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7 اشتباه رایج 
در استفاده از 

ماسک 

اختالفات و اشتباهات در مقابله با کرونا
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واژگونى 2 مینى بوس در 
کمتر از 10 ساعت

جزئیات کشف بزرگى که 
مصر را تکان داد

سهمیه بندى بنزین 
تغییر مى کند؟
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آپارتمان زیر یک 
میلیارد در اصفهان 

نایاب است!

ماسک هاى صورت به یکى از جنبه هاى عادى 
زندگى روزانه ما بدل شده اند و استفاده از آنها در 

بسیارى از مکان هاى سربسته اجبارى شده است. 
اما با آنکه ماسک ها براى این طراحى شده اند که 
بینى و دهان ما را به طور کامل بپوشانند اما خیلى...

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان استان 
اصفهان با بیــان اینکه میانگین ســاخت یک 
مترمربع مسکن در اصفهان بین 13 تا 14 میلیون 
تومان است، گفت: با این شرایط آپارتمان هاى 
کمتر از یک میلیارد تومان به ندرت یافت شــود 
و شــاید تنها یک آپارتمان 70 مترى چند سال 
ســاخت در مناطق 7 یا 14 اصفهــان را بتوان 
با قیمــت 900 میلیون و یا یــک میلیارد تومان 
خریدارى کرد. مهدى شــیخ ســجادیه با بیان 
اینکه زمیــن، پروانه، مصالح و دســتمزد ارکان 
تشکیل دهنده ساختمان هســتند، افزود: به جز 

4حقوق دولتى...

نابودى نابودى 557557 هکتار از عرصه هاى طبیعى اصفهان هکتار از عرصه هاى طبیعى اصفهان
نتیجه آتش سوزى هاى عمدى و غیرعمدى در بهار و تابستان امسال؛نتیجه آتش سوزى هاى عمدى و غیرعمدى در بهار و تابستان امسال؛
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سخنگوى ستاد استانى مقابله با ویروس کرونا تشریح کرد

مهران رجبى از 
قرنطینه درآمد

زود باشید بازیکن جذب کنید
 ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: از مدیریت باشــگاه 
انتظار دارم تا هرچه ســریع تر وضعیت بازیکنان را مشخص کرده و 
در پســت هایى که کمبود بازیکن داریم نسبت به جذب نفرات جدید 
اقدام کند. رحمان رضایى در حاشیه تمرینات این تیم در اردوى تهران 
اظهار کرد: در حال برگزارى اردوى خوبى در تهران هستیم. یک بازى 

تدارکاتى خوب مقابل تیم بادران انجام دادیم که...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ماجراى نجات 
مادرى از عمق 
چاه 10 مترى 

کارمندان کدام دستگاه ها امکان دورکارى ندارند؟
2

مقامات ارشد حکومت فراعنه 
از تابوت ها بیرون آورده شدند

قاسم حدادى فر: قاسم حدادى فر: 
6060 بار زمین بخوریم بار زمین بخوریم
  61  بار باید بلند شویم

 آگهى استخدام

وحیدرضا مشکوه روحانى - مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

تعاونى مســکن پاالیشــگاه اصفهان جهت تأمین نیروهاى مورد نیاز در 
پروژه هاى تابع خود از افراد واجد شرایط به شرح ذیل، دعوت به همکارى 

مى نماید:

تعدادسابقه کارمدرك تحصیلىعنوان شغلى
3 نفرحداقل 5 ساللیسانس عمرانسرپرست کارگاه

3 نفرحداقل 3 ساللیسانسانباردار

داشتن سابقه کاردیپلمنگهبان
12 نفر اولویت دارد

آگهى تجدید مزایده اجاره یک ساله ویالهاى سازمان عمران زاینده رود

حمیدرضاجوادى-  مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

چاپ  اول

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره  ویالهاى دهکده فرهنگى- تفریحى سازمان عمران زاینده 
رود  بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 

بدینوسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیردر مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع مزایده : اجاره یک ساله ویالهاى دهکده فرهنگى- تفریحى سازمان عمران زاینده رود طبق جدول زیر:

اجاره براى مدت یک سال:
قیمت پایه کارشناسی (ریال)مدت اجاره توضیحاتنوع کاربريمساحت اعیانى(متر مربع)شماره ویالردیف

875/000/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیی115105
787/500/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیی2891
900/000/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیی316108
850/000/000یک سالداراى مبلمان وتجهیزات موردنیازویالیى419107

   2-مدت  قرارداد: در صورت رضایت و صالحدید سازمان و تصویب هیأت مدیره تا یک دوره دیگر و با تجدید نظر قیمتها قابل تمدید است.
3-محل دریافت اسناد مزایده: نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیر کبیر، دفتر امالك سازمان عمران زاینده رود.

4- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/08/05 است.
1-4- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات محل اجاره باید مبلغ 1000,000 ریال به  حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش 

مربوطه را به امور مالى سازمان تحویل نمایند.
5-تسلیم پیشنهادها : پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود بصورت سربسته و ممهور تا پایان ساعت اداري روز دوشنبه مورخ 99/08/05 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، 

مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به واحد امالك سازمان تسلیم نمایند. 
6- تاریخ بازگشایى پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 99/08/06  جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.

7- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل ٪5 مبلغ کل پایه کارشناسى است که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و 
فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.

8- به پیشنهادهاى مشروط، فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

10- سایر  اطالعات و جزئیات در  اسناد مزایده مندرج است.
11- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.

12-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
 شرکت آبتین پژوهان آریا (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 48030 و شناسه ملى 10260661600 

هیئت مدیره

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام (یا نمایندگان قانونى آنها) شرکت آبتین پژوهان 
آریا سهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده که در 
تاریخ 1399/07/28 که در ساعت 9 صبح در محل اصفهان خیابان بعثت بعد از فلکه 
تاکسیرانى روبروى تقاطع اول خیابان نشاط اصفهانى کوچه دکتر حسابى پالك 49 

برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

افزایش سرمایه به یکى از طرق مندرج در قانون تجارت
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مهندس غالمحسین خانى
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

همزمان با فرارسیدن پانزدهم مهرماه که به نام روز ملى روستا و عشایر 
نامگذارى شده است، الزم مى دانم مراتب سپاس و قدردانى خود را 

از تالش روزافزون دست اندرکاران و متولیان عرصه روستاهاى استان 
اصفهان و همچنین عشایر غیور این مرز و بوم اعالم و موفقیت هرچه 
بیشتر این عزیزان را از خداوند منان مسئلت نمایم. اطمینان دارم این 
تالش ها و زحمات، نویدبخش آینده اى بهتر براى استان ما و مردمان 

شایسته آن خواهد بود.
مهندس غالمحسین خانى
مدیرکل بنیاد مسکن انقالباسالمى استان اصفهان

همزمان با فرارسیدن پانزدهم مهرماه که به نام روز ملى روستا و عشایر 
نامگذارى شده است، الزممى دانممراتب سپاس و قدردانى خود را 

از تالش روزافزون دست اندرکاران و متولیان عرصه روستاهاى استان 
اصفهان و همچنین عشایر غیور این مرز و بوم اعالم و موفقیت هرچه 
این بیشتر این عزیزانرا ازخداوند منانمسئلت نمایم. اطمینان دارم
تالش ها و زحمات، نویدبخش آینده اى بهتر براى استان ما و مردمان 

شایسته آن خواهد بود.
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سوء استفاده برخى شرکت هاى هواپیمایى منجر شده تا 
نرخ بلیت بازگشــت از ترکیه به ایران تا رقم 20 میلیون 

تومان هم افزایش پیدا کند.
حرمت ا... رفیعى، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مســافرت هوایى و جهانگردى گفت: مسافرانى 
که در کشــور ترکیه هســتند با پیگیرى هــاى صورت 
گرفته و انجام پروازهاى فوق العاده به کشــور بازگردانده 
مى شوند. وى گفت: به مردم پیشنهاد مى کنیم که براى 
سفر به کشور ترکیه عجله نکنند چرا که هفت ماه در این 
مدت صبورى کرده اند، یک ماه دیگر هم تحمل کنند و 
فریب تبلیغات بیجا را نخورند. رفیعى افزود: رسانه اى کردن 

این موضوع باعث شد که مسئوالن رایزنى هایى با شرکت 
هوایى کشور ترکیه انجام دهند و مسیرهاى پروازى این 

مسیر را افزایش دهند تا قیمت ها شکسته شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت 
هوایى و جهانگردى بیان کرد: به نظر مى رسد که بازهم 
برخى از شرکت هاى هواپیمایى سوء استفاده کرده و در 
یک هفته گذشــته مجدداً قیمت هاى بلیت این مسیر 
را از پنج میلیون تومان به 20 میلیــون تومان افزایش 
داده اند که این موضوع به صــورت غیرقانونى و خارج 
از عرف بود ولى متأســفانه در این زمینه هیچ رسیدگى 

صورت نگرفت./3105

رئیس سازمان ادارى و استخدامى گفت: در حال حاضر 
همه ســازمان ها این اختیار را دارند تا در صورت وجود 
زیرساخت هاى الزم شــرایط دور کارى کارکنان خود 
را فراهم کنند. جمشــید انصارى اظهار کــرد: ما باید 
اطالعات دقیقى از تعــداد کارکنان دولت در دســت 

داشته باشیم.
وى ادامه داد: تعداد دســتگاه هاى دولت اعم از نظامى، 
انتظامى و شهردارى ها و... حدود 3/5 میلیون نفر کارمند 
است که بخشى از این کارکنان  براى ارائه خدمات باید در 

محل کار خود حضور داشته باشند.
این مقام مسئول بیان کرد: ما نمى توانیم به بهانه شرایط 

کرونا، امنیت مردم را به خطر بیاندازیم و خیلى از اداره ها را 
تعطیل کنیم. همچنین کارکنان زحمتکش کادر درمان 
که مسئولیت تأمین سالمت و مقابله با کرونا را دارند، به 
صورت مضاعف تالش مى کنند و حضور آنها در محل 

کار الزم است.
رئیس سازمان اداره و استخدامى کشور گفت: بعضى از 
دستگاه دورکارى را با تعطیلى اشتباه گرفتند. ستاد ملى 
مدیریت کرونا با تعطیلى موافق نیست بلکه با دورکارى 
موافق اســت. در حال حاضر همه سازمان ها این اختیار 
را دارند تا در صورت وجود زیرساخت هاى الزم شرایط 

دورکارى کارکنان خود را فراهم کنند.

بلیت پرواز ترکیه-ایران
 20 میلیون تومان شد!

کارمندان کدام دستگاه ها 
امکان دورکارى ندارند؟

ایست قلبى 
هوادار پرسپولیس 

   فــارس | بخشدار بیکاه در استان هرمزگان 
از ایست قلبى یک هوادار پرسپولیس در روستاى 
اســالم آباد این بخش پس از پیروزى برابر النصر 
عربستان خبر داد. عبدالرسول قنبرى اظهار کرد: 
مرحوم محمد قاســمى از پیشکســوتان فوتبال 
روستاى اسالم آباد بود که ســابقه بیمارى قلبى 
داشت و به گفته خانواده اش از هرگونه هیجان از 

سوى پزشکان منع شده بود.

تغییر در 
تیتراژ سریال قدیمى!

   کافه سینما | در بازپخش سریال «خانه  
سبز»، کار بیژن بیرنگ و مسعود رسام، اتفاق هاى 
جالبى رخ داده است. جابه جا کردن، حذف اسامى و 
حتى اضافه کردن نام هاى جدید در تیتراژ، از قبیل 
این اتفاق هاســت و حاال چشم مان به یک عنوان 
جدید هم مى خورد: «بازســازى تیتــراژ»! فونت 
بعضى اسامى کوچک تر شده اند و اسم شخصى به 
نام مرتضى زنجانى زیرعنوان «بازسازى تیتراژ» 

اضافه شده است. /3100

ذخایر سدها 
چقدر است؟

   خبر آنالین | در پایان ســال آبى 99-98، 
مجموع ظرفیت مخازن ســدها 50 میلیارد و 
500 میلیون مترمکعب بوده که نشــان دهنده 
54 درصد پرشدگى مخازن اســت. اما آخرین 
وضعیت سدهاى کشور نشــان مى دهد که در 
شروع سال آبى جدید میزان ذخایر آب در مخزن 
ســدها به 27 میلیارد و 390 میلیون مترمکعب 
رسیده که در مقایسه با سال آبى 97-98 داراى 

4 درصد کاهش است.

حمایت از 
باز بودن مدارس

   ایســنا | وزیر آموزش و پــرورش گفت: 
مطالعات بهداشت جهانى نشان مى دهد تاکنون 
فعالیت مدارس بر سیر کرونا تأثیرگذار نبوده و 
آمار و ارقام کنونى هم این را نشــان مى دهد 
ضمن آنکه باید عنــوان کرد که ظرفیت دانش 
آموزان در مدرســه کامل نیســت و هم اکنون 
10 درصد حضور دانش آمــوزان در مدارس را 
داریم. محسن حاجى میرزائى گفت: حضور و یا 
عدم حضور دانش آموزان در مدارس وابسته به 
رأى ستاد ملى کرونا و تشخیص وزارت بهداشت 

است./3102

درس کرونایى
   روزنامه اعتماد | مسعود مردانى، پزشک 
متخصص بیمارى هاى عفونى نوشت: کووید-19 
این درس مهم را به ما آموخت که برخالف باورهاى 
کهنه درباره اینکه «مرگ براى همســایه است» 
اتفاقًا، حاال و در این شــرایط، مــرگ دیگر براى 
همسایه نیست بلکه پشت در خانه ما هم نشسته و 
براى ما هم اتفاق مى افتد و ممکن است یک روز 
من و شما هم بر اثر ابتال به کووید-19 جانمان را از 

دست بدهیم./3103

عجب!
   تســنیم | حذف زبان فارســى از فهرست 
زبان هاى خارجى افغانستان واکنش هایى را در بر 
داشته است. چند روز است که خبرى در رسانه هاى 
فارسى زبان با عنوان «دولت افغانستان زبان فارسى 
را زبان ملى افغانستان اعالم کرد» دست به دست 
مى چرخد. موضوع تعجب برانگیز در این میان این 
است که مگر تاکنون فارسى زبان ملى در افغانستان 

به شمار نمى رفته است؟/3104

سهمیه بندى بنزین 
تغییر مى کند؟

   همشــهرى آنالیــن | 36 نماینده مجلس 
سرانجام از طرح خود براى سهمیه بندى بنزین سرانه 
خانوار رونمایى کردند. براساس این طرح ماهانه 30 
لیتر بنزین به هر ایرانى به غیراز ایرانیان مقیم خارج 
از کشور با نرخ هر لیتر 1000تومان اختصاص خواهد 
یافت؛ پیشنهادى که اگر مجلس به آن رأى بدهد عمًال 
مصوبه سران قوا در آبان سال 97 براى سهمیه بندى 
بنزین بر مبناى هر خودرو وتو خواهد شــد. این طرح 
قرار اســت به صورت عادى بررسى شود و به همین 
دلیل انتظار نمى رود به زودى در دستور کار نمایندگان 

قرار گیرد./3096

با تخریب هاشمى 
موافق نبودم

   خبر آنالین | روزنامــه «آرمان ملى» گفتگویى با 
بهزاد نبوى انجام داده است. نبوى در این گفتگو از جمله 
تأکید کرده است: من هرگز با گرایش هاى تخریبى برخى 
از افراد منتسب به اصالحات براى تخریب کارگزاران، 
آیت ا... هاشــمى و خانواده ایشــان موافق نبودم. من 
معتقدم ما مى توانستیم آقاى هاشمى را به عنوان پشتیبان 
قدرتمند اصالحات پس از دوم خرداد داشته باشیم و با 
عملکردهاى اشتباه، او را از خود دور کردیم. البته ایشان 

هیچگاه در مقابل اصالحات نایستادند./3097

مبلغ یارانه ها ناچیز است
   مهر | نماینده حوزه سیستان در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به اینکه مشــکالت مردم با گفتار 
درمانى حل نمى شــود، گفت: میزان یارانه واریزى 
در مقابل مشــکالت اقتصادى فراوان مردم و موج 
گرانى ها بسیار اندك است. حبیب ا... دهمرده اظهار 
کرد: در حال حاضر پرداختن به مســئله اقتصاد یک 
ضرورت اســت که مســئوالن باید آن را در اولویت 

خود قرار دهند.

«مادورو» 
واکسن روسى مى زند

   ایســنا | رئیس جمهورى ونزوئــال گفت: به 
همراه خواهرم و پسرم قصد داریم تا واکسن کروناى 
«اسپوتنیک-وى» ساخت روســیه را تزریق کنیم. 
«نیکوالس مــادورو» گفت:  وقتى واکسیناســیون 
انبوه آغاز شود، من نخستین کسى هستم که واکسن 
را دریافت مى کنم. روسیه نخستین کشور در جهان 
است که واکسنى را براى مقابله با ویروس کرونا ثبت 

کرده است. 

باالترین «حداقل دستمزد» 
   دنیاى اقتصــاد | رأى دهندگان در شــهر ژنو 
سوییس با طرحى موافقت کرده اند که حداقل دستمزد 
را برابر با 25 دالر در هر ساعت تعیین مى کند؛ رقمى که 
گمان مى رود باالترین میزان حداقل دستمزد در جهان 
است. حداقل دستمزد ساعتى در آمریکا برابر 7/25 دالر 

است./3098

احتمال کودتاى بعثى ها 
   مهــر | «باقر الزبیدى»، وزیر کشور اسبق عراق با 
انتشار مقاله اى نسبت به احتمال وقوع این کودتا از سوى 
حزب منحل شده بعث به سرکردگى «عزت الدورى» 
معاون «صدام»، دیکتاتور سابق عراق هشدار داد. وى 
اضافه کرد: آموزش هاى نظامى گســترده عناصر بعث 
در شمال دیالى و مثلث مرگ با یک هدف انجام مى شود 
یعنى حمایت از پروژه کودتــاى نظامى جدید در عراق. 
مناطق میان استان هاى دیالى در شــرق و کرکوك و 
صالح الدین در شمال عراق که به مثلث مرگ معروف 
است شاهد عملیات تروریســتى پى در پى علیه اهداف 
نظامى و غیر نظامى توسط عناصر تشکیالت تروریستى 

داعش است./3099

خبرخوان

یک عملیات باستان شناســى در مصر به کشف مجموعه 
اى بزرگ از تابوت هاى مهر و موم شــده 2500 ســاله و 
مجسمه هاى کوچک از گورستان سقاره در جیزه منتهى شد. 
این تیم پس از باز کردن یکى از زیباترین و تزیین شده ترین 
تابوت هاى تاکنون کشف شده در مصر در برابر رسانه ها، 
اعالم کرد که بقایاى مومیایى شده در این تابوت در پارچه اى 
مزین به نوشته هاى هیروگلیف با رنگ هاى روشن پیچیده 
شده است. این کشف بزرگ در عملیات کاوش در جنوب 
قاهره در یک قبرســتان بزرگ به نام سقاره صورت گرفته 
است، قبرستانى که در شهر ممفیس مرکز فرمانروایى مصر 

باستان قرار دارد.
در این محل که در حدود 10 مایلى جنوب شرق اهرام ثالثه 
قرار دارد، تاکنون 59 تابوت ســاخته شده به شکل انسان 
کشف شده که 40 مورد آنها در برابر دوربین رسانه ها قرار 
داده شدند. اکثر این تابوت ها حاوى بقایاى مومیایى شده 
کسانى است که تحقیقات اولیه نشــان مى دهد نخبگان 
جامعه مصر باستان هســتند. تمامى این افراد بعد از مرگ 
مراحل پیچیده و طوالنى تدفین در مصر باستان را دریافت 
کرده اند از جمله این موضوع که مغزهایشــان با چنگک 

آهنین از بینى شان بیرون کشیده شده است. 
این کشف بى ســابقه روز جمعه توسط وزیر گردشگرى و 
آثار باستانى مصر دکتر خالد العنانى اعالم شد. العنانى اعالم 
کرد که عملیات حفارى مجدد این سایت باستان شناسى از 
دو ماه پیش آغاز شده و گورستان بزرگ کشف شده بیش 
از 36 فوت عمق داشته که در آن 13 تابوت دست نخورده 
و بازنشده کشف شده اســت. تیم باستان شناسان مصرى 
به عملیات حفارى خــود ادامــه داده و در ادامه دو فضاى 
اســتوانه اى به عمق 32 و 39 فوت کشف شد که مملو از 

تابوت بوده است. تمامى تابوت هاى کشف شده در شرایط 
خوبى قرار داشته و رنگ هاى اولیه آنها هنوز دست نخورده 

و سالم است.
وزیر گردشگرى و آثار باســتانى مصر اعالم کرد که این 
تابوت ها به موزه بزرگ مصر منتقل خواهند شد تا در برابر 
انظار عمومى قرار گیرند. گفته مى شود بر اساس برآوردها، 
این تابوت ها متعلق به روحانیون، مقامات ارشد سیاسى و 

نخبگان سلسله بیست و ششــم فرعون هاى مصر است. 
در اکثر این تابوت هــا جنازه هاى مومیایى شــده یافت 
شده اســت. عالوه بر تابوت ها، یک مجسمه کنده کارى 
شــده برنزى از خداى نفرتوم همراه با سنگ هاى باارزش 
و همچنین مجموعه اى از 28 مجسمه پتاه سوکر، خداى 
اصلى گورســتان سقاره نیز کشف شــده است. همچنین 
مجموعه اى از ابزارهاى سحر و جادو نیز از دیگر کشفیات 

باستان شناسان مصرى در این گورستان است.
وزارت گردشگرى و آثار باستانى مصر بر این باور است که 
هنوز هم تابوت ها و مومیایى هاى بیشترى در این منطقه 
دفن شــده که عملیات بیرون کشــیدن آنها ادامه خواهد 
داشت. تابوت هاى کشف شده بیش از 2500 سال پیش مهر 
و موم شده که به دوران پایانى مصر باستان در حدود شش 

تا هفت قرن پیش از میالد مسیح(ع) باز مى گردد./3106

مقامات ارشد حکومت فراعنه از تابوت ها بیرون آورده شدند

جزئیات کشف بزرگى که مصر را تکان داد

این روزها که کرونا تقریباً همه کسب و کارها را تحت تأثیر 
قرار داده اســت، قیمت عجیب و غریب دالر هم مزید بر 
علت شده تا رکود بر بازارها غلبه کند. این شرایط، زمان 
مناسبى براى خبرنگاران رسانه ها محسوب مى شود که به 
بازارها سر بزنند و از اوضاع خراب اقتصادى گزارش و خبر 
تهیه کنند. در همین راستا این بار نوبت روزنامه «ایران» 
شــده تا از بازار کرونا زده گزارش تهیه کند منتها با این 

تفاوت که گزارش شماره دیروز روزنامه دولت، از بازارى 
تهیه شده که کمتر به آن پرداخته شده است؛ بازارى که 
تا قبل از شــیوع کرونا و گرانى دالر رونق فراوانى داشت 
اما امروز خبرى در آن نیســت. بخش هایى از مشاهدات 
گزارشگر روزنامه «ایران» را از چرخیدنش در بازار لوازم 

آرایشى بخوانید.
  مرجان سمایى، از فروشندگان لوازم آرایشى و بهداشتى: 
«وقتى کســى جایى نمى رود، چرا بایــد مثل قبل لوازم 
آرایش بخرد؟! در ضمن بحث قیمت هم هست. شما یک 
دانه رژ لب معمولى بخواهید بخریــد 150 تا 200 هزار 

تومان قیمت دارد که تازه به چشــم هم نمى آید. قبًال با 
همین مبلغ مى شد حداقل سه تکه لوازم خرید.»

  عبدالرضــا قهرمان سال هاســت در کار پخش لوازم 
آرایشى است: «چون اولویت خرید قشر زیادى با قیمت 
کم اســت، محصوالت ارزان بى کیفیت طرفــدار پیدا 
کرده اند درحالى که چنین محصوالتى مستقیم با سالمت 
مردم ارتباط دارند. نرم کننــده آلمانى که 21 هزار تومان 
قیمت داشت، االن شده 120 هزار تومان. طرف همینجا 
پر مى کند و مى فروشد 40 هزار تومان. مشترى هم فکر 

مى کند ارزان خریده.»

  یک زن جوان: «وقتى بیرون نمى روم، براى چه خرید 
کنم؟ بیرون هم که مى رویم زیر ماســک اصًال آرایش 
کردن ندارد. یک رژلب بزنى به همه جا پخش مى شود. 
البته این را هم بگویم که براى خود من تجربه بدى نبوده. 
هم مى بینم پول کمترى صرف خرید این چیزها مى کنم 

و هم اینکه پوستم سالم تر شده.»
  عطیه، فروشــنده لوازم آرایش در مترو: «کســى رژ 
نمى بــرد. همه دنبــال خــط چشــم و ریمل اند چون 
باتوجه به ماســک زدن، فقط آرایش چشــم اســت که 

دیده مى شود.»/3107

در جلسه عصر یک شــنبه دولت که به ریاست حجت 
االسالم والمسلمین حسن روحانى برگزار شد،  معاون 
اول رئیس جمهور از تماس خود با مراجع عظام تقلید و 
نماینده آیت ا... سیستانى، گزارشى به هیئت وزیران ارائه 
کرد. جهانگیرى ضمن ابالغ سالم مراجع تقلید به رئیس 
جمهور، از ابراز نگرانى آنها نسبت به تورم و مشکالت 

معیشتى مردم خبر داد.
رئیس جمهور هم بــا بیان اینکه مراجــع معظم تقلید 
همواره از دولت هاى یازدهم و دوازدهم حمایت کرده 
و پشتیبان فکرى و معنوى دولت بوده اند، اظهار کرد: 
نگرانى آن بزرگواران نســبت به اوضــاع اقتصادى را 
درســت و بحق دانسته و آن را ناشــى از مردمى بودن 

پایگاه مرجعیت شیعه مى دانیم.
روحانى افزود: به مراجع معظم تقلید اطمینان مى دهم 

دولت با تمام توان مى کوشد تا نقشه هاى شوم دشمنان 
براى به ستوه آوردن دولت و ملت شریف ایران را خنثى و 

از درد و رنج مردم عزیزمان بکاهد./3109

کسى «رژ لب» نمى خرد! 

 واکنش روحانى به انتقاد مراجع از اوضاع اقتصادى

نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى نیــز تاکنون از 
گزند ویــروس کرونا که حدود هفت ماه هســت زندگى 
مردم در جوامع مختلف را تحت تأثیر قــرار داده درامان 
نمانده اند. تصاویر منتشر شــده از جلسات علنى مجلس 
شوراى اسالمى هم نشــان مى دهد که نمایندگان مردم 
آنطور که باید و شــاید نســبت به رعایت فاصله گذارى 
اجتماعى اهتمام نداشته و این مسئله کمرنگ تر شده است.

پس از برگــزارى انتخابات دور یازدهم مجلس شــوراى 
اســالمى و قبل از آغاز به کار رســمى این مجلس بود که 
ســه تن از نمایندگان منتخب مردم بر اثر ابتال به ویروس 
کرونا جان باختنــد. فاطمه رهبر نماینده مــردم تهران در 
مجالس هفتم و هشــتم و نهم و منتخب مــردم تهران در 

مجلس یازدهم، عیســى جعفــرى نماینده مــردم بهار و 
کبودرآهنگ و محمدعلى رمضانى دستک منتخب مردم 
آستانه اشــرفیه در مجلس یازدهم از منتخبانى بودند که بر 
اثر ابتال به این ویروس جان باختنــد. با آغاز به کار مجلس 
شوراى اسالمى و برگزارى جلسات علنى هفتگى و جلسات

 کمیســیون هاى تخصصى مجلس شــوراى اسالمى و 
همچنین حضور نمایندگان در حوزه هاى انتخابیه شــیب 
ابتالى نمایندگان مجلس به کرونا شدت گرفت. بر اساس 
آنچه از سوى نمایندگان تاکنون رسماً اعالم شده است، 36 تن 
از نمایندگان مجلس یازدهم به این بیمارى مبتال شده اند که از 
جمله آنها حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده مردم شاهین شهر 

و عباس مقتدایى نماینده اصفهان هستند./3110

پارلمانى ها با کرونا چه مى کنند؟

«بابا وانگا» (یا بابا ونگا) زن پیشگوى نابینایى بود که گفته 
مى شــود در کنار پیشگویى هاى درســت بسیار، ابتالى 
«دونالد ترامپ» به ویــروس کرونا را نیز پیش بینى کرده 
است زیرا ظاهراً یکى از پیش بینى هاى وى این بوده که 
رئیس جمهور ایاالت متحده در سال 2020 سخت بیمار 

خواهد شــد.  بابا وانگا که با لقب «نوستراداموس بالکان» 
نیز شناخته مى شود گفته است که رئیس جمهور ایاالت 
متحده به یک «بیمارى مرموز» مبتال خواهد شد که او را 
ناشنوا ساخته و دچار تومور مغزى خواهد کرد. علیرغم اینکه 
او 23 سال پیش درگذشت، اما گفته مى شود که بابا وانگا 

قدرت هاى فراطبیعى داشته و مى توانسته آینده را ببیند.
بر اســاس پیشــگویى هاى این پیرزن نابیناى بالکانى، 
دنیا در ســال 5079 به پایــان خواهد رســید. این زن در 
مزرعه اى بــه دنیا آمد که اکنون در خــاك مقدونیه واقع 
است و در یک طوفان نابینا شــد و بدین ترتیب به ادعاى 
طرفدارانش «بینایى دوم» خود را که نوعى بصیرت درونى 

بود به دست آورد. 
یکى از طرفداران بابا وانگا و پیشــگویى هایش در توییتر 
درباره ارتباط این پیشگویى با شرایط کنونى دونالد ترامپ 
چنین نوشته است: «تقریبًا یکسال پیش از این پیشگویى 

مطلع شدم، باور نمى کردم اما حاال باور مى کنم.»

پیشگویى «بابا وانگا» درست بود؟ 

با توجه بــه جدیدترین تحقیقات علمــى در ایران، 60 
درصد جمعیت داراى اضافه وزن و چاقى هســتند و به 

سمت سبک زندگى کم تحرك مى روند. 
بررسى ها نشــان مى دهد، مصرف غذاى اضافه و کم 
تحرکى از علل مهم شــیوع چاقى و اضافه وزن در بین 
ایرانى هاست؛ یعنى 30 درصد غذاى مصرفى ایرانى ها 
اضافه اســت و بیش از 50 درصد مردم، دچار چاقى و 
اضافه وزن هستند. این در حالى است که ایرانى ها جزو 
کم تحرك ترین مردم جهان به شمار مى روند و بیش از 

90 درصد آنها تحرك کافى ندارند.

از آنجا که طى دهه هاى اخیر، ژنتیــک ایرانیان تغییر 
خاصى نکرده است، مى توان نتیجه گرفت، غلط بودن 
نوع و ســبک تغذیه و نیز بى توجهى اکثــر ایرانیان به 
اهمیت داشتن تحرك و فعالیت بدنى منظم، منجر به 

شیوع چاقى شده است.
مطالعات مختلف در ایران نشــان مى دهد، چاقى به ویژه 
در زنان ایرانى به شــدت رو به افزایش است تا جایى که 
مشخص شده، 75 درصد زنان ایرانى چاق یا داراى اضافه 
وزن هستند. مشکل چاقى در زنان به دلیل ساختار خاص 

هورمونى، تبعات متفاوتى نسبت به مردان دارد./3108

60 درصد ایرانى ها اضافه وزن دارند

آرمان کیانى

   حسین على پناهى/ روزیاتو |
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توزیع کرونا 
در بازار نجف آباد

مجتبى راعـى، فرمانـدار نجف آبـاد گفت: مسـئولیت 
ناپذیـرى عـده اى از همشـهریان و همچنیـن مهاجـر 
پذیربـودن شهرسـتان و ورود افـراد مختلـف از 
شهرستان هاى دیگر براى خرید از بازار شهر نجف آباد 
سبب شده است تا آمار مبتالیان به ویروس کووید -19 
در این منطقه افزایش داشـته باشـد. این در حالى است 
که علیرضا غیور، دبیر سـتاد مقابله با کرونا شهرسـتان 
نجف آباد شمار مبتالیان قطعى به این ویروس براساس 
معیارهاى بهداشت و درمان را تاکنون 4374 تن اعالم 

کرده است./3113

ارائه سامانه حقوق شهروندى
در نشست فرماندهى نیروى انتظامى شهرستان اصفهان 
که با حضور مدیـر و کارکنان دفتر روابـط عمومى برق 
شهرستان اصفهان برگزار شد، سامانه سنجش سالمت 
ادارى و حقوق شهروندى و شاخص هایى که این سامانه 
در اختیار شرکت برق قرار داده است و شیوه هاى مطالعه 
شده در این سامانه که شفاف سازى حقوق شهروندى و 
میزان رضایت مردم و سـالمت ادارى را نشان مى دهد 
ارائه شد. در این نشست دیگر شـاخص ها و شیوه هاى 
سنجش سالمت ادارى رایج در شرکت برق شهرستان 
اصفهان که بـه صورت جارى انجام مى شـود معرفى و 
سـامانه ارائه خدمت غیر حضورى به مشـترکین براى 

مهمانان تشریح شد.

امامزاده عباس (ع) تخریب نشده
رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آران و بیـدگل از توقف عملیات توسـعه بنـاى تاریخى 
امامـزاده عبـاس (ع) على آبـاد خبـر داد و گفت: بخش 
تاریخى این زیارتگاه تخریب نشـده است. سید حسین 
چاکـرى افـزود: تخریبى صـورت نگرفته اسـت و تنها 
قسـمت ایوان امامزاده عباس (ع) که بیش از 20 سـال 
پیش به بناى تاریخى اضافه شـده بود، در راستاى طرح 

توسعه این امامزاده تخریب شد. /3114

پذیرش 3000 دانشجو در 
دانشگاه اصفهان

رئیـس دانشـگاه اصفهـان از پذیـرش بیـش از 3000 
دانشجوى جدیدالورود در مقاطع مختلف تحصیلى سال 
جارى در این دانشگاه خبر داد و گفت: تنها در یک رشته بر 
اساس سوابق تحصیلى پذیرش دانشجو در این دانشگاه 
انجام مى شود. هوشـنگ طالبى علت کاهش ظرفیت 
پذیرش را به دلیل تقاضاى زیاد مهمانى و نقل و انتقاالت 
دانشجویى اعالم کرد و گفت: به دلیل اینکه بتوانیم در 
این بخش به متقاضیان خدمت مناسبى انجام دهیم این 

کاهش ظرفیت را اعمال کرده ایم./3115

هر کیلو تخم مرغ چند؟
معاون امور بازرگانى سـازمان صنعـت، معدن و تجارت 
استان اصفهان با بیان اینکه قیمت تخم مرغ در ماه هاى 
گذشـته پایین بوده که اکنون به قیمت مصوب نزدیک 
شده اسـت گفت: در حال حاضر نرخ مصوب تخم مرغ 
145 هزار ریال اسـت و براى مصرف کننده حدود 160 
هزار ریال عرضه مى شود. اسماعیل نادرى افزود: قرار شد 
فراوانى تخم مرغ در سطح عرضه حفظ شود و در نهایت 
تولیدکنندگان با 10 درصد محدوده قیمت مصوب تنظیم 
بازار، تا تعیین تکلیف نهاده اى که در بازار مى گیرند، این 

محصول را عرضه کنند.

خرید اتوبوس  و مینى بوس جدید
مدیرعامل شـرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهان و حومه 
گفت: بـراى خرید مینى بـوس و اتوبوس هـاى جدید با 
کارخانجات سازنده مذاکراتى در حال انجام است و باید 
منابع مالى مورد نیاز آن تأمین شود. سیدعباس روحانى 
اظهار کرد: در سال جارى و همزمان با عید غدیر خم 80 
دسـتگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان اتوبوسرانى شد و تا 
پایان آبان  ماه نیز 20 اتوبوس تازه نفس دیگر به ناوگان 

اضافه خواهد شد./3116

خبر

بیست و سومین نمایشگاه بین المللى جامع صنعت ساختمان 
طى روزهاى چهاردهم تا هفدهم آبان ماه امسال در محل 
دائمى برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
برگزار مى شــود. مجرى برگزارى این نمایشــگاه  گفت: 
تاکنون 22 دوره از این نمایشگاه برگزار شده و به عنوان یکى 
از نمایشگاه هاى تخصصى مهم و پر مخاطب در سطح کشور 
شناخته مى شود و شرکت هاى بسیارى عالقه مند به حضور 
در آن و ارائه محصوالت و خدمات خود هســتند. علیرضا 
آموخته با بیان اینکه تاکنون حضور 80 شرکت در بیست و 
سومین نمایشگاه بین المللى جامع صنعت ساختمان اصفهان 
قطعى شده اســت، افزود: تاکنون ظرفیت 6200 مترمربع 

فضاى مفید این نمایشگاه تکمیل شده اما پیش بینى مى شود 
تعداد شرکت هاى حاضر در این رویداد نمایشگاهى افزایش 
یابد. وى درباره زمینه فعالیت  شرکت هاى حاضر در نمایشگاه 
ساختمان اصفهان تصریح کرد: شرکت هاى فعال در زمینه 
تولیدات و محصوالت دکوراسیون داخلى خانه و آشپزخانه، 
نما و پوشش هاى خارجى ساختمان، تجهیزات الکتریکى و 
مکانیکى، محصوالت مرتبط با سبک سازى و مقاوم سازى 
ســاختمان، مصالح اولیه ســاختمانى و تولیدات مربوط به 
بهینه سازى مصرف انرژى ساختمان در این نمایشگاه حضور 
خواهند داشت و محصوالت، خدمات و دستاوردهاى خود را 

به نمایش مى گذارند. 

پیاز، امسال هم اشک کشــاورزان استان اصفهان قطب 
تولید این محصول در کشور را درآورد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه امسال برنامه ریزى براى کشت پیاز در استان 
5000 هکتار بود گفت: ولى 5400 هکتار زمین زیر کشت 

پیاز رفت و با مازاد تولید مواجه شدیم. 
پیمان فیروزنیا افزود: با توجه به بارش ها، امسال در استان 
اصفهان کشاورزى رونق داشت اما نبود برنامه ریزى سبب 
عرضه محصول با قیمتى پایین و نارضایتى کشاورزان شد.

وى گفت: قانونى مبنى بر اجبار کشاورز به رعایت الگوى 
کشت نداریم اما رعایت نکردن این الگو باعث شده است 

شاهد نوسان قیمت محصوالت کشاورزى باشیم.
فیروز نیا افزود: اگر یک استان الگوى کشت را رعایت کند، 
اما سایر استان ها رعایت نکنند با وارد شدن محصول به 

بازار، نوسان قیمت ایجاد مى شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: طبق مصوب شوراى اقتصاد، امسال قیمت تضمینى 
هر کیلوگرم پیاز 403 تومان اســت که بسیار پایین تر از 

قیمت تمام شده براى کشاورزان است.
وى افزود: پارسال سطح زیر کشت پیاز 6000 هکتار بود 
که امســال با حدود 10 درصد کاهش سطح زیر کشت، 

تولید هم 10 درصد نسبت به پارسال کمتر شده است.

اشک پیازکاران استان اصفهان 
درآمد

نمایشگاه صنعت ساختمان 
اصفهان در آبان  برگزار مى شود

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان استان اصفهان با 
بیان اینکه میانگین ساخت یک مترمربع مسکن در اصفهان 
بین 13 تا 14 میلیون تومان اســت، گفت: با این شــرایط 
آپارتمان هاى کمتر از یک میلیــارد تومان به ندرت یافت 
شود و شاید تنها یک آپارتمان 70 مترى چند سال ساخت 
در مناطق 7 یا 14 اصفهان را بتوان با قیمت 900 میلیون و یا 

یک میلیارد تومان خریدارى کرد.
مهدى شیخ سجادیه با بیان اینکه زمین، پروانه، مصالح و 
دستمزد ارکان تشکیل دهنده ساختمان هستند، افزود: به 
جز حقوق دولتى (پروانه ساختمان) متأسفانه سه متغیر دیگر 
روزانه افزایش قیمت دارند که بیشترین مربوط به مصالح 

ساختمانى است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان استان اصفهان با 

انتقاد از اینکه امروز قیمت مصالح ساختمانى هیچ حساب و 
کتابى ندارد، افزود: به عنوان مثال اگر امروز دالر افزایش 
5 درصدى داشته باشد، مصالح ساختمانى 20 درصد گران 
مى شود و متأسفانه هیچ نظارت و کنترلى بر حوزه مصالح 
ساختمان وجود ندارد و قیمت آن طى شش ماه اخیر بیش از 

دو برابر افزایش داشته است.
شیخ سجادیه تأکید کرد: تولید مصالح ساختمانى حدود 40 
درصد در اصفهان افت کرده که دلیل آن کمبود مواد اولیه 
تولید به خصوص در حوزه مواد پتروشیمى است. به گفته 
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان استان اصفهان، 
در حال حاضر بیشترین افزایش قیمت مصالح ساختمانى 
مربوط به سیم و کابل، لوله و اتصاالت و... است. وى افزود: 
در این شرایط ســازندگان دیگر رغبتى براى ساخت و ساز 

نخواهند داشت و به جاى انبوه ســازى ترجیح مى دهند 
زمینى با قابلیت ساخت پنج واحد را در مدت زمان یکسال 
براى کاهش ریسک افزایش قیمت ها و سودآورى سریع 

تر، بسازند.
شیخ سجادیه با تأکید بر اینکه از ابتداى امسال تاکنون میزان 
ساخت و ساز در استان اصفهان به شدت کاهش یافته است، 
اظهار کرد: اگرچه صدور پروانه در اصفهان افزایش داشته، اما 
میزان ساخت و ساز در اصفهان به شدت کاهش یافته است. 
 وى با پیش بینى بازار مسکن، گفت: اگر نرخ دالر ثابت بمانند 
بازار مسکن وارد رکود خواهد شــد و در این شرایط ریزش 
قیمت مسکن خواهیم داشت، همچنین در آپارتمان هاى 
لوکس بین 30 تا 40 درصد و در آپارتمان هاى متوسط بین 

10 تا 15 درصد ریزش قیمت خواهیم داشت./3111

آپارتمان زیر یک میلیارد 
در اصفهان نایاب است! سخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با بیمارى کرونا 

در جمع خبرنگاران در پاســخ به اینکه چرا با وجود 
مصوبات ستاد اســتانى مقابله با کرونا هنوز شاهد 
سیر صعودى ابتال به این بیمارى در اصفهان هستیم 
اظهار کرد: متأسفانه با یک ویروس ناشناخته روبه رو 
هستیم و هیچ  کدام از پیش بینى ها و فرضیه ها درباره 
آن درست از آب درنیامد و جامعه پزشکى را به چالش 

کشیده است.
حجت ا... غالمى افزود: سرعت انتقال ویروس بیشتر 
شده است و هم اکنون شاهد ابتالى خانوادگى افراد 
به کرونا هســتیم و خانواده هایى را داریم که تمام 

اعضاى آن به کرونا مبتال شده اند.
وى درباره اینکه برخى مسئوالن بهداشتى استان 
عنوان مى کنند با برخى مصوبات ســتاد اســتانى 
مخالف هســتند بیان کرد: نظرات متفاوت است و 
گاهى ما نیز پیشنهادات زیادى براى تعطیلى به ستاد 
مى بریم که تصویب نمى شود. براى مثال لغو قانون 
زوج و فرد مدت ها تصویب نمى شد و االن تصویب 
شــده چون در بخش حمل و نقل عمومى بحران 

پیش آمده بود. تا زمانى کــه در ناوگان حمل و نقل 
عمومى بحران نداشته باشیم اجراى طرح زوج و فرد 
خوب است اما به محض بروز بحران در حمل و نقل 
عمومى باید بالفاصه استفاده از خودروى شخصى 

را جایگزین کنیم.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با بیمارى کرونا اضافه 
کرد: برخى اوقات نیز تصمیماتى با پیشنهاد اعضاى 
ستاد گرفته مى شود که در ادامه مشخص شده درست 
نبوده است بنابراین باید تمام جنبه ها را در نظر گرفت 
و اگر این جنبه ها دیده نشود، تصمیمات یک  بعدى 

خواهد بود.
وى درباره برنامه ریزى هاى اقتصادى براى استان 
در وضعیت کنونى گفت: وقتى با پدیده اى ناشناخته 
روبه رو هستیم برنامه ریزى بســیار مشکل است. 
بنابراین نمى توان  به این ســادگى ها به این سئوال 
پاسخ داد. هر چند کارگروه هایى براى بهبود وضعیت 
اقتصادى و برنامه ریزى در این زمینه در اتاق بازرگانى 
تشکیل شده اما رفتار ویروس بسیارى از مصوبات 

را تغییر مى دهد.

557 هکتار از عرصه هاى جنگلى و مرتعى اصفهان 
در بهار و تابســتان ســال جارى گرفتار آتش شد و 
سوخت. سئوال اینجاســت چرا جلوى این معضل 

گرفته نمى شود؟ 
به گزارش «ایرنا»، استان اصفهان با 24 شهرستان، 
معادل 10/7 میلیون هکتار مســاحت دارد که بیش 
از 90 درصــد از آن را معــادل 9/8 میلیــون هکتار 
عرصه هاى منابع طبیعى و ملى و از این میزان حدود 
403 هزار هکتار جنگل معــادل4 درصد، 6 میلیون 
هکتار مرتع معادل  64 درصد و سه میلیون هکتار بیابان 
معادل32 درصد دربرگرفته است. جنگل هاى استان 
اصفهان به طور عمده در دو شهرستان فریدونشهر با 
40 هزار هکتار و سمیرم با 25 هزار هکتار پراکنده شده 
است. بر اساس آمار اخذ شده از اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى اصفهان، در نیمه نخست سال جارى 85 
فقره آتش سوزى در مراتع و چهار فقره آتش سوزى 
در جنگل هــاى این خطه ُرخ داده اســت. این آتش 
سوزى ها در ســطح 148 هکتار از جنگل ها و 409 
هکتار از مراتع اســتان اتفاق افتاد که در مقایســه با 

سال گذشته بیشتر بود، ســال 98 آتش سوزى ها به 
240 هکتار از مراتع و 2/5 هکتار از جنگل هاى دست 

کاشت استان آسیب زد.
اگرچه میزان آتش ســوزى هاى امســال در برخى 
روزها نسبت به سال گذشــته پایین تر بود اما وقوع 
آتش ســوزى 310 هکتارى در منطقه داغ باشى در 
پادناى شهرستان سمیرم حدود 60 درصد آمار کلى 
حریق هاى اســتان اصفهان را بیشــتر کرد و سبب 
شد در مقایسه با ســال گذشته با رشد آتش سوزى ها 

مواجه باشیم.
در این پیوند سرهنگ علیرضا طاهرى، رئیس یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان 
گفت: وجود پوشش مناسب گیاهى در مناطق جنگلى 
شهرستان ســمیرم واقع در جنوب استان اصفهان از 
یکسو و عمدى بودن آتش ســوزى هاى این منطقه 
از سوى دیگر سبب شد که آمار امسال تا حد زیادى 
افزایش پیدا کند البته با کار اطالعاتى و قضایى، سه 
نفرى که به عمد در این حریق دست داشتند دستگیر و 

روانه زندان شدند./3112

رئیس پلیس آگاهــى فرماندهى انتظامى اســتان، 
از دستگیرى اعضاى باند ســه نفره اى که در زمان 
مرخصى از زندان خود اقدام به سرقت شش میلیارد 
ریالى اموال از منازل شهروندان کرده بودند، خبر داد.  
سرهنگ حسین ترکیان گفت: در پى شکایت یکى از 
شهروندان مبنى بر سرقت پول، طال، دالر، لپ تاپ 
و گوشــى تلفن همراه از منزل وى بررسى موضوع 
در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهى 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان قرار گرفت.  وى 
افزود: در بررسى هاى علمى و تخصصى صورت گرفته 
مشخص شد این سرقت توسط اعضاى یک باند سه 
نفره انجام شده و متهمان براى انجام نقشه خود از یک 
دستگاه خودروى پژو 405 که داراى پالك سرقتى 
بوده اســتفاده کرده و بعد از اطمینان از خالى بودن 
منزل مورد نظر خود، با شــیوه تراس روى و تخریب 

درب آپارتمان وارد آن شده و اقدام به سرقت کردند.
این مسئول انتظامى اظهارکرد: پس از تکمیل شدن 
تحقیقات، تیم هاى ویــژه اى در این خصوص فعال 
شده و به جستجوى خودروى ســارقان پرداخته که 

در نهایت خودروى مذکور در یکى از مناطق شــهر 
شناسایى و متوقف شد. در این عملیات هر سه متهم 
دستگیر و در تحقیقات صورت گرفته با اعتراف به بزه 
انتسابى به چهار فقره سرقت اموال منازل شهروندان 

با همدستى یکدیگر اعتراف کردند.
سرهنگ ترکیان با بیان اینکه متهمان این سرقت ها 
را در زمان مرخصى خود از زندان مرتکب شده بودند 
اظهار کرد: برابر اعالم کارشناســان مربوطه ارزش 
اموال به سرقت رفته توســط متهمان بالغ بر شش 

میلیارد ریال است.

ساعت 12 و 25 دقیقه ظهر یکى از روزهاى پایانى شهریور 
ماه امسال مأموریت امدادرسانى به حادثه سقوط در چاه در 
روستاى جزه از توابع بخش کوهپایه از سوى مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان اعالم 
مى شــود. دو مأمور اورژانس اعزام شده به محل حادثه با 
صحنه سقوط مادر جوان در چاهى به عمق10 متر مواجه 
مى شوند، درحالى که در غیاب مأموران امداد و نجات بر 
سر صحنه، مردم روســتا درحال تالش براى نجات جان 

این مادر بودند.
حادثه از این قرار بوده که مادرى به همراه کودکش درون 
کالســکه در حال عبور از پیاده رویى بوده که در مســیر 
آن چاهى قرار داشــته که درپوش نداشــته و با مقدارى 
تخته و چوب پوشانده شده بوده اســت، درحالى که این 

چوب ها به مرور زمان پوســیده شــده بود. پس از عبور 
کالســکه، ناگهان زیر پاى مادر خالى شده و به داخل چاه 
سقوط مى کند. خوشبختانه شیب پیاده رو طورى نبوده که 
کالسکه هم به داخل چاه برگردد و کودك داخل کالسکه 

در پیاده رو مى ماند.
امید زندوانى، 34 ساله و ساکن نایین، تکنسین اورژانسى 
اســت که در این زمان مجبور به گرفتن تصمیم سختى 
مى شود و با اینکه مى دانسته عملیات نجات جزو وظایف 
شغلى او نیســت، براى نجات جان این مادر به درون چاه 
مى رود. او درباره این حادثه به «ایسنا» مى گوید: بالفاصله 
بعد از اعالم حادثه من و همکارم در کمترین زمان ممکن 
خودمان را به محل حادثه رساندیم، اما متوجه عدم حضور 
مأموران آتش نشانى و هالل احمر شدیم. گویا مأموران 

آتش نشانى اعالم کرده بودند تجهیزات الزم را ندارند و باید 
از تیم امداد کوهستان صفه از اصفهان براى این عملیات 
کمک گرفته شــود، درحالى که تقریبًا حدود یک ساعت 

فاصله زمانى براى رسیدن آنها الزم بود.
در همین حال مردم روســتا داشتند براى نجات جان این 
مادر اقدام مى کردند. پیش خودم گفتم شــاید این مادر 
پس از ســقوط 10 مترى به ته چاه مشکلى پیدا کرده و یا 
خونریزى فعالى دارد که ممکن است جانش در خطر باشد. 
اهالى روستا یک چرخ چاه کن آورده بودند و من با استفاده 
از آن به داخل چاه رفتم و آنطور کــه آموزش دیده بودم، 
مصدوم را طورى با طناب بستم که ستون فقرات او هنگام 
باال کشیدن هیچ آسیبى نبیند و خوشبختانه بدون آسیب 

از چاه بیرون آمد.

6 میلیارد ریال سرقت در زمان مرخصى از زندان

نابودى 557 هکتار از عرصه هاى طبیعى اصفهان 

اختالفات و اشتباهات در مقابله با کرونا

واژگونى 2 مینى بوس در کمتر از 10 ساعت
درحالى که وقوع حادثه واژگونى یک مینى بوس در یک شنبه شب منجر به مصدومیت 9 
نفر شد، صبح روز گذشته یک مینى بوس دیگر نیز دچار حادثه واژگونى شد تا مجموع تعداد 

مصدومان واژگونى دو مینى بوس در کمتر از 10 ساعت به 22 نفر برسد.
بنا بر این گزارش، ساعت 8 و 24 دقیقه دیروز (14مهر ماه) حادثه ویژه واژگونى مینى بوس 
در کیلومتر 30 جاده فریدن به بویین، روستاى قودجانک اتفاق افتاد. این حادثه منجر به 
مرگ هیچ کدام از سرنشینان نشد، اما 13 مصدوم شامل هفت مرد و شش زن به جا گذاشت 

که به بیمارستان شهید رجایى داران منتقل شدند.
یک  شنبه شب نیز حدود ساعت 22 و 43 دقیقه یک مینى بوس در مسیر شاهین شهر به 
اصفهان، قبل از پل خورزوق دچار حادثه واژگونى شد که این حادثه نیز 9 مصدوم مرد 27 

تا 40 ساله داشت.
سرهنگ حسین پورقیصرى، رئیس پلیس راه استان اصفهان در مورد وقوع این دو حادثه 
گفت: در هر دو حادثه مقصر راننده بوده و بى احتیاطى راننده منجر به واژگونى مینى بوس 

شده، اما ارتباطى با وسیله نقلیه نداشته است.

ماجراى نجات مادرى از عمق چاه 10 مترى 
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در اواخــر پخــش فصــل ســوم ســریال 
«بچه مهندس»، گمانه زنى ها آغاز شد که آیا 
این سریال در همینجا به پایان راه مى رسد و 
یا در فصل هاى دیگرى ادامه پیدا خواهد کرد. 
ابتدا سازندگان گفتند تا ایده جدیدى نباشد فعًال 
نمى توان به فصل دیگرى فکر کرد اما استقبال 
و انتظارات براى فصل بعدى، باعث شد تا در 
قدم اول، على غفارى کارگردان سریال اعالم 
کند که مردم دوست دارند ما «بچه مهندس» 
را ادامه دهیم. این اتفاق زمانى خواهد افتاد که 

به ایده خوب و هسته مرکزى درستى برسیم.
چندى بعد سعید سعدى، تهیه کننده سریال از 
پیگیرى و نوشته شدن فیلمنامه فصل چهارم 
«بچه مهنــدس» خبر داد. همچنین حســن 
وارسته، نویسنده سریال در توضیحات بیشترى 
گفت: فیلمنامه شروع شده و کار را فعًال تنهایى 
جلو مى برم، اگر ضرورت اقتضا کرد و الزم شد 

تیم نگارشى اضافه خواهیم کرد. 
وارســته نویسنده ســریال به ضدقهرمان در 
فصل جدید «بچه مهندس» اشاره کرد و گفت: 
قصه ما «جواد جوادى» است هرکسى مى آید 
در جهت رشد و تعالى شــخصیتمان کمک 
مى کند. الزم هم باشد یکسرى شخصیت هایى 
وارد مى کنیم مانع رسیدن قهرمان داستان به 
هدفش بشود. این بار یک جنس ضدقهرمان 
داریم کــه برایشــان شــخصیت و کاراکتر 
طراحى مى کنیم. اما دربــاره تغییر در ترکیب 
بازیگران ایــن نکته الزم به یادآورى اســت 
که همیشــه ترکیب تیم برنده را در همه جاى 
دنیا حفظ مى کنند این ترکیب شامل عوامل 
تولید، تهیه کننده، کارگردان، نویسنده و سایر 
عوامل مى شود، ســعى مى کنیم ترکیب تیم 
برنده حفظ شــود. او در پاســخ به این سئوال 
که «بچه مهندس4» در چه وضعیتى اســت 
و چه زمانى کلید مى خورد، افزود: ان شــاءا... 
مشکلى پیش نیاید تصویربردارى را آبان ماه در 
تهران آغاز خواهیم کرد. تهیه کننده این سریال 
تلویزیونى درباره ترکیب بازیگران ســریال، 
گفت: حتماً بازیگران جدیدى به سریال اضافه 
خواهیم کرد اما مهشید جوادى، روزبه حصارى 
و فرهاد قائمیان حضورشــان قطعى شــده و 
بازیگران فصل قبلى را هم در حال مذاکره ایم 

تا همه چیز براى شروِع تولید آماده شود.
ســعدى درباره زمان پخش فصــل چهارم 
«بچه مهندس» خاطرنشــان کرد: ان شاءا... 
فصل چهــارم «بچه مهنــدس» را براى ماه 

مبارك رمضان 1400 آماده مى کنیم./3095

فیلم ســینمایى «درخت گردو» در آبان ماه یک هفته در کردستان اکران 
خواهد شد تا شانس حضور در مراسم جوایز اسکار به عنوان نماینده ایران 

را داشته باشد.
یکى از مهمترین شرط هاى اســکار براى داورى و قضاوت فیلم ها، اکران 
عمومى آثار حداقل براى هفت روز است. بدین ترتیب هر اثرى که بخواهد 
در مراسم جایزه اسکار حضور داشته باشد، باید حداقل یک هفته به صورت 
عمومى رنگ پرده نقره اى را دیده باشد. در سال جارى و با توجه به شیوع 
ویروس کرونا براى بسیارى از آثار مهم سینمایى در جهان شرایط اکران 
عمومى پیش نیامد و همین مسئله باعث شد تا برخى کارگردانان راهکارهاى 

دیگرى را براى معرفى اثر خود به آکادمى در پیش بگیرند.
یکى از آثار سینماى ایران که در بین گزینه هاى معرفى به اسکار بود، «درخت 
گردو» است. فیلمى درباره بمباران شــیمیایى سردشت که محمدحسین 
مهدویان آن را ساخته و پیمان معادى و مهران مدیرى در آن ایفاى نقش 

کرده اند.
طبق اعالم مرتضى شایسته، ســخنگوى شوراى صنفى نمایش این فیلم 
قرار است از هشتم تا 13 آبان ماه در کردستان اکران عمومى شود. به نظر 
مى رسد این تصمیم ســازندگان «درخت گردو» براى حضور احتمالى این 

فیلم در اسکار باشد.
البته «درخت گردو» رقباى مهمى همچون «خورشید» ساخته مجید مجیدى، 

«دشت خاموش» ساخته احمد بهرامى و «جنایت بى دقت» ساخته شهرام 
مکرى را در کنار خود مى بیند. رقبایى که در جشنواره فیلم ونیز حاضر بودند و 
جوایز مختلفى به دست آوردند. تهیه کننده فیلم «جنایت بى دقت» نیز امیدوار 
است که با وجود همه سختى ها و محدودیت هاى دوران کرونایى، این فیلم 

براى شرکت در جایزه اسکار دورخیز کند.
نگار اسکندرفر که قرارداد پخش فیلمش را در داخل کشور به تازگى امضا 
کرده و چندى پیش با همین فیلم در جشنواره فیلم ونیز که به صورت حضورى 
برگزار شد، شرکت داشته اســت درباره حضور این فیلم در جایزه اسکار 
توضیح مى دهد: قطعاً عالقه مندیم این اتفاق بیافتد به ویژه اینکه این فیلم 
پتانسیل حضور در اسکار را دارد. اکران آن در ونیز با نقدها، نظرات و استقبال 
بسیار خوب تماشاگران و منتقدان رو به رو شد و در حال حاضر هم در برخى 
لیست هایى که منتشر شده، این فیلم هم به عنوان یکى از گزینه هاى اسکار 

مطرح شده است.
این تهیه کننده سینما، شهرام مکرى، نویسنده و کارگردان فیلم «جنایت 
بى دقت» را فیلمساز فردا مى داند و معتقد است این هنرمند جوان از خالقیتى 
کم نظیر برخوردار است. مدیر مؤسسه آموزشى «کارنامه» اضافه مى کند: 
در ونیز یکى از استادان دانشگاه انگلســتان مى گفت این فیلم اداى دینى 
به سینما و یکى از بهترین فیلم هایى است که تاکنون درباره سینما ساخته 

شده است./3094

چه فیلمى براى اسکار 2021 انتخاب خواهد شد؟

خیز «درخت گردو» و 
«جنایت بى دقت» براى اسکار

«بچه مهندس4» 
به ماه رمضان1400 

مى رسد
بازیگر ســریال «پنچرى» درباره وضعیت حجاب بازیگران در 
سینما و شــبکه نمایش خانگى گفت: در سینما به ما مى گویند 
الك بزنید، مــوى خود را بیرون بریزیــد، مجبورمان مى کنند 
آرایش غلیظ انجام بدهیم، منتها شخصاً به هیچ وجه از این رفتار 

خوشم نیامده و تا جایى که ممکن است جلوى آن مى ایستم.
شهین تســلیمى در همین رابطه تأکید کرد: به شخصه وقتى 
وضعیت حجاب بازیگــران زن در ســینما را مى بینم به خودم 
مى گویم چرا چنین وضعیت و حجابى باید وجود داشــته باشد. 
باور کنید وضعیت حجاب بازیگران ما دست کمى از بى حجابى 

بازیگران هالیوودى ندارد.
بازیگر سریال «آچمز» با اشــاره به افسارگسیختگى وضعیت 

حجاب در سینما و شــبکه نمایش خانگى افزود: من نمى دانم 
مسئولیت کنترل وضعیت حجاب در این آثار با چه کسى است 
و این ناهنجارى تا کجــا پیش خواهد رفت، خوشــبختانه در 
تلویزیون اینطور نیســت و حجاب افراد کامًال رعایت مى شود. 
شاید به دلیل مخاطب کم سینما نظارتى روى این قضیه نیست، 
اما در هر صورت به نظر من وضعیت فعلى فرق چندانى با فیلم 

فارسى ها ندارد.
وى با اشــاره به تغییر جهت تهیه کننــدگان و کارگردانان در 
شبکه نمایش خانگى اظهار کرد: بســیارى از تهیه کنندگان و 
کارگردانان در تلویزیون یک نوع از حجاب را براى آثارشان در 
نظر مى گیرند و در شبکه نمایش خانگى نوعى کامًال متفاوت، 

از نظر من مشکل آنجاســت که به آنها اجازه داده مى شود که 
در شــبکه نمایش خانگى بازیگرانشان را با هر پوششى جلوى 
دوربین بفرستند. از نظر من این کارگردانان باید بدانند که هر قدر 
هم آزادى به  آنها داده شود، ساکن کشورى اسالمى هستند و 

باید خودشان رعایت کنند.
تســلیمى افزود: از نظر من نباید به ســینما و شبکه 

نمایش خانگــى تا این حد آزادى داده شــود، من 
به بسیارى از کشــور هاى خارجى سفر کرده ام، 

باور کنید میزان آرایشــى کــه بازیگران زن 
داخلى انجام مى دهنــد را در هیچ کجاى 

دنیا نمى بینید.

شهین تسلیمى: 

مجبورمان مى کنند الك بزنیم و آرایش کنیم
ا اجازه داده مى شود که 
را با هر پوششى جلوى 
ان باید بدانند که هرقدر 
ورى اسالمى هستند و 

ـینما و شبکه
شــود، من 

 کردهام،
ن زن
جاى

فقیهه سلطانى از ابتالى خود به کرونا یا یک 
بیمارى مشــابه خبر داد. این بازیگر سینما، 
تئاتر و تلویزیون اعالم کرد علیرغم رعایت 
تمامى پروتکل ها احتماًال بــه کرونا مبتال 

شده است.
وى با انتشــار عکســى از خــود در صفحه 
اینستاگرامش نوشــت: «امروز دیگه یکى 
بود یکى نبود فقط مال قصه ها نیست، کى 
گفته اگه ماســک بزنیم اونــم دو تا رو هم 
نمى گیریم؟ ویروس محترم، انتخابشو از قبل 
کرده و منتظره پاتو از خونــه بذارى بیرون، 
حتى با رعایت کامل همه چى... پیشــنهادم 
اینه نریم بیرون... حداقل یه مدت... من هنوز 
نمى دونم چى گرفتم، آنفلوآنزا...کرونا... ولى 
خیلى بد دردیه! منم کم طاقت، ولى مجبورم 
بخاطر گندم مقاومت کنم، وقتى مادر یا پدر 
شدى حق ندارى بمیرى.  با همه این امیدها و 
آرزوها، داداشا... آبجیا... اگه، یه وقت... دیگه 
نبودیم و ندیدین، حالل کنین، براتون جهانى 

بهتر آرزومندم.»

فیلم سینمایى «شعبده بازى» توانسته مورد استقبال سینما رو ها واقع شود 
و اکنون 27 سال پس از آنکه براى نخستین بار در سینما ها اکران شد دوباره 
توانسته صدرنشین گیشه آمریکا شــود. این اثر که در سال 1993 توسط 
«دیزنى» منتشر شده است و بازیگرانى مثل «بت میدلر»، «سارا جسیکا»، 
«پارکر کتى» و «ناجیمى امرى کتز» در آن نقش آفرینى مى کنند، توانست 
با فروش 650 هزار دالرى صدرنشــین گیشــه روز جمعه شود. این فیلم 
که در حال حاضر در 2570 ســینماى آمریکا در حال نمایش است، انتظار 

مى رود تا پایان هفته یک میلیون دالر فروش داشته باشد. این ارقام، فیلم 
سینمایى «شــعبده بازى» را جلوتر از عنوان هاى جدیدى مثل «جهش 
یافته هاى جدید» و فیلم «نامتعادل» اثر «راســل کرو» و همچنین فیلم 
مهیج «اینفیدل» قرار داد. فیلم سینمایى «انگاشته» در گیشه روزانه قاعدتًا 
باید از این فیلم بیشتر فروخته باشد، اما از آنجایى که کمپانى «برادران وارنر» 
آمار فروش روزانه را گزارش نمى کند، این فیلم صدرنشین روزانه مى شود. 
انتظار ها بر این است که «انگاشته» فیلم «شعبده بازى» را در گیشه پایان 

هفته پشت ســر بگذارد. از آنجایى که اکران فیلم هاى مهم تا سال 2021 
عقب افتاده است، فیلم سینمایى «شعبده بازى» رقیب مهمى براى رسیدن 
به صدر پرفروش روزانه نداشته است. این فیلم در زمان اکران اصلى اش در 
سال 1993 زیاد پرفروش نشد و با بودجه 28 میلیونى تنها 39 میلیون دالر 
فروخت. فیلم دیگرى که باز اکران شده و در بین پرفروش هاى گیشه آمریکا 
قرار دارد، فیلم «جنگ ستارگان: امپراتورى ضربه مى زند» که محصول 

سال 1980 میالدى است و 95 هزار دالر فروخت.

مهران رجبى بازیگر سینما و تلویزیون بعد از گذران دوران 
بسترى و قرنطینه  خانگى، از روز یک شنبه جلوى دوربین 
سریال «شهید شهریارى» قرار گرفت. رجبى چندى پیش 
درگیر بیمارى کرونا شد و به بیمارستان زنجان رفت و بعد 
از 15 روز بسترى و قرنطینه  خانگى، مقابل دوربین سریال 

«شهید شهریارى» قرار گرفت. 
او در گفتگویــى تأکید کرد: در زنجان ســکانس هایى را 
فیلمبردارى خواهیم کرد. من نقش «مش باقر» پدربزرگ 
«شــهید شــهریارى» را بازى مى کنم و سپس به تهران 

خواهیم آمد و تصویربردارى سریال ادامه پیدا مى کند. 
مهران رجبى تنها یک روز پس از آغاز تصویربردارى سریال 
«شهید شــهریارى» در زنجان متوجه عالئم کرونا شد و 
توسط عوامل سریال به بیمارستانى در این شهر منتقل شد. 

این بازیگر 15 روز در بیمارستان بسترى بود و دوشنبه (7 
مهرماه) از بیمارستان مرخص شد. اکنون با گذشت کمتر از 
یک هفته از زمان مرخص شدن و بهبودى، رجبى بازى در 

سریال جدیدش را آغاز کرده است.
داستان 30 قسمتى سریال «شهید شهریارى»، از روز ترور 
و تشییع جنازه سریال، آغاز مى شود و بنا به گفته تهیه کننده 
سریال 46 سال از زمان تولد تا روز ترور «شهید شهریارى» 
به تصویر کشــیده خواهد شــد. این قصه ها و اتفاقات به 
صورت موازى پیش مى روند. همچنین گریزى به اتفاقات 

حوزه هسته اى در چند سال بعد از شهادت دارد.
بنابر گفته تهیه کننده ســریال «شهید مجید شهریارى»، 
قرار اســت این مجموعه تلویزیونى براى آنتن اوایل سال 

1400 آماده شود.  

«کریســتوفر والتس»، بازیگر مطرح سینماى 
جهان که سابقه دریافت جوایز معتبرى همچون 
اسکار را در کارنامه دارد، شمع تولد 64 سالگى 

خود را خاموش کرد.
او بخاطر ایفاى نقــش «هانس الندا» در فیلم 
«حرامزاده هاى لعنتى» و نقش دکتر «کینگ 
شــولتس» در فیلم «جنگوى زنجیرگسسته» 

مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.
وى بخاطر بازى در فیلم «حرامزاده هاى لعنتى»، 
جایزه بهترین بازیگر را از جشــنواره فیلم کن و 
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل 

مرد را دریافت کرد و مورد تحسین منتقدین قرار 
گرفت. در ادامه نیز یک جایزه اســکار و جایزه 
بفتا را براى بهترین بازیگــر نقش مکمل مرد 

دریافت کرد.
«تارانتینو» درباره نقش وى در این فیلم گفت: 
«فکر مى کنم که شــخصیت "الندا" یکى از 
بهترى شخصیت هایى باشد که تاکنون نوشته ام 
یا در آینده خواهم نوشت و کریستوفر نقش آن را 
به خوبى بازى کرد. واقعاً اگر نمى توانستم بازیگر 
خوبى همچون کریســتوفر را پیدا کنم، هرگز 

"حرامزاده هاى لعنتى" را نمى ساختم». 

چندى بعد والتس در فیلم «زنبور ســبز» نقش 
یک گانگســتر را بازى کرد. فیلــم بعدى اش 
«کشتار» به کارگردانى «رومن پوالنسکى» بود. 
سپس به همراه «جیمى فاکس» در فیلم دیگرى 
از تارانتینو به نام «جنگوى زنجیرگسسته» بازى 
کرد. در این فیلم او نقش یک شکارچى آلمانى 
افراد خالفکار را بازى مى کند. نقش آفرینى وى 

در این فیلم باعث شد مجدداً مورد تحسین 
منتقدین قرار بگیرد و جوایزى همچون 
گلدن گلوب، بفتا و جایزه اسکار را بخاطر 
بهترین نقش مکمل مرد از آن خود کند.

تصویر یک عروسک در یکى از برنامه هاى تلویزیونى، مدتى است که توسط 
کاربران شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى شود، انتقادها را برانگیخته و 
براى برخى هم مایه شوخى و مزاح شــده است. اما به راستى علت چیست و 
چرا عروسک هاى ساخته شده براى ایفاى نقش در برنامه هاى تلویزیونى، 
در حال حاضر نمى توانند موفقیت همتایان قبلى خود در دهه هاى 60 و 70 

را تکرار کنند. 
عادل بزدوده، عروسک ساز باســابقه و مدرس و کارگردان تئاتر که ساخت 
عروسک هاى خاطره  انگیزى همچون «زى زى گولو» و «پسر خاله» را در 
کارنامه هنرى اش دارد و در طراحى و ساخت عروسک هاى «شهر موش ها» 
و «خونه مادربزرگه» هم مشارکت داشته اســت، با بیان اینکه براى ساخت 
عروسک انتخاب یک چهره مهم است و ســاخت و ساز آن چهره فوق العاده 
مهم است، ادامه داد: مهم است که ما به چه کسى مى گوییم عروسک بسازد و 
آن عروسک چه پیام هایى را مى تواند به درستى ارسال کند و به درستى میان 

بینندگان و شنوندگان تأثیرگذار باشد.
این عروسک ساز و عروسک گردان یادآورى کرد:  ما در ساخت عروسک ها 
سناریو و فیلمنامه را مى خواندیم شخصیت را مى شناختیم و چندین بار تجزیه 
و تحلیل اجتماعى و زیبایى شناختى مى کردیم و بعد ماکت سازى مى کردیم. 
مثًال براى ساخت «مخمل» (گربه خونه مادربزرگه) نرفتیم یک گربه بسازیم. 
گربه بود اما چه گربه اى؟ براى ســاخت این گربه ســاعت ها جلسه و بحث 
و جنگ و دعوا داشــتیم تا «مخمل» شد «مخمل». ســر خود کار نکردیم. 
شخصیت را تحلیل کرده و بعد ســاختیم. قبل از اینکه مخاطبان اظهار نظر 
منطقى و کالسیکشان را داشته باشند ما خودمان پوست خودمان را مى کندیم 
تا عروسک شخصیتى باشد که بتواند پیام هاى درست آن برنامه را منتقل کند.

سازنده عروسک «پسر خاله» با تأکید بر اینکه کریه المنظر ساختن عروسک ها 
درست نیست، توضیح داد: این مهم است که من کریه المنظر نسازم؛ مثًال «پسر 
خاله» و «کاله قرمزى» کریه المنظر نیستند اما اشتباهاتى مى کنند. چهره  
زننده و رقت بارى ندارند اما شیطنت هاى خردساالن را انجام مى دهند. با نگاه 
بزرگساالنه این عروسک ساخته شــده و در فضا و ذهنیت کودك و نوجوان 
زنده شده و نقشــش را بازى مى کند. یک مجرى هم هست که کارهایشان 

را اصالح مى کند.

«پسرخاله» و «مخمل»
 چطور ساخته شدند؟

محبوب ترین بازیگر فیلم هاى «تارانتینو» 64 ساله شد

ل وهر

ـبز»نقش 
بعدى اش 
سکى» بود. 
یلم دیگرى
سته» بازى

چى آلمانى 
فرینى وى 

 تحسین
چون
اطر
ند.

فقیهه سلطانى به 
کرونا مبتال شد

مهران رجبى از قرنطینه درآمد

فیلمى که بعد از 30 سال صدرنشین گیشه آمریکا شد
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کاپیتان باتجربه ذوب آهن اصفهان پس از پیروزى تیمش در دیدار تدارکاتى با بادران تهران 
گفت که هنوز این تیم نیاز به تقویت و زمان دارد تا بتواند با تغییرات پرشمار به آمادگى الزم 

برسد.
 قاسم حدادى فر، هافبک دفاعى باتجربه ذوبى ها پس از پایان دیدار تیمش مقابل بادران تهران 
که با پیروزى سبزپوشان اصفهانى همراه شد، در گفتگویى اظهار کرد: فکر مى کنم که حدود 
دو هفته است ما تمرینات خودمان را آغاز کرده ایم، تمرینات پرفشارى را در اصفهان پشت سر 
گذاشتیم و االن دو روز است که به تهران آمده ایم؛ بدن هاى بازیکنان مان از شرایط آرمانى 
به دور است اما محک خوبى بود، به آقاى کاظمى تبریک مى گویم تیم خیلى خوبى دارند، ان 
شاءا... در این دیدارهاى تدارکاتى شرایط تیم مان بهتر شود و آماده یک لیگ سخت شویم که 
ما حدود 70 درصد تیم مان تغییر کرده و کارمان بسیار مشکل است. ان شاءا... با بازیکنانى که 

جذب خواهند شد بتوانیم تیم خوب و آماده براى فصل جدید داشته باشیم.
حدادى فر درباره تغییرات پرشمار نفرات در لیست ذوبى ها گفت: واقعاً 60 70 درصد تیم مان 
که آنها همگى در ترکیب اصلى تیم  و تأثیرگذار هم بودند، به تیم هاى بزرگ کشور رفتند ولى 
بنا به شرایطى که هست و اوضاع بد اقتصادى جامعه که بازیکنان هم باید براى آینده خودشان 
تصمیم بگیرند ولى ذوب آهن این امکان را ندارد که پول هاى زیادى را صرف بازیکنان خود 
کند و در نهایت از ما جدا شدند؛ براى بازیکنانى که رفتند آرزوى موفقیت مى کنم چرا که تا 
لحظه اى که بودند براى ما زحمت کشیدند ولى االن ما با شاکله و اسکلتى جدید و با حضور 
بازیکنان جوان امید داریم که بتوانیم فصل جدید را خوب شروع کنیم و خوب به اتمام برسانیم.
وى افزود: این شروع خوب و پایان خوب نیاز به آن دارد که مدیران باشگاه و مسئوالن کارخانه 
در کنار هواداران همگى از تیم ما حمایت کنند، چرا که تیم ما عوض شده و نیاز به حمایت 

داریم؛ ان شاءا... که تیم خوبى را داشته باشیم و بتوانیم دوباره دل هوادارانمان را شاد کنیم.
کاپیتان ذوب آهن درباره اضافه شدن بازیکن جدید گفت: 100 در صد؛ ما االن در چند پست 
بازیکن کم داریم و امید داریم بازیکنانى که مدنظر سرمربى هستند جذب شوند و تیم تقویت 

شود که ان شاءا... این کار صورت مى گیرد و باشگاه هم به دنبال بازیکن است.
قاسم حدادى فر در واکنش به لیست جدید معرفى شده براى تیم ملى گفت: من لیست را که 
دیدم، تغییرات زیادى داشته است؛ فکر مى کنم باتجربه ها کنار رفتند و نوبت به جوان ترها 
رسیده است. خیلى خیلى امید داریم، واقعاً شرایط زندگى مردم سخت است و پرسپولیسى ها 
براى ساعت هایى توانستند مردم را خوشحال کنند، مطمئن باشید اگر با تیم ما بازى داشته 
باشند ما آنها را ایستاده تشویق مى کنیم و براى آنها تونل مى زنیم چرا که توانستند براى ساعتى 

مردم را خوشحال کنند. واقعاً شرایط مردم سخت بوده و امیدشان 
به این فوتبال است. ان شاءا... اسکوچیچ، مسئوالن فدراسیون 

و بازیکنان تالش کنند چرا که تیم ملى مى تواند شــادى 
مضاعفى را به مردم هدیه کنــد و بتوانیم به جام جهانى 

صعود کنیم که واقعاً اگر این اتفاق نیافتد، چهار پنج سال عقب خواهیم افتاد.
هافبک باتجربه فوتبال ایران در پاسخ به اینکه مى خواهد فوتبالش را در ذوب آهن به پایان ببرد 
و به پیشنهاداتى از استقالل و پرسپولیس در دوران فوتبالى اش پاسخ منفى داده، گفت: این 
موضوع، موضوعى است که من را ناراحت مى کند ولى با عشق این پیراهن را پوشیدم و از آن 
لذت بردم و براى تک تک دقایق آن جنگیده ام و هزاران بار زمین خوردم و بلند شدم اما هیچ 
چیزى را به این پیراهن نفروختم؛ هیچ منتى بر سر کسى نیست و همه چیز از عشق و عالقه 
بوده و دوست دارم آخرین بازى ام را هم با این پیراهن انجام بدهم و آرزوى موفقیت مى کنم 
براى مجموعه ذوب آهن و براى کارکنان زحمتکش کارخانه ذوب آهن چرا که من خودم پدرم 
کارگر ذوب آهن بوده و مى دانم چه سختى را مى کشند و دلخوشى شان همین تیم است. او در 
بخش پایانى صحبت هاى خود گفت: ان شاءا... روزهاى خوشى را هواداران ببینند، ما روزهاى 
خوشى را با این تیم دیده ایم و آرزوى ام این اســت که دوباره آن روزهاى خوش را ذوب آهن 
ببیند. دوباره مردم به ورزشگاه بیایند و از این تیم لذت ببرند، چه در بازى هاى آسیایى و چه در 

لیگ بتوانند یک تیم خوب داشته باشند و رسیدن به این مهم هم نیازمند کمک 
همه جانبه مسئوالن اســت. چرا که معتقدم اگر 60 بار زمین 

مى خورى موظف هستى تا 61 بار بلند شوى و تالش کنى 
و نتیجه بگیرى و امید من این اســت که به این تیم 

برسند چرا که در جامعه اصفهان هستم. حاال 
تیم اول شهرمان سپاهان است و به 
آنها افتخار هم مى کنیم و تیم بزرگى 
هستند اما خیلى از مردم هستند که 

با ذوب آهن زندگى مى کنند.

 سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: از مدیریت باشگاه انتظار دارم تا هرچه 
سریع تر وضعیت بازیکنان را مشخص کرده و در پست هایى که کمبود بازیکن داریم 

نسبت به جذب نفرات جدید اقدام کند.
رحمان رضایى در حاشــیه تمرینات این تیم در اردوى تهران اظهار کرد: در حال 
برگزارى اردوى خوبى در تهران هستیم. یک بازى تدارکاتى خوب مقابل تیم بادران 

انجام دادیم که باعث شد با نقاط قوت و ضعف خود بیشتر آشنا شویم.
وى افزود: بازیکنان زیادى در ابتداى این فصل از جمع ما جدا شده و بازیکنان 
خوبى را جذب کرده ایم، اما همچنان نیاز داریم تا تعدادى بازیکن خوب و با 

کیفیت دیگر جذب کنیم.
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: با توجه به اینکه حدود سه هفته 
تا شروع مسابقات باقى مانده الزم است باشگاه هرچه سریع تر نسبت 
به جذب بازیکنان مدنظر اقدام کند تا نفرات جذب شده بتوانند در کنار 
سایر بازیکنان تمرینات پیش فصل را انجام داده تا با شرایط مطلوب و 

هماهنگى کامل وارد مسابقات شویم.
وى گفت: انتظارم این بود که با آمدن میلیچ، رونــد مذاکرات با دارکو 
بیدوف مهاجم صرب فصل گذشته با سرعت بیشترى انجام شود که این 
اتفاق تاکنون رخ نداده اســت. امیدواریم باشگاه بتواند وضعیت این مهاجم را 
هرچه زودتر مشخص کند. تأخیر در جذب نفرات باعث مى شود که نتوانند آمادگى 

الزم را براى شرکت در مسابقات ابتدایى فصل کسب کنند.

رضایى اضافه کرد: از مدیریت باشگاه این انتظار را دارم تا هرچه سریع تر وضعیت 
بازیکنان را مشخص کرده و در پســت هایى که کمبود بازیکن داریم هرچه زودتر 

نسبت به جذب نفرات جدید اقدام کنند.
وى در پاسخ به اینکه آیا به کسب سهمیه در این فصل امیدوار هستید یا خیر، بیان 
کرد: این تیم فصل گذشته على رغم دارا بودن بازیکنان خوب و با کیفیت تا هفته هاى 
پایانى خطر سقوط از لیگ برتر را احساس مى کرده است. تعداد زیادى از بازیکنان 
خوب و با کیفیت از این تیم جدا شــده اند که هنوز جایگزین مناسبى براى آنها پیدا 
نشده است. نفرات تیم هنوز کامل نشده و در این شرایط صحبت از کسب سهمیه 

وعده اى غیرمنطقى و غیرحرفه اى به نظر مى رسد.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کرد: تمام تالش خود را انجام مى دهیم تا 
شــرایط تیم بهتر از فصل قبل باشد. انتظار داشــتم در این اردو مدیریت باشگاه یا 
اعضاى محترم هیئت مدیره حضور پیدا مى کردند تا از نزدیک با کمبودها و مشکالت 
تیم آشنا مى شدند. انتظار ما این است که تیم مدیریتى باشگاه هرچه زودتر کمبودها 
و نواقص تیم را برطرف کنند. در برخى از پست ها همچنان مشکل داریم و مجبوریم 
از بازیکنان جوان که تجربه بسیار کمى دارند استفاده کنیم. برخى از بازیکنان تیم هم 
تازه به جمع ما اضافه شده اند که امیدوارم هرچه زودتر به شرایط آرمانى خود برسند.

وى خاطرنشان کرد: انتظارم این است که بازیکنان جدید زودتر جذب و به ترکیب 
تیم اضافه شوند. در این شرایط امیدواریم بتوانیم عملکردى به مراتب بهتر نسبت به 

فصل قبل داشته باشیم.

شهردارى ورامین با 11 بازیکن و کادر تمام کرونایى برابر سپاهان اصفهان قرار گرفت.
تیم شهردارى ورامین روز یک شنبه در هفته ششــم لیگ برتر والیبال در حالى مقابل تیم 
سپاهان اصفهان قرار گرفت که تست کروناى 11 بازیکن و تمامى اعضاى کادرفنى این 
تیم پس از بازى مثبت اعالم شد و احتمال ابتال کلیه بازیکنان دو تیم و عوامل برگزارى این 

دیدار به ویروس کرونا وجود دارد.
مجید تابش نژاد، سرمربى تیم شهردارى ورامین در گفتگو با خبرنگار ورزشى «ایلنا» با بیان 
اینکه نتیجه تســت کرونا (PCR) تیم ورامین پس از بازى مقابل سپاهان مشخص شد، 
بیان کرد: تیم شهردارى ورامین قبل از بازى هفته پنجم مقابل فوالد سیرجان تست کرونا 
داد و نتایج تست منفى بود اما پس از سفر ســیرجان، شش نفر مشکوك و داراى عالیمى 
بودند که بالفاصله از آنها تست گرفته شد که مثبت اعالم شد و پس از اعالم مثبت در آمدن 
تست شش نفر از اعضاى تیم، ما دوباره تست کرونا دادیم که پس از بازى سپاهان نتیجه آن 

مشخص شد و 11 بازیکن و همه اعضاى کادرفنى تست آنها مثبت اعالم شد.
وى تصریح کرد: ما با استناد به تست کرونا قبلى مقابل ســپاهان قرار گرفتیم ، با توجه به 
سرعت انتقال این بیمارى ممکن است همه نفراتى که در سالن حضور داشتند به کرونا مبتال 
شده باشند. سرمربى تیم شهردارى ورامین ادامه داد: نتایج تست همه اعضاى تیم غیر از 
احسن شیرکوند، ماهان حسین پور و جابر اســماعیل پور مثبت در آمده است و باشگاه با 

فدراسیون در حال نامه نگارى است و  براى بازى بعد تکلیف ما مشخص نیست.
مجید تابش نژاد درباره متمرکز شدن بازى هاى لیگ برتر والیبال، گفت: برگزارى بازى ها به 
صورت متمرکز از رفت و آمد ها جلوگیرى خواهد شد، برگزارى لیگ به صورت متمرکزخیلى 
خوب است اما باید نحوه چگونگى لیگ بررسى شود و تصمیم درستى گرفته شود که در پایان 

نتایج خوبى از لیگ برتر بگیرم.
به گزارش «ایلنا»، با این اوصاف احتمال ابتالى کلیه بازیکنان و کادر فنى دو تیم و عوامل 
برگزارى این دیدار وجود دارد و در روز هاى آینده نتایج تست کرونا آنها مشخص خواهد شد. 

پیش از این چند تن از بازیکنان سپاهان نیز به کرونا مبتال شده بودند.

 سرمربى تیم فوتب
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اتفاق تاکنون
هرچه زودتر مشخ
الزم را براى شرک

زود باشید بازیکن جذب کنید

م که واقعاً اگرایناتفاق نیافتد، چهار پنج سال عقب خواهیم افتاد.
جربه فوتبال ایران در پاسخ به اینکه مى خواهد فوتبالش را در ذوب آهن به پایان ببرد 
داتى از استقالل و پرسپولیس در دوران فوتبالى اش پاسخ منفى داده، گفت: این 
وضوعى است که من را ناراحت مى کند ولى با عشق این پیراهن را پوشیدم و از آن 
و براى تک تک دقایق آن جنگیده ام و هزاران بار زمین خوردم و بلند شدم اما هیچ 
 این پیراهن نفروختم؛ هیچ منتى بر سر کسى نیست و همه چیز از عشق و عالقه 
ت دارم آخرین بازى ام را هم با این پیراهن انجام بدهم و آرزوى موفقیت مى کنم 
وعه ذوب آهن و براى کارکنان زحمتکش کارخانه ذوب آهن چرا که من خودم پدرم 
 آهن بوده ومى دانمچه سختىرا مى کشند و دلخوشى شانهمین تیم است. او در

ى صحبت هاى خود گفت: ان شاءا... روزهاى خوشى را هواداران ببینند، ما روزهاى 
 این تیم دیده ایم و آرزوى ام این اســت که دوباره آن روزهاى خوش را ذوب آهن 
ه مردم به ورزشگاه بیایند و از این تیم لذت ببرند، چه در بازى هاى آسیایى و چه در 

د یک تیم خوب داشته باشند و رسیدن به این مهم هم نیازمند کمک 
0مسئوالن اســت. چرا که معتقدم اگر 60 بار زمین 

1موظف هستى تا 61 بار بلند شوى و تالش کنى
متیم یرى و امید من این اســت که به این 

حاال  که در جامعه اصفهان هستم.
هرمان سپاهان است و به 
هممى کنیمو تیم بزرگى
خیلى از مردم هستند که 

 زندگى مى کنند.

و نتایج تست منفى بود اما پ داد
بودند که بالفاصله از آنها تست
م تست شش نفر از اعضاى تیم،
1مشخص شد و 11 بازیکن و هم
وى تصریح کرد: ما با استناد به

سرعت انتقال این بیمارى ممکن
شده باشند. سرمربى تیم شهرد
احسن شیرکوند، ماهان حسین
فدراسیون در حال نامه نگارىا
مجید تابش نژاد درباره متمرکز
صورت متمرکز از رفت و آمد ها
خوب است اما باید نحوه چگونگ
نتایج خوبى از لیگ برتر بگیرم.

به گزارش «ایلنا»، با این اوصاف
برگزارى این دیدار وجود دارد و
پیش از این چند تن از بازیکنان

قاسم حدادى فر: 

60 بار زمین بخوریم، 61 بار 
باید بلند شویم

والیبالیست هاى سپاهان در مخمصه

باشگاه ذوب آهن اصفهان هنوز رضایت نامه دو بازیکنى که خواهان جدایى از 
این تیم هستند را صادر نکرده است.

 هادى محمدى و حمید بوحمدان دو بازیکن فصل گذشــته تیم فوتبال 
ذوب آهن خواهان جدایى از این تیم هستند، ولى باشگاه اصفهانى هنوز 
رضایت نامه این دو بازیکن را صادر نکرده است. مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
از بوحمدان و محمدى مبلغ نسبتًا ســنگینى را براى صدور رضایت نامه 
درخواست کرده اند. البته شرایط براى جدایى هادى محمدى فراهم شده و 
ظاهراً این بازیکن با باشگاه به توافقات ابتدایى رسیده است تا مبلغى را بابت 
صدور رضایت نامه به ذوبى ها بپردازد و جدا شود. بوحمدان اما همچنان در 
حال مذاکره با باشگاه ذوب آهن است، ولى هنوز با مسئوالن ذوب آهن به 

توافق نرسیده است.

پول زیاد بدهید و بروید

فهد الهریفى، ستاره سابق باشگاه النصر سعودى پس از شکست این تیم در ضربات پنالتى 
برابر پرسپولیس در نیمه نهایى لیگ قهرمانان آســیا حمله تندى را به روى ویتوریا مربى 

پرتغالى انجام داد.
واکنش ها و تبعات شکست النصر برابر پرسپولیس در نیمه نهایى لیگ قهرمانان هنوز در 
فضاى فوتبال عربستان وجود دارد.  فهدالهریفى بازیکن سابق النصر در انتقاد از عملکرد 
سرمربى پرتغالى این تیم در توئیترش نوشت: «این پروژه بزرگ است که النصر با ویتوریا 
شروع کرده؟ آیا مى دانید این چهارمین قهرمانى است که با ویتوریا طى دو فصل از دست 
دادیم؟ جام پادشاهى و نتیجه فاجعه بار برابر االتحاد، لیگ قهرمانان در مقابل السد و شکست 
با سه گل برابر السد در یک چهارم نهایى، شکست در لیگ مقابل الهالل با 4 گل ودر نهایت 

باخت مقابل پرسپولیس.»
اوافــزود: «و دو قهرمانى را چگونه به دســت آورد؟ با دشــوارى و شــانس. در تمام این 
موفقیت ها بازیکنى مثل حمدا... بوده که او را نجات داد. ویتوریا اما تورنمنت هایى که مى 
شد در آن موفق شد را از دست داد. این سهل انگارى و شکست ها نیاز به بازنگرى درمورد 
این مربى توسط مدیران باشگاه دارد. متاسفانه در فضاى مجازى به خاطر حضور افراد ذینفع 
نظر خوب و صحیح خیلى کم شده است و اگر ما هواداران و دوستداران واقعى النصر متحد 
نشده و فشــار نیاوریم خیلى چیزها را در آینده از دست خواهیم داد. فقط کار را سریع انجام 

بدهید(منظور اخراج ویتوریا) این همان چیزى است که ما مى خواهیم.»
النصر امسال در نقل و انتقاالت تابســتانى حضور جدى و پرهزینه اى داشت و بازیکنان 
مطرحى را به خدمت گرفــت. ویتوریا مربى پرتغالى نیز از ســال 2019 این تیم را هدایت 

مى کند و النصر مدتى است که به دنبال تمدید قرارداد با او است.

پروژه بزرگتان همین بود؟

باشند ما آنها را ایستاده تشویق مى کنیم و براى آنها تونل مى زنیم چرا که توانستند براى ساعتى 
امیدشان مردم را خوشحال کنند. واقعاً شرایطمردم سخت بوده و

بهاین فوتبال است. ان شاءا... اسکوچیچ، مسئوالن فدراسیون 
و بازیکنان تالش کنند چرا که تیم ملى مى تواند شــادى 
مضاعفى را به مردم هدیه کنــد و بتوانیم به جام جهانى 

هافبک فصل گذشته تراکتور بعد از پیوستن به یک تیم اتریشى از هواداران تیم سابقش خداحافظى کرد.
رضا اسدى، هافبک دفاعى فصل گذشته تراکتور که براى فصل جدید با پیشنهادات خوبى از سوى دیگر تیم هاى داخلى هم مواجه شده بود، 

در نهایت تصمیم گرفت براى فصل پیش رو لژیونر شود. 
پس از حرف و حدیث هاى فراوان درباره آینده  اسدى سرانجام چند روز قبل خبر پیوستن او به باشگاه زانکت پولتن منتشر شد. 

اسدى که فصل خوبى را در تراکتور سپرى کرده بود، با قرار دادن متنى روى صفحه اینستاگرام خود به جدایى از جمع سرخپوشان 
تبریزى واکنش نشان داده است.

«سالم و عرض ادب و احترام خدمت هواداران ناب و پرشور تراکتور...
با تمام وجود از همه شما به خاطر لطف و مهمان نوازى که به من داشتید تشکر میکنم، امیدوارم فصل گذشته 

توانسته باشم این همه عشق و عالقه را با تمام تالش هایم جبران کرده باشم...
این متن را صمیمانه براى شما نوشتم تا بگویم خداحافظى واژه زیبایى براى این همه عالقه من به 
شما نیست، اما از همه شما میخواهم که دعاهایتان را بدرقه راهم کنید تا در کشورى دیگر هم 

باعث سربلندى باشم براى شما و خانواده مهربانم و کشور عزیزم،ایران...
با اینکه کم لطفى مســئولین هنوز هــم در قبال مــن ادامه دارد ؛ اما مــن هیچ وقت 

مهربانى هاى طرفداران تراکتور را فراموش نمى کنم. 
با آرزوى موفقیت براى تیم تراکتور و دوستانم، خدا نگهدارتان باشد.»

خداحافظ تى تى ها
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود  ششــدانگ یکدرب باغ  پالك 988   فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على اکبر هاشمى دهقى  فرزند عبداهللا در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز پنج شنبه مورخ 1399/08/08 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1399/07/15  -  1005703/ م الف – محمد على 

ناظمى اشنى -سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت/7/126
ابالغ اخطاریه ماده 87

شــماره نامه: 139904902004002401 تاریــخ نامه: 1399/07/09 شــماره پرونده: 
139404002004000335/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9400752/2 شــماره نامه : 
139905802125000248 تاریخ و زمان ارســال:12:29- 1399/07/01  آگهى ابالغ 
اخطاریه ماده 87 پرونده به شماره بایگانى 9600023 بدینوســیله به آقایان فرزاد نکوئى 
فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 46981 و شــماره ملى 1280356553 و فرهاد نکوئى 
فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 43970 و شماره ملى 1280328460 و علیرضا نکوئى 
فرزند جواد به شماره شناسنامه 130 و شماره ملى 1284353966 و شرکت راهسر به شناسه 
ملى 10260319780 اخطار و اعالم مى گردد که پالك ثبتى شــماره 128 فرعى از 124 

اصلى واقع در دهکده عمران زاینده رود چادگان جزء بخش 13 ثبت اصفهان در قبال طلب 
مدیریت شعب بانک تجارت منطقه اصفهان (موضوع قرارداد بانکى شماره 912500041- 
1391/10/28) بازداشــت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراى مراتب بشــما اخطار 
میشود ضمنًا هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب 
اثر داده نمیشود. م الف:1010088- موسى الرضا امامى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى 
فریدن- زهرا یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان- امیر عرب- مدیر اجرا 

شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/137
ابالغ اخطاریه ماده 102

شــماره نامه: 139904902004002401 تاریــخ نامه: 1399/07/09 شــماره پرونده: 
139404002004000335/1 شــماره بایگانى پرونــده : 9400752/2 شــماره نامه : 
139905802125000248 تاریخ و زمان ارســال:12:29- 1399/07/01  آگهى ابالغ 
اخطاریه ماده 102 پرونــده به شــماره بایگانــى 9600023 و 9600026 و 9600029 
بدینوســیله به آقایان فرزاد نکوئى فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 46981 و شماره ملى 
1280356553 و فرهاد نکوئى فرزند علیرضا به شــماره شناسنامه 43970 و شماره ملى 
1280328460 اخطار و اعــالم مى گردد چون از طرف تجارت نســبت به ارزیابى پالك 
1- فرعى: 128 از پالك اصلى 124 واقع در دهکده عمران زاینده رود چادگان جزء بخش 
13 ثبت اصفهان متعلق به فرزاد نکوئى لنبانى و فرهــاد نکوئى و علیرضا نکوئى لنبانى در 
مقابل طلب بانک تجارت بازداشت شده واخواهى گردید لذا طبق ماده 102 آئین نامه اجرائى 
مجدداً به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع و به قیمت 6020000000 ریال ارزیابى گردید. 
م الف : 1010089 موسى الرضا امامى - مســئول واحد اجراى اسناد رسمى فریدن- زهرا 

یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان - امیر عرب- مدیر اجرا شعبه دوم اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/138

ابالغ اخطاریه ماده 101
شــماره نامه: 139904902004002401 تاریــخ نامه: 1399/07/09 شــماره پرونده: 
1/    139404002004000335شــماره بایگانــى پرونده : 9400752/2 شــماره نامه 
:139905802125000248  تاریخ و زمان ارســال :12:29-1399/07/01 آگهى ابالغ 
اخطاریه ماده 101 به شــماره بایگانى 9600023 و 9600026 و 9600029 بدینوسیله به 
آقایان فرزاد نکوئى فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 46981 و شماره ملى 1280356553 
و فرهاد نکوئى فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 43970 و شماره ملى 1280328460 و 
علیرضا نکوئى فرزند جواد به شماره شناسنامه 130 و شماره ملى 1284353966 و شرکت 
راهســر به شناســه ملى 10260319780 اخطار و اعالم مى گردد بنا به درخواست بانک 
تجارت نسبت به ارزیابى پالك 1- فرعى: 128 از پالك اصلى 124، واقع در دهکده عمران 
زاینده رود چادگان جزء بخش 13 ثبت اصفهان متعلق به فرزاد نکوئى لنبانى و فرهاد نکوئى 
و علیرضا نکوئى لنبانى اقدام گردید و پالك ثبتى مذکور به مبلغ 7350000000 ریال ارزیابى 
گردیده است. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید، اعتراض کتبى خود 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس 
تجدیدنظر به مبلغ 24000000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.  م الف :1010090موسى الرضا امامى -  مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فریدن -زهرا 
یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان -امیر عرب- مدیر اجرا شعبه دوم اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/7/139
ابالغ نظریه هیأت کارشناسى

شــماره نامه: 139904902004002401 تاریــخ نامه: 1399/07/09 شــماره پرونده: 
139404002004000335/1 شــماره بایگانــى پرونــده : 9400752/2  شــماره نامه 
:139905802125000248  تاریخ و زمان ارســال :12:29-1399/07/01 آگهى ابالغ 
نظریه هیات کارشناسى پرونده به شــماره بایگانى 9600023 و 9600026 و 9600029 
بدینوســیله به آقایان فرزاد نکوئى فرزند علیرضا به شــماره شناســنامه 46981 و شماره 
ملى 1280356553 و فرهاد نکوئى فرزند علیرضا به شــماره شناسنامه 43970 و شماره 
ملى 1280328460 و علیرضا نکوئى فرزند جواد به شــماره شناسنامه 130 و شماره ملى 
1284353966 و شرکت راهسر به شناسه ملى 10260319780 اخطار و اعالم مى گردد 
چون از طرف آقاى فرزاد نکوئى نســبت به ارزیابى پالك فرعى: 128 از پالك اصلى 124 
واقع در دهکده تفریحى فرهنگى زاینده رود چادگان در بخش: 13 ناحیه: 00 متعلق به آقایان 
فرزاد نکوئى لنبانى و فرهاد نکوئى و علیرضا نکوئى لنبانى که در مقابل طلب بانک تجارت 
بازداشت شده، واخواهى گردید. لذا طبق ماده 102 آئین نامه اجرائى به قید قرعه آقایان سید 
رضا مبلغ و حمیدرضا بزرگ پیمان و مصطفى زارعى بعنوان کارشناس انتخاب گردیدند و 
پس از انجام کارشناسى و معاینه محل پالك ثبتى فوق الذکر بمبلغ 30500000000 ریال 
ارزیابى گردید. مراتب جهت اطالع حضورتان ارســال مى گردد. م الف:  1010091 موسى 
الرضا امامى- مسئول واحد اجراى اسناد رســمى فریدن- زهرا یعقوبى- سرپرست اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان- امیر عرب- مدیر اجرا شــعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/7/140

 کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع 
رســانى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى با 
اشاره به اینکه اگر ماسک توســط قسمت اعظم مردم 
درست استفاده شود قطعًا باعث کاهش شیوع به کرونا 
مى شــود، افزود: 10 یا 14 روز بعد از کاهش استفاده از 
ماسک در فضاهاى عمومى، افزایش موارد ابتال یا بعد از 
یک ماه مرگ و میر به طور مشهود مشاهده مى شود. در 
کشور ما بعد از تیر ماه که استفاده از ماسک در بسیارى 
از نقاط کشــور به بیش از 80 درصد رسید، شاهد بودیم 
که ظرف چند هفته موارد ابتال و مرگ و میر کاهش پیدا 

کرد. 

وى با اشــاره به پاییز و زمســتان گذشــته در نیم کره 
جنوبى تأکید کرد: اســتفاده از ماســک توانسته است 
بیش از کرونا در پیشــگیرى از آنفلوآنزا در کشــورها 
مؤثر باشد. در بسیارى از کشــورها میزان موارد ابتال به 
آنفلوآنزا در پاییز و زمستان یک دهم میانگین سال هاى
گذشته بوده اســت. با آغاز فصل ســرد اگر این تجربه 
در کشــور ما در پیش گرفته شــود و مردم از ماســک 
اســتفاده کنند، همزمان با یک تیر دو نشــان خواهند 
زد و ضمن کاهــش موارد کووید-19 به شــدت تعداد 
موارد و ریســک ابتال به آنفلوآنزا نیــز کاهش خواهد

 یافت.

یک دکتراى بهداشت عمومى و جمعیت دانشگاه بریتیش 
کلمبیا (UBC) با بیان اینکه کووید- 19 بیمارى است که 
به احتمال قوى ریشه کن نخواهد شد و بعد از دستیابى 
به واکسن مؤثر احتماًال حالتى شبیه بیمارى هاى عفونى 
تنفسى دیگر پیدا خواهد کرد گفت: فعًال چیزهاى زیادى 
است که درباره رفتار ویروس کرونا نمى دانیم اما روز به 
روز درکمان نسبت به این ویروس بهتر مى شود ولى در 

مجموع پیش بینى رفتار کووید- 19 سخت است.
دکتر محمد کارآموزیان گفت: ویروس کرونا به دالیل 
بیولوژیکى و توانایى اصالح رونوشت هاى ژنتیکى اش 

خیلى جهش پیدا نمى کند.

وى با بیان اینکه اگر ویروس به سرعت و مکرراً جهش 
پیدا کند تولید واکســن مؤثر برایش سخت خواهد بود 
اظهار کرد: از لحاظ زیستى و تکاملى به نفع ویروس است 
که افراد بیشترى را آلوده کند اما آنها را از بین نبرد چون 
ویروس براى زنده ماندن به میزبان نیاز دارد و به عبارتى 
زنده بودن آن به وجود انسان ها بستگى دارد. پس معموالً  
ویروس ها بعد از مدتى به ســمت کم شدن کشندگى و 
بیشتر شدن قابلیت ســرایت رفته تا بتوانند در جمعیت 
میزبان بقا پیدا کنند. اتفاقى که بر اساس گزارشات اخیر 
در چند قســمت از دنیا براى ویروس در حال رخ دادن

 است.

ماسک نزدید 
کرونا حمله کرد 

کووید- 19 
ریشه کن نخواهد شد

کمى خیالمان راحت شد!
«مونیکا گاندى»، اسـتاد دانشکده    پارسینه|
پزشـکى دانشـگاه کالیفرنیـا مى گوید موضـوع انتقال 
ویروس از طریق سطوح اساساً از بین رفته و هر ویروسى 
که بر روى سطوح باقى بماند، به اندازه اى نیست که بتواند 
افراد را بیمار کند. این موضوع در صورت تأیید توسط سایر 
منابع علمى حکایت از آن دارد که اقداماتى مانند شستن 
دست و دست نزدن به صورت، اهمیت کمترى نسبت به 

فاصله گذارى اجتماعى و ماسک زدن دارد.

ظلم در حق شهروندان 
  ایسنا| احمد علیرضا بیگى، عضو کمیسـیون 
شـوراها و امـور داخلـى تأکیـد کـرد: رعایـت نکـردن 
پروتکل هـاى بهداشـتى و رفتـن بـه مسـافرت هاى 
غیرضـرورى و همچنین رفـت و آمدهـاى بى دلیل در 
سطح شهر منجر به شیوع بیشترکرونا مى شود. رفتن به 
مسافرت با انگیزه تفریح و گذراندن اوقات فراغت، ظلم 

در حق دیگر شهروندان است./3117

اینترنت رایگان براى دانشگاه
  ایرنا| على خاکى صدیق، معاون آموزشـى وزیر 
علـوم، تحقیقـات و فنـاورى، از رایگان شـدن اینترنت 
دانشـگاه ها بـراى بهره منـدى بهتـر از آموزش هـاى 
مجازى تا دو هفته آینده خبر داد و اظهار کرد : اطالعات 
دانشـگاه ها براى رایگان شـدن اینترنت آنها، در اختیار 

وزارت ارتباطات قرار گرفته است./3118

آگهى تغییرات 
شرکت اسپید صنعت سبک سازان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 47111 و شناسه ملى 
10260651984 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : رضا مومنى کربکندى به شماره ملى 6609527652 بسمت رئیس هیأت مدیره و 
رسول مومنى کربکندى به شماره ملى 6609650020 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و فرزین 
مومنى کربکندى به شماره ملى 1292420839بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب 
شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره هریک به تنهایى با مهر شرکت معتبر 
است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1008736)

آگهى تغییرات
شرکت اسپید صنعت سبک سازان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 47111 و شناسه ملى 
10260651984 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/07/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا مومنى کربکندى به شماره ملى 6609527652 و فرزین مومنى 
کربکندى به شماره ملى 1292420839 و رسول مومنى کربکندى به شماره ملى 6609650020 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسى معین 
مشاور مجرب ( حسابداران رسمى ) به شناسه ملى 10320404190 و محمدرضا هاشمیان کد 
ملى 6609518475 به ترتیب به سمت بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1008733)

آگهى تغییرات
شرکت نیلگون الیاف نطنز شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 270 و شناسه ملى 10260063813 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : غالمرضا 
خبازى به کدملى 1239487029 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره و مدیرعامل و هوشنگ سلیقه به 
کدملى0937568066 به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین رحیمى به کدملى 1239495064به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک _ سفته _ بروات عقود اسالمى و مشــارکت هاى مدنى و آنچه براى شرکت ایجاد تعهد مى 
نماید و یا شرکت را برى مى سازد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب آن نایب رئیس هیئت 
مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت با امضاء منفرد 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نطنز (1008731)

تاسیس
شرکت سهامى خاص تجارت کیوان راد درتاریخ 1399/07/10 به شماره ثبت 65767 به شناسه ملى 14009481934 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز 
بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى 
موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق 
اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت 
در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله دوطفالن ، کوچه شــهید میرحیدرى [7-58] ، کوچه شهید ولى اهللا واثقى[4] ، پالك 8 ، طبقه منفى 1 کدپستى 
8197618571 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 9254453 مورخ 1399/06/26 نزد بانک ملت شعبه بوستان سعدى اصفهان با کد 92544 پرداخت گردیده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مرتضى شهیدى شلمانى به شماره ملى 0043411363 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى اصغر 
کیوانى به شماره ملى 1286673313 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى پیمان کیوانى به شماره ملى 1292150173 و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم فاطمه ناطقى به شماره ملى 1272050319 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى هادى فهیم پور به شماره ملى 1293274763 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 (1008725)

تاسیس
شرکت سهامى خاص تولیدى پرنیان طب زاینده رود درتاریخ 1399/06/31 به شماره ثبت 65620 به شناسه ملى 14009451599 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید پارچه ماسک و ماسک یکبار مصرف ، خرید و فروش ، واردات و صادرات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه 
قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى ، شــرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و 
بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله بازارچه ، کوچه ((فضاى سبز)) ، کوچه ارکیده ، پالك 2 ، طبقه همکف کدپستى 8158145986 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 99062 مورخ 
1399/06/23 نزد بانک ملى شعبه شهرك صنعتى مبارکه با کد 3107 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مصطفى کاظمى به شماره ملى 1283990806 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 ســال آقاى رضا کاظمى به شماره ملى 1291390510 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى رسول کاظمى کردآبادى به شماره ملى 1291416730 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 مدیرعامل منفرداً همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد اسماعیلى نجف آبادى به شماره ملى 1091109192 به سمت بازرس اصلى به 
مدت یک سال مالى خانم فوژان امینى به شماره ملى 1270710966 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 (1008735)

یک جامعه شــناس و مدرس علــوم اجتماعى، دالیل 
مختلف استفاده نکردن از ماسک توسط عده اى از افراد 

جامعه را تشریح کرد.
حسن خدمتگزار با بیان اینکه در گروه ها و اقشار مختلف 
جامعه، عوامل متعددى وجود دارد که باعث مى شــود 
افراد، پروتکل هاى بهداشــتى را نادیده بگیرند، اظهار 
کرد: به جاى اینکه درباره کل جامعه قضاوت کنیم، بهتر 
است دالیل استفاده نکردن از ماسک و رعایت نکردن 

پروتکل هاى بهداشتى را در هر قشر بررسى کرد.
وى افزود: به عنوان مثال رعایت نکردن پروتکل هاى 
بهداشتى در ســنین نوجوانى ممکن است به دلیل عدم 
اطالع، اقتضاى ســن و شــیطنت هاى نوجوانى باشد. 
کودکان نیز به دلیل خســته شــدن و حوصله بر بودن 
استفاده از ماســک هنگام بازى و خارج شدن از منزل، 
ممکن اســت نتوانند براى مدت طوالنى از ماســک 

استفاده کنند.
خدمتگزار بیان کــرد: تقریبًا در اقشــار مختلف جامعه 
همیشه افرادى پیدا مى شوند که رفتارهاى پرخطر دارند؛ 
این افراد در رانندگى و انجام کارهاى مختلف هیجان به 
خرج مى دهند و از خطرات و عواقب کار خود نمى ترسند. 
بروز چنین رفتارى مى تواند ناشى از دالیل فیزیولوژیک 
و روانشناختى باشد؛ استفاده نکردن از ماسک در افرادى 

که رفتارهاى هیجانى و پرخطر دارند، دیده مى شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد خوزســتان ادامه داد: 
هنوز هم اشخاصى پیدا مى شــوند که اطالع کافى در 
خصوص کرونا ندارند و از عواقب آن بى خبر هستند؛ این 
بى اطالعى خود باعث مى شود که نگرانى در مورد مبتال 

شدن به بیمارى وجود نداشته باشد و در نتیجه این افراد 
لزومى براى استفاده از ماسک نمى بینند.

وى بیان کرد: البته عده اى نیز برخالف دســته اى که 
ذکر شد، به دلیل دریافت اطالعات متنوع بیش از حد از 
چندین منبع، نسبت به کرونا بى تفاوت شده اند. این افراد 

در واقع دچار ابهام اطالعاتى  شده اند که این مسئله منجر 
به ایجاد بى تکلیفى و ســردرگمى مى شود و در نهایت 
ممکن است فرد یک روز از ماســک استفاده کند و روز 

بعد استفاده نکند.
این جامعه شــناس تصریح کرد: در بخشــى از جامعه 

نوعى جهل نسبت به خود بیمارى دیده مى شود؛ وقتى 
افراد بیمارى را به شــکل واضح نمى بینند، آن را درك 
نمى کنند. این نوع افراد حتمًا باید خود به بیمارى مبتال 
شوند و یا بســتگان خود را مبتال ببینند تا باور کنند که 

کرونا خطرناك است و باید از ماسک استفاده کنند.
خدمتگزار بیان کرد: عده اى از افراد جامعه اساســًا قادر 
به گفتن «نه» نیستند؛ این افراد ممکن است در حالت 
عادى از ماسک استفاده کنند و بهداشت را رعایت کنند 
اما وقتى در جمــع و گروهى قرار مى گیرند که کســى 
ماسک استفاده نمى کند و پروتکل هاى بهداشتى جدى 
گرفته نمى شوند، خود نیز تحت تأثیر قرار مى گیرند و به 

اصطالح همرنگ جماعت مى شوند.
عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد خوزستان افزود: برخى 
دیگر از افرادى که از ماســک استفاده نمى کنند، اساسًا 
تیپ ضد اجتماعى دارند. این افراد ممکن است هر آنچه 
جامعه به آن توصیه مى کنــد را نه تنها نادیده مى گیرند 

بلکه بر خالف آن عمل مى کنند.
وى با اشــاره به تأثیر مشــکالت اقتصادى بر استفاده 
نکردن از ماســک، بیان کرد: دلیل اســتفاده نکردن از 
ماسک در بخشى از جامعه مى تواند مشکالت اقتصادى 
باشد؛ برخى افراد به دالیل اقتصادى و پر جمعیت بودن 

خانواده، قدرت خرید ماسک را ندارند.
عضو هیئ ت علمى دانشگاه آزاد خوزستان گفت: انسان ها 
به شرایط عادت مى کنند. وقتى خطر ویروس کرونا به 
مقدار زیادى انســان را تهدید کند، به لحاظ روانى این 
ترس و خطر توســط فرد پذیرفته مى شود در نتیجه به 

شرایط عادت مى کند.

چرا مردم ماسک نمى زنند؟
بنابر اعــالم کمیته اپیدمیولــوژى بیمارى 
کرونا وزارت بهداشــت، در هفته منتهى به 
11 مهر ماه هر چند موارد ابتال و مرگ و میر 
در کشور تقریباً باال ســت، اما روند کشور در 
این هفته به ثبات رسیده و تغییرات مختصر 
صعودى داشته است. در 9 استان (آذربایجان 
شــرقى، چهارمحال و بختیــارى، زنجان، 
البرز، هرمزگان، گیالن، فارس، گلســتان و 
سیستان و بلوچستان) روند ثبات با تغییرات 
مختصر صعودى مشاهده شد. در 12 استان 
(لرستان، سمنان، بوشهر، خراسان شمالى، 
اصفهان، یزد، خراســان جنوبى، کهگیلویه 
و بویراحمــد، تهران، مرکــزى، آذربایجان 
غربى و قزوین) روند صعودى یا شروع پیک 
جدید مشــاهده شــد. در هفت استان (قم، 
ایالم، همدان، اردبیل، خوزســتان، کرمان 
و مازندران) روند ثبات بــا تغییرات مختصر 
و نامنظم وجود داشته اســت. در دو استان 
(خراسان رضوى و کردستان) روند ثبات با 
تغییرات مختصر نزولى مشاهده شد. احتماًال 
یک استان (کرمانشــاه) اخیراً یک پیک را 
پشت سر گذاشته اســت. باید مدنظر داشت 
که یک استان مى تواند چندین پیک منحنى 

را تجربه کند.

وضعیت استان ها 
از نظر 

ابتال به کرونا
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آگهى تغییرات
شرکت تاالر سنگ نقش جهان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 50516 و شناسه ملى 10260690295 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود عموتقى ورنوسفادرانى 
به کدملى 1140226037به سمت رئیس هیات مدیره 
و مدیر عامــل و نرگس ابراهیم بابائى به شــماره ملى 
1142266435 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره و 
مریم محمد صادقى فرد به شماره ملى 1141326817 
به سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
وکلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء 
مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1008712)

آگهى تغییرات
شــرکت نیلگون الیاف نطنز شــرکت ســهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 270 و شناســه ملى 
10260063813 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/01/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حســین رحیمى به 
کدملى 1239495064 و هوشــنگ ســلیقه به 
کدملــى0937568066 و غالمرضــا خبازى به 
کدملى 1239487029 بعنوان اعضاى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نطنز (1008734)

آگهى تغییرات
شرکت گروه آپادانا تأمین صنعت ونداد سهامى خاص به 
شماره ثبت 59853 و شناسه ملى 14007339820 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : عباس والیى صمد کدملى 
0385018614 بعنوان مدیرعامل - علیرضا شــیرانى 
کدملى 1293084050 به ســمت نایب رئیس هیات 
مدیره - آرمین خسروى کدملى 3071198043 بسمت 
رئیس هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1008741)

آگهى تغییرات
موسسه خیریه حضرت امیرالمومنین ع قائمیه به 
شماره ثبت 1639 و شناسه ملى 10260193199 
به استناد نامه شماره 1414/1301/1729 مورخ 
1399/05/22 پلیــس اطالعات و امنیت عمومى 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان و صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1398/08/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اساســنامه موسسه 
مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 32 تبصره تصویب و 
جایگزین اساسنامه قبلى شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1008747)

آگهى تغییرات
شرکت پارس ســبحان بختیارى ســهامى خاص به شــماره ثبت 2731 و شناسه ملى 
14005136764 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومى فوق العاده مورخ 08 / 05 / 1399 در 
خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از طریق واریز نقدى طى گواهى 
بانکى 1805/248 مورخ 1399/5/9 و باالبردن ارزش اسمى سهام از مبلغ 1000000ریال 
به مبلغ 5800000000ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصالح 
مى گردد. :سرمایه شرکت مبلغ 5800000000 ریال منقسم به 100 سهم 58000000 
ریالى با نام که تمامأ و نقدا پرداخت شده مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1008737)

آگهى تغییرات
موسسه خیریه حضرت امیرالمومنین ع قائمیه به شماره ثبت 1639 و شناسه ملى 10260193199 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدحسین هاشمى به شماره ملى 1282679244 به سمت رئیس هیئت مدیره، رسول دهقان دنبه به شماره ملى 1288985150 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رسول قمبرزاده دنبه به شماره ملى 1282671154 به سمت مدیرعامل، مرتضى مصدق به شماره ملى 1281744050 به سمت 
خزانه دار، حبیب اله مؤمنى به شماره ملى 1092017410 به سمت منشى هیئت مدیره، عبدالرضا کریمى مارمارى به شماره ملى 1282680341 و فرحناز طاهرى 
شهرضا به شماره ملى 1288876556 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاى دو 
نفر خزانه دار و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل متفقا و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1008745)

آگهى تغییرات
شرکت گروه آپادانا تأمین صنعت ونداد سهامى خاص به شــماره ثبت 59853 و شناسه ملى 14007339820 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/06/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : عباس والیى صمد به کدملى 0385018614 و آرمین خســروى به کدملى 
3071198043 و علیرضا شــیرانى به کدملى 1293084050بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. سید محسن 
غریب زاده به کدملى1281902306و على بکرانى به کدملى 1112092943بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1008746)

ماسک هاى صورت 
به یکــى از جنبــه هاى 

عادى زندگى روزانه ما بدل شده اند
 و استفاده از آنها در بســیارى از مکان هاى سربسته 

اجبارى شــده اســت. اما با آنکه ماســک ها براى این طراحى 
شــده اند که بینى و دهان ما را به طور کامل بپوشانند اما خیلى 
وقت ها کسانى را مى بینیم که ماسک خود را تا چانه پایین کشیده یا 
آن را از یک گوش خود آویزان نگه داشته اند. در ادامه به رایج ترین 
اشتباهاتى مى پردازیم که در استفاده از ماسک مرتکب مى شویم 

و مى خواهیم ببینیم ایراد آنها چیست.

سوراخ کردن ماسک
درست کردن یک حفره در ماسک که اجازه  خوردن و نوشیدن را 
به شما دهد شاید راه حل عاقالنه اى براى مواقعى به نظر برسد که 
مى خواهید در بیرون غذا بخورید و در عین حال از خودتان مراقبت 
کنید، اما اثربخشى ماسک را کاهش مى دهد. چون وقتى سوراخ 
بزرگى در ماسک ایجاد مى کنید قطرك هاى تنفسى خود را در هوا 
پخش مى کنید؛ با این حال، کارشناسان مى گویند این سوراخ اگر 
کوچک باشد شاید خیلى خطرناك نباشد. به گفته آنها، اگر سوراخ 
ماسک فقط آنقدرى باشد که یک نى از آن رد شود، احتماًال بهتر از 

آن است که اصًال ماسک نداشته باشید. 

پایین کشیدن ماسک تا زیر بینى
بســیارى از افراد براى رهایى از گرما و رطوبت داخل ماسک و 
همینطور افراد عینکى براى بخار نکردن عینکشــان در هنگام 
استفاده از ماسک به این حرکت دســت مى زنند. هدف از زدن 
ماسک در اصل این اســت که از دیگران در برابر قطرك هاى 
تنفسى خود محافظت کنیم و وقتى فقط دهان خود را با ماسک 
مى پوشــانیم درست اســت که جلوى قطرك هایى که هنگام 
صحبت یا سرفه تولید مى شوند گرفته مى شود اما قطرك هاى 

ریزترى را از طریق بینى خود در هوا پخش مى کنیم. 

باال آوردن ماسک تا باالى دهان
از این روش گاهى در محیط هاى شلوغ استفاده مى شود که صدا 
به صدا نمى رســد و آدم ها تصمیم مى گیرند روى توانایى لب 
خوانى یکدیگر حساب باز کنند. از جهت محافظت از دیگران در 
برابر قطرك هاى تنفسى خود، این روش بسیار بدتر از روش قبلى 
است، چون در این حالت جلوى قطرك هایى که هنگام صحبت 
یا سرفه از دهان ما تولید مى شوند، گرفته نمى شود. خود فردى 
که ماسک به صورت دارد هم اگر از دهان نفس بکشد کامًال در 

معرض بیمارى خواهد بود.

آویزان کردن ماسک از یک گوش
بله قابل درك است، خوب مى شود اگر بتوانیم قبل از رسیدن به 
یک فضاى سربسته یا شلوغ نفســى تازه کنیم و گوش هاى ما 

هم که با آن شکل 
خاصشان جان مى دهند 
براى آویزان کردن ماســک. اما از 
جهت کاهش انتقال ویروســى، این حرکت کامًال 
بیهوده است. اگر در همین حین ماسک روى زمین بیافتد، آلودگى 
بیشترى جذب آن مى شــود که ممکن است به صورت شما هم 
انتقال پیدا کند. و اگر ماسکتان را باد ببرد، به محیط زیست صدمه 

وارد خواهد شد.

پایین کشیدن ماسک تا زیر چانه
مانند مورد قبلى، در این حالت، هم فردى که ماســک زده و هم 
اطرافیانش کامًال در معرض بیمارى خواهند بود. بدتر آنکه با این 
کار خطر انتقال میکروب هاى روى سطح بیرونى ماسک به دور 
صورت هم وجود دارد. فرض کنید فردى که با او در حال صحبت 
هستید مبتال به کرونا باشــد، در اینصورت ویروس هاى او روى 
ماسک شما خواهد نشست؛ بنابراین هر بار که ماسک را باال و پایین 
مى کنید، این احتمال دارد که ویروس ها را از طریق انگشتان تان 

به بینى خود انتقال دهید.

نامناسب بودن جنس ماسک
کار ماســک به دام انداختن قطرك هایى است که با تنفس خود 
بیرون مى دهید، پس ماسک هر قدر جلوى قطرك هاى بیشترى 
را بتواند بگیرد، اثربخشى بیشترى خواهد داشت. چیزهایى مثل 
روسرى و شال گردن مى توانند جایگزین قابل قبولى باشند، اما به 
شرط آنکه جنس مناسبى داشته باشند. کارشناسان مى گویند اندازه 
قطرك هاى بیمارى زاى مورد نظر آنها 100 میکرون یا کمتر است 
و ضخامت هر تار موى انسان 60 میکرون است. بنابراین اگر این 
اندازه را با حفره هاى درون روسرى هاى معمولى مقایسه کنید، 
فوراً متوجه مى شوید که واقعاً مؤثر نیستند. ماسک شما احتماالً باید 
ترکیبى از پارچه هاى مختلف هم باشد چون به گفته کارشناسان، 
جنس هاى مختلف پارچــه مى توانند در تعامــل با یکدیگر به 

جلوگیرى از ذرات بیمارى زا کمک کنند.

محافظ صورت
محافظ هاى صورت براى محافظت از افــراد در برابر قطرك ها 
طراحى شــدند، بنابراین اگر کسى در صورت شــما سرفه کند از 
شــما در برابر قطرك هاى واقعاً بزرگ محافظت خواهند کرد. اما 
قطرك هاى کوچک تر کماکان مى توانند از طریق هوا جا به جا شوند 
و خود را به زیر محافظ برسانند. این مسئله در مورد قطرك هایى که 
با تنفس خود بیرون مى دهید هم صــدق مى کند. تنها کارى که 
محافظ هاى صورت مى کنند و ماسک نمى کند این است که از 
چشم هاى ما محافظت مى کنند. از آنجایى که بعضى ویروس هاى 
تنفسى از جمله ویروس کرونا مى توانند از این طریق وارد بدن شوند، 
با استفاده  همزمان از ماسک و محافظ صورت ممکن است بتوانید 

محافظت بیشترى در برابر ذرات بیمارى زا براى خود فراهم کنید.

ک 
ماس

ه از 

ستفاد
7 اشتباه رایج در ا

گاهى ما براى اینکه به دیگران نشان دهیم که آدم خوبى هستیم 
همیشه در مقابل درخواست هایشان جوابمان مثبت است. ترس از 
طرد نشدن از گروه هاى دوستانه هم دلیل دیگرى براى این است 

که مهارت نه گویى نداشته باشیم.
کسى که خودش را دوســت دارد تنها در صورتى «نه» مى گوید 
که خودش تحت فشار قرار بگیرد. شــاید پیش خودتان فکر کنید 
که با نه گفتن به دیگران به فردى خودخواه تبدیل مى شوید. فرد 
خودخواه همیشه به دیگران جواب منفى مى دهد و فقط به خودش 
فکر مى کند. اگر درخواست غیرمنطقى کسى را رد کردید و او شما را 
خودخواه خواند، بهتر است رابطه تان را با آن فرد کم کنید. با نگاهى 
به گذشته و تمام جواب هاى مثبتى که به دیگران داده اید، مى توانید 

بفهمید که خودخواه نیستید .
 «نه» گفتن به خودى خود همیشــه هم منفى نیســت. هر گاه به 
درخواســتى نه بگویید، مى توانید به کارهاى دیگرى بله بگویید 
که مزایاى زیادى براى تان دارد. با این روش پس از پاســخ منفى، 
کمتر احساس گناه مى کنید. به عنوان مثال ببینید که با نه گفتن چه 

چیزهایى به دست مى آورید .
گاهى اوقات خودمان هم متوجه نیستیم اما دیگران با روش هاى 
مختلف ما را به ســمتى مى برند که به درخواست شان جواب مثبت 
بدهیم. وقتى که روش هاى فریب را بشناسیم، راحت تر مى شود به 

خواسته هاى غیرمنطقى دیگران نه گفت. 

ما همــه کارى را نمى توانیم انجام دهیم. شــاید بله گفتن تان به 
دیگران باعث شده است تا هیچ وقتى براى خودتان نداشته باشید. 
آیا نمى توانید به درخواست دوست تان که براى مهمانى اش از شما 
کمک مى خواهد، نه بگویید؟ آیا نمى توانید به درخواست هاى مکرر 
کارى نه بگویید؟ مى توانید با یک نه گفتن ساده خود را از این شرایط 
خالص کنید. اگر جواب مثبت به درخواســت دیگران وقتى براى 
خودتان باقى نگذاشته، تصمیم بگیرید از این به بعد به هر درخواست 
غیرمعقولى جواب نه بدهید. از طرفى هم این را بپذیرید که نمى شود 
همیشه همه اطرافیان را راضى نگه دارید. به فرض اینکه بشود هم 
خودتان همیشه در زندگى خسته و ناراضى هستید. باید خط قرمزى 
براى دیگران قائل شوید. شــاید فکر کنید که با نه گفتن و ناامید 
کردن دیگران، احترام آنها را از دست مى دهید، ولى این گونه نیست .
طبیعى است اگر از اینکه نمى توانید جواب مثبت بدهید، ناراحت و 
متأسف شوید. بنابراین گفتن یک «متأسفم» ساده کافى است تا 
ادب خود را نســبت به مخاطبتان ابراز کنید. با عذرخواهى بیش از 
اندازه، عدم قاطعیت و ضعف شما آشکار مى شود. در این حالت طرف 
مقابل تصور مى کند با اصرار بیشــتر مى تواند شما را متقاعد کند و 
شما نیز با امتناع از انجام درخواست احساس بدترى خواهید داشت. 
اگر بیش از اندازه عذرخواهى کنید، طرف مقابل تصور مى  کند که با 
جواب منفى تان دارید در حقش کار اشتباهى انجام مى دهید و تازه 

اوضاع خراب مى شود و او از شما طلبکار مى شود .

چطور «نه» 
بگوییم؟

استاد دانشگاه علوم پزشکى بقیه ا... (عج) استفاده از ماسک و پرهیز از 
حضور از اجتماعات را دو اصل مهم براى مهار ویروس کرونا برشمرد.

ســید مؤید علویان خاطرنشــان کرد: کرونا مى تواند به سینه پهلو، 
التهاب ریه ها و آب گرفتگى کیسه هاى هوا منجر شود و افرادى که از 
قبل به بیمارى هاى فشار خون باال، مشکالت مزمن ریوى، دیابت، 
بیمارى هاى قلبى و عروقى مبتال بوده اند بیشتر در معرض خطر ابتال 

به این بیمارى و آسیب هاى خطرناك آن هستند.
به گفته علویان، اکنون واکســنى براى آن وجود ندارد و بهترین راه 
جلوگیرى از کرونا دورى از قرارگیرى در معرض ویروس اســت به 
همین دلیلى براى شستشوى دست هاى خود با آب و صابون، وقت 

بگذارید یا از محلول ضد عفونى کننده استفاده کنید.
با چشم ها، بینى این متخصــص داخلى افزود: از تماس دســت 

و دهان خــوددارى، از 
تماس نزدیک با افراد 
بیمار پرهیــز کرده و 
با دســتمال کاغذى، 
هنگام سرفه یا عطسه 
جلوى دهــان خود را 

بگیرید و سپس 
را  دستمال 
در ســطل 
لــه  با ز

بیا ندازید.

خواص بى نظیر موجود در ماســت آن را به یک ماده غذایى 
مغذى و مفید براى تمام افراد تبدیل کرده است. ماست منبع 
خوبى براى کلسیم، ریبوفالوین، منیزیم، پتاسیم، پروتئین و 
ویتامین B است. به همین دلیل، مصرف آن براى پیشگیرى 
از ابتال به بیمارى ها توصیه مى شود. اما یادتان باشد مصرف 
بیش از اندازه ماست ممکن است مشکالتى را به وجود آورد. 
توصیه مى شود ماست را به همراه موادى مانند موسیر، نعناع، 
پونه، زنیان، کاکوتى و گل محمدى مصرف کنید و از مصرف 
ترشیجات و ماهى در کنار ماست خوددارى کنید. همچنین 
مصرف این ماده غذایى براى افرادى که سرد مزاج هستند 

توصیه نمى شود.
خواص ماست براى بدن:

1. مصرف ماست به تقویت حافظه کمک مى کند.
2. براى جلوگیرى از ایجاد اگزما و کهیر از ماســت استفاده 

کنید.
3. این ماده غذایى به علت داشتن ویتامین D استخوان ها 
را محکم مى کند و از مبتال شــدن افراد به پوکى استخوان 

پیشگیرى مى کند.
4. مصرف ماست براى کاهش وزن باید در رژیم غذایى افراد 
گنجانده شود؛ چرا که عمل ســوزاندن چربى ها را تسهیل 

مى کند.
5. خوردن یک لیوان ماست در روز تعداد توده هاى مخمرى 

در زنان را کاهش مى دهد.
6. ماست باعث سالمت روده بزرگ مى شود و بهترین درمان 
یبوست و اسهال به شما مى رود. کلسیم موجود در ماست براى 
کاهش عفونت هاى روده در افراد سالخورده بسیار مفید است.

7. مصرف ماست مشکالت گوارشى را کاهش مى دهد.
8. استفاده از ترکیب ماست و لیمو براى درمان ترك خوردگى 
لب ها بسیار مفید است. این ترکیب را مدتى روى لب ها قرار 

دهید و سپس بشویید.
9. با اســتفاده از ترکیب ماســت و آب لیمو، لک هاى روى 
پوســتتان را از بین ببرید. در صورت بروز آفتاب سوختگى 

مقدارى ماست روى قسمت سوخته بگذارید.
10. براى درمان سوزش، جوش و خارش پوستى از ماست 

استفاده کنید.
11. ماســت براى مقابله با موخوره بســیار مفید اســت. 
ویتامین ها و پروتئین هاى موجود در ماســت خشکى مو ها 

را از بین مى برد و موجب نرمى و درخشندگى آنها مى شود.
12. مصرف ماست باعث کنترل و تنظیم قند خون مى شود.

13. مصرف ماست به علت تأ ثیر فعالیت باکترى هاى زنده 
باعث کاهش کلسترول خون مى شود و سهولت متابولیسم 

کلسترول را در پى دارد.
14. ماســت از ابتال به عفونت هاى میکروب هلیکوباکترى 
که عامل اصلى ابتال به سرطان ها هستند جلوگیرى مى کند.

15. ماســت ضد آلرژى و ضد حساســیت اســت و از بروز 
التهابات پوســتى، آســم و حساســیت غذایى جلوگیرى 
مى کند. همچنین براى جلوگیــرى از ابتال به بیمارى هاى 

قارچى در زنان بسیار مفید است.

دارد؟مصرف ماست چه فوایدى دارد؟ 2 اصل مهم براى مهار کرونا

از ابتداى بیمارى، ســرفه از عالیم اصلى کرونا بوده است اما یکى از 
عالیمى که مدتى بعد مطرح شد از دست دادن حس بویایى و چشایى 

در برخى بیماران بود.
پژوهشى در دانشگاه یوســى ال لندن انجام شــده که پژوهشگران 
با مطالعه روى 590 نفر که در ســال جارى میــالدى حس بویایى و 
چشایى شان را از دســت داده بودند متوجه شدند 80 درصد آنها پادتن 
کرونا در خونشان دارند. همچنین 40 درصد از کسانى که پادتن کرونا 
داشتند عالمت دیگرى نداشتند. البته این پژوهش روى افرادى صورت 
گرفت که بیمارى خفیفى داشتند و زمانى انجام شد که از دست رفتن 
بویایى و چشایى هنوز در زمره عالیم کرونا قرار نداشت؛ با این حال، 
این پژوهش نشان مى دهد که باید تغییر یا از دست رفتن حس بویایى 
و چشــایى را جدى گرفت به خصوص وقتى کسى نمى تواند بوهاى 
زندگى روزمره مثل عطر، وایتکس، قهوه یا خمیردندان را تشــخیص 
دهد که در این صورت باید خود را قرنطینه کند.  البته تحقیق محدود 
به کســانى بود که عالیم خفیفى مثل تغییر یا از دســت رفتن حس 
بویایى و چشایى داشــتند بنابراین ممکن اســت این عالیم در تمام 
مبتالیان کرونا مشاهده نشــود. تصور بر این است که وقتى ویروس 
کرونا به سلول هاى بینى، گلو و زبان حمله مى کند حس بویایى مختل 
مى شود. تفاوت آن با از دســت رفتن حس بویایى در سرماخوردگى 
شدید این است که در سرماخوردگى به دلیل بسته شدن راه بینى چنین 

مى شود.

بین عالیم کرونا 
کدام قابل اعتمادتر است

با چشم ها، بینى ــص داخلى افزود: از تماس دســت 
ـوددارى، از

ک با افراد 
ــز کرده و 
ل کاغذى، 
یا عطسه  ه
ـان خود را 

پس
ا
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آگهى منا قصه

مصطفى حسینى-شهردار قهجاورستان

نوبت دوم

شهردارى قهجاورستان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره99/119/ق/ش مورخ1399/06/04 شوراى اسالمى شهر قهجاورستان عملیات اجراى فاز اول 
پارك کوهستان شهر قهجاورستان با اعتبار3/870/000/000 ریال را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

پیشنهاد دهندگان مى توانند براى دریافت اسناد مناقصه همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 1399/07/24 به شهردارى 
مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

تلفن تماس شهردارى قهجاورستان:35776611
زمان تحویل پیشنهادات تا1399/07/27

زمان بازگشایى پیشنهادات:1399/07/28
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون دررد یاقبول یک یا کلیه  پیشنهاد ها مختار است.

    م.الف:1004087

آگهى مزایده  شماره 99/1952/ص مورخ 1399/07/14 مرحله اول

میثم زارع چاوشى- سرپرست شهردارى نیک آباد

نوبت اول

شــهردارى نیک آباد قصد دارد به اســتناد بند 1 صورتجلســه شــماره 102 منضم به نامه شماره 250 
مورخ 1399/07/01 شوراى اسالمى محترم شــهر نیک آباد بهره بردارى از جایگاه گاز طبیعى سى ان جى 
نیک آباد را از طریق مزایده عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان مى توانند از تاریخ 
1399/07/15 لغایت پایان وقت ادارى مورخ 1399/08/06 به شهردارى مراجعه و نسبت به دریافت مدارك 

و شرکت در مزایده اقدام نمایند.
    م.الف:1012209

 آگهى مزایده- مرحله دوم

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

نوبت اول

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش یک پالك واحد منزل مسکونى واقع در خیابان 
بسیج کوچه شهید على رجبیان اقدام نماید لذا شرکت کنندگان مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر 

وقت ادارى مورخ 99/07/31 مراجعه و تا تاریخ 99/08/01 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

م الف: 1012137

آدرسمتراژمدرك مالکیتعنوانردیف
خیابان بسیج- کوچه شهید على رجبیان22. 202عادىپالك واحد منزل مسکونى1

آگهى مزایده عمومى
(نوبت اول)

 احمد رضا پرى تبار-   سرپرست شهردارى شاهین شهر  

چاپ اول

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شــماره 1146/ش مورخ  06/06/  99 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر داردعملیات جمع آورى پسماند خشک 
(مواد قابل بازیافت )شهر را به مدت یکسال از طریق مزایده به افراد واجد شرایط 

واگذار نمایند .
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد خدمات شهرى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/08/10 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند .

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.
 م.الف:1010763

 آگهى مزایده

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

نوبت اول

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعدادى از پالك زمین هاى مسکونى خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول  زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

قیمت پایه کل (ریال)قیمت پایه هر مترمربعکاربرى-موقعیت زمینمساحتشماره پالكشماره مجوز شورانوبت آگهىردیف
6/000/0001/200/000/000مسکونى- شهرك نگین434312200/ش/99نوبت اول1
6/500/0001/300/000/000مسکونى- شهرك نگین434361200/ش/99نوبت اول2
7/000/0001/351/000/000مسکونى- شهرك نگین434362193/ش/99نوبت اول3

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/07/29 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به 
سایت شهردارى و یا با شماره 52432323- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت  اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك و اموال خود از طریق 
مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اســناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان 
حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 99/08/05 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و 
یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
1- دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در زاینده رود- کله مسیح- محله پردیس (تفکیکى شهردارى 

زاینده رود) پالك 15 و 16
2- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواســت- بلوار جانبازان خیابان شهید غالمى 

(سنگبرى سابق) کوچه 6 مترى
3- یک دستگاه مخزن ذخیره سوخت 40 هزار لیترى

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمى استان اصفهان 
اقدامات این اداره کل در حوزه هاى مختلف را تشریح کرد.

 مهنــدس غالمحســین خانى دربــاره تهیــه و اجراى 
طرح هاى هادى روستایى گفت: تهیه 1023 طرح هادى 
روستایى در 919 روستاى باالى20خانوارو 104 روستاى 
زیر 20خانوار از جمله اقدامات این بنیاد در استان اصفهان 

بوده است.
 وى با اشاره به بازنگرى طرح هاى هادى روستایى افزود: 
در این راســتا تعداد 541 بازنگرى طرح هادى روســتایى 
در537 روســتاى باالى20خانــوار و 4 روســتاى زیــر 
20خانوار مورد توجه قرار گرفته اســت. خانى همچنین به 
اجراى تعداد 928 طرح هادى روســتایى در832 روستاى 
باالى20خانوار و 96 روســتاى زیر 20خانوار نیز اشــاره 

کرد. 

صدور اســناد مالکیت روستایى شهرى و 
روستایى

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان در 
بخش دیگرى از سخنانش گفت: تاکنون حدود 237هزار 
جلد و برگ سند مالکیت روستایى و شهرى صادر شده است 
که از این تعداد، در سال1398 تعداد 4549 برگ سند شهرى 
و 2944 برگ سند روســتایى و مجموعًا 7493برگ سند 
صادر شده است. وى تصریح کرد در سالجارى هم تا کنون 
مجموعًا 2132برگ سند شامل 1305برگ سند شهرى و 

827 برگ سند روستایى صادر شده است.

اجراى آسفالت معابر روستایى
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمى استان اصفهان 
همچنین با اشــاره به یک دهه فعالیت این بنیاد در اجراى 
آسفالت معابر روستایى گفت: بنیاد مسکن از سال 1388 تا 
پایان سال 1397 نسبت به آسفالت 7 میلیون و 490 هزارمتر 

مربع در سطح 765 روستا اقدام کرده که این اقدام با استفاده 
از 78 هزار تن قیر رایگان و همیارى مردم عزیز روستاها و 

اعتبارات دهیارى انجام شده است.
خانى گفت: براى ســال 1398 نیز قیــر رایگان بصورت 
ریالى معادل 256 میلیارد ریال مصوب شــده که تاکنون 
146/632 میلیارد ریال اعتبار براى 115 روستا تخصیص 

داده شده است.

پایان ماموریت بازسازى مناطق سیل زده 
پلدختر 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان با بیان 
این که ماموریت بازسازى مناطق سیل زده پلدختر به پایان 
رسیده است تصریح کرد: در پى بارش هاى نوروز سال 1398 
و وقوع سیل در بسیارى از مناطق شمالى، جنوبى و غربى 
کشور از جمله شهرستان پلدختر در  استان لرستان، جهت 
تسریع در امر بازسازى این شهرستان، کار بازسازى این شهر 
و چندین روستاى حومه آن بر عهده بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى اســتان اصفهان قرار گرفت که این اداره کل بعد 

از اتمام امور کارشناسى، بازسازى و مقاوم سازى واحدهاى 
خسارت دیده را آغاز کرد و با موفقیت به پایان رساند.

بازسازى مناطق سیل زده استان اصفهان 
خانى با اشاره به ورود بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان 
اصفهان به بازسازى مناطق ســیل زده در این استان نیز 
گفت: بعد از وقوع سیل سال گذشــته در استان اصفهان، 
این بنیاد نسبت به احداث تعداد 2080 واحد با تسهیالتى 
معادل 168,500 میلیون ریــال و تعمیر تعداد 1694 واحد 
با تســهیالتى معادل 186,000 میلیون ریال اقدام کرد. 
همچنین پرداخت مبلغ 460,610 میلیــون ریال بعنوان 
بالعوض به تعداد 6839 فقــره در قالب بالعوض تعمیر، 
احداث و معیشــت و نیز توزیع 13587 تن سیمان رایگان 
جهت واحدهاى احداثى در دستور کار بنیاد مسکن انقالب 

اسالمى استان اصفهان قرار گرفت.

تسهیالت مسکن روستایى
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمى استان اصفهان 

پیرامون ارائه تسهیالت مسکن روستایى هم گفت: از سال 
1384 تاکنون تعداد 79619 فقره تســهیالت تخصیص 
یافته که  59 هــزار و 905مورد انعقاد قــرارداد و  57 هزار 
و244 واحد پایان کار داشتیم. وى اضافه کرد: در سال 1398 
تاکنون تعداد 7665 فقره تسهیالت معرفى به بانک شده که 
4316 فقره منجر به انعقاد قرارداد شده و تعداد 2291 واحد 

به مرحله پایان کار رسیده است. 
به گفته خانى، تاکنون 306,600 میلیون ریال اعتبار جهت 
تسهیالت مسکن روســتایى 98 به بانکهاى عامل ابالغ 

شده است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمى استان اصفهان 
تصریح کرد: از سال 1384 تاکنون تعداد 5781 واحد مسکن 

روستایى در سطح استان انبوه سازى شده است.

تفاهمنامه ها
خانى با اشاره به تفاهمنامه هاى مشترکى که توسط بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان با طرف هاى 
دیگر منعقد شده اســت گفت: این تفاهمنامه ها شامل  

طرح تامین 3000 مســکن محرومان اصفهان، طالب
(18واحد مســکونى)،  ایتــام(54 واحد مســکونى) و 

بهزیستى( 122 واحد مسکونى) بوده است.
خانى در همین راستا از ســاخت 4150 واحد مسکونى 
براى محرومان در قالب تفاهمنامه اى توســط سازمان 
برنامه و بودجــه، بنیاد مســکن و کمیته امــداد امام 

خمینى(ره) در استان اصفهان خبر داد.
وى اظهــار کرد: در تاریــخ پنجم تیرماه ســال جارى 
تفاهم نامه اى بین ســازمان برنامه و بودجه، استاندارى 
اصفهان، بنیاد مســکن و کمیته امداد امام خمینى(ره) 
امضا شد و بر اساس آن مقرر شد سه هزار واحد مسکونى 
در قالب تفاهم نامه تأمین مسکن محرومان توسط بنیاد 

مسکن ساخته شود.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
افزود: در قالب این تفاهم نامه ســازمان برنامه و بودجه 
براى هر خانوار 30 میلیون تومان کمک بالعوض، بنیاد 
مسکن براى هر خانواده 50 میلیون تومان تسهیالت با 
کارمزد پنج درصد و خدمات مهندســى رایگان از قبیل 

تهیه نقشه هاى معمارى و سازه و نظارت، استاندارى نیز 
پروانه رایگان و پیگیرى و هماهنگى با دســتگاه هاى 
اجرایى مربوطه از جمله ادارات بــرق و آب و فاضالب 

ارائه مى شود.
خانى گفت: 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 گفــت: تمرکــز اجراى ایــن طرح نیز بیشــتر در 
شهرســتان هاى غربى و سمیرم اســت زیرا واحدهاى 
مســکونى بیشــترى در ایــن مناطــق مــورد نیاز

 است.

طرح اقدام ملى مسکن
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
درباره اجراى طرح اقدام ملى مســکن نیــز گفت: در 
شــهرهاى زیر 100 هزار نفر جمعیــت، برنامه ریزى 
جهت احداث 7028 واحد شــامل 4303 واحد در قالب 
پروژه هاى انبوه سازى و 2725 واحد در قالب واگذارى 

گروهى  انجام شده است. 
وى با اشاره به اراضى واگذار شــده از طریق اداره کل 
راه و شهرسازى  گفت: برنامه ریزى جهت احداث 210 
واحد در اراضى متعلق به بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
به انجام رســیده و  تاکنون نقشــه هاى اجرایى 3676 
واحددر قالب فاز 1 و 2 طراحى و براى 3463 واحد پروانه 

ساختمانى صادر شده است. 
وى افزود: مشارکت در احداث 1200 واحد با همکارى 
شرکت عمران شهر جدید بهارســتان از دیگر اقدامات 
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان بوده است. 

روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان

تشریح اقدامات بنیاد مسکن  انقالب اسالمى استان اصفهان


