضاى بدن که در 
اطراف آپاندیس قرار دارد فشار وارد شــود. مثانه یکى از 
اعضایى است که در نزدیکى آپاندیس قرار گرفته است و 
براثر فشار هاى وارد شده به مثانه بر اثر التهاب آپاندیس، فرد 

دچار تکرر ادرار نیز مى شود.

3 هشدار اولیه که خبر از التهاب آپاندیس  مى دهد

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد که احتمال مثبت شدن آزمایش کروناى بیمارانى که 
کمبود ویتامین D دارند، بیشتر از دیگران است.

محققان این مطالعه در مقاله اى نوشتند: خطر نسبى مثبت شدن آزمایش کرونا در افرادى که 
دچار کمبود ویتامین D بودند، 1/77 برابر بیشتر از افرادى بود که ویتامین D کافى داشتند؛ 

این تفاوت از نظر آمارى قابل توجه است.
ویتامین D  بر متابولیســم ماده «روى» که توانایى تکثیر ویروس کرونا را کاهش مى  دهد، 

تأثیر مى  گذارد. 
نتایج این مطالعه نشان مى  دهد که ویتامین D مى  تواند در کاهش تکثیر سلول  هاى ویروسى 

و تسریع پاك  سازى آنها از بدن مؤثر باشد.
با این حال محققان خاطرنشــان کردند که براى تعیین این موضوع که آیا مصرف مکمل  
ویتامین D،  خطر ابتال به کووید-19 را کاهش مى دهد و یا در صورت ابتال شدت بیمارى را 

کم مى کند، به مطالعات تجربى بیشترى نیاز است.  
مشخص شده است که برطرف کردن مشــکل کمبود ویتامین D ، میزان عفونت دستگاه 
تنفسى را به ویژه در بیمارانى که کمبود ویتامین D دارند کاهش مى  دهد. اما اینکه آیا کمبود 
این ویتامین با بروز بیمارى ویروس کرونا سال 2019 (کووید-19) مرتبط است یا خیر هنوز 

مشخص نیست.

کمبود ویتامین D  باعث مثبت شدن
 آزمایش کرونا مى شود

خوراکى هاى ضد نفخ 
بیشتر مردم به طور مداوم از نفخ معده گله مى کنند. عبور هوا در روده ها 
به علت مصرف غذاهاى شور و چرب باعث ناراحتى افراد مى شود. دراین 
مطلب به چند ماده غذایى که مانع ایجاد نفخ مى شود اشاره مى کنیم. این 

مواد مى توانند به شما در رفع نفخ کمک کنند:
 پرتقال و هندوانه: از آنجایى که آب به دفع فضوالت بدن کمک 
مى کند خوردن موادغذایى آبدار مى تواند بســیار مفید باشد. 92 درصد 

هندوانه و 90 درصد پرتقال از آب تشکیل مى شود.

 ماست: نه تنها سرشار از آب است بلکه رشد باکترى هاى مفید را 
تقویت مى کند. این باکترى باعث کاهش گاز اضافه معده است که به مرور 

زمان در روده ها جمع مى شود.
 ســیر: این گیاه به کاهش میزان چربى در کبد کمک مى کند. 
عملکرد اصلى کبد، ســم زدایى و تولید بیوکمیــکال الزم براى هضم 

غذاست.

 غالت سبوس دار و بلغور جو: اغلب یبوست عامل نفخ است و 
فیبر مانع یبوست مى شود. با افزودن فیبر در موادغذایى، دفع ضایعات از 

روده آسان تر انجام مى شود. مصرف روزانه 25گرم فیبر به زنان توصیه 
مى شود. توجه داشته باشید افزودن مقدار زیاد و سریع فیبر به رژیم غذایى 

مى تواند حالت نفخ را بدتر کند.

 توت فرنگى و قره قاط: این دو میوه نیز سرشار از فیبر هستند. 
مصرف منظم خوراکى هاى غنى از فیبر مانند توت فرنگى، قره قاط، زردآلو 

و آلوى خشک، سیستم گوارشى بدن را تمیز نگه مى دارد.

 گریپ فروت: مثل هندوانه و پرتقال، 90 درصد این میوه را آب 
تشکیل مى دهد. عالوه بر آن، گریپ فروت سرشار از آنزیم هاى چربى 

سوز نیز است.

 کاهو و اسفناج: هردو غنى از فیبر، ویتامین و ماده مغذى است و 
به رفع سوءهاضمه، یبوست و عفونت هاى مجراى ادرارى کمک مى کنند.

 نعناع و زنجبیل: گیاهانى مانند بابونه، زنجبیل و نعناع کاهش 
دهنده نفخ هستند. عالوه بر آن این گیاهان تلخ مزه در تحریک مجراى 

گوارشى مؤثرند.

 فلفل: این ادویه نه تنها غذا را تند مى کند بلکه خطر فشــارخون، 
سکته و بیمارى قلبى را نیز کاهش مى دهد. کپسین، ماده فعال در فلفل، 
ســوخت و ســاز بدن را افزایش مى دهد و اشــتها به شــیرینى را کم

 مى کند.

تصور کنید باالخره موفق شدید اولین گاز از ساندویچ مورد عالقه تان را 
بزنید که ناگهان متوجه مى شوید نان ساندویچ کپک زده است. مشابه 
این اتفاق شاید تا به حال برایتان رخ داده باشد و احتماًال نگران شده اید 
که چه اتفاقى برایتان خواهد افتاد. حقیقت آن است که بدن ما واکنش 

هاى مختلفى به این اتفاق مى تواند داشته باشد. 
در کپک بعضى مواد غذایى مواد شــیمیایى ســمى اى وجود دارد که 
مى توانند باعث بروز مشکالت جدى اى مثل آسیب کبدى، استفراغ، 
تهوع و اسهال شوند؛ با این حال، این مسئله هم به عواملى مثل وضعیت 

دســتگاه ایمنى بدن و ســن فرد بســتگى دارد. یکى از رایج ترین و
 ســمى ترین این مواد، آفالتوکسین اســت که مى تواند حتى باعث 

سرطان شود.
کپک به خودى خود خطرناك نیست و احتمال اینکه شما را واقعًا بیمار 
کند کم است. اما چیزى که مى تواند شما را بیمار کند باکترى هایى است 
که مى توانند درون کپک رشد کنند. در این  صورت، ممکن است دچار 
مشکالتى مثل استفراغ، اسهال و تهوع شوید. شدت این مشکالت به 

نوع باکترى ها و مقدار غذایى که خوردید بستگى دارید.

مراقب خوردنى هاى کپک زده باشید
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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 رزومه 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 رزومه شــرکت، تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه 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 دوم

م الف: 972915

شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 383 مورخ 99/5/14 شوراى محترم اسالمى شهر، در نظر دارد نسبت به خرید آسفالت 012 به منظور ترمیم ترانشه 
و حفارى ها و آسفالت معابر شهرى با سقف قرارداد به مبلغ ده میلیارد ریال (10/000/000/000 ریال) به شرح ذیل از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط اقدام 

نماید. ضمنا خرید آسفالت بدون محاسبه تعدیل مى باشد. 

 آگهى تجدید مناقصه

م الف: 980208شهردارى خوانسار شهردارى خوانسار 

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 446/ش ب مورخ 99/04/12 شوراى محترم اسالمى شهر 
بهارستان نسبت به اجاره چهار دستگاه وانت مزدا دو کابین با مدل 95 به باال و به صورت تمام وقت همراه با راننده مورد 
نیاز به مدت یکسال جهت انجام امور گشت و کنترل منطقه مرغ و محدوده شهر بهارستان از طریق برگزارى مناقصه 

عمومى با شرایط زیر اقدام نماید.
1- پیمانکاران ملزم به ارائه گواهى آخرین تغییرات و مدارك شرکت، گواهى تشخیص صالحیت معتبر از اداره کار و 

امور اجتماعى در رشته حمل و نقل مى باشند.
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 420/000/000 ریال مى باشد.

3- پیشنهاد دهندگان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 99/06/16 تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 99/06/30 
اسناد مناقصه را از امور قراردادها شهردارى بهارســتان اخذ نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل پیشنهادات 
شرکت کنندگان، پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/07/05 مى باشد که باید به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى 

تحویل و رسید اخذ نمایند.
4- گشایش پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 99/07/06 راس ساعت 14:30 بعدازظهر در محل شهردارى بهارستان 

صورت مى پذیرد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در شرایط خصوصى اسناد مناقصه درج گردیده است.

 آگهى مناقصه عمومى (نوبت سوم)

م الف: 973829داود بحیرایى - شهردار بهارستانداود بحیرایى - شهردار بهارستان

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان به شماره 541/ش ب 
مورخ 99/05/06 به شرح جدول زیر نسبت به برگزارى مزایده عمومى با شرح شرایط زیر اقدام نماید:

 آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

م الف: 973827داود بحیرایى - شهردار بهارستانداود بحیرایى - شهردار بهارستان

میزان سپرده شرکت در مزایده (ریال)قیمت پایه اجاره ماهیانهموضوع مورد مزایده
اجاره تعدادى از سازه هاى تبلیغاتى شامل 

استندها، استرابردها و بیلبوردهاى تبلیغاتى 
سطح شهر بهارستان به مدت یکسال

350/0000/000210/000/000

1- متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 99/06/16 تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 99/06/30 جهت دریافت 
اسناد مزایده به امور قراردادها شهردارى بهارستان مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى روز شنبه مورخ 99/07/05 مى باشد.
3- زمان بازگشایى پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 99/07/06 راس ســاعت 14:30 بعدازظهر در محل شهردارى 

بهارستان صورت مى پذیرد.
4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

رویداد ملى «استارتاپ دمو» با حضور استارتاپ هاى 
منتخب، با همکارى شرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان، اتاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان و فن بازار منطقه اى اصفهان 

برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان در حاشیه این رویداد، توجه به توسعه فناورى 
و کســب و کارهاى نوین و اســتارتاپ ها را یکى از 
ضروریات اقتصاد مدرن امروزى دانســت و تصریح 
کرد: در این رویداد راهکارهــاى مبتنى بر نوآورى 
و فناورى در ایجاد، مدیریت و توســعه شهرك ها و 
 (SME) نواحى صنعتى و واحدهاى کوچک و متوسط
توســط11تیم اســتارتاپى منتخب از سراسر کشور 

ارائه شد.
محمد جواد بگى افزود: شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان در راستاى عملیاتى کردن برنامه ها 
و اهداف حمایتى خود از بنگاه هاى تولیدى کوچک 
و متوسط، توســعه اقتصاد دانش بنیان را در اولویت 
برنامه هاى خود قرار داده است که حمایت از توسعه 
فناورى و اســتارتاپ ها در این شــرکت به همین 
منظور صورت مى گیرد. وى با بیــان اینکه از میان 
22 طرح ثبت شــده در این رویداد 11 تیم منتخب 
به ارائــه محصول خود پرداختند، گفــت: طرح ها و 
استارتاپ هاى برتر این رویداد از قابلیت به کارگیرى 
در کلیه شهرك هاى صنعتى کشور برخوردار شده و 

نهایتاً منجر به سرمایه گذارى مى شوند. 
وى افــزود: این رویــداد با انتخاب تیــم هاى برتر 
داراى ایده هاى فناورانــه و نوآورانه اى که قابلیت 
تجارى سازى و جذب ســرمایه گذار داشتند، همراه 
بوده که جوایز 50، 30 و 20 میلیون ریالى به تیم هاى 

اول تا ســوم این رویداد اهدا شد. مدیرعامل شرکت 
شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان برگزارى 
جلسات B2B میان اســتارتاپ ها با سرمایه گذاران 
و واحدهاى مرتبط شرکت شــهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان را یکى از مهمترین دستاوردهاى 
این رویداد دانســت که مى تواند نقــش مؤثرى در 
کمک به بازاریابى استارتاپ هاى شرکت کننده در 
این رویداد ایفا کند. وى ابــراز امیدوارى کرد رویداد 
مذکور به عنوان مدلى موفق در اصفهان، درســطح 

کشور گسترش یابد.
محمدصالح خالقى، دبیر شبکه فن بازار ملى ایران هم 
در افتتاحیه رویداد ملى «استارتاپ دمو» فن بازار را 
زیرساخت نوین تبادل فناورى براى ایجاد شبکه اى 
یکپارچه بین عرضه کنندگان و متقاضیان محصوالت 
فناورانه معرفــى کــرد. وى بازاریابى محصوالت 
دانش بنیان و فناورانه، جذب سرمایه براى استارتاپ 
ها، اختراعات و طرح هــاى فناورانه همچنین رفع 

نیازهاى فناورانه را از جملــه فعالیت هاى دفاتر فن 
بازار عنوان کرد. 

بهنام ابراهیمى، جانشــین دبیرکل اتــاق بازرگانى 
اصفهان نیز در افتتاحیه رویداد ملى «استارتاپ دمو» 
گفت: اقتصادهاى بزرگ جهان و کشورهاى پیشرفته 
دنیا توجه ویژه اى به حوزه اســتارتاپ ها دارند. وى 
با بیان اینکه جاى خالى توجه بــه نوآورى و جایگاه 
استارتاپ ها در کشور محسوس است، ابراز امیدوارى 
کرد برگــزارى چنین رویدادهایى منجر به رشــد و 

توسعه اقتصاد کشور شود.
شایان ذکر است در ادامه این رویداد، پس از ارائه تیم 
هاى منتخب و طى فرایند داورى به سه تیم برتر که 
داراى ایده هاى فناورانه و نوآورانه اى که از قابلیت 
تجارى سازى و جذب سرمایه گذار برخوردار بوده اند 
جوایز نقدى اهدا و به منظور حمایت از آنها جلسات 
B2B با صنایع و شرکت شهرك هاى صنعتى برگزار 

شد.

با حضور 11 استارتاپ منتخب و با همکارى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان؛

رویداد ملى «استارتاپ  دمو» برگزار شد

شرایط: 
1- پیشنهاد دهندگان مى بایست آسفالت مصرفى از کارخانه داراى صالحیت فنى تهیه و تحویل نمایند. 

2- پیشنهاد دهندگان مى بایست مبلغ 500/000/000 ریال به حساب 0105922986005 بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه واریز و یا ارائه ضمانت نامه بانکى با 
اعتبار 3 ماهه به مبلغ مذکور در وجه شهردارى خوانسار اقدام نمایند. 

3- پیشنهاد دهندگان از تاریخ 99/6/18 لغایت پایان وقت ادارى 99/7/2 مدارك ذیل را در پاکت الك و مهر شده شامل: 
الف) محتوى برگ استعالم و ضمانتنامه پیمانکار. 

ب) محتوى برگ پیشنهاد قیمت ها بر اساس جدول فوق الذکر مقطوع شــامل تهیه قیر با پیمانکار و تهیه قیر با کارفرما ((کلیه کسورات به عهده پیمانکار 
مى باشد))  را تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نمایند. 

4- زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده روز پنجشنبه مورخ 99/7/3 مى باشد. 
5- متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات و مشخصات پروژه به دفتر فنى مراجعه و یا با تلفن 57770847 شهردارى تماس حاصل فرمایند. 

6- متقاضیان مى توانند در هر کدام از پروژه ها به صورت جداگانه و یا یکجا شرکت نمایند. 
7- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها، شهردارى سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل 

خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد. 
8- شهردارى در رد و یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

محل اجراءنام پروژه ردیف
سطح شهر خرید آسفالت 012 به ازاى هر تن (تهیه قیر به عهده پیمانکار مى باشد) 1
سطح شهر خرید آسفالت 012 به ازاى هر تن (تهیه قیر به عهده کارفرما مى باشد) 2

1- شرکت آب و  فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)، اجراى عملیات الینینگ الگون هاى تصفیه خانه فاضالب 
بوئین و میاندشت  به شماره (2099001434000019) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.  

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/22  مى باشد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اىفراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى
((اجراى عملیات الینینگ الگون هاى تصفیه خانه فاضالب بوئین و میاندشت  )) ((اجراى عملیات الینینگ الگون هاى تصفیه خانه فاضالب بوئین و میاندشت  )) 

شماره شماره 107107--33--9999

تاریخروزساعتعنوان
99/06/25سه شنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/07/05شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
99/07/06یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 99/06/23

چاپ اول


