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وزیر اقتصاد گفت: من این نگرانــى را دارم که عده اى 
با برنامه ریزى قصد دارند سهامداران را وادار به فروش 
ســهام خود کنند تا با ایجاد فضاى روانى، مشکالتى را 

ایجاد کنند. 
فرهاد دژپسند گفت: من همیشه از همه سرمایه گذاران 
در بورس که قصد ورود یا خروج از این بازار را دارند این 

سه خواهش را داشته و دارم؛ مطالعه، مشاوره و معامله.
وزیر امور اقتصادى و دارایى افزود: االن که بحث خروج 
از بازار سرمایه مطرح است این تأکید را دارم که سهام، 
دارایى شماســت و این دارایى را نباید در معرض «بیا 
بخر» قرار داد. عبارت بیا بخر ســبب مى شــود ارزش 

واقعى دارایى و سهام آنها مشخص نشود.
وى با تأکید بر اینکه من هیچ گونــه اختیارى ندارم که 
به ســهامداران بگویم بخرید یا بفروشید؛ اما خواهش 
مى کنــم در مورد فــروش دارایى خــود حداکثر دقت 

خود را بکنند.
وزیر اقتصاد و دارایى خطاب به آن دسته از سهامدارانى 
که در صف هاى فروش قرار مى گیرند، تصریح کرد: چرا 
سهام و دارایى خود را در معرض فروش قرار مى دهید که 
عرضه زیاد شود و خریداران فکر کنند هنوز موقعیت آن 
را دارند که در قیمت هاى پایین تر سهام سرمایه گذاران 

را در تور بیاندازند.

بر اساس اعالم سخنگوى دولت، مهلت ثبت نام تسهیالت 
حمایتى کرونا تا آخر مهر ماه تمدید شده است تا فرصت 
دیگرى در اختیار کســب و کارهاى آسیب دیده از کرونا 
قرار داده شــود. پرداخت تســهیالت حمایتى به کسب 
و کارهاى آســیب دیده از کرونا از جمله سیاســت هاى 
وزارت کار است و بر این اساس 14 رسته شغلى منتخب 
که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده 
و داراى لیست بیمه در قالب کارفرمایى یا خویش فرمایى 
بودند، براى استفاده از تسهیالت مذکور به سامانه کارا به 
نشانى kara.mcls.gov.ir مراجعه و مراحل ثبت نام 

خود را دنبال کردند.

مهلت ثبت نام دریافت تسهیالت حمایتى کرونا پیش از 
این دوبار از سوى کارگروه مقابله با پیامدهاى اقتصادى 
ناشى از شیوع کرونا تمدید شده و روز گذشته به پایان رسید 
اما على ربیعى، سخنگوى دولت از تمدید زمان پرداخت وام 
به مشاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهرماه و وام ودیعه 

مسکن تا پایان دى ماه خبر داد.
 مطابق آخرین آمارها، بیش از 490 هزار متقاضى در سامانه 
کارا ثبت نام کردند که بیشترین تسهیالت پرداخت شده در 
میان رسته هاى کسب وکارهاى آسیب دیده از کرونا متعلق 
به رانندگان، معلمان دبستان، بخش حمل و نقل عمومى 

و آرایشگاه ها بوده است.

برخى دنبال
 ُبزخرى هستند

ثبت نام وام کرونا
 تمدید شد

عبدالوهاب شهیدى
 99 ساله شد

   ایلنا | نود و نهمین زادروز عبدالوهاب شهیدى، 
هنرمند شناخته شده موسیقى با حضور مدیرعامل 
مؤسسه هنرمندان پیشکسوت گرامى داشته شد. 
سیدمحمد طباطبایى، مدیرعامل این مؤسسه و دبیر 
شوراى ارزشیابى هنرمندان، نویسندگان و شاعران 
کشور با حضور در منزل عبدالوهاب شهیدى تولد 
نوازنده پیشکســوت عود و خواننده پیشکسوت 

موسیقى سنتى ایرانى را تبریک گفت./2975

سهام عدالت بهتر است یا 
ملک و طال؟ 

   فــارس | یک کارشناس بازار سرمایه گفت: 
مردم به سرمایه گذارى در بورس با نگاه بلندمدت 
اقدام کنند و نگهدارى سهام عدالت حتى از خرید 
ملک و طال بازدهى بیشــترى خواهد داشــت. 
مصطفى امید قائمى گفت: توصیه مى کنیم، مردم 
سهام عدالت خود را در شرایط رکود نفروشند، اگر 

بازار رونق پیدا کرد، آنگاه بفروشند./2976

پیش بینى آینده تورم
   فارس | نرخ تورم ساالنه شهریور ماه 1399 
براى خانوارهاى کشــور نســبت به مرداد ماه با 
0/2 درصد افزایش به 26 درصد رسید. طبق این 
گزارش، میزان افزایش ماهانه قیمت ها نشان از 
تورم باال داشته و حتى شیب آن کند یا نزولى نشده 
که بتوان نســبت به کاهش نرخ  تورم در ماه هاى 
آینده امیدوار بود. طبق آمار، در شهریور ماه مردم 
34/4 درصد نسبت به شهریور سال 98 بیشتر باید 

هزینه کنند. /2977

سالم بر فرانکفورت!
   ایســنا | با توقــف پروازهــاى «هما» به 
فرودگاه هاى فرانکفورت و هامبورگ، پس از چند 
ماه مذاکره، سرانجام با پیگیرى سازمان هواپیمایى 
کشورى مجوز برقرارى مجدد پروازهاى «هما» 
از سوى ســازمان هواپیمایى کشــورى و وزارت 
بهداشت کشور آلمان صادر شد و اولین پرواز بعد از 
پنج ماه وقفه، در روز 12 مهرماه سال جارى انجام 
مى شود. براســاس برنامه ریزى، پرواز «هما» به 
مقصد فرانکفورت در روزهاى شنبه و چهارشنبه هر 

هفته انجام مى شود. /2978

کشف 3 رأس آهو
 در یک منزل

   تابناك | معاون محیط طبیعى اداره کل حفاظت 
محیط زیست خوزستان از کشف سه رأس آهو در 
یک منزل در اهواز و تحویــل به اداره کل حفاظت 
محیط زیست خبر داد. ســیدعادل موال گفت: با 
توجه به شرایط دســت آموز بودن این آهوان کار 
نمونه بردارى از آنها در حال بررسى است و این آهوان 
براى بازگشت به طبیعت باید حداقل دو ماه دور از 

انسان و در شرایط طبیعى نگهدارى شوند./2979

سیمکارت «شاد» نداریم!
   خانــه ملت | وزیــر ارتباطــات به تازگى 
درباره اینکه چرا با وجود دستور رئیس جمهورى، 
سیمکارت دانش آموزى رایگان توزیع نشده است، 
گفت: نه ســیمکارت رایگان توزیع شد و نه آقاى 
رئیس جمهــورى چنین دســتورى را صادر کرد. 
یکى از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس جمهور 
نامه اى نوشــته  بود که در بحث عدالت آموزشى 
تســهیالتى را در نظر بگیرید و رئیس جمهورى 
این نامه را براى بررســى و اقــدام الزم به وزارت 
ارتباطات ارجاع داد، این ارجاع به معناى دســتور 
اجرا نبود. لزومى ندارد ســیمکارت رایگان توزیع 
شود چراکه همه ســیمکارت هاى فعلى قابلیت 
تبدیل به ســیمکارت کودك و اتصال به شــبکه 

«شاد» را دارند.

واکنش تند کامران
   رویداد24 | حســن کامران دستجردى، نماینده 
سابق مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى در پیامى 
تصویرى به درخواست نماینده مجلس مبنى بر دریافت 
ماشین، واکنش تندى نشــان داد و گفت: در هفته دفاع 
مقدس خجالت از جانبازان انقالب بکشید، انقالبى عمل 

کنید و توجیه نکنید./2980

ما وارد جنگ بزرگى
 شده ایم

   ایســنا | حجت االسالم و المســلمین حسن 
روحانى در جلســه دیروز هیئت دولت با بیان اینکه 
امروز در یک جنگ اقتصادى هســتیم، گفت: مردم 
این جنگ را باور کنند؛ البته در جنگ هم شکست و 
هم پیروزى وجود دارد. ما ابتدا باید باور کنیم در یک 
جنگ هستیم و همچنین باور کنیم که بار جنگ تنها 
بر دوش دولت نیســت؛ نباید عده اى کنار بنشینند و 
بگویند اگر دولت آن گونه رفتــار مى کرد بهتر بود. 
ما وارد جنگ بزرگى شده ایم و پیروز مى شویم، البته 
مردم باور کردند در جنگ هستیم و مسئوالن هم باید 

کنار هم باشند./2981

بازى «جورج فلوید» را 
بسازید

   شبکه اطالع رسانى راه دانا | فرمان آغاز 
مرحله نهایى دومین رویداد سراســرى تولید محتواى 
دیجیتال بسیج با ارائه ســوژه از سوى معاون هماهنگ 
کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمى صادر شد. سردار 
نقدى در این رویداد با ارائه سه سوژه به تیم هاى حاضر 
که از سراسر کشور برگزیده شده اند، از آنها خواست تا بر 
اساس این سوژه ها اقدام به تولید محتوا کنند. سوژه بازى 
موبایلى با موضوع نجات «جورج فلوید»، سوژه پویانمایى 
با موضوع صحنه ورود نیروهاى مقاومت به بیت المقدس 
و سوژه نرم افزار کاربردى نیز با موضوع نرم افزارى براى 

دعا، ارائه شد.

رئیس نظام پزشکى هم 
کرونایى شد 

   فارس | محمدرضا ظفر قندى، رئیس کل سازمان 
نظام پزشکى با تشــخیص ابتال به بیمارى کرونا براى 
بررسى بیشتر شرایط عمومى و درمان هاى تکمیلى در 
بیمارستان بسترى شد. بر اساس اعالم روابط عمومى 
سازمان نظام پزشکى حال عمومى وى رضایت بخش 

است./2982

ِسمت جدید قالیباف 
   مهــر | نماینده مردم تهران در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشاره به انتخاب اعضاى فراکسیون نیروهاى 
انقالب اســالمى، گفت: محمد باقر قالیباف به عنوان 
رئیس این فراکسیون انتخاب شد. مجتبى توانگرگفت: 
همچنین حجت االسالم نصرا... پژمانفر و حجت االسالم 
میرتاج الدینى به عنوان نواب رئیس فراکسیون نیروهاى 

انقالب اسالمى انتخاب شدند.

وزیر دو تابعیتى؟!
   ایســنا | رئیــس کمیســیون امنیــت ملــى و 
سیاســت خارجى مجلس شوراى اســالمى گفت: دو 
تابعیتى بودن علیرضا رزم حســینى، وزیر پیشنهادى 
صمت کذب محض اســت. حجت االســالم مجتبى 
ذوالنــورى اظهار کــرد: بنــده در دوره دهم مجلس 
شــوراى اســالمى، عضو گروه تحقیق و تفحص از 
دوتابعیتى ها بــودم. به عنوان عضو گــروه تحقیق و 
تفحص از دوتابعیتى ها در مجلس دهم و اکنون به عنوان 
رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اســالمى اعالم مى کنم که طبق بررسى هاى 
انجام شــده در هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس، دو تابعیتى بودن 

وزیر پیشنهادى صمت کذب محض است.

خبرخوان

مسئله انتقال پایتخت سیاســى ایران از جمله مسائل پر 
حاشیه و جنجال برانگیزى است که به رغم پیگیرى هاى 
فــراوان آن در دولت هاى مختلف، همچنان حل نشــده 
باقى مانده و هیچیــک از دولت هاى بعد از انقالب، عمًال 
نتوانستند آن را اجرا کنند اما این روزها خبر مى رسد قرارگاه 
خاتم االنبیاء(ص) اعالم کــرده بدون دریافت هیچ پولى 
مى تواند این کار را انجام دهد. ابوالفضل ابوترابى، نماینده 
نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى منطقه انتخاب شده 
براى تأسیس پایتخت سیاسى- ادارى جدید را «محرمانه» 
دانســت، اما گفت: این منطقه اصفهان نیست. پنج شش 

مکان براى این کار «در حــد اولیه کارهاى اولیه» در نظر 
گرفته شــده اســت. مرتضى طالیى، نایب رئیس سابق 
شوراى اسالمى شهر تهران درباره انتقال پایتخت از تهران 
گفت: به نظر من بهترین راه حل این اســت که پایتخت 
سیاسى و ادارى را اگر مى خواهیم منتقل کنیم به اطراف 
ساوه انتقال دهیم یعنى شــهرك سیاسى بسازیم تا تمام 
دستگاه هاى ادارى، وزارتخانه ها و... به آنجا منتقل شوند. او 
افزود: تمام شهرهاى بزرگ مانند شیراز، اصفهان، اهواز و... 
دچار معضالتى هستند و نمى توان پایتخت را به آن استان ها 

انتقال داد چون دچار مشکالت عدیده مى شوند.

پایتخت سیاسى-ادارى جدید، اصفهان نیست

مدیرعامل باشگاه اســتقالل که قصد خروج از کشور را 
داشت به دلیل به همراه داشتن مقدار زیادى ارز در فرودگاه 

مورد بازجویى قرار گرفت!
احمد سعادتمند سه شــنبه شــب به همراه قیم معاون 
بین الملل باشگاه و دو نفر از همراهانش قصد سفر به قطر و 
اضافه شدن به اردوى استقالل را داشت. ظاهراً مدیرعامل 
اســتقالل همراه خود مبلغ قابل توجهى دالر به همراه 
داشــت که براى خروج آن از کشور مجوز نگرفته بود. به 
همین دلیل، او و دیگر افراد همراهش را به اتاق بازجویى 
بردند. پس از مدتى، سعادتمند با توضیح، وساطت و تعهد 
دادن راهى قطر شد، اما قیم معاون باشگاه تا ساعت 3 و30 

دقیقه بامداد دیروز در فرودگاه به سر برد.
پلیس فرودگاه پس از وساطت و تعهد مدیرعامل استقالل 
بخشى از پول را مجوز مى دهد که با خود به قطر ببرد، اما 
بقیه پول به تعزیرات تحویل داده مى شود تا بررسى شود 

که ماجراى خروج این همه ارز از کشور چه بوده است.
طبق قوانین هر فرد حقیقى و حقوقى تا اندازه اى مى تواند 
ارز به همراه داشته باشد و بیشتر از آن، نیاز به مجوز بانک 
مرکزى دارد اما سعادتمند مجوز نگرفته بود و اقدام او به 

نوعى قاچاق ارز محسوب مى شد.
«تسنیم» در این باره نوشت: مدیران باشگاه براى رهایى 
از این مشــکل با یکى از اعضاى هیئــت مدیره تماس 
مى گیرند، اما آیا بهتر نبود مدیرعامل اســتقالل قبل از 
سفر براى خروج ارز و راهکار آن هم مشورت مى کرد؟ آیا 

مدیرعامل استقالل نمى دانسته براى خروج ارز از کشور 
باید مجوز بگیرد؟ آیا باشگاه مشاور حقوقى و بین الملل 
ندارد که جلوى این اتفاقات را بگیرد؟ چطور ممکن است 
مدیرعامل باشگاهى مثل استقالل بدون توجه به قوانین 

حاکم بر کشور دست به چنین اقدامى بزند؟
هنوز مشخص نشــده که دلیل همراه داشتن مبلغ دالر 
قابل توجه چه چیزى بوده است. ضمن اینکه، بانک هاى 
داخل کشور مشــکلى براى حواله به کشورهایى چون 

قطر ندارند. باید از وزارت ورزش و جوانان و هیئت مدیره 
استقالل پرســید که چطور مدیرعامل باشگاه دست به 
چنین ندانم کارى هایى مى زند و حتــى با الفباى قوانین 

آشنا نیست؟

باالترین مقام اجرایى باشگاه استقالل متهم به قاچاق ارز شد!

آقاى مدیرعامل! شما چرا؟

رئیس جمهــور آمریکا ضمن به ســخره گرفتن نامزد 
دموکرات ها در انتخابات ریاســت جمهورى 2020 به 
دلیل استفاده از ماسک در بحبوحه پاندمى کرونا مدعى 
شد که رقیب دموکراتش در حقیقت با ماسک زدن قصد 

دارد جراحى پالستیکش را بپوشاند.
«دونالد ترامپ» که در دوران پاندمى کرونا 
به ندرت ماســک به صورت زده است در 
جریان یک ســخنرانى انتخاباتى در شهر 
پیتسبرگ واقع در ایالت پنسیلوانیا گفت: 
منظورم این اســت که اگر «جو بایدن»، 
نامــزد دموکرات ها در انتخابــات نوامبر 
مى خواســت صورت خود را بپوشاند چرا 
آن همه پول خرج جراحى پالستیک کرد؟

وى افزود: بایدن چه مردم دورش باشند چه 
100 یارد با نزدیک ترین آدم فاصله داشته 
باشد، دوست دارد ماسک بزند. من درباره 

نحوه حضور او در مناظرات کنجکاو هستم. در آنجا فقط 
من و بایدن خواهیم بود. آیا در آنجا نیز بایدن با ماسک 
وارد خواهد شد؟ سئوال اینجاست که آیا بایدن در جریان 
مناظرات ماسک خود را کنار مى گذارد یا خیر؟ ترامپ 
مدعى شد: من هر جا که ضرورى بدانم ماسک مى زنم 
اما بایدن ماسک مى زند چرا که این کار به او احساس 

راحتى مى دهد.
وى افزود: هر زمان که الزم باشــد ماسک مى زنم اما 
هنگامى که ســخنرانى مى کنید و نزدیک ترین فرد به 

شما خود شما هســتید، دیگر چرا باید ماسک بزنید؟ 
بایدن عادت دارد هنگام سخنرانى ماسک خود را درآورد 
و آن را از یک گوشش آویزان کند. او این گونه احساس 

راحتى مى کند. 
این نخســتین بار نیســت که ترامپ بایدن را به دلیل 

ماسک زدن در جریان پاندمى کرونا به سخره مى گیرد. 
اوایل ماه جارى میالدى، ترامپ در جریان سخنرانى در 
جمع طرفدارانش در پنسیلوانیا با لحن تمسخرآمیزى 
تأکید کرد که بایدن بیش از هر کس دیگرى دوست دارد 
که ماسک بزند. وى گفت: تا به حال کسى را ندیده ام که 

تا این حد ماسک دوست داشته باشد.
ترامپ و بایدن قرار اســت طى هفته آینده در آستانه 
انتخابات ریاست جمهورى در نخستین مناظره از سه 

مناظره تلویزیونى شرکت کنند.

«ترامپ»: «بایدن» براى پوشاندن 
جراحى پالستیک صورتش ماسک مى زند!

چند روزى است که مسئوالن هشدار هاى الزم در مورد 
شروع موج سوم کرونا در کشور را مى دهند. با آغاز این 
موج، قطعًا تقاضا براى مواد شــوینده افزایش خواهد 
یافت و این در حالى اســت که قیمت این محصوالت، 
یکى دو ماهى اســت افزایش یافته و زمزمه هایى در 
مورد افزایــش قیمت مجدد محصوالت شــوینده به 

گوش مى رسد.
از اواخر بهمن ماه ســال گذشته بود که شیوع ویروس 
کرونا در ایران تأیید و همین موجب شــد، تقاضا براى 
برخى کاالهاى بهداشتى، از جمله مواد شوینده افزایش 
یابد. این افزایش تقاضا موجب شد تا هزینه هاى مواد 

شوینده در سبد مصرفى خانوار افزایش یابد.
این روز ها که گفته مى شود، کشورمان وارد موج سوم 
کرونا شده است، قطعًا نیاز مردم در این شرایط به مواد 
شوینده بیشتر نیز خواهد شد؛ اما شنیده ها حکایت از آن 
دارد که برخى اقالم شوینده به صورت چراغ خاموش 

افزایش قیمت داشته اند.
اما همان گونه که رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد 
شوینده اعالم کرده، اگر دالر گران شود، طبیعى است 
که نرخ این اقالم نیز تغییر کند! اما قیمت مواد شوینده 

چه ربطى به دالر دارد؟
طبق گفته کارشناســان، هم اکنون 80 درصد از مواد 
اولیه تولید شــوینده ها در داخل ایران تولید مى شود، 
اما نکته مهم اینکه تولید همین مواد اولیه نیازمند مواد 
دیگرى است که آن مواد وارداتى اســت. براى مثال 
شیره نارگیل از مالزى وارد مى شود و در تولید تگزاپون 
که پرمصرف ترین ماده اولیه در شوینده هاست به کار 
مى رود. زمزمه هایى شنیده مى شود که در صورت ادامه 
روند افزایش قیمت ارز و ســخت تر شدن تأمین مواد 
اولیه، احتماًال قیمت مواد شوینده یک بار دیگر افزایش 
یابد که باید منتظر ماند و دید کــه این زمزمه ها تا چه 

اندازه مى تواند صحت داشته باشد./2974

موج جدید گرانى مواد شوینده استارت خورد؟ 

پلیس هند به تازگى توانســته فردى را دستگیر کند که با 
تحصیالت پنجم دبستان خودش را جاى دکتر متخصص 
جا زده بود. اطالعات منتشرشده جدید حاکى از آن است که 
یک دکتر در هند توانسته با سن 23 سال در 16 بیمارستان 
مختلف خدمت کند و همچنین طى شیوع ویروس کرونا 
در خدمات مختلف دولتى شرکت داشته باشد. همانطور که 
مشخص است، ادعاى دکتر بودن با سابقه فعالیت در 16 
بیمارستان بیش از آن است که از یک پسر 23 ساله برآید. 
این مسئله توجه پلیس را به خود جلب کرده بود و در تاریخ 
10 ســپتامبر، دولت هند به کالهبردارى هاى این دکتر 

قالبى پى برد. طى تحقیقات صورت گرفته مشخص شد 
وى دو همســر دارد که هیچ کدام از وجود دیگرى با خبر 
نیستند. «تجا»، کالهبردار مذکور همچنین به افراد زیادى 
بدهکار بود و از پرداخت بدهى خوددارى مى کرد. تعجب 
پلیس هند و شاکیان این فرد زمانى افزایش یافت که متوجه 
شدند تجا تنها تا کالس پنجم دبستان درس خوانده است. 
تحقیقات بیشتر پلیس باعث شد پدر وى و پنج تن دیگر که 
به او در دریافت مدارك قالبى کمک کرده اند نیز دستگیر 
شوند. گفتنى است؛ تجا در سال 2016 نیز به دلیل تظاهر 
به پلیس بودن دستگیر شده و مورد جریمه قرار گرفته بود.

بازداشت دکتر قالبى با مدرك پنجم ابتدایى!

حمید ســپیدنام یا «مسترتســتر» از جمله چهره هاى 
اینستاگرامى است که وارد ســینما هم شده و در فیلم 

«پاســتاریونى» به تهیه کنندگى بیتا منصورى (همسر 
ابوالحسن داوودى) ایفاى نقش داشته است.

«مسرتســتر» در گفتگویى که بهانه اش فاش کردن 
دســتمزد وى بوده مى گوید: «مــن نمى توانم درآمد 

خود را بیان کنم. بابت این بایــد مالیات به اداره مالیات 
پرداخت کنم. مالیات را حســاب مى کننــد، 9 درصد 
ارزش افزوده و مالیات ها را 
براســاس فاکتورهایى که 
وجود دارد پرداخت مى کنیم 
و هیچ درآمدى نداشته ام که 

مالیاتش را نداده باشم!»
«مسترتســتر» دربــاره 
روال معرفــى رســتوران 
گفت: «بــدون هماهنگى، 
کارشــناس ما به صورت 
ناشــناس بــه رســتوران 
مــى رود. غذاى خــود را 
مى خورد و بیرون مى آید و به 
من مى گوید تبلیغ این رستوران را انجام دهم یا خیر. به 
کارشناسم اعتماد 100 درصد دارم. ایشان استاد دانشگاه 
هستند و قبل از من غذا را تست مى کنند و اگر مورد تأیید 

باشد من آن را معرفى مى کنم.»

ادعاهاى «مسترتستر» که از سینما هم سردرآورده!
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منظومه اى از خاك و خون 
لوح فشرده «منظومه خاك و خون» با صداى پیمان 
کالنتر معتمدى، پنجم مهرماه به مناسبت بزرگداشت 
هفتـه دفاع مقـدس رونمایى  مى شـود. مدیـر مرکز 
اصفهان شناسى و خانه ملل با بیان این خبر گفت: این 
برنامه توسط مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل وابسته 
به سـازمان فرهنگى اجتماعى ورزشـى شـهردارى 
اصفهان  با همکارى فرهنگسـراى پایـدارى برنامه 
ریزى شـده که در آن پیمـان کالنتر معتمـدى تمام 
اشعار کتاب «منظومه خاك و خون» را که در سال 96 
به چاپ رسیده است به صورت حماسى مثل شاهنامه 
مى خواند. رضوان پورعصارافزود: این مجموعه شعر 
در وصف وقایع خرمشهر از آغاز جنگ تا آزادسازى و 
بررسى نقش اصفهانى هاى فاتح آزادسازى خرمشهر، 

سروده شده است.

اختصاص60 موقوفه 
به عزادارى

60واقـف نیـک اندیـش در شهرسـتان ناحیـه یک 
اصفهان نیت وقـف خودرا به عزادارى حضرت سـید 
الشـهدا اختصاص دادند.  رئیـس اداره اوقـاف وامور 
خیریه شهرسـتان اصفهان ناحیه یک  بـا بیان اینکه 
60موقوفه از موقوفـات ناحیه یک اصفهـان  مربوط 
به عزادارى  ابا عبدا...(ع) ویاران باوفایش است،گفت: 
محرم امسـال ، محرم سـردار سـلیمانى بود  در همه 
بنرهـا ثمتال مبـارك این شـهید واالمقام درج شـد. 
حجت االسالم اصغر توسلى اظهار کرد: نماد کار اوقاف 
در طول سـال در مـاه محرم و صفر اسـت، همچنین 
60موقوفه از موقوفات شهرستان اصفهان ناحیه یک  
مربوط به ابا عبدا... (ع) است.گفتنى است 600 میلیون  
ریال از عواید موقوفات ناحیه یک  شهرستان اصفهان  
با نیـت مصارف برگـزارى روضه خوانى سیدالشـهدا 

هزینه شد.

ابتال به هارى گزارش نشده
سـخنگوى دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهـان در 
خصوص اخبار منتشـر شـده مبنـى بر افزایـش ابتال 
به هارى در شهرسـتان سـمیرم اظهار کـرد: طى دو 
ماه گذشـته آمار حیوان گزیدگى و تماس با حیوانات 
مشـکوك بـه هـارى در شهرسـتان سـمیرم رو بـه 
افزایش بـوده اسـت. آرش نجیمى با تاکیـد بر اینکه 
تاکنـون هیچ گونـه مورد ابتـال به بیمارى هـارى در 
انسان در شهرسـتان سـمیرم مشاهده نشـده است، 
ادامه داد: افـرادى کـه در تماس با حیوانات وحشـى 
و مشـکوك بوده اند طى سه مرحله واکسـینه شده و 
در صورت نیاز، سـرم ضد هارى به افراد تزریق شـده 

است.

افزایش سرسام آور قیمت 
کود فسفاته

معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: افزایش چنـد برابرى قیمت کودهاى 
فسـفاته و ازته کشـاورزان اصفهانى را نگـران کرده 
اسـت. اصغر رستمى با اشـاره به افزایش چند برابرى 
کود فسفاته اظهار کرد: با تخصیص ارز نیمایى و حذف 
یارانه افزایش قیمت در کود شـیمیایى حاصل شـده 
اسـت که موجبات نگرانى کشـاورزان را براى کشت 
پاییزه به همراه داشته اسـت. وى گفت: این اطمینان 
خاطـر را بـه کشـاورزان اصفهانى مى دهیـم که این 

افزایش قیمت مدیریت خواهد شد.

دغدغه اصلى عینک سازان
نایب رئیس اتحادیه عینک سـازان اسـتان اصفهان 
گفت: با افزایش قیمت ارز در بازار و گرانى مواد اولیه، 
در حال حاضر کمبود قرنیه مهمترین دغدغه عینک 
سـازان اصفهانى است. حسـن سـیالنى اظهارکرد: 
متأسـفانه بـه علت سـنگ اندازى هـاى بسـیارى از 
دستگاه هاى دولتى در این حوزه نتوانستیم تولید قرنیه 
و لوازم مورد استفاده در صنعت عینک  سازى را بومى 
سـازى کنیم و از طرفى بـى مدیریتى دسـتگاه هاى 
اجرایى در کنترل واردات قرنیه به داخل کشور باعث 

کمبود آن در بازار و جوالن دالالن شده است.

خبر

سومین کارگروه تخصصى فرهنگى رسانه اى مدیریت 
مصرف آب، به میزبانى امور آب و فاضالب شهرســتان 
فریدن و در سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 

شهر داران برگزار شد.
در این جلسه رئیس اداره آموزش همگانى شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، هدف از برگزارى این کارگروه را 
برنامه ریزى براى برگزارى برنامه هاى فرهنگى آموزشى 
مدیریت مصرف آب با نگاه ویژه به شــرایط اجتماعى و 
فرهنگ بومى منطقه عنوان کرد و گفت: این شرکت به 
منظور نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف در کودکان 
به عنوان آینده سازان کشــور، تاکنون 11 دوره جشنواره 

«نخستین واژه» را با مشارکت سازمان آموزش و پرورش 
استان اصفهان برگزار کرده و براى سایر گروه هاى سنى 
نیز برنامه هاى متنوعى را در قالب دوره هاى آموزشــى، 

جشنواره ها و مسابقات فرهنگى اجرا کرده است.
محسن شفیعا ادامه داد: در شرایط کنونى رویکرد اجراى 
برنامه هاى فرهنگى و آموزشى شــرکت آبفا به سمت 

استفاده از فضاى مجازى سوق پیدا کرده است.
وى اظهار کرد: وظیفه چهره هاى فرهنگى و رسانه اى، 
جریان سازى در راستاى تنویر و اقناع افکار عمومى است 
و اطالع رسانى صحیح و دقیق به مردم نقش بسزایى در 

این زمینه ایفا مى کند.

در پى نشست مشــترك مدیران شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان با اعضاى هیئت رئیســه اتاق بازرگانى اســتان، 
زمینه هاى همکارى اتاق بازرگانى و پاالیشگاه بررسى شد و 

بر ارتباطات بیشتر  تأکید شد.
در این نشست مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
ضمن معرفى این شرکت به عنوان اولین شرکت پاالیشى 
در کشور از نظر تنوع تولید گفت: در این شرکت روزانه 12 
میلیون لیتر بنزین یورو 5 تولید مى شود و از طریق شرکت 
ملى پخش بین 16 استان کشور توزیع مى شود. همچنین تا 
اوایل سال 1400 با پایان یافتن واحد تصفیه گازوئیل، تمام 

20 میلیون لیتر تولید روزانه گازوئیل یورو خواهد شد.

مرتضى ابراهیمــى بابیان اینکه 85 درصــد تولیدات این 
شــرکت فرآورده اصلى و 15درصد فرآورده فرعى و ویژه 
است، ابراز امیدوارى کرد تمام مســئوالن استانى در یک 
مسیر و براى بهبود شرایط استان گام بردارند و در این راستا از 
صنایعى که در جهت اقتصاد استان و کشور فعالیت مى کنند، 

حمایت شود تا روزهاى بهترى براى اصفهان رقم بخورد.
مسعود گلشیرازى، رئیس اتاق بازرگانى نیز به گزیده اى از 
فعالیت هاى اتاق در جهت تقویت زیربناى توسعه اصفهان 
همچون مشارکت با پاالیشگاه در جهت تأمین آب مورد  نیاز 
از خلیج فارس و برنامه ریزى براى افتتاح نمایشگاه بین المللى 

استان در آبان ماه اشاره کرد.

انتقال بنزین یورو 5 از 
اصفهان به 16 استان کشور

  اصالح  در مدیریت مصرف آب 
با  اطالع رسانى صحیح

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهــان گفت: طرح 
توسعه شبکه دیتا و افزایش ظرفیت ارائه اینترنت در 

استان اصفهان در حال انجام است.
ناصر مشایخى در بازدید سر زده از اداره دیتا با اشاره 
به لزوم افزایش ســرعت و ظرفیت اینترنت ثابت در 
راستاى افزایش رضایتمندى مشترکین اظهار کرد: 
با توجه به شــرایط خاص کنونى و افزایش استفاده 
مشترکان از اینترنت پرســرعت خانگى براى انجام 
فعالیت هاى غیر حضورى، خدماتى، آموزشــى و... 

عملیات توسعه شبکه دیتا در سطح استان در دستور 
کار مخابرات منطقه اصفهان قرار گرفته است.

وى با تشــریح  عملیات توسعه شــبکه دیتا با هدف 
افزایش ظرفیــت ارائه اینترنــت ADSL خانگى به 
مشــترکان جدید افزود: با توســعه فنى مخابراتى و 
افزایش ظرفیت شــبکه دیتا، امــکان بهره مندى 
بیش از پیش مشترکان تلفن ثابت از شبکه اینترنت 
پر ســرعت خانگى ADSL  با سرعت و کیفیت بهتر 

فراهم خواهد شد.

هفتمین جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان 
شامل شهرستان هاى اردستان، شاهین شهر و میمه، 
نطنز، نجف آباد، اصفهان، نایین، خوانسار و خمینى 

شهر برگزار شد.
در این جلسه که باحضور مهندس خانى، مدیر کل بنیاد 
مسکن استان اصفهان و دیگر اعضا برگزار شد، طرح 
هادى و تعیین محدوده روســتاها به شرح ذیل مورد 

بحث و تبادل نظر و تصویب نهایى قرار مى گیرد: 
1- طرح هادى روستاهاى ســرهنگ آباد، امیدیه، 
ســلیمان آباد، دربــاغ و موغار از توابع شهرســتان 

اردستان.
2- طرح هادى روســتاى حســن ربــاط از توابع 

شهرستان شاهین شهر و میمه.

3-طرح هادى روستاى مزده از توابع شهرستان نطنز.
4-طرح هادى روســتاى دماب از توابع شهرستان 

نجف آباد.
5-طرح هادى روستاى کرچگان از توابع شهرستان 

اصفهان .
6-تعیین محدوده 15 روستاى شهرستان نایین شامل 
روستاهاى رسول آباد، سلطان نصیر، برزو، کافى آباد، 
فرح آباد، معصوم آباد، نوجوك، رحیم آباد، راحت آباد، 
کبر آباد، خرمدشت، موســى آباد، سیف آباد، هاشم 

آباد و فهیه. 
همچنین بررسى 48 مورد تصویب تغییر کاربرى از 
شهرستان  هاى شاهین شــهر و میمه، خمینى شهر 

و خوانسار مورد بررسى و تبادل نظر قرار مى گیرد. 

چهارم مهر ماه ســالروز افتتاح رســمى اولین کوره 
قوس الکتریکى در فوالد مبارکه اســت. مدیر ناحیه 
فوالدسازى و ریخته گرى مداوم فوالد مبارکه در این 
باره مى گوید: واحد فوالدسازى و ریخته گرى فوالد 
مبارکه با ظرفیت اسمى اولیه 2/4 میلیون تن اسلب 
در سال احداث شد و اولین ذوب آن در شهریور 1370 

از کوره شماره 4 به صورت آزمایشى تخلیه شد.
غالمرضا ســلیمى افزود: ازآنجاکه سایر تجهیزات، 
قســمت ها و واحدها در آن زمان تکمیــل نبود و در 
خط تولید قرار نداشت و نظام بهره بردارى نیز به طور 
گسترده و کامل استقرار نیافته بود، ناحیه فوالدسازى 
و ریخته گرى مداوم در دى ماه 1371 رسمًا همراه با 

سایر واحدهاى شرکت راه اندازى شد.
وى گفت: شرکت فوالد مبارکه در طى سالیان گذشته 
با انجام توســعه هاى متعدد در ناحیه فوالدســازى 
و ریخته گرى مــداوم، ظرفیت تولیــد را به  صورت 

گام به گام از 2/4 میلیون تن تختال در مرحله اول به 
3/2 میلیون تن و سپس به 4/2 میلیون تن، در مرحله 
بعد به 5/4 میلیون تن و در نهایت به 7/2 میلیون تن 

تختال در سال ارتقا داد.
ســلیمى تصریح کرد: راه اندازى ناحیه فوالدسازى 
و ریخته گرى مداوم با کمک کارشناســان ایتالیایى 
انجام شد، ولى نیروهاى متخصص و کارآمد شرکت 
فوالد مبارکه به سرعت و در دوره زمانى بسیار کمتر 
از میزان پیش بینى شــده، دانش فنى الزم را کسب 
کردند و بهره بردارى و تعمیــرات تجهیزات به طور 
کامل به تیم فوالد مبارکه محول شد و از آن زمان با 
درایت مدیران مجموعه و تالش و کوشش کارکنان و 
متخصصان این شرکت، محصوالت فوالد مبارکه از 
نظر کّمى و کیفى به نحو چشمگیرى افزایش یافت و 
به سرعت، حدود نیمى از تولید فوالد کشور را به خود 

اختصاص داد.

رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهان گفــت: پلیس 
راهنمایى و رانندگى این استان در صدد راه اندازى پلیس 
دوچرخه ســوار به صورت کیفى و برنامه ریزى شده در 

مناطقى از کالنشهر اصفهان است. 
ســرهنگ محمدرضا محمدى افــزود: پلیس راهور 
دوچرخه ســوار در محدوده هســته مرکزى و حاشیه 
رودخانه زاینده رود در کالنشــهر اصفهــان راه اندازى 
خواهد شد. وى با بیان اینکه اصفهان به شهر دوچرخه ها 
شناخته مى شود و نیاز است پلیس دوچرخه سوار در آن 
به صورت دائم راه اندازى شود، گفت : در مرحله نخست 
20 دستگاه دوچرخه براى نیروهاى پلیس راهور اصفهان 
تخصیص مى یابد و امیدواریم این امر تا یک ماه آینده 

محقق شود. محمدى با اشاره به اینکه در برهه اى از زمان 
گذشته، پلیس دوچرخه سوار در اصفهان بود، افزود: آن 
اقدام چندان با برنامه و دائم نبود و دوچرخه هاى مورد 
اســتفاده نیز کیفیت الزم را نداشــت درحالى که الزم 
است پلیس راهور دوچرخه ســوار در حد شعار و موقتى 
نباشد. وى با اشاره به اول مهر روز جهانى بدون خودرو 
نیز گفت: شمارى از نیروهاى پلیس راهور در این روز و 
همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس به طور نمادین 
در اصفهان دوچرخه سوارى کردند. محمدى افزود: الزم 
است مسیرهاى ویژه و امن براى آنها ایجاد شود درحالى 
که برخى مسیرهاى موجود در زمان حاضر در اصفهان، 

تکمیل نشده و ناقص است.

توسعه شبکه دیتاى مخابرات 

مصوبات جلسه کمیته تصویب و تعیین
 محدوده استان

پیشرفت هاى ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى 
مداوم فوالد مبارکه

پلیس دوچرخه سوار به اصفهان مى آید
هشدار درباره شــرایط فوق قرمز اســتان اصفهان کار را 
از مرزهاى این اســتان گذراند و حاال ســخنگوى وزارت 
بهداشت شــخصًا وضعیت اصفهان را وخیم اعالم کرده 
است. همزمان، استاندار اصفهان در نامه اى به وزیر کشور 
خواستار اعالم قرنطینه دو هفته اى در این استان شده است. 
روز گذشته سخنگوى وزارت بهداشت با بیان اینکه بروز 
موارد بسترى و مرگ و میر در استان اصفهان از میانگین 
کشور باالتر است، گفت: اعمال جراحى غیراورژانسى از روز 
شنبه پنجم مهر ماه تا اطالع ثانوى در استان اصفهان ممنوع 
اعالم شده است. دکتر سیما سادات الرى درباره وضعیت 
کرونا در اصفهان گفت: بعد از خیز بسیار شدید بیمارى در 
اسفند ماه سال گذشته در استان اصفهان و کاهش تدریجى 
در موارد ابتال و بسترى از فروردین تا هفته اول خرداد ماه 
ســال جارى، از نیمه دوم خرداد ماه نمــودار موارد ابتال و 
بسترى روزانه در این استان مجدداً روند صعودى به خود 
گرفته که این شیب صعودى همچنان در حال امتداد است.

وى افزود: در حال حاضر شهرستان هاى اصفهان، برخوار، 
چادگان، خمینى شهر، خوانسار، سمیرم، َفریدن، فریدون 
شــهر، فالورجان، لنجان و نجف آباد در این اســتان در  
وضعیت قرمز و شهرستان هاى بوئین و میان دشت، تیران 
و َکرَون، شاهین شهر و میمه، شهرضا، کاشان، مبارکه و 

نائین در وضعیت هشدار بیمارى قرار دارند.
الرى تأکید کرد: بروز موارد بسترى و مرگ و میر در استان 
اصفهان از میانگین کشور باالتر است. اکنون 1278 بیمار 
مبتال به کووید-19 در بیمارستان ها و مراکز درمانى استان 
اصفهان بسترى هستند که تعداد 216 نفر از این بیماران 
به دلیل شرایط بالینى نامناسب در بخش مراقبت هاى ویژه 

حضور دارند.
وى افزود: متوسط سن بسترى بیماران کرونایى از ابتداى 
شیوع بیمارى در استان اصفهان 57 سال گزارش شده است. 
در استان اصفهان ظرفیت بیمارستان هاى مرجع کرونا به 
سرعت در حال تکمیل است , اعمال جراحى غیراورژانسى 
از روز شنبه پنجم مهر ماه تا اطالع ثانوى در استان اصفهان 

ممنوع اعالم شده است.
وى ادامــه داد: بیشــترین میزان رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى در این اســتان در مراکز پلیس + 10 و کمترین 
میزان رعایت پروتکل ها در پاســاژهاى استان اصفهان 

گزارش شده است.

نامه به وزیر کشور
با توجه به شــرایط حاد اســتان اصفهان از لحاظ ابتال به 
کرونا، استاندار اصفهان نامه اى به وزیر کشور براى تفویض 
اختیار براى اعالم قرنطینــه دو هفته اى و کاهش نیروى 
ادارات و تعطیلى مشاغل غیرضرورى در استان اصفهان 

نوشته است.
استاندار در این نامه اعالم کرده است که بنا بر اعالم گزارش 

دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى اصفهان 
اپیدمى بیمارى کرونا هم اکنون در خطرناك ترین وضعیت 
از ابتداى شیوع تاکنون در استان اصفهان رسیده به طورى 
که آمار روزانه به بیش از 1000 مورد شناسایى افراد مبتال 
رسیده است که با توجه به ظرفیت محدود بیمارستان هاى 
استان به خصوص با ابتالى تعداد زیادى از کادر درمان به 
ویروس کرونا بیم آن مى رود با روند فعلى فعالیت خدمات 
اورژانس به سایر بیماران و بخش بهداشت و درمان استان را 
با بحران مواجه سازد. به ویژه این که مدارس نیز فعالیت خود 
را آغاز کرده اند و حضور دانش آموزان سبب تشدید اوضاع 
خواهد شد، در صورت صالحدید دستور فرمایید در اجراى 
مفاد بند یک و دو و مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد 
ملى ایران نسبت به تفویض اختیار به استان براى تعطیلى 
حداقل دو هفته مشاغل غیر ضرورى و دور کارى پرسنل 

ادارى دستورات الزم را صادر کنید.

 به زودى شرایط بحران اعالم مى کنیم
روز گذشــته بهروز کلیدرى، معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان در نشســت خبرى در دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان، اظهار کرد: طى یک هفته گذشته تعداد 
بیماران بسترى 1770 بیمار بوده است، به این معنى که 
میانگین روزانه 250 بیمار در بیمارستان ها بسترى کردیم 
و برخى روزها حتى به 300 بیمار هم رسید. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه تفاوت در سیر 
بیماران بسترى در استان به صورت طوالنى بودن مدت 
بسترى تغییر پیدا کرده اســت، افزود: این موضوع باعث 
مى شود تخت هاى بیشتر اشغال شــود و یا مرگ و میر 

داشته باشیم. 
کلیدرى تصریح کرد: طى یک هفته گذشته، 1713 بیمار، 
30 بیمار 5 تا 18 سال و 33 مورد زیر 5 سال بسترى شده اند 
و طى هفته گذشته 16 مادر باردار در استان بسترى شدند 

که مبتال به کرونا بودند.
کلیدرى با تأکید براینکه هیچ گروه سنى در استان مصون 
از ابتال و مرگ و میر ناشى از کرونا نیست، خاطرنشان کرد: 
بیمارستان هاى استان در شــهرهاى مختلف به شدت 
گرفتار شده اند. بیمارســتان الزهرا با بیش از 500 بیمار 
تقریبًا تکمیل است. بیمارستان عیســى بن مریم تقریبًا 
تکمیل است و در بیمارستان شریعتى بیش از 130 بیمار 
بسترى داریم. دیگر بیمارســتان هاى شهر اصفهان هم 

بسترى ناشى از کرونا دارند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تأکید کرد: 
باتوجه به شرایط، نقشه راه اختصاص تعداد بیشتر تخت ها 
به بیماران کرونایى است و اگر این روند ادامه داشته باشد 
در چند روز آینده بیمارستان هاى تخصصى را نیز از دست 
خواهیم داد. ابتدا بیمارســتان فیض که مرکز تخصصى 
چشم است، بعد قسمتى از بیمارســتان چمران که مرکز 
اصلى خدمات ویژه قلب اســت و بعد بیمارستان سوانح 

سوختگى استان که تنها مرکز خدمات به بیماران سوختگى 
در مرکز کشور است را از دســت مى دهیم و مجبوریم به 
بیماران کرونایى اختصاص دهیم و تعداد زیادى از بیماران 
غیرکرونایى که نیاز به خدمت دارند، طى این دوره آسیب 

جدى مى بینند.
وى با تأکید براینکه به شــدت نگرانیم چون تولید بیمار 
روزافزون بیشتر مى شــود و کادر درمان به شدت آسیب 
دیده و خسته است، اظهار کرد: ابتال منجر به خارج شدن از 
صحنه مى شود و دقت آنها حتماً تحت تأثیر قرار مى گیرد. 

به احتمال زیاد در استان اعالم شرایط بحران مى کنیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
روزانه 700 تا 1000 بیمارى که هفته گذشــته شناســایى 
مى شــدند این هفته به بیش از 1000 بیمار رســیده است، 
تصریح کرد: حتى یک روز 1400 بیمار شناسایى شدند که با 
گذشت دو هفته از این شناسایى بسترى ها و 4 هفته بعد تعداد 
مرگ و میرها به شدت افزایش پیدا مى کند. اینها بیمارانى 

هستند که تحت بررسى آزمایشگاهى قرار گرفته اند.
وى خبــر داد: از 5 مهــر تمــام عمــل هــاى جراحى 
غیر اورژانس در استان را ممنوع کردیم، زیرساخت ها کفاف 
نمى دهد به همه بیماران سرویس دهیم. مى خواهیم تمام 
زیرساخت ها فقط در اختیار کرونا، اورژانس و سرطان باشد 

تا ببینیم چه اتفاقى مى افتد.
وى خاطرنشان کرد: وظیفه ما شفافیت در اطالعات است. 
از هفته گذشته شروع کردیم و باز هم ادامه مى دهیم. 190  
مرگ در یک هفته یعنى یک هواپیما سقوط کرده، آیا عزاى 

عمومى اعالم نمى کردیم؟!
کلیدرى گفت: مردم بدانند اگر در زمان مناســب مراجعه 
نکنند، بسیار خطرناك اســت. جوان 20 ساله از بدو ورود 
به اورژانس تا ایســت قلبى 15 دقیقه زمان داشت و وقتى 
مراجعه کــرد اصال ریه اى باقى نمانده بــود و بدون هیچ 
بیمارى زمینه اى فوت کرد. اینها در صورتى است که اگر 

زمان مناسب مراجعه مى کرد این طور نمى شد.

«گشت ارشاد کرونا» تشکیل مى شود
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
متأسفانه رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى در اصفهان 
که نزدیک به 82 درصد بود به 62 درصد کاهش پیدا کرده 
است. به همین منظور گشــت ارشاد کرونا در سطح شهر، 

رستوران ها، اصناف و پارك ها فعال خواهد شد.
حجت ا... غالمى، شامگاه سه شنبه اول مهرماه در نشست 
خبرى که به صــورت اینترنتى برگزار شــد، اظهار کرد:  
متأسفانه رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى در اصفهان 
که نزدیک بــه 82 درصد بود به 62 درصــد کاهش پیدا 
کرده است. به همین منظور گشــت ارشاد کرونا در سطح 
شهر، رستوران ها، اصناف و پارك ها فعال خواهد شد که 
امیدواریم اثرگذار باشد و باز هم رعایت پروتکل ها به باالى 

80 درصد برسد.

با شدت گرفتن شیوع کرونا، استاندار پیشنهاد تعطیلى اضطرارى اصفهان را 
روى میز وزیر کشور قرار داد

 اصفهان در آستانه بحران جدى

آرمان کیانى
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                             من اصغر همت را از سریال «امام على(ع)» مى شناسم. 
راستش قبل و بعد از سریال «امام على(ع)» دیگر هیچ تصویرى از هیچ 
فیلم و سریالى از او به یاد ندارم. نه «آژانس دوستى» را به یاد دارم و نه 
«درمسیر تندباد» را که چندى بعد در هنگام ضبط برنامه «چهل تیکه» 
به آن اشاره شد. اما اصغر همت با همین یک سریال «امام على(ع)» 
اندازه یک سوپراستار سینما براى من و بسیارى از بینندگان تلویزیون 

آشنا و معروف است.
وقتى او را در البى استودیوى «چهل تیکه» مى بینم؛ گرم و صمیمى 
مشغول صحبت با محمدرضا علیمردانى است. آنها درباره فوتبال حرف 
مى زنند، من از اواسط این گفتگو به آنها پیوسته ام اما از همین مدت 
اندك پیداست که اصغر همت شیفته فوتبال است. او درباره «پله» با 
انرژى خاصى صحبت مى کند. محمد حاتمى، سرپرست تیم تدوین 
«چهل تیکه» مى گوید شــاید البه الى برنامه یک مسابقه فوتبال 
از «پله» بگنجانیم و همه مى زنند زیر خنده. علیمردانى عذرخواهى 
مى کند و مى گوید بهتر است که این صحبت هاى شیرین را در هنگام 

ضبط برنامه داشته باشیم.
محمد حاتمى، مجرى طرح و سرپرست تدوین برنامه «چهل تیکه» در 
مورد ویژگى هاى این برنامه تلویزیونى مى گوید: «یکى از ویژگى هاى 
مهم «چهل تیکه» این است که کامًال اورجینال است و سابقه نداشته 
است که چنین برنامه اى پیش از این در تلویزیون تولید شده باشد. این 
براى اولین بار است که در تلویزیون ایران برنامه اى با این محوریت 
پخش مى شود که تلویزیون با دعوت و مرور آثار هنرمندان این مرز و 

بوم به نوعى از آنها تجلیل و تجدید خاطره مى کند.»
مجرى طرح «چهل تیکه» درباره شرایط تولید برنامه «چهل تیکه» 

در دوران کرونایى اضافه کرد: «در واقع با شروع بیمارى کرونا ما یک 
چالش بسیار بزرگى پیش رو داشــتیم. در اولین گام ما مجبور شدیم 
تماشاگر را حذف کنیم چون لوکیشن ما بســته بود و فضاى زیادى 
نداشت و براى رعایت پروتکل هاى بهداشتى بهتر بود که تماشاگر از 
پروسه تولید حذف شود. البته با شروع کرونا ما باید برنامه تحویل سال 
را تولید مى کردیم که دو قسمت بود و قبل و بعد تحویل سال پخش 
شد. در واقع این دو قسمت که تولید شــد، براى ما آزمونى بود که در 
شرایط کرونایى چگونه برنامه را بدون تماشاگر پیش ببریم. بنابراین 
در فصل جدید برنامه با توجه در شرایط تولید برنامه تحویل سال تجربه 
اجراى برنامه بدون تماشاگر را به دســت آورده بودیم و سعى کردیم 
شــرایط را طورى پیش ببریم که اجرا و تولید برنامه بدون تماشاگر 
امکانپذیر شود.» وقتى توضیحات محمد حاتمى درباره برنامه «چهل 
تیکه» به پایان مى رسد، الهام حاتمى، کارگردان و تهیه کننده برنامه از 
علیمردانى مى خواهد که براى شروع ضبط که ابتدا ضبط پالتو است، 
داخل استودیو شــود. ضبط پالتو حدود نیم ساعتى به درازا مى کشد. 
سپس نوبت ضبط گفتگو است. صحنه هاى ورود اصغر همت به داخل 
استیج در چندین برداشت ضبط مى شود و خیلى زود دوباره بحث به 
فوتبال کشیده شد. اصغر همت مى گوید: «خیلى زود در سن ده سالگى 
آلوده ورزش به خصوص فوتبال شدم. در زمین بازى به من لقب "اصغر 
ســیاه" داده بودند. در آن دوران فوتبال با نام "پله" زنده بود و همه 

فوتبال را با نام "پله" مى شناختند.»
بدون اغراق تا این لحظه هر اجرایى از اصغر همت در استودیو پخش 
شــد را ندیده بودم. اما حاال نوبت به سریال «امام على(ع)» مى رسد. 
قسمت کوتاهى از این سریال پخش مى شود که اصغر همت را در نقش 

«مروان» در یک تک گویى بلند به نمایش مى گذارد. اصغر همت درباره 
این سکانس مى گوید: «این یک پالن سکانس بود که قرار نبود قطعى 
داشته باشد اما گویا در حین فیلمبردارى در دو جا دوربین لرزش دارد به 
همین دلیل از نماى الیى استفاده کرده اند. باید این را هم اضافه کنم 
که ما ایرانى ها اگر در هر چیزى اختالف نظر داشته باشیم در مورد "امام 

على(ع)" نظر موافق داریم و مشترك هستیم.» 
وقتى علیمردانى بدون هیچ مقدمه اى مى پرســد که قضیه على آزاد 
چه بود؟ اصغر همت با جدیت پاسخ مى دهد دروغ محض است. یک 
سئوال مجهول و یک پاسخ کوتاه مرا سردرگم کرد. على آزاد کیست؟ و 
قضیه این دروغ چیست؟ دیرى نمى پاید که همت قضیه را باز مى کند. 
خیلى زود متوجه مى شوم که هر چه هســت مربوط به سریال «امام 
على(ع)» است. همت مى گوید: «وقتى على آزاد براى بازى در سریال 
"امام على(ع)" به بندرعباس آمد من در آنجا بودم اتفاقاً ایشان با من 
هم اتاق شد. او خیلى خوشحال بود هم از این جهت که در این سریال 
بازى مى کرد و هم بخاطر نوه اى که تازه براى او به دنیا آمده بود. روزى 
که او مى خواست نقش اش را بازى کند خیلى مضطرب و پریشان بود. 
او باید وارد خیمه "امام على(ع)" مى شد. من در آن روز با لباس معمولى 
سر صحنه بودم چون پالنى نداشتم. دیدم که او پریشان است و گریه 
مى کند. و حتى این جمله را هم گفت که من روسیاهم... چطورى برم... 
بعد از آن ما به تهران برگشتیم و در یک دوشنبه اى همراه هم به دفتر 
تهیه کننده رفتیم و چکمان را گرفتیم شاید یک هفته بعد بود که خبر 
رسید که آقاى آزاد سکته کرده و از دنیا رفته است. پس این قضیه که 
على آزاد وارد خیمه امام(ع) شــد و دیگر برنگشت یک دروغى بیش 
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خبرى چند روز پیش مخابره شد که «ایل دا» از 31 شهریور ماه به آنتن 
تلویزیون مى رســد اما این اتفاق نیافتاد. پیگیرى ها نشان مى دهد به 
دلیل آماده نشدن مراحل فنى، پخش سریال به روز جمعه موکول شده 
است. تصویربردارى این سریال تا دیروز همچنان ادامه داشت و گروه 

دو روز سختى را پشت سر گذاشتند چرا که با فیلمبردارى سکانس هاى 
سخت جنگى همراه با انفجار و حضور دویست سیصد هنرور، «ایل دا» 
دیروز چهارشنبه به پایان تصویربردارى رسید. با تالش هایى که شده 
گروه نتوانستند کار را به روز اعالم شــده یعنى 31 شهریور برسانند.  
ظرافت ها و دقت در فرایند فنى باعث شد تا بنابر اعالم شبکه یک، از 

روز جمعه 4 مهر ماه، پخش «ایل دا» آغاز شود. 
ســریال «ایل دا» با موضوع اتحاد و حماســه مردان و زنان عشایر 
مرزنشین در برابر متجاوزان به خاك این مرز و بوم و قصه ایستادگى و 

ایثار آنها از سال  1358 تا 1359ساخته شده است.
این سریال از فردا هر شب روى آنتن مى رود و پنج شنبه ها خالصه یک 

هفته نمایش داده خواهد شد. در این سریال مجید مظفرى نقش «صالح 
خان»، پوریا پورسرخ نقش «ایرج»، فاطمه گودرزى نقش «دا گل» و 

جعفر دهقان نقش «استوار کاکاوند» را ایفا مى کنند.
کاظم هژیرآزاد، کورش ســلیمانى، امیرمحمد زند، مینا نوروزى فرد، 
غالمرضا على اکبرى، سینا رازانى، مهدى صبایى، شهین تسلیمى، 
مســعود چوبین و رضا نجفى از جمله بازیگران دیگر این ســریال 

تلویزیونى اند.
«ایل دا» به تهیه کنندگى سید علیرضا سبط احمدى و کارگردانى راما 
قویدل کارى در 24 قسمت 45 دقیقه اى است که از شبکه یک سیما 
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«دامینیک پرسل»، ستاره ســریال «فراز از زندان» 
تأیید کرد که فصل ششــم این ســریال محبوب و 

پرطرفدار ساخته خواهد شد.
این بازیگر که نقش «لینکلن بــاروز» را بازى کرده، 
در صفحه  اینستاگرامش با ارسال پیامى مرموز تأیید 
کرده است که فصل ششم «فرار از زندان» در شبکه  
«فاکس» در حال توسعه اســت.  پرسل مى نویسد: 
«شایعه شماره 1. پیر شــده ام. بله. 50 ساله شده ام... 
شایعه 2. طاس هستم. نه، یک کله پر از مو دارم؛ مردم 
مى خواهند بتراشــمش. شــایعه 3. آیا فصل [جدید] 
سریال ســاخته مى شــود. بله...» او در پایان اضافه 
مى کند: «شایعه شماره 4. آیا انسان ها را دوست دارم؟ 
نه. همه را با هم نه. قطعًا نه.» پرســل در پیام مرموز 
دیگرى در اینستاگرام از «#اکتبر» استفاده کرده بود 
تا احتماًال وعده  زمان تأیید فصل ششم را بدهد. این 
بازیگر متولد انگلستان در مورد فصل احتمالى بعدى 
گفته بود: «مدام از من مى پرســند فصل ششم "فرار 
از زندان" چه زمانى ساخته خواهد شد. تنها مى توانم 
این قول را بدهم. همه  ما توافق کرده ایم که اگر داستان 
درخورى وجود داشته باشد ساخته خواهد شد.» او اضافه 
مى کند که «نت فلیکس» به شدت به دنبال محتواى 
جدید است و مى گوید ویروس کرونا سبب شده بر روى 
«فرار از زندان 6» تمرکز کند و بسیار خوش بین است 
که با فاصله گیرى اجتماعى و توصیه هاى کارشناسان 
بر این «رویــداد فاجعه بار و بى ســابقه» غلبه کنیم.  
این در حالى اســت که دیگر افراد مشارکت کننده در 
تولید ســریال اظهاراتى متفاوت بیان کــرده بودند. 
«چارلى کولیــر»، مدیر عامل «فاکس 
اینترتینمنت» در ســال 2019 
گفته بود که شــبکه برنامه اى 
براى بازگشت سریال ندارد 
مگر نویســندگان داستانى 
تحویل دهند که به نظرشان 
زمان درستى براى روایت آن 
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بهروز بقایــى دربــاره آخرین 
وضعیت ساخت نخستین فیلم 
سینمایى خود گفت: ساخت این 
فیلم دیگر تبدیل به یک آرزو شده 
اســت، ماه ها و سال هاســت که براى 
دریافــت مجــوز و همینطور جذب ســرمایه 
دوندگى کرده ام، اما حیف که خالف شعار هایى که داده مى شود هیچ حمایتى 

از سینماى دفاع مقدس نمى شود.
این بازیگر سینما و تئاتر در همین رابطه تصریح کرد: من نمى فهمم چطور 
وقتى در حرف به سینماى دفاع مقدس مى رسیم همه صحبت از بودجه هاى 
میلیاردى مى کنند اما وقتى کار به عمل مى رسد هیچکس نیست که از ساخت 
چنین آثارى حمایت کند، مسئوالن فرهنگى تا چه زمان مى خواهند تنها در 

حد حرف از این سینما دفاع کنند.
وى حمایت از سینماى دفاع مقدس را وظیفه بخش فرهنگى دولتى دانست و 
ادامه داد: ساخت آثار دفاع مقدس هزینه بر است، این هزینه ها به حدى است 
که به طور معمول بخش خصوصى به سختى سراغ آن مى رود، اگر هم بخش 
خصوصى بخواهد سراغ چنین پروژه اى برود باید به گیشه آن فکر کند، زیرا 

تبلیغ خوبى هم در این حوزه وجود ندارد.
بازیگر فیلم «به وقت خمارى» افزود: حمایت از سینماى دفاع مقدس وظیفه 
مسئولین فرهنگى است اما آنها در اکثریت مواقع از زیر این حمایت شانه خالى 
مى کنند، تاریخ دفاع مقدس سوژه هاى تمام ناشدنى دارد که مى تواند به احیاى 
این ژانر کمک کند، اما تا وقتى که اراده و همت پشت این موضوع نباشد هیچ 

اتفاقى براى این سینما نمى افتد.
وى با اشاره به سینماى دفاع مقدس در دهه 60 اظهار کرد: زمانى بود که ما 
شاهد تولیدات پرتعداد سینماى دفاع مقدس بودیم، این سینما به راحتى در 
جذب مخاطب موفق بود و از طرفى حرف خود را هم مى زد، ما باید ببینیم چه 
اتفاقى افتاد که بعد از سال ها آن ســینماى موفق تا این حد مهجور و مغفول 

مانده است.

تکلیف ساخت اولین 
فیلم بهروز بقایى 
در ابهام 

کارگردان فیلم «هیس! دخترها 
فریاد نمى زنند» گفت: فیلم «هیس! 
پسر ها گریه نمى کنند» قطعًا طى پاییز 
امســال کلید مى خورد، تمام تالشم از ابتدا 

فیلم را در فصل پاییز بسازم زیرا الزمه قصه است.این بوده که 
پوران درخشنده درباره مراحل ساخت آخرین اثر خود گفت: خوشبختانه بعد 
از سال ها تالش و صبورى و با جذب سرمایه مورد نیاز براى ساخت اثر، فیلم 

«هیس! پسرها گریه نمى کنند» وارد مرحله پیش تولید شده است.
وى درباره احتمال حضور شــهاب حســینى در فیلم «هیس! پسرها گریه 
نمى کنند» افزود: شهاب حسینى این روزها بسیار مشغله دارد و من هم دیگر 
تصمیمى براى حضور وى در این فیلم ندارم، در حال حاضر چندین جایگزین 
براى وى انتخاب کرده ام، منتها هنوز ابتداى پیش تولید هستیم و به امید خدا 

به زودى به گزینه نهایى خواهیم رسید. 
کارگردان فیلم «زیر سقف دودى» در همین راســتا ادامه داد: نقش اصلى 
فیلم «هیس! پسرها گریه نمى کنند» که قرار بود شهاب حسینى آن را بازى 
کند نقش یک فرد دردکشیده اســت و باید بازیگر توانمندى براى حضور در 
این کاراکتر انتخاب کنم. فعًال در قبال هیچکدام از بازیگران به گزینه قطعى 
نرسیده ام.  وى اظهار کرد: اگر جشنواره فیلم فجر برگزار شود و ما هم بتوانیم 
فیلم را به این جشنواره برسانیم، احتمال حضورم در فجر امسال هم زیاد دور 
نیست.  درخشنده با اشاره به پروژه بعدى خاطرنشان کرد: به امید خدا «سارا 
عروس کرونا» را بالفاصله و به محض پایان فیلمبردارى و ساخت «هیس! 
پسرها گریه نمى کنند» تولید مى کنم، آن فیلم موضوع بسیار مهمى دارد که 

باید به آن پرداخته شود.

شهاب حسینى به 
«هیس! پسر ها 
گریه نمى کنند» 
نرسید

«جیمز کاویزل»، بازیگر نقش 
«حضرت مسیح (ع)» اعالم کرد 
نسخه نهایى فیلمنامه دنباله فیلم 
موفق «مصائب مســیح(ع)» از سوى 
«مل گیبسون» براى او ارسال شده است. 
این بازیگر آمریکایى پــس از بازى در نقش «حضرت 
مسیح (ع)» در فیلم «مصائب مسیح(ع)» ساخته «مل گیبسون» در 
سال 2004، به دلیل ماهیت جنجال برانگیز این فیلم از سوى هالیوود بایکوت 
شد و حاال در مصاحبه اى جدید عنوان کرد که پس از 16 سال در فیلم جدید 
«مصائب مسیح: رستاخیز» بازى خواهد کرد و این فیلم را بزرگ ترین فیلم در 
تاریخ سینما توصیف کرد.  فیلم «مصائب مسیح(ع)» ساخته «مل گیبسون» 
با بازى «جیمز کاویزل» در ســال 2014 به موفقیت بزرگى دست یافت و با 
بودجه 30 میلیون دالرى به فروش 622 میلیون دالرى در سطح جهان رسید 
تا پرفروش ترین فیلم مســتقل تمام ادوار نام بگیرد.  «مصائب مسیح(ع)» 
داستان رنج هاى پایان عمر و به صلیب کشیده شدن حضرت عیسى (ع) را 
روایت کرد و فیلم جدید «مصائب مسیح: رستاخیز» به رستاخیز او از مرگ در 
روز سوم و وقایع پس از آن مى پردازد.  چند سال پیش خبر ساخت دنباله اى 
بر فیلم «مصائب مسیح(ع)» مطرح شد اما تاکنون مشخص نبود که «مل 
گیسبون» قصد دارد مجدداً از «جیمز کاویزل» که حاال 51 ساله است براى 
نقش «حضرت مسیح (ع)» استفاده کند. «گیبسون» پیش تر اعالم کرده بود 

این فیلم پروژه و سوژه بسیار بزرگى است.

«رستاخیز» مسیح(ع) 
در سینما 
پس از 16 سال

گزارشى از پشت صحنه برنامه «چهل تیکه» با حضور اصغر همت؛

 دروغى که بر مال شد

 و کارگردانى راما 
 شبکه یک سیما 

س ل یر ر ی و ى ر چ
9اینترتینمنت» در ســال 2019
گفته بود که شــبکه برنامه اى
براى بازگشت سریال ندارد
مگر نویســندگان داستانى
تحویل دهند که به نظرشان
زمان درستى براى روایت آن

است./2984

خبر داغ بازیگر
 «فرار از زندان»

 از فصل ششم سریال

تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «بچــه مهندس» درباره آخرین وضعیت 
ساخت فصل چهارم این مجموعه و حضور قطعى روزبه حصارى در این 

فصل سخن گفت.
سال 96 بود که فصل اول «بچه مهندس» به کارگردانى على غفارى، 
نویسندگى حسن وارسته و تهیه کنندگى سعید سعدى کلید خورد و در 
رمضان سال 97 روى آنتن شبکه 2 ســیما رفت. این مجموعه، داستان 
یک پرورشــگاه را با حضور کودکان به تصویر کشید 
و فصل دوم ســریال با نوجوانى شخصیت اصلى 

روى آنتن رفت.
فصل ســوم «بچه مهندس» این شــانس را 
داشت که مانند فصل اول در ماه رمضان روى 
آنتن برود اگرچه تهیه کننده در گفتگویى 
اعالم کرده بود که ممکن اســت به دلیل 
رساندن ســریال به آنتن نقصان هایى در 

کار ایجاد بشود.

فصل سوم این سریال جوانى «جواد جوادى» با بازى روزبه حصارى را به تصویر کشید و همزمان 
با آغاز ماه رمضان 99 در 40 قسمت روى آنتن تلویزیون رفت.

در زمان پخش فصل سوم این مجموعه و پس از آن گمانه زنى هایى براى تولید فصل چهارم 
آن شده بود که در نهایت خبر رسید فصل چهارم این مجموعه قرار است به نگارش دربیاید.
حال سعید سعدى، تهیه کننده مجموعه «بچه مهندس» در گفتگو با صبا درباره آخرین 
خبرها از تولید فصل چهارم این مجموعه اظهار کرد: تاکنون حدود ده قســمت از این 
سریال به مرحله نگارش درآمده است و اگر به لحاظ محتوا تأیید شود، مى توانیم کار را 
آغاز کنیم. وى با اشاره به اینکه تقریباً پیش تولید فصل چهارم «بچه مهندس» آغاز شده 
است، گفت: در حال پیگیرى کارها هستیم تا در اولین فرصت تولید فصل چهارم را آغاز 
کنیم. تهیه کننده «بچه مهندس» درباره انتخاب عوامل پشت دوربین فصل جدید بیان 
کرد: تغییراتى در اوایل پشت دوربین خواهیم داشت اما على غفارى همچنان کارگردانى 

فصل چهارم را برعهده خواهد داشت.
سعدى در پایان درباره حضور بازیگران فصل گذشته در فصل جدید این مجموعه مطرح 

کرد: روزبه حصارى قطعاً در فصل چهارم این مجموعه حضور خواهد داشت. برخى از بازیگران 
فصل هاى گذشته در فصل چهارم نیز حضور دارند و همچنین بازیگران جدیدى نیز اضافه خواهند 

شد./2986

مادر «سیلوستر استالونه» ستاره سینماى هالیوود که 
خود بخاطر طالع بینى از روى ســتارگان و حضور در 
برنامه هاى تلویزیونى شــهرتى به هم زده بود در 98 

سالگى درگذشت.
«جکى استالونه»، طالع بین ستاره ها و مادر سیلوستر 
استالونه بازیگر ســرى فیلم هاى مشهور «راکى»، از 
چهره هاى تلویزیونى در آمریکا بود که در مهمترین 

برنامه هاى شبکه کابلى این کشور فعالیت مى کرد.
«فرانک استالونه»، برادر کوچک تر سیلوستر، دوشنبه 
شب این خبر را اعالم کرد و گفت مادرش همان روز 
درگذشــت.  او در مورد مادرش گفــت: «مادرم یک 
زن قابل توجه و موفــق بود. او هــر روز ورزش مى 
کرد. نترس و شجاع بود. همیشــه مى گفت دوست 
دارد زمان مرگ در خواب باشــد کــه همینطور هم 
شد و در خواب درگذشت. دوســت نداشتن اینچنین 
مادرى، سخت اســت. او در دوران جنگ جهانى دوم 
و رکود اقتصادى زیسته بود و من ساعت ها در مورد 
دهه هاى 20 و 30 و 40 از او سئوال مى پرسیدم و او 
برایم از آن دوران تعریــف مى کرد که واقعاً همچون 
کالس درس تاریخ بود. ذهن تیزى داشت که تا لحظه 
مرگ همچنان قوى مانده بود.» استالونه فراتر از آنکه 
مادر بازیگران سیلوستر، فرانک و تونى دالتو باشد، در 
دهه 1990 به دلیل انتشار یکسرى از کتاب هاى طالع 
بینى و راه اندازى خط تلفن روانشناختى خود، شهرت 
زیادى پیدا کرد. استالونه در وبسایت خود نوشت که 
در طول کار طالع بینى به پادشاهان، نخست وزیران، 
سیاستمداران، ستارگان سینما، ژنرال ها، گنگسترها، 
پلیس ها و کشیش ها مشاوره داده است. مادر استالونه 
در چند برنامه گفتگو محور مختلف از جمله «برنامه 
هاوارد استرن» برنامه معروف «لرى کینگ» برنامه 
گفتگو محور «اُپرا وینفرى» شوى معروف «گراهام 

نورتون» و شوى «دیوید لترمن» ظاهر شد.

کمى هم درباره مادر 
«استالونه»!

چرا پخش «ایل دا» به فردا موکول شد؟

روزبه حصارى بازیگر فصل چهارم «بچه مهندس» شد
تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «بچ
ساخت فصل چهارم این مجموعه

فصلسخن گفت.
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تیم فوتبال سپاهان در آخرین دیدار خود در لیگ قهرمانان 
آسیا به مصاف السد قطر مى رود.

در چارچوب رقابت هاى هفته ششم گروه D لیگ قهرمانان 
آسیا، امشب از ساعت 18 و 30 دقیقه تیم هاى سپاهان ایران 
و السد قطر در ورزشگاه جاسم بن حمد به مصاف یکدیگر 

مى روند.
سپاهان در حالى به مصاف السد مى رود که با نتایجى که 
در هفته هاى گذشته کسب کرد شانس صعود از گروه را از 
دست داد و دیدار با الســد براى این تیم تشریفاتى بشمار 
مى رود. شاگردان نویدکیا که در شــروع مجدد مسابقات 
در دوحه دو شکست برابر النصر و یک تساوى برابر العین 
داشتند با داشتن چهار امتیاز در رده سوم گروه هستند و به 
دیدار با السد قطر به دید یک دیدار تدارکاتى خوب قبل از 

آغاز لیگ برتر ایران نگاه مى کنند.
البته پاداش هایى که براى پیروزى یا تساوى در دیدارهاى 
لیگ قهرمانان وجــود دارد خود به خــود انگیزه اى براى 
سپاهان خواهد بود تا چشم به کســب نتیجه در این دیدار 
داشته باشد. باشگاه سپاهان در صورت پیروزى برابر السد 
50 هزار دالر پاداش مى گیرد که با نرخ کنونى دالر رقمى 
بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون تومان مى شود، طالیى 
پوشــان همچنین در صورت تســاوى هم 10 هزار دالر 

پاداش مى گیرند.
محرم نویدکیا، ســرمربى جوان طالیى پوشان در حالى 
هدایت ســپاهان را بر عهده گرفت کــه اولین روزهاى 
مربیگرى اش در این تیم، آزمون هاى ســخت گروه مرگ 
لیگ قهرمانان آســیا بود، رقابت هایى کــه قطعًا تجارب 
باارزشى را در اختیار نویدکیا گذاشته است و حکم دیدارهاى 
تدارکاتى پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر را هم براى 
سپاهان داشت. او با قرار گرفتن تیمش برابر رقیبان قدرتمند 
آسیایى نقاط ضعف و قوت تیمش را بخوبى شناخت و این 
فرصت را دارد که در فصل نقل و انتقاالت به پوشش نقاط 

ضعف بپردازد.نکته جالب اینکه محرم و ژاوى در زمانى که 
بازیکن بودند هر دو از سوى رســانه ها و هواداران با لقب 

مهندس تیمشان مورد خطاب قرار میگرفتند.
در سوى دیگر السد قطر که ژاوى هرناندز، سرمربى جوان 
اسپانیایى را روى نیمکت خود مى بیند اندك امیدى دارد که 
به عنوان ســرگروه رقابت هاى مرحله گروهى را به پایان 
برساند، السد که هفته گذشته با گل دقایق پایانى بونجاح 
از شکســت برابر النصر گریخت در صورت پیروزى برابر 

سپاهان و توقف النصر برابر العین، مى تواند به عنوان تیم 
صدرنشین به مرحله بعد صعود کند.

السد در دیدار رفت برابر ســپاهان با 3 گل از سد این تیم 
گذشت و جالب اینکه دیدار برگشت هم با توجه به شرایطى 
که این فصل لیگ قهرمانان به خاطــر کرونا پیدا کرد در 
ورزشگاه جاسم بن حمد برگزار مى شود، در واقع السد دو بار 

میزبان سپاهان بوده است.
سپاهان براى دیدار با السد همچنان على مصلح و محمدرضا 

حسینى را به خاطر بیمارى کرونا در اختیار ندارد و در سوى 
دیگر نیز السد بغداد بونجاح مهاجم زهردار خود را به دلیل 

محرومیت در اختیار نخواهد داشت.
گفتنى است دو تیم نخست گروه D در مرحله یک هشتم 
نهایى به مصاف دو تیم نخست گروه C یعنى گروهى که 
الدحیل قطر، الشارجه امارات، پرسپولیس ایران و التعاون 

عربستان شانس صعود از آن را دارند مى روند.

هفته ششم گروه D لیگ قهرمانان آسیا 2020

سالم بر 2 مهندس تکرار ناشدنى باشگاه ذوب آهن پنجمین خرید خود را از باشگاه گل گهر سیرجان انجام داد و با یک مدافع براى 
حضور در لیگ بیستم به توافق رسید.

 پس از خرید بازیکنانى چون شهاب گردان، میالد جهانى، مهرداد قنبرى و سید محمد قریشى 
حاال مدیران باشگاه ذوب آهن با ســیدعبدا... حسینى مدافع 
فصل گذشته گل گهر ســیرجان که ســابقه بازى در 
تیم هاى مس کرمان و شــهر خودرو را دارد، به توافق 
رسیدند؛ حسینى 30 ســاله که در پست دفاع میانى 
بازى مى کند، در لیگ نوزدهم همــراه با گل گهر 
در 24 مسابقه حضور داشت که نمایش هاى قابل 
قبولى را از خود به جاى گذاشــت و حاال براى دو 

فصل با ذوب آهن به توافق رسید.
در روزهاى گذشته شایعاتى درباره جدایى 
هادى محمدى و مسعود ابراهیم زاده به 
گوش مى رســید و پیش از این محمد 
نژاد مهدى نیز از جمــع ذوبى ها جدا 
شده بود، حاال رحمان رضایى سرمربى 
جدید و جوان ذوب آهن با جذب محمد 
قریشــى و عبــدا... 
حسینى احتماال 
در ســوداى 
زوج ســازى 
جدیــد در خط 
دفاعى سبزپوشان اصفهانى براى لیگ بیستم 
است. حسینى چهارمین سهمیه لیگ برترى و 
پنجمین خرید ذوبى ها در بازار نقل و انتقاالت 

تابستانه بود.

محمدزاده تهدید کرد
سهمیه یا قهرمانى بجنگد نیاز به بازیکنان با کیفیت داریم. اگر هم قرار است فقط در لیگ برتر بمانیم که داستان فرق مى کند. دوست دارم بمانم جدایى چند بازیکن تاثیرگذار نیاز به جذب بازیکن دارد. نمى دانم باشگاه با چه نفراتى در حال مذاکره است ولى تیم ما اگر مى خواهد براى کسب محمدزاده همچنین در بخش پایانى صحبت هاى خود گفت: فصل گذشــته نتیجه نگرفتیم و طبیعتا انتظارات از ذوب آهن باال است. تیم ما با وضعیت مشخص شود، اگر شرایط مناسب نباشد من هم مثل خیلى از بازیکنان که از ذوب آهن جدا شدند، جدا خواهم شد.هزار تومانى قرارداد امضا مى کنیم ولى دالر به 27 هزار تومان مى رسد. در مورد وضعیت قراردادم و مسائل مالى با باشگاه صحبت خواهم کرد تا آقاى محمدى خیلى زود خوب شود تا دوباره بتواند در باشگاه فعالیت کند. متاسفانه در ایران ثانیه به ثانیه همه چیز گران مى شود، ما با دالر 11 وى ادامه داد: فصل گذشته با ذوب آهن به توافق رسیدم ولى باید در مورد قراردادم فصل آینده با مدیرعامل باشگاه صحبت کنم. امیدوارم حال حال براى ماندن دو مسئله براى من مهم است که یکى مربوط به قراردادم و دیگرى مربوط به شرایط تیم است.به همین دلیل در تمرینات حضور دارم؛ از دو سه تیم خوب در لیگ برتر پیشنهاد دارم و یک پیشنهاد خارجى هم داشتم که رسانه اى نکردم. با این  وحید محمدزاده در خصوص وضعیت قراردادش با باشگاه ذوب آهن گفت: یک فصل دیگر با این تیم قرارداد دارم و به قراردادم نیز پایبند هستم مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تاکید کرد که اگر شرایط مناسب نباشد از این تیم جدا خواهد شد.

ولى به شرطى که شرایط مهیا باشد.

ده است.
 با السد همچنان على مصلح و محمدرضا 

عربستان شانس صعود از آن را دارند مى روند.

تم 
ن 

ل 
11

د تا 

ا با 
ب 
نم 

دروازه بان تیم سپاهان گفت: این بازى آخر سرنوشت ما را تغییر نمى دهد، اما با تمام قوا به میدان مى رویم 
تا از نام سپاهان دفاع کنیم.

 پیام نیازمند در نشست خبرى پیش از دیدار مقابل السد قطر در دیدار پایانى مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا اظهار داشت: اگر شــرایط کرونا نبود و ما در خانه خودمان بازى مى کردیم، مى توانستیم با تکیه بر 
حمایت تماشاگران مان نتایج بهترى بگیریم. به خصوص براى دیدار با السد که ما در دیدار رفت 3 بر صفر 

شکست خوردیم، مى توانستیم در اصفهان نتیجه را جبران کنیم.
وى در ادامه افزود: کرونا براى همه تیم هاست و باید با این شرایط بسازیم و کنار بیاییم. ما سپاهان هستیم 
و هر چند حذف شده ایم و این بازى آخر سرنوشت ما را تغییر نمى دهد، اما با تمام قوا به میدان مى رویم تا 

از نام سپاهان دفاع کنیم.

از سیرجان به اصفهان

ا ب ی ب ذوب آهن یرانب
ســیرجان که سـ گهر فصل گذشته گل
تیم هاى مس کرمان و شــهر خودرو را
رسیدند؛ حسینى 30 ســاله که در پس
بازى مى کند، در لیگ نوزدهم همــ
24 مسابقه حضور داشت که نما 4در
از خود به جاى گذاشــتو قبولى را

فصل با ذوب آهن به توافق رسید.
در روزهاى گذشته شایعاتى
هادى محمدى و مسعود

پیش گوشمى رســید و
نژاد مهدى نیز از جمــ

شده بود، حاال رحمان رض
جدید و جوان ذوب آهن
قریشـ
ح

ج
دفاعى سبزپوشان اصفهانى برا
است. حسینى چهارمین سهمیه
ن پنجمینخرید ذوبى ها در بازار

تابستانه بود.

تیم فوتبال ذوب آهن که تمریناتش را براى فصل جدید رقابت هاى فوتبال آغاز کرده به زودى 
با یک سرپرست جدید همکارى اش را آغاز مى کند.

قرار است به زودى از میان دو اسم مطرح فوتبالى یک نفر به عنوان سرپرست تیم فوتبال ذوب 
آهن انتخاب شود. عباس اخوان بازیکن ســابق ذوب آهن در دهه 60 که کاپیتان تیم منتخب 
اصفهان در لیگ قدس و در تیمى که احمدرضا عابدزاده جوان در آن بازى مى کرد، بود  یکى از 

گزینه هاى نشستن روى نیمکت ذوب به عنوان سرپرست است.
اما گزینه دوم و عجیب محسن خلیلى بازیکن ســابق پرسپولیس و تیم ملى و سرپرست فصل 
گذشته پرسپولیس است که بعد از حضور محمدحسن انصارى فرد و انتخاب افشین پیروانى از این 
سمت کنار رفت. به نظر مى رسد سرپرست ذوب آهن به زودى انتخاب شود و باید دید مدیریت 

باشگاه کدام یک از این دو چهره فوتبالى را انتخاب مى کنند.

گزینه عجیب براى سرپرستى ذوب آهن

ژاوى ارناندس سرمربى تیم السد در نشست خبرى 
پیش از بازى با ســپاهان حضور یافت و گفت: 
مقابل سپاهان مســلمًا باید براى پیروزى به 
میدان برویم. ســپاهان تیمى بسیار قوى و با 
دیسیپلین اســت که به خوبى دفاع مى کنند، 
بازى با توپ قدرتمنــدى دارند و   رویارویى 
با آنها براى هر تیمى در آســیا بسیار دشوار 

است.
وى درباره تقابل با پرسپولیس در یک هشتم 
نهایى اظهار داشت: ما باید منتظر نتیجه بازى 
خودمان مقابل سپاهان باشــیم و ببینیم 
النصر هم چه نتیجه اى به دست مى آورد. 
بعد از آن نگران این خواهیم بود که در 
مرحله بعد مقابل کدام تیم قرار بگیریم. 
پرســپولیس یا هر تیم دیگرى در جمع 
هشــت تیم دیگر اولین مرحله حذفى 
منطقه غرب رقباى دشوارى خواهند بود. 
سال گذشته مقابل الدحیل قرار گرفتیم، اما 
در یک قدمى فینال لیگ قهرمانان آســیا با 
یک اشتباه، از صعود به فینال لیگ قهرمانان 
آســیا بازماندیم. فعًال تمام تمرکز ما 

روى بازى با سپاهان هست.

سپاهان قوى و با 
دیسیپلین است

ژاوى ارناندس سرمربى
پیش از بازى با ســ
مقابل سپاهان مس
میدان برویم. ســ
دیسیپلین اســت
بازى با توپ قدر
با آنها براى هر

است.
وى درباره تقابل

نهایى اظهار داشت
خودمان مقابل
النصر هم چه
بعد از آن نگ
م دبعد مرححله

پرســپولیس
هشــت تیم
منطقه غرب
سال گذشته مق
در یکک قدمى فی
یک اشتباه، از صع
آســیا باز
روى باز

سپاهان قو
دیسیپلین

اى کاش هواداران مان بودند

 در ماه هاى اخیر جنجال هاى زیادى پیرامون قانون منع خرید بازیکن و مربى خارجى به وجود آمد. این 
محدودیت ابتدا از سوى وزارت ورزش براى پرسپولیس و استقالل وضع شد و سپس سازمان لیگ آن 

را براى تمام باشگاه هاى ایرانى قرار داد تا جذب خارجى جدید براى فوتبال ایران کامال ممنوع شود.
اوج اعتراض به این قانون از سوى هواداران استقالل بود که خواستار حضور آندره آ استراماچونى شدند 
و حتى به ادعاى مدیران این باشگاه مذاکراتى هم صورت گرفت اما در نهایت استراماچونى در یک 
استورى این مذاکرات را رد کرد. حاال وزیر ورزش اطمینان داده که قانون منع خرید خارجى برداشته 
نخواهد شد و دستکم تا یک سال آینده ادامه دارد: این تصمیم حداقل براى یک سال پابرجا بوده تا ببینیم 
وضعیت تحریم ها به کجا خواهد رسید. او در این باره همچنین گفته است: با وجود تمامى دردسرها و 
فشارها جلوى ورود بازیکن و مربى خارجى را حداقل براى یک سال آینده گرفتیم تا پس از آن ببینیم 
وضعیت تحریم ها به کجا خواهد رسید. ممنوعیت جذب مربى و بازیکن خارجى مصوبه فدراسیون 
فوتبال و در حیطه اختیارات آن است. مسعود ســلطانى فر در پایان صحبت هایش با نقد فدراسیون 
فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال اختیار دارد به خاطر محدودیت هاى نقل و انتقال ارز و مشکالت پیش 

آمده از ورود مربى و بازیکن خارجى جلوگیرى کند.

براســاس برنامه مورد تاییــد قرارگرفته در باید ببینیم تحریم ها به کجا مى رسد
کنفدراسیون فوتبال آســیا تیم ملى فوتبال 
ایران با انجام مسابقه مقابل تیم ملى فوتبال 
ازبکستان در ورزشــگاه پاختاکور در روز 17 
مهر در تاشکند بعد از یکسال و یک ماه  مقابل 
یک حریف صف آرایى خواهد کرد. حریفى 
که البته قدرتمند است و مى تواند 
محک خوبى بــراى ملى 
پوشان ما باشد که ماه ها 

کنار هم بازى نکردند.
تیم ملى ایران دومین 
دیدارش را ســیزدهم 
اکتبــر (22 مهر) در 
کشــور ترکیه و برابر 
تیم ملى مالى برگزار 

خواهد کرد. در مورد این بازى تنها کشــور 
محل بازى مشخص اســت و معلوم نیست 
بازى در کدام شهر ترکیه و در کدام ورزشگاه 
برگزار مى شــود. تیم فوتبال مالى در حال 
حاضر در رتبــه 57 رده بندى فیفاســت و 
باهدایت محمد ماگاســوبا به دیدار تیم ملى 

ایران خواهد آمد.
نکته قابل ذکر در مورد تیم ملى مالى اینکه 
این تیم در آخرین بازى دوســتانه اش برابر 
تیم ملى عربستان از سه بازیکن این کشور 
که در لیگ سعودى بازى مى کنند دعوت و در 
ترکیبش استفاده کرد. با این وصف بعید نیست 
که شیخ دیاباته ســتاره مالیایى خط حمله 
استقالل نیز براى این بازى به تیم ملى دعوت 
شده و برابر تیم ملى ایران بازى کند. در عین 

حال تیم ملى ایران بعد از دیدار مقدماتى جام 
جهانى 2022 که برابر تیــم ملى عراق و با 
مربیگرى مارك ویلموتس برگزار کرد دیگر 

در هیچ مسابقه اى به میدان نرفته است.
دراگان  اســکوچیچ نیز بعد از قبول هدایت 
ســرمربیگرى تیم ملى ایران ، در حالى که 
قرار بود در رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 
تیم ملى را آماده کند به خاطر شیوع ویروس 
کرونا و تعویق مســابقات مقدماتى هنوز در 
هیچ مسابقه اى روى نیمکت ننشسته است. 
او که از اســفند ماه سال گذشــته به عنوان 
سرمربى تیم ملى ایران انتخاب شده  اکنون 
در کرواسى است اما با توجه به اینکه تیم ملى 
باید برنامه آماده سازى اش را شروع کند او نیز 

به زودى به ایران باز خواهد گشت.

نکته قابل توجه این است که اولین لیست تیم 
ملى بعد از ماه ها جستجو و تامل در مسابقات و 
عملکرد بازیکنان ، در زمان این مربى کروات 
اعالم خواهد شد. اینکه او چه بازیکنانى را به 
تیم ملى دعوت مى کند مى تواند تا حدودى 
برنامه ها و شکل تیم ملى را در دوران جدید 

نشان بدهد.
تیم ملى ایران 4 دیدار سرنوشت ساز در ابتداى 
سال آینده شمسى براى صعود به مرحله دوم 
مقدماتى جام جهانى برگزار خواهد کرد و با 
توجه به وقفه طوالنى و دلتنگى عالقمندان 
تیم ملى، دیدن ملى پوشان در این دو مسابقه 
که هماهنگى هاى آنها با توجه به شــرایط 
کرونا به دشوارى صورت گرفته است جالب 

توجه خواهد بود.

شیخ شاید رو در روى ایران
براســاس برنامه مورد تاییــ
کنفدراسیون فوتبال آســیا
ایران با انجام مسابقه مقابل
ازبکستان در ورزشــگاه پاخ
مهر در تاشکند بعد از یکسال
یک حریف صف آرایى خواه
ا که البته قدرتمند

محک خوبى
پوشان ما
کنار هم
تیم ملى
دیدارش
اکتبــ
کشــو
تیم مل
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که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 14793- 99/6/24 به گواهى دفترخانه شماره 303 
شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 

تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:996148 
سید اسداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/7/101

فوق تخصص بیمارى هاى گوارش و کبد بزرگساالن گفت: 
به تأخیر افتادن درمان بیمارى سرطان در همه گیرى کرونا، 

خطرناك تر از خود کروناست.
 رضا فاطمى اظهار کرد: افراد در صورت داشــتن عالیمى 
مشکوك به سرطان با رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى 
باید به پزشک مراجعه کنند و یا در صورت امکان به صورت 
آنالین ویزیت شوند. در صورت تشخیص سرطان، تأخیر در 
روند درمان جایز نیست، زیرا خطر بیمارى سرطان از ابتالى 

به ویروس کرونا کمتر نیست.
او افزود: با شیوع کرونا ویروس در جامعه برخى افراد مراحل 
تشخیص و ادامه روند درمان را به تعویق مى اندازند. بى تردید 

این موضوع مى تواند باعث بحران هایى جدى در آینده شود.
فاطمى ادامه داد: مراجعه دیرهنگام به پزشک یکى از دالیل 
سخت تر شدن روند درمان سرطان و در عین حال، افزایش 
هزینه هاى این بیمارى است. به تأخیر افتادن درمان بیمارى 
در همه گیرى کرونا خطرناك تر از خود کروناست، چرا که 
در درمان سرطان زمان مستقیماً نقش اصلى و اساسى دارد.

او گفت: بیماران سرطانى و افرادى که مشکوك به سرطان 
هستند به هیچ بهانه اى نباید برنامه تشخیص و روند درمان 
خود را به تعویق بیا ندازند. زمان در تشخیص سرطان هاى 
نوع حاد و ســرطان هایى که تنها با یــک جراحى درمان 

مى شوند، عامل بسیار مهمى است. 

دوست داشته باشیم یا نه، فرقى نمى کند؛ دیگر به چهره هاى 
ماسک زده عادت کرده ایم و انگار کرونا و متعلقاتش بخش 
مهمى از فرهنگ جهانى انسان ها شده است. در این میان 
دیوارهاى شــهرى هم که گاهى بوم نقاشى هنرمندان و 
نزدیک ترین هنر به دغدغه هاى مردمى محسوب مى شوند، 
بســتر نمایش صورت هاى ماسک زده  شــده اند تا شاید 

فراموش نکنیم که جان هایمان به هم پیوند خورده است.
از همان روزهاى نخست شیوع و فراگیرى ویروس کرونا در 
جهان بسیارى از هنرمندان در دنیا از حوزه گرافیک و پوستر 
گرفته تا کاریکاتور و نقاشى دست به قلم شدند و آثارى را 

خلق کردند.

اغلب آثارى که با موضوع کرونا خلق و در نمایشــگاه هاى 
مجازى یا صفحات شــخصى هنرمندان در رســانه هاى 
اجتماعى منتشر شــدند، با هدف فرهنگ سازى در راستاى 

مبارزه بهتر با این ویروس خطرناك بود.
در این میان هنرمندان فعال در حوزه گرافیتى نیز از این قافله 
عقب نماندند و خیلى زود دیوارهاى شهرها را از چهره هاى 
ماسک زده یا تصاویرى در راســتاى تقدیر از زحمات کادر 
درمانى، پر کردند. حاال دیگر اگر زمانى هم حافظه مان این 
روزهاى سخت را آنگونه که باید به یاد نیاورد، تصاویر ثبت 
شده توسط هنرمندان بر تلخى و عجیبى این روزها شهادت 

خواهند داد.

خطر سرطان از 
ویروس کرونا کمتر نیست

رد پاى کرونا 
بر دیوارهاى جهان

ابتالى 4 دانش آموز به کرونا
رئیـس مرکـز فوریت هـاى پزشـکى و    ایسنا|
اورژانس البرز اظهار کرد: جامعه هدف ما براى شناسایى 
دانش آموزانى که از 15 شهریور ماه تاکنون به کرونا مبتال 
شده اند گروه سـنى شـش تا 18 سـال را در برمى گیرد. 
مهرداد بابایى گفت: طى این مدت تست چهار نفر در این 
بازه سنى مثبت شده و پنج دانش آموز هم در حال حاضر 
مشـکوك و محتمل به ابتال به کرونا هستند. البته هنوز 
براى اینکه قاطعانه بگوییم این دانش آموزان به دلیل رفتن 

به مدرسه به کرونا مبتال شده اند زود است.

افزایش ابتالى جوانان 
  ایسنا| رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى شـیراز 
نسبت به افزایش آمار موارد ابتالى جوانان به کووید-19 
هشدار داد. مهرزاد لطفى خطاب به جوانان تأکید کرد که 
بیش از پیش به توصیه هاى بهداشتى براى پیشگیرى از 

ابتال، توجه داشته باشند.
 

لغو تمام رقابت هاى ورزشى 
  ایسنا| معـاون توسـعه امـور ورزش اسـتان 
کرمانشـاه از لغو تمامى رقابت هاى ورزشى، کارگاه هاى 
آموزشى و سـمینارها و تجمعات ورزشى در این استان تا 
اطالع ثانوى خبرداد. جالل عزیزى با اشاره به قرمز شدن 
وضعیت استان به لحاظ شیوع بیمارى کرونا اظهار کرد: 15 

رشته ورزشى پربرخورد در کرمانشاه کماکان غیرفعالند.

آگهى تغییرات
شــرکت بامداد ســبز فردا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 4833 
و شناســه ملى 14009402530 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : مهدى صادق زاده به شماره ملى 
1291963383بعنــوان رئیس هیات 
مدیره و مجید مرادیان به شــماره ملى 
1111142793بعنــوان مدیرعامل و 
على احمدى کافشــانى به شماره ملى 
1112018247 بعنــوان نائب رئیس 
هیات مدیره تا تاریــخ 1401/4/11 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل 
ورئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى نجف آباد (991759)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى پژواك رایانه آیریک 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 55153 
و شناســه ملى 14005394095 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/02/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : خانم روبخیر حیدر على پور به شماره ملى 
5269377942 به سمت بازرس اصلى و خانم 
ماه سلطان بهمنى به شماره ملى 4679131802 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب شدند. آقاى محمدحسین رحمانى 
سهرفیروزانى به شــماره ملى 1100100172 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و خانم 
مینا معین فرد به شماره ملى 4679897449 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم بتول هارون 
رشیدى به شماره ملى 1129208761 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره مى باشــد. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قب یل چک ، ســفته، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمى با امضاء دو نفر از سه نفر 
اعضاى هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (991768)

آگهى تغییرات
شــرکت گســترش آبزیان زاینده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 18161 
و شناســه ملــى 10260390701 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/06/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مهرى طهمورث پور 
کدملى1284362469 و ساسان فلک 
رفعت کدملى 1284782451 و سلیمه 
پور نایــب زاده کدملى0069175489 
بعنوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
ســید صالــح هدایتــى ســیچانى 
کدملى1289622973 و آبتین خالصى 
کدملى 1290627541 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (992625)

آگهى تغییرات
شــرکت آوند صنعت سپنتا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 60542 و شناســه ملــى 14007603283 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/16 
ســیدعادل قائینیان بشــماره ملى1272449483 
به ســمت رئیس هیات مدیره - سیدرســول قائینیان 
بشــماره ملى1286773660 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره - اطهر حاجى صادقى اصفهانى بشــماره 
ملى1291041941 به سمت مدیر عامل و عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاى مدیر عامل 
همراه با مهر شــرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (996010)

آگهى تغییرات
شرکت مدیران نیروى پرشیا سهامى خاص به شماره 
ثبت 43393 و شناســه ملــى 10260612438 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و از 
طریق صدور سهام جدید از مبلغ 9000000000ریال 
به مبلغ 15000000000 ریــال افزایش یافت و ماده 
5 اساســنامه بشرح زیراصالح شــد: سرمایه شرکت 
مبلــغ 15000000000ریــال نقدى اســت که به 
1500000ســهم با نام عادى 10000ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (995993)

آگهى تغییرات
شرکت گروه تولیدى آلومینیوم جاوید پلیمر اسپادانا 
سهامى خاص به شماره ثبت 63300 و شناسه ملى 
14008691142 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/06/03 نشــانى شعبه شرکت 
در مشهد به خراســان رضوى ، شهرستان مشهد ، 
بخش مرکزى ، شــهر مشــهد، محله نیرو هوایى ، 
کوچه شــهیدفکورى 24/10 ، کوچه ارشــاد 3 ، 
پالك -10 ، مجتمع ارکیده ، طبقه ســوم ، واحد 6 ، 
کدپستى 9178114476 به مدیریت الهه فراهانى 
کدملى 0530735822 انتقال یافت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (991863)

آگهى تغییرات
شــرکت مدیــران نیــروى پرشــیا ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 43393 و شناســه ملى 
10260612438 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/06/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ندا ریحانى بزرگ به 
کدملى 1292861266 و زهرا جدیدى به کدملى 
1229638180 به ترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (995994)

آگهى تغییرات
شرکت صلب اتصال ســپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 33249 و شناســه ملــى 10260537703 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/18 
امیرمسعود محلوجى به کدملى 1282343432 بسمت 
مدیرعامل ، شکوه شادمان فر به کدملى 1287964966 
بسمت رئیس هیئت مدیره و على شادمان فر به کدملى 
1198823682 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (993814)

آگهى تغییرات
شــرکت گروه تولیدى آلومینیوم جاوید پلیمر اسپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63300 و شناسه ملى 
14008691142 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/06/02 مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان شاهین شــهر و میمه ، بخش 
مرکزى ، دهستان مورچه خورت ، روستا شهرك صنعتى 
شمال اصفهان، محله شهرك صنعتى شمال اصفهان ،

 کوچــه فــن آوران 38 ، کوچــه فــن آوران 40 ، 
پالك 0 ، آلومنیوم جاوید پلیمر ، طبقه همکف - کدپستى 
8331135183 انتقــال یافــت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (991856)

تاسیس
موسسه غیر تجارى صنعت ابریشم قهرمان درتاریخ 1399/06/30 به شماره ثبت 271 به شناسه ملى 14009450336 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : صنعت ابریشم قهرمان موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پرانه 
فعالیت نمیباشد: تاسیس پایگاه تیم هاى فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلى (ویژه آقایان و بانوان) . ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر ابریشم، محله حسن آباد ، کوچه شهیدان 
مرتضى کاظمى ، خیابان توحید ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8178983776 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقاى رسول کاظمى به شماره ملى 1110589875 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه آقاى حسینعلى غالمى حسن آبادى به شماره ملى 1288870256 دارنده 50000 
ریال سهم الشرکه مدیران آقاى رسول کاظمى به شماره ملى 1110589875 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
آقاى حسینعلى غالمى حسن آبادى به شماره ملى 1288870256 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. صرفا آقاى / خانم رسول کاظمى به شماره ملى 1110589875 که در سامانه به عنوان 
امضا کننده دفاتر معرفى شده است مى تواند به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نماید . الزم به ذکر است از پاسخ به سایر اشخاص غیر ذینفع که داراى سمت نبوده خوددارى 

مى گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (995987)

آگهى تغییرات
شرکت الکترو پردیس برق آسا سهامى خاص به شماره ثبت 35510 و شناسه ملى 10980264953 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده مورخ 1399/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ایرج چراغى به شماره ملى 1880486253 به عنوان بازرس اصلى و مریم شایان 
فر به شماره ملى 1110780850 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - صفر قربانى به شماره ملى 1091581371، 
مصطفى قربانى به شماره ملى 1091612730 و سمیرا قربانى به شماره ملى 1091594627 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (996019)

آگهى تغییرات
شرکت آوند صنعت سپنتا سهامى خاص به شماره ثبت 60542 و شناسه ملى 14007603283 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/16 سیدعادل قائینیان به شماره ملى 1272449483 - سید رسول قائینیان به شماره ملى 1286773660 - اطهر 
حاجى صادقى اصفهانى به شماره ملى 1291041941 به ســمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . امیر هوشنگ 
بهادرانى به شماره ملى 1284775259 به سمت بازرس اصلى و سادات خاتون ابادى اصفهانى به شماره ملى 1286480280 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (996007)

آگهى تغییرات
شرکت صلب اتصال سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 33249 و شناسه ملى 10260537703 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1397/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - امیرمســعود محلوجى به کدملى 1282343432 ، على شادمان فر به کدملى 
1198823682 و شکوه شادمان فر به کدملى 1287964966 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - محمد 
سراجان به کدملى 1286636523 بسمت بازرس اصلى و خدیجه خرمائیان به کدملى 1281626856 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال 
مالى انتخاب شدند.ـ  روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (993813)

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایى با بیان اینکه بحران 
کرونا مسئله شاغالن کم درآمد، زنان، کارگران مهاجر و... را 
در همه کشورها پررنگ کرد و تزلزل در قراردادهاى کارى 
شاغالن را شــاهد بودیم گفت: همچنین شاهد بودیم که 
عمده افرادى که بیکار شــدند افراد کم مهارت و کم درآمد 

بودند.
حســن طایى در ســومین وبینار تخصصــى «حمایت از 
بیمه شدگان بیکار شده سازمان تأمین اجتماعى در مواجهه 
با کرونا» با بیان اینکه قبل از بحران ســه میلیارد شاغل و 
200 میلیون فرد بیکار در جهان داشتیم اظهار کرد: اما بعد 
از وقوع بحران کرونا، زندگى بیش از 15 درصد از شاغالن 
تحت تأثیر قرار گرفت. به مرور به این 15 درصد افزوده شد 
و بیش از 400 میلیون شغل از دست رفت، 200 میلیون هم 
بیکار از قبل داشتیم و اگر بخواهیم مقایسه کنیم مشخص 
است که چه اتفاق مهمى افتاده؛ در کنار این سطح از آسیب 
دیدگى، مهمترین پیامد بحران کرونا در این حوزه، تغییر در 

اکوسیستم کسب و کارها بود.
استاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایى اظهار کرد: اولین 
سیاســت، تحریک اقتصاد و بازار کار بود. اگر اقتصاد دچار 
رکود نمى شد بازار کار کمتر آسیب مى دید. سیاست هاى 
انبساطى  و تسهیل در امر سیاستگذارى در این محور مورد 

توجه قرار گرفت.
طایى افزود: سیاست دوم حمایت از کسب و کارها بود. مبنى 
بر اینکه تا جایى که مى شود دولت ها کسب و کارها را حفظ 

و بنگاه ها مقاومت کنند.
وى با بیان اینکه سومین اقدام محافظت کارگران در محل 

کار بود گفت: وقتى کارکنان به منزل مى رفتند مســائل و 
مشــکالت دیگرى پیش مى آمد. چهارمین اقدام تکیه بر 
گفتگوهاى اجتماعى بود. بحث ســندیکاها و انجمن هاى 
کارگرى در این محور بســیار جدى شــد. ضریب پوشش 
سازمان هاى بیکارى تشکل ها بسیار مهم بود و دامنه شمول 

مقررى بگیران بیمه بیکارى افزوده شد.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایى ادامه داد: دولت ها 
ذیل این چهارمحور اقداماتى را انجام دادند. اما کدام کشورها 

موفق بودند؟ دولت هایى موفق بودند که این هفت ویژگى 
را داشتند؛ نخست اینکه سطح دانایى آنها باال بود به این معنا 
که متوسط سال هاى تحصیلى افراد باالى 25 سال باالتر 
باشد. دوم سطح بهداشتى و سالمت جامعه، سوم سطح تولید 
و سرانه تولید بود. هرکشورى ســرانه تولید باالترى داشت 
موفق تر عمل کرد. چهارم ضریب جینى و توزیع درآمدها، 
پنجم اندازه دولت ها، ششم گویایى نظام اطالع رسانى در 

بازارکار و هفتم ساز و  کار بیمه بیکارى بود.

کرونا، کم مهارت ها را بیکار کرد
«رکورد شــکنى جدید ابتالى روزانه به کرونا 
در کشور»، خبرى ناگوار که سخنگوى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى آن را اعالم 

کرد.
آمار مرگ و میر بیماران کرونایى هم دستکمى 
از آمار مبتالیان ندارد و شــاهد روند صعودى 
فوتى هاى کرونا هستیم و در 30 شهریور پس از 
یک ماه، رکورد فوتى هاى کرونا شکسته شد و 
بر اساس آمار اعالمى وزارت بهداشت 183 نفر 
قربانى ویروس منحوس و مرگبار کرونا شدند.

موضوعات مختلفــى، چون کاهــش 16/5 
درصدى اســتفاده از ماسک، ســفر هاى بین 
شهرى در شهریور ماه و رعایت نکردن نکات 
بهداشــتى در محل هاى تجمــع موجب خیز 
دوباره کرونا شد و اگر رعایت نکنیم این احتمال 
وجود دارد کــه پاییز زیبا و رنگارنگ امســال 

برایمان سیاه و مرگبار شود.
افزایش آمار موارد ابتــال و فوتى هاى کرونا از 
هفته گذشته خبر از موج جدید کرونا در کشور 
مى دهد، موج نگران کننــده بیمارى که حتى 
خواب را از چشمان وزیر بهداشت ربوده است 
چرا که هفته هاى پیش رو کرونا یا به قول وزیر 
بهداشــت شــتر، گاو، پلنگ همراه با آنفلوآنزا 
خواهد شــد و احتمال افزایش مــوارد ابتال و 

فوتى ها وجود دارد.
اما آیا موج ســوم کرونــا در همه اســتان ها 
رخ داده اســت؟ ســخنگوى وزارت بهداشت 

مى گوید: ایران کشورى پهناور است، برخى از 
استان هاى بزرگ ما مى تواند مانند یک کشور 
اروپایى باشد؛ بنابراین بروز موج سوم کرونا در 
کل کشور اتفاق نیافتاده است. تهران اکنون در 
موج ســوم بیمارى قرار دارد ولى استان قم در 
موج دوم بیمارى کروناست. نگرانى ما در حال 
حاضر براى استان هاى قم، اصفهان، لرستان، 
آذربایجان شرقى و تهران است. این نکته بسیار 
مهم است که هر استان و هر شهرستان وضعیت 
خاص خود را دارد. همچنین بیمارى معموًال در 
کشور هاى شرقى تغییراتى پیدا مى کند که پس 
از مدتى تغییر، غرب و اروپا شاهد آن خواهد بود.
ویــروس کرونا باز هم چهــره دیگرى از خود 
را نمایــان کرده اســت و موج جدیــد کرونا 
ویژگى هاى خاصى دارد که در موج هاى قبل 
بیمارى شــاهد آن نبودیم، ایــن ویژگى هاى 
جدید موجب افزایش موارد بســترى کرونا در 
بیمارستان ها در برخى شــهرها شده است از 
جمله با جهش ویروس کرونــا در موج جدید 
بیمارى شاهد افزایش قدرت سرایت پذیرى و 

ابتالى درون خانوادگى هستیم.
یونسیان عضو کمیته اپیدمیولوژى کووید-19 
دانشــگاه علوم پزشــکى تهران مــى گوید: 
متأسفانه در دو هفته آینده شاهد افزایش موارد 
ابتال و فوت کرونــا خواهیم بــود و اگر اقدام 
مؤثر صورت نگیرد ممکن اســت فاجعه در راه

 باشد. 

رکورد شکنى موارد ابتال با خیز دوباره کرونا
روى موج کووید-19
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معجزه  پستهپسته  تازهتازه  براىبراى  
معجزه

پسته تازه اواخر فصل تابســتان به بازار میوه و تره بار اضافه 
مى شود و کمتر کسى است که از خوردن آن لذت نبرد. این 
آجیل پر طرفدار که در طعم هاى مختلف در بازار موجود است 
خواص فراوانى دارد و  از جنبه هاى درمانى آن به هیچ عنوان 

نمى توان چشم پوشى کرد.
از مهمترین خواص پسته تازه مى توان به جلوگیرى از بسته 
شدن شــریان هاى قلبى که به علت رسوبات خونى مسدود 
مى شوند و همچنین ممانعت از تنگ شدن این شریان ها اشاره 
کرد. پیشگیرى از خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى 
یکى دیگر از خواص مصرف پسته تازه در افراد مختلف است 

و کلسترول بد خون را کاهش خواهد داد.
پســته تازه به علت دارا بودن مقدار قابل توجهى آهن، خون 
ساز بوده و براى افرادى که از بیمارى کم خونى رنج مى برند 
بسیار مفید اســت و خوردن آن به بیماران این گروه توصیه 
مى شود. مصرف پســته تازه باعث کارایى بهتر مغز و فعال 
بودن ذهن شده و ضمن تقویت قلب و حافظه افراد، آرامش 
اعصاب را براى آنها به دنبال خواهد داشت و ضربان قلب را 

تنظیم مى کند.
پســته یکى از منابع خوب تأمین انرژى و پروتئین در افراد 
مختلف و به ویژه کودکان و نوجوانان و همچنین سایر گروه ها 

به شمار مى رود.

پسته تازه منبع خوبى براى ویتامین C، تیامین، ریبوفالوین، 
نیاسین، B6، ویتامین E و ویتامین A محسوب شده و براى 
تقویت سیســتم ایمنى بدن خواص بسیارى دارد. پسته تازه 
حاوى مقادیر قابل توجهى از فیبر است، باعث بهبود بیمارى 

یبوست به ویژه در میان کودکان و سایر افراد مى شود.
کالرى پسته تازه بسیار پایین اســت و این موضوع آن را به 
عنوان یک میان وعده مناســب به افرادى که در حال رژیم 
هستند و قصد کم کردن وزن و الغرى دارند، معرفى مى کند.
محتوى چربى پسته تازه به طور کامل جذب بدن فرد مصرف 
کننده نمى شــود و به همین دلیل منجر به الغرى او خواهد 
شد. پسته تازه به دلیل اینکه سرشــار از ویتامین E و آنتى 
اکسیدان است، براى سالمتى کبد مفید بوده و مصرف آن به 

درمان کبد چرب کمک قابل توجهى خواهد بود.
مقادیر قابل توجهى از پتاسیم که در پسته تازه موجود است، 
موجب کاهش فشار خون بوده و همچنین خواص ضد التهابى 
دارد و خطر ابتالى افراد به بیمارى هایى مثل آرتروز را کاهش 

مى دهد.
به گفته کارشناســان و متخصصان علم تغذیه پسته خشک 
نیز از خواص بى شمارى برخوردار است و در بین انواع آجیل 
خشک مى تواند میان وعده بســیار مناسبى براى سایر افراد 

باشد.

گنجاندن موز در برنامه غذایى فرزندتان شــما را در فراهم کردن مواد مغذى مورد نیاز 
براى رشد او یارى مى کند. موز میوه اى بسیار مغذى و حاوى انرژى است. این میوه شامل 
منگنز،  ویتامین  B6، ویتامین C، فیبر، پتاسیم، آهن، بیوتین و مواد مغذى دیگر است. از 
طرفى چربى کمى دارد و گلوکز، فروکتوز و ساکارز موجود در آن که قند طبیعى محسوب 
مى شوند، انرژى زا هستند. موز میوه شیرینى است که در تمام ماه هاى سال موجود است 

و بعد از رسیدن شیرین تر و نرم تر نیز مى شود.
موز به عنوان میوه ورزشــکارى شــناخته مى شــود زیرا کربوهیدرات موجود در آن 
انرژى زاســت. کودکان در طول روز فعالیــت زیادى دارند، این در حالى اســت که به 
سرعت خسته مى شــوند و براى ادامه فعالیت هاى خود به انرژى نیاز دارند. از آنجایى 
که موزرسیده تقویت کننده انرژى است، مى توانید به منظور حفظ انرژى فرزندتان به او 

موز دهید.
فیبر موجود در موز به گوارش غذا کمک مى کند. همچنین، موز حاوى نوع دیگرى فیبر 
به نام پکتین (محلول در آب) است. این پکتین هاى محلول در آب موجب رسیدن موز 
مى شوند که به هضمى مناسب، توسط تبدیل شدن کربوهیدرات به قند هاى ساده کمک 
مى کند. مصرف روزانه موز، اجابت مزاج فرزند شما را منظم کرده و از مشکالت دستگاه 

گوارش جلوگیرى مى کند. محتوى فیبرى موز، باعث ایجاد احساس سیرى نیز مى شود و 
به این ترتیب فرزندتان براى زمانى طوالنى احساس گرسنگى نخواهد کرد.

 موز منبع غنى از پتاسیم است. پتاسیم، سدیم موجود در برنامه غذایى فرزندتان را خنثى 
مى کند و در نتیجه اســتخوان هاى او را محکم تر مى کند. کلسیمى که به واسطه ادرار 
از دست مى رود را مى توان به وســیله مصرف موز جبران کرد. کودکانى که مرتب موز 
مى خورند از بینایى بهترى برخوردارند، زیرا این میوه مى تواند دید شما را بهبود بخشد. 

ویتامین A موجود در موز، براى بینایى و دید بهتر بســیار مفید 
است. موز شبکیه چشم را از انواع بیمارى ها در امان نگه مى دارد.

موز میوه اى غنى از مواد مغذى اســت که به تولید هموگلوبین 
کمک مى کند. آهن براى کودکان ضرورى است و از مبتال شدن 

آنان به کم خونى جلوگیرى مى کند.
 موز سوخت خوبى براى مغز است. پتاسیم موجود در موز به جریان خون 

و ایجاد انرژى کمک مى کند. همچنین مــوز موجب افزایش قدرت تمرکز 
فرزندانتان مى شود. شــما مى توانید به عنوان تغذیه اى براى مدرسه و یا 

میان وعده اى در خانه به فرزندانتان موز  دهید.

کبد یکى از بزرگ ترین اعضاى بدن اســت که وظیفه ســوخت و ساز 
را بر عهده دارد و در این صورت الزم اســت تا به سالم نگهداشتن آن 

اهمیت دهیم.
بزرگ ترین غده بدن را جگر یا کبد تشکیل مى دهد که در فعالیت هاى 
سوخت وساز بدن تأثیر زیادى دارد؛ ضمن آنکه خون موجود در دستگاه 
گوارش توسط سیاهرگ باب کبدى جمع آورى شده و وارد جگر خواهد 
شــد؛ طبق نظر متخصصان کبــد پیچیده ترین اندام بــدن را به خود 

اختصاص داده است.
به دام انداختن سموم و تصفیه آنها با تبدیل کردنشان به مواد بى ضرر 
از دیگر وظایف جگر است که باعث سوخت و ساز متابولیسم ها در بدن 
مى شوند؛ این اندام مســئولیت بیش از 500 کارکرد در بدن را بر عهده 
دارد و فیلتر کردن بیش از یک لیتر خون در هر دقیقه توسط کبد از جمله 
این موارد است؛ همچنین این عضو مواد سمى و زائد بدن را دفع مى کند.
پاکسازى 100 درصد تمامى سموم و باکترى ها پیش از رسیدن به جریان 
عمومى خون و مسئولیت نگه دارى و تنظیم هورمون هاى بدن از جمله 

وظایف این عضو است.
کبــد در متابولیســم چربى هــا و ذخیــره ســازى کربوهیدرات ها و 
پروتئین ها نقش مهمى دارد و محل ذخیره گلوکز (قند)، ویتامین هاى 
(A، D، E، K، B ۱۲)، امــالح معدنــى (آهن، فوالت، مس) و ســایر 
مغذى هاست. کبد به عنوان تنظیم کننده پروتئین موجود در بافت هاى 

بدن همانند یک کارخانه بیوشیمیایى عمل مى کند.
از عالیم وجود مشــکل در کارکرد کبد مى توان بــه اضافه وزن، عدم 

تحمل غذا هاى چرب و 
ادویه دار، احساس طعم فلزى 

مانند در دهان، ضعف سیستم ایمنى، 
پیــرى زود رس، تورم و درد شــدید در ناحیه 

شکم، خستگى مداوم، خونریزى و کبود شــدن سریع پوست، مدفوع 
حاوى خون و به رنگ ســیاه، ادرار تیره، خارش مداوم پوست، یبوست 
مداوم، سردرد مزمن، سوءهاضمه، ایجاد اگزما، پسوریازیس، جوش دانه 
در پوست، عالیم شبیه آنفلوآنزا، بى اشتهایى، حالت تهوع و استفراغ، 
بروز اختالالت سینوسى و آلرژیک، عدم کارکرد درست روده اشاره کرد.

بر اساس گفته محققان کبد کار خود را حتى هنگامى که 80 یا 90 درصد 
سلول هایش از بین رفته اســت ادامه مى دهد؛ این اندام خارق العاده از 

قدرت و مقاومت باالیى برخوردار است.
همچنین این عضو از بزرگ ترین غده هاى بدن نیز به شمار مى آید. وزن 
کبد از 2/1 شروع شده و ممکن است تا 5/2 کیلو گرم نیز ادامه پیدا کند 
طول آن حدود 20 سانتیمتر، عرض آن حدود 17 سانتیمتر و ضخامت 

آن 12 سانتیمتر است.
از آنجایى که کبد یکى از مهمترین اعضاى بدن اســت، بنابراین سالم 
نگهداشتن آن از مهم ترین وظایف زندگى ماست که باید دانست مصرف 
غذا هاى چرب و مضر باعث به خطر افتادن این عضو حســاس خواهد 
شد؛ بنابراین داشتن تغذیه مناسب کمک زیادى به سالم ماندن خواهد 
کرد. همچنین با انتخاب سبک زندگى سالم و منع مصرف مشروبات 
الکلى تا حد بسیار زیادى مى توانیم از بیمارى کبد چرب جلوگیرى کنیم.

پاییز و زمستان کم کم فرا مى رسد و معموالً در فصل هاى 
سرد موارد ابتال به سرماخوردگى و آنفلوآنزا زیاد مى شود. 
همین موضوع باعث نگرانى دربــاره افزایش ابتال به کرونا 

شده است.
با این حال پیش بینى روند این بیمارى در زمستان پیچیده 
و نامعلوم است؛ هم دالیلى براى نگرانى وجود 
دارد هم دالیلى بــراى اطمینان خاطر. آیا 

شیوع کرونا در زمستان بیشتر مى شود؟ 
پاســخ به این ســئوال هنوز مشخص 
نیست ولى پاســخ علمى به ســمت جواب 
مثبت متمایل اســت که تا حد زیادى بر 
اســاس دانش ما درباره ویروس هاى 
دیگر است. چهار نوع ویروس کروناى 

دیگر هم وجود دارند که باعث عالیم ســرماخوردگى مى شــوند 
و همه آنها در زمســتان آســان تر ســرایت مى کننــد. همچنین 
آنفلوآنزا و ویروس ســرماخوردگى همه رفتارهایى مشــابه دارند. 
بزرگ ترین خطر این است که افراد به محافظت از خود کم توجهى

 کنند.
دکتر «ریچل لو» از دانشکده بهداشت و طب گرمسیرى لندن مى گوید: 
شاید کرونا هم ویروسى فصلى باشــد، مثل ویروس هاى دیگرى 
که در زمستان به اوج شیوع مى رســند؛ با این حال، سازوکارهایى 
که باعث شیوع فصلى مى شوند خیلى کم شناخته  شده اند و معلوم 
نیست محصول شرایط آب وهوایى هستند یا رفتار انسان ها. بیرون 
بدن، تمام ویروس ها وقتى هوا ســرد اســت بهتر زنده مى مانند. 
گروه مشاوران علمى بریتانیا براى موارد اضطرارى مى گویند: براى 
ویروس کرونا، 4 درجه سانتیگراد باالى صفر دماى خاص و مطلوب 

است. در زمستان نور آفتاب و پرتوى فرابنفش آن که باعث غیرفعال 
شدن این ویروس مى شود، کم است. وقتى هوا خوب نیست، مردم در 
خانه مى مانند و مهمانى در باغ یا بساط کباب در حیاط جذاب نیست. 
پنجره ها بسته اند و هوا در فضاهاى سرپوشیده چندان جریان ندارد. 

همه اینها مى تواند به شیوع ویروس کرونا کمک کند.
اما آیا ویروس هاى دیگر مانند آنفلوآنزا مى توانند مشکل ایجاد کنند؟ 
مسئله نگران کننده این است که شیوع آنفلوآنزا و افزایش کرونا با هم 
اتفاق بیافتد. البته تغییر عمیق در روال جامعه و رفتار ما براى جلوگیرى 
از انتقال ویروس کرونا، مانند بیشتر شستن دست، پوشاندن صورت، 
رعایت فاصله اجتماعى و دورکارى، بر انتقــال ویروس هاى دیگر 
مى تواند مؤثر باشد. پرفسور «برکلى» مى گوید: ممکن است رعایت 
فاصله اجتماعى از میزان آنفلوآنزا کم کرده باشد که خیلى خوب است. 

ولى من فکر نمى کنم بتوانیم به این اکتفا کنیم. 

کرونا در زمستان تا چه اندازه وحشتناك تر مى شود؟

ث ایجاد احساس سیرى نیز مى شود و 
س گرسنگى نخواهد کرد.

د در برنامه غذایى فرزندتان را خنثى 
مى کند. کلسیمى که به واسطه ادرار 
جبران کرد. کودکانى که مرتب موز 
بهبود بخشد.  وه مى تواند دید شما را

 بســیار مفید
نگه مى دارد.

 هموگلوبین 
ز مبتال شدن 

ر موز به جریان خون 
ب افزایش قدرت تمرکز 

ه اى براى مدرسه و یا 

موز زندگى شما را تغییر مى دهد
موز زندگى شما را تغییر مى دهد

چگونه کبد خود را سالم نگهداریم؟

داشتن ضریب هوشى باال یکى از آرزوهاى همه 
ماست در این مطلب به نشانه مهم ضریب هوشى 

باال اشاره مى شود.
یافته ها و نتایج تحقیقات پژوهشــگران نشان 
مى دهند که پیروى نکــردن از دیگران یا عدم 
انطباق با رســوم مى تواند نشــانه اى از ضریب 
هوشى باال باشد به این معنى که افرادى با هوش 

باالتر کمتر از دیگران متابعت مى کنند.
دکتر «مایکل موتهاکریشنا»، سرپرست این گروه 
تحقیقاتى در این رابطه اظهار کرد: هیچ مشکلى 
در رابطه با انطباق یا پیروى وجود ندارد. مردم پیرو 
هستند و از رســوم پیروى مى کنند و این مسئله 
یک امر خوب براى تکامل فرهنگى به حســاب 
مى آید. درواقع شخص پیروى کننده هر چیزى که 
عمومیت داشته و دیگران آن را به کار مى گیرند، 
کپى و نسخه بردارى مى کند و این چیزها اغلب 

خوب و مفید هستند.
این نتایج، از مطالعه و بررســى رفتارى 101 فرد 
داوطلب به دست آمده است. پژوهشگران با انجام 
یک کار ساده که دربرگیرنده مقایسه طول خطوط 
مختلف بوده توانستند به این نتایج دست پیدا کنند. 
در این آزمایش پیش از هرگونه تصمیم گیرى به 
مشارکت کنندگان گفتند که چه کسانى چه فکر 
مى کنند. بیشــتر این شــرکت کنندگان ترجیح 
دادند که از دیگران پیروى کنند. درحالى که افراد 
باهوش تر پاسخ درست را به دست آوردند و تحت 

تأثیر نظرات دیگران قرار نگرفتند.
پژوهش هاى کالسیک مربوط به انطباق و پیروى 
پس از جنــگ جهانى دوم صــورت گرفت. این 
پژوهش ها نشــان مى دادند که مردم اطالعات 
ناخواسته را از احساســات خود براى مطابقت با 

دیگر افراد انکار مى کنند.
دکتر موتهاکریشــنا معتقد اســت که پیروى به 
تنهایى و در کل چیز بدى به  حساب نمى آید. وى 
در این رابطه گفت: «تمام جهان ما از چیزهایى 
ساخته شــده که ما انجام مى دهیــم و تقلید در 
بســیارى موارد براى ما خوب است. ما فقط نیاز 
داریم بدانیم که بیشــتر مردم این کارها را انجام 

مى دهند.»
او در ادامه توضیحاتش اظهار کرد : «این نظریه ها 
و آزمایش هاى ریاضى کمــک مى کند تا درك 
بهترى ازآنچه باعث مى شــود گونه ما به گونه 
منحصربه فرد، بافرهنگ تبدیل شــود، داشــته 
باشیم. هوش ما چیزى است که به دست مى آید و 

سخت افزارى نیست.»

نشانه هاى 
ضریب هوشى باال

دلیل درد مزمن 
در گیجگاه 

محققان در بررسى هاى خود مشاهده کردند 
بازگشــت اســید به مرى با اختــالل فکى 
گیجگاهى دردناك و مزمن مرتبط اســت و 
اضطراب و نداشتن خواب کافى در ارتباط آن 
دو با یکدیگر تأثیر دارد. شــواهد حاکى از آن 
است که اضطراب، اختالل جسمانى و افسردگى 
با بیمارى بازگشت اسید به مرى مرتبط است.     

محققان بر این باورند که بازگشت اسید به مرى 
فاکتور خطرزایى در اختــالل فکى گیجگاهى 
است و افرادى که ســابقه طوالنى ابتال به این 
مشــکل گوارشــى را دارند بیش از افراد دیگر 
احتمال دارد دچار اختالل فکى گیجگاهى شوند.

یکى از محققان این مطالعه گفت: تأ ثیر متقابل 
بین بیمارى مزمن اســکلتى عضالنى، بیمارى 
گوارشى و اختالل هاى روانى و مشکالت مربوط 

به خواب بسیار پیچیده است.

جوانه گندم از چروك شدن پوست پیشگیرى مى کند، خون ساز اســت و خواص فراوان دیگرى دارد. جوانه غالت مواد 
مغذى و ضرورى دارد که مصرف آن به بدن سود فراوان مى رساند و از دیدگاه طب سنتى داراى طبیعت گرم و تر است.

مى توان جوانه گندم را چرخ کرد و در تهیه انواع غذاهاى خام به کار برد. وقتى جوانه گندم به اندازه یک سانتیمتر رشد کرد، 
آن را خشک و سپس آسیاب کنید، آرد جوانه گندم به دست 

مى آید که مى توانید در تهیه شیرینى ها از آن استفاده کنید.
گندم بهترین غذا براى افراد بــا مزاج معتدل و چاق کننده 
و نیروبخش است ولى موجب انسداد عروق هم مى شود و 
 براى کسانى که در رگ هاى بدن، قلب، کبد و معده، تنگى 
عروق دارند مضر است، بنابراین بهترین نان از گندم سالم 
تهیه مى شود و به خوبى ورز پیدا مى کند و پف مناسبى دارد 
تا به راحتى در معده هضم شود؛ نانى که سبوس آن به کلى 
گرفته شده باشــد به راحتى از معده عبور مى کند و موجب 

انسداد کبدى و سنگ کلیه مى شود.

بهترین نان براى مصرف کدام است؟

پاییز و زمستان کم
سرد مواردابتال بهس
همین موضوع باعث نگ

شدهاست.
با این حال پیش بین
و نامعلوم
دارد
شی
پاس
نیست ول
مثب
اس
دیگ



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 به یقین بــدان که تو به همــه آرزوهاى خود، نخواهى رســید و 
تا زمان مرگ بیشتر زندگى نخواهى کرد و بر راه کسى مى روى 
که پیش از تو مى رفت، پس در به دست آوردن دنیا آرام باش و در 
مصرف آنچه به دست آوردى نیکو عمل کن، زیرا چه بسا تالش 
بى اندازه براى دنیا که به تاراج رفتن اموال کشانده شد. پس هر 
تالشگرى به روزِى دلخواه نخواهد رسید و هر مداراکننده اى 

موال على (ع)محروم نخواهد شد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب
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چاپ:   رنگین کمان                          
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