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اصفهان در آستانه فاجعه مرگ هاى کرونایى
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آپارتمان در کیش 
مترى 250 میلیون تومان؟!

النصر وارد 
یک مبارزه دیگر شد

طرح توسعه 
مقبره عالمه مجلسى
 در دستور کار نیست
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آرایش پشت جبهه

نتایج یک تحقیق جدید نشان مى دهد که با مصرف زیاد سیب زمینى 
سرخ شده، سیستم اعصاب بینایى در معرض آسیب قرار مى گیرند.

محققان دانشگاه بریستول در انگلستان، در گزارشى نوشتند: نتایج 
تحقیق بر روى یک پسر بچه نوجوان که با مشکل بینایى مواجه بود، 

نشان داد که این پسر بچه بیش از حد از...

صعود پرسپولیس «ایران» به فینال باشگاه هاى
آســیا یک حــرف اســت، کنــار زدن نماینده 
«عربســتان» براى رســیدن به این جایگاه یک 

حرف دیگر. 
رســیدن قرمزهاى ایران به مرحلــه نهایى یک 
تورنمنت فوتبالى درآســیا قبًال هــم اتفاق افتاده 
و چیز جدیدى نیســت اما وقتــى کلید حضور در 
فینال، عبور از سد مستحکم یک باشگاه پرقدرت 
عربستانى در مرحله نیمه نهایى است و به فاصله 
چند ســاعت تا برگــزارى این مســابقه، یکى از 
مؤثرترین بازیکنان پرسپولیس – عیسى آل کثیر- 
به بهانه رفتار نژادپرستانه توسط باالترین مرجع 
فوتبال آســیا (AFC) به مدت شــش ماه محروم 

4مى شود، آن وقت ایرانى ها...

هنوز آبى به تاالب گاوخونى نرسیده استهنوز آبى به تاالب گاوخونى نرسیده است
به رغم رهاسازى جریان آب از سد رودشتین؛به رغم رهاسازى جریان آب از سد رودشتین؛
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دانشگاه علوم پزشکى: ممکن است با مرگ و میر 3  برابرى مواجه شویم

سریال «فوق لیسانسه ها»
 ادامه مى یابد؟

بیم و امیدهاى علیمنصور در تبریز
علیرضا منصوریان، ســرمربى تراکتور در حالى با دستیاران خود دور 
جدید تمرینات بدنســازى و آمادگى جســمانى بازیکنان این تیم را 
آغاز کرده اســت که برخى بازیکنان کلیدى فصل گذشته تراکتور در 

تمرینات حضور ندارند.
مسعود شجاعى، اشــکان دژآگه، احســان حاج صفى و رضا اسدى 

شاخص ترین بازیکنان تراکتور...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رفتارشناسى روزنامه هاى کشور در قبال 
پیروزى پرسپولیس ایران بر النصر عربستان

950 هزار هکتار 
کانون  ریزگرد 

اصفهان را 
تهدید مى کند

متالشى شدن باند 13 نفره گوشى قاپ هاى اصفهان
جانشین انتظامى استان خبر داد
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بوحمدان هم
 به فکر فـــــــرار افتاد
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 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

        نوبت دوم

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 .

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:1399/07/14

آگهى مناقصه عمومى تأمین نیروى انسانى

حمیدرضا جوادى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

        نوبت اول

 سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالتى و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد به منظور تامین نیروى انسانى مورد نیاز خود جهت امورباغبانى، کشاورزى 
، فضاى سبز، خدماتى ،نگهبانى ،راننده، و فعالیتهاى ساختمانى به تعداد 116 نفر در شهرستان چادگان ، بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت هاى خدماتى داراى صالحیت خدمات پیمانکارى سال99 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى دعوت مى شود در صورت دارا بودن شرایط الزم و با در 

نظر گرفتن مراتب زیر در مناقصه مذکور شرکت نمایند.
1-موضوع مناقصه :

الف)عبارت است ازتامین نیروى انسانى به تعداد 116 نفر براى  مدت 12  دوازده ماه شمسى مى باشد.
2-محل دریافت اسناد مناقصه: واحد امورقراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى .

3- زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/08/03 مى باشد.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات اسناد مناقصه باید مبلغ 2/000/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان 

واریز و فیش مربوطه را به امور قراردادهاى سازمان ارائه تا اسناد و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز شنبه مورخ 99/08/03 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 

امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
5-تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت15:00 روز شنبه مورخ99/08/03جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل 

خواهد شد .
6-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه معادل 5٪ مبلغ برآوردى به مبلغ  (3,500,000,000)ریال مى باشدکه باید به حساب

شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل تحویل نمایند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده ،سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتراز میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه مسترد مى گردد.
9- معیارها و روش هاى ارزیابى کیفى شرکت کنندگان بر اساس ارائه رزومه عبارت از  :مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعى به همراه قراردادهاى مربوطه ، گواهینامه 

مالیات بر ارزش افزوده معتبر و گزارش حسابرسى آخرین سال مالى ، گرید و رتبه خدماتى و انتظامى.
10- حد نصاب برگزارى مناقصه سه پیشنهاد مى باشد  .

11- کلیه مراحل مناقصه تابع آیین نامه معامالت سازمان عمران زاینده رود مى باشد .
12- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

13- هزینه آگهى ها به عهده برنده مناقصه است.
آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir                         ایمیل سازمان:     info@sozi.ir                        تلفن سازمان: 32673080  - 32673010

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 99/648673
مورخ 1399/07/13

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یک باب مغازه تجارى از موقوفه مسجد امام هادى (ع)واقع در شاهین شهر مسکن مهر 
خیابان اردیبهشت  فرعى 16،مغازه به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 19/000/000ریال مهلت 
ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز  دوشنبه مورخ 1399/08/05 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060تماس حاصل فرمایند.
م. الف:1010991

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى-شهردارخمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظردارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات 
زیر از طریق آگهى اقدام نماید:

موضوع مناقصه :
1-جدول گذارى زیرسازى و آسفالت معابر تفکیکى پردیس ،فرماندارى 

و عطار
-مبلغ اولیه اعتبار:30/000/000/000ریال

-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :1/500/000/000 ریال
-محل تامین اعتبارات :اعتبارات شهردارى 

-مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه :پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
99/08/05

-محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
-محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

-تاریخ بازگشایى پیشنهادات:10صبح روز سه شنبه مورخ 99/08/06
-مدت اعتبار پیشنهادها :روز شنبه 99/08/17

-اصالح ،جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل 
تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

م.الف:1009961

        چاپ اول
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0202جهان نماجهان نما 3872دوشنبه  14 مهر  ماه   1399 سال هفدهم

یکى از آثار فرهاد مشیرى، هنرمند پرآوازه ایرانى با قیمت 
تخمینى بین 285 تا 360 هزار دالر در حراجى کریستیز به 

فروش گذاشته مى شود.
این اثر آخرین بار در موزه «اندى وارهول» پیتســبورگ 
آمریکا به نمایش گذاشــته شــد و پیش بینى مى شود با 
قیمتى بین 285 تا 360 هزار دالر به فروش برسد. «روزى 
روزگارى» شــامل منجوق دوزى هاى ظریفى است که 
فرهاد مشیرى، هنرمند پرآوازه ایرانى در سال 2011 با الهام 

از کارت پستال هاى مخصوص فصل جشن خلق کرد.
این اثر بخشى از مجموعه آثار سفارشى از طرف برند «لویى 
ویتون» بود که مشــیرى را به یکــى از اولین هنرمندان 

خاورمیانه تبدیل کرد که با یک برند لوکس همکارى کرده 
است. مشــیرى در منجوق دوزى هایش هنر شرقى را به 

تاروپود فرهنگ مصرف گرایى غرب گره مى زند.
فرهاد مشیرى، زاده شیراز و ساکن لواسان، یکى از نقاشان 
معروف ایرانى است که در سال 2012 نامش در فهرست 
500 هنرمند جهان ثبت شد. مشیرى در خلق آثار خود بیشتر 
از کارتون ها، فیلم ها، کمیک استریپ ها، کتاب هاى کودکان 
و آگهى هاى تبلیغاتى الهام مى گیرد و از عباراتى بریده شده 
از شعرهاى کالسیک، سریال هاى تلویزیونى و آهنگ هاى 
عامه پسند استفاده مى کند. او دانش آموخته انستیتوى هنر 

کالیفرنیاست.

قیمت آپارتمان در کیش از مترى 18 میلیون تومان شروع 
مى شــود و در برج هاى معــروف به متــرى 250 میلیون 
تومان هم مى رسد. کیش، جزیره اى بسیار پیشرفته از نظر 
شهرسازى است. مناطق مسکونى کیش در سه دسته است: 

شهرك ها، برج هاى مسکونى و مجتمع هاى مسکونى.
این کارشناس مشاور امالك در ادامه افزود: قیمت مسکن 
در شهرك صدف از مترى 24 میلیون تومان شروع مى شود 
و تا مترى 40 میلیون تومان نیز مى رســد. همچنین براى 
خرید مسکن در شهرك نوبنیاد باید بین 18 تا 28 میلیون 
تومان هزینه کرد که متراژ واحدها در این شهرك به طور کل 

پایین تر از سایر مناطق مسکونى جزیره کیش است.

وى در خصوص خرید برج در جزیره کیش گفت: برج هاى 
مسکونى کیش از مترى 50 میلیون تومان شروع شده و این 
رقم در برج هاى لوکس به متــرى 250میلیون تومان هم 
مى رسد. براى خرید خانه در جزیره کیش حداقل یک میلیارد 
تومان سرمایه مورد نیاز است و براى حداکثر قیمت نمى  توان 
رقم دقیقى مشخص کرد؛ اما گران ترین واحدها متعلق به 
برج هاست که در متراژ باال قیمت هاى عجیب و نجومى دارد.

این کارشناس مشــاور امالك گفت: یک واحد 165مترى 
در شــهرك صــدف متــرى 45 میلیون تومــان و یک 
واحد 109مترى در برج ســایه متــرى 55 میلیون تومان 

قیمت گذارى شده است. /3092

حراجى کریستیز، میزبان اثرى 
از یک هنرمند ایرانى

آپارتمان در کیش 
مترى 250 میلیون تومان؟!

باند شیوع دهنده کرونا!
گردانندگان بانــد بى رحم که    رکنا |
بخاطر پول، کرونا را شــیوع مى دادند در قم 
بازداشت شــدند. حجت االسالم والمسلمین 
غریب دادســتان عمومى و انقــالب قم با 
اشــاره به محدودیت ســفر هاى خارجى در 
ایام کرونایى و لزوم ارائه گواهى منفى بودن 
تست pcr کروناى مسافران براى این سفرها 
گفت: افرادى ســودجو اقدام به جعل گواهى 
تست کرونا براى مســافرانى که قصد خروج 
از کشور را داشتند مى کردند که در این رابطه 
سه نفر دستگیر شدند. این افراد با استفاده از 
برخى هتلداران، مسافران را اغفال کرده و در 
قبال ارائه این گواهى هــاى جعلى مبالغى از 
یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تومان 

دریافت مى کردند.

خبر نه خیلى «شاد»
   خبر آنالین | حسن الحسینى، مشاور 
وزیر آموزش و پرورش و مســئول شــبکه 
«شاد» به سهم محرومیت از فضاى مجازى 
اشاره کرد و گفت: حدود 3/5 میلیون نفر فاقد 
ابزار هوشمند بوده و یا دسترسى به اینترنت 
ندارند. سهم محرومیت از «شاد»، سه میلیون 
و 200 هزار نفر یعنى 21 درصد دانش آموزان 
اســت و اختالف 300 هزار نفرى به دانش 
آموزانى برمى گردد که از ابزار هوشمند قرضى 

استفاده کرده اند./3084

باز به اپیدمى گله اى!
رئیس کمیته سالمت شوراى    ایسنا|
شهر تهران خواستار اعمال محدودیت هاى 
دو هفته اى در تهران شــد. ناهید خداکرمى 
صبح دیروز یک شنبه در تذکر پیش از دستور 
خود با بیــان اینکه با چند اپیدمیولوژیســت 
صحبت کردم و آنهــا معتقدند که تعطیالت 
یک هفتــه اى فقط فــراز و فرود در ســیر 
اپیدمى ایجاد مى کند گفت: اگر نتوانیم این 
محدودیت ها را  درست کنترل کنیم بعد از آن 
باز هم شاهد اوج بیمارى خواهیم بود  و باید 
به مســئوالن گفت که اگر نمى توانید کار و 
تصمیم  بهترى داشــته باشید، همان اپیدمى 

گله اى را دنبال کنید./3085

2 ایرانى خارجى 
مقابل هم!

دیــروز تصویــر ناراحت    برترین ها |
کننده اى از دو ایرانى که در دور اول تورنمنت 
شطرنج جهان با پرچم کشورهاى دیگر مقابل 
هم قرار گرفتند منتشر شد. علیرضا فیروزجا 
با پرچم فیده (فدراســیون جهانى شطرنج) و 
آرین طارى با پرچم نروژ با هم بازى کردند. 
آرین طارى ایرانى تبار متولد نروژ است و شاید 
به نسل قبلى مهاجران مربوط باشد. علیرضا 
فیروزجا اما بعد از اینکه فدراســیون شطرنج 
ایران از شرکت شــطرنج بازان در مسابقات 
مسکو جلوگیرى کرد تصمیم گرفت با پرچم 

فیده بازى کند./3086

پاك کردن صورت مسئله
محسن هاشمى، رئیس شوراى    مهر |
شهر تهران در ابتداى جلسه علنى دیروز این 
شــورا درباره انتقال پایتخت از تهران به یک 
شهر دیگر گفت: پرســش اینجاست که اگر 
با نگاهى منفى گرایانه بــه تهران بنگریم، با 
چه پیامدهایى مواجه خواهیم شــد؟ پاسخى 
که داده مى شــود، انتقال پایتخت از تهران 
است، صرف نظر از شعارى بودن و غیرقابل 
اجرا بودن این ایده به لحــاظ تأمین منابع و 
مشکالت زیرساختى، این روش پاك کردن 
صورت مســئله به کجا خواهد انجامید؟ آیا 
با این نگاه سرنوشــت همه کالنشهرهاى ما 

نابودى نخواهد بود؟/3087

هشدار داده بودم
محمدجــواد ظریــف، وزیــر خارجه    انتخاب|
کشورمان گفتگویى با روزنامه «کارگر» داشته است. او در 
این گفتگو درباره برجام گفته است: قبل از کاندیداتورى 
رئیس جمهور روحانى در سال 1392 گفته بودم هرکس 
به سمت حل و فصل پرونده هسته اى حرکت کند قربانى 
خواهد شــد و نه قهرمان. او افزوده: آنهایى که مردم را 
نسبت به آینده برجام ناامید کردند روزى باید در پیشگاه 
خدا، ملت و قانون پاسخگو باشند مى خواهم مردم متوجه 
شوند که چه اتفاقاتى در کشور و توسط چه کسانى رقم 

خورده است. /3088

باز شدن مرز شایعه است
معاون عتبات ســازمان حج و زیارت با    ایسنا|
تأکید بر اینکه به شــایعات بازگشایى مرزها براى عبور 
زائران اربعین توجه نکنید، گفت: دشــمنان نظام براى 
ایجاد تشنج در مرزهاى ایران و عراق به بهانه حضور در 
آیین اربعین با نشر اخبار کذب به دنبال روانه کردن زائران 

به سوى مرزهاى زمینى هستند./3089

طبرى فرجام خواهى کرد
على  محمد   باشگاه خبرنگاران جوان |
داداشــى، وکیل اکبر طبرى گفــت: از زمان صدور 
حکم موکلم 20 روز مهلت داشتیم تا فرجام خواهى 
خود را به دیوان عالى کشور تقدیم کنیم که روز شنبه 
فرجام خواهى موکل من به ثبت رسید. فرجام خواهى 
خود را در 31 صفحه و بــا 27 صفحه ضمائم به ثبت 
رسانده  ایم زیرا هر چهار مورد اتهامات موکل بنده با 

ایرادات جدى رو به رو بوده است.

فرار هنگفت مالیاتى 
محمدرضــا پورابراهیمــى، رئیس    تسنیم|
کمیسیون اقتصادى مجلس گفت: حذف فرار مالیاتى در 
دستور کار این کمیسیون است در حالى که بیش از 200 هزار 

میلیارد تومان فرار مالیاتى در کشور برآورد مى شود./3090

ماشاءا... به شجاعت ما!
   خبر آنالین | محمد مهاجــرى، روزنامه نگار 
اصولگــرا در توییتى با کنایه به محمدباقــر قالیباف با 
هشــتگ «قالیباف، مجلس و مااصولگراها» نوشت: 
« چهار ماه و اندى از ریاست  قالیباف بر  مجلس گذشت و 
دریغ از یک مصاحبه با خبرنگاران. خب به لشکر مشاوران 
بگویید اجازه سئوال درباره دو معاون بازداشتى، بدهى 
شــهردارى، دناپالس، وام هاى کالن به نمایندگان و 
سفرهاى انتخاباتى را ندهند. باز هم مى ترسید از حضور 
در جمع رسانه ها؟! ماشاءا... به شجاعت ما اصولگراها.»

ابتالى «ترامپ» به کرونا 
دروغ است!

«مایکل مور»، مستندســاز و فیلمساز    مهر |
مشــهور و جنجالى آمریکایى معتقد است خبر ابتالى 
«دونالد ترامپ» به بیمارى کرونا جعلى است. وى گفت: 
درباره ترامپ یک حقیقت مطلق وجود دارد و آن اینکه 
او یک دروغگوى همیشگى، مطلق، بى رحم، بى باك و 
حرفه اى است. مور افزود: ترامپ مى تواند ویروس داشته 
باشد اما دروغ هاى او درباره ویروس باید مورد توجه واقع 
شود. مایکل مور افزود: ترامپ طبق نظرسنجى ها به این 
نتیجه رسیده که از «جو بایدن» عقب است و حاال امیدوار 
است با تظاهر به ابتال به ویروس کرونا بتواند همدردى 
مردم را جلب کند. کارگردان «بولینگ کلمباین» افزود: او 
یک نبوغ شیطانى دارد و مى خواهد با ابتال به کووید- 19 

همدردى مردم را جلب کند.

پاداش فرزندآورى
  تسنیم| دولت استرالیا از خانواده هاى داراى 
فرزند حمایت نقدى هم مى کند؛ بر این اساس پاداش 
نقدى نوزاد به خانواده ها پس از تولد یا فرزندخواندگى 
یک بچه، حدود 4000 دالر است! مبانى سیاست هاى 
جمعیتى استرالیا مبتنى بر پذیرش بهترین مهاجران و 

حمایت از بچه هاى استرالیایى است./3091

خبرخوان

صعود پرسپولیس «ایران» به فینال باشگاه هاى آسیا یک 
حرف است، کنار زدن نماینده «عربستان» براى رسیدن 

به این جایگاه یک حرف دیگر. 
رســیدن قرمزهاى ایران به مرحله نهایى یک تورنمنت 
فوتبالى درآسیا قبًال هم اتفاق افتاده و چیز جدیدى نیست 
اما وقتى کلید حضور در فینال، عبور از سد مستحکم یک 
باشگاه پرقدرت عربســتانى در مرحله نیمه نهایى است 
و به فاصله چند ســاعت تا برگزارى این مسابقه، یکى از 
مؤثرترین بازیکنان پرسپولیس –عیســى آل کثیر- به 
بهانه رفتار نژادپرستانه توســط باالترین مرجع فوتبال 
آسیا (AFC) به مدت شش ماه محروم مى شود، آن وقت 
ایرانى ها حق دارند شک کنند که البى عربستان سعودى 
مى خواهد به هر قیمتى نتیجه این مسابقه را به سود خود 

پایان دهد.
بر کسى پوشیده نیست که رابطه سیاسى ایران و عربستان 
در تیره و تارترین شرایط ممکن قرار دارد و این دو قدرت 
غرب آسیا از هر فرصتى براى تحت تأثیر قرار دادن رقیب 
استفاده مى کنند تا جاى پاى خود را در منطقه محکم تر 
کنند که زمین فوتبال یکى از این فرصت هاست. از طرفى 
هر چه فیفا تالش مى کند پاى سیاست را از فوتبال دور 
کند اما قدرت سیاست آنقدر هست که اجازه ندهد دنیاى 
توپ گرد با خیــال راحت راه خودش را برود. شــاید هم 
بعضى سیاسى کارى هاى دایره هاى زیر مجموعه این 
فدراسیون جهانى باعث شده سایه سیاست همواره بر سر 
فوتبال سنگینى کند. نگاه کنید به همین داستان عیسى آل 
کثیر؛ امروز از هر کس بپرسید مقصر اصلى در این پرونده 
کیست، یک جمله را به زبان مى آورد: تاخت و تاز عربستان 

سعودى در کنفدراسیون فوتبال آسیا.

فرصتى براى اثبات برترى
در ایران هر دو جناح اصالح طلب و اصولگرا نســبت به 
سیاست هاى عربستان ســعودى در منطقه غرب آسیا 
انتقاد دارند اما زبانى که از آن براى بیان این انتقاد استفاده 
مى کنند متفاوت اســت. معموًال اصولگرایان به تندى و 
صریحاً به مواضع عربســتان واکنش نشان مى دهند اما 
اصالح طلبان با محافظه کارى و ســبک سنگین کردن

 بیشــترى در این باره موضع مى گیرند. اینها که همواره 
پیرو سیاســت «برد-برد» بــوده و هســتند معتقدند با 
درنظر گرفتن جایگاه کشور سعودى نباید شرایط بین دو 
کشــور را از چیزى که هم اکنون هست وخیم تر کرد اما 
اصولگرایان که ثابت کرده اند سیاســت «برد-باخت» 
برایشــان اهمیت بیشــترى دارد، کامًال بــا این موضع 
اصالح طلبانه مخالف هســتند و از هر فرصتى براى به 

چهارمیخ کشاندن حریف قدر خارجى بهره مى گیرند. 

چه شخصیت هاى هر دو جناح و چه رسانه هاى آنها، در 
پیش بردن خط فکرى جناح متبوعشان در قبال عربستان 
کم نمى گذارند. نمونه هم فراوان است؛ از میدان سیاست 
تا میدان ورزش. آخرى اش در صفحات اول شماره هاى 
دیروز روزنامه هاى سیاســى کشــور با محوریت غلبه 
پرسپولیس بر نماینده عربستان سعودى در زمین فوتبال 

قابل مشاهده بود. 
  

صفحه اول خبر مى دهد از...
اگر کســى به دنبال بررســى تفاوت رفتار اصولگرایان و 
اصالح طلبان در قبال سیاســت هاى عربستان سعودى 
باشــد، بهترین مرجع براى این کار بررســى صفحه اول 
روزنامه هــاى هر دو جناح در قبال پیروزى پرســپولیس 
بر النصر عربســتان است. اگر چه این مســابقه دیروقت 
شنبه به پایان رسید اما نتیجه به دســت آمده آنقدر براى 
روزنامه هاى دو جناح مهم بود که صفحات اولشان را دیرتر 
به چاپخانه ها سپردند تا بتوانند روز یک شنبه صفحات اول 
متفاوتى نسبت به روزهاى قبل طراحى کنند. نتیجه این 
کار نشان مى دهد هر چه اصولگراها صریح و تند با موضوع 
شکســت عربســتان برخورد کرده اند، اصالح طلب ها

 با حفظ آرامش، ســعى کرده اند چندان روى مغز حریف 
راه نروند! سیاســتى که بارها توســط این رســانه ها به 
شکل هاى مختلف تکرار شده است. با همین استدالل هم 
رسانه هاى اصالح طلب، پیروزى پرسپولیس را برجسته 
کردند و رسانه هاى اصولگرا، شکســت عربستان را اگر 
چه استفاده از وزن آهنگین «آل ســعود» و «آل کثیر» و 
واژه سازى هاى متناسب با این دو کلمه به همراه تصاویر 
بزرگ از جشن صعود سرخپوشــان، وجه مشترك اغلب 

تیترهاى روز گذشته روزنامه هاى دو جناح بود. 

بررسى روزنامه هاى اصولگرا
در میان روزنامه هاى اصولگــرا، روزنامه «وطن امروز» 
متعلق به جوانان پیشرو اردوگاه اصولگرایى که پیش از این 
هم سابقه فراوانى در به کار بردن تیترهاى تند و تهاجمى 
به خصوص در قبال سیاســت هاى منطقه اى عربستان 
دارد، این بار نیز گوى سبقت را از رفقا ربوده و با تیتر «انتقام 
تمیز از آل کثیف» به استقبال شکست فوتبال عربستان 
از فوتبال ایران رفت. «وطــن امروز» در توضیح تیترش 
نوشت که «البى آل سعود و محرومیت عیسى آل کثیر 
هم نتوانست مانع باخت نماینده عربستان مقابل نماینده 

ایران شود». 
تیتر دیگر روزنامه مهم این جناح-«جوان»- هم چیزى 
شبیه «وطن امروز» حتى با به کار بردن واژه هاى مشابه 
بود: «حال کثیر!» تیتر ایــن روزنامه و «باخت آل کثیف 
با همه فوتبال سیاسى شــان به پرسپولیس حال خوش 

زیادى به طرفداران فوتبال در ایران داد» توضیح «جوان» 
براى شب پیروزى ایران بود؛ یک شادى وصف ناپذیر از 

کشاندن رقیب دیرینه به گوشه رینگ.
روزنامه «صبــح نو» نزدیک به محمدباقــر قالیباف که 
معموًال تالش مى کند میانه را بگیرد، ســومین روزنامه 
اصولگرایان بود که روز گذشــته با تیترى پرکنایه نمک 
به زخم عربستانى ها پاشید. «غلبه بر سعودى و شرکا» 
 AFC  کنایه اى آشکار به نفوذ بیش از اندازه آن کشور در
به هدف تأثیرگذارى بر نتایج مسابقات است که روزنامه 
نواصولگرایان، غلبه بر این سیاســت را مهم تلقى کرده 
اســت؛ همان سیاســت و دیدگاهى که روزنامه قدیمى 
«رسالت» متعلق به پیشکسوتان اصولگرایى هم با تیتر: 
«صعود از روى AFC و سعودى ها» و روزنامه «قدس» 
چاپ پایتخت اصولگرایان (مشهد) با تیتر پرسپولیس ایران 

(6) – النصر AFC (4) بر آن تأکید کرده اند.
از دیگر روزنامه هاى این جنــاح مى توان به «جام جم» 
اشــاره کرد که تیتر مالیم اما جهت دار «حال صعود!» 
را براى شکســت عربستان اســتفاده کرد. این سیاست 
همیشگى روزنامه صداوسیماســت که تالش مى کند 
همواره کمى پایین تر از «وطن امروز» و «جوان» بایستد. 
تعجب اما از روزنامه «فرهیختگان» رســانه متعلق به 
دانشگاه آزاد است که اگرچه تیترهایش معموًال هم ردیف 
با ایــن دو روزنامه (و البته نه به آن تندى) اســت اما این 
بار سیاســت آرامش بخش ترى را در پیش گرفته است. 
«فرهیختگان» که این مسابقه را «نابرابر» توصیف کرد 
با تیتر «تکثیر آل کثیر» به استقبال پیروزى پرسپولیس 
رفت. این تیر، مشــابه تیتر دیگر روزنامــه اصولگرایان 
-«خراسان»- بود که همین دیدگاه را نمایندگى مى کرد: 

«11 نفر آل کثیر شدند.» 

بررسى روزنامه هاى اصالح طلب
اما در آن سو، اردوگاه اصالح طلبان چه حال و هوایى دارد؟ 
از روزنامه «شرق» شروع مى کنیم. «شرق» که به نوعى 
مهمترین و تأثیرگذارترین روزنامه حال حاضر اصالح طلبان 
است، از عجیب ترین تیتر ممکن براى پیروزى پرسپولیس 
استفاده کرده است؛ یک تیتر به زبان عربى که مشخص 
نیســت مخاطبش را داخل مرزهاى ایــران مى جوید یا 
وراى خلیج فارس. «إن ضوء الُحب أحمر» یا «نور عشق، 
سرخ اســت» نماد عینى اعتقاد اصالح طلبان به سیاست 
«تنش زدایى» در قبال سیاســت هاى عربستان سعودى 

است!
«اعتماد»، دومین روزنامه تأثیرگــذار اصالح طلبان نیز 
مانند «شرق» با تیترى خنثى از شکست عربستان استقبال 
کرده است. «آسیا در تسخیر ارتش سرخ» تیترى نیست 
که با محتواى تیترهاى سرویس «سیاست داخلى» این 

روزنامه همخوانى داشــته باشــد. به نظر مى رسد براى 
روزنامه اعتماد، حوزه سیاست خارجى به مراتب خط قرمز 
پررنگ ترى نسبت به حوزه سیاســت داخلى محسوب 
مى شود. یادتان باشد این روزنامه همین هفته گذشته، خط 
شکن انتشــار عکس بزرگ یکى از ممنوع التصویرهاى 
مشهور در صفحه اولش بود اما ظاهراً بحث عربستان براى 

«اعتماد» جداى از هر بحث دیگرى است!   
«آرمان ملى» امــا کمى قاطعانه تر بــا موضوع برخورد 
کرده است. «نصر بزرگ پرســپولیس» با این تعبیر که 
سرخپوشان «آل صعود» هستند هر چند نسبت به سیاست 
کم محلى به شکست عربستان پایبند است اما در نشان 

دادن پیروزى پرسپولیس هم کم نگذاشته است. 
در میان روزنامه هاى اصالح طلب، تیتر روزنامه «مستقل» 
تندترین تیتر براى شکســت عربســتان از ایران است. 
«مستقل» تنها روزنامه اصالح طلب است که نه به پیروزى 
پرسپولیس بلکه به شکست عربستان پرداخته است. «تیر 
خالص پرسپولیس به قلب عربســتان» با این توضیح 
 AFC روزنامه که «آل کثیر گلزن بزرگ ایرانى با دسیسه
محروم شد» چیزى در حد تیتر روزنامه هاى اصولگراست 
آنقدر که اگر روزنامه «مستقل» را در محدوده موضعگیرى 
جوانان تندرو اصالح طلب هم دسته بندى کنیم شاید به 
بیراهه نرفته باشیم. «مستقل» همان کارى را مى کند که 
«وطن امروز» در آنسو؛ اگرچه به مراتب رقیق تر از رقیب. 
«هفت صبح» هم که سردبیرى آشنا به حوزه ورزش دارد 
تیتر «جنتلمن ها در فینال» را براى صعود پرسپولیس به 
فینال آسیا در نظر گرفت. «هفت صبح» نشریه اى است 
که از بدو انتشار تا کنون تالش کرده استقالل خودش را از 
حوزه سیاست و تعلق به جناح ها به ثبوت برساند و بیشتر 
به عنوان روزنامه اى عامه پسند جلب توجه کند. «هفت 
صبح» البته اصالح طلب است اما انتخاب این تیتر دقیقًا 
ذیل امتداد سیاست «بیطرفى و عامه پسندى»  ارزیابى 

مى شود.
روز گذشته «همشهرى»، روزنامه شهردارى تهران هم 
پیروزى پرسپولیس بر حریف عربستانى اش را در صفحه 
اولش انعکاس داد. «همشهرى» هم مثل «هفت صبح» 
از روز اول انتشارش سیاست گریز بود هر چند در سال هاى 
ابتدایى اوج گرفتن گفتمان اصالح طلبى در دهه 70، از 
پیشروان تبیین این گفتمان به حساب مى آمد؛ کارى که 
«هفت صبح» هیچگاه در پیش نگرفت و «همشهرى» 
هم البته هیچگاه به ورطه عامه پسندى نیافتاد. این روزنامه 
همواره تأکید کرده که نشریه اى با محوریت اهمیت دادن 
به امور شهرى اســت و طبیعى اســت که تیتر «به این 
شادى احتیاج داشــتیم» نمى تواند در روزنامه اى به جز 

«همشهرى» کاربرد پیدا کند.
...ادامه در صفحه 5
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تعطیلى برگزارى مراسم در 
آرامستان ها

مدیرعامل سازمان آرامسـتان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: با توجه به شیوع گسـترده کرونا برگزارى هرنوع 
مراسـم ترحیم، هفته و چهلم در آرامسـتان هاى شـهر 
اصفهان به مدت یک هفته ممنوع است. احمدرضا مرادى 
اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص فعلى و شیوع بیمارى 
کرونا و احتمال انتقال این بیمارى در تجمعات، با هدف 
حفظ سالمت شهروندان و پیرو مصوبات ستاد مدیریت 
بیمارى کرونا برگزارى مراسم ترحیم، هفتم و چهلمین 
روز درگذشت متوفیان در آرامسـتان باغ رضوان و سایر 
آرامستان هاى محلى به مدت یک هفته تعطیل است. به 
همین سبب، تنها خدمات مربوط به خاکسپارى اموات و 

با حضور حداقلى بستگان انجام مى شود.

تقدیر بانک مرکزى
 از ذوب آهن 

عبدالناصـر همتـى، رئیـس کل بانـک مرکـزى 
جهمورى اسالمى ایران با اهداى لوح سپاس به منصور 
یزدى زاده، مدیرعامـل ذوب آهن اصفهان، از نقش این 
شـرکت در صادرات غیر نفتى ، ایجـاد درآمدهاى ارزى 
جهت تأمیـن نیازهاى وارداتـى ، حفظ تولید ، اشـتغال ، 
استمرار صادرات غیر نفتى و بازگشت منابع ارزى حاصل 
از صادرات به چرخه رسـمى اقتصادى کشـور تشـکر و 

قدردانى کرد.

برپایى نمایشگاه
 «کرونا محرم قاب عکس» 

نمایشـگاه عکس «کرونا محـرم قاب عکـس» از 12 
مهرماه به مدت یک هفته در عمارت هنرمند برپا است. 
فرید صلواتى ، مدیر عمارت هنرمند اظهار داشـت: این 
نمایشگاه از سـوى عمارت هنرمند وابسـته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان و با 
همکارى تیم رسـانه اى بازتـاب در رده سـنى 14 تا 22 
سال برنامه ریزى شده که شـامل 13 عکس با موضوع 
وضعیت برگزارى مراسم محرم امسال با توجه به شیوع 

کروناست. 

گاز رسانى به روستاى َمرغ
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان در مراسـم 
افتتاح طـرح گازرسـانى به روسـتاى َمرغ  گفـت: براى 
اجـراى ایـن طـرح بـه طـول 3150 متـر و افـزون بـر
 3 میلیـارد و 600 میلیون ریال هزینه شـده اسـت و 29 
خانوار ساکن در روستا از نعمت گاز طبیعى بهره مند شدند. 
سید مصطفى علوى افزود: با گاز رسانى به روستاى َمرغ 
عملیات گاز رسانى به 49 روستاى شهرستان گلپایگان به 
پایان رسید و این شهرستان در زمره شهر هاى سبز استان 

اصفهان قرار گرفت.

تعطیلى تنها شعبه 
بانک مسکن سمیرم

تنها شعبه بانک مسـکن سـمیرم به علت ابتالى یکى 
از کارکنان این شـعبه به ویروس کرونا تـا اطالع بعدى 
تعطیل شـد . رئیس شعبه بانک مسکن سـمیرم گفت : 
به دلیـل مثبت شـدن تسـت یکـى از کارکنـان از بقیه 
کارکنان هم تست گرفته شده که تا رسیدن جواب تست 
آنها تا اطالع بعدى شعبه تعطیل است. محمدرضا گیوى 
اظهار کرد: بانک مسکن شعبه خیابان فلسطین سمیرم 

با چهار  کارمند تنها شعبه بانک مسکن سمیرم است.

امدادرسانى
 به 144 حادثه دیده 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از انجام 58 ماموریت امداد و نجات و امدادرسانى به144 
حادثه دیده توسـط نجاتگران اسـتان اصفهان در طول 
هفته گذشـته خبر داد. داریوش کریمى  عنوان کرد : در 
این بازه زمانـى 31 حادثه جاده اى ،18 حادثه شـهرى،
دو مورد خدمـات حضـورى و  هفـت حادثـه صنعتى و 
کارگاهى توسـط نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان پوشش داده شد.

خبر

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت:تنها 
راهکار درآمدزایى در شهر اصفهان ارتفاع پذیرى نیست، 
در این شهر 2380 هکتار بافت فرسوده مصوب داریم که 

مى تواند محل درآمدزایى باشد.
سید احمد حسینى نیا با بیان اینکه افق بازنگرى طرح جامع 
شهر اصفهان در گام نخست پیش بینى و برنامه ریزى تا سال 
1400 و اخیراً اعالم شده است که تا سال 1405 را در دستور 
کار دارد، اظهار داشت: هر چند این طرح پیش بینى هایى را 
در خصوص جمعیت شهر اصفهان داشته است اما باید توجه 
داشت که این آمار در شرایط استراتژیک شهر اصفهان فراتر 

از پیش بینى انجام شده خواهد بود.

معاون شهرسازى و معمارى شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه 73 درصد از تراکم ساختمانى در شرایط ایده آل محقق 
خواهد شــد، اضافه کرد: این امر در صورتى محقق خواهد 
شد که همه 73 درصد مشترك به شهردارى مراجعه داشته 
باشند. وى تصریح کرد: باید توجه داشــت که ما با ارتفاع 
پذیرى موافق نیستیم چرا که بر این باوریم باید در آینده با 

مشکل مواجه خواهیم شد.
وى با تاکید بر اینکه چنانچه اعتمادسازى به مدیریت محلى 
ایجاد شود مى توان در ســاخت و سازهاى بومى شهرهاى 
مختلف شاهد اتفاقات بهترى باشیم، تصریح کرد: این امر 

مى تواند به اداره بهتر شهر کمک کند.

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان از 
احیا و راه اندازى مجدد حدود 60 واحد صنعتى کوچک 
و متوسط در این اســتان در 6 ماه نخست سال جارى 

خبر داد.
محمد جواد بگى افزود: ایــن واحدهاى صنعتى به دلیل 
مشکالت مختلف مانند تامین سرمایه در گردش، فرسوده 
و قدیمى بودن ماشین آالت راکد بودند اما با حمایت هاى 

صورت گرفته به چرخه تولید بازگشتند و فعال شدند.
وى با تاکید بــر اینکــه حمایت از صنایــع کوچک و 
متوسط بویژه در شرایط ناشى از شــیوع بیمارى کرونا 
از اولویت هاى استان اصفهان است، اظهار داشت: حفظ 

واحدهاى صنعتى موجود و احیاى واحدهاى تولیدى غیر 
فعال از مهمترین برنامه هاى دولت یازدهم و دوازدهم 
است که براى این کار مشکالت آنها شناسایى و براى 

رفع آن اقدام مى شود.
بگى با بیان اینکه این حمایت ها به روش هاى مختلف 
مانند ارائه بســته هاى حمایتى و تسهیالت به صنایع از 
طریق سامانه بهین یاب و بررسى و پیگیرى مشکالت 
آنها در کارگروه استانى تسهیل و رفع موانع تولید صورت 
مى گیرد، خاطرنشان کرد: تعدادى از واحدهاى احیا شده 
در سال جارى از طریق دریافت تسهیالت با ثبت نام در 

سامانه بهین یاب مورد حمایت قرار گرفتند.

60 واحد صنعتى در اصفهان 
به چرخه تولید بازگشت

راهکار درآمدزایى 
تنها ارتفاع پذیرى نیست

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
حرکت اداره اوقاف براى بهبود وضعیت مقبره عالمه 
مجلســى نگرانى خاصى را براى برخى افراد ایجاد 
کرده است که جا داشت تیر در تاریکى پرتاب نکنند 
و با بررسى بیشتر متوجه شوند که تالش اداره اوقاف 
در جهت بهبود محیط بوده و میراثى را در خطر قرار 

نمى دهد.
حجت االســالم محمدحســین بلک در گفتگو با 
«ایسنا» در خصوص برنامه اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان براى توســعه مقبره عالمه 
مجلســى، اظهار کرد: اوقاف، برنامه توســعه این 
مقبره را در دستور کار ندارد. فردى در این خصوص 
اظهارنظر بى پایه و اساسى کرده و این شایعات از این 

اظهارنظر به وجود آمده است.
وى ادامــه داد: اداره اوقاف در ســفر اخیر مهندس 
اسالمى، وزیر راه و شهرســازى به اصفهان، تقاضا 
کرد براى بهبود وضعیت مکان هایى از قبیل مسجد 
جامع و بقعه عالمه مجلسى، در این اماکن تحوالتى 
رخ دهد که بر این اساس جلســه مختصرى هم با 
وزیر داشتیم و اداره اوقاف با توجه به وضعیت بسیار 

اســف بارى که در این مکان وجود دارد اعالم کرد، 
انتظار ما از مسئوالن استان و اداره میراث رسیدگى 

به تسهیل زیارت مردم است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح 
کرد: مردم اکنون براى زیارت مقبره عالمه مجلسى 
در مضیقه هاى فراوانى هســتند و نابســامانى هاى 
محیط مقبره و نبود راه هاى دسترسى و بافت بسیار 
فرسوده اى که در آن منطقه است، روى هم جمع شده 
و مانع از بهره بردارى صحیــح از این اماکن و مقبره 

عالمه مجلسى شده است.
وى تأکیــد کــرد: اداره اوقاف و میــراث فرهنگى 
دســت اندرکار حفــظ و نگهدارى چنیــن اماکنى 
هستند. پس ماجراى مقبره عالمه مجلسى، بازدید و 
درخواست بازنگرى در محیط و مطالعه پیرامون این 
مکان بوده است. بحث احداث پارکینگ هم به دلیل 
مالحظات میراثى متوقف مانده است و امیدواریم به 
جاى اصرار بر توقف توسعه آن محیط، راهکارهاى 
بهترى ارائه شــود که گره اى از مشکالت مردم و 
منطقه باز شود. تا کى قرار اســت این شرایط براى 

مردم نابسامان باقى بماند؟

طرح توسعه مقبره عالمه مجلسى
 در دستور کار نیست

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در دیدار با حسین 
رجایى نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس 
شوراى اسالمى گفت : وضعیت مخابراتى شهرستان 
لنجان در حالت پایدار اســت و توسعه شبکه در این 

منطقه در دستور کار قرار دارد.
ناصر مشــایخى در این دیدار ضمن تشــریح آخرین 
وضعیت مخابراتى شهرستان لنجان، گزارشى از چشم 
اندازهاى آتى شهرستان در عرصه ارتباطى ارائه نمود و 
اظهار کرد: مخابرات منطقه اصفهان در راه تحقق شعار 
ارتباطى فراگیر از هیچ گونه اقدامى در توسعه شبکه 
مخابراتى در مناطق اســتان دریغ نکرده و امیدواریم 

با همکارى بیش از پیش دستگاه هاى اجرایى موانع 
موجود در راه گسترش زیرساختها نیز برطرف شود. وى 
توسعه ارتباطات در عصر حاضر را به مثابه هوایى براى 
زیستن دانست و افزود : امروزه یکى از عوامل حیاتى در 
زندگى روزمره وجود ارتباطات است که باید با توجه به 
اهمیت موضوع در بحث قانون گذارى توجه ویژه اى 

به این مقوله شود.
نماینده مردم لنجان نیز  در این دیدار ضمن تقدیر از 
خدمات مخابرات در سطح این شهرستان بر توسعه 
شبکه اینترنت براى دانش آموزان و افزایش  پوشش 

شبکه همراه در سطح شهرستان تاکید کرد.

توسعه شبکه مخابراتى شهرستان لنجان
 در حال انجام است

سرپرســت معاونت نظارت و پایــش اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: حجم 300 هزار 
مترمکعبى آب رهاسازى شده از سد رودشتین به سمت 
تاالب، عدد قابل توجهــى نبوده و تا امــروز این آب به 

گاوخونى نرسیده است.
حسین اکبرى با اشاره به آخرین وضعیت تاالب گاوخونى، 
اظهار کرد: در نیمه اول امســال تاکنون از سد رودشتین 
رهاســازى آب به ســمت تاالب گاوخونى نداشــتیم و 
تنها در اوایل مهر ماه گفته شــد 300 هزار مترمکعب از 
سد رودشتین به ســمت گاوخونى رهاسازى شده است. 
متاســفانه طى پایش هاى صورت گرفته در مسیر، این 
آب هنوز به تاالب گاوخونى نرسیده و حتى در مسیرهاى 

پایین دست نیز تاثیر آن چنانى نداشته است.
سرپرســت معاونت نظارت و پایــش اداره کل حفاظت 
محیط  زیست استان اصفهان در خصوص دالیل نرسیدن 

آب تاالب، توضیح داد: حجــم 300 هزار مترمکعب آب، 
عدد قابل توجهى نیست، همچنین به دلیل جریان نداشتن 
آب در این مسیر طى شش ماه گذشته، آب رهاسازى شده 
صرف نفوذ به الیه هاى پایین تر زمین و جذب در مسیر 
رودخانه شده و به پایین دست نرسیده است، از سوى دیگر 
برخى برداشت هاى غیرمجاز نیز رصد مى شود که با آن 

برخورد خواهد شد.
وى با بیان اینکه 300 هزار مترمکعب آب، حجم باالیى 
نیست که بتواند در مسیر 85 کیلومترى خود را به تاالب 
برساند، گفت: متاسفانه مسیر رودخانه خشک و حجم اولیه 
آب رها شده پایین بوده است تاجایى که از ابتداى سال 99 

تا به امروز آبى به تاالب گاوخونى نرسیده است. 
اکبرى با بیان اینکه حقابه تاالب گاوخونى به جز نیمه دوم 
سال آبى 98-97 که 41 میلیون مترمکعب بود، داده نشده 
است، تصریح کرد: طى 14 سال گذشته حقابه اى براى 

گاوخونى رهاسازى نشده است.
وى تصریح کرد: سال آبى گذشته 41 میلیون مترمکعب 
آب وارد تاالب گاوخونى شــده که تاثیر قابل توجهى در 
مرطوب کردن الیه هاى زیرین به خصوص بخش هاى 
شمالى تاالب داشته و تاحد زیادى از گرد و غبار ناشى از 

خشکى گاوخونى جلوگیرى کرده است.
سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه متاسفانه در نیمه نخست 
امسال نیز حقابه اى براى گاوخونى رهاسازى نشد، افزود: 
البته به صورت میانگین بین 300 تــا 800 لیتر در ثانیه 
زهآب کشاورزى و پساب فاضالب به تاالب رسیده است 
که حدود 7 میلیون مترمکعب آب است، اما این حجم آب، 
جوابگوى گاوخونى نیست، چراکه حداقل نیاز آبى تاالب 
براى کارکردهاى اکولوژیک 176 میلیون مترمکعب در 

سال است. 

به رغم رهاسازى جریان آب از سد رودشتین؛

هنوزآبى به تاالب گاوخونى
 نرسیده است

معاون عمران روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
اســتان اصفهان از ســاخت چهار هزار و 150 واحد 
مسکونى براى محرومان در قالب تفاهمنامه اى توسط 
سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن و کمیته امداد امام 

خمینى در استان اصفهان خبر داد.
محســن قوى بیان اظهار کرد: در تاریخ پنجم تیرماه 
سال جارى تفاهم نامه اى بین سازمان برنامه و بودجه، 
استاندارى اصفهان، بنیاد مســکن و کمیته امداد امام 
خمینى(ره) امضا شــد و بر اســاس آن مقرر شد سه 
هزار واحد مسکونى در قالب تفاهم نامه تأمین مسکن 

محرومان توسط بنیاد مسکن ساخته شود.
وى افزود: در قالــب این تفاهم نامه ســازمان برنامه 
و بودجه براى هــر خانوار 30 میلیــون تومان کمک 

بالعوض، بنیاد مســکن براى هر خانواده 50 میلیون 
تومان تســهیالت با کارمزد پنج درصــد و خدمات 
مهندســى رایگان از قبیل تهیه نقشه هاى معمارى و 
سازه و نظارت، استاندارى نیز پروانه رایگان و پیگیرى و 
هماهنگى با دستگاه هاى اجرایى مربوطه از جمله ادارت 
برق و آب و فاضالب ارائه مى شــود. معاون بازسازى 
مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان 
اصفهان افزود: فرایند اجراى این تفاهم نامه از همان 
تاریخ شروع شد. تاکنون 3147 نفر شناسایى شدند که 
در حال تشکیل پرونده و استعالمات الزم و تهیه نقشه 
هستند. وى گفت تمرکز اجراى این طرح نیز بیشتر در 
شهرستان هاى غربى و ســمیرم است زیرا واحدهاى 

مسکونى بیشترى در این مناطق مورد نیاز است.

ساخت 4150 واحد مسکونى براى محرومان در 
استان اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفت: اگر اعتبار الزم و برنامه  مدونى براى 950 هزار 
هکتار کانون ریزگرد نداشته باشیم، نقاط مختلف این 

استان در سال هاى آینده دچار مشکل خواهد شد.
ایرج حشــمتى بیان کرد: 950 هــزار هکتار کانون 
ریزگرد در اســتان اصفهان وجود دارد که متاسفانه 
بیشتر آن در حوزه آران و بیدگل است اما اصفهان را 
نیز هدف قرار مى دهند. وى یادآور شد: بیش از 1100 
هکتار کانون فرسایش در استان اصفهان وجود دارد 

که تاکنون سازمان جنگل ها و مراتع توانسته است، 
نزدیک به 200 هکتار آن را برطرف کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
اضافه کرد: براى برطرف کردن این ریزگردها 140 
میلیارد ریال اعتبار سال گذشــته از محل صندوق 
توســعه ملى به اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان اختصــاص یافت که توانســت 
براى پنج هزار هکتار آن برنامه ریــزى کند و بقیه

 مانده است.

950 هزار هکتار کانون  ریزگرد 
اصفهان را تهدید مى کند

جانشین انتظامى استان از دســتگیرى اعضاى یک باند 
13 نفره سارقان گوشى و وجوه نقد خبر داد و گفت: افراد 
دستگیر شده تاکنون به 24 فقره سرقت اعتراف کرده اند.  
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر اظهار کرد: پس از وقوع 
چندین مورد سرقت تلفن همراه و وجوه نقد شهروندان و 
ضرب و شتم شدید مالکان آنها در شهر اصفهان، بررسى 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهى قرار گرفت. وى افــزود: کارآگاهان زبده و 
متخصص پلیس آگاهى به طور جد بررسى این پرونده را 

در دستور کار قرار دادند و توانستند پس از چندین روز تالش 
هویت و مخفیگاه سارقان را شناسایى کنند.

این مسئول انتظامى بیان کرد: پس از هماهنگى هاى الزم 
یک گروه از ماموران مجرب پلیس آگاهى به محل مورد 
نظر اعزام و 13 سارق را در عملیاتى ضربتى دستگیر کردند.

سرهنگ هاشمى فر با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهمان 
15 دستگاه گوشى تلفن همراه مسروقه و چهار سوارى پژو 
که از آنها در سرقت ها استفاده مى شد کشف شد، گفت: 
سارقان دستگیر شــده تاکنون به 24 فقره سرقت گوشى 

تلفن همراه و وجه نقد در شهر اصفهان اعتراف و تعدادى 
از مال باختگان نیز شناسایى شده اند که اموال آنها پس از 

طى مراحل قانونى بازگردانده مى شود.
هاشمى فر اضافه کرد: این سارقان در ساعات پایانى شب 
عابران پیاده را در مکان هاى خلوت شناسایى و با اعمال زور 
و خشونت گوشى تلفن همراه و وجوه نقد آنها را سرقت و 
بالفاصله متوارى مى شدند که با استعانت از خداى متعال و 
توان تخصصى کارآگاهان پلیس آگاهى اصفهان شناسایى 

و دستگیر شدند.

متالشى شدن باند 13 نفره گوشى قاپ هاى اصفهان

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
آمارها نشــان مى دهد شیوع کرونا در اســتان اصفهان در 
هفته هاى گذشته جهش شدیدى داشته، گفت: باتوجه به 
افزایش تعداد بیماران حاد و نیازمند دستگاه کمک تنفس در 
استان ممکن است در هفته هاى آینده با مرگ و میر دو تا سه  
برابرى بیماران مواجه شویم که وضعیت استان به لحاظ مرگ 

و میر بیماران را به فاجعه تبدیل مى کند.
آرش نجیمى با ابراز نگرانى از رســیدن تعــداد نمونه هاى 
شناسایى شده قطعى کرونا در اســتان به بیش از یک هزار 
مورد در روز، گفت: باید درنظر داشته باشیم تست کرونا درصد 
منفى کاذب هم دارد، یعنى عده اى قطعاً بیمار هستند اما در 
تست ها تشخیص داده نمى شود. اگر این افراد را به عدد یک 
هزار مورد مبتالى قطعى در روز اضافه کنیم، با تعداد مبتالیان 

بسیار زیادى در استان مواجه هستیم.
وى افزایش موارد حاد بیمارى را یکى دیگر از نگرانى هاى 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در شرایط کنونى برشمرد و 
افزود: تعداد موارد حاد بیمارى افرادى هستند که در بخش 
مراقبت هاى ویژه نگهدارى مى شــوند چندین روز است از 
250 مورد افزایش پیدا کرده، این درحالى است که با افزایش 
تعداد بیماران حاد، نیاز به تخت هاى آى ســى یو بیشترى 
داریم. نجیمى با بیان اینکه آمارها نشان مى دهد شیوع کرونا 
در استان اصفهان در هفته هاى گذشته جهش شدیدى داشته، 
تصریح کرد: از ابتداى شــیوع کرونا، متوسط تعداد بیماران 
بســترى 164 نفر در روز بود، در حالى که در هفته گذشته 
متوسط بیماران بسترى به 312 نفر در روز رسید که تقریبا دو 

برابر متوسط کل طى چند ماه گذشته است.
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با اعالم 
اینکه در هفته گذشــته بیش از 2200 بیمــار کووید19 در 
بیمارستان هاى استان بسترى شدند که رقم بسیار باالیى 
است، گفت: در این شرایط تعداد مبتالیان در سنین 5 تا 18 

سال نیز افزایش یافته است.
وى با بیان اینکه نه تنها شناسایى و موارد مثبت گروه سنى 5 
تا 18 سال افزایش یافته، بلکه موارد بسترى آنها نیز افزایش 
یافته و ادامه داد: در هفته گذشته 40 بیمار در سن 5 تا 18 سال 
در بیمارستان بسترى شدند و شــاهد دو مورد مرگ در این 

گروه سنى بودیم.
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به 
اینکه براساس دســتورالعمل معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان مجبور شدیم تعداد بیشترى از تخت هاى 
بیمارستان هاى خصوصى را نیز وارد مدار درمان بیماران کووید 
کنیم، تصریح کرد: بیمارستان هاى بخش دولتى و دانشگاهى 
قادر به پاسخگویى به این حجم از بیماران نبود و صف انتظار 
براى بســترى بیماران در بخش دولتى ایجاد شده بود، براى 
همین مجبور شدیم تعدادى از بیمارستان هاى خصوصى و 
تأمین اجتماعى را نیز وارد چرخه پذیرش بیماران کووید کنیم.

اصفهان در آستانه فاجعه مرگ هاى کرونایى
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سارق زورگیرى که با استفاده از قمه گوشى موبایل دختر 
مهراب قاسمخانى را به سرقت برده بود دستگیر شد. دختر 
مهراب قاسمخانى در مواجهه با این دزد قمه کش از ترس 

به گریه افتاد.
چندى پیش مهراب قاسمخانى در یک پست اینستاگرامى 
از قربانى شدن دخترش توســط یک زورگیر خبر داد و 
نوشت که سارق سوار ماشین دخترش شده و قمه را زیر 

گردنش گذاشته و گوشى او را سرقت کرده است. 
این خبر بازتاب گســترده اى در فضاى مجازى داشت 
تا اینکه مأموران کالنترى 110 شــهداى تهران سارق 
زورگیر دختر مهراب قاسمخانى را دستگیر کردند و براى 
شناسایى این سارق توسط قربانى در تماس با دختر مهراب 
قاسمخانى براى مواجهه حضورى با سارق زورگیر از او 
خواستند به کالنترى برود. دختر مهراب قاسمخانى پس 
از مواجه شدن با سارق زورگیر نتوانست اشک هاى خود 

را کنترل کند و به گریه افتاد.
مهراب قاسمخانى در خصوص روز حادثه گفت: «ساعت 
10 صبح بیست و سوم شهریور ماه امسال دخترم از خانه 
مان در پاســداران خارج شــد و زمانى که قصد داشت با 
خودرو به مقصدش برود، یک ســارق زورگیر به داخل 

خودرو خم شد و با تهدید قمه گوشــى موبایل دخترم را 
به ســرقت برد. در ادامه ســرایدار یکى از خانه ها قصد 
دستگیرى سارق زورگیر را داشت که سارق با قمه کشى 
باعث ترس وى شد. تمام تصاویر زورگیرى و فرار سارق در 
دوربین مداربسته ضبط شده است. ما براى دستگیرى این 
سارق پیگیرى هاى الزم را کردیم و در این مدت دخترم 

مدام با مأموران پلیس در تماس بود.»
مهراب قاســمخانى گفت: «از یک هفته قبل مأموران 
پلیس اسم و آدرس ســارق زورگیر را به ما دادند و براى 
فرار نکردن این ســارق از تله پلیس، مأموران گفتند که 
هیچ جا در این مورد حرف نزنیم تا اینکه سارق زورگیر بعد 
از چند هفته به خانه شان بازگشت و مأموران پلیس او را 

دستگیر کردند.»
قاســمخانى در خصوص وضعیت روحى دخترش گفت: 
«این حادثه باعث شــده دخترم از بیرون رفتن بترسد و 
حتى زمانى که قصد دارد خودرواش را به داخل پارکینگ 
منتقل کند از من مى خواهــد مقابل در پارکینگ مراقب 
وى باشــم. دخترم حتى زمانى که کنار من است صداى 
موتور مى شنود به شــدت مى ترسد و حتى برخى اوقات 
گریه هم مى کند. امیدوارم این افراد تا زمانى که متوجه 

شوند این رفتارشان درست نیست در زندان بمانند نه اینکه 
با گذاشتن وثیقه سریع از زندان خارج شوند و دوباره این 

رفتارها را از سر بگیرند.» 
در ادامه دختر مهراب قاســمخانى گفت: «هنگامى که 
مى خواستم خودرویم را روشن کنم صداى فریاد زورگیر را 
شنیدم که مى گفت تلفن همراهت را مى دهى یا بکشمت، 
بالفاصله در خودرو را باز کرد و با یک قمه داخل خودرو 
خم شد و تلفن همراهم را از دستم گرفت و متوارى شد. 
در این مدت همچنان تصویر سارق قمه به دست در ذهنم 

است و کامًال از نظر روحى به هم ریخته ام.»
وى ادامه داد: «زمانى که ســارق از خودرو خارج شد از 
مردم کمک خواستم که ســرایدار یک خانه متوجه این 
موضوع شد اما زمانى که سرایدار قمه سارق را دید ترسید و 
نتوانست تعقیبش کند اما نمى دانم چرا االن که این سارق 
دستگیر شده در صورت من نگاه مى کند و مى گوید که 
قمه نداشته است، مى توانم تصویر قمه این سارق زورگیر 

را نقاشى کنم.»
وى گفت: «من ســارق زورگیر را قبل از اینکه بخواهد 
نقشــه اش را عملى کند دیدم که با ماسک سفید منتظر 
است اما نمى دانستم او چه فکرى در سرش است.» /3078

مواجهه دختر مهراب قاسمخانى با دزد قمه کش در کالنترى

نیروانا قاسمخانى: کامًال از نظر روحى به هم ریخته ام

بابد؟سریال «فوق لیسانسه ها» ادامه مى یابد؟ ىمىی ی یلیسانسه ها» ادامه  وفوقق لال « سریری
روند سرى سازى سریالى از برخى تولیدات محبوب و  
پراقبال تلویزیون در چند سال اخیر با جدیت بیشترى 
دنبال مى شود و در این بین برخى مجموعه ها مثل 
«پایتخت»، «بچه مهندس»، «از سرنوشت» و البته 
«لیسانسه ها» (فوق لیسانسه ها) طرفداران بیشترى 

داشته است.
سریال اخیر یعنى «لیسانسه ها»ى سروش صحت 
که در سه سرى قبل به تهیه کنندگى رضا جودى به 
مرحله تولید و پخش رسید، قرار بود همچنان ادامه 
یابد اما برخى خبرها حکایت از این دارد که ساخت 
آن به کلى منتفى شده اســت. حتى سرى سوم آن 
یعنى «فوق لیسانسه ها» که از ابتدا قرار بود در 40 
قسمت به روى آنتن برود، به دالیلى پخش آن در 
قسمت 30 به تاریخ 16 آذر 98 تمام شد. هرچند کمى 
بعدتر رسانه ملى اعالم کرد که ده قسمت باقیمانده را 
با ده قسمت جدید دیگر از دى ماه همان سال جلوى 
دوربین خواهد برد اما تاکنون خبرى در این باره داده 

و یا شنیده نشده است.
بــا این حــال رضــا جودى، 

ایــن  کننــده  تهیــه  
ســریال اعالم کرد؛ 

ادامه ســاخت پروژه «فوق لیسانســه ها» به کلى 
کنسل و منتفى شده اســت. وى ادامه داد: در واقع 
همان سال گذشــته صداوســیما به ما اعالم کرد 
که هرچه از قسمت هاى ضبط شــده سریال باقى 
مانده اســت را براى پخش به آنــان بدهیم. ما هم 
هرچه داشتیم را به شــبکه تحویل دادیم. بنابراین 
قرار نیست این سریال دیگر ســاخته شود. پرونده 
تولید و یا ادامه آن نیز کامًال تمام و بســته شــده 

است.
سریال «لیسانسه ها» به تهیه کنندگى رضا جودى و 
کارگردانى سروش صحت با همین نام در دو فصل 
به تولید رسید و از شــبکه 3 سیما پخش شد. فصل 
سوم آن نیز با نام «فوق لیسانســه ها» پاییز 98 در 
کنداکتور سیما قرار گرفت که البته بدون پایان بندى 
مشخصى نیمه کاره ماند و بدین ترتیب ساخت آن 
از دســتور کار تلویزیون خارج شــده است. هرچند 
بى رغبتى برخى بازیگران آن از جمله هوتن شکیبا 
و پرکارى او در سینما باعث شــده که خود به خود 
ادامه ساخت حتى قسمت هاى سرى 
ســوم آن نیز به راحتى امکانپذیر

 نباشد./3081

شهرك سینمایى نور این روزها میزبان گروه تصویربردارى سریال تاریخى «سلمان فارسى» است. تصویربردارى سریال «سلمان 
فارسى» زمستان سال گذشته در شهداد کرمان و قشم آغاز شد.

قرار بود بخش هایى از این سریال، در ترکیه و ارمنستان تصویربردارى شود؛ اما به دلیل شیوع کرونا این سفرها لغو و 
تصمیم سازندگان بر این شد تا در ایران، به کمک ویژوال افکت تصویربردارى ها را انجام دهند.

فیلمبردارى بخشى از سریال «سلمان فارسى» به کارگردانى داود میرباقرى که از عید قربان در حومه شاهرود از سر 
گرفته شد، بعد از حدود 40 روز به پایان رسید اما با شروع پاییز، ادامه فیلمبردارى در شهرك سینمایى نور آغاز شد. 
این روز ها عوامل این سریال تاریخى، در شهرك نور با حضور احترام برومند و رامونا شاه به کار تصویربردارى ادامه 

مى دهند. گروه هاى پزشکى نیز در اجراى شیوه نامه هاى بهداشتى به گروه سازنده کمک مى کنند.
سریال تاریخى «سلمان فارسى» به کارگردانى داود میرباقرى و تهیه کنندگى حسین طاهرى، به سفارش مرکز 

سیمافیلم ساخته مى شود و از جمله بزرگ ترین آثار نمایشى کشور محسوب مى شود و پیش بینى مى شود، فیلمبردارى 
این سریال الف ویژه حدود پنج  سال به طول انجامد. فرهاد اصالنى نقش تاجر را در مجموعه «سلمان فارسى» بازى 

مى کند؛ همچنین على دهکردى، چنگیز جلیلوند و محمدرضا هدایتى در این سریال به ایفاى نقش مى پردازند.

ستاره محبوب فرانسه درگیرى بیمارى زبان پریشى است. در ماه هاى اخیر شایعه مشکالت تکلم «آلن دلون» بحث داغ 
روزنامه ها و مطبوعات فرانسه بوده است.

چندماه پیش بود که شایعه مرگ او میان مردم فرانسه رواج یافت که خیلى زود تکذیب شد. آلن دلون به وضوح 
از رواج یافتن این شایعه آزرده خاطر شده بود. سپس خبرى منتشر شد که ستاره «سامورایى» و «یوزپلنگ» 
به بیمارى آفازى یا زبان پریشى دچار شده است. مجله فرانســوى «َمَتن» مى نویسد که از سخنرانى آلن 
دلون براى دریافت نخل طالى افتخارى دو سال پیش متوجه این بیمارى در او شده اند. او در آن حضور در 

جشنواره کن 2019 گفته بود که به بیمارى جدى مبتالست.
روز هشتم اوت سال 2019 بزرگ ترین پسر آلن، «آنتونى» به رسانه ها خبر داد که پدرش به علت سکته 
مغزى در بیمارستان بسترى است. سکته مغزى تکلم را نیز دچار اشکال مى کند. البته سه فرزند او اطالعات 

چندانى درباره سالمتى آلن دلون منتشر نمى کنند. به جز چند تصویر که او را خندان کنار آنها نشان مى دهد.
آلن دلون در سخنرانى خود در جشنواره کن 2019 گفته بود: «امشب تجلیلى پس از مرگم از من انجام شد اما در 

دوره اى که زنده بودم !»

احترام برومند و رامونا شاه مقابل دوربین میرباقرى رفتند

ابتالى «آلن دلون» به بیمارى آفازى؟

مینا نوروزى در گفتگو با خبرگــزارى «میزان»، درباره 
حضورش در ســریال «ایــل دا» گفت: مــن همواره 
همکارى با راما قویدل را دوســت داشته ام و در سریال 
«ایل دا» این اتفاق میسر شد، پیش تر قرار بود کارگردان 
دیگرى اثر را کارگردانى کند و از همان زمان من براى 
این نقش انتخاب شده بودم، با آمدن قویدل هم بار دیگر 
این نقش به من پیشنهاد شد و افتخار داشتم تا در پروژه 

«ایل دا» بازى کنم. 
این بازیگر ســینما و تلویزیون با اشاره به مشکالت به 
وجود آمده در تولید ســریال «ایل دا» به واسطه شیوع 
بیمارى کرونا اضافه کرد: به دلیل مشــکالت به وجود 
آمده سریال با کمى عجله به انتها رسید. این نبود وقت 
باعث شد تا برخى از سکانس هاى فیلمنامه حذف شود. 

وى دلیل حذفیات ســریال «ایل دا» را اینگونه تشریح 
کرد: حذفیات سریال به هیچ وجه سانسور نبوده است، 
اگر بخشى از کار حذف شده به دلیل نبود وقت و بودجه 
رخ داده، زیرا بعد از تعطیلى طوالنى مدت به دلیل کرونا 
نویسندگان مجبور بودند براى رساندن پروژه به پخش 
برخى صحنه ها را بازنویسى و یا حذف کنند. به همین 
صورت هم اثر نزدیک به یکسال درگیر فیلمبردارى بود 
و بسیارى از عوامل هم به دلیل کرونا با ترس و لرز سر 

پروژه حاضر مى شدند. 
بازیگر ســریال «وارش» بازى در ایام کرونا را سخت 
دانست و اضافه کرد: خوشبختانه پروتکل هاى بهداشتى 
به خوبى در پروژه «ایل دا» رعایت مى شــدند، هر چند 
در همین حین یکــى از اعضاى گــروه کرونا گرفت و 

خوشــبختانه بهبود یافت، اما در هر صورت براى من 
به عنوان بازیگر ریســک بزرگى بود که در دوران اوج 
کرونا جلوى دوربین بروم زیــرا در آنجا هیچ خبرى از 

ماسک نبود. 
بازیگر سریال «دنگ و فنگ روزگار» درباره نقش خود 
در سریال «ایل دا» ادامه داد: نقش من یکى از بهترین 
نقش هاى ســریال «ایل دا» بود اما متأسفانه به دلیل 
همان حذفیات بسیارى از بخش  هاى آن حذف شد، البته 
این اتفاق تنها براى من رخ نداد و بسیارى از بازیگران 
نقششان کم شد. احساس مى کنم اگر این حذفیات نبود 
شخصیت من بهتر و بیشــتر در اثر دیده مى شد، البته 
بخشى از این حذفیات هم به دلیل عمل جراحى که من 

داشتم و در ضبط حاضر نبودم در پروژه رخ داد./3079

عزت ا... مهرآوران به عنوان اولین بازیگر مرد به پروژه تلویزیونى «شاهد» پیوست. 
مجموعه تلویزیونى «شاهد» به کارگردانى سیدســجاد حسینى و تهیه کنندگى 
سیدعارف امامى، وارد مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگر شده و عزت ا... مهرآوران، 
بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون به عنوان اولین بازیگر به ایــن پروژه تلویزیونى 

پیوسته است.
«شاهد» قرار است در شش فصل 25 قســمتى روى آنتن شبکه 3 سیما 

برود.
در خالصه داستان این مجموعه آمده است: ««پروانه» قصد دارد تا با 
«حسام» ازدواج کند اما در این مسیر با یک واقعیت و رخداد عظیم 

در زندگى خود مواجه مى شود...» 

عزت ا... مهرآوران به «شاهد» پیوست

«ایل دا» به هیچ وجه سانسور نشده است

على کاظمى، بازیگر نقش «بگورى» در 
سریال «شب هاى برره» کرونا گرفت و 

حال عمومى خوبى ندارد.
او در گفتگو با خبرگزارى صداوســیما از 
مبتال شــدنش به کرونا خبر داد و گفت: 
چند روزى است که از لحاظ تنفسى دچار 
مشکل شده ام و حال عمومى خوبى ندارم.

ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیون در 
سریال هاى «شــب هاى برره» و «جایزه 
بزرگ» و فیلم سینمایى «6 و نیم مترى» 

نقش آفرینى کرده است.
در چند ماه گذشــته هنرمندان دیگرى 
مانند مهران رجبى، شــهره ســلطانى، 
بهاره رهنما،  پیمان قاسمخانى، زنده یاد 
خسرو ســینایى و ... دچار ویروس کرونا 

شده اند.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «براى مرجان» 
بــه کارگردانــى و تهیه کنندگــى حمید 
زرگرنژاد در راه آهن تهران به پایان رسید و 
به طور همزمان، تدوین این فیلم نیز توسط 

مصطفى خرقه پوش انجام مى شود.
پگاه آهنگرانى، بهزاد جعفرى، برزو ارجمند، 
فریبا متخصص، علیرضا استادى، رامین 
راستاد، محمد همایون پور، امید روحانى، 
مریم بوبانى، سپیده غالمى، فرانک حسینى، 
سهیال محققى و هانى صالحى و با حضور 
جمشــید هاشــم پور بازیگران این فیلم 

سینمایى هستند.
در خالصه داســتان «براى مرجان» آمده: 
«خوشــبختى تو یه رابطه یک چیز کامًال 
شانسیه، شاید اینکه دیگران از ما بترسند 
و مجبورشــون کنیم که با ما باشن، قابل 
اطمینان تر از این باشــه که عاشــقمون 

باشن...» 

«بگورى» هم 
کرونا گرفت

«براى مرجان»
 با پگاه آهنگرانى 
به آخر خط رسید

عزت ا... مهرآوران به عنوان
مجموعه تلویزیونى «شاهد
سیدعارف امامى، وارد مرحله
بازیگر ســینما، تئاتر و تلویز

پیوسته است.
«شاهد» قرار است

برود.
در خالصه داس
«حسام» از
در زند

عزت ا... مهر
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...ادامه از صفحه 2
اما «آفتاب یزد» که از نگاه رسانه هاى اصولگرا، روزنامه اى «تندرو» 
به حســاب مى آید، دیروز این مشــى (به زعم اصولگرایان) را کنار 
گذاشت و تیتر خنثى و عجیب «پسران شجاع» را براى برد پرسپولیس 
استفاده کرد. جداى از سیاست کلى رسانه هاى اصالح طلب مبنى بر 
دور شدن تعمدى از انگشت گذاشتن بر شکست عربستان، شاید تنها 
دلیل انتخاب این تیتر آن هم از جانب روزنامه اى که به تیترهاى خاص 
و تند معروف است فقط «عجله» به خرج دادن براى رساندن صفحه 

اول به چاپخانه باشد!

بررسى روزنامه هاى دولت
دولت جمهورى اسالمى با ســه روزنامه «ایران»، «ایران ورزشى» 
و «شهروند» در صحنه رسانه اى کشــور فعال است. دو روزنامه اول 
مستقیماً توسط دولت اداره مى شود و روزنامه «شهروند» رسانه رسمى 
هالل احمر است. سیطره دولت بر این روزنامه ها باعث شده آنها در 
تیترهایى که انتخاب مى کنند کامًال به سیاست هاى جارى باالدستى 

توجه داشته باشــند. در رابطه با سیاســت ایران در قبال 
عربستان، موضع دولت همواره توصیه به مذاکره و دورى از تنش با 
این کشور بوده است و این سیاست در تیترهاى دیروز این سه روزنامه 

هم به چشم مى خورد.
روزنامه «ایران» بدون اشــاره به شکست عربســتان، با این توضیح 
که «آل کثیر محروم شد، پهلوان اخراج شــد، پرسپولیس فینالیست 
شــد» از «آل غیرت» نام برده اســت و روزنامه «ایران ورزشى» به 
«فاتحان غرب و قلب» اشــاره کــرده؛ تیترى زیبا امــا کامًال دور از 
جهت گیرى هاى مرسوم روزنامه هاى اصولگرا. «شهروند» هم با تیتر 
«نصف جام آسیا سرخ شد» نشان داد از رسانه هایى نیست که حوزه 
ورزش را با سیاســت خارجى در هم بیامیزد. انتخاب این تیتر 100 در 
صد ورزشى آن هم به عنوان تیتر اول روزنامه «هالل احمر» که هیچ 
زمینه ورزشى مشخص ندارد جالب توجه اســت. یادتان باشد دیروز 
تقریبًا صفحات اول تمام روزنامه هاى کشور به عکس شادى صعود 
پرسپولیسى ها در آسیا اختصاص داشت و «شهروند» تنها روزنامه اى 

بود که تیتر اول (و نه عکس اولش) را به این موضوع اختصاص داد.

بررسى روزنامه هاى ورزشى
اما ببینیم دیروز در صفحه اول روزنامه ورزشى کشور چه گذشت. بررسى 
شماره هاى پیشین روزنامه هاى ورزشى نشان مى دهد این نشریات اصوًال 
با چیزى به جز ورزش میانه اى ندارند. تیترها، عکس ها، اخبار و هر چه در 
نشریات تخصصى ورزشى کار مى شود تماماً به این حوزه مربوط است و 
اگر کسى تنها مخاطب روزنامه هاى ورزشى باشد، احتماًال به این نتیجه 

مى رسد که در مملکت هیچ اتفاق دیگرى نمى افتد اال در حوزه ورزش!
این در حالى است که غلبه ایران بر عربستان در یک مسابقه باشگاهى، 
ورزشى نویسان را هم به این صرافت انداخت که انگار این بار نمى شود بى 
توجه به سیاست از کنار برد پرسپولیس گذشت. به تیتر روزنامه «گل» نگاه 
کنید: «صعود از روى سعود» با این توضیح روزنامه که «ترفند آل کثیف/ 
البى سعودى از محرومیت عیسى سود نبرد». یا روزنامه «خبر ورزشى» 
که تمایالتش به سرخ هاى پایتخت اظهر من الشمس است اما این بار 
ترجیح داد از «سیلى سرخ به صورت آل ســعود و AFC» سخن بگوید. 
همین روزنامه در جاى دیگر از صفحه اولش از تعبیر «آل کثیف» به عنوان 
مسببین محرومیت آل کثیر استفاده کرد که نشان از غلبه اهمیت سیاسى 

شکست عربستان در اتاق فکر این دو روزنامه است.
البته مشابهت تیتر این روزنامه ها با تیترهاى روزنامه هاى اصولگرا نباید 
کسى را به اشتباه بیاندازد که روزنامه هاى ورزشى هم موضعى اصولگرایانه 
دارند بلکه همانطور که گفته شد، ورزشى ها به طور کلى کارى به حوزه 
سیاست ندارند و تنها اتفاقاتى از قبیل پیروزى ایران بر عربستان مى تواند 
به شکل لحظه اى توجه ها به این حوزه را افزایش دهد و قریحه تیتر زنى 

ورزشى نویسان را متأثر از وقایع بین المللى روز تحریک کند.
بى توجهى تعمدى روزنامه هاى ورزشــى به آنچه در حوزه هاى دیگر 
مملکت مى گذرد به خصوص در تیتر روزنامه «پرسپولیس»، ارگان رسمى 
این باشگاه کامًال به چشــم مى خورد؛ نگاهى کامًال بدبینانه و از موضع 

«جناح پرستى ورزشى».
 روزنامه باشگاه برنده نبرد هیجان انگیز ایران و عربستان در چمن سبز، 
به جاى آنکه مانند سایر روزنامه هاى ورزشى یا نشریات اصالح طلب و 
اصولگرا، موضعى صریح در حمایت از باشگاه پرسپولیس اتخاذ کرده یا 
فرصت را براى حمله به سیاست هاى عربستان مغتنم بداند، از کار کردن 
تیترى حماسى به عنوان تیتر درشتش، به «دشمنان داخلى» رسیده است! 

به تیتر روزنامه «پرســپولیس» توجه کنید:  «وطن یعنى هویت، اصل، 
ریشه» با این توضیح که «فینالیست شدن پرسپولیس بیش از کنفدراسیون 

فوتبال آسیا و النصر، دشمنان داخلى را حسرت به دل گذاشت».
 این دقیقاً مصداق همان جناحى برخورد کردن در حوزه ورزش، گیرم از نوع 
قرمز و آبى و نه اصالح طلبى و اصولگرایى است. منظور «پرسپولیس» از 
«دشمنان داخلى» کامًال واضح و رنگ آنها هم کامًال شناس است اما آیا 
نمى شد این رفتار پوپولیستى را حداقل براى روزهاى آینده نگه داشت و 
در حالى که روزنامه هاى مملکت با سیاست مشخصى به برد پرسپولیس 
پرداختند، رسانه این باشگاه کمى سلیقه بیشتر در بینش خود براى این 
پیروزى درخشان به خرج مى داد؟ اگر قرار اســت با یک سوژه ورزشى 
به شکل سیاسى یا حتى خنثى برخورد نکرد، حداقل مى شود جنبه هاى 
زیبایى شناســانه انتخاب تیتر را در نظر گرفت؛ همان کارى که روزنامه 
ورزشى «شــوت» انجام داد و اگر در جایى از «آل پرسپولیس» یاد کرد، 
یکى از زیباترین تیترها درباره محرومیت عیسى آل کثیر را  هم به کار برد؛ 
تیترى که فراوان حرف دارد اما به جایى هم بر نمى خورد: «عیسى را به 

صلیب کشیدند.»/3093

آرایش پشت جبهه آرایش پشت جبهه 

بیم و امیدهاى علیمنصور در تبریز

مربى ذوب آهن: 

هنوز قراردادى ندارم که به تمرین بروم

بیم وا
علیرضا منصوریان، سرمربى تراکتور در حالى با دستیاران خود دور 
جدید تمرینات بدنسازى و آمادگى جســمانى بازیکنان این تیم را 
آغاز کرده است که برخى بازیکنان کلیدى فصل گذشته تراکتور در 

تمرینات حضور ندارند.
مسعود شــجاعى، اشکان دژآگه، احســان حاج صفى و رضا اسدى 
شاخص ترین بازیکنان تراکتور هستند که هنوز به تبریز نیامده اند تا 

با این تیم تمرین کنند.
اســدى که عملکرد قابل قبولى در خط هافبــک تراکتور در فصل 
نوزدهم لیگ برتر داشت به همکارى خود با این باشگاه پایان داده و با 

یک تیم اتریشى به توافق رسیده است.
همچنین مسعود شــجاعى، کاپیتان اول تراکتور که پس از انتخاب 
منصوریان به عنوان سرمربى تیم جلسه اى با وى داشته است هنوز 

در تمرینات حاضر نشده است. شرایط مشابهى که دژآ گه و حاج صفى 
نیز دارند و این دو بازیکن حاضر نیستند سومین فصل حضورشان را 

طبق قرارداد با این باشگاه پشت سر بگذارند.
باشگاه تراکتور به عنوان قهرمان جام حذفى به جاى ایجاد تغییر در 
لیست بازیکنان مد نظر منصوریان اقدام به تغییر مدیرعامل کرده است 

و محمد علیپور جاى میرمعصوم سهرابى انتخاب شده است.
منصوریان در حالى منتظر خریدهاى خود اســت که تکلیف رشید 
مظاهرى هم که با استقالل تهران قرارداد بسته نیز هنوز مشخص 

نیست.
باشــگاه تراکتور تبریز نیز منتظر رأى کمیته انضباطى فدراســیون 
فوتبال در پى شــکایت از مظاهرى اســت اما آنچه مشخص است 
هنوز تکلیف دروازه بان اول تراکتور براى فصل آینده همچون سایر 

پست ها مشخص نیست.

براى شادى جهانى هنوز زوده

 پس از صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا، گمانه زنى درباره حضور پرسپولیس در جام 
جهانى باشگاه ها 2021 به وجود آمده که نماینده 
ایران به عنوان یکى از نمایندگان آســیا در جام 
جهانى باشگاه ها 2021 با حضور 24 تیم به میزبانى 
چین حضور خواهد داشت در حالى که هنوز تصمیم 
گیرى قطعى در این خصوص گرفته نشده است و 

این گمانه زنى درست نیست.
فیفا میزبانى جام جهانى باشــگاه ها در دو دوره 
متوالى را به قطر داد که در سال 2019 نمایندگان 
آسیا در این مسابقات، السد به عنوان قهرمان قطر 
و نماینده کشــور میزبان و تیم الهالل عربستان 
به عنوان قهرمان آســیا بودند. مســابقات نیز با 
قهرمانى لیورپول به پایان رسید که نماینده قاره 
اروپا بود. برگزارى جام جهانى باشگاه ها در سال 
2020 که دومین میزبانى قطر از این مسابقات به 
شمار مى رفت، به دلیل پاندمیک کرونا در هاله اى 
از ابهام قرار دارد، اما ج یانى اینفانتینو، رئیس فیفا 
اعالم کرده شــاید این دوره از مسابقات در اواخر 

ژانویه 2021 برگزار شود.
به این ترتیب، در صــورت برگزارى جام جهانى 
باشگاه ها 2020 در ژانویه 2021 تیم الدحیل به 
عنوان قهرمان قطر و نماینده کشــور میزبان در 
این مســابقات حاضر خواهد بود و نماینده آسیا 
نیز با مشخص شــدن قهرمان انتخاب مى شود 
که پرسپولیس در صورت پیروزى مقابل نماینده 

شرق آسیا در فینال لیگ قهرمانان آسیا مى تواند 
براى جام جهانى باشگاه ها انتخاب شود. در صورت 
برگزارى این مسابقات، بایرن مونیخ نیز به عنوان 
قهرمان لیگ قهرمانان اروپــا در این تورنمنت 

حضور خواهد داشت.
قرار بود جام جهانى باشگاه ها 2020 به میزبانى 
قطر، پس از 20 دوره برگــزارى در حالت فعلى، 
آخرین دوره برگزارى این مسابقات به این شکل 
(با حضور قهرمان قاره ها و نماینده کشور میزبان) 
باشد و جام جهانى باشــگاه ها در سال 2021 با 
حضور 24 تیم به میزبانى چین و در تاریخ جون و 
جوالى 2021 (خرداد و تیر 1400)  برگزار شود، اما 
هنوز در این خصوص تصمیمى قطعى نشده است.
با توجه به تعویق بسیارى از تورنمنت هاى سال 
2020 به دلیل شــیوع ویروس کرونا و همچنین 
برگزارى یــورو 2020، کوپا آمه ریــکا 2020 و 
مســابقات قهرمانى کونکاکاف در سال 2021، 
احتمال لغو یا موکول شدن جام جهانى باشگاه ها 
به میزبانى چین به زمان دیگــرى وجود دارد. از 
همین رو هنوز حضور یا عدم حضور پرسپولیس 
در جــام جهانى 
باشگاه ها قطعى 

نیست.

النصر 
وارد یک مبارزه دیگر 
شد

دیروز  ســایت عرب زبان «کوره» به نقل از یک منبع 
موثق نوشت: باشگاه النصر دقایقى پس از پایان بازى 
اخیر مرحله نیمه نهایــى لیگ قهرمانان آســیا برابر 
پرسپولیس و پذیرش شکســت در ضربه هاى پنالتى 

از حریف ایرانى اش به AFC شکایت کرد.
مدیران النصر بالفاصله پس از پایان این بازى جلسه اى 
تشــکیل دادند و با بررســى تمامى اطالعات و اسناد 
تصمیم به شکایت علیه پرســپولیس با موضوع عدم 
صالحیت برخى بازیکنان این تیم براى بازى گرفتند. 
باشــگاه النصر ریاض معتقد اســت برخى بازیکنان 
پرســپولیس چند روز پیش از آغــاز دیدار هاى لیگ 
قهرمانان آسیا جذب شده بودند و نمى توانستند براى 

این تیم بازى کنند. النصر اکنون شکایت رسمى خود را 
براى بررسى دقیق تر به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال 
کرده است. باشگاه النصر هرچند مى داند به این شکایت 
نمى تواند امید چندانى داشته باشد، اما از حقوق قانونى 

براى انجام آن برخوردار است.
این شکایت در حالى صورت گرفته که پیش از این نیز 
چنین مسائلى مطرح و گفته شده بود که پنجره نقل و 
انتقاالتى پرسپولیس بسته بوده و این تیم نمى توانسته 
از بازیکنان جدید خود استفاده کند. فدراسیون فوتبال 
ایران چند روز پیش  با صدور اطالعیه رسمى اعالم کرد 
که خرید هاى جدید پرســپولیس پیش از بسته شدن 
پنجره نقل و انتقاالتى جذب شده اند و حضورشان در 

لیگ قهرمانان آسیا مشکلى نداشته است.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن پس از ســه 
ســال حضور در این تیم تصمیم به جدایى 

گرفته است.
 حمید بوحمــدان، بازیکن تیــم فوتبال 
ذوب آهن ســال 96 در زمان مدیر عاملى 
ســعید آذرى به این تیم پیوســت و سال

 97-96 همراه ذوب آهــن نایب قهرمان 
لیگ برتر ایران شد.

این بازیکن بعد از ســه ســال حضور در 
ذوب آهن با وجــود اینکه یک فصل دیگر 
قرار داد دارد تصمیم بــه جدایى گرفته و 
به دنبــال رضایت نامه خود از این باشــگاه 

است.

بوحمدان هم
 به فکر 
فرار افتاد

مربى صربستانى ذوب آهن کادر فنى این 
تیم را تکمیل کرد.

على شجاعى، سرپرست تیم فوتبال ذوب 
آهن در مصاحبه اى گفت با اضافه شدن 
میلیچ مربى صربستانى به جمع دستیاران 
رحمان رضایى، کادر فنى و اجرایى تیم 
فوتبال بزرگساالن ذوب آهن تکمیل شد 

در حال حاضر میلیچ و سید کمال حسینى 
کمک هاى رحمان رضایى هستند.

على صالح نیا به عنوان مربى بدنســاز 
رســول زمانى مربى دروازه بانان و احمد 
کاظمى پور به عنــوان آنالیزور رحمان 
رضایى را در این فصــل یارى مى کنند. 
وى متذکر شــد قرار نیست نفر جدیدى 

به این جمع اضافه شده و کادر فنى تیم با 
همین نفرات به فعالیت خود ادامه خواهد 

داد.
وى در پاســخ به عدم حضــور عباس 

ســیمکانى در تمرینات گفت با  نظر 
آقاى رضایى این اتفاق افتاده و فعًال 

کادرفنى با همین نفراتى که نام 
 بردم به کار خود ادامه خواهد داد.

جمع مربیان 
جمع شد

عباس ســیمکانى، مربى ذوب آهن در گفتگویــى در خصوص عدم 
حضورش در تمرینات ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: به دلیل نداشتن 
قرارداد فعًال در تمرینات حضور ندارم و منتظرم تا بعد از امضا شــدن 

قراردادم به تمرینات برگردم.
وى افزود: کمى اختالف نظر وجود دارد اما چون من از پیش براى کمک 
به رحمان رضایى و مربیگرى در ذوب آهن انتخاب شده بودم مشکلى 

وجود ندارد و به زودى با عقد قرارداد در تمرینات حاضر مى شوم.
مربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مــورد تغییرات به وجود آمده 
در هیئت مدیره این باشــگاه تصریح کرد: با توجه به تغییراتى که در 

باشگاه پیش آمده باید به هیئت مدیره و کادرفنى فرصت داد تا بتوانند 
تصمیمات اساسى اتخاذ کنند و وضعیت تیم را بهبود ببخشند.

ســیمکانى وجود عوامل و محرك هاى خارج از باشگاه را دلیل اصلى 
از دست دادن مهره هاى کلیدى ذوب آهن دانست و گفت: با توجه به 
اینکه قرارداد بازیکنان با افزایش شدیدى رو به رو شده است، برخى از 
تیم هاى متمول با دادن پیشنهاد هاى نجومى بازیکنان تیم هایى مثل 
ذوب آهن را وسوسه مى کنند و بازیکنان با توجه به همین پیشنهادات 
از حضور در تمرینات تیم خوددارى کرده و به دنبال دریافت رضایتنامه 

هستند.

وى ادامه داد: به نظرم بازیکنانى که با وجود داشــتن قرارداد به دنبال 
جدایى از تیم و گرفتن رضایت نامه هستند، حرفه اى نیستند. مگر مى شود 
بازیکنى به باشگاه بگوید هیچ تیم خاصى را براى خود در فصل آینده 
در نظر نگرفته و فقط براى جدایى از تیم حاضر است یک میلیارد تومان 

پرداخت کند؟
مربى ذوب آهن در پایان خاطرنشــان کرد: اگر این مسئله بخواهد به 
صورت مداوم تکرار شــود نتیجه خوبى در نهایت نخواهد داشــت و 
امیدواریم باشگاه بتواند بازیکنان از دست رفته را جایگزین کند و دیگر 

شاهد اینگونه مسائل نباشیم.

امیر قلعه نویى با انتشار متنى در اینستاگرام خود به تمامى شایعات پایان داد و اعالم کرد 
در فصل پیش رو در تیم فوتبال گل گهر سیرجان باقى خواهد ماند.

وى با اشاره به شرایط این روزهاى استقالل نوشت: 
هیچ دروغ، کنایه و البته دشــمنى آشــکارى 
از ســوى متولیان نمى تواند آن 2 ســتاره را 
از پیراهن آبــى بردارد اما براى رســیدن به 
ســتاره هاى بعدى باید به ریشه ها بازگشت. 
امروز که در جاى دیگرى مســئولیت دارم 
و پس از گذشت همه این ســال ها و تجربه 
مربیگرى در شــهرها و تیم هاى مختلف به 
این نتیجه رسیده ام که هیچ چیز اندازه اتحاد و 

یکدلى مداوم باعث موفقیت نمى شود.
گذشته پرافتخار سفره اى براى تقسیم غنایم 
نیســت که چند دســتگى به وجود بیاورد و 
حال را خراب کند. حال خوب یکدســتگى و 
یکپارچگى مى خواهد، هر ســکاندارى آمد 
همگى پشت او با یســتید و اختالفات را کنار 
بگذارید.آن وقت هیچ دستى نمى تواند بازى 

را خراب کند.
هر جمعى کــه بدخــواه بیشــترى دارد باید 
شانه هاى به هم نزدیک ترى داشته باشــد. تکرار مى کنم این حرف ها را تنها به عنوان 
عضوى از یک خانواده بــزرگ مطرح مى کنم که براى پیراهنش جنگیده ام و در ســال 

پیش رو تعهدى مهم به تیم خوب گل گهر و مردم سیرجان دارم.

حرف آخر قلعه نویى 

سعید نظرى

محمد مؤمنى

به این ترتیب، در صــورت برگزارى جام جهانى 
باشگاه ها 2020 در ژانویه 2021 تیم الدحیل به 
عنوان قهرمان قطر و نماینده کشــور میزبان در 
این مســابقات حاضر خواهد بود و نماینده آسیا 
نیز با مشخص شــدن قهرمان انتخاب مى شود 
که پرسپولیس در صورت پیروزى مقابل نماینده 

جــام جهانى  در
باشگاه ها قطعى 

نیست.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن پساز ســه 
ســال حضور در این تیم تصمیم به جدایى 

گرفته است.
 حمید بوحمــدان، بازیکن تیــم فوتبال 
6ذوب آهن ســال 96 در زمان مدیر عاملى 
ســعید آذرى به این تیم پیوســت و سال

97-96 همراه ذوب آهــن نایب قهرمان 
لیگ برتر ایران شد.

این بازیکن بعد از ســه ســال حضور در 
ذوب آهن با وجــود اینکه یک فصل دیگر 
گرفته و قرار داد دارد تصمیم بــه جدایى

از این باشــگاه  به دنبــال رضایت نامه خود
است.

بوحمدان هم
 به فکر 
فرار افتاد
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استاد گروه ویروس شناسى در انســتیتوى بلوزرسکى از 
دانشگاه دولتى مسکو، احتمال وقوع موج بعدى ویروس 
کووید- 19 در روسیه و جهان در بهار 2021 را پیش بینى 
کرد اما در عین حال گفت جهش جدید ضعیف تر از پاییز و 

بهار سال جارى خواهد بود.
«الکسى آگرانوفسکى» روز یک شنبه به رسانه ها گفت: 
موج جدید افزایش تعداد ابتالیــان به کووید-19 ممکن 
اســت در بهار ســال 2021 اتفاق بیافتد؛ با این حال، این 
متخصص ویروس شناســى روســى اظهار کرد که موج 
جدید ضعیف تر از دوره هاى قبلى خواهد بود و شــاید تا 

تابستان باشد.

این ویروس شناس اظهار کرد که ابتالى جمعیت جهان به 
ویروس کرونا براى مدت زمان طوالنى ادامه خواهد داشت.
وى در پاسخ به این ســئوال که افزایش موارد ابتال تا چه 
اندازه قابل توجه است و موارد شدید چه خواهد بود، گفت: 
من در مورد شــدت بیمارى صحبتى نمى کنم اما رشدى 
انفجارى هم وجود نخواهد داشت. در عین حال وى افزود 
که انتظار نمــى رود که ابتالى به ویروس کرونا ســریع 

کاهش یابد.
روســیه از نظر تعداد موارد مبتال در هر صد هزار شهروند 
در رتبه چهلم جهان و از نظر تعــداد مرگ و میرها در رتبه 

100 قرار دارد.

نتایج یک بررسى نشان مى دهد که افراد ممکن است حدود 
دو روز پیش از بروز عالیم بیمارى کووید-19 ناقل و عامل 

گسترش ویروس باشند.  
همچنین به گفته محققان آمریکایى در افرادى که عالیم 
بیمارى ظاهر نشود احتمال انتقال ویروس وجود دارد. این 
موضوع دردسرساز است چرا که بسیارى از افراد تا زمانى 
که عالیم بیمارى در آنان ظاهر نشود یا در معرض ویروس 
قرار نگیرند نسبت به انجام آزمایش تشخیص کرونا اقدام 
نمى کنند و در عین حال هم ممکن است اهمیت چندانى به 
استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکى از دیگران ندهند.

همچنین این پرســش مطرح است افرادى که در معرض 

ویروس قرار داشته اند اما نتیجه تست آزمایش آنان منفى 
بوده اســت، همچنان مى توانند مســرى باشند؟ به گفته 

محققان این احتمال وجود دارد.
به گفته متخصصان آمریکایى، نتیجه تست منفى در کمتر 
از هفت روز پس از مواجهه با ویروس، شاخص بسیار ضعیف 
از وجود ویروس در بدن است. همچنین برخى تست ها از 

دقت کمترى برخوردارند.
آنها تأکید کردند: آزمایش منفى بین هفت تا ده روز پس از 
قرار گرفتن در معرض ویروس مى تواند شــاخص بهترى 
باشد هرچند ممکن است در برخى از افراد نتیجه آزمایش 

بعدها نیز مثبت نباشد.

پیش بینى وقوع موج تازه 
کرونا در بهار آینده

افراد چه مدت پیش از مثبت 
شدن تست ناقل هستند؟

ابتالى 9 کودك به کرونا 
   مهر | اسـتان بوشـهر آخرین اسـتانى بود که از 
حالت سـفید کرونایى خارج شـد تا اولین نمونه هاى 
مبتالیـان کرونایى در اسـتان شناسـایى شـود و در 
اسـتان بوشـهر هم شهرسـتان دیر در حالـى که در 
همـه شهرسـتان ها بیمـار کرونایـى بود تـا مدت ها 
خبرى از کرونا نبود. ولى ابتـالى 9 کودك دیرى به 
کرونا نشان مى دهد که این بیمارى بزرگ و کوچک 
نمى شناسـد و خانواده هـا باید بیش از پیـش مراقب 
فرزندان خود باشند. این در حالى است که با توجه به 
قرنطینه خانگى و عدم مراجعه بعضى از شـهروندان 
آمار ابتالى کودکان به این بیمـارى از این تعداد نیز 

بیشتر است./3082

چرا کرونا در سالمندان
 بیشتر شده؟

   ایسنا | دکتر رضا گلپیرا، مدیر کل مرکز مدیریت 
بیمارسـتانى و تعالـى خدمات بالینى وزارت بهداشـت 
گفت: مـردم خسـته شـدند و دیگـر بـه پروتکل هاى 
بهداشتى توجهى نمى کنند. در اسفند و فروردین تعداد 
افراد مسنى که به کرونا آلوده مى شـدند، کم بود. زیرا 
خانواده ها قبـول کرده بودند که به سـالمندان نزدیک 
نشوند. در عین حال سالمندان نیز خودشان را در منزل 
قرنطینه کرده و مراقـب بودند. این درحالى اسـت که 
اکنون تعداد افراد سـالمندى که آلوده مى شـوند، زیاد 

شده است./3083

آگهى تغییرات
شــرکت برنا فوالد میهن ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 64484 و شناســه ملى 
14009106821 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 
1399/06/05 موارد زیر به ماده 2 اساسنامه 
موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید : "ثبت 
موضوع فعالیت به شــرح ذیل به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشــد :  1 - انجام 
کلیه امور بازرگانى از جمله خرید و فروش مواد 
اولیه فوالد ســازى ها و تامین آهن قراضه و 
فرآورى آن و خرید و فروش تجهیزات بازیافت 
و مشاوره و ایجاد ســایت فرآورى،خرید و 
فروش بازیافت شــهرى و ایجاد ســایت 
بازیافت شهر 2 - برگزارى دوره هاى کوتاه 
مدت طراحى صنعتى از طریق اساتید دانشگاه 
ها و مراکز علمى 3 - ایجاد دفتــر ارتباط با 
صنعت در دانشــگاه ها و فعالیــت در زمینه 
تجارى ســازى ایده هاى علمى در صنعت 
4 - صدور گواهى بازرســى کیفیت کاالهاى 
وارداتى و صادراتــى ، پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصالح" اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1007767)

آگهى تغییرات
شــرکت پایا صنعت سماء ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 1416 و شناســه ملى 
10260530287 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/10/15 تصمیمات 
ذیل اتخــاذ شــد : امیر مظاهــرى کدملى 
1288245238 بعنوان رئیس هیات مدیره 
و حســین مظاهرى کدملى5659615961 
بعنوان مدیرعامــل و عضو هیئــت مدیره 
وســمیه انجمنى کدملى 1290715939به 
نمایندگى شرکت فن آورى پایا مواد بعنوان 
نایب رئیس هیات مدیره و بنیامین یوســفى 
کدملى1271170663 بعنوان عضو هیئت 
مدیره و پدرام محمدى اســفرجانى کدملى 
1271178877بعنــوان عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
عادى و ادارى و اوراق و اسناد مالى و تعهدآور 
شــرکت با امضاء مدیر عامل همــراه با مهر 
شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیات مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1007770)

آگهى تغییرات
شــرکت پایا صنعت سماء ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 1416 و شناســه ملى 
10260530287 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1398/10/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین مظاهرى 
کــد ملــى 5659615961 و امیر مظاهرى 
کد ملــى 1288245238 و شــرکت فن 
آورى پایا مواد به نمایندگى ســمیه انجمنى 
کد ملى 1290715939 و بنیامین یوســفى 
کد ملــى 1271170663 و پدرام محمدى 
اسفرجانى 1271178877 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. زهرا تقى محمدى خوندابى کدملى 
1292260505 و حسین کریمى کچى ئى کد 
ملى 1292626781 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1007784)

آگهى تغییرات
شــرکت تاالر ســنگ نقش جهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 50516 و 
شناســه ملى 10260690295 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/07/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مســعود عموتقى ورنوسفادرانى 
به کدملى1140226037 و نرگس ابراهیم 
بابائى به شــماره ملــى 1142266435 
و مریم محمــد صادقى فرد به شــماره ملى 
1141326817 به ســمت اعضــاء اصلى 
هیات مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند مجیــد اخوان ورنوســفادرانى به 
شماره ملى 1141170841 به سمت بازرس 
اصلى و محمد على نجارى به شــماره ملى 
5110623082 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1008709)

آگهى تغییرات
 شرکت توان رعد فردا سهامى خاص به شماره ثبت 53303 و شناسه ملى 14004622460 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/01/23 مهین امیدى به کدملى 3379757391 - مهدى امین جعفرى به کدملى 5129680480 
- پریسا طاهرى به کدملى 1199853631 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند . نواب 
واحدى دهکردى به کدملى 4621724721 و عباس داودى بختیارى به کدملى 6339762999 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1007799)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود فنى و مهندسى ایده آوران کنترل برق ایرانیان درتاریخ 1399/07/06 به 
شماره ثبت 4855 به شناسه ملى 14009467151 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور برقى و کنترلر ها - مجرى 
تجهیز مراکز صنعتى - تامین قطعات و اجراى اتوماسیون صنعتى - مشاوره در خرید , ساخت و نصب 
و راه اندازى تجهیزات صنعتى- شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - اخذ وام تسهیالت از کلیه بانکها داخلى و خارجى جهت تحقق 
اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله 
امام خمینى ، کوچه بامداد [6] ، خیابان امام خمینى ، پالك 781 ، طبقه همکف کدپستى 8518634636 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقاى داود رحیمى نجف آبادى به شماره ملى 1091402388 دارنده 750000 ریال سهم الشرکه 
آقاى صابر فاضل نجفآبادى به شماره ملى 1092275045 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقاى داود رحیمى نجف آبادى به شماره ملى 1091402388 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود آقاى صابر فاضل نجفآبادى به شماره ملى 1092275045 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1007622)

حصروراثت
خانم  فاطمه بهرامى داراى شناسنامه شماره 405 به شرح دادخواست به کالسه 9901067 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
بهرامى بشناسنامه  1129292754 در تاریخ 97/9/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد بهرامى  ش ش 6219600878  
، 2. مختار بهرامى ش ش 6609863326 ، 3. اسماعیل بهرامى ش ش 1080147306 ، 
4. کبرى بهرامى ش ش 1080236521 ، 5. داود بهرامى ش ش 6609945950 ، 6. احمد 
بهرامى ش ش 6219873221 ، 7. مریم بهرامى ش ش 6609319693 ، 8. صدیقه بهرامى  
ش ش 6609958807 ، 9. زهرا بهرامى  ش ش 6609891133 ، 10. فاطمه بهرامى  ش 
ش 6609657599 (فرزندان متوفى)، 11. خدیجه انصارى ش ش 4172415636  (همسر 
متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 1009815 /م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/7/134 
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 5620 فرعى از 
1 اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبــت 1295 در صفحه 560 دفتر 8 امالك به نام 
رفیع الدین فتوحى صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده  32003202-99/7/9 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاى شهود 
آن ذیل شماره 20625-99/7/9 به گواهى دفترخانه 51  اردستان رسیده است مدعى است 
که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند 

مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله  نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل  سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد کرد.م 
الف :1007632ذبیح اله فدایى اردستانى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/7/135

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000176 تاریخ آگهى: 1399/07/12 شــماره پرونده: 
139704002004000604 و 139704002004000605 آگهــى مزایده پرونده اجرایى 
کالسه: 9705468 و 9705469- ششــدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان پالك 
14874/10829 اصلى قطعــه 7 تفکیکى مفروز و مجزى شــده از 2156 فرعى از اصلى 
مذکور به مساحت 150/58 مترمربع واقع در طبقه چهار که 5/33 مترمربع آن بالکن و 9/82 
مترمربع آن پیشرفتگى است. بانضمام ششدانگ پارکینگ واقع در حیاط قطعه 7 تفکیکى به 
مساحت 12/5 مترمربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن، واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- 
خیابان گلستان میدان حج، خیابان شهید احمدى، کوى استاد شهریار، کوچه شقایق 4، بن 
بست شقایق 8، مجتمع مسکونى عماد 3. طبقه چهارم واحد هفتم. که سند مالکیت آن در 
صفحات 524 و 300 دفاتر 440 و 463 امالك به شماره ثبتى 87816 و 91609 و با شماره 
هاى چاپى 509249 سرى ه سال 91 و 509250 سرى ه سال 91 ثبت و صادر شده است 
با حدود: شماًال: در سه قسمت به طولهاى 3/20 متر قوس بیرونى 3/43 متر، قوس بیرونى 

3/43 متر اول تا سوم دیوار و پنجره است اول تا سوم به فضاى معبر شرقًا در نه قسمت که 
قسمت هفتم آن شمال، قسمتهاى سوم و پنجم آن جنوبى است بطولهاى 0/80 متر و 5/10 
متر و 4/30 متر و 1/30 متر و 1/55 متر و 1/60 متر و 5/85 متر و 5/95 متر و 0/69 متر اول 
دیواریست پیشرفتگى دوم دیواریست سوم درب و دیوار است. چهارم تا نهم دیواریست اول 
به فضاى معبر به فضاى ملک مجاور شــماره 2155 فرعى از شماره 14874 اصلى سوم تا 
هفتم به راه پله و آسانسور هشتم و نهم به فضاى ملک مجاور شماره 2155 فرعى از شماره 
14874 اصلى جنوبًا در چهار قسمت که قسمت اول آن شرقى است. بطولهاى 1/80 متر و 
1/90 متر و 5/57 متر و 1/77 متر اول دیواریست پیشرفتگى دوم نیم دیوار جلوى بالکن سوم 
دیوار و پنجره است چهارم دیواریست پیشرفتگى اول تا چهارم به فضاى حیاط مشاعى غربًا 
در دو قسمت بطول هاى 14/55 متر و 0/80 متر اول دیواریست دوم دیواریست پیشرفتگى 
اول به فضاى ملک مجاور شماره 2157 فرعى از شماره 14874 اصلى دوم به فضاى معبر 
پارکینگ به مساحت 12/5 مترمربع شماًال به طول 2/50 متر خط فرضى به حیاط مشاعى 
است شرقاً بطول 5 متر خط فرضى به حیاط مشاعى است. جنوباً بطول 2/50 متر خط فرضى 
به حیاط مشاعى اســت. غربًا بطول 5 متر خط فرضى به حیاط مشاعى است. که طبق نظر 
کارشناسان رسمى پالك فوق: ملک فوق به صورت یک دســتگاه آپارتمان مسکونى در 
طبقه چهارم مجتمع مذکور به مســاحت 150/58 مترمربع با اسکلت بتون و سقف تیرچه 
باوك، نماى سنگ و آجر، داراى آسانسور کابینت ام. دى. اف، سرمایش و گرمایش پکیج و 
شوفاژ و کولر آبى، کف سرامیک، داراى پارکینگ و انبارى با قدرالسهم از عرصه مشاعى و 
مشاعات با قدمت حدود 7 سال قابل سکونت است و آپارتمان مذکور داراى انشعاب برق و 
گاز اختصاصى و آب و فاضالب مشترك است و داراى یک باب انبارى به مساحت حدود 3 
مترمربع در پشت بام دارد و احتماالً فاقد مجوز رسمى مى باشد. (ضمناً  طبق نظر کارشناس 
آپارتمان مذکور داراى انشعاب برق و گاز اختصاصى و آب و فاضالب مشترك است و یک 

باب انبارى به مساحت حدود 3 مترمربع در پشت بام دارد که در سند مالکیت قید نگردیده 
است و احتماًال فاقد مجوز رسمى میباشــد). ملکى آقایان على اکبر مردانى ولندانى و امیر 
مردانى ولندانى (هر کدام بالسویه) که طبق اسناد رهنى شماره 167440 و 172349 تنظیمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شماره 15 اصفهان در قبال بدهى غالمحسین جهانبانى وشاره در 
رهن بانک ملى واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 
9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 99/07/28 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
7/136/000/000 ریال (هفت میلیارد و یکصد و سیصد و شش میلیون ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 99/07/14 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به 
روز بعد موکول مى گردد توضیحًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در 
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 1010175 

یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/136

همه گیرى کرونا و اعمال قرنطینه و محدودیت هاى شدید 
اقتصاد گردشگرى آسیا و اقیانوسیه را بیش از سایر نقاط جهان 
با بحران رو به رو کرده است. بر اساس برآوردها قاره کهن با 
کاهش 72 درصد ورود گردشگر خارجى رتبه نخست را به 
خود اختصاص داده و از بین رفتن بیش از 63 میلیون شغل را 

متحمل شده است. 
توریسم یا گردشگرى یکى از مهمترین و بزرگ ترین منابع 
درآمدى دولت ها به شــمار مى رود. موفقیت کشــورهاى 
مختلف بستگى به میزان جاذبه هاى گردشگرى، حمل و نقل 
و دسترسى آسان و ارزان، زیرساخت هاى اقامتى مانند هتل ها 
و مهمانسراها و در نهایت و مهمتر از همه موارد امنیت و ایمنى 
کافى براى گردشگران است. مواردى مانند جنگ و تروریسم 
به شدت امنیت گردشگران را به خطر مى اندازد و به همین 
دلیل توریسم از ناحیه این موارد آســیب پذیر بوده و خواهد 
بود. اما آنچه امروزه کرونا بر ســر اقتصاد گردشگرى آورده 
بى سابقه است. اکنون و با همه گیرى این بیمارى اطالعات 
سازمان گردشگرى جهانى نشان مى دهد که در ماه هاى اوت 
و سپتامبر ورود گردشگران بین المللى (اقامت یک شبه) به 
مقاصد گردشــگرى 65 دصد در نیمه اول سال 2020 و 93 

درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است.
کاهش گسترده تقاضاى سفرهاى بین المللى در نیمه اول 
ســال 2020 به معناى از دســت دادن 440 میلیون ورود 
گردشگر خارجى به کشورهاى مقصد و حدود 460 میلیارد 
دالر درآمد صادراتى از گردشــگرى بین المللى است. نکته 
قابل توجه این است که چنین ضرر و زیانى پنج برابر بیشتر از 

خسارت ناشى از رکود اقتصادى و بحران مالى 2008 است.
همچنین، پیش بینى هاى این سازمان تا سال 2024 نشان 
مى دهد که در ســال آینده میالدى (2021) با فرض تغییر 

در روند همه گیرى، لغو محدودیت هــا و افزایش اعتماد به 
نفس و اطمینان خاطر مســافران افزایش زیادى در میزان 
گردشگرى رخ خواهد داد. اما بازگشت به سطح سال 2019، 
یعنى بازگشت به پیش از دوران کرونا بین دو و نیم تا چهار 

سال طول خواهد کشید.
البته مناطق مختلف به یکســان آســیب ندیده اند.کاهش 
توریسم در قاره اروپا 66 درصد، قاره آمریکا 55 درصد و آفریقا 

و خاورمیانه 57 درصد است. آسیا و اقیانوسیه رتبه نخست را 
با کاهش 72 درصد ورود گردشگر خارجى به خود اختصاص 
داده است. برآوردها نشان مى دهد که کرونا بیش از 63 میلیون 

ضرر شغلى در منطقه آسیا و اقیانوسیه به بار آورده است.
به طور کل برآورد سازمان جهانى گردشگرى این است که 
در ســال 2020 گردشــگرى بین المللى 70 درصد کاهش 

خواهد داشت.

تأثیر کرونا در همه مناطق جغرافیایى قاره کهن نیز یکسان 
نبوده است. بیشتر کاهش میزان ورود گردشگر خارجى براى 
شمال شرق آسیا (83- درصد) ثبت شــده است. بعد از آن 
جنوب شرق آسیا با 64- درصد کاهش در رتبه دوم قرار دارد. 
منطقه اقیانوسیه و جنوب آسیا نیز به ترتیب 58- و 55- درصد 

کاهش داشته اند. 
هرچند ارقام و آمار موجود کاهش شدید گردشگرى در قاره 

آسیا را نشان مى دهد، اما زمانى عمق آثار منفى این کاهش 
را لمس خواهیم کرد که بدانیم چه بر ســر اقتصاد  و به ویژه 
اشتغال آورده است. در سال 2019 بیش از 29 میلیون نفر از 
کارمندان و کارگران چینى به طور مستقیم در صنعت مسافرت 
و گردشگرى اشتغال دشته اند. چین از این نظر باالترین رتبه 

را در جهان دارد.
البته این کشور باالترین تعداد مسافران را به کشورهاى جهان 
و از جمله هشت اقتصاد برتر آسیا نیز داشته است. بنابراین، 
محدودیت هاى اعمال شــده بر مسافرت شهروندان چینى 

ضربه بزرگى به مقاصد گردشگرى در سراسر آسیا وارد کرد.
تعداد سفرهاى خروجى شهروندان چینى از ده میلیون نفر در 
سال 2000 به تقریبًا 150 میلیون نفر در سال 2018 رسیده  
بود. تا قبل از شیوع کرونا مسافران چینى 20 درصد یا بیشتر 
از کل بازدیدکنندگان ورودى در هشــت اقتصاد آسیایى را 

تشکیل مى دادند.
کشور هند نیز دســت کمى از چین نداشــته و داراى 27/5 
میلیون نفر کارمند و کارگر در بخش گردشگرى و مسافرت 
است.  فیلیپین  با پنج میلیون و 797 هزار و اندونزى با چهار 
میلیون و 749 هزار شاغل در بخش گردشگرى در رتبه هاى 

بعدى آسیا قرار دارند.
کاهش 72 درصدى  ورود گردشگران خارجى بیانگر از بین 
رفتن درصد قابل توجهى از این شغل ها و خانه نشین شدن 
شاغالن است. براى مثال تنها در تایلند اشتغال در بخش هتل 

دارى 40 درصد کاهش داشته است.
 مالزى نیز ساالنه حدود 30 میلیون گردشگر خارجى دارد که 
درآمد حاصل از آن قریب به 20 میلیارد یورو (5/21 میلیارد 
دالر) براى دولت بوده که با گسترش کرونا بیشتر این درآمد 

از بین رفته است. 

کرونا  و 63 میلیون ضرر شغلى در آسیاروى موج کووید-19
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تاسیس
شرکت ســهامى خاص نوین اختران اروند طلوع درتاریخ 1399/07/09 به شماره ثبت 65757 
به شناسه ملى 14009480266 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه کاالهاى بازرگانى مجاز 
،انجام عملیات ساختمانى و احداث کارخانه Ic راه سازى، احداث سد، تونل زنى، شهرك سازى ،هتل 
سازى،اسکله سازى ،پرورش گیاهان داروى کشاورزى صنعتى،احداث خط مترو پل سازى و استخراج 
کشف معادن بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله گل محمدى - جاللیه ، کوچه ابوذر9 ، خیابان رزمندگان ، پالك 
115 ، مجتمع سرو ، طبقه همکف کدپستى 8194864943 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 267460 مورخ 1399/06/22 نزد 
بانک بانک شهر شعبه شیخ صدوق با کد 267 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام 
مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مرتضى رحیمى به شماره ملى 1100196651 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم آرزو موســوى قهدریجانى به شماره ملى 1100278281 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى على طهماسبى به 
شماره ملى 1289462178 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدحسین طهماسبى به شماره ملى 
1273176413 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم طیبه ابراهیمى برزآبادى 
به شماره ملى 1287024947 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1007768)

تاسیس
شرکت سهامى خاص توسعه ارتباط رازبان مهر درتاریخ 1399/07/08 به شماره ثبت 65742 به 
شناسه ملى 14009475836 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد 
و بهره بردارى و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشــخوان دولت و بخش عمومى 
غیر دولتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله خوراسگان ، کوچه سادات ، کوچه غدیر ، پالك 13 ، طبقه همکف کدپستى 8159973788 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
100000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توســط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 99070102 مورخ 1399/07/01 نزد بانک صادرات اصفهان شعبه اباذر با 
کد 3160 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
مهرداد کریمى اورگانى به شماره ملى 1270950339 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم مهنوش کریمى اورگانى به شماره ملى 1272351866 و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى سلطانعلى کریمى اورگانى به شماره ملى 
6299787228 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقاى مصطفى امیدى کلبى بکى به شماره ملى 1270771981 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى مجتبى امیدى کلبى بکى به شماره ملى 6339928374 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1007765)

تاسیس
شرکت سهامى خاص رستاك قیر شاهین شهر درتاریخ 1399/07/06 به شماره ثبت 65718 به 
شناسه ملى 14009468718 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید بشکه فلزى،مظروف سازى قیر و بسته بندى کلیه 
فراورده هاى روغنى و نفتى ،انجام کلیه فعالیت هــاى بازرگانى از قبیل خرید و فروش و صادرات و 
واردات و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و اخذ وام و اعتبار و تسهیالت از بانکها و موسسات 
دولتى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات و قراردادها و با اشخاص 
حقیقى و حقوقى و ترخیص کاال از گمرکات کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین 
شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله گلدیس ، کوچه ((ششم)) ، بلوار یادگار امام 
، پالك 73 ، ساختمان طالب ، طبقه همکف ، واحد 0 کدپستى 8315646191 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 03/3502/162 
مورخ 1399/06/25 نزد بانک صادرات شعبه شاهین شهر با کد 1903502 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى احسان امینى هارونى به شماره 
ملى 4610380544 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد امینى هارونى به 
شماره ملى 4623483177 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال آقاى حسینعلى امینى هارونى به شماره ملى 4623488421 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
سهیال خسروى به شماره ملى 1160321401 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم 
پریوش قائیدامینى به شماره ملى 4622040247 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1007764)

تا به حال دقت کرده اید چگونه برخى افراد صبح هاى 
بى دردسر و آرامى را سپرى مى کنند در حالى که باقى 
ما ســاعت ها میان انبوهى از کارهاى ریز و درشــت، 
دســت و پا مى زنیم؟ عادت هاى معمول افراد منظم و 
ســازمان یافته را بخوانید و این ترفندها را در زندگى 

خود پیاده کنید.
سعى مى کنند اولین نفر باشند

«جودى واتســون»، بنیانگذار و رئیس سازمان عالى، 
در مقاله اى گفته است: بیدار شدن حدود ده تا 15 دقیقه 
قبل از باقى اعضاى خانه براى ایجاد تغییر کافى است. 
زود بیدار شدن به معناى زود خوابیدن است، بنابراین اگر 
در خواب شب مشکل دارید، مطمئن شوید از دالیلى 

که اجازه خواب خوب را به شما نمى دهد، آگاه هستید.
تلفن همراه خود را چک نمى کنند

بهترین توصیه به گفته «فاى ولف»، این اســت که 
هنگام خواب تلفن همراه خود را در اتاق خواب خود نگه 
ندارید چرا که به محض بیدار شــدن سریعًا تلفن را به 
دست مى گیرید و بدون آنکه متوجه آن شوید، ساعت ها 
در سیاه چاله گم مى شــوید. در عوض، بالفاصله پس 
از بیدار شــدن در رختخواب بنشینید، حداقل 30 ثانیه 
چند نفس عمیق بکشــید و با یک حس خوب و آرام 

از جا برخیزید.
چند کارى که دوســت دارند را انجام 

مى دهند
ولف مى گوید: من به خودم اجــازه مى دهم در ابتداى 

صبح چند دقیقه اى از زمان را به کارهایى اختصاص دهم 
که دوست دارم انجام شود، کارهایى مانند مدیتیشن، 
یوگا یا موسیقى. افراد شاد فراموش نمى کنند کارهاى 

مختص خود را در طول روز انجام دهند.
وظایف را به ترتیب همیشــگى انجام 

مى دهند
«کیسى اسموندسون»، وبالگ نویس مى گوید: وقتى 
مسواك مى زنید یا دوش مى گیرید، در واقع یک دستور 
را دنبال مى کنید زیرا این کارها بخشــى از یک عادت 
روزانه اســت. این تئورى مى تواند براى باقى کارهاى 
روزمره شما نیز کارآمد باشد. هرچه بیشتر تمرین کنید، 
کمتر مجبور خواهید بود که آگاهانه درباره هر مرحله آن 
فکر کنید. چیزى که روزى چالش به نظر مى رسید به 

زودى بیشتر شبیه طبیعت دوم شما خواهد شد.
به پیام هاى مهم پاسخ مى دهند

پیام هاى شخصى یا کارى خود را زمانى بررسى کنید، 
که آماده پاسخ به آنها هســتید. به این ترتیب، هنگام 
انجام کارهاى دیگر، ذهن شما سنگینى نخواهد کرد 
و توجه تان را به پیام هاى بى پاســخ گذاشته نخواهید 
سپرد. این روش بدون دردســر را انجام دهید تا کمى 

منظم تر شوید.
اهداف واقع بینانه را تعیین مى کنند

واتسون پیشنهاد مى کند که عادت هاى خود را به تدریج 
اضافه کنید. اگر سعى کنید همه چیز را یک باره تغییر 
دهید، قبل از اینکه به خود فرصتى بدهید تا عادت مورد 

نظر خود را ایجاد کنید، احتماًال ناکام خواهید ماند.
شب قبل غذا درست مى کنند

ولف مى گوید: اگر بدانید هر روز چه چیزى مى خورید، 
دیگر فکر شما درگیر تهیه غذا نخواهد شد. هر شب مواد 
اولیه غذاى روز بعد را آمــاده کنید، تا صبح که بهترین 
زمان از روز شماست، به فکر کردن در مورد غذا در میانه 

یخچال سپرى نشود.
قورباغه خود را مى خورند

بسیارى از ما جمله معروف «مارك تواین» را مى دانیم 
که مى گوید: ابتداى صبح یک قورباغه زنده بخورید، 
باقــى روز اتفاق بدترى براى شــما نخواهــد افتاد. 
بنابراین، کارى که دوســت ندارید را به عنوان اولین 
کار روز خود به اتمام برسانید تا بتوانید یک روز پربار 
داشته باشید بدون اینکه ذهن شما را درگیر کند. ولف 
مى گوید: این بهترین توصیــه براى انجام زودهنگام 

سخت ترین کار است.
مناطق مهم خانه را قبل از خارج شدن 

تمیز مى کنند
ولف مى گوید: میز آشپزخانه، کاناپه و سینک ظرفشویى 
سه منطقه اصلى خانه من است که اگر تمیز باشند، من 
احســاس آرامش مى کنم.  وقتى به خانه برمى گردم، 
مى توانم روى کاناپه اســتراحت کنم یا بدون مواجه 
شدن با انبوهى از ظرف هاى کثیف، وارد آشپزخانه شوم. 
بنابراین، قبل از بیرون آمــدن از خانه مناطق اصلى را 

تمیز کنید تا دچار هرج و مرج کالفگى نشوید.

چطور تبدیل به 
یک فرد منظم شویم؟

سیرابى غذایى است که  بعضى ها به آن 
عالقه و برخى دیگر نســبت به آن تنفر 
دارند، این غذاى مقــوى 24 اکتبر را به 
عنوان روز جهانى خــود نامگذارى کرده 
است. بر خالف باور عموم این غذا، ایرانى 
اصیل نبوده و عالوه بــر فوایدى که دارد 

داراى مضرات فراوانى هم است.
از جمله خواص سیرابى مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1- درمان کم خونى 

2-مؤثر در رشد و تقویت کودکان
3-تقویت کننده معده و روده

MS 4-جلوگیرى از پیشرفت بیمارى
5-تقویت سیستم ایمنى بدن

6-درمان بیمارى روانى و عصبى
7-درمان افسردگى
8-درمان زخم معده

9-ضد سرطان
سیرابى سرشار از ویتامین B12 بوده که 
براى بانوان باردار بسیار مناسب است. در 
100 گرم از این غذا 0/72 میکروگرم از این 
ویتامین نهفته است همچنین این غذا به 
ساخت گلبول هاى قرمز بدن کمک کرده 
و باعث بهبود عملکرد بدن نیز مى شود. 
عالوه بر ویتامین B12 ســیرابى داراى 
ویتامین E و نیاسین و زینک هم بوده که 

بسیار براى بدن مفید است.
ســیرابى داراى مقــدار فراوانــى آهن، 
کلسیم و فسفر هم اســت که پروتئین و 
آمینواسید هاى موجود در این غذا موجب 
تأمین کلسیم روزانه بدن کودکان مى شود. 
وجود کلسیم فراوان در این غذا سالمت 
استخوان ها و دندان ها را تضمین مى کند. 
منیزیم نیز به تقویت و انقباض عضالت 

بدن کمک مى کند. سیرابى موجب رشد 
مو ها و تقویت آنها مى شــود که ویتامین 

A موجود در سیرابى آن را تأیید مى کند.
براساس نظر متخصصان به دلیل وجود 
ویتامین B در ســیرابى مصرف این غذا 
براى مادران باردار بسیار مفید است. طبق 
باور عموم استفاده از ســیرابى در طول 

باردارى باعث زیبایى جنین مى شود.
خرید ســیرابى در فصل تابستان و پاییز 
به دلیل آنکه دام ها علف تازه مى خورند 
سفید اســت اما در فصل بهار و زمستان، 
چون گاو و گوســفندان علف خشــک 
خورده اند رنگ این غذا تیره است. سیرابى 
را تنها براى مدت 12 ساعت براى مصرف 
مى توان نگه داشت، بیشــتر از این زمان 

هرگز مصرف نشود.
مضرات سیرابى را بشناسید:

- به دلیل اســتفاده از نمک فــراوان در 
هنگام پخت، این غــذا موجب افزایش 

فشار خون مى شود.
- مصرف مداوم و فراوان سیرابى باعث 

افزایش چربى خون مى شود.
- اگر سیرابى تمیز نباشد یا خراب و کثیف 

باشد موجب بروز انواع بیمارى مى شود.
در 100 گرم ســیرابى، حــدود 7 گرم 
پروتئین، 3/5 گرم چربى، 5 میلى گرم 
آهن، 7/5 گرم سلنیوم، 6/5 میلى گرم 
زینــک، 90 میلى گرم کلســیم وجود 
داشــته که براى ســالمت جسمانى 
و تقویت اســتخوان ها به عنوان یک 
غذاى مغذى و مفید شناخته شده است. 
گفتنى است که این غذا نسبت به سایر 
گوشــت ها مانند گوشــت گاو و مرغ  

کالرى کمترى دارد.

سیرابى چه اندام هایى را
 تقویت مى کند؟

طبق نتایج یک مطالعه، خواب کافى به افراد کمک مى کند تعادل عاطفى را حفظ کرده و 
از مسائل خوب زندگى لذت ببرند.

تحقیق محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا نشان مى دهد طیفى از مشکالت سالمت 
با کمبود خواب مرتبط است.

محققان دریافتند بعد از خواب ناکافى، قابلیت مثبت نگرى افراد در رویارویى با چالش هاى 
احساسى کاهش مى یابد. حتى آنها کمتر قادر به لذت بردن از تجارب مثبت زندگى شان 

هستند.
«نانسى سین»، سرپرست تیم تحقیق در این باره مى گوید: «وقتى افراد شرایط مثبتى مانند 
در آغوش گرفتن یا گذراندن وقت در طبیعت را تجربه مى کنند، معموًال در آن روز احساس 
بهترى دارند. اما متوجه شــدیم که وقتى فردى کمتر از میــزان معمول خود مى خوابد، 

احساس خوب زیادى از وقایع مثبت زندگى اش ندارد.»
سین در این باره مى گوید: «توصیه ما براى یک خواب کافى در شب حداقل 7 ساعت خواب 

است که معموًال از هر سه فرد بزرگسال، یک نفر این مدت خواب را رعایت نمى کند.»
محققان مشاهده کردند در زمان کمبود خواب، افراد توانایى کمترى در حفظ احساس مثبت 
بودن داشتند. هنگام تجربه استرس، حفظ تعادل عاطفى براى آنها دشوارتر بود. و وقتى 

اتفاقات خوب مى افتاد، احساس شادى یا خوشحالى شان کمتر مى شد.

نتایج یک تحقیق جدید نشان مى دهد که با مصرف زیاد سیب زمینى سرخ شده، سیستم 
اعصاب بینایى در معرض آسیب قرار مى گیرند.

محققان دانشگاه بریستول در انگلستان، در گزارشى نوشتند: نتایج تحقیق بر روى یک 
پسر بچه نوجوان که با مشکل بینایى مواجه بود، نشان داد که این پسر بچه بیش از حد از 

چیپس و سیب زمینى سرخ شده، استفاده مى کرده است.
نوروپاتى نورى با مشکالت تغذیه اى براى این بیمار تشــخیص داده شد. این بیمارى 
مى تواند در اثر داروها، سوء جذب مواد غذایى، رژیم غذایى ضعیف یا سوء مصرف الکل 
ایجاد شود. ویتامین ها براى بسیارى از واکنش هاى سلولى ضرورى هستند و کمبود این 
ویتامین ها مى تواند منجر به تولید فرآورده هاى سمى متابولیسم و در نهایت به آسیب 

سلول هاى عصبى شود.
آزمایش هاى انجام شــده نشان داد که 
وى به دلیل رژیم غذایى نادرســت 
به کمبود ویتامین B12 و کم خونى 
ماکروسیتیک مبتالست، سندرومى 
که باعث مى شــود متوســط اندازه 
گلبول هاى قرمز فــرد بزرگ تر از حد 
معمول  باشد. آن موقع بود که اعتراف 
کرد از دوران ابتدایــى از خوردن برخى 
غذاهاى خاص امتناع کرده و تنها سیب 
زمینى سرخ شــده، چیپس پرینگلز، نان 
سفید، گوشــت فرآورى شده و سوسیس 

خورده است.

کم خوابى مثبت نگرى را 
کاهش مى دهد؟

قاتل اعصاب بینایى

برخى از افــراد خرما و توت 
را جایگزین قند و شــکر 
مى کنند. خرمــا و توت و 

انجیر داراى میزان زیادى قند 
از نوع فروکتوز هستند 

که مصــرف آنها 
براى افــراد دیابتى 
نیز ضــررى ندارد. 

یعنى بــه راحتى جذب 
بدن مى شود اما کالرى این مواد مانند 

قند اســت یعنى به ازاى مصرف هر یک 
گرم از آنها، 4 کیلوکالرى انرژى به بدن 
مى رســد بنابراین مصرف بیش از اندازه 
آنها، مانند قند و شکر براى بدن عوارضى 
در پى دارد. هر حبه قند تقریباً 3 گرم وزن 
دارد. اگر فرض کنیم که هر یک گرم قند 
4 کیلو کالرى انرژى فراهم مى کند انرژى 
دریافتى بدن با خوردن سه حبه قند برابر 
12 کیلوگالرى است. در حالى که برخى 
افراد ترجیح مى دهند چاى خود را با خرما، 
توت خشک و انجیر و... میل کنند میزان 
کالرى دریافتى آنها برابر با 50 الى 60 کیلو 
کالرى اســت. برخى کارشناسان عقیده 
دارند که نباید خرما و توت را به همراه چاى 
مصرف کنند. زیرا قنــد این مواد هنگام 
تماس با آب جــوش و یا چاى داغ جذب 
بدن مى شود و اما انرژى آنها جذب بدن 
نمى شود و مزایاى آنها از بین مى رود. البته 
این نظریه به کارشناسى زیادى نیاز دارد 
و از نظر علمى ثابت نشده است زیرا قند 
خرما و توت و انجیر بیشتر از نوع فروکتوز 
است که قندى طبیعى است و در صورت 
جذب بدن خطرى براى آن ندارد. البته در 
مصرف این مواد خوراکى باید اعتدال را 
رعایت کرد زیرا کالرى باالى آنها موجب 

افزایش وزن و چاقى مى شود.
از طرفى اگر قند موجود در 
خرما در تماس با آب جوش 
و چاى جذب بدن شود باید 
این سئوال را پرسید 
بخش  چگونه  که 
عمــده کالرى که 
از مواد قندى اســت 
و مبناى انــرژى زا بدون 
آن اســت جذب بدن مى شود اما 
انرژى آن جذب نمى شود؟ این فرضیه را 
مى توان به سادگى انکار کرد. براى تهیه 
شیره خرما، شیره انجیر، شــیره توت و 
شیره انگور که داراى تمام ویتامین ها و 
مواد معدنى خود میوه ها هستند از روش 
جوشاندن و تصفیه میوه ها استفاده مى 
شود. جوشاندن باعث خروج مواد مغذى 
خرما و دیگر مواد به داخل آب مى شود که 
با تغلیظ این آب تبدیل به شیره مقوى مى 
شود. البته کارشناسان اعتقاد دارند بهترین 
نوع شیره آن است که در دماى 60 تا 70 
درجه تهیه شود و به نقطه جوش نرسد چرا 
که مواد مغذى آن از بین مى رود. به همین 
دلیل شیره خرماى صنعتى را توصیه مى 
کنند که در دماى 65 درجه تهیه مى شود. 
به طور طبیعى افراد بزرگسال در داغ ترین 
حالت چاى را با دماى 60 تا 70 درجه مى 
نوشند که این دما نمى تواند مواد مغذى 
مهم خرما را از بین برد. البته این موضوع 
به تحقیق و مطالعه بیشترى نیاز دارد. اما 
در هر صورت بهترین گزینه به جاى قند، 
خرما و توت و استفاده از میوه هاى خشک 
است که انرژى الزم را براى بدن فراهم 
مى کنند و آســیبى به سالمت بدن وارد 

نمى کنند.
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