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انحراف شست پا چگونه درمان مى شود؟از مسکن محرومان چه خبر؟ترس و آرزوى کارگردان «پایتخت» توقف مجدد پروازهاى ایران-ترکیه از امروز نیازمند، گلر شماره یک تیم ملى مى شود؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

4 فایده بى نظیر 
سیر براى 

سالمتى 

دفن متوفیان کرونا در امامزادگان صحت ندارد
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جانبازى که 35 سال است 
نخوابیده

بازار به حال خود 
رها شده است

تشکیالت مافیایى کودکان 
کار در اصفهان نداریم

5

نگاه جهان 
به «والتر رید»

سیر یک طعم دهنده آسان به انواع مختلف 
وعده هاى غذایى است. و فراتر از کاربرد گسترده 

آن براى طعم و چاشنى، سیر در واقع مى تواند 
فواید قابل توجهى براى سالمتى ایجاد کند. 

اگرچه یک حبه سیر خام بسیار کوچک است...

پنج شــنبه شــب اخبــارى مبنى بــر ابتالى 
رئیس جمهور آمریــکا، «دونالد ترامپ» و بانوى 
اول آمریکا، «مالنیا ترامپ» به کرونا منتشــر و 
توسط شخص دونالد ترامپ تأیید شد. جهان نیز 
منتظر گزارشى از احساس واقعى رئیس جمهور 

در پى تشخیص بیمارى وى بود.
کمتر از 24 ساعت بعد از اعالم ابتالى ترامپ به 
کرونا روزنامه «واشنگتن پست» گزارش داد که 
بیش از 30 هزار کاربر توییتر، توییت و بازتوییت 
نظریه هاى توطئــه در مورد بیمــارى ترامپ را 
منتشــر کرده اند. «آیا دموکرات ها دونالد ترامپ 

را آلوده کردند؟»، «آیا ترامپ وانمود مى کند...
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رعایت پروتکل هاى بهداشتى دراصفهان، بدتر از سایر نقاط کشوررعایت پروتکل هاى بهداشتى دراصفهان، بدتر از سایر نقاط کشور

3

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

دنیا مدنى: با سفارش مادرم 
بازیگر نشدم

سپاهان، نقل و انتقاالت و واقعیت هاى پیش رو

نگران نباشید رفقا!
هواداران ســپاهان همانند هواداران سایر مدعیان در فضاى مجازى 
هر روز منتظر خریدهاى جدید هستند. با حضور محمدرضا ساکت که 
بهترین مدیرعامل باشگاهى یکى دو دهه اخیر ایران بوده و همچنین 
با حضور مهندس و نخبه فوتبال محرم نویدکیا انتظار بســتن تیمى 

کهکشانى دارند تا خیالشان از سیماى تیم در...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شرایط «ترامپ» بعد از ابتال به کرونا 
وخیم نیست اما داراى مشکالتى است

 سفیر کنیا خواستار 
همکارى با ذوب آهن 

اصفهان شد

الکل 12 نفر را در اتوبان کاشان به آتش کشید
3

کاوه رضایى بهترین کاوه رضایى بهترین 
بازیکن ماه بلژیک شدبازیکن ماه بلژیک شد

تجدیدآگهی فراخوان عمومی ارزیابى کیفى پیمانکاران
 به شماره  991350  (نوبت اول)

شرکت احداث، نگهدارى و بهره بردارى و انتقال  قطعه سه آزاد راه کنارگذر شرقى اصفهان (آرشا) در نظر دارد عملیات احداث پل رودخانه 
زاینده رود، پل کانال دشتى و پل زهکش بهارستان را با شرایط جدید ذیل به متقاضیان واجد صالحیت و با تجربه مرتبط از طریق برگزاري 

مناقصه عمومی دو مرحله اى واگذار نماید.
1- برآورد تقریبی اجراي کار: 000`000`000`950 ریال براساس فهرست بهاي پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399 

2- تخصص مورد نیاز:  حداقل پایه دو رشته راه و ترابرى از سازمان برنامه و بودجه کشور
3- تاریخ و محل دریافت اسناد فراخوان: از تاریخ 99/07/10 لغایت 99/07/25 و محل دریافت اسناد فراخوان ، شرکت به نشانى: اصفهان – 

سپاهانشهر- بلوار شاهد – خیابان تعاون4 – نبش کوچه شماره 5 (دناى شرقى) - طبقه 2 – پالك 111/1
4- تاریخ و محل تحویل اسناد فراخوان: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 99/07/29 به نشانى دفتر شرکت مى باشد.

5- تامین مالى پروژه : از محل مشارکت سرمایه گذاریهاى سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان و وزارت راه و شهرسازى مى باشد.
6- نحوه دریافت اسناد فراخوان : فیش واریزى به مبلغ 3/500/000 ریال به حساب شماره 8644556295 بنام این شرکت نزد بانک ملت 

شعبه آمادگاه اصفهان
7- هزینه درج آگهى هاى فراخوان ارزیابى کیفى در دو نوبت روزنامه هاى کثیراالنتشــار به عهده برنده مناقصه مى باشد و متعاقبًا از 

شرکت هایى که حایز شرایط الزم مندرج در اسناد ارزیابى کیفى باشند براى شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
8- مناقصه گزار محق به پذیرش و یا رد هر یک از پیشنهادها مى باشد و مناقصه گر حق هیچگونه اعتراضى را نخواهد داشت.

*براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي  36513071-031  تماس حاصل فرمایید.*

شرکت احداث، نگهدارى و بهره بردارى و انتقال قطعه سه آزاد راه کنارگذر شرقى اصفهان

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید .

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )
19,377,194,909671,315,000جارىنگهدارى و اپراتورى تاسیسات و خدمات عمومى آبفا منطقه لنجان99-3-135
19,853,147,551685,594,000جارىعملیات مدیریت بهره بردارى آب در منطقه  تیران و کرون99-3-136

عملیات مدیریت بهره بردارى آب و خدمات عمومى 99-3-137
7,709,879,578321,296,000جارىمنطقه شش اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز دوشنبه به تاریخ 1399/07/28
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1399/07/29

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

نام روزنامه:روزنامه نصف جهان(  داخلی 384  )
تاریخ انتشار:1399/07/13

نوبت اول
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آگهى مزایده
سازمان سیما ،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد  بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مزایده عمومى و

 با قیمت پایه کارشناسى به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید.

حسین ایزدى - رئیس سازمان سیما ،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 99/07/30به سازمان مراجعه نمایند.
آدرس :فوالدشهر ،انتهاى بلوار آیت ا... خامنه اى ،پارك پرنیان،جنب شهربازى تلفن:03152636118و03152631711

م.الف:1010334

نوبت اول

مبلغ سپرده شرکت در شماره صورتجلسه شوراى شهرنوع آگهىموضوعردیف
مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر ماه 
(ریال)

اجاره غرفه صخره آبشارواقع در بوستان خلیج فارس 1
نوبت اولجهت نمایشگاه و فروشگاه گل 

مزایده

بند 18شماره
5/99/292 
98/08/28

5/700/0009/500/000

بند 1 شماره 240اجاره گلخانه سنتى واقع در سایت صنعتى کاوه2
99/06/165/100/0008/500/000

 استاندار با اشاره به گزارش هاى رسیده به ستاد ملى مقابله با کرونا تأکید کرد استاندار با اشاره به گزارش هاى رسیده به ستاد ملى مقابله با کرونا تأکید کرد
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نماینده مردم تبریز در مجلس شوراى اسالمى در گفتگو 
با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى «فــارس»، با انتقاد از 
وضعیت حاکم بر بازار گفت: بازار تقریبًا به حال خود رها 
شده است و نظارت درستى از سوى دستگاه هاى دولتى 

بر بازار وجود ندارد.
محمدحســین فرهنگى افــزود: یکى از مــواردى که 
بر قیمت هــا بر بازار تأثیــر دارد بازار ارز اســت. این را 
مى توان یکى از علل تالطم در بازار دانســت و دولت 
موضوع قیمــت ارز را به حال خود رها کــرده و کارى

 با آن ندارد.
سخنگوى هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: ما در مجلس 

ابزارهایى مثل ســئوال از رئیس جمهور و اســتیضاح 
را داریم کــه قانونًا مى توانیــم از آن اســتفاده کنیم، 
اما عمًال ایــن کار بخاطر مصالحى که وجــود دارد و 
شرایطى که ما گرفتار آن هســتیم، مورد استفاده قرار

 نمى گیرد.
فرهنگى خاطرنشان کرد: اما متأسفانه استفاده نکردن از 
این ابزارها باعث شده که دولت هیچ پاسخگویى نداشته 
باشد و در نتیجه آنچه اتفاق مى افتد همین رها شدگى 
بازار است که شاهد آن هستیم . وى افزود: قیمت ارز در 
ماه هاى اخیر به حال خود رها شــده و هیچ گونه کنترل 

بر آن وجود ندارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى با 
اشاره به وضعیت اقتصادى کشور در شرایط فعلى گفت: 
ناهماهنگى هاى میان تصمیم گیرنــدگان در دولت و 
بخشــى از کوته نگرى هایى که عمًال سبب شده است 
تا آینده میان مدت و بلندمدت کشــور مورد لحاظ قرار 
نگیرد، در کنار عادت کردن دولت به اینکه بازار خودش 
مسیر خودش را پیدا کند و اینکه عمًال از حیطه اختیارات 
مصرح قانونى بهره نگیرد، عوامل اصلى وضعیت موجود 

اقتصادى کشور است. 
عباس مقتدایى اظهار کرد: به نظر مى رسد دولت باید در 
باالترین سطح از ظرفیت مجلس شوراى اسالمى که 

عالقه مند به ساماندهى امور کشور است استفاده کند، 
این در حالى اســت که تاکنون دولت هیچ الیحه اى به 

مجلس ارائه نکرده است.
مقتدایى اضافه کــرد: این عدم ارائــه الیحه مى تواند 
معانى مختلف داشته باشد از جمله معانى آن این است 
که دولت مدعى است خودش به تنهایى مى تواند کارها 
را حل کند، در حالى که واقعیت امر نشــان مى دهد که 
دولت از توان الزم براى انجــام دقیق کارها به تنهایى 
برخوردار نیســت و باید بپذیرد که در تعامل مســتمر 
و ســازنده با ســایر قوا مى تواند مشــکالت کشور را 

حل کند.

بازار به حال خود 
رها شده است

هیچ الیحه اى به مجلس 
ارسال نشده است

طالق به دهه هفتادى ها 
رسید!

   روزنامه ایران | براساس آمارهاى سازمان 
ثبت احوال کشــور، 12/2 درصــد از ازدواج هاى 
صورت گرفته بین ســال 91 تا 97 به طالق ختم 
شــده و 2/8 درصد از این زوج هاى طالق  گرفته 
فقط یکسال زندگى کرده اند. میانگین سنى طالق 
نیز 25 تا 26 سالگى است. یعنى نسل ازدواج هایى 
که به طالق ختم شده به دهه هفتادى ها رسیده 
است و حدود نیمى از نســل ازدواج هاى زنان که 
منجر به طالق شــده اند، مربوط بــه زنان دهه 

هفتادى است./3064

دلیل کاهش انگیزه 
کنکور دادن

   ایســنا | قاســم احمدى، معاون حقوقى و 
امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در واکنش 
به سخنان میدرى، معاون وزارت رفاه درباره نبود 
کالس کنکور و کتاب کمک آموزشى در سال 72 
گفت: در حال حاضر درســت است که مؤسسات 
فراوان شــده اند، دخل و تصرفات است، نفى نمى 
کنیم اما 87/5 درصد از کسانى که در کنکور شرکت 
مى کنند، نیاز به کنکور ندارند یعنى با سابقه تحصیل، 
جذب دانشگاه مى شوند و همین موضوع باعث شده 
که انگیزه براى شرکت در کنکور کمتر شود./3061

قربانى تازه «نهنگ آبى» 
   رکنا | پنج شنبه یک دختر 13 ساله در جنوب 
تهران با استفاده از شالگردن به زندگى خود پایان 
داده است. هر چند هنوز علت اصلى و انگیزه دختر 
نوجوان از این خودکشى معلوم نیست اما اطالعات 
حاکى از آن اســت که این دختر نوجوان به دلیل 
تأثیرپذیــرى از بازى «نهنگ آبى» خودکشــى 

کرده است.

شیشه دست دوم
 قیمتى شد!

   روزنامه خراســان | یــک آگهى فروش 
شیشه دست دوم در شبکه هاى اجتماعى به شدت 
مورد توجه قرار گرفت. در این آگهى آمده تعدادى 
شیشــه مربا و رب بدون ترك به فروش مى رسد. 
این روزها که بازار رب، خیار شــور و مربا داغ است 
شیشه هاى نو در فروشگاه ها و بازار 30 هزار تومان 
است، اما فروشندگان شیشه دســت دوم حداکثر 
بهاى 4000 تومــان را براى کاالیشــان در نظر 
گرفته اند. یکى از این فروشندگان گفته: «شهردارى 
براى خرید زباله قیمت پایینى گذاشته است و براى 

همین مجبور شدم زباله هایم را آگهى کنم.»

خوانندگى نیوشا ضیغمى 
   روزیاتــو | خوانندگى نیوشا ضیغمى در تبلیغ 
یک نوشیدنى مورد توجه بسیارى از کاربران فضاى 
مجازى قرار گرفته است. این بازیگر سینما و تلویزیون 
ایران، در تیزر تبلیغاتى نوشابه «رى بورن» به حالت 
ریتمیک خوانندگى کرد. آهنگ موزیک ویدیوى 
تبلیغاتى نوشابه رى بورن، کپى اى از یکى از کارهاى 

یک گروه موسیقى لس آنجلسى است./3065

هیچى نمى فهمید!
   مهــر | بهروز افخمى با اشاره به بازتاب هاى 
اظهارنظر اخیرش درباره شــباهت فرم دو فیلم 
«دیده بان» حاتمى کیا و «1917» که جایزه اسکار 
را از آن خود کرده گفت: برخى واکنش هاى طنز به 
این اظهارنظر بامزه و برخى بى مزه بود اما معتقدم 
آنها که منتقد این قیاس شــدند، چیزى از معناى 
فرم نمى فهمند. واقعیت این اســت که «1917» 
از نظر «مکانیکى» فیلم بهترى است و امکانات 
بهترى در اختیار داشــته اما از نظر تکنیکى حتمًا 
فیلم بهترى نیست چرا که تکنیک در واقع همان 

«فرم» است./3067

اقتصاد ما از آلمان بهتر است
   ایرنــا | حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
صبح شنبه در نشست ستاد ملى کرونا با تشکر از بخش 
اقتصادى کشور خاطرنشان کرد: صبح امروز (دیروز) 
گفته شد، وضعیت اقتصادى آلمان منفى 5/2 است که 
اقتصادشان کوچک شده و رشد اقتصادى شان منفى 
است. آلمان یک کشور پیشرفته است که تحریم نیست. 
حتماً اقتصاد ما وضعیت بهترى از این رقم داشته و رشد 
ما مثبت شده یا اگر منفى شد، وضعیت ما بهتر از وضعیت 

آلمان باشد./3068

بعداً مى گویم!
   خبــر آنالیــن | عبدالناصر همتــى، رئیس کل 
بانک مرکزى در تازه ترین یادداشــت اینستاگرامى 
خود نوشت: «با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، 
که در مورد دالیل آن بــه موقع خود توضیح خواهم 
داد، هجمه هاى سازمان یافته و بعضًا با هدف هاى 
خاص، علیه بانک مرکزى آغاز شــده است. با وجود 
سختى ها و دشوارى ها، کنترل نرخ ارز دغدغه مهم 
بانک مرکزى است، مردم عزیز مطمئن باشند بانک 
مرکزى بدون توجه به حواشــى، بــه تالش خود، 
براى ثبات سازى بیشتر در بازارها و ان شاءا... عبور 
مطمئن از آخریــن مراحل فشــار حداکثرى، ادامه

 خواهد داد.»/3069

آمریکایى ها 
به فارسى صحبت مى کنند

   آریــا | جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى گفت: در نیروى دریایى به مرکز کنترل که دائم 
با آمریکایى ها ارتباط برقــرار مى کردند، گفتیم اینجا 
خلیج فارس است و از این به بعد باید فارسى صحبت 
کنید. از آن به بعــد آمریکایى ها و بعد غیرآمریکایى ها 
فارسى زبان در ناو هاى خود دارند. ایرانى نیستند، یعنى 
فارسى زبان هستند یعنى آمریکایى ها مانند بلبل فارسى 
حرف مى زنند. ســردار على فدوى گفت: البته به طور 
100 درصد این کار را نکردیم، چون اگر به صورت 100 
درصدى این کار را مى کردیم، بچه هاى ما انگلیسى را 
رها مى کردند. نیرو هاى ما باید مسلط به زبان انگلیسى 
باشند و به این دلیل گفته شد گاهى انگلیسى صحبت 
کنند و گاهى فارســى صحبت کنند ولى غالبًا فارسى 

باشد./3070

نظامیان ما فرق دارند
   دیده بان ایران | گمانه زنى ها درباره انتخابات 
ریاست جمهورى سال بعد روز به روز بیشتر و جدى تر 
مى شود. به خصوص که برخى از چهره هاى مطرح 
شــده در این گمانه زنى ها به صراحت یــا در لفافه 
نســبت به ورود به انتخابات ابــراز تمایل کرده اند. 
یکى از این افراد ســردار حســین دهقان است که 
برخى از سیاسیون نیز از او حمایت مى کنند. یکى از 
این حامیان منصور حقیقت پور، مشاور رئیس سابق 
مجلس است. وى گفت: «نظامیان ما با نظامیان دنیا 
فرق دارند، شما ببینید چه کسانى از سپاه وارد سیاست 
شــدند. مثًال آقاى قالیباف که سال ها شهردار بود و 
االن رئیس مجلس است. یا آقاى الریجانى که سه 
دوره رئیس مجلس بود. آقاى فتاح و... نیز همینطور. 

اینها جرم که نکرده اند نظامى شده اند.»

کنایه قالیباف به روحانى
   برترین ها |رئیس مجلس یازدهم از روحانى به 
دلیل حضور نیافتن در محافل عمومى به دلیل شیوع 
کرونا تلویحًا انتقاد کرد. محمدباقر قالیباف در پستى 
اینستاگرامى نوشــت: «برخى انتقاد مى کنند چرا در 
جمع مردم حضور پیــدا مى کنید زیــرا این موضوع 
به پروتکل هاى بهداشــتى آســیب مى زنــد. وقتى 
در خوزســتان جنگ بود باید جانمان را کف دســت 
مى گرفتیم و مى رفتیم. مگر در دوران دفاع مقدس که 
سرزمینمان در خطر بود جان بر کف پشت خاکریزها 
نمى ایســتادیم؟ امروز نیز مردم در ســختى هستند 
و صدایشان شنیده نمى شــود. مجلس باید در میان 

مردم باشد.»

خبرخوان

طى روزهاى گذشــته، تصاویرى در فضاى رسانه اى 
کشور دست به دست مى شــود که مربوط به زندگى 
افرادى در باالى ستون هاى یک عمارت نیمه کاره در 
بندرعباس است. بســیارى از مخاطبان این تصاویر را 

گونه اى از بى خانمانى عنوان کرده اند.
طبق اعالم منابع محلى، این ستون ها مربوط به بناى 
نیمه کاره تاالر فرهنگى بندرعباس است. تاالرى که 
قرار بود در مجاورت ترمینال مســافربرى بندرعباس 
احداث شود اما پروژه احداث آن متوقف شد. این تصاویر 
با این رویکرد برداشت و پخش شــدند که افرادى در 
باالى این ستون ها زندگى یا به تعبیر دیگر ستون خوابى 
مى کنند. اقامت در باالى ستون هایى که باید با طناب 
و نردبان به آنجا راه پیدا کرد عجیب اســت و سبب شد 

برخى از مخاطبان تصاویر را غیر واقعى بدانند.

مدیر کل ارشاد هرمزگان در این باره گفته است: آنچه 
به عنوان خوابیدن افرادى در باالى ســتون هاى تاالر 
فرهنگى بندرعباس منتشر شــده صحت ندارد و این 
افراد سارقان میلگرد و آهن آالت این بنا هستند./ 3059

ستون خوابى؟!
بررســى هاى یــک پژوهش نشــان داد؛ حــدود نیمى 
از ســالمندان قومیت هاى فارس، تــرك و ترکمن دچار 
افسردگى هستند. در حالى که شیوع افسردگى در سالمندان 
بلوچ، عرب، کرد و لر بیشتر است. به طورى که بیشتر از 30 

درصد از سالمندان بلوچ افسردگى شدید دارند.
به جــز دو قومیت بلوچ و عرب، ســطح درآمد اغلب افراد 
بیشتر از 800 هزار تومان بود. حدود 75 درصد از سالمندان 
بلوچ درآمد کمتر از 200 هزار تومان در ماه و حدود نیمى 
از ســالمندان عرب درآمدى بین 200 تا 400 هزار تومان 

در ماه داشتند.

در اقوام کرد، لر، عرب و ترکمن، شیوع افسردگى خفیف 
بیشــتر از 37 درصد است. شیوع افســردگى متوسط در 
بلوچ ها و عرب ها به ترتیب حدود 27 و 25 درصد اســت و 
شیوع افسردگى شدید در بلوچ ها بیش از 30 درصد گزارش 
شده است. طبق یافته هاى این مطالعه، افسردگى با درجات 
مختلف در سالمندان با قومیت فارس  45/4 درصد است در 
حالى که این میزان در ســالمندان سایر قومیت ها بیشتر 
است. ترك ها 50/3 درصد، ترکمن ها 54 درصد، لرها 59/4 
درصد، کردها 62 درصد، عرب هــا 77/8 درصد و بلوچ ها 

81/8 درصد مبتال به افسردگى بودند.

کدام قومیت هاى ایرانى افسردگى بیشترى دارند؟

سیدغضنفر موسوى، جانبازى که 35 سال و دو ماه و 27 
روز اســت نخوابیده، مهمان نهمین برنامه «جاذبه» بود. 
این برنامه تلویزیونى تولید مشــترك شبکه افق و مرکز 
رسانه ســازمان تبلیغات اسالمى است که هرشب ساعت 

21 پخش مى شود.
سیدغضنفر موسوى درباره زندگى خود در این شرایط گفت: 
«در طول 24 ساعت همیشــه خسته ام. من در هوشیارى 
مطلق زندگى مى کنم. خودم، خودم را هیپنوتیزم مى کنم تا 

بدنم کمى استراحت کند. پزشکى هر علمى که داشت روى 
من پیاده کرد، اما نتوانست من را بخواباند. من وارد خلسه 
مى شوم، اما کامًال هوشیار هستم و زمانى که مى خواهم 
صبح را شروع کنم، با خستگى و به زحمت صبحم را شروع 
مى کنم.» موســوى ادامه داد: «گاهــى غبطه مى خورم 
که من زیر آتش توپخانه دشــمن مى خوابیدم، اما امروز 

نمى توانم بخوابم.»
این جانباز اعصاب و روان اضافه کرد: «در ســال 64 که 
عراق فاو را بمباران شــیمیایى کرد، من نفس که کشیدم 
به دلیل تنفس گاز خردل سیستم عصبى ام به هم ریخت. 
نمى توانستم راه بروم، به بیمارستان که رسیدم اشهدم را 

خواندم.»
او ماجراى جانبازى خود را این گونه شرح داد: «سال 65 بعد 
از اینکه درمان ها به نتیجه نرسید، شوك الکتریکى به من 
دادند و سیستم مغز من که تا آن موقع با دارو تسکین پیدا 
کرده بود، بعد از شوك به هم ریخت و از حالت خواب و بیدار 

به هوشیارى مطلق تغییر کرد.»/3063

جانبازى که 35 سال است نخوابیده

شــنیده  ها حاکى اســت ســازمان هواپیمایى ترکیه 
در اطالعیــه اى از ممنوعیــت ورود هواپیماهــاى 
شــرکت  هاى ایرانى به فرودگاه  هاى این کشــور و 
همچنین توقف پــرواز هواپیماهاى ایرالین ترکیه  اى 
میان فرودگاه هاى دو کشــور از امروز یک شــنبه 13 
مهر خبر داده است. گرچه زمزمه  هایى مبنى بر تالش 
مقامات ارشد صنعت هوانوردى ایران براى تغییر نظر 
ترکیه  اى ها به گوش مى  رســد اما بــا توجه به اینکه 
اطالعیه  مذکور به دست کلیه  شرکت  هاى هواپیمایى 
ایرانى و ترکیه  اى داراى پرواز میان دو کشــور رسیده، 

احتمال توقف مجدد پروازها بسیار باالست.
جالب آنکه علیرغم آنکه سازمان هواپیمایى ترکیه، علت 
ممانعت از انجام پروازهاى مســتقیم میان ایران و این 

همسایه شمال غربى را شدت یافتن موج جدید کرونا 
در ترکیه اعالم کرده، اما از توقف پروازهاى قطرى به 
فرودگاه استانبول خبرى نیست و این شرکت هواپیمایى 
همچنان اقدام به فروش بلیت پــرواز تهران-دوحه-

استانبول به صورت دوبار در هر شبانه روز مى  کند.
قیمت بلیــت پروازهاى تهران-اســتانبول با ایرالین 
قطرى در حال حاضر از ارقام 60 تا 70 میلیون تومانى به 
هشت تا 15 میلیون تومان کاهش یافته است که گفته 
مى شود علت آن، صدور مجوز برقرارى پرواز مستقیم 
میان تهران-استانبول بوده و اگر این ادعا صحت داشته 
باشــد، باید دید آیا ایرالین قطرى بار دیگر نرخ بلیت 
پروازهاى تهران-دوحه-استانبول را به ارقام سرسام 

آور باالى 60 میلیون تومان برمى  گرداند یا خیر؟

توقف مجدد پروازهاى ایران-ترکیه از امروز

پنج شــنبه شــب اخبارى مبنى بر ابتالى رئیس جمهور 
آمریکا، «دونالد ترامپ» و بانــوى اول آمریکا، «مالنیا 
ترامپ» به کرونا منتشــر و توسط شخص دونالد ترامپ 
تأیید شد. جهان نیز منتظر گزارشــى از احساس واقعى 

رئیس جمهور در پى تشخیص بیمارى وى بود.
کمتر از 24 ســاعت بعد از اعالم ابتالى ترامپ به کرونا 
روزنامه «واشنگتن پست» گزارش داد که بیش از 30 هزار 
کاربر توییتر، توییت و بازتوییت نظریه هاى توطئه در مورد 
بیمارى ترامپ را منتشر کرده اند. «آیا دموکرات ها دونالد 
ترامپ را آلوده کردند؟»، «آیا ترامپ وانمود مى کند بیمار 
شده است؟»،  «شاید در تالش اســت که مجبور نشود 

دوباره در بحث با "جو بایدن" شرکت کند؟» و...
بعد از گذشت 17 ساعت ترامپ با انتشار ویدیویى در توییتر 
درحالى که در اتاقى در کاخ سفید ایستاده بود و کت  و شلوار 
و کراوات بر تن داشت در بخشــى از سخنان خود گفت: 
«من مى خواهم از همه بخاطر پشتیبانى فوق العاده تشکر 
کنم. من به بیمارستان والتر رید مى روم، فکر مى کنم خوبم 
اما مى خواهیم مطمئن شویم که همه چیز خوب است...».

کاخ سفید هم اعالم کرده که بعد از کمى تب، گرفتگى بینى و 
سرفه، رئیس جمهور ایاالت متحده براى آزمایش هاى بیشتر 
به بیمارستان منتقل شده است. در بیانیه کاخ سفید آمده است 
که انتظار مى رود ترامپ «چند روزى» را در بیمارستان بماند 
و از آنجا به کارهایش رسیدگى کند. همچنین کاخ سفید تأیید 
کرده که ترامپ قدرت خــود را به معاونش «مایک پنس» 

تفویض نکرده است.
 این در حالى بود که نظریــه هاى توطئه بالفاصله بعد از 
پخش شدن ویدیوى ترامپ درباره جعلى بودن یا نبودن آن 
آغاز شد، طرفداران و مخالفان هر دو نظرات خود را ارائه 
کردند. اما چه کسى بهتر از یک متخصص در مورد پیام 

ویدیویى ترامپ نظر خود را ارائه مى کند؟
دکتر «رنه کار»، کارشناس زبان بدن و روانشناس درباره 
نشانه هاى ظریفى که ممکن اســت ترامپ در پیام خود 

حذف کرده باشــد، توضیح داد: «او در این توییت از زبان 
بدن فروتنانه استفاده مى کند. در آغاز دست هاى خود را به 

سمت پهلو باز کرد و با حرکتى تسلیم در برابر تشخیص و 
همچنین انتقادات آینده  مقابله اش با کرونا را بیان کرد. 
در پایان، ترامپ تالش مى کند تا با صاف کردن شانه ها 
آرامش خود را به دست آورد و حضور پررنگى را به نمایش 
بگذارد و به همه قــدرت خود را گوشــزد و توانایى خود 
را براى جبران مهربانى به عموم مــردم یادآورى کند و 

مى گوید: "من هرگز این را فراموش نمى کنم".»
«گاردین» هم گزارش داد: «ترامــپ که تحت درمان 
آزمایشــى با چندین آنتى بادى قرار دارد، ظاهراً به اندازه 
کافى خوب اســت و مى تواند وظایف ریاست جمهورى 
خود را از تخت بیمارستان انجام دهد. اما ظاهراً حتى بعد 
از تماشاى فیلم ترامپ، همه حرف رئیس جمهور را قبول 

نمى کنند.»
درحالى که کاخ سفید اصرار دارد ترامپ «خسته است اما 
روحیه خوبى دارد»، روزنامه نگار «جیم آکوستا»، داستان 
دیگرى را روایت مى کند. خبرنگار ارشد CNN کاخ سفید 
گزارش داد که مشــاور ترامپ گفته است: «این بیمارى 
جدى است.» به گفته آکوستا، این مشاور، رئیس جمهور 
را «بسیار خسته»، «بى حال» و «داراى برخى مشکالت 
 CNN تنفسى» توصیف کرد. منابع خبرى همچنین به
گفته اند که حال دونالد ترامپ بسیار بدتر از مالنیا ترامپ، 
بانوى اول اســت. آنها تأیید کرده اند که رئیس جمهور 
ایاالت متحده احساس خستگى مى کند اما شرایط کلى 

او رو به وخامت نیست.
بدبینى ها نسبت به ویدیوى منتشرشــده نیز وجود دارد؛ 
افراد مشکوك در شبکه هاى اجتماعى معتقدند که فیلم 
ضبط شــده ترامپ، قبل از عزیمت به والتررید یا جعلى 
اســت. یکى از بدبینان ترامپ در توییتر گفت: «عجیب 
است که او قادر به اظهارنظر 15 ثانیه اى به صورت زنده 

نیست.»/3066

شرایط «ترامپ» بعد از ابتال به کرونا وخیم نیست اما داراى مشکالتى است

نگاه جهان به «والتر رید»

رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در یزد در واکنش به برخى 
انتقادها و اعتراض ها نسبت به سفر سفیران انگلیس، سوییس 
و دانمارك به استان یزد تأکید کرد سفر سفیران انگلیس و 

دانمارك به این استان کامًال گردشگرى است و بدون دعوت 
مقامات رسمى صورت مى گیرد.

این در حالى است که روزنامه «کیهان» اعتراض چند تشکل 
دانشجویى و امام جمعه موقت میبد را در این زمینه منعکس 
و تأکید کرد مردم انقالبى یزد به این سفر سفیران سه کشور 

اروپایى اعتراض کرده اند.
حمیدرضا سالک، رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در یزد 
گفت: سفیران کشورهاى خارجى در ایام تعطیالت خواستار 

سفر به مناطق مختلف کشور هستند و این یک مسئله طبیعى 
به شمار مى آید. سفر سفیر انگلیس و دانمارك به یزد نیز در این 
چارچوب بوده و به هیچ عنوان سفر رسمى نیست و به دعوت 
مقامى صورت نگرفته است. وى افزود: سفیران درخواست 
سفر به مناطق مختلف را به وزارت خارجه اعالم مى کنند و 
این وزارت نیز نظر خود را اعالم مى کنــد و در صورتى که 
مشکلى وجود نداشته باشد، سفر نیز بى مانع است. به گفته 
وى سفر ســفیر انگلیس و دانمارك به یزد از چند روز پیش 

درخواست شده و ما این مسئله را به اطالع مسئوالن استان 
رسانده بودیم.

سالک افزود: آنها به همراه همسران خود به استان یزد سفر 
مى کنند و در این ســفر نیز راهنماى گردشگر همراهشان 
خواهد بود و اماکن گردشگرى را به آنان معرفى مى کند. با 
توجه به اینکه یزد در سال 2017 به عنوان شهر جهانى معرفى 
شده است سفیران و کارمندان سفارتخانه هاى خارجى تمایل 

دارند از این شهر بازدید کنند./3062

ماجراى سفر خانوادگى 
سفراى انگلیس، سوییس 

و دانمارك به یزد 
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انفجار مرگبار در شهرضا 
انفجار در یک واحد تولیدى در شهرك صنعتى رازى 
در شهرضا موجب کشته شدن یک جوشکار شد. مدیر 
حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
این حادثه ساعت 11 و 45 دقیقه شنبه (دیروز) به اتاق 
فرمان اورژانس 115 اعالم و یک واحد آمبوالنس به 
محل وقوع حادثه اعزام شد.   غفور راستین افزود: در 
این حادثـه مخزن روغن صنعتى هنگام جوشـکارى 
منفجر شـد که براثر آن جوشـکار در دم جـان خود را 
از دسـت داد. مدیرکل مدیریـت بحران اسـتاندارى 
اصفهان هم گفت: این مخزن خالى از روغن بود اما به 
دلیل تجمع گاز در داخل مخزن، جوشـکارى موجب 
انفجار شد.  منصور شیشه فروش افزود: در این حادثه 

کارگر 45 ساله جان خود را از دست داد.

تشخیص کرونا در 15 دقیقه
محققان پژوهشکده زیست فناورى دانشگاه صنعتى 
اصفهـان موفق بـه سـاخت کیـت شناسـایى کرونا 
جهت تشـخیص این بیمارى در زمـان 15 دقیقه و با 
هزینه اى بسـیار کمتر از روش هاى معمول شـدند. 
رئیس پژوهشـکده زیسـت فناورى دانشگاه صنعتى 
اصفهان اظهار کرد: براسـاس مأموریت اسـتاندارى 
اصفهان به دانشـگاه صنعتـى اصفهان بـراى انجام 
طرح ساخت کیت تشخیص سـریع کرونا در راستاى 
پیشـگیرى و مبـارزه با ایـن بیمـارى، پژوهش هاى 
مربوط به این نوع کیت نوارى پیشـرفته و مقرون به 
صرفه طى مدت زمان شـش ماه انجام و به تولید این 

محصول منجر شد./3075

آغاز بارندگى ها از امروز
کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
گفت: بارش هاى پاییزى نیمه غربى و شمالى اصفهان 
را از یکشـنبه (امروز) فرامى گیرد. آسـیه آقایى اظهار 
کرد: نقشـه هاى هواشناسـى بیانگر جوى به نسـبت 
ناپایدار در سطح استان اصفهان تا اواسط هفته جارى 
اسـت بر این اسـاس آسـمان بسـیارى از مناطق در 
این مـدت ابـرى و گاهـى افزایـش ابـر، وزش باد و 
بارش هاى پراکنده بـه ویژه در نیمه  غربى و شـمالى 

استان پیش بینى مى شود.

هزار متر عملیات لوله گذارى
به گـزارش روابط عمومـى آبفا منطقه 6، بـا توجه به 
اجـراى پـروژه عمرانى تقاطع غیرهمسـطح شـهید 
سلیمانى توسط شهردارى اصفهان و همچنین اتمام 
عملیات لوله گذارى به اقطار 200 و 300 میلى مترى 
فوالدى به طول 2 هزار متر جهت بهبود و تامین فشار 
آب شـهرك مروارید ومناطق خاتون آبـاد و کارخانه 
قند، اتصال خـط قدیم لوله 200 میلـى مترى به خط 
جدید 300 میلى مترى انجـام و این پروژه مورد بهره 

بردارى قرار گرفت./3076

صفر شدن ذخیره پالسما
مجید زینلى، مدیـرکل انتقال خون اسـتان اصفهان 
گفت: روزانه حـدود 25 واحد پالسـماى کوویدى در 
مرکز اهداى خون اصفهان دریافت مى شود و تاکنون 
حدود 600 واحد پالسـما اهدا شده است ولى در حال 
حاضر ذخیره آن در استان صفر است. وضعیت ذخیره 
خون استان اکنون طبیعى اسـت، اما اگر روند اهداى 
خون همچنان کاهشى باشد با مشکل روبرو خواهیم 

شد./3077

شناسایى142 
شکارچى غیر مجاز 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
از شناسایى 142 شکارچى غیر مجاز در شش ماه اول 
امسـال در این منطقـه خبرداد. مرتضى جمشـیدیان 
افزود:  از ایـن متخلفان 16 قبضه سـالح غیرمجاز و 
35 قبضه سالح مجاز کشـف و ضبط شد. وى گفت: 
در این مدت 48 مورد شـکار غیرمجـاز پرندگان و42 
مورد شکار غیرمجاز پسـتانداران رسیدگى و برخورد 

قانونى شد./3078

خبر

زمان توقفات ناشى از حمل ســرباره در کوره هاى قوس 
الکتریکى فوالد مبارکه، با ثبــت تعویض تعداد 20 هزار و 
793 پاتیل سربارة کوره قوس الکتریکى و تعداد 2 هزار و 
832 پاتیل سربارة واحد عملیات ثانویه به 6 ثانیه به ازاى هر 
ذوب کاهش یافت. رئیس واحد حمل و فرآورى ســـربارة 
فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه کاهش حداکثرى توقفات در 
همۀ بخش هاى خطوط تولید و پشتیبانى، به ویژه در واحد 
حمل سرباره، نقش مؤثرى در کسب رکوردهاى اخیر داشته 
است، تصریح کرد: با دست یابى به این رکورد ارزشمند در 
نیمۀ نخست سال جهش تولید، درمجموع 20 هزار و 510 

ذوب محقق شد.

رحیم خلقى در ادامــه از کمبود و مشــکالت مربوط به 
تأمین قطعات مصرفى و یدکى مکانیســم هاى پاتیل بر، 
چالش سوراخ شدن پاتیل سرباره که به توقف تولید منجر 
مى شود، کمبود نیروى انســانى در فرایندهاى پشتیبانى 
و چالش ســرریز پاتیل هاى ســرباره به عنوان مهم ترین 

محدودیت هاى این حوزه نام برد.
وى خاطرنشــان کرد: از نتایج دســت یابى به این رکورد 
مى توان به رسیدن به تولید مطابق با اهداف تعریف شده و 
ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازى اشاره کرد؛ 
ضمن اینکه کسب این موفقیت ارزشمند موجب افزایش 

اعتمادبه نفس همکاران واحد سرباره شده است./3074

«بندیکت واتمبا» سفیر کشور کنیا در جمهورى اسالمى 
ایران با حضــور در غرفه ذوب آهن اصفهــان در نهمین 
نمایشگاه بین المللى فرصت هاى سرمایه گذارى معدن و 
صنایع معدنى، همکارى با ذوب آهن اصفهان را خواستار 

شد.
واتمبا در خصوص محصوالت فــوالدى ایران نیز گفت: 
بر اساس اطالعاتى که کســب کردم، تولیدات فوالدى 
کارخانه هاى ایرانى به ویژه ذوب آهن اصفهان، محصوالت 
باکیفیتى است و ما امیدواریم از این محصوالت در صنایع 

ساختمان، سدسازى و... استفاده کنیم.
مجید مرادیان، معاون روابط عمومی ذوب آهن اصفهان هم 

با تشریح فرایند و کیفیت محصوالت این شرکت، گفت: 
ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین شــرکت تولید کننده 
مقاطع طویل در غرب آسیا محصوالت خود را به پنج قاره 
دنیا صادر می کند. وي به تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 
پرداخت و گفت: ریل تولیدى در این شــرکت براســاس 
اســتاندارد جهانی صورت مى گیرد و با تولیدات مشــابه 

شرکت هاي اروپایی قابل رقابت است.
مرادیان با اشــاره به توانمندى هاى کارشناسان صنعت 
فوالد ایران تصریح کرد: درخواســت سفیر کشور کنیا به 
استحضار مدیریت عالى و مسئولین ذیربط در ذوب آهن 

اصفهان مى رسد.

 سفیر کنیا خواستار همکارى 
با ذوب آهن اصفهان شد

دستیابى به رکورد 
در فوالد مبارکه اصفهان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: افرادى 
بوده اند که در قبال پرداخت مبالغ قابل توجهى خواستار 
دفن اموات در بقاع متبرکه بوده اند، اما اداره اوقاف اجازه 

چنین کارى را نداده است.
حجت االسالم محمدحســین بلک در خصوص دفن 
بیمــاران کوویــد-19 در امامزادگان و واصل شــدن 
گزارش هــاى مردمى در این خصــوص، اظهار کرد: بر 
اساس دستورالعمل هاى ســازمان اوقاف و امور خیریه 

کشور از ابتداى شــیوع ویروس کرونا اعالم شد در بقاع 
و امامزادگان متوفیان کووید- 19 را دفن نمى کنیم. بر 
همین اساس در همه مواردى که پیش آمده به طور کامل 
هر جایى که اداره بهداشــت علت مرگ را کرونا اعالم 

کرده باشد، از دفن این جنازه ها ممانعت کرده ایم.
وى افزود: ممکن اســت در مواردى مســتنداتى که در 
اختیار اداره اوقاف در هنگام دفــن بوده، غیر از این بوده 
که فرد مبتال به کرونا بوده اســت. اداره اوقاف در مقام 

تشخیص نیست که جسد را کالبدشکافى و علت مرگ را 
مشخص کند و  مدارکى که براى اوقاف ارسال شده علت 
مرگ را کرونا ندانسته اند. البته این شایعه وجود دارد که 
اداره اوقاف براى درآمدزایى جنازه هاى افراد کرونایى را 
در امامزادگان دفن کرده که کامًال برخالف واقعیت است. 
افرادى بوده اند که در قبال پرداخت مبالغ قابل توجهى 
خواستار دفن این جنازه ها در بقاع متبرکه بوده  اند، اما اداره 

اوقاف اجازه چنین کارى را نداده است./3072

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در بازدید خود 
از اداره مخابرات شهرســتان لنجان گفت: توسعه 
ارتباطات و افزایش کیفیت شبکه و سرویس هاى 
مخابراتــى در صدر برنامه هــاى مخابرات منطقه 
اصفهان قرار داشته که با گسترش زیرساخت ها در 

حال اجراست.
ناصر مشــایخى در جریان این بازدید با اشــاره به 
لزوم دسترسى همه مناطق استان به سرویس هاى 
مخابراتى اظهار کرد: با وجود همه محدودیت هاى 
موجود در زمینه تأمین زیرساخت هاى مخابراتى و با 

تالش شبانه روزى همکاران ما در مخابرات منطقه 
اصفهان تمام ارتباطات مخابراتى اعم از ثابت و سیار 
در سراسر استان پایدار و در حال توسعه است. وى در 
این بازدید با تأکید بر اهمیت رضایتمندى مشتریان 
از کلیه سرویس هاى مخابراتى اظهار کرد: امروزه 
با توجه به نیــاز روزمره و حیاتى مردم به اســتفاده 
از ســرویس هاى ارتباطــى و مخابراتى، کارکنان 
مخابرات با تالش بى وقفه و مضاعف، تمام همت 
خود را براى کسب رضایتمندى تمام مشترکین در 

اقصى نقاط استان به کار بسته اند.

مدیرکل بهزیستى اصفهان گفت: بر خالف تصور 
عموم که فکر مى کنند کودکان کار در یک ساختار 
مافیایى و ســازمان یافته فعالیت مى کنند، چنین 

تشکیالت جدى در این استان نداریم.
مرضیه فرشاد افزود: بیشتر کودکان کار شناسایى 
شده در استان به ویژه در کالنشهر اصفهان به دلیل 
نیاز خانواده، حمایت و دلســوزى مردم براى آنها و 

اینکه محل درآمد خوبى براى خانواده هستند، این 
فعالیت را انجام مى دهنــد. وى با بیان اینکه برخى 
خانواده ها و افراد براى کودکان کار دلسوزى کرده 
و به آنها کمک مى کنند، تصریــح کرد: همین امر 
باعث مى شود تا خانواده هاى این کودکان، آنها را 
از خیابان بیرون نیاورند کــه باید این زنجیره، قطع

 شود./3073

ثبت نام حــدود 3000 اصفهانى در طرح مســکن 
محرومان نهایى شده است.

مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســالمى استان 
اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایى این طرح در 
1500 واحد مسکونى آغاز شده، گفت: بعد از امضاى 
تفاهمنامه و شناســایى افراد نیازمند و واحد هاى 
ناکارآمد، حدود 9500 نفر واجد شــرایط این طرح 

شناسایى شدند.
غالمحسین خانى افزود: از این تعداد، 3000 نیازمند 

که در اولویت بودند، ثبت نام شدند و عملیات اجرایى 
ساخت واحد مسکونى براى این افراد آغاز شد.

وى با بیان اینکه افراد متقاضى بسته به مقدار آورده 
خود، با استفاده از وام هاى ارزان قیمت و کمک هاى 
بالعوض اقدام به ساخت خانه هاى 40 تا 60 مترى 
و یا بیشتر مى کنند، از خیران خواست تا با کمک هاى 
نقدى و غیرنقدى خود (مصالح ســاختمانى) براى 
تسریع در پیشرفت عملیات ساختمان سازى مثل 

همیشه آستین همت باال بزنند.

امام جمعه خوانســار گفــت: تعزیه خوانى قودجان 
خوانســار با 300 ســال قدمت بزرگ ترین آیین 
تعزیه خوانى کشور است که امسال به دلیل بیمارى 

کرونا لغو شد.
حجت االسالم رســول خواجه کریمى اظهار کرد: 
تعزیه خوانى قودجان با 300 سال قدمت بزرگ ترین 
آیین تعزیه خوانى کشور اســت و هر سال در دهه 
آخر ماه صفر با شکوه خاصى در روستاى قودجان 
خوانسار برگزار مى شود و مشتاقان و عالقه مندان در 

این آیین سنتى حضور مى یابند، اما امسال به دلیل 
بیمارى کرونا برگزار نمى شود.

امام جمعه خوانسار تصریح کرد: در شرایط بحرانى 
حتى با تالش ســتاد برگزارى در راستاى رعایت 
کامل پروتکل هاى بهداشــتى کنترل خیل عظیم 
جمعیت اســتقبال کننده امکانپذیر نیست و بنا بر 
پیشنهاد ستاد کرونا این آیین بزرگ سنتى مذهبى 
برگزار نخواهد شد و در سال هاى آینده با شکوه تر از 

سال هاى دیگر نیز برگزار خواهد شد.

انحــراف تریلى حامــل الکل موجب ســوختگى 
12 نفر در کاشــان شــد و چند خودرو در این بین 

سوختند.
مدیر روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى کاشــان گفت: جمعه شب در پى 
دریافت گزارشــى مبنى بر بروز حادثه اى جاده اى، 
تیم هاى عملیاتى اطفاى حریق و امداد و نجات به 
محل واقع در 15 کیلومترى اتوبان کاشــان-نطنز 

اعزام شدند.

روح ا... فدائى بیان کرد: بر اساس مشاهدات عینى 
در جریان این حادثه الستیک تریلر در حال حرکت 
دچار ترکیدگى و دو مخزن الکل به بیرون پرت شد 
که پس از برخورد با یک دســتگاه خودروى پیکان 

موجب آتش سوزى شد. 
وى اضافه کرد: شــعله هاى آتش در نهایت به یک 
دستگاه خودروى پژو 206 و پرایدى که در آن مسیر 
بودند نیز سرایت کرد و موجب سوختگى 12 نفر از 

سرنشینان این خودروها شد.

توسعه ارتباطات، دغدغه اصلى مخابرات اصفهان

تشکیالت مافیایى کودکان کار در اصفهان نداریم

از مسکن محرومان چه خبر؟

آیین 300 ساله تعزیه خوانى خوانسار لغو شد

الکل 12 نفر را در اتوبان کاشان به آتش کشید

دفن متوفیان کرونا در امامزادگان صحت ندارد

دو روز بعد از اعمال محدودیت هاى یک هفته اى در استان، 
استاندار اصفهان روز شنبه در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس 
ستاد ملى مقابله با کرونا با حضور رییس جمهورى گفت 
که وضعیت رعایت پروتکل هاى بهداشتى بنا به گزارش 
مسووالن وزارت بهداشت و درمان در این استان بدتر از 
سایر نقاط کشور است. این در حالى است که سخنگوى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان دیروز اعالم کرد هیچ یک 
از شهرستان هاى اســتان اصفهان از نظر شیوع ویروس 

کرونا در وضعیت سفید نیست.
آرش نجیمــى به اســتناد اطالعات مندرج در ســامانه 
«ماســک» وزارت بهداشــت گفت کــه در حال حاضر 
شهرستان هاى اصفهان، خمینى شهر، فالورجان، مبارکه، 
نجف آباد، تیران و کرون، نطنز، کاشان، گلپایگان، خوانسار، 
فریدن، چادگان، ســمیرم و نائین از نظر شیوع  کرونا در 

وضعیت قرمز هستند.
اما دیروز استاندار اصفهان در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس 
ستاد ملى مقابله با کرونا وضعیت استان را نامناسب اعالم 
کرد. آنطور که عباس رضایى گفته اســت: در این جلسه 
که طبق معمول از هر اســتانى گزارش داده مى شــود، 
میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى اصفهان نسبت به 
استان هاى دیگر در اصفهان کمتر بود که این مهم یکى از 

دالیل شیوع کرونا در این استان است.
وى ادامه داد: از دیگر دالیل ذکر شده در وضعیت نامطلوب 
استان به لحاظ شیوع کرونا به برگزارى بعضى از مراسم 
مذهبى و رعایت نکردن پروتکل هاى بهداشتى و همچنین 
بى توجهى اصناف نســبت به رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى اشاره شد اما  وضعیت ادارات استان بدتر از سایر 

استان هاى کشور نبود.
استاندار اصفهان افزود: بعضى از فعالیت ها در هفته جارى 
در استان تعطیل شــد ولى باز مشاهده مى شود که برخى 
رعایت نمى کنند و بر این اســاس از مردم فهیم اســتان 
درخواست و استدعا مى شود که خودشان به کمک ما بیایند 
و اگر در خیابان با مواردى برخورد کردند با رعایت احترام و 
ادب و حفظ شئونات افراد و به دور از هرگونه برخورد تندى 

تذکر بدهند.
محدودیت هاى جدى

معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان با بیان اینکه براى 
انجام عملیات ضدعفونى دوباره معابر شهر آمادگى کامل 
وجود دارد اظهار کرد: به منظور پیشگیرى از انتشار ویروس 
کرونا شهردارى همچون گذشته با استفاده از تمام توان 

خود در این زمینه اقدام خواهد کرد.
حســین امیرى افزود: با توجه به مصوبات ستاد کروناى 
اســتانى و ممنوعیت پیاده روى اربعین و برگزارى مراسم 
مرتبط هیچ گونه مجــوز برگزارى ایســتگاه صلواتى و 
توزیع نذرى صادر نخواهد شد؛ همچنین از فعالیت تمامى 
اغذیه فروشى ها و دستفروشــان داخل پارك ها ممانعت 

شده و اغذیه فروشى هاى داخل پارك ها تعطیل مى شود.
وى با اشاره به کاهش روشنایى در پارك ها گفت: روشنایى 
پارك ها به میزان 60 درصد با رعایت مسائل ایمنى و امنیتى 
کاهش یافته و تمامى مجموعه هاى ورزشى و اسباب بازى 

سطح پارك ها براى استفاده نکردن مسدود مى شود.
معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان اظهار کرد: 
ورودى هاى پارك هاى صفه و ناژوان مســدود شــده و 
از هرگونه تجمع افــراد و خانواده ها در میــدان امام (ره) 

جلوگیرى مى شود.
وى با اشاره به تعطیلى فعالیت تمام باشگاه ها، استخرها و 
موزه ها تا اطالع ثانوى گفت: فعالیت روز بازارها و بازارهاى 
روز محلى ممنوع شده و ضدعفونى و رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى در میادین میوه و تره بــار (ورودى، خروجى و 
تاالرهاى فروش) به جد و با دقت بیشتر اجرایى خواهد شد.

جریمه خودرو هاى متوقف شــده حاشیه 
مراکز تفریحى

رییس پلیس راهور فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
گفت: طبق تصمیم ستاد استانى مقابله با کرونا در شرایط 
بحرانى کرونــا در اصفهان، درصورتى که شــهروندان 
خودرو هاى خود را در حاشــیه زاینده رود، بوســتان ها و 
مراکز تفریحى پارك کرده باشند براى آنان اعمال قانون 

و جریمه مى شوند.

وى شــرایط کنونى کرونا را طبق اعالم دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان نگران کننده دانســت و گفت: با وجود 
تصمیم گیرى ستاد کرونا از ممنوعیت ورود شهروندان به 
بوستان ها و تفرج گاه ها، شاهد توقف گسترده خودرو ها در 
حاشیه کوه صفه در بزرگراه بودیم و این نشان از بى توجهى 
مردم به رعایت کردن شــیوه نامه هاى بهداشتى و پرهیز 

نکردن از اجتماع است.

ورود به اتوبوس  بدون ماسک، ممنوع
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه هم 
گفت: باتوجه به شرایط کرونایى امروز و با کاهش تقاضاى 
ســفر باید تعداد ناوگان نیز کاهش پیدا کند، اما ضرورت 
رعایت فاصله گذارى اجتماعى و زمان یک هفته اى طرح 
تعطیلى بعضى مشاغل فعًال نسبت به کاهش ناوگان اقدام 
نخواهد شد. ســید عباس روحانى اظهارکرد: استفاده از 
ماسک و رعایت فاصله اجتماعى در ناوگان حمل و نقل 
عمومى الزامى بــوده و این اقدام به ویژه در اســتفاده از 

اتوبوس ها باید با دقت بسیار، بررسى و پیگیرى شود.
وى تصریح کرد: بر اســاس دســتورالعمل صادر شده، 
شرکت واحد اتوبوسرانى شرایطى را فراهم مى کند که در 
باجه هاى شارژ کارت بلیط اتوبوس در ایستگاه ها نسبت 
به ارائه ماسک استاندارد به قیمت مناسب اقدامات الزم 
بشود. وى تاکید کرد: استفاده از ماسک توسط مسافران در 
اتوبوس هاى شهر اجبارى است، در غیر این صورت از سوار 

شدن آنها ممانعت خواهد شد.

تعطیلى آموزش هاى حضورى آموزشگاه ها 
مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
در اصفهان و خمینى شهر دســتور تعطیلى آموزش هاى 
حضورى را اعالم کرده ایم، اما اگر آموزشگاه هایى در بستر 
مجازى فعالیت دارند، در این دوران مى توانند ادامه فعالیت 
دهند. آرش اخوان طبسى اظهار کرد: آموزش هاى حضورى 
مراکز فنى و حرفه اى دولتــى، نیمه دولتى و خصوصى به 
مدت یک هفته و حتى در صــورت تمدید تا اطالع ثانوى 

تعطیل است.

 استاندار با اشاره به گزارش هاى رسیده به ستاد ملى مقابله با کرونا تأکید کرد

رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
دراصفهان، بدتر از سایر نقاط کشور

آرمان کیانى
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بازیگر سریال «زمین گرم» درباره چگونگى حضورش 
در این سریال و تجربه همکارى با سعید نعمت ا... در 

اولین تجربه کارگردانى اش سخن گفت.
دنیا مدنى بیان کرد: چند بارى به پروژه هایى که سعید 
نعمت ا... به عنوان فیلمنامه نویس فعالیت داشت رفته 
بودم اما نمى شــد همکارى کنم تا اینکه در سریالى 
که خودش کارگردانى کرد این طلســم شکسته شد. 
شــنیده بودم که نعمت ا... سختگیر اســت و سلیقه 
متفاوتى نسبت به باقى کارگردانان دارد. براى همین 
با ترس و لرز سر صحنه رفتم اما با شخصیت متفاوتى 
مواجه شدم که صبور است، با بازیگر همراه است و او 

را هدایت مى کند.
مدنى درباره ادبیات و لحن دیالوگ هاى سریال هاى 
نعمت ا... اظهار کرد: دایره لغــات نعمت ا... در زندگى 
عادى و در ارتباط با دیگران هم فرق مى کند و نگاه و 
دیدگاه خودش را دارد. کنار هم قراردادن برخى واژگان 
در دیالوگ هاى نعمت ا... گاهى براى بازیگر ســخت 
مى شود. خودش معتقد است براى بازیگران تازه کارتر 
مثل من فک را راه مى اندازد که درســت هم هست و 
از این حیث فکر مى کنم گفتن دیالوگ هاى نعمت ا... 

خودش نوعى تمرین بیان است.
مدنى کــه اولین تجربــه جــدى اش در بازیگرى 

تلویزیون به سریال «رهایم نکن» به کارگردانى 
محمدمهدى عسگرپور برمى گردد درباره اینکه 

چقدر بعد از آن سریال پیشنهادهاى مختلف 
داشته است، گفت: از خوش اقبالى من بود 

که توانستم در ســریالى به کارگردانى 
محمدمهدى عســگرپور بازى 

کنم که قصه اش با یک 
مهــم  چالــش 

مواجه بود. 

قصه این سریال سکانســى از تجاوز داشت که براى 
اولین بار در تلویزیون به تصویر کشیده مى شد. خیلى ها 
هم واکنش داشــتند و مى گفتند از پس آن نقش و آن 
موقعیت برآمــده ام چون چنین نقشــى را در دیالوگ 
نمى توان گفت؛ با این حال، تصور مى کردم این تالش 
بیشتر دیده شود و پیشنهادهاى مختلفى بعد از آن به 
من ارائه مى شود اما برخالف تصورم خیلى زمان برد تا 

پیشنهادهاى دیگرى برسند.
وى درباره این چند سال فاصله تا امروز که دوباره در 
«زمین گرم» بازى مى کنــد، گفت: در این مدت چند 

بارى هم قرار شــد با کارگردانان مختلف کار کنم اما 
در مواردى بــه دلیل ماجراهاى مالى نمى شــد چون 
میزان دستمزدهاى پیشنهادى کم بود و یا با چند تئاتر 

تداخل داشت.
مدنى درباره دســتمزدهاى بازیگران تازه کار اضافه 
کرد: دســتمزدهایى که به ما پیشنهاد مى شود گاهى 
از دستمزد تئاتر هم کمتر است. این دستمزدها براى 
بازیگرانى که مشــخصًا براى تلویزیون کار مى کنند 

مناسب است.
این بازیگر که دختر رؤیا تیموریان است درباره اینکه 
چقدر ممکن است حضورش در ســینما و تلویزیون 
محصول روابط خانوادگى دانسته شود، گفت: من 
هر کار و تالشى هم از سوى خودم انجام 
دهم باز هم این تصور اشتباه وجود 
دارد. اتفاقًا مــن در آثارى حضور 
داشتم که رؤیا تیموریان در آنها 
نبوده است که بخواهد تماس 
بگیرد و من را به تهیه کننده 
و کارگردان پیشنهاد بدهد. به 
ویژه که او اصًال چنین اخالقى 
نــدارد. من خودم احســاس 
مى کنم باید زمــان بگذرد تا 
بتوانم خود را اثبات کنم و این 

تصور را بر هم بزنم.
بازیگر «زمین گــرم» اضافه کرد: 
اتفاقاً اگر این تصور که خانم تیموریان 
مرا حمایت مى کند و بــا ارتباط برایم 
نقش مى گیرد واقعى بود من االن خیلى 
جلوتر بودم. ذهنیت غلطــى وجود دارد 
که دختر جوانى که به طور مثال مهندســى 
برق خوانده و بعد به آموزشگاه رفته است، بیشتر 
حرفه اى اســت تا من که در پشت صحنه تئاتر بزرگ 
شــده ام. خانواده ام هنرى بوده اند و تا به حال یک 
فیلم براى تفریــح ندیده ام و هر بــار فیلمى با 
اعضاى خانواده دیده ایــم آن را با هم تحلیل 

کرده ایم./3060

دختر رؤیا تیموریان از تجربه بازى در «زمین گرم» مى گوید

دنیا مدنى: با سفارش مادرم 
بازیگر نشدم

طور مثال مهندســى 
گاه رفته است، بیشتر 
ت صحنه تئاتر بزرگ 
ه اندا و تا بها حالال یکک
فیلمىل بابا ار فا و هره بــب مم
یللیل ببا همم تح نم آنر را ـم

با ترس و لرز سر صحنه رفتم اما با شخصیت متفاوتى 
مواجه شدم که صبور است، با بازیگر همراه است و او 

را هدایت مى کند.
مدنى درباره ادبیات و لحن دیالوگ هاى سریال هاى 
نعمت ا... اظهار کرد: دایره لغــات نعمت ا... در زندگى

عادى و در ارتباط با دیگران هم فرق مى کند و نگاه و 
دیدگاه خودش را دارد. کنارهم قراردادنبرخى واژگان

در دیالوگ هاى نعمت ا... گاهى براى بازیگر ســخت 
خودش معتقد است براىبازیگران تازه کارتر مى شود.

مثل من فک را راه مى اندازد که درســت هم هست و 
از این حیث فکر مى کنم گفتن دیالوگ هاى نعمت ا... 

خودش نوعى تمرین بیان است.
تجربــه جــدى اش در بازیگرى مدنى کــه اولین

تلویزیون به سریال «رهایم نکن» به کارگردانى 
محمدمهدى عسگرپور برمى گردد درباره اینکه 

چقدر بعد از آن سریال پیشنهادهاى مختلف 
داشته است، گفت: از خوش اقبالى منبود
که توانستم در ســریالى به کارگردانى 

محمدمهدى عســگرپور بازى 
کنم که قصه اش با یک 

ه ش ال

این بازیگر که دختر رؤیا تیموریان«زمین گرم» بازى مى کنــد، گفت: در این مدت چند 
س چقدر ممکن است حضورش در
محصول روابط خانوادگىدانس
هر کار و تالشى هم
هم این باز دهم
دارد. اتفاقًا مـ
داشتم که ر
نبوده است
م بگیرد و
و کارگردا
ویژه که او
نــدارد. م
مى کنم با
بتوانم خود
تصور را بر هم
بازیگر «زمین
اتفاقاً اگر این تصو
مرا حمایت مى کند
نقش مى گیرد واقعى
جلوتر بودم. ذهنیت
هط که ان دخت که مهــم  چالــش 

مواجه بود. 
که دختر جوانى که به ط
برق خوانده و بعد به آموزشگ
حرفه اى اســت تا من که در پشت
نرى بوده ام ها اده ا خانوا شــده ام.ا
ندیدهدیده امام ـح نح ی تفریـف اى تاى لم برب فیلف
یایــمم وانواده دییده  ىاى خ اعض

کرده ایم./3060

عبدا... اسکندرى، گریمور کشورمان تصویرى دیدنى از 
گریم پوالد کیمیایى در «گشت ارشاد 3» را به اشتراك 

گذاشت.
فیلم ســینمایى «گشت ارشــاد» به کارگردانى و تهیه 
کنندگى سعید سهیلى به سومین فصل خود رسید و در 
اولین روزهاى تابستان مقابل دوربین رفت و بعد از دو ماه 
تصویربردارى در شهریور ماه به ایستگاه پایانى رسید. 
پوالد کیمیایى و ساعد سهیلى دو بازیگر فصل هاى قبلى 
این فیلم هســتند که در فصل جدید هم مقابل دوربین 
رفتند. «گشت ارشاد» از فیلم هاى پرطرفدار چند سال 
اخیر سینماست که در فصل جدید هم با انتشار تصاویرى 
از گریم بازیگران، طرفداران «گشت ارشاد» به تماشاى 

این فیلم مشتاق تر شدند.
پوالد کیمیایى، بازیگر نقش «عطا» و ســاعد سهیلى 

بازیگر نقش «حسن» در فیلم «گشت ارشاد» هستند 
که در ســه فصل این فیلم ســینمایى حضور داشتند و 
برخالف دو فصل قبل خبرى از حضور حمید فرخ نژاد در 
فصل سوم این فیلم سینمایى نیست و امیر جعفرى یکى 

از بازیگران نقش اصلى قصه است.
بهنام بانى، خواننده پاپ هم بازیگر جدیدى است که به 
«گشت ارشاد 3» پیوسته است و با گریمى دیدنى در این 

فیلم به ایفاى نقش مى پردازد.
داســتان «گشــت ارشــاد 3» از این قرار اســت که 
«عطا» و «حســن» بعد از ســال ها از خارج از کشور 
برگشته اند و سوداى خوانندگى و انتشار آلبوم در سر دارند 
اما مشکالت مالى اجازه ساخت آلبوم را به آنها نمى دهد 
و همین موضوع سبب مى شود تا به فکر دزدیدن یک 
زمین دار بزرگ مى افتند و این کار راهى براى نزدیک 

شدن به مقصودشان است اما ماجراهاى پر فراز و نشیبى 
در این میان شکل مى گیرد.

پیش تولید فیلم سینمایى «خائن کشى» به کارگردانى مسعود کیمیایى و تهیه کنندگى 
على اوجى آغاز شد.

امیر آقایى که سال گذشته براى بازى در «شناى پروانه» موفق به کسب سیمرغ بلورین 
شد نخستین بازیگرى است که حضورش در «خائن کشى» قطعى شده تا براى نخستین 

بار جلوى دوربین کیمیایى برود.
مسعود کیمیایى در سى امین ساخته خود، زندگى «مهدى بلیغ» مشهورترین سارق 
و کالهبردار ایرانى را به تصویر مى کشــد. بلیغ معروف ترین خالفــکار تهران بود؛ 
خالفکارى که قصه هایش مشهور است و دستکم دو قصه اش را تهرانى هاى قدیمى 

خیلى خوب مى دانند. یکى از کالهبردارانى که حتى کاخ دادگسترى را هم فروخت!
این فیلم چند بازیگر مطرح دیگر دارد که طى روزهاى آینده معرفى مى شوند تا نخستین 

نمایش «خائن کشى» در جشنواره فیلم فجر باشد.

نادر فالح کــه این روزها مشــغول بازى در 
سریال «جشــن سربرون» اســت، از نقش 
خود در این مجموعه و ویژگى هاى آن سخن 
گفت. این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر که 
این شب ها سریال «زمین گرم» به کارگردانى 
ســعید نعمت ا... با بازى او در حال پخش از 
شبکه 3 اســت و مشــغول بازى در سریال 
«جشن سربرون» به کارگردانى مجتبى راعى 
نیز است درباره نقشى که در «جشن سربرون» 

ایفا مى کند، گفت: شــخصیت 
«سرخو» کدخداى یکى 

از طایفه هــا را در این 
بازى  مجموعــه 
مى کنم. داستان 
سریال حول محور 
دو طایفه مى گذرد 
که نقش کدخداى 

دیگر طایفه برعهده 
حسین محجوب است و 

بیشترین تقابل من با «بهادر» 
است چراکه با سن و سال باالیى که دارم به 

خواستگارى دختر «کدخدا بهادر»، کدخداى 
طایفه «پوسان» مى روم و...

وى ادامه داد: «ســرخو» شــخصیتى است 
منفى، کینه توز و قدرت طلب که قصد دارد 
به مراتب باال برســد و به دنبال انتقام گیرى 
است . «سرخو» و «بهادر» به عنوان کدخدا 

مشــکالتى را با خان که محمــود پاك نیت 
نقش آن را بازى مى کند، دارند و این تقابل ها 
و جدال ها دیدنــى و در عین حال عبرت آموز 

است.
این بازیگر درباره دالیل خود براى پیوستن 
به گروه بازیگران این سریال گفت: ماجراى 
«جشن سربرون» مربوط به زمان مشروطه 
است که من چنین نقشــى و در این مقطع 
زمانى بازى نکرده بودم. «سرخو» یک ایالتى 
است؛ مرد بیابان، ســیاه چادر و 
سوار بر اســب که برایم 
جــذاب اســت. وى 
درباره داشتن لهجه 
یا گویش خاصى 
براى ایفاى نقش 
گفت:  «سرخو» 
لهجــه و گویش 
هیچ منطقــه اى را 
نداریم اما گفتار ویژه اى 
براى نگارش دیالوگ ها نوشته 

شده که آهنگین است.
وى در پایان به آسیب دیدگى اش در مجموعه 
«جشن سر برون» اشــاره و مطرح کرد: در 
این مجموعه دو بار از اســب به زمین افتادم 
که باعث شد دچار مشکل دیسک کمر شوم 
اما همچنان با عالقه به کارم ادامه مى دهم و 

امیدوارم مخاطب از نتیجه کار راضى باشد.

درباره باند و باندبازى در ســینما و تلویزیون فراوان شــنیده ایم. در جدیدترین اظهار نظر 
در این باره، بهاره رهنما در اکران مردمى پررونق کمدى-خانوادگى «پیشــى میشى» در 
پردیس کورش گفت: با جرأت مى گویم که نقش هاى فیلم ها و سریال ها در باندبازى هاى 
خصوصى رد و بدل و تقسیم مى شود و امثال من که اهل باندبازى نیستیم، معموًال کم کار 
مى کنیم و مجبوریم که کم کار باشیم. این بازیگر ادامه داد: امروز تمیزترین سینما، سینماى 
کودك مخاطب پسندى اســت که هنوز باندبازى بدان راه نیافته چون همچنان سینمایى 
اســت که مخاطب دارد و با اقبال کودکان و خانواده هاست که امتداد حیات مى دهد و نه با 
دستور و سفارش. بهاره رهنما که نقشــى طنازانه در «پیشى میشى» ایفا کرده تأکید کرد: 
خوشحالم که فیلم کودك مخاطب پسند و خانواده محورى مثل «پیشى میشى» را کار کردم 
به این امید که لبخندى بنشاند بر لبان مخاطبانى که این روزها خیلى در مهجوریتند./3058

نفیسه روشــن، بازیگر ســینما و تلویزیون 
کشورمان در جدیدترین تجربه بازیگرى اش 
مقابل دوربین یک ســریال تلویزیونى رفت. 
این بانوى هنرمند کشــورمان تصویرى از 

بازى در این سریال جدید را به 
اشتراك گذاشت که در 

آن نقش متفاوتى را 
تجربه خواهد کرد.
با انتشار عکسى 
از گریم ســریال 
جدیدش نوشت: 

«روزهاى خوب... 
سارا والیانى... نمایى از 

سریال جدیدمون...»
نفیسه روشن و سارا والیانى در این 

سریال تلویزیونى با هم همبازى هستند و به 
زودى اطالعات بیشترى از این سریال منتشر 

خواهد شد.
سارا والیانى بازیگر این سریال در سریال هایى 

چون «از سرنوشــت»، «افسانه هزارپایان»، 
«دنگ و فنــگ روزگار» و «خونه یکى» به 

ایفاى نقش پرداخته است.
نفیسه روشــن به تازگى در سریال کمدى 
«دادزن» بــه کارگردانــى 
ســیامک خواجــه وند 
براى نمایش خانگى 
مقابل دوربین رفته 
است و با بازیگران 
سرشناسى در این 
همبازى  سریال 

است.
نفیســه روشــن در 
ســریال هاى تلویزیونى 
چون «شش قهرمان و نصفى»، 
«بچه مهندس»، «زمانى براى عاشقى»، «یه 
تیکه زمین»، «ساختمان 85»، «اغما»، «سال 
هاى برف و بنفشــه»، «کالنتــر»، «او یک 

فرشته بود» و... به ایفاى نقش پرداخته است.

«کلینت ایستوود»، تهیه کننده، کارگردان و بازیگر یک فیلم 
درام ماجراجویانه شد.

ایســتوود فیلم «گریه کن ماچو» را براى کمپانى «برادران 
وارنر» مى سازد. وى عالوه بر اینکه کارگردان و بازیگر این 

فیلم است، تهیه کننده آن هم خواهد بود.
این پروژه در جشــنواره کن 2011 مطرح شد و همان زمان 
«نیویورك تایمز» خبر داد که «آرنولد شــوارتزنگر» براى 
بازى در فیلم انتخاب شده است. آن زمان «برد فورمن» براى 
کارگردانى فیلم انتخاب شده بود و قرار بود فیلم در نیومکزیکو 
فیلمبردارى شود. ایستوود یک بار دیگر براى ساخت این فیلم 
عالقه نشان داده بود اما آن را براى بازى در «استخر مرده» و 
ایفاى نقش «هرى کاالهان» که به امضاى وى در سینما بدل 
شد، کنار گذاشت. «گریه کن ماچو» داستان یک تعلیم دهنده 
اسب است که روزگارش به سر آمده و قصد دارد با ربودن یک 
پسر مکزیکى از مادرش در شهرى در مکزیک و تحویل دادن 
او به پدرش، 50 هزار دالر دربیاورد. کلینت ایستوود که ماه ِمى 

امسال 90 ساله شد، به ساختن سریع فیلم شهرت دارد و اغلب 
فیلم هایش را با یک یا دو برداشــت از هر صحنه 

مى سازد و طبق بودجه پیش مى برد. 
ایستوود چهار جایزه اسکار برده که دو مورد 
بــراى کارگردانى و تهیــه کنندگى «عزیز 
میلیون دالرى» و دو مورد براى کارگردانى 
و تهیه کنندگى «نابخشــوده» بوده است. 
او عالوه بر این، هفت نامزدى اســکار در 
کارنامه دارد کــه در بخش بهترین فیلم 
براى «رودخانه اسرارآمیز»، «نامه هایى از 
ایوو جیما» و «تک تیرانداز آمریکایى»، 
در بخــش بازیگــرى بــراى «عزیز 
میلیون دالرى» و «نابخشوده» و در 
بخش کارگردانى براى «نابخشوده»، 

«رودخانه اسرارآمیز» و «نامه هایى 
از ایوو جیما» بوده است.

ســیروس مقدم با حضور در برنامه «چهل تیکه»، از ترس 
بزرگ خود در زندگى گفت.

«چهل تیکه» در فصل جدیدش همانند فصل هاى قبلى سراغ 
مهمانانى رفته که از گذشته و نوستالژى هایشان مى گویند. 

هر شب در این برنامه با چهره هاى قدیمى گفتگو مى شود.
در بخشى از برنامه، جمعه شــب مقدم درباره ترس خود در 
زندگى گفت: ترس من از گیر افتادن در یک جاى تنگ است. 
احساس مى کنم باید دورم روشن باشد و نور ببینم. این ترس 
از بچگى با من بوده و بزرگ ترین هراس من این است که در 

چنین شرایطى فوت کنم.
وى افزود: دوســت دارم زمانى که همه جا را مى بینم، از دنیا 
بروم. علت آن بیشتر ذهنى است؛ براى خودم اینگونه تحلیل 
کردم که چون کارم دیدن است، مى ترسم آن  را از من بگیرند. 
احساسم این اســت که با گیر افتادن در یک جاى تنگ دنیا 
تمام مى شود. مقدم درباره کار هنرى جدیدش عنوان کرد: در 
آخرین صحبتى که ما با مدیران سازمان صدا و سیما داشتم، 
گفتند جاى سریال ماورایى در رسانه ملى خالى است. اکنون 
روى سوژه اى با این محوریت کار مى کنم؛ بحث اصلى این 
سریال بهشت و جهنم است. کار تحقیقى آن را شروع کردم و 

ان شاءا... به مرحله نگارش فیلمنامه برسد.
وى تأکید کرد: جاى این سریال ها در ماه رمضان بسیار خالى 
است. مسائل معنوى که به بهشت و جهنم و عالم برزخ مربوط 
مى شود، براى انسان ها مهم است. امیدوارم این طرح با کمک 

و مساعدت رسانه ملى به نتیجه برسد.
کارگردان سریال «پایتخت» درباره اینکه چه کارى دوست 
داشته انجام دهد که هنوز نتوانسته، گفت: چند وقت پیش هم 
این موضوع را گفتم و دوباره تکرارش مى کنم؛ من چند سال 
پیش کتاب «پایى که جا ماند» خاطرات سید ناصر حسینى پور 
را خواندم. او در جزیره مجنون از ناحیه پا مجروح و اسیر شد 
و حتى عراقى ها نام او را به صلیب سرخ ندادند. اولین بار که 
کتاب را خواندم، دیدم او کتابش را به شکنجه گر خود تقدیم 
کرده و این موضوع براى من جذاب بود. در مصاحبه اى اعالم 
کردم که تنها آرزویم در کار هنرى این است که کتاب «پایى 
که جا ماند» را به تصویر بکشم. همان روز ها نویسنده کتاب با 

من ارتباط گرفت و با هم صحبت کردیم.
کارگردان «روز حســرت» بیان کرد: البته شنیدم دوستان 
دیگرى هم مى خواهنــد فیلمى را با اقتبــاس از این کتاب 
بســازند؛ اما ناراحتم که آنها کارى انجام ندادند و نگذاشتند 
من هم کارم را جلو ببرم. من اگر حرفى مى زنم و مى خواهم 
اثرى را بسازم، به شــش ماه نمى کشد آن محصول هنرى 

ساخته مى شود.

نخستین همکارى امیر آقایى
 و مسعود کیمیایى 

پیش تولید فیلم سینمایى «خائن
على اوجى آغاز شد.

امیر آقایى که سال گذشته براىب
شد نخستین بازیگرى است که ح
بار جلوىدوربین کیمیایى برود.
سى امینس مسعود کیمیایى در
و کالهبردار ایرانى را به تصویر
خالفکارى که قصه هایش مشه
خیلى خوب مى دانند. یکى ازکال
این فیلم چند بازیگر مطرح دیگر
نمایش «خائن کشى» در جشنو

نخستین
 و مس

تصویرى جدید از پوالد کیمیایى در «گشت ارشاد 3»

روایت نادر فالح از بازى در «جشن سربرون»

 2 بار از اسب به زمین افتادم!

نفیسه روشن با نقشى متفاوت
 به تلویزیون مى آید

ترس و آرزوى کارگردان 
«پایتخت» 

«کلینت ایستوود» در 90 سالگى
 روى صندلى کارگردانى مى نشیند!

به ساختن سریع فیلم شهرت دارد و اغلب 
ک یا دو برداشــت از هر صحنه 

جهپیش مى برد. 
ه اسکار برده که دو مورد 
تهیــه کنندگى «عزیز  و
مورد براى کارگردانى  و
خشــوده» بوده است. 
ت نامزدى اســکار در
بخشبهترین فیلم ر
رآمیز»، «نامه هایى از 
تیرانداز آمریکایى»،
رى بــراى «عزیز 
«نابخشوده» و در 
راى«نابخشوده»، 

ز» و «نامه هایى 
ست.
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سالگى
نشیند!

بهاره رهنما:

 امثال من که اهل باند بازى نیستیم، کم کار مى کنیم
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تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان روز گذشته وارد تهران شد و اردوى 
آماده سازى خودش را برپا کرد. قرار بود ایوان مارکوویچ، مهاجم و 
گلزن تیم ذوب آهن که پس از بازگشت به ایران در تهران مانده بود 

هم دیروز به اردوى این تیم اضافه  شود.
سبزپوشان که دیروز اصفهان را به مقصد تهران ترك کردند، اردویى 

یک هفته اى خود را در پایتخت برگزار مى کنند.
شاگردان رحمان رضایى طبق برنامه قرار است امروز یک شنبه در 
زمین هما به مصاف تیم بادران بروند. دومین بازى تدارکاتى این تیم 

نیز روز چهارشنبه مقابل نساجى انجام مى شود.
کلیه اعضاى تیم شامل کادرفنى، بازیکنان و عوامل اجرایى در روز 
جمعه در تست ایفمارك شرکت و سپس براى انجام ادامه تمرینات، 
تهران را ترك مى کننــد و هفته چهارم تمرینات آماده ســازى در 

اصفهان برگزار مى شود.

آغاز اردوى سبزپوشان در تهران

سرمربى ســابق تیم ملى فوتبال ایران این روزها در بستر بیمارى 
است.

محمود یاورى، مربى باســابقه و ارزشــمند فوتبال ایران که طى 
سال ها فعالیتش هدایت تیم هاى مختلفى را برعهده داشت و روى 
نیمکت تیم ملى نیز نشســت، این روز ها به دلیل عارضه ریوى در 
بیمارستان بسترى شده است. یاورى 81 ساله هفته پیش با شرایط 
جسمانى نامناسب از ســوى خانواده اش به یکى از بیمارستان هاى 
شــهر اصفهان منتقل شــد و بعد از معاینات اولیه پزشکان او را به 

ICU انتقال دادند.

سرمربى سابق تیم ملى در 
بیمارستان

باشگاه فوالد با درخواست ســپاهان براى رضایتنامه محمد طیبى 
مخالفت کرد.

باشگاه سپاهان که در نهایت با جدایى محمد طیبى، مدافع خودش 
از این تیم موافقت کرد براى پیوستن این بازیکن به فوالد و صدور 
رضایتنامه وى مبلغى از باشگاه خوزستانى درخواست کرد که این 
رقم مورد تأیید فوالدى ها قرار نگرفته تا پیوستن طیبى به این تیم 

فعًال به تعویق بیافتد.
مبلغ درخواستى سپاهان براى طیبى یک میلیارد تومان بوده و این 
رقم بیش از چیزى اســت که فوالدى ها در نظر داشتند و به همین 
دلیل فعًال دو باشگاه مشــغول مذاکره و رایزنى هستند تا در نهایت 
به توافق برسند و این انتقال که مورد تأکید جواد نکونام است انجام 

شود.
گفته مى شود طیبى پیشنهادى هم از قطر دارد و باید دید در نهایت 

مقصد فصل آینده او کدام تیم است.

مخالفت فوالد با درخواست 
سپاهان

اضافه شدن گلر ســپاهان به ترکیب اصلى تیم ملى یکى از تغییرات 
محتمل این تیم تحت هدایت اسکوچیچ است.

یکى از ستاره هاى لیگ نوزدهم بدون شک پیام نیازمند بود که توانست با 
عملکرد درخشان و بدون نوسان در طول فصل عملکرد فوق العاده اى از 
خودش به جا بگذارد و رکورد کلین شیت تاریخ لیگ برتر و بیشترین تعداد 
کلین شیت در لیگ نوزدهم را به نام خود ثبت کند و در تمام سایت هاى 

آنالیز و رسانه ها گلر برتر فصل شناخته شد.
نیازمند با دعوت از سوى اسکوچیچ به اردوى تیم ملى در اولین فهرست 
اعالم شده سرمربى کروات قرار داشــت و مثل اردوهاى قبلى یکى از 
گلرهاى ملى پوش خواهد بود که قرار است در اردوى پیش روى تیم ملى 
کنار سایر ملى پوشان حضور داشته باشد. این دعوت از نیازمند به تیم ملى 
شاید از دعوت هاى قبلى او متفاوت باشد و شنیده ها حاکى از آن است 
که این بار پیام دیگر از روى نیمکت کار همبازیان خود را دنبال نمى کند 
و اسکوچیچ قصد دارد او را به ترکیب اصلى بیاورد و در قامت گلر شماره 
یک تیم ملى او را آزمایش کند. عملکرد نه چنــدان خوب بیرانوند در 
دیدارهاى قبلى تیم ملى خصوصاً دو بازى مقابل عراق و بحرین در کنار 

بلژیک حتــى دعوت نیمکت نشینى او در آنتروپ 
هاله اى از ابهام قرار او به اردوى جدیــد را در 

داده و اگر دعوت هم 
شود دیگر مثل سابق 
گلر بى چــون و چراى 
ترکیب اصلى نیســت و 
موقعیت ثابت گذشته را 
ندارد. ظاهراً اســکوچیچ 
مى خواهــد تغییراتــى در 
ترکیب اصلى تیم ملى اعمال 
کند و بازیکنان جدیدى به 
نفرات اصلــى اضافه کند و 
یکى از آنها نیازمند اســت و 
باید شاهد نمایش شماره یک 
جدید تیم ملى در دیدارهاى 

اخیر باشیم.

نیازمند، گلر شماره یک تیم ملى 
مى شود؟

مهاجم ایرانى تیم شــارلوا به عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ بلژیک 
انتخاب شد.

تیم شارلوا به لطف درخشش دو بازیکن ایرانى خود یعنى کاوه رضایى و 
على قلى زاده با کسب 19 امتیاز از هفت دیدار در صدر جدول رده بندى 
لیگ بلژیک قرار دارد و همین درخشش ها باعث شده تا رضایى به عنوان 

بهترین بازیکن ماه لیگ بلژیک انتخاب شود.
مجله «وت بالم» بلژیک با برگزارى یک نظرسنجى اقدام به انتخاب 
بهترین بازیکن ماه لیگ بلژیک کرده است که کاوه رضایى با کسب 56 

درصد آراء به عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ بلژیک انتخاب شد.
رضایى در مرحله پلى آف لیگ اروپا موفق به گلزنى در وقت اضافه (دقیقه 
107) به پارتیزان بلگراد صربستان و پیروزى 2 بر یک برابر این تیم و 
صعود شارلوا به مرحله بعدى شد. این مهاجم ایرانى از مرداد ماه براى 

یک فصل به صورت قرضى به باشگاه شارلوا پیوست.
پیش از آن تیم فوتبال کلوب بروژ او را در ســال 2018 با قراردادى به 

ارزش پنج میلیون یورو از شارلوا خریدارى کرده بود.
رضایى فصل گذشــته به صورت قرضى براى شــارلوا در لیگ برتر 
بلژیک به میدان رفت و بــا زدن 12 گل باعث صعود تیمش به مرحله 

شد. او پس از پایان دوره قرضى مقدماتى لیگ اروپا 
دش  ا د ر ا براى شارلوا به کلوب بروژ قــر
تقاضاى دوباره مسئوالن بازگشت اما با 
براى یــک فصل دیگر به این باشــگاه 
داده شد.شارلوا انتقال 

کاوه رضایى بهترین بازیکن ماه 
بلژیک شد

باشگاه تراکتور خواستار معاوضه ساســان انصارى با بازیکن تیم 
فوتبال سپاهان شده است.

مهاجم تیم فوتبال تراکتور درخواست جدایى خود از این تیم تبریزى 
را به مدیران باشگاه تحویل داده است تا به طالیى پوشان اصفهانى 
بپیوندد اما باشگاه تراکتور اعالم کرد در صورتى مجوز این بازیکن را 
براى حضور در سپاهان صادر مى کند که منصورى مدافع راست این 

تیم اصفهانى به سرخپوشان تبریزى ملحق شود.
باشگاه تراکتور در خط دفاعى نیاز به جذب بازیکن دارد و منصوریان 
گزینه هاى مدنظر خود را به باشــگاه ارائه کرده است تا به خدمت 

بگیرند.  
اما اگر جذب ساسان انصارى با دشــوارى مواجه شود، سپاهانى ها 
قصد دارند یکى از محصوالت تیم هاى پایه خودشان را هم به تیم 
بزرگساالن اضافه کنند تا نفرات کافى در خط حمله براى فصل جدید 

در اختیار داشته باشند.
علیرضا صادقى، مهاجم تیم امید سپاهان که سابقه سه بار آقاى گلى 
در رده امیدها را در کارنامــه دارد و آمار خیلى خوبى از لحاظ گلزنى 
از خودش به جاى گذاشته گزینه مورد نظر سپاهانى ها براى منتقل 
شدن به تیم بزرگساالن است و به احتمال زیاد طى روزهاى آینده به 

تمرینات تیم بزرگساالن اضافه خواهد شد.

درخواست معاوضه
 انصارى با منصورى

در راستاى تقویت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، این باشگاه با دو بازیکن لیگ برترى وارد مذاکره شد.
عبدا... ناصرى، مدافع راست فصل گذشته صنعت نفت آبادان و حسن بیت سعید مهاجم فصل گذشته فوالد 
خوزستان دو بازیکنى هستند که به توافق اولیه با باشگاه ذوب آهن دست پیدا کرده و ظرف روزهاى آینده 

مذاکرات نهایى مابین طرفین انجام خواهد شد.
این دو بازیکن که مورد توجه رحمان رضایى قرار گرفته بودند با توجه به جدایى برخى از نفرات کلیدى تیم و 
براى پرکردن جاى خالى آنها در نظر گرفته شدند و اگر اتفاق خاصى رخ ندهد فصل بعد در جمع سبزپوشان 

اصفهانى قرار مى گیرند.
شامگاه پنج شنبه پیش هم اعالم شد که حسین شنانى، هافبک 26 ســاله تیم فوتبال مس رفسنجان با 
قراردادى به مدت دو ســال به جمع سبزپوشان اصفهانى پیوسته است. شنانى ســابقه بازى در تیم هاى 
سپیدرود، ملوان و مس کرمان را در کارنامه خود دارد. همچنین آرش شهامتى نژاد، بازیکن سابق استقالل 
تهران نیز به ذوب آهن پیوست. این هافبک 22 ساله اردبیلى سابقه بازى در نفت تهران، استقالل تهران و 

همچنین لیگ مالزى را در کارنامه خود دارد.

بیت سعید و ناصرى
 در آستانه پیوستن به ذوب آهن

2بلژیکبه میدان رفت و بــا زدن12 گلباعث صعود تیمش به مرحله
شد. او پس از پایان دوره قرضىمقدماتى لیگ اروپا 

دش  ا د ر ا براى شارلوا به کلوب بروژقــر
تقاضاى دوباره مسئوالنبازگشت اما با 
براى یــک فصلدیگر بهاین باشــگاه 
داده شد.شارلوا انتقال 

نقى زاده: ماجراى من
 مثل ماجراى شجاعیان شد

هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان در خصوص جدایى از تیم سپاهان 
اصفهان اظهار کرد: طى صحبت هایى که با محرم نویدکیا داشتم ترجیح 
دادم از سپاهان جدا شوم. یکسال دیگر با این تیم قرارداد داشتم اما این 
باشگاه به من کمک کرد تا جدا شوم. علیرضا نقى زاده در خصوص دلیل 
جدایى از ســپاهان گفت: من از اول فصل نتوانستم به این تیم کمک 
کنم. اوایل فصل مصدوم شدم. بعد از آن هم به علت پارگى رباط صلیبى 
نتوانستم بازى کنم به همین دلیل اسمم را از لیست خارج کردند و بعد 
از آن نتوانستند دوباره به لیست اضافه کنند. ماجراى من مثل ماجراى 
داریوش شجاعیان شد. ضمن اینکه در سپاهان تراکم زیادى در همه 
پست ها وجود دارد. با نویدکیا هم در این مورد صحبت کردم و شرایطم 
را گفتم. نویدکیا به من براى جدایى کمک کرد. از او و مسئوالن باشگاه 

سپاهان تشکر مى کنم و برایشان آرزوى موفقیت دارم.

بلژیک حتنیمکت نشینى او در آنتروپ 
ااو به اردوى جدیــد را در  هاله اى

اگر داده و
شود دیگر
بى چــ گلر
ترکیب اصلى
موقعیت ثابت
ا ندارد. ظاهراً
مى خواهــد تغ
ترکیب اصلى تیم
کند و بازیکنان
ا نفرات اصلــى
یکى از آنها نیازم
باید شاهد نمایش
جدید تیم ملى د

اخیر باشیم.

هواداران سپاهان همانند هواداران ســایر مدعیان در فضاى مجازى هر روز منتظر خریدهاى جدید 
هستند. با حضور محمدرضا ســاکت که بهترین مدیرعامل باشگاهى یکى دو دهه اخیر ایران بوده و 
همچنین با حضور مهندس و نخبه فوتبال محرم نویدکیا انتظار بستن تیمى کهکشانى دارند تا خیالشان 
از سیماى تیم در نقل و انتقاالت و همه پست ها راحت شود و دغدغه هایشان براى شروع لیگ کم و 
کمتر شود. ولى واقعیت هاى پیش در فصل نقل و انتقاالت و دغدغه هاى موجود در این راه چیست؟ 

در این باره یک بررسى ساده الزم است.
برخى اوقات به گونه اى در مورد خرید ستاره و بازیکنان با کیفیت صحبت مى شود که گویى لیگ ایران 
مملو از بازیکنان با کیفیت است، همه آنها آزاد و بدون قرارداد در بازار فوتبال در دسترسى کامل هستند 

و شاید این تعلل سپاهان است که آنها را به خدمت نمى گیرد!
به عنوان مثال یکى از پســت هایى که خرید در آن مورد انتظار و باید تقویت شــود واحد تهاجمى 
سپاهان است. ببینیم با توجه به قانون منع جذب بازیکن خارجى چه بازیکنان با کیفیتى وجود دارند که 

محمدرضا ساکت، محرم نویدکیا و سپاهان مى توانند آنها را به خدمت بگیرند. قطعًا در این 
باره به سراغ جدول بهترین گلزنان لیگ باید رفت و وضعیت آقایان گل را رصد کرد.

شیخ دیاباته آقاى گل لیگ
شیخ تحت قرارداد استقالل اســت و حتى اگر بخاطر بدعهدى آبى ها در 
پرداخت حقوق و دستمزد، قراردادش را فســخ کند مانع بزرگ قانونى به 
ســپاهان اجازه خرید او را نمى دهد. وى با توجه به این قانون اگر بخواهد 
در فوتبال ایران بماند حداقل تا یــک فصل آتى فقط و فقط مى تواند در 

استقالل بماند و نه تیمى دیگر.
شهریار مغانلو

بعد از درخشش در این فصل همانند بسیارى از بازیکنانى که در تکاپوى 
لژیونر شدن بخاطر قراردادهاى دالرى هستند و البته برخى آنها نیز در کنار 

بحث مالى به پیشرفت بیشتر در اروپا فکر مى کنند، به سانتاکالراى پرتغال 
رفت و از مشتریان ایرانى خود که سپاهان هم جزو آنها بود عذرخواهى کرد.

على علیپور
بعد از قهرمانى با پرســپولیس، مدیران پرسپولیس در 

تکاپوى تمدید با وى بودند که مشــخص شــد از 
مدت ها پیش با مشــترى پرتغالى خود به توافق 
رسیده، به نحوى که پرسپولیسى ها هم از نحوه 
جدایى او شاکى و مصاحبه مدیر باشگاه ماریتیمو 
پرتغال که اعالم کرد علیپور از مدت ها پیش با 

ما قرارداد بست آنها را شوکه کرد.
عیسى آل کثیر

تصاویر منتشر شده از او از سال هاى پیش 
بر روى ســکوهاى ســرخ در هوادارى از 
پرسپولیس، تقالهاى بى نتیجه سال گذشته 
براى اینکه بتواند رضایت صنعت نفت آبادان 
را جلب کند و راهى اردوگاه سرخ به عنوان 
مشترى پر و پا قرصش شود به همراه یک 
پیشنهاد خوب مالى دیگر جاى تردیدى باقى 
نمى گذاشت که گزینه اول و آخر ایرانى او 

در این شرایط فقط و فقط پرسپولیس باشد.

مهدى ترابى
او هم در این شرایط اقتصادى که میل همه اقشار به ویژه بازیکنان به قراردادهاى دالرى زیاد و چند 
برابر شده، پس از پایان فصل خیلى زود از ایران رفت و با قراردادى چشمگیر به العربى قطر پیوست. 

درخواست هاى مکرر پرسپولیس براى ماندن وى بى نتیجه بود.
و باالخره مهدى قائدى و امیر ارسالن مطهرى

هر دو تحت قرارداد باشگاه استقالل هستند و اگر هم آبى ها بخواهند از یکى مثل قائدى دل بکنند 
مى خواهند براى یک درآمدزایى شگرف او را براى به یک مشترى پولدار خارجى که بیشترین دالر 

براى خرید او را بدهند، بفروشند.
خوب تا اینجا قطعًا متوجه شدید که مهاجم خیلى با کیفیتى در دسترس نیست، اینهایى که نام بردیم 
برترین گلزنان ایران هستند که دیدید دسترسى به آنها در شــرایط فعلى و حداقل در فصل پیش رو 
ممکن نیست.  با رویکردى که از محمدرضا ساکت سراغ داریم و روحیاتى که محرم نویدکیا دارد قطعًا 
آنها اهل خریدهاى متوســط و بى کیفیت براى فعال نشان دادن کاذب خود در فصل نقل و انتقاالت 
نیستند. در این بین نیم نگاه به سایر بازیکنان با تجربه اى که شاید بتوانند رضایتنامه خود را دریافت 
کنند و براى تقویت تیم مفید باشند، استفاده از پدیده هاى آکادمى و چهره هاى جوانى 

که احتماًال ستاره هاى فرداى سپاهان و فوتبال ایران باشند قطعاً مثمر ثمر است.
شرایط اقتصادى کشور به سمت و سویى رفته که خیلى از بازیکنان بیقرار پرواز به 
سوى لیگ هاى خارجى هستند، حتى اگر مقصدشان لیگ هایى بى کیفیت باشد 
ولى صرف اینکه یک پرداخت خوب دالرى دارند براى بازیکنان کافى است. همین 
که برخى از بازیکنان توســط ایجنت ها به لیگ هند، تایلند و... هم پیشــنهاد 

مى شوند دیگر متوجه کل ماجرا بشوید!
این را فراموش نکنیم که در نگاه به لیست ســپاهان و نام عمده بازیکنان این 
لیست، افرادى را مى بینیم که هر کدام ستاره ها و بازیکنان باکیفیتى هستند که 
قطعًا اگر تحت قرارداد نبودند سایر مدعیان مشــتریان آنها بودند. محرم نویدکیا 
بارها در ستایش آنها صحبت کرده و اعالم نموده که 
خوشحال اســت تیمى با این مهره هاى شایسته 
را تحویل گرفته اســت . قرار نیست چون این 
بازیکنان تحت قرارداد هســتند و خیالمان از 
ماندنشــان و قدرتمندى پست هاى مربوطه 
تیم راحت اســت و در نتیجه نیازى به جذب 
بازیکنان بیشترى نداریم اینگونه فکر کنیم 
که سپاهان تیمى منفعل در نقل و انتقاالت 

است.
باید به نقشه ها و تفکرات ساکت و محرم 
تا پایان راه اعتماد داشته باشیم. خیالمان 
از حضــور بازیکنــان باکیفیــت در اکثر 
پست هاى تیم راحت اســت و با چند اقدام 
نقل و انتقاالتــى دیگر خیالمــان راحت تر هم 
مى شــود. وقتى که صحبت از اعتماد و اطمینان 
به مدیر عامل و ســرمربى مان مــى کنیم این 
اعتماد در همه ابعاد است و فصل نقل و انتقاالت 
و عملکرد منطقى در ایــن فصل با توجه به همه 
محدودیت هــا هم قســمتى از ایــن اعتماد

 است.

ن مى توانند آنها را به خدمت بگیرند. قطعا در این 
د رفت و وضعیت آقایان گل را رصد کرد.

ى اگر بخاطر بدعهدى آبى ها در
ســخ کند مانع بزرگ قانونى به 
 توجه به این قانون اگر بخواهد 
ل آتى فقط و فقط مى تواند در

ى از بازیکنانى که در تکاپوى 
نیزدر کنار البته برخى آنها ستند و

 مى کنند، به سانتاکالراى پرتغال 
هم جزو آنها بود عذرخواهى کرد.
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نیستند. در این بین نیم نگاه به سایر بازیکنان با تجربه اىک
کنند و براى تقویت تیم مفید باشند، استفاده از
که احتماًال ستاره هاى فرداى سپاهانو فوت
شرایط اقتصادى کشور به سمت و سویى
سوىلیگ هاى خارجى هستند، حتى اگر
ولىصرف اینکه یک پرداخت خوب دالرى
که برخى از بازیکنان توســط ایجنت
مى شوند دیگر متوجه کل ماجرا بشوید
این را فراموش نکنیم که در نگاه به لیس
س لیست، افرادى را مى بینیم که هر کدام
قطعًا اگر تحت قرارداد نبودند سایر مدعیا
بارها در ستای
خوشحال
را تحو
بازیک
ماندن
تیم

بازیک
که
اس
بای
تا
از

پست
نقل و انتق
مى شــو
ع به مدیر
اعتماد در
و عملکر
محدودی
 است.

سپاهان، نقل و انتقاالت و واقعیت هاى پیش رو

نگران نباشید رفقا!

مرتضى رمضانى راد
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حصروراثت
  آقاى محمد تقى احمدیان نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 570 به شرح دادخواست به 
کالسه 9900963 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد حسین احمدیان نجف آبادى  بشناســنامه  9946 در تاریخ 81/10/5 
اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
: 1. بتول احمدیان نجف آبــادى    ش ش 1091484414  ، 2. طاهــره احمدیان ش ش 

1090977549 ، 3. مرتضى احمدیان ش ش 1090798431 ، 4. عباسعلى احمدیان ش 
ش 1090995733 ، 5. عبدالغفار احمدیان ش ش 1090888082 ، 6. محمد تقى احمدیان 
ش ش 1090852282  (فرزندان متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1005411 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/7/129 
 ابالغ بهاء ثمنیه اعیانى

ارزیابى بهاء ثمنیه اعیانى- بدینوســیله به اطالع مى رســاند بهاء ثمنیــه اعیانى چهار/
صدوبیستم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پالك 109 اصلى واقع در دهستان علیاى 
اردســتان بخش 17 ثبت اصفهان که متعلق به خانم خاوررمضانى آســتانه مى باشدلذابه 
موجب قرارکارشناسى شماره 52/1013 مورخه 1399/6/29 کارشناس محترم دادگسترى 

به مبلغ پانصدهزارریال ارزیابى گردیده و مبلغ مرقوم درحساب سپرده این اداره واریز شده 
است وذینفع جهت اخذ سپرده مذکور مى تواند در یکى ازساعات ادارى به این اداره مراجعه 
نمایدودرصورتى که مدعى تضییع حقى مى باشید ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آگهى 
به دادگاه صالح مراجعه وگواهى طرح دعوارابه این اداره تحویل نماییددرغیراین صورت سند 
مالکیت موردتقاضا بدون استثناء بهاء ثمنیه اعیانى صادرخواهدشد.م الف :1007567 -ذبیح 

اله فدائى اردستانى -مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/7/133

عضو کمیته اپیدمیولوژى ستاد کروناى تهران با اشاره به 
دالیل وقوع پیک سوم کرونا در تهران و اکثر استان هاى
 کشور با انتقاد از به کارگیرى برخى واژه هاى نادرست 
درباره اپیدمى گفت: این روزها بیشــمار از سوى افراد 
و برخى مســئوالن و متخصصان مى شنویم که کشور 
وارد موج ســوم کرونا شده، اما این مســئله اظهارنظر 
غلطى اســت؛ هنوز مــوج اول کرونا را پشــت ســر 

نگذاشته ایم.
دکتر حمید سورى با بیان اینکه نوسانات فعلى آمار کرونا 
در کشــور، قله یا پیک اپیدمى نام دارد نه موج، اظهار 
کرد: زمانى از واژه موج اســتفاده مى کنیم که طغیان یا 

اپیدمى بیمارى یک یا چند پیک را پشت سر گذاشته و 
به مرحله کنترل درآمده، یعنى اپیدمى  به حد خاموشى 
رسیده یا خاموش شده است.  وى تشریح کرد: در پاندمى 
کووید- 19 زمانى گفته مى شود اپیدمى خاموش شده 
و دو دوره دو هفته اى مورد جدید ابتال گزارش نشــود، 
این در حالى اســت که در پاندمى اخیر، ایران و آمریکا 
هنوز موج اول اپیدمى را مهار نکرده اند که بخواهند وارد 
موج بعدى شوند، ولى هنگ کنگ، نیوزلند و استرالیا در 
موج هاى بعدى قرار دارند، چراکه توانســتند طى چند 
دوره اپیدمى را مهار کنند و گزارشى از موارد جدید ابتال 

نداشتند.

محققان آمریکایى براى اولین بار موفق به کشف سطوح 
قابل تشخیص از ویروس کرونا در نمونه هاى آب  ساحلى 

دریاچه «سوپریور» در آمریکاى شمالى شدند.
گروهى از محققان دانشکده پزشــکى دانشگاه «مینه 
سوتا» متوجه شدند که در نمونه هاى آب چهار ساحل از 
هشت ساحل که در روزهاى 11 و 18 سپتامبر جمع آورى 

کرده بودند، مقادیر کمى ویروس کرونا وجود داشت.
در حال حاضر هیچ مدرکى وجود ندارد که نشان دهد این 
ویروس مى تواند از طریق آب دریاچه یا ساحل به انسان 

منتقل شود.
بر اساس بیانیه اى که در دانشکده پزشکى دانشگاه مینه 

سوتا منتشر شده است، محققان در هر لیتر آب حدود صد  
هزار رونوشت از این ویروس را کشف کردند. البته سطوح 
ویروس کشف شده در این نمونه هاى آب، حدود ده هزار 
برابر کمتر از سطوح ویروس کروناى موجود در فاضالب 
است یعنى آب توالت که از طریق سیستم زهکشى به یک 

مرکز تصفیه منتقل مى شود.
دکتر «ریچارد ملویان» اســتادیار دانشــکده پزشکى 
دانشگاه مینه سوتا معتقد است شــناگران ویروس را به 
داخل آب ســاحل منتقل مى کنند؛  با این حال، در حال 
حاضر هیچ مدرکى مبنى بر اینکه افراد مى توانند از طریق 

آب به ویروس کرونا آلوده شوند، وجود ندارد.

هنوز موج اول کرونا در ایران 
مهار نشده

کشف کرونا در نمونه هاى آب 
دریاچه اى در آمریکا

امسال 
نباید سرما بخوریم

معاون علوم پزشـکى گیالن با اشاره    ایسنا |
به همزمانى شیوع کرونا و بیمارى هاى تنفسى مانند 
آنفلوآنـزا و سـرماخوردگى، گفت: باید تـالش کنیم 
امسـال به هیچ کـدام از بیمارى هاى تنفسـى مبتال 
نشویم. دکتر آبتین حیدرزاده پاییز و زمستان را زمان 
شیوع اغلب بیمارى هاى تنفسى دانست و اظهار کرد: 
امسال با همزمانى شیوع کرونا و بیمارى هاى تنفسى 
مانند آنفلوآنزا و سرماخوردگى مواجه هستیم. وى با 
بیان اینکه سه بیمارى مذکور عالیم بسیار مشابهى 
دارند، تصریح کرد: باید تالش کنیم امسـال به هیچ 
کدام از بیمارى هاى تنفسى مبتال نشـویم و لذا باید 

اصول بهداشتى را رعایت کنیم.

کرونا 
به سراغ سناتورها هم رفت 

 «M.S.N.B.C» ایرنا | شبکه خبرى آمریکایى  
در گزارشى نوشت: «مایک لى»، سناتور ایالت «یوتا» 
آمریکا روز جمعه سـاعاتى پس از اعـالم خبر ابتالى 
«دونالد ترامـپ» به ویـروس کرونـا، از مثبت بودن 
نتیجه آزمایش خود به کووید-19 خبر داد. این شبکه 
خبرى آمریکایـى افزود: مایک لى  هشـتم شـهریور 
آخریـن بـار در مراسـم معرفى نامـزد احراز کرسـى 
خالى در دیـوان عالـى در انظـار عمومى دیده شـده

 بود./3070

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل شباهنگ ترابر مبارکه سهامى خاص 
به شــماره ثبت 42 و شناسه ملى 10260100064 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فــوق العــاده مــورخ 1399/06/10 و نامــه 
شــماره21/43307 مــورخ1399/6/31 اداره کل 
راهدارى و حمــل و نقل جاده اى اســتان اصفهان : 
قدرت اله روحانى بــه کدملى 5419209322 و داود 
قدیرى نوکابادى به کدملى5419762293 بترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى مبارکه (1007378)

آگهى تغییرات
شــرکت پرگاس صنعت ســپاهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 55971 و شناســه ملى 14005756664 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1399/06/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
:اعضاى هیات مدیــره عبارتند از محمدحســن امیرى 
کدملى 1292165091 -على ناصرى اصفهانى کدملى 
1286103630 -مژده اسدى کد ملى 1271060159 
براى مدت دوســال انتخاب شــدند. مصطفى اسدى 
کدملى 1290020698به ســمت بازرس اصلى و میترا 
صنیع اجالل کدملى 1282346016 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1007212)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى لوتوس آسانبر سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 65421 و شناسه ملى 
14009391567 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله پوریاى ولى ، کوچه ژاله 
، خیابان کاوه ، پــالك- 425 ، مجتمع تجارى وادارى 
ماه نوش ، ورودى A ، طبقه سوم ، واحد 12 کدپستى 
8148998746 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1005719)

آگهى تغییرات
شرکت پرگاس صنعت سپاهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 55971 و شناسه ملى 14005756664 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على ناصرى 
اصفهانى کد ملى1286103630به سمت رئیس هیات 
مدیره - مژده اسدى کد ملى 1271060159 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره - محمدحسن امیرى کد ملى 
1292165091به سمت مدیر عامل براى مدت دوسال 
انتخاب شدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت به امضاء مدیر عامل و یا نایب رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1007218)

آگهى تغییرات
شرکت پروفیل رازى اســپادانا سهامى خاص به 
شماره ثبت 1501 و شناسه ملى 10260648140 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العــاده مــورخ 1399/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ســاالر افتــاده به کــد ملى 
1271492083 و شــایان طفالن آب به کدملى 
1271942127بترتیب بســمت بازرسان اصلى 
و على البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجارى شهرضا (1005843)

آگهى تغییرات
شــرکت نیک مــدام اصفهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 18499 و 
شناســه ملى 10260394042 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

نام شــرکت به پارس بنیان اورامان تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1007231)

آگهى تغییرات
شرکت نیک مدام اصفهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 18499 و شناسه ملى 10260394042 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حسین 
جمال پور به کدملى 1289558698 بعنوان مدیرعامل 
و پریسا جمال پور به کدملى 1289670201 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و مهشید جمال پور به کدملى 
1290945918 بســمت رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاء 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 (1007236)

آگهى تغییرات
شرکت گسترش آبزیان زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 18161 و شناسه 
ملى 10260390701 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بانو مهرى طهمورث پور به شماره ملى 1284362469 
بعنوان رئیس هیئت مدیره، ساسان فلک رفعت به شماره ملى 1284782451 بعنوان 
مدیرعامل و سلیمه پور نایب زاده به شماره ملى 0069175489 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1004828)

آگهى تغییرات
شــرکت پروفیل رازى اســپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 1501 و شناســه ملى 
10260648140 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/05/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : طیق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 19 / 05 / 99 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره وبارعایت تشریفات مقرر اساسنامه والیحه اصالحى قانون 
تجارت شماره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى طى گواهى هاى بانکى 1308/99/451 و 
1308/99/450 مورخ 1399/5/20 بانک پاسارگاد شعبه شهرضا از مبلغ 37000000000 
ریال به مبلغ 67000000000 ریال افزایش یافت وماده5اساســنامه به شرح ذیل اصالح 
شدسرمایه شرکت 67000000000 ریال نقدى است که به 6700000 سهم 10000ریالى 
با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1005845)

آگهى تغییرات
شرکت پنبه زنده رود اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 56335 و شناسه 
ملى 14005906339 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/05/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد اخباریه به کدملى 1288071213و لیال 
اخباریه به کدملى 1292134720و سودابه بهارلو بردشاهى به کدملى1287303005 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا پسته 
به کدملى 1286943371و حسن افتخارى رنانى به کدملى 1283199114 به ترتیب 
به سمت بازرسان اصلى و على البدل براى مدت یکســال انتخاب شدندروزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1005894)   

آگهى تغییرات
شرکت نیک مدام اصفهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 18499 و شناسه ملى 
10260394042 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حســین جمال پور به کدملى 1289558698 و 
مهشید جمال پور به کدملى 1290945918 و پریسا جمال پور به کدملى 1289670201 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد دواشى جمالوئى 
به کدملى 1091538255 و منیره ظهیرى میرآبــادى به کدملى 1292249791 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1007224)

آگهى تغییرات
شــرکت پروفیــل رازى اســپادانا ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 1501 و شناســه ملى 
10260648140 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/05/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
حسابرســى امین تدبیر بصیر به شناســه ملى 
10103512680 و شایان طفالن آب به کدملى 
1271942127بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

شهرضا (1005877)

آگهى تغییرات
شرکت پنبه زنده رود اصفهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 56335 و شناســه ملى 14005906339 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/26 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : لیال اخباریــه به کدملى 
1292134720 بعنــوان نایب رئیس هیــات مدیره و 
سودابه بهارلو بردشاهى به کدملى1287303005 بعنوان 
مدیرعامل و محمد اخباریه به کدملى 1288071213 به 
ســمت رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
رئیس هیات مدیره 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 (1005891)

آگهى تغییرات
شرکت پایا صنعت سماء سهامى خاص به شماره 
ثبت 1416 و شناسه ملى 10260530287 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1398/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 ماده 31 اساسنامه بدین شــرح اصالح شد : 
هیئت مدیره شرکت مرکب از 3 الى 5 نفر میباشد 
که از بین سهامداران انتخاب میشوند و هرکدام 
به تنهایى یا تماما توسط مجمع عمومى عادى 
یا عادى به طور فوق العاده قابل عذل میباشــند 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1007762)

محققان آلمانى و ســوئدى در یک مطالعه 
موفق به کشــف مجموعه خاصى از ژن ها 
شــدند که با افزایش خطر مرگ ناشــى از 
آلودگى به کووید-19 ارتباط داشت. محققان 
متوجه شدند که این امضاى ژنتیکى با ابتال به 

بیمارى هاى شدیدترى ارتباط داشته است.
این محققان متوجه شــدند، افرادى که به 
بیمارى وخیــم کرونا مبتال مى شــوند و به 
دستگاه کمک تنفســى نیاز پیدا مى کنند، 
70 درصد بیشتر احتمال دارد که داراى این 
واریانت ژنتیکى باشند. اکنون محققان آلمانى 
و سوئدى متوجه شــده اند که این واریانت 
ژنتیکى از «نئاندرتال ها» کــه بیش از 60 
هزار ســال پیش زندگى مى کردند، به ارث 

رسیده است.
البته همه افراد حامل این ژن ها نیستند،  این 
ژن ها بیشتر در میان نژادهاى آسیاى جنوبى 
دیده مى شوند و حدود یک سوم این جمعیت 
وجود دارد. این ژن در اروپا شیوع کمترى دارد 
به طورى که تنها 8 درصــد از افراد این قاره 

حامل این ژن هستند.
با این حال محققان اظهار کردند هیچ دلیلى 
که این ژن ها احتمال مرگ افراد را افزایش 
مى دهد، وجود ندارد و هشدار دادند که مطالعه 
آنها در حال حاضر در حــد «حدس و گمان 

محض» است.

تحقیقات نشان داده است بخش قابل توجهى از بیماران 
مبتال به کرونا هیچ عالمتى از خود نشان نمى دهند؛ با 
این حال، دانشمندان به تازگى هشدار دادند نبود عالیم 
ابتال به ویروس کرونا در افراد مى تواند یک زنگ خطر 

باشد.
دانشمندان آمریکایى مى گویند اگر فردى هیچ کدام از 
عالیم ابتال به کرونا را نداشته باشد، این بدان معناست 
که وى احتماًال به این ویروس آلوده نشــده اســت. اما 
ماجرا زمانى پیچیده مى شــود که فرد به ویروس آلوده 
شده است، ولى عالیم بیمارى را نشــان نمى دهد. در 
این زمان ممکن اســت ویروس پیش از آنکه خود فرد 
به بیمارى پى ببرد شروع به حمله به اندام ها و تخریب 

بافت هاى بدن کند.
محققان دانشگاه کالیفرنیا آمریکا اعالم کردند: ما هم 
اینک شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهى از بیماران 
مبتال به کرونــا هیچ عالیمى از خود بــروز نمى دهند. 
اگرچه این بیمــاران عالیمى از بیمــارى را ندارند، اما 
ویروس در بدن آنها حضور دارد و در حال آسیب رساندن 
به ارگان هاى داخلى آنهاست. همچنین این افراد ناقالن 
خاموش ویروس کرونا هســتند و به راحتى مى توانند 
دیگران و به خصوص افراد آسیب پذیر را به این ویروس 

آلوده کنند.
تحقیقات همچنین نشــان داده اســت در بیشتر موارد 
کسانى که به کووید- 19 مبتال شــده اند دو تا سه روز 

طول مى کشد که عالیم بیمارى را از خود نشان دهند. 
این افراد نیز در طــى این مدت در زمره کســانى قرار 
مى گیرند که هیچ عالیمى ندارند. برآورد دانشــمندان 

این است که بین 15 تا 40 درصد بیماران مبتال به کرونا 
هیچ عالمتى از بیمارى نشان نمى دهند. همچنین درصد 
قابل توجهى از مبتالیان که عالیم بیمارى را دارند هم 

تنها عالیم کروناى خفیف ماننــد گلو درد و آب ریزش 
بینى را بروز مى دهند.

تحقیقات بر روى بیش از 300 بیمار کرونایى که بین 22 
تا 36 سال سن داشته اند نشان مى دهد بیش از یک سوم 
آنها (110 نفر) به طور کامل هیچ عالمتى از بیمارى را 
نداشــته اند. همچنین 19 درصد آنها 13 تا 20 روز پس 
از ابتال تازه عالیم بیمــارى را بروز داده اند؛ با این حال، 
بررسى دانشمندان نشان داد بینى، گلو و ریه هاى «افراد 
بدون عالمت» مملو از ویروس کرونا بوده اســت. این 
بدان معناســت که این افراد به راحتــى توانایى انتقال 

ویروس در جامعه را دارند.
دانشمندان تأکید دارند نداشتن عالیم کرونا به معناى 
آن نیســت که ویروس از داخل شروع به ضربه زدن به 
اندام ها نخواهد کرد. از این رو، نداشــتن عالیم ابتال به 
کووید- 19 در افراد موجب ایجاد نگرانى در دانشمندان 

شده است. 
دانشمندان مى گویند 80 درصد افراد مبتال به کرونا که 
تصور مى کنند هیچ عالیمى از این بیمارى را ندارند، با 
گذشت زمان و به هر میزان که از وجود ویروس در بدن 
آنها مى گذرد، عالیم کرونا در آنها دیده مى شــود. این 
بدان معناست که افراد باید نســبت به عالی م بیمارى 
بسیار هوشیار باشند. این هوشــیارى مى تواند منجر به 
شناسایى ســریع افراد مبتال و جلوگیرى از آلوده کردن 

دیگران در جامعه شود.

کرونا شده ایدشاید شما هم مبتال به 
 اما خبر ندارید

ارتباط ابتال به کرونا 
با ارثیه 60 هزارساله

روى موج کووید-19
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بعضى غذاها آنقدر تندند که 
نند آشپزها هنگام پختشان باید ماسک گاز  بز

بــر کل تا چشم هایشان نسوزد. خوردن غذاى تند تأثیر انکارناپذیرى 
بدن دارد. اما کمتر کسى از اثرات مثبت و منفى آن خبر دارد.

1- ممکن است وزن کم کنید
یک راه ساده براى آب کردن چربى هاى اضافه خوردن غذاى تند است. البته 
هیچ چیزى جاى ورزش و یک رژیم غذایى سالم را نمى گیرد اما کاپسینوئید 
موجود در فلفل مصرف انرژى را بیشتر مى کند و چربى هاى بدن را کاهش 

مى دهد.
2- تحملتان در برابر درد را بیشتر مى کند

باورش ســخت اســت چون خوردن غذاى تند براى بعضى افراد دردآور 
است؛ با این حال، متخصصان مى گویند کاپسائیسین مى تواند روى ماده 
خاصى در مغز که مسئول احساس درد است تأثیر بگذارد. این ماده مغز ما را 
به گونه اى فریب مى دهد که به درد بى اعتنا باشد، پاداشى براى آنهایى که 

ترسى از خوردن غذاى تند ندارند.
3- دستگاه ایمنى بدن را بهبود مى بخشد

وقتى غذاى تند مــى خورید، بدن خود را از مواد آنتى اکســیدان بهره مند
مى کنید. این امــر به خصوص در فصــل آنفلوآنزا بســیار کمک کننده 
اســت، چون آنتى اکســیدان ها از ما در برابر میکــروب هایى محافظت 
مى کنند کــه بــه بدنمان حملــه مــى برند. اگر احســاس کســالت 

مى کنید، غذایى با فلفل قرمز چیلى براى خودتان درست کنید تا 
دستگاه ایمنى بدنتان قوى شود.

4- احتماالً بیشتر عمر مى کنید
تحقیقى نشان داد آنهایى که شــش تا هفت روز در هفته غذاى تند 
مى خوردند نرخ مرگ و میر در میان آنها 14 درصد کمتر بود. دانشمندان 

در این تحقیق عالقه مندان غذاى تند را مستقل از دیگر فاکتورها 
مورد بررسى قرار داده بودند؛ بنابراین، خوردن غذاى تند به آنهایى 

که سبک زندگى ناسالمى دارند کمکى نمى کند.
5- مصرف مواد قندى تان کمتر مى شود

مضرات قند براى سالمت بدن بر کسى پوشیده نیست، 
اما کم کردن مصــرف این ماده هم کار ســاده اى 
نیست. کارشناســان مى گویند خوردن گاه به گاه 
غذاى تند ممکن اســت به مقابله با هوس خوردن 

ز مواد قندى کمک کند. این مثل خوردن یک لیوان آب پرتقال بعد  ا
مسواك زدن است. بعد از خوردن غذاى تند معموًال میلى به خوردن شیرینى 

پیدا نمى کنیم.
6- روى پرزهاى چشایى تأثیر مى گذارد

وقتى هوس خوردن یک غذاى تند مى کنید اولین قسمت از بدن که گرفتار 
عواقب منفى آن مى شود زبان اســت. وقتى غذاى تندى مى خورید، زبان 
احساس ســوزش مى کند و این نه صرفًا یک احساس، بلکه یک سوزش 
واقعى است. به همین دلیل دیگر نمى توانید بسیارى از مزه ها را مثل قبل 
احســاس کنید، اما جاى نگرانى نیســت چون این وضعیت موقتى است. 
گیرنده هاى چشــایى تان التیام پیدا خواهند کرد، مگر اینکه براى مدتى 

طوالنى هر روز مقدار زیادى غذاى تند بخورید.
7- مى تواند باعث واکنش آلرژیک شود

بعضى افراد مى گویند وقتى شــب غذاى تندى مى خورند، صبح روز بعد 
صورتشان ورم مى کند و دچار خارش مى شوند. علت این مسئله آن است 
که فلفل مى تواند حساسیت زا باشد. این در واقع واکنش طبیعى بدن این 
افراد به فلفل است. براى پى بردن به علت این مسئله و نحوه جلوگیرى از 

آن باید به پزشک مراجعه کنید.
8- ممکن است مشکالت معده تان را بدتر کند

اگر معده حساسى داشته باشید، خوردن غذاى تند اصًال فکر خوبى نیست. 
اول آنکه، ممکن است دچار اسهال شوید. علت این مسئله ماده کاپسائیسین 
است که آثار مثبتى بر بدن دارد اما به طور کلى ماده تحریک آمیزى است. 
به عالوه، ممکن اســت مدتى دچار ورم معده شوید یا اگر از قبل معده تان 

مشکلى داشته باشد، احتمال تشدید آن هست.
9- ممکن است سوزش معده را بیشتر کند

فلفل حاوى ترکیبى از اسیدهاســت و وقتى مقــدار زیادى از آن را 
مصرف مى کنیم، دیواره معده شروع به سوزش مى کند. این مشکل 
ممکن است در دراز مدت تشــدید و مزمن شود. پس بهتر است در 
خوردن غذاى تند زیاده روى نکنید. اگر از مشکل سوزش معده رنج 
مى برید، شیر بخورید یا با خوردن مقدارى بستنى سوزش آن را 

تسکین دهید.

بعضى غذاها آنقدر تندند که 
نند آشپزها هنگام پختشان باید ماسک گاز  بز

بــر کل تا چشم هایشان نسوزد. خوردن غذاى تند تأثیر انکارناپذیرى 
ا خ آ ف ا اث ا ک ک ا ا ا

مواد قندى کمک کند. این مثل خوردن یک لیوان آب پرتقال بع
مسواك زدن است. بعد از خوردن غذاى تند معموًال میلى به خوردن

پیدا نمى کنیم.
گذا تأث شا ها 6

وقتى غذاى تند 
مى خوریم چه اتفاقى
 در بدنمان مى افتد؟

ســیر یک طعم دهنده آســان به انواع مختلف 
وعده هاى غذایى است. و فراتر از کاربرد گسترده 
آن براى طعم و چاشنى، ســیر در واقع مى تواند 
فواید قابــل توجهى براى ســالمتى ایجاد کند. 
اگرچه یک حبه سیر خام بسیار کوچک است  اما 
در واقع مقدار قابل توجهــى از ویتامین ها و مواد 

مغذى را دارد.
1-ســیر به تقویت سیستم ایمنى بدن 

کمک مى کند
پیازهاى خوش طعم انتهاى گیاه سیر نیز غنى از 
ترکیبات مغذى به نام آلیسین و آلییناز هستند. در 
حقیقت، وجود آلیســین به تقویت سیستم ایمنى 
بدن کمک مى کند. ســیر همچنین ممکن است 

به دلیل ضد میکروبى و آنتى بیوتیک گیاه باعث 
جلوگیرى از سرماخوردگى و آنفلوآنزا شود.

2-سیر خطر ابتال به برخى سرطان ها را 
کاهش مى دهد

ســیر منبع خوبى از مواد شــیمیایى است که در 
محافظت از آسیب سلول کمک مى کند و خطر 

ابتال به سرطان هاى خاص را کاهش مى دهد.
3-سیر سالمت قلب را بهبود مى بخشد

مطالعه اى در سال 2019 که در پزشکى تجربى 
و درمانى منتشر شد نشان داد که مصرف سیر به 
مدت دو ماه مى تواند باعث کاهش فشار خون و 
کاهش سفتى شریانى در افراد مبتال به فشار خون 
شود. به نظر مى رسد سیر منجر به محافظت کلى 

از قلب مى شــود. ســیر مى تواند چربى خون را 
کاهش دهد، این به معناى کاهش کلسترول و در 
نتیجه کاهش خطر ایجاد پالك در سیستم قلبى 

عروقى است.
 4-ســیر اجازه مى دهد مدت بیشترى 

ورزش کنید
از نظر تاریخى، ورزشــکاران یونان باستان قبل 
از یک رویداد سیر مى خوردند تا عملکرد خود را 
بهبود بخشند. دلیل آن این است که سیر نیتریک 
اکسید آزاد مى کند، ترکیبى که باعث شل شدن 
رگ هاى خونى و کاهش فشــار خون مى شود. 
این ترکیب غالبًا هنگام دویدن آزاد مى شــود تا 
اکسیژن بیشترى به عضالت در حال کار برساند.

آگهى تغییرات
شرکت هوشمند سازان سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 26206 و شناسه ملى 
10260469527 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد رضا خیام باشى سبدانى کدملى 1285017919 و علیرضا 
خیام باشى کدملى 1284883132 و پریسا خیام باشى کدملى 1285180925 به عنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. شیوا خان بابا پور کدملى 
1289237451 بسمت بازرس اصلى و مهسا حکمى ها کدملى 1293017078 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1007240)

آگهى تغییرات
شرکت هوشمند سازان سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 26206 و شناسه ملى 
10260469527 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمدرضا خیام باشى کدملى 1285017919 بعنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره - علیرضا خیام باشى کدملى 1284883132 بعنوان رئیس هیئت مدیره 
- پریسا خیام باشى کدملى 1285180925 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بعنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مشترك مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
است. مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1007237)

آگهى تغییرات
شرکت نیک مدام اصفهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 18499 و شناسه ملى 
10260394042 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شــرکت و ماده مربوطه اساسنامه الحاق 
گردید : انجام امور مربوط به تایپ و تکثیر حمل و نقل درون شهرى دریافت وام از موسسات 
خصوصى و دولتى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شــرکت صادرات وواردات و 
خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى 
-شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى -ترخیص کاال از گمرکات کشورى -ثبت 
موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى 
الزم اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1007229)

4 فایده بى نظیر سیر 
براى سالمتى 

رتارتاتار فگرفگ گرف که که
نبانبان وررید،د، ز ز
ک سوزشوزشش
ل ا مثلقبلق

ز عد  ا
ن شیرینى 

یک گروه از محققان ســوئدى اعــالم کردند که 
استفاده از ماشین ظرفشویى مى تواند در بروز آلرژى، 

آسم و اگزماى کودکان تأثیر گذار باشد.
تحقیقات اخیر محققان دانشــگاه گوتنبرگ سوئد 
نشــان مى دهد که نشانه آلرژى، آســم و اگزما در 
کودکانى که در منزلشــان ظروف با دست شسته 
مى شــود، بســیار کمتر از کودکانى اســت که در 

منزلشان از ماشین ظرفشویى، استفاده مى شود.
هنوز علت اصلى بروز این مســئله مشخص نیست 
اما احتمال داده شــده که پودر ماشین لباسشویى و 
هواى مرطوب داخل آن سبب بروز آلرژى مى شود.

همچنیــن تحقیقات نشــان مى دهد کــه تمام 
میکروارگانیسم ها با شستن ظروف به وسیله 
ماشین ظرفشویى از بین مى روند در صورتى 
که هنگام شستن ظرف با دست تنها بخشى 

از میکروب ها از بین خواهد رفــت؛ بنابراین طبق 
فرضیه اى که سیستم ایمنى افرادى که در معرض 
ویروس ها و میکروب هــا قرار دارنــد را قوى تر 
مى داند، کودکانى که از ظروف شسته شده توسط 
ماشین اســتفاده مى کنند، بیشتر مســتعد ابتال به 

بیمارى هستند.
تحقیق دیگرى که توسط محققان انگلیسى در سال 
2011 انجام شد، نشان داد که بیش از 60 درصد از 
ماشین هاى ظرفشویى حاوى قارچ هاى بیمارى زا 
هستند. این موضوع نیز مى تواند باعث بروز آلرژى 

در کودکان شود.
 

ظرف ها را با دست بشوییم بهتر است 
یا ماشین ظرفشویى؟

بونیون یا انحراف شســت پا یک برآمدگى اســت که با 
منحرف شــدن انگشت شســت پا به ســمت انگشتان 
کوچک تر، روى قاعده مفصل انگشــت شست پا شکل 
مى گیرد. در پزشکى به این مشکل اصطالحًا هالوکس 

والگوس گفته مى شود.
با جا به جایى انگشت شست، مفصل آن تحت فشار قرار 
مى گیرد و ملتهب مى شود، امرى که باعث ایجاد برآمدگى 

در این قسمت مى شود.
انحراف شست پا مشکل بســیار رایجى است، به طورى 
که یک سوم افراد باالى 65 سال درگیر آن مى شوند که 
عمده آنها هم زن هستند. علت دقیق این مشکل مشخص 
نیست. بعضى پزشــکان علت آن را پوشیدن کفش هاى 
تنگ یا پاشنه بلند مى دانند اما تحقیق سال 2013 دانشگاه 
هاروارد ژنتیک را به طور قطع علت انحراف شست پا بیان 
کرده است. در نقش سابقه خانوادگى در بروز این مشکل 
تردیدى نیست. چه بسا افرادى هستند که هرگز در زندگى 
خود کفش تنگى بــه پا نکرده اند اما به نوع شــدیدى از 
انحراف شســت پا دچار شده اند، مشــکلى که در دیگر 

اعضاى خانواده آنها هم وجود داشته است.
اما جراحى آخرین راه براى درمان انحراف شست پاست. 
گزینه هاى دیگرى هــم براى رفع این مشــکل وجود 
دارد، مثل پوشــیدن کفش هاى آزاد و استفاده از پدهاى 
مخصوص بونیــون که جلوى ســاییدگى انگشــت را 

مى گیرند.
برخالف تصور رایج، جراحى انحراف شست پا دوره نقاهت 
خیلى طوالنى همراه با درد و از کار افتادگى ندارد. امروزه 
جراحان پا و مچ پا گروهى متخصص از کارشناسان ارتوپد 
بسیار ماهر هستند که این جراحى را زیاد انجام مى دهند. 
آن ها مى توانند بر اساس ســابقه بیمار و تصاویر پزشکى 

جراحى مناسب براى او را انجام دهند.

لواشک ترکیب یک یا دو نوع و حتى تعداد بیشترى میوه 
است که آنها را خشک و در جاى آفتابى نگهدارى مى کنند؛ 
لواشک سرشار از ویتامین هاى A و B و حاوى کلسیم، 
فیبر و مواد معدنى است همچنین به دلیل وجود میوه در 
این خوراکى خوشمزه مصرف آن بهتر از چیپس و پفک 

خواهد بود.
 طبق توصیه متخصصان، استفاده از لواشک به عنوان یک 
میان وعده مناسب و مفید به شمار مى آید و خواص لواشک 

هم به نوع میوه آن بستگى دارد.
لواشــک زغال اخته: به علت وجــود مواد ضد 
میکروبى در آن موجب جلوگیرى از ابتال به عفونت هاى 
ادرارى در بانوان مى شــود همچنین این نوع لواشک در 
جلوگیرى از افزایش خطر ابتــال به عفونت هاى مجارى 

ادرارى و از بین رفتن و رفع بى خوابى تأثیر زیادى دارد.
لواشــک لیمو: به علت اینکه حاوى اسید ضد   
میکروبى قوى بوده تأثیر زیادى در دفع سنگ کلیه، آلرژى 

و الغرى دارد.
لواشک انار: لواشک انار در متعادل کردن اوره و 
کلسترول، از بین بردن و دفع سموم بدن و تعدیل مایعات 

نقش چشمگیرى دارد.
لواشک زرشک: لواشک زرشک در کاهش تب، 
متعادل کردن فشــار خون، کنترل ضربان قلب، درمان 

درد هاى روماتیسمى و مفصلى تأ ثیر فراوانى دارد.
لواشک آلو: بر اساس توصیه متخصصان لواشک 
آلو حاوى مواد ضد میکروبى، ضد ویروس و ضد باکترى 
است. مصرف این لواشــک در ایجاد تحریک روده و در 
تنظیــم عملکــرد سیســتم گوارشــى بــدن مفیــد

 است.

انحراف شست پا 
چگونه درمان مى شود؟

خواص درمانى 
انواع لواشک 

محققان دانشگاه لســتر بریتانیا در مطالعه 
ران  مبتال به دیابت نوع2 دریافتند بیما

افــرادى کــه شــب دیــر 
مــى خوابند و صبــح دیر از 
خواب بیدار مى شوند، کمتر ورزش مى 
کنند در نتیجه سالمت شان در معرض خطر 

بزرگى قرار دارد.
دکتر «جوزف هندســان» سرپرست تیم 
تحقیق، در این باره مــى گوید: فهم اینکه 

چطور مدت زمان خواب مى تواند بر فعالیت 
فیزیکى تأثیر گذارد مى تواند به افراد دیابتى 

در کنترل سالمتشان کمک کند.
وى در ادامه مى افزاید: افراد مبتال به دیابت 
باید ســبک زندگى سالم داشــته باشند و 
ورزش کنند. افــرادى که دیر به رختخواب 
مى روند 56 درصد کمتر از افراد سحرخیز 
مبتال به دیابــت، ورزش مى کنند که براى 

سالمت شان مضر است.

ی
ســیار کمک کننده 
وبهایى محافظت 
حســاس کســالت 

رستکنید تا 

ز در هفته غذاى تند 
کمتر بود. دانشمندان

ل از دیگر فاکتورها 
اى تند به آنهایى 

د.
شود

ده نیست، 
ــاده اى 
اه به گاه 
س خوردن 

8- ممکن
ى اگر معده حساسى داشته باشید، خوردن غ

اول آنکه، ممکن است دچار اسهال شوید. علت این مسئله ماده کاپسائیسین
است که آثار مثبتى بر بدن دارد اما به طور کلى ماده تحریک آمیزى است. 
به عالوه، ممکن اســت مدتى دچار ورم معده شوید یا اگر از قبل معده تان

مشکلى داشته باشد، احتمال تشدید آن هست.
9- ممکن است سوزش معده را بیشتر کند

فلفل حاوى ترکیبى از اسیدهاســت و وقتى مقــدار زیادى از آن را 
مصرف مى کنیم، دیواره معده شروع به سوزش مى کند. این مشکل

ممکن است در دراز مدت تشــدید و مزمن شود. پس بهتر است در 
خوردن غذاى تند زیاده روى نکنید. اگر از مشکل سوزش معده رنج 
مى برید، شیر بخورید یا با خوردن مقدارى بستنى سوزش آن را 

تسکین دهید.

ســیر مى تواند چربى خون را  ود ش
د ل

4 فای
براىب

محققان دانشگاه
ن ا ر مبتالبیما

اف

خواببید
کنند در نتیج
د بزرگى قرار
دکتر «جوز
تحقیق، د

زود خوابیدن براى دیابتى ها
 معجزه مى کند 
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دنیا سرایى اســت که بالها از هر ســو گردش را گرفته و به غدر و 
بیوفایى شهرت یافته . نه خود همواره بر یک حال باشد و نه ساکنانش 
در امان و سالمت به ســر برند. حاالتش گونه گون اســت و هر روز 
نوبت به یکى دهد. در آنجا شــادمانى نکوهیده اســت و امن و آسودگى 
نتوان یافت.مردم دنیا در دنیا چون هدف هایى هستند که تیرها بر آنها 
مــى بارند. دنیــا تیرهایش   را بــر مردمش مــى افکند و بــه مرگى که 

موال على (ع)بر سرشان مى فرستد، نابودشان مى کند.
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