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پرخورى عصبى را جدى بگیریدرهاسازى آب از سد رودشتین به سمت گاوخونىرضا عطاران پس از 12 سال  سریال مى سازدسیارکى به اندازه اتوبوس از نزدیک زمین رد شد این مبارزه ها نابرابر بود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

4 علت اصلى 
بیمارى قلبى 

نیاز جدى اصفهان به سامانه دوم آبرسانى
3

2

3

2

اولین باران پاییزى اصفهان 
در راه است

جنجال فرود اضطرارى 
یک هواپیما روى جاده

معاون وزیر کار: به عنوان 
یک مسئول شرمسارم

5

برخورد جدى با 
راهپیمایى نمادین 
اربعین در اصفهان

کورش راسخ، متخصص قلب و عروق در پاسخ به 
این پرسش که مهمترین عالیم بیمارى هاى قلبى و 
عروقى چیست،گفت: استرس، دیابت، چاقى و موارد 

ژنتیکى از عواملى هستند که مى توانند موجب این 
بیمارى در بدن مردان و زنان شوند....

استاندار اصفهان گفت: امسال هیچگونه راهپیمایى 
براى آیین اربعین حتى به صورت نمادین به سوى 
امامزاده هاى واجب التعظیم در این استان برگزار 
نمى شــود. عباس رضایى روز شــنبه در حاشیه 
جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا که به صورت ویدیو 
کنفرانس با حضور رئیس جمهورى با استانداران 
برگزار شد افزود: همانطور که اعالم شد مرز عراق 
بسته است و بنابراین از هرگونه اجتماع، درخواست و 
تالشى براى برگزارى آیین به شکل راهپیمایى باید 
خوددارى شود و قابل تحمل نیست در شرایطى که 

مرز بسته است درخواست هاى...

4

ذوب آهن، ساختمان سازى ذوب آهن، ساختمان سازى 
افغانستان را متحول مى کندافغانستان را متحول مى کند

بازدید رئیس اتاق بازرگانى پکتیابازدید رئیس اتاق بازرگانى پکتیا
از یکى از مهمترین کارخانجات کشور در اصفهاناز یکى از مهمترین کارخانجات کشور در اصفهان

3

هشدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب درباره تأمین آب آشامیدنى در تابستان سال 1400

رضا ناجى:
 3 فیلم آماده 
نمایش دارم

مهدى پور چه رنگى مى شود؟
هافبک جدا شده ذوب آهن مورد توجه سه تیم مطرح لیگ برتر قرار 
دارد. مهدى مهدى پور، هافبک دفاعى فصل گذشــته ذوب آهن که 
چندى پیش با استفاده از بندى در قراردادش به صورت یکطرفه فسخ 
کرد و از جمع سبزپوشان اصفهانى جدا شد حاال مورد توجه سه باشگاه 
مطرح لیگ برترى قرار دارد و به احتمال زیاد به زودى با یکى از آنها به 

توافق نهایى خواهد رسید...
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7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

واکسن
 آنفلوآنزا 

به اصفهان رسید

حذف بیمه هاى کاغذى تا پایان سال
3

استنلى در تفکرات محرم  استنلى در تفکرات محرم  
چه جایگاهى دارد؟چه جایگاهى دارد؟

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومى 
دو مرحله اجرا نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه:  از روز یکشنبه مورخ 99/07/06 تا ساعت 08:30  صبح یکشنبه  مورخ 99/07/13 بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز یکشنبه مورخ 99/07/13  تا  ساعت 7/30 صبح روز دوشنبه  مورخ 99/07/28 بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از طرق ذیل: 
1)ضمانت نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3)گواهى خالص مطالبات قطعى 
تایید شده از سوى شرکت 4)فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شرکت 
توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک 

شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان و کسب وکار  بعهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد 

مناقصات تماس حاصل نمایند.
3- اســناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه در سایت  اینترنتی معامالت توانیر به آدرس 
http://tender.tavanir.org.ir   و در ســایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت 

شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك 

غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت 

اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818
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احمد میدرى، معاون وزیر کار، در یادداشــتى نوشــت: 
حصر آبادان با جوانانى دلباخته وطن و دینشان شکسته 
شد. امروز 39 ســال از آن تاریخ گذشــته است. هنوز 
درخشش آن روز را در چشــمانم حس مى کنم. اما سه 
هفته قبل که به آبادان رفته بودم از خودم به عنوان یک 
مسئول شرمسار شدم. برگشتم به وزیرم گزارش دادم. 
وضعیت آبادان را که توصیف کردم شریعتمدارى گفت: 
شرم مان باد! قرار شد به عنوان نماینده تام االختیار وزیر 
براى اتمام طرح هاى ناتمام و توزیــع منافع اقتصادى 
شرکت هاى تابعه در استان خوزستان و مسئولیت پذیرى 
بیشتر اجتماعى آنها تالش کنم. وقتى غلبه بر مشکالت 

اقتصادى و اجتماعى را با شکست حصر آبادان مقایسه 
مى کنم ناخودآگاه به یاد حدیث پیامبر(ص) مى افتم که 
پیروزى بر دشــمن، جهاد اصغر و جنگ با هواى نفس، 

جهاد اکبر است.
مشــکالت خوزســتان کالف تو در تویى شده است. 
نیروهاى انسانى ماهر در بخش دولتى و بخش خصوصى 
به  دنبال مهاجرت به تهران، اصفهان، یزد و کرج است، 
خشک شدن تاالب ها و به  دنبال آن ریزگردها در کنار 
آلودگى ها، زندگى را از همیشه ســخت تر کرده است. 
بیکارى و نابرابرى در کنار ثروت نفتى بیش از هر زمان 

دیگرى تحمل مردم را طاق کرده است.

رئیس جمهور گفت: همیشــه نیمى از جمعیت کشور و 
بیش از نصف آن براى مقابله بــا کرونا همراه بودند و ما 

مى خواهیم مردم این همکارى ها را افزایش دهند.
حجت االسالم حســن روحانى صبح دیروز (شنبه) در 
جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا تأکید کرد: فعًال از کسى 
که ماسک نمى زند به سادگى عبور نخواهیم کرد. افراد 
باید به کســى خدمت دهند که ماسک دارد، حاال راننده 
تاکسى، اتوبوس، مغازه و بانک باشد. بنابراین اگر خدمت 
دهنده مراعات نکند به نوعى با او برخورد خواهد شد که 
قرار شد چارچوب آن مشخص شود. به اندازه کافى ابزار 
داریم که تشــخیص دهیم فرد در خیابان ماسک دارد 

یا ندارد و مى توانیم تشــخیص دهیم کسى که ماسک 
نمى زند چه کسى است. 

وى با بیان اینکه در این جلســه تصویب شد استانداران 
و ستاد استانى بتوانند براى مدت یک هفته برخى موارد 
را کنترل یا تعطیل کنند گفت: اگر نیاز بود دانشــگاه و 
مدارس، آرایشگاه، سالن پذیرایى، مساجد، باشگاه هاى 
ورزشى، شــهربازى و قهوه خانه و... که لیست آن ارائه 
خواهد شد، یک هفته تعطیل شوند. ستادها پیشنهاد خود 
را به کمیته اجتماعى کرونا بدهنــد و هر جا الزم بود به 
تأیید وزیر کشور و وزیر بهداشت برسد و براى یک هفته 

تصمیم گیرى شود. 

معاون وزیر کار: به عنوان یک 
مسئول شرمسارم

از کسى که ماسک نمى زند 
نمى گذریم

یارانه میلیاردى براى 
استخرهاى الکچرى

   روزنامه خراسان | در شرایطى که بهاى 
تمام شــده تولید هر مترمکعــب آب در تهران 
2700 تومان و متوسط قیمت فروش 700 تومان 
اســت، در هر مترمکعب آب 2000 تومان یارانه 
پرداخت مى شــود. البته این یارانه براى کاالیى 
ضرورى مثل آب بد نیست اما وقتى حجم زیادى 
از آب مصرفى شــهرى مثل تهران در خانه هاى 
ویالیى لوکس شمال شهر صرف آبیارى درختان 
و پرکردن استخرها مى شود، باید به موضوع به 
شکل دیگرى نگریست. با احتساب یارانه 2000 
تومانى هــر مترمکعب آب و یک ضرب ســاده 
مشــخص مى شــود که در هر روز یک میلیارد 
و 225 میلیــون تومان از بیت المــال صرف پر 
کردن آب استخرهاى مناطق مرفه نشین تهران 
و آبیارى فضاى ســبز این واحدهاى مسکونى 

مى شود.

حمله کرونا به ماکان بند 
   رکنا | بهمن بابا زاده، خبرنگار حوزه موسیقى 
در توییتى خبر از ابتالى خواننده ماکان بند به کرونا 
داد. وى در این باره نوشت: «رهام هادیان خواننده 
ماکان بند هم به کرونا مبتال شد. او در حال درمان 
است و گفته مى شود بخشى از ریه این خواننده نیز 

متأسفانه درگیر شده است.»

دستگیرى قاچاقچیان خاك 
   رکنا | فرمانده یــگان حفاظت منابع طبیعى 
جنوب کرمان با اشــاره به گزارش هایى مبنى بر 
خاکبردارى و برداشت خاك از اراضى ملى «تیتون 
بخش جبالبارز شمالى» شهرستان جیرفت، افزود: 
روز پنج شنبه با تالش نیرو هاى یگان حفاظت و با 
حکم قضایى و همکارى کالنترى محمد آباد، دو 
دستگاه خودروى بارى توقیف شد و چهار متخلف 
در این زمینه دستگیر و تحویل مرجع قضایى شدند. 
میرافضلى افزود: متخلفان شــبانه با ترفندهاى 
خاص به صورت غیرقانونى به جمع آورى خاك از 
عرصه هاى منابع طبیعى وملى مبادرت و سپس از 

استان کرمان خارج مى کردند.

حدس عجیب افخمى
   برترین ها | بهروز افخمــى در برنامه «نقد 
سینما» گفت: فیلم «1917» ساخته «سام مندس» 
احتماًال از روى فیلم «دیده بــان»  به کارگردانى 
ابراهیم حاتمى کیا ساخته شده است، البته «دیده 

بان» فیلم بهترى است.

تقاضاى افزایش
 یارانه نقدى 

   میزان |عضو کمیســیون اجتماعى مجلس 
با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدى دولت به مردم 
باید متناســب با نرخ تورم باشــد، گفت: در حال 
حاضر 45 هزار و 500 تومــان یارانه نقدى هیچ 
کمکى به مردم نمى کند و باید این یارانه متناسب 
با نرخ تورم باشد. حجت االسالم سید سلمان ذاکر 
با اشاره به ناکافى بودن یارانه نقدى مردم، گفت: 
پرداخت یارانه نقدى دولت به مردم باید متناسب 

با نرخ تورم باشد.

خودکشى بخاطر کنکور 
   رکنــا | عصر روز پنج شــنبه در کوهدشت 
دخترى جوان دســت به خودکشى زد و از طبقه 
چهارم یکى از واحدهاى مسکونى  مسکن مهر 
این شهر خود را به  پایین پرت کرد. دختر جوان به 
دنبال این اتفاق در دم جان باخته است. شنیده ها 
حاکى  است علت خودکشــى، پذیرفته نشدن 
متوفى در کنکور سراســرى امسال بوده است. 
گفته مى شود جانباخته فرزند یکى از فرهنگیان 

کوهدشتى است.

بر اساس کدام
 اخالق و عقل؟

   برترین ها | روزنامه «اطالعات» در یادداشــتى 
با اشاره به اتفاقات حاشیه ســاز اخیر مجلس از جمله 
اعطاى خودروى دناپالس به نمایندگان نوشــت: اگر 
آنها نمایندگان همین مردم اند، که مردم االن دغدغه 
نان و تخم مرغ دارند. کدام اخالق و حتى عقل سیاسى 
حکم مى کند که در این اوضاع، نمایندگانشان خودروى 
حدود 400 میلیونى بگیرند؟ جالب است که هر کدام از 
نمایندگان و مسئوالن مجلس که از این عمل دفاع یا آن 
را توجیه مى کنند، به «رویه» قبلى استناد مى کنند! کدام 
رویه؟ مگر یک رویه نادرست تا ابد باید باقى بماند؟ آن 

هم االن و این موقع؟

«ترامپ» یا «بایدن»؟
   خبر آنالیــن | روزنامه «شرق» با عباس عبدى 
در بــاره انتخابات آمریکا و رویکــرد اصولگرایان و 
اصالح طلبان در برابر نتیجه این انتخابات مصاحبه 
کرده است. عبدى به این روزنامه گفته است: شخصًا 
دوســت دارم «بایدن» انتخاب شود؛ به دلیل اینکه 
نظام جهانى را به جایگاهى که قبًال بود، برگرداند و 
کمى از این فضاى تنش بیرون بیاورد. البته واقعیت 
این است که در زمان «ترامپ» در مقایسه با دوران 
«بوش» یا «اوباما»، جنگى اتفاق نیافتاده اســت و 
شاید این نکته مثبت ترامپ باشــد. نباید فراموش 
کرد که مردم جهان از تنش  بیزارند. اما اینکه بگویم 
انتخابات آمریکا تأثیر تعیین کننده اى در سرنوشت ما 

دارد، فکر نمى کنم اینطور باشد.

جایگزینى براى اینترنت 
نداریم

   ایرنــا | رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور 
در پاســخ به پرســش خبرنگاران دربــاره موضوع 
اینترنت ملى گفــت: البته من خیلــى واژه اینترنت 
ملى را نمى پسندم و تأکید دارم که از واژه شبکه ملى 
اطالعات استفاده شــود چراکه هدف از شبکه ملى 
اطالعات جایگزینى به عنوان اینترنت جهانى نیست 
بلکه شبکه ملى اطالعات شبکه اى در کنار اینترنت 
اســت و حتى مى تواند منجر به افزایش ســرعت 
استفاده از اینترنت جهانى شود چنان که در بسیارى از 
کشورها از جمله کره جنوبى، چین، سنگاپور و... این 

مسئله دیده شده است.  

تهدید به حمله هسته اى؟
   ایلنا | «فرانک هیپل»، دســتیار پیشین امنیت 
ملــى در دفتر علــم و فناورى کاخ ســفید (1993 
تــا 1995) و اســتاد روابــط بین الملل دانشــگاه 
«پرینســتون» با اشــاره به لفاظى ها و تهدیدهاى 
«ترامپ» علیه ایران پس از ناکامى در شوراى امنیت 
و در آستانه انتخابات ریاست جمهورى آمریکا گفت: 
ترامپ صریحاً ایران را با حمله هسته اى تهدید نکرد، 
اما ادعاى وى مبنى بر اینکه جنگ با ایاالت متحده 
«پایان» ایران است، مى تواند به این ترتیب تفسیر 
شود. ممکن است دلیل ادعاها و لفاظى هاى ترامپ 
این باشــد که وى به دنبال راهى براى قوى به نظر 
رسیدن قبل از انتخابات اســت. من فکر نمى کنم 
که ترامپ براى اولین بار از ســال 1945 از سالح 

هسته اى استفاده کند.

خط فقر
 10 میلیون تومان شد 

   تسنیم | بازرس مجمع عالى نمایندگان کارگران 
کشور با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه براى خانوار 
چهار نفره ده میلیون تومان اســت، گفت: بسیارى از 
کارگران توان خرید گوشى موبایل براى ادامه تحصیل 
فرزندانشان را ندارند. حمیدرضا امام قلى تبار گفت: در 
چندسال اخیر آحاد جامعه و على الخصوص کارگران 
کشورمان تحت تأثیر شدیدترین  فشارهاى  اقتصادى 
بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده اى به نام کرونا 

به آن اضافه شده است.

خبرخوان

 محسن رفیقدوست، اولین وزیر ســپاه و از فرماندهان 
سابق ســپاه پاســداران  در گفتگو با «خبرآنالین» از 
کاندیداتورى چهره هاى نظامى در انتخابات ریاســت 
جمهورى دفاع مى کند و معتقد است یک رئیس جمهور 
نظامى مى تواند عنان کارها در شرایط فعلى را به دست 

بگیرد. او در این باره به ذکر یک خاطره مى پردازد:
«سال 68 مقام معظم رهبرى به من فرمان دادند که به 
بنیاد بروم، ایشان مى دانستند که من یک نظامى هستم 
و سابقه قلع و قمع زیادى دارم، مثًال در زمان بنى صدر 
از بنى صدر خواستم که به ما تفنگ ژ3 بدهد و او دستور 
داد که بدهند و بعد تلفن زد و گفت که ندهید و من رفتم 
و در تسلیحات ارتش را کندم و سالح مورد نیاز را بردم 
که آن زمان خیلى ســر و صدا به پا کرد، بنابراین من از 
این سوابق زیاد داشتم؛ زمانى که من را انتخاب کردند 
به من گفتند که به بنیاد نروى و قلــع و قمع کنى، من 
به بنیاد آمدم و دیدم که این بنیــاد با این همه امکانات 
اقتصادى که در دست دارد، دارد سالى چند میلیارد ضرر 

مى دهد، من خدمت مقام معظم رهبرى رفتم و عرض 
کردم که تا یک مدتى نمى شود بر بنیاد ریاست کرد و 
باید آن را فرماندهى کرد و همان سال توانستم بنیاد را 

سود ده کنم.
من به اصفهــان به یک گاودارى به نــام قلعه خواجه 
رفتم و از آنها پرسیدم که در آنجا چند رأس گاو دارند، 
آنها گفتند که حدود هزارتا، گفتم ســالى چقدر ســود 
مى دهید؟ گفتند امسال 26 میلیون تومان زیان پذیرفته 
شده اســت، گفتم بغل گاودارى هزار رأسى، فالنى با 
دوگاو دارد خانه اش را اداره مى کند و تو با هزار گاو زیان 
مى دهى؟ و همانجا آنهــا را از کار برکنار کردم، همان 
سال گاودارى قلعه خواجه به سود رسید، من همین کار 
را در جاهاى مختلف بــه روش نظامى انجام دادم و به 
سود رسیدم؛ االن دالر 26 هزار تومان شده است، شاید 
اگر یک نظامى بیاید و بــا قدرت بتواند به مرکب عنان 
گسیخته سرکش افسار بزند بتواند مردم را از این وضع 

نجات دهد.»

دفاع رفیقدوست از ریاست جمهورى نظامى ها
سیارکى که به اندازه یک اتوبوس است به تازگى از فاصله 
27 هزار کیلومترى زمین رده شــده اســت. این فاصله 
از ارتفاع ماهواره ها در مدار ســیاره خاکى کمتر اســت. 
هفته گذشته سیارك جدیدى شناســایى شده که پیش 
بینى مى شود تا 2029 میالدى در نزدیکى زمین بماند. 
سیارك مذکور 2020SW نام دارد و روز 18 سپتامبر (28 
شهریور) رصد شده است. تخمین زده مى شود این سیارك 

از فاصله 27 هزار کیلومترى زمین گذر کرده است.
این درحالى است که رسانه هاى مختلف اشاره مى کنند 

فاصله گذر این سیارك از کنار زمین از ارتفاع بسیارى از 
ماهواره هاى تلویزیونى و آب و هوایى کمتر است. در حال 
حاضر این ماهواره ها در ارتفاع 35 هزار و 888 کیلومترى 
زمین هســتند. هنوز اندازه دقیق این سیارك مشخص 
نیست اما تخمین زده مى شود قطر آن بین 4/4 تا 9/9 متر 
باشد. به عبارت دیگر 2020SW به اندازه یک اتوبوس 
است و با ســرعت 7/7 کیلومتر برثانیه حرکت مى کند. 
تخمین زده مى شود سیارك در سوم ژوئن 2029 میالدى 

دوباره از کنار زمین گذر کند.

سیارکى به اندازه اتوبوس از نزدیک زمین رد شد

22 سال پیش دو دانشجو دکتراى دانشگاه «استنفورد» 
با نام هاى «سرگئى برین» و «لرى پیج» تصمیم گرفتند 
یک موتور جستجو موسوم به «گوگل» را تأسیس کنند. 
این دو دانشمند در رابطه با انتخاب نام «گوگل» نوشتند:

 (googol)"گوگل" بر گرفته شده از کلمه "گوگول"»
به معنى "یک عدد یک و صد صفر جلوى آن" است.» 
هدف «پیج» و «برین» از انتخاب این واژه این بود که 
نشان دهند قرار اســت مأموریتى را به اجرا رسانند که 
هدف آن سازماندهى انبوهى از اطالعات وب است و به 
نوعى این عدد بزرگ نشان از ساخت یک موتور جستجو 

در مقیاسى بزرگ داشت.
از آن زمان تاکنون «گوگل» خدمات بســیار ارزنده اى 
براى بشریت انجام داده اســت که بى شک بدون آنها 
زندگى امروزه ما دچار مشکل مى شد. قطعًا ساده ترین 
خدمتى که «گوگل» به مخاطبــان خود ارائه مى کند، 
همین جستجوى ساده اى است که همه ما روزانه چندین 

بار انجام مى دهیم. اما از دیگــر خدمات «گوگل» که 
دنیاى فناورى را تکان داده  اســت، مى توان به توسعه 
«گوشــى هاى هوشــمند»، «ویدیوهــاى آنالین»، 
«ایمیل»، «نقشــه» و بســیارى از فناورى هاى دیگر 

اشاره کرد.
«گوگل» همچنین بزرگ ترین سایت ویدیوى جهان 
به نــام «یوتویــوب»، محبوب تریــن مرورگر جهان 
تحت عنوان «کروم»، برترین ســرویس ایمیل جهان 
«جیمیل» و «نقشه»(maps) را راه اندازى کرده است.
این شــرکت در اصل در تاریخ چهار سپتامبر راه اندازى 
شده و چهار روز مختلف براى تولد آن روایت شده است 
ولى «گوگل» از ســال 2013 میالدى تاکنون رســمًا 
تاریخ 26 سپتامبر (5 مهر) را به عنوان سالروز تأسیس 

خود اعالم کرده است.
امروزه «گوگل» با بیش از صد زبان دنیا فعالیت مى کند و 
سالیانه تریلیون ها سئوال  کاربران خود را پاسخ مى دهد.

«گوگل» 22 ساله شد

                                              روزنامــه کویتى «الجریده» ادعا کرد 
نمایندگانى از یک شــخصیت اصولگــرا در ایران و دولت 
«دونالد ترامپ» در عمان در حال مذاکرات محرمانه هستند. 
براساس ادعاى این روزنامه کویتى، در این مذاکرات، دولت 
آمریکا طرح پیشنهادى براى همکارى و پایان دادن به همه 

اختالفات دو کشور ارائه کرده است.
روزنامه کویتى «الجریده» گفته اســت در این مذاکرات، 
دولت ایران مشارکت نداشته بلکه نمایندگى از طرف یکى از 
شخصیت هاى ارشد اصولگراى ایران حضور داشتند. منبع 
این خبر یکى از شخصیت هاى اصولگراى ایرانى است اما 

نام و هویت او اعالم نشده است.
این روزنامه نوشته: به دنبال این نشست، مذکرات محرمانه 
دیگرى در هفته گذشته در عمان میان دو طرف برگزار شد. 
به گفته این منبع که یک شــخصیت برجسته اصولگرا در 
ایران توصیف شــده، طرف آمریکایى پیشنهادى را براى 
توافق میان دولت بعدى آمریکا و رئیس جمهور بعدى ایران 

مطرح کرده است.
در این مذاکرات، نمایندگان ترامپ گفته اند که او قطعًا در 
انتخابات بعدى ریاست جمهورى آمریکا پیروز خواهد شد اما 
نمى خواهند با دولت روحانى بر سر میز مذاکره بنشیند. طرف 
آمریکایى همچنین به نمایندگان این شخصیت اصولگراى 
ایرانى گفته اند که همه برآوردهاى آنها تأیید مى کند رئیس 

جمهور بعدى ایران یک اصولگرا خواهد بود.
روزنامه کویتى «الجریده» همچنین مدعى شــده است در 
چارچوب این مذاکرات، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 

براى سفر به تهران، امضاى توافقنامه میان دو کشور با رهبر 
عالى ایران و تضمین برداشتن تحریم ها اعالم آمادگى کرده 
است. همچنین به ترامپ توصیه شده به دولت روحانى، تکیه 
نکند. تاکنون هیچ مقام ایرانى، آمریکایى یا عمانى در این باره 

اظهارنظر نکرده اند. ترامپ قبل از این گفته بود در صورت 
پیروزى در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا، در مدت یک 
ماه یا یک هفته با طرف ایرانى به توافق خواهد رسید. او اما 
به تازگى به تهران هشــدار داد که مذاکرات با آمریکا بعد از 

انتخاب دوباره وى، سخت تر خواهد شد.
قبل از این هم ایران و آمریکا در اواخر دولت محمود احمدى 
نژاد به صورت محرمانه در عمان مذاکره داشتند که در دولت 

روحانى نیز ادامه یافت و به برجام منتهى شد.

ادعاى پر سروصداى روزنامه کویتى

مذاکره محرمانه ایران و آمریکا در عمان؟

روز گذشته یک منبع خبرى محلى دزفول خبر داد که 
یک هواپیماى مسافربرى در نزدیکى پلیس راه جاده 
اندیمشک-خرم آباد فرود اضطرارى کرد. لحظاتى بعد 
این خبر در شبکه مجازى و کانال هاى تلگرامى منتشر 
و سبب واکنش هاى زیادى شــد که مراجع مربوطه 

سریعًا این خبر را تکذیب کردند.
گویا عکس منتشر شده از خبر فرود اضطرارى مربوط 
به جابه جایى الشه یک هواپیماى از رده خارج شده، 
بوده است. مراجع مربوطه اعالم کردند روز شنبه هیچ 
فرود اضطرارى انجام نشــده است و این خبر صحت 

ندارد. 
فرماندار شهرســتان اندیمشــک در این باره گفت: 
عکسى که در فضاى مجازى منتشــر شده، مربوط 
به یک فروند هواپیماى معیوب است که با تریلرهاى 
مخصوص از طریق جاده اندیمشک به تهران منتقل 

شد. 
پیمان جهانگیرى اظهار کرد: انتشار تصاویر مرتبط با 
این موضوع در فضاى مجازى یک شــیطنت است و 
افرادى به قصد حاشیه سازى این کار را انجام داده اند. 
وى افزود: برخى در فضاى مجازى با انتشار تصاویر 

مربوط به انتقال یک هواپیماى معیوب، خبر از فرود 
یک فروند هواپیما در پلیس راه اندیمشک- خرم آباد 

دادند که عارى از حقیقت است.
رئیس پلیــس راه خوزســتان هم بــا تکذیب فرود 
اضطرارى هواپیمــا در جاده نزدیک بــه پلیس راه  
اندیمشــک گفت: این تصاویر مربوط به هواپیماى 
معیوب ماهشهر اســت که در حال انتقال به تهران 
بود. سرهنگ رضا دولتشــاهى گفت: این هواپیماى 
معیوب توســط تریلرهاى مخصــوص هواپیمابر به 

تهران منتقل شد.

رئیس فرودگاه دزفول هم گفت: فرودگاه دزفول روز 
شنبه دو پرواز داشــته که یکى به مقصد تهران انجام 
و مســافران پیاده شــده اند و دیگرى نیز بدون هیچ 

مشکلى انجام شد.
بهمن ماه ســال گذشــته یــک فرونــد هواپیماى 
مسافربرى در ماهشــهر هنگام فرود به دلیل سرعت 
باال از باند خارج شــد که به یک بولــوار نزدیک به 
فرودگاه وارد شــد و دچار خسارت شــد. این هواپیما 
اکنون براى بازســازى و تعمیر به صورت زمینى به 

تهران منتقل شد.

جنجال فرود اضطرارى یک هواپیما روى جاده

  عصر ایران |
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شهرستان سفید نداریم
بر اساس اعالم سامانه ماسـک، در حال حاضر استان 
اصفهان در بحران شیوع کرونا داراى 18 شهرستان با 
وضعیت قرمز، چهار شهرسـتان بـا وضعیت نارنجى و 
دو شهرستان با وضعیت زرد اسـت و هیچ شهرستانى 
در وضعیت سفید قرار ندارد. بر این اساس، شهرستان 
اصفهان از جمله مناطق قرمز و  خور و بیابانک و دهاقان 

در وضعیت زرد قرار دارند.

جریمه قاچاقچى طال
مدیر کل تعزیـرات حکومتى اسـتان اصفهـان گفت: 
پرونـده کشـف 605 گـرم طـالى قاچاق که توسـط 
مامورین نیـروى انتظامى مسـتقر در فرودگاه شـهید 
بهشتى از یک مسـافر که قصد خارج کردن طالها به 
یک کشور خارجى را داشـت، به شعبه ششم رسیدگى 
به تخلفات قاچاق تعزیرات حکومتـى اصفهان ارجاع 
شد. غالمرضا صالحى اظهارکرد: شعبه مذکورپس از 
رسیدگى به این پرونده و احراز تخلف، عالوه برصدور 
حکم ضبط طالى کشـف شـده به نفع دولـت، متهم 
پرونده را بـه اتهام قاچـاق کاال بـه خارج از کشـور به 
پرداخت بیـش از چهار میلیارد ریـال جریمه نقدى، در 

حق صندوق دولت محکوم کرد.

تجدید میثاق با شهدا
سرپرست مخابرات منطقه اصفهان به همراه اعضاى 
شـوراى فرهنگى این مجموعه، با حضور در گلسـتان 
شهدا با آرمانهاى امام راحل و شهداى گرانقدر تجدید 
بیعت کردند. ناصر مشایخى در این مراسم که با رعایت 
کامـل پروتکل هاى بهداشـتى و بـا حضور گسـترده 
مردم، مسئوالن و خانواده شهدا برگزار شد، هفته دفاع 
مقدس را فرصتى براى تبیین آثار و برکات هشت سال 
دفاع مقدس دانسـت و اظهار کرد: هفته دفاع مقدس 
مجالى اسـت که مى توان از آن براى انتقال خاطرات 
رشـادت ها و دالورى هاى جوانان این مـرز و بوم  به 
نسـل جوان بهره برد. وى افـزود: هرگـز خاطره دفاع 
جانانه رزمندگان دفاع مقدس از  ذهن مردم و مسئولین 
نخواهد رفت و همه مى دانند که هر چه داریم از برکت  

خون این شهیدان گلگون کفن است.

دستیابى به رکوردهاى پیاپى 
در شـهریورماه، آخرین مـاه از فصل تابسـتان 1399 
کارکنان گروه فوالد مبارکه بـه رکوردهاى تازه اى در 
تولید روزانه و ماهانه دست یافتند. در این ماه کارکنان 
نواحى فوالدسـازى و ریخته گرى مداوم و نورد سـرد 
فوالد مبارکه و همچنین شرکت هاى فوالد هرمزگان و 
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیارى به رکوردهاى 
تازه اى در تولید روزانه و ماهانه دست یافتند و گام هاى 

استوارى براى تحقق اهداف ساالنۀ خود برداشتند.

روى ریل پیشرفت
مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان گفت: 
طرح قطار سریع السیر اصفهان تهران تا 3 سال آینده 
به بهره بردارى خواهد رسید و فصل جدیدى از خدمت 
رسـانى به مردم را خواهد گشـود. علیرضـا صلواتى از 
انجام تمهیدات الزم براى تسـهیل در مـراودات مالى 
و فعال سـازى مابقى ال سـى  طرح قطار سریع السیر 

اصفهان تهران خبر داد. 

هشدار افزایش انباشت 
آالینده ها

مدیرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
هرساله شـاهد افزایش انباشـت آالینده هاى جوى از 
اواخر پاییـز در اصفهان هسـتیم که با توجه به شـیوع 
کرونا باید از هم اکنون براى آن چاره اندیشـى شـود. 
منصور شیشـه فروش اظهار داشـت: دو تحقیق جامع 
توسط دانشگاه هاى اصفهان و صنعتى اصفهان درباره 
سیاهه انتشـار گازها و بازنگرى در برنامه جامع کنترل 
کیفى هواى اصفهان انجام شـد که اداره کل حفاظت 
محیط زیسـت موظف به ابالغ نتایج این تحقیقات به 
دسـتگاه هاى اجرایى مرتبط بـراى اسـتفاده از آن در 

راستاى کاهش آلودگى هواست.

خبر

همزمان با هفتــه دفاع مقدس، هفت طــرح مربوط به 
نیروگاه خورشیدى در روســتاى فمى بخش بادرود به 

بهره بردارى رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در این 
مراسم با بیان اینکه اصفهان پیشرو در راه اندازى نیروگاه 
خورشیدى در کشور و روستاى فمى نیز پیشرو این طرح 
در استان است گفت: در حال حاضر، تعداد هفت مشترك 
در این روستا نیروگاه خورشــیدى را احداث و راه اندازى 

کرده اند.
حمید عالقه مندان افزود: این نیروگاه ها 75کیلووات برق 
تولید مى کنند و در حال حاضر به شــبکه توزیع برق نیز 

متصل شده اند.
وى گفت: چند مشترك دیگر در شرف صدور مجوز و راه 
اندازى اســت که با احداث آنها، 15کیلووات به ظرفیت 
شبکه برق اضافه و یک نیروگاه 100کیلوواتى هم تا دو 

ماه آینده راه اندازى خواهد شد.
عالقه مندان، وضعیت روستاى فمى را که حدود 300روز 
آفتابى در ســال دارد، براى احداث نیروگاه خورشیدى 
مناسب دانست و گفت: براى راه اندازى نیروگاه ها حدوداً 
12میلیون تومان سرمایه الزم اســت که ظرف دو سه 
سال براى مشترك درآمد پایدار و رو به رشد ایجاد خواهد

 کرد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: واکسن 
آنفلوآنزا در مرحله نخست در اختیار مرکز بهداشت استان 
و معاونت بهداشتى این دانشگاه قرار گرفت تا به صورت 

رایگان بین گروه هاى هدف توزیع و تزریق شود.
آرش نجیمى افزود: مرحله نخست توزیع واکسن آنفلوآنزا در 
این استان در مراکز بهداشت و براى کادر درمان و بهداشت، 
بیماران گروه هــاى پرخطر و مادران باردار اســت. وى با 
بیان اینکه توزیع واکســن آنفلوآنزا بر اساس رویه سابق و 
سال هاى گذشته صورت مى گیرد، اظهار کرد: میزان دوزى 
که معاونت بهداشتى در اختیار دارد در مراکز بهداشتى براى 
مادران باردار و در بیمارستان ها براى بیماران گروه هاى پر 

خطر و کادر درمان و بهداشت توزیع مى شود.
نجیمى در ادامه تأکید کرد که در این مرحله هیچ مراجعه 
حضورى یا تحویل به افراد براى واکسن آنفلوآنزا در مراکز 
بهداشــتى صورت نمى گیرد که همین روند در سال هاى 
گذشته نیز برقرار بود. وى با اشاره به اینکه در این مرحله 
اولویت با معاونت بهداشتى و زیر پوشش قرار گرفتن کادر 
درمان و بهداشــت، بیماران گروه هاى پر خطر و مادران 
باردار است، تصریح کرد: در مرحله بعد اگر واکسن آنفلوآنزا 
به معاونت غذا و داروى دانشــگاه تحویل شــد در اختیار 
داروخانه ها قرار مى گیرد و اعالم مى شود که مردم چگونه 

مى توانند براى خرید واکسن مراجعه کنند.

واکسن آنفلوآنزا 
به اصفهان رسید

بهره بردارى از 
نیروگاه خورشیدى

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اصفهــان گفت: 
بهره بردارى سامانه دوم آبرســانى به اصفهان بزرگ یا 
دستکم بخشى از آن تا تابستان سال آینده ضرورى است 
در غیر این صورت با مشــکالت جدى ترى در تأمین آب 

آشامیدنى مواجه خواهیم شد.
طرح سامانه دوم آبرسانى اصفهان شامل تونل انتقال آب 
و تصفیه خانه موســوم به گالب 2 است و به عنوان طرح 
توسعه آبرسانى به 14 شهرستان استان اصفهان به طول 
27 کیلومتر، آب دریاچه ســد زاینده رود را به تصفیه خانه 
انتقال مى دهد؛ این سامانه باید در اواسط دهه گذشته به 
بهره بردارى مى رسید اما هنوز این امر صورت نگرفته است.

هاشم امینى در گفتگو با «ایرنا» افزود: بیش از ده سال است 
که مردم استان اصفهان منتظر بهره بردارى از سامانه دوم 
آبرسانى به این خطه هستند اما هنوز این سامانه با وجود 
همه پیگیرى ها و اقدامات مســئوالن در دو سال گذشته 
در مدار بهره بردارى قرار نگرفته است. وى با بیان اینکه 
تابستان امســال به دلیل عدم بهره بردارى از این سامانه 
براى تأمین آب مورد نیاز بیش از چهار میلیون و 200 هزار 
نفر از مردم اصفهان بزرگ با مشــکل کمبود آب مواجه 
بودیم، اظهار کرد: تابستان امسال با کمبود چهار  متر مکعب 
آب در ثانیه مواجه بودیم و ناچار شدیم که این کمبود را با 
اُفت فشار آب در برخى نقاط از جمله کالنشهر اصفهان و 

شهرهاى دیگر جبران کنیم.
امینى با تأکید بر اینکه این کار منجر به گالیه هایى از سوى 
شهروندان شد، اضافه کرد: اگر این شرایط به همین منوال 
ادامه داشته باشد و سامانه دوم آبرسانى به اصفهان بزرگ 

بهره بردارى نشود تابستان سال آینده نیز با کاهش فشار 
آب مواجه خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به اینکه بیشترین مشکالت و اُفت فشار آب در تابستان 
امسال در کالنشهر اصفهان و شهرستان هاى شاهین شهر 
و میمه و برخوار اتفاق افتاد، تصریح کرد: این مناطق منابع 
آب زیرزمینى محدودى دارند و آنطور که باید نتوانستیم از 

چاه هاى کمکى استفاده کنیم.
وى با بیان اینکه تابستان اصفهان از حدود 40 حلقه چاه 
در کالنشهر اصفهان براى جبران کمبود آب استفاده شد، 
خاطرنشان کرد: عدد حجمى این چاه ها در حد 1000 لیتر 
در ثانیه و نسبت به آب دریافتى از تصفیه خانه بابا شیخعلى 

بسیار کمتر بود.
امینى با اشــاره به اینکه تابستان امســال از تصفیه خانه 
نزدیک به 12 هزار لیتر در ثانیه آب استفاده شد، تأکید کرد: 
ما به 16 متر مکعب در ثانیه آب براى تأمین آب سامانه 56 
شهرى و 300 روستایى اصفهان بزرگ با جمعیت بیش از 
چهار میلیون و 200 هزار نفر نیاز داریم اما فقط 12/5 متر 

مکعب آب از محل تصفیه خانه و چاه ها در اختیار داشتیم.
وى اظهار امیدوارى کرد که در هفته هاى آینده جلسه هایى 
براى پیگیرى طرح سامانه دوم آبرسانى به اصفهان بزرگ 
و تخصیص اعتبارات براى آن برگزار شود تا بخشى از این 
سامانه تا سال 1400 در مدار بهره بردارى قرار گیرد و مردم 

این شرایط دشوار را در تابستان آینده نداشته باشند.
امینى با بیان اینکه سامانه دوم آبرسانى به اصفهان بزرگ 
باید سال 87 به مدار بهره بردارى مى رسید، تصریح کرد: از 

آن زمان تا کنون هر سال به تعداد جمعیت و انشعابات آب 
اضافه شده اما از طرف دیگر منابع آب زیرزمینى کاهش 

یافته و سامانه دوم به بهره بردارى نرسیده است.
استاندار اصفهان نیز چندى پیش گفت: امسال شمارى از 
مردم استان در برخى شهرها با مشکل قطعى آب مواجه 

بودند که از آنها عذرخواهى مى کنم.
عباس رضایى خواستار دستور ویژه وزیر نیرو براى سرعت 
بخشیدن به اجرایى کردن مصوبه هاى شوراى عالى آب و 
سایر مصوبه  هاى قانونى مربوطه شد و افزود: از مدیرعامل 
شرکت مهندسى آب و فاضالب کشــور مى خواهیم که 
جلســه ویژه اى در این هفتــه یا هفته آینــده درباره آب 
اصفهان بزرگ و طرح ســامانه دوم آبرســانى و اجرایى 
کردن هماهنگى هاى انجام شده تشــکیل دهند تا این 

هماهنگى ها عملیاتى شوند.
مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور نیز چند 
روز گذشته در آیین بهره بردارى از طرح تأمین آب پایدار 
400 روستاى کشور با بیان اینکه امسال در استان اصفهان 
شرایط سختى را داشتیم، گفت: هنوز سامانه دوم آبرسانى 
به اصفهان بزرگ به بهره بردارى نرسیده است اما با همت 
همکاران در شرکت هاى آب منطقه اى و آب و فاضالب 
این استان و حمایت استاندار، اقدام هاى خوبى شکل گرفت 

و منجر به رفع برخى کم آبى در این استان شد.
حمیدرضا جانبــاز تأکید کرد: ضرورت دارد که ســامانه 
دوم آبرســانى به اصفهان بزرگ هرچه زودتر وارد مدار 
بهره بردارى شود تا مشکالت کمبود آب این استان به طور 

کلى در بخش آب آشامیدنى برطرف شود.

هشدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب درباره تأمین آب آشامیدنى در تابستان سال 1400

نیاز جدى اصفهان به 
سامانه دوم آبرسانى

استاندار اصفهان گفت: امسال هیچگونه راهپیمایى براى 
آیین اربعین حتى به صورت نمادین به سوى امامزاده هاى 

واجب التعظیم در این استان برگزار نمى شود.
عباس رضایى روز شــنبه در حاشیه جلســه ستاد ملى 
مقابله با کرونا که به صورت ویدیــو کنفرانس با حضور 
رئیس جمهورى با استانداران برگزار شد افزود: همانطور 
که اعالم شد مرز عراق بسته است و بنابراین از هرگونه 
اجتماع، درخواست و تالشى براى برگزارى آیین به شکل 
راهپیمایى باید خوددارى شــود و قابل تحمل نیست در 
شرایطى که مرز بسته است درخواست هاى بى جا و بى 

موردى انجام شود.
اســتاندار اصفهان از مردم اســتان درخواست کرد که 
فشارهاى بى خود براى برگزارى راهپیمایى نیاورند زیرا 
این مساله جدى است و بشــدت جلوگیرى مى شود و به 

نیروى انتظامى درخواست برخورد داده شده است.
وى از روحانیت، مداحان، رؤساى هیئت هاى مذهبى و 
همه دست اندرکارانى که عشق دین، خدا و  در واقع عشق 
به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را دارند درخواست کرد 
که برنامه ریزى براى راهپیمایى نمادین نداشته باشند تا با 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى در منازل فرصت غنیمت 
شمرده شود و  اظهار ادب به ساحت مقدس اباعبدا... (ع) و 

دیگر ائمه معصومین(ع) صورت گیرد.
رضایى  با اشــاره به اینکه وضعیت اســتان اصفهان و 
برخى استان ها مناسب نیست زیرا پاره اى از مردم برخى 
از پروتکل هاى بهداشــتى را رعایــت نمى کنند، گفت: 
براساس آمار اعالم شده حدود 47 درصد مردم در استان 

دستورالعمل هاى بهداشتى را رعایت نمى کنند.
وى همچنین با اشــاره به اینکه برخى استان ها از جمله 

اصفهان درخواست اختیاردو هفته اى از ستاد ملى مقابله 
با کرونا براى تعطیلــى برخى از قســمت ها کردند که 
امروز(دیروز) قرار شد اســتان هاى طالب این اختیارات، 
نامه اى به وزیر کشور و بهداشــت و  درمان مبنى بر این 
دادن این اختیارات ارائه بدهند. رضایى یادآور شــد: اما 
این اختیارات براى یک هفته تصویب شــد و به محض 
اینکه این ابالغ صورت گیرد هر صنفى که رعایت نکند 

تعطیل مى شود.
وى درخواست دیگر به ستاد ملى مقابله با کرونا را براى 
وضعیت تعطیلى مدارس استان ذکر کرد و گفت: در زمان 
حاضر درصد خیلى کمى به صورت حضورى در مدارس 
اســتان آموزش مى بینند. بنا به گفته مدیرکل آموزش و 
پرورش اصفهان، تنها 10 درصــد دانش آموزان به طور 
میانگین در مدارس به صورت حضــورى آموزش ها را 
فرا مى گیرند ولى بعضى از مناطق خیلى بیشــتر و برخى 

مناطق حتى ممکن است تا 2 درصد هم نباشند.
وى توصیه کرد: تا زمانى که این درخواست در ستاد ملى 
بررسى و پاسخ داده مى شود تا آنجا که ممکن است این 

آموزش ها  به صورت غیرحضورى انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانى پکتیاى کشــور افغانستان گفت: 
افغانستان مى تواند بازار خوبى براى فروش محصوالت 
ســاختمانى باشــد و مطمئنیم با افزایش ســهم بازار 
محصوالت ذوب آهن اصفهان به افغانستان، ساختمان 

سازى در این کشور بیشتر متحول خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانى پکتیاى کشور افغانستان و هیئت 
همراه از خط تولید ذوب آهن اصفهان بازدید و با محمد 
نورانیان راد، مدیر بازاریابى و صادرات این شــرکت در 
خصوص توسعه همکارى هاى دو جانبه دیدار و گفتگو 

کردند.
دکتر علمیار، هدف از بازدید از ذوب آهن را توسعه داد و 
ستد و همچنین استفاده از تخصص و پتانسیل ذوب آهن 
اصفهان در کشور افغانستان عنوان کرد و گفت: تنوع و 
کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان زبانزد است و با 
توجه به قدمت این شــرکت در توسعه صنعت فوالد در 
ایران این بازدید انجام شد. وى افزود: با گفتگوهاى انجام 
شده این همکارى بیشتر خواهد شد تا مردم افغانستان 
نیز بتوانند از محصوالت بى نظیــر ذوب آهن اصفهان 

استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانى پکتیاى کشــور افغانستان، ریل را 
محصول فوالدى استراتژیک دانست و گفت: تولید ریل 
نیازمند تخصص، تجربه و مهارت اســت که ذوب آهن 
اصفهان به خوبى به آن دست یافته و مى تواند نیاز خود و 

کشورهاى منطقه را با تولید این محصول بر آورده کند.
 وى خاطرنشان کرد: افغانســتان در حال رشد است و 
مى تواند بستر مناسبى براى ورود ایران به آسیاى جنوب 

شرقى از طریق خطوط ریلى باشد.
محمد نورانیان راد، مدیر بازاریابى و صادرات شرکت ذوب 
آهن نیز با تشریح شرایط بازارهاى جهانى، امکان لزوم 
افزایش حجم تبادالت تجارى و سرمایه گذارى در کشور 
افغانستان، ایجاد توسعه زیرســاخت به منظور سرمایه 
گذارى خارجى مشترك در حوزه معدن و فوالد، کاهش 
تعرفه واردات محصوالت فوالدى و همچنین کاهش 
هزینه هاى حمل و نقل داخلى در کشــور افغانســتان 
را عنوان نمــود و بر آمادگى ذوب آهــن اصفهان براى 
صادرات خدمات فنى و مهندسى به افغانستان تاکید کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان از رهاسازى 
سازى آب از سد رودشــت به سمت تاالب بین المللى 

گاوخونى خبر داد.
مســعود میر محمد صادقى اظهار کــرد: از صبح روز 
جمعه چهارم مهر ماه پس از اتمام عملیات توزیع آب 
کشاورزى در شبکه رودشتین اصفهان ذخیره موجود در 
سد انحرافى رودشتین در فاصله 130 کیلومترى تاالب 
بین المللى گاوخونى با دبى 6 متــر مکعب بر ثانیه به 

سمت تاالب جارى شد.
وى با تأکید بر ذخیره آب این سد و دبى ورودى موجود 
حاصل از زهاب کشاورزى، خاطرنشان کرد: با توجه به 
رطوبت بستر رودخانه در این مسیر انتظار مى رود با دبى 
ثابت حدود سه متر بر ثانیه به صورت پیوسته و طوالنى 
مدت آب در این بازه از رودخانه جارى و قسمتى از سهم 
حقابه زیســت محیطى تاالب را بین المللى گاوخونى 

تامین کند.
دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگى و طبیعى ورزنه 
هم در این باره اظهار داشــت: مانده آب زاینده رود که 
براى کشاورزى رها سازى شــده بود از روز جمعه از 
سد رودشتین به ســمت تاالب بین المللى گاوخونى 

رهاسازى شد و امید است با عدم برداشت غیر مجاز آب 
در مسیر به تاالب برسد.

رضا خلیلى با بیان اینکه این حجم آب، کم و غیر دائمى 
اســت، افزود: قطع و وصل شدن جریان آب به سمت 
تاالب بین المللى گاوخونى، مطلوب نیســت و الزم 
است حقابه زیســت محیطى این تاالب همیشگى و 

پایدار تامین شود.
وى با اشاره به اینکه درصد بسیار کمى از وسعت تاالب 
مرطوب است، اظهار داشت: آبى که امروز رهاسازى 
شد پیش بینى مى شود تا یک هفته آینده به خود تاالب 
برســد و باید نظارت و پایش مناسب براى این مسیر 
جهت جلوگیرى از برداشت غیر مجاز آب صورت گیرد.

تاالب بین المللى گاوخونى در شرق شهرستان اصفهان 
در یک دهه اخیر با بحران خشکى و کاهش منابع آبى 
مواجه بود که پس از سال ها، ســهمى از حقابه آن در 
سال گذشته، تامین و وارد این تاالب شد و امسال نیز از 
نیمه خرداد آب موجود در سد رودشتین به سمت تاالب 
گاوخونى روانه شــد و امروز در روزهاى نخستین ماه 
مهر براى دومین بار در سال جارى آب سد رودشتین به 

سمت تاالب رهاسازى شد.

کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى استان گفت: گذر 
امواج ناپایدار از روى استان بیانگر وزش باد شدید همراه 
با گرد و خاك در نیمه شرقى و بارش هاى خفیف باران 
و کاهش محسوس دما در بسیارى از مناطق به ویژه 

غرب اصفهان از روز سه شنبه است.
آســیه آقایى اظهار کرد: با گذر امواج از روى کشــور 
ناپایدارى هاى جوى را به صورت افزایش ابر و وزش باد 
به نسبت شدید در سطح استان از یکشنبه (امروز) تا آخر 

هفته را شاهد خواهیم بود.

کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان، 
خاطرنشان کرد: فعالیت این امواج ناپایدار روز دوشنبه 
در مناطق شرقى با وزش باد شدید و گرد و خاك محلى 
همراه است و احتمال بارش خفیف باران در روزهاى 
سه شنبه و چهارشنبه در سطح استان به ویژه مناطق 

غربى دور از انتظار نیست.
آقایى ادامه داد: کاهش محســوس دماى هوا از روز 
یکشنبه تا سه شنبه در بسیارى از مناطق بین 8 تا 10 

درجه سانتى گراد پیش بینى مى شود.

تا پایان سال دفترچه هاى بیمه کاغذى تأمین اجتماعى 
حذف و خدمــات الکترونیک بیمــه اى جایگزین آن 

مى شود.
مدیر درمان تأمیــن اجتماعى اســتان اصفهان گفت: 
براى کاهش رفت و آمــد و صرفه جویى در هزینه هاى 
درمان، طرح حذف دفترچه هاى بیمه کاغذى از ســه 
سال پیش در کشور آغاز شد. على اعتصام پور با اشاره به 
مزایاى الکترونیکى شدن بیمه درمانى افزود: در سامانه 

الکترونیکى با درج تمام نسخه هاى دارویى، آزمایش، سى 
تى اسکن و سوابق بیمارى پرونده الکترونیک سالمت 
بیمار ثبت شده و پزشکان با وارد کردن کد ملى به پرونده 

بیماران دسترسى پیدا مى کنند.
وى با بیان اینکه تاکنون 39 درصد پزشــکان وارد این 
طرح شدند گفت: پزشــکانى که وارد این طرح نشوند 
امکان واریز حق بیمه به حســاب آنان در ســال آینده 

امکانپذیر نیست.

ذوب آهن، ساختمان سازى افغانستان را متحول مى کند

رهاسازى آب از سد رودشتین به سمت گاوخونى

اولین باران پاییزى اصفهان در راه است

حذف بیمه هاى کاغذى تا پایان سال

برخورد جدى با راهپیمایى نمادین اربعین در اصفهان
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حسین فردرو از برنامه سازان پرکار تلویزیون در سال هاى 
اوج جنگ تحمیلى، ضمن مرور خاطرات خود از تجربیات 
آن ســال ها به طرح برخى ناگفته ها دربــاره چهره ها و 
برنامه هاى شاخص سیما در دهه 60 پرداخت. یکى از این 
مجموعه ها «محله بروبیا» به نویســندگى و کارگردانى 
بیژن بیرنگ و مســعود رســام بود که براى کودکان و 
نوجوانان ســاخته مى شــد و بعداً به «محله بهداشت» 
تغییر نام پیدا کــرد. خاطرات این برنامه ســاز قدیمى از 
ساخت مجموعه پرطرفدار «محله بروبیا» را در گفتگو با 

خبرگزارى «مهر» بخوانید. 

شما در ســال 62 «محله بروبیا» را 
داشــتید و کارگردان تلویزیونى این 
مجموعــه بودید. مجموعــه اى که 
همین امروز هنرمندانش از جمله اکبر 
عبدى، حمید جبلى، آتیال پسیانى و... 
هر یک ستاره ها و چهره هاى مشهور 
و محبوبى هســتند که به راحتى یک 
تیم، سریال یا برنامه را جلو مى برند. 
فرایند ساخت این مجموعه چگونه 

شکل گرفت؟
این مجموعه در سال 61 ساخته و در سال 62 پخش شد، 
یک روز آقاى وحید نیکخــواه آزاد از مدیران وقت از ما 

دعوت کرد و درباره این برنامه صحبت کرد. دوست 
داشت با فضاى نمایش برخى اصول آموزشى به 

بچه ها منتقل شود. «محله برو بیا» کارى نو و 
بدیع بود. هنرمندان این مجموعه گل کردند 

البته برخى هنرمندان هم بودند که آمدند و نتوانستند گل 
کنند و رفتند یا برخى در «محله بهداشت» به ما رسیدند 
مثل حسین پناهى که در زمان «محله برو بیا» مشغول 

کالس هاى حوزوى و طلبگى بود و بعد به ما ملحق شد.
از آنجــا کــه مجموعه درســت در 
ســال هاى ابتدایى دفاع مقدس بود 
مالحظاتى داشت که از شما بخواهند 

در برنامه اعمال کنید؟
کمتر به صورت شــفاهى گفته مى شــد و بیشــتر خود 
مدیران مى دانســتند. مثًال یک روز آقــاى نیکخواه آزاد 
بدون هماهنگى با طراح صحنه یا کارگردان روى یکى 

از المان هاى دکور «محله برو بیا» 
عبارت «مــرگ بر شــاه» را 

نوشت. سال 62 مسئله شاه 
منتفى شــده بود اما هنوز 
عده اى دلهره داشتند که 
برخى به شاه فکر مى کنند. 
قصه ما در مجموعه «محله 

بروبیا» نکتــه اى را تداعى 
نمى کــرد اما 

همین عبارت در دکور ثبت شد و االن هم در سکانسى از 
مجموعه دیده مى شود. تلویزیون آن زمان بلد بود برنامه ها 
خلط نشوند و همه مدل برنامه اى پخش شود. در همان 
زمان جنگ تله تئاتر «دکتر فاســتوس» پخش مى شد، 
«مرگ دستفروش» یا نمایشــنامه هاى دیگرى را هم 
کار کردیم. مردم واقعاً برنامه هاى سرگرم کننده را دوست 
داشتند و مى خواستند. نمونه اش همین «محله بهداشت» 
اســت که اگر رزمندگان نبودند شــاید تعطیل مى شد. 
نامه اى براى ما رسید از طرف رزمندگان که یک نفر نامه 
را نوشته بود و 50 نفر هم امضایش کرده بود و در آن گفته 
شــده بود که در جبهه و در روزهاى جمعه صبح «محله 
بروبیا» را مى بینند و از آن لذت مى برند. درست قبل 
از آن نامه، مى خواستند برنامه را تعطیل کنند. به 
ما مى گفتند «چطور در زمان جنگ در زمانى که 
آدم ها دارند شهید مى شوند به بچه ها مى گویید 
مسواك بزنید تا دهان خوشبو شود...» واقعیت 
هم همین بود که در جبهه ها حتى مسواك نبود 

و اصًال دغدغه هاى دیگرى وجود داشت.
و آن نامه باعث شــد با تغییر اسم، 

تولید برنامه ادامه پیدا کند؟
بله نامه از خود جبهه آمده بود. به برنامه پست 
شده بود. آن زمان براى برنامه ها 
خیلى نامه مى آمد و به اســم 
خود برنامه ها مى رسید. 
نامه هــاى زیادى 
داشــتیم ولى 
این نامه را 

خوب به خاطر دارم.
چطور شــد بعد از 12 قسمت فصل 
بعد «محله بروبیــا» را با نام «محله 

بهداشت» ساختید؟
این سوژه ادامه داشت اما 12 قســمت ساخته شد و بعد 
گفتند نباید اسمش «محله برو بیا» باقى بماند آن زمان 
برخى از مسئوالن و مردم ما ترور مى شــدند و برنامه با 
این ترورها همزمان شده بود. به ما هم گفتند این عنوان 
«بروبیا» چیزهاى دیگــرى را تداعى مى کند. به همین 

دلیل اسم آن به «محله بهداشت» تغییر پیدا کرد.
البته آن مجموعه هــم فقط در 12 
قسمت تولید شد و جالب است که هر 
دو این مجموعه ها تنها با 12 قسمت 
برند شده و به آثارى ماندگار تبدیل 
شــدند. امروز هم البته تجربه هاى 
تقریباً به روز شــده اى از این آثار در 
تلویزیون در حال ســاخت اســت. 
مجموعه هایى که آنهــا هم به اهالى 
یک محله اشاره دارد و مخاطبش هم 
کودك و حتى خانواده هایشان است. 
آثارى مثل «محله گل و بلبل» یا «بچه 
محل» که «عمو پورنگ» یا داریوش 

فرضیایى محور اصلى آنهاست.
طبیعى است برنامه ها از هم تأثیر مى گیرند. «خندوانه» 
هم از برنامه هاى افرادى چــون «پورنگ» و مجید قناد 
ایده هایى گرفته است. باید برنامه ها از هم تأثیر بگیرند و 
در عین حال باید سرمایه گذارى روى برندهاى ماندگار 

هم اتفاق بیافتد.

خاطره بازى با یکى از برندهاى تلویزیون در دهه 60 

نامه اى از جبهه مانع تعطیلى«محله بروبیا» شد

له بروبیا» را
ویزیونى این 
عــه اى که 
 از جمله اکبر 
پسیانى و... 
هاى مشهور 
ه راحتى یک 
جلو مى برند. 
موعه چگونه 

2 62 پخششد، 
یران وقت از ما 

رد. دوست 
زشى به 

ى نو و 
دند 

روىیکى ارگردان ی گى با طراح ص بدون هم
از المان هاى دکور «محله برو بیا» 

عبارت «مــرگ بر شــاه» را 
62 مسئله شاه  2نوشت. سال
منتفى شــده بود اما هنوز 
عده اى دلهره داشتند که 
برخى به شاه فکر مى کنند. 
قصه ما در مجموعه «محله 

بروبیا» نکتــه اى را تداعى 
اما  نمى کــرد

شــده بود که در جبهه و در روزهاى جمعه صبح «
بروبیا» را مى بینند و از آن لذت مى برند. درست
از آن نامه، مى خواستند برنامه را تعطیل کن
ما مى گفتند «چطور در زمان جنگ در زمان
بچهها مى گ آدم ها دارندشهید مىشوند به
مسواك بزنید تا دهان خوشبو شود...» وا
هم همین بود که در جبهه ها حتى مسواك
و اصًال دغدغه هاى دیگرى وجود داشت.
آن نامه باعث شــد با تغییر ا و

تولید برنامه ادامه پیدا کند؟
بله نامه از خود جبههآمده بود. به برنامه
شده بود. آن زمان براى برنا
خیلى نامه مى آمد و به اس
خود برنامه ها مى ر
نامه هــاى ز
داشــتیم
نا این

اداره کل هنرهاى نمایشى رادیو، سریال بیست و یک قسمتى «بخش اورژانس» را براى پخش از دو شبکه 
رادیویى نمایش و سالمت آماده کرد.

این سریال جدید رادیویى که پخش آن از دیروز شنبه پنجم مهر ماه در رادیو نمایش و رادیو سالمت آغاز 
شده به سفارش رادیو سالمت در اداره کل هنرهاى نمایشى رادیو تولید شده است.

مینو جبارزاده، کارگردان این سریال رادیویى گفت: «بخش اورژانس» یک مجموعه نمایشى رادیویى 21 
قسمتى است که آن را طى سه هفته ضبط کردیم.

وى افزود: داستان این سریال درباره بخشى از اورژانس یک بیمارستان است که بیشتر بیماران کرونایى 
را به آنجا مى آورند و داستان زندگى بیمارانى که به آنجا آورده مى شوند در کنار داستان زندگى کارکنان 

این اورژانس روایت مى شود.
این کارگردان عنوان کرد: بازیگران اصلى این ســریال فریبا متخصص، امیر فرحان نیا، بهرام سرورى 
نژاد و... هستند. «بخش اورژانس» ساعت 6 و 15 دقیقه از رادیو نمایش پخش مى شود و ساعت 21 و 30 

دقیقه به روى آنتن رادیو سالمت مى رود.

پخش سریالى رادیویى درباره کرونا
 با بازى فریبا متخصص

ستاره «فارست گامپ» از پرداخت بخشى از هزینه ساخت این فیلم توسط خودش و نیز مشکلى که در 
روزهاى نخست براى کشف شخصیت «فارست» داشت سخن گفت.

فیلم «فارست گامپ» اثرى از «رابرت زمکیس» برنده  شش جایزه  اسکار از جمله بهترین فیلم، بهترین 
کارگردانى و بهترین بازیگر مرد شد و با 683 میلیون دالر دومین فیلم پرفروش سال 1994 پس از «شیر 

شاه» لقب گرفت. اما «پارامونت» در حین تولید فیلم در موفقیت آن تردید داشت.
«تام هنکس»، ستاره  این فیلم به تازگى در مصاحبه با «گراهام بنسینگر» فاش کرده است که دستکم 
براى دو صحنه  از فیلم از جیبش پول پرداخت کرده چرا که استودیو با افزایش بودجه مخالف بوده است. 

یکى از این صحنه ها سفر نمادین «فارست» به سراسر آمریکاست.
هنکس مى گوید: «[زمکیس] گفت: "خوب، این سفر ایکس دالر هزینه خواهد داشت." قیمت پایینى نبود. 
گفت: "من و تو هزینه اش را بین خودمان تقسیم مى کنیم و به پارامونت مى دهیم. پول را تأمین مى کنیم، 
اما شما [پارامونت] باید سهم ما از سود فیلم را کمى بیشتر کنید." استودیو فوراً موافقت کرد و گفت: "عالى 

است، بهتر از این نمى شود." براى ما هم خوب شد.»
به این ترتیب با افزایش سهم هنکس، او از فروش «فارســت گامپ» نزدیک به 65 میلیون دالر کسب 
مى کند، در حالى که خود فیلم با بودجه  55 میلیون دالرى ساخته شده بود. هنکس اسکار بهترین بازیگر 

مرد را نیز با این فیلم به خانه برد.
در این مصاحبه، هنکس اعتراف مى کند که در اولین روزهاى فیلمبردارى در کشف شخصیت با مشکل 
مواجه بوده است. هنکس به یاد مى آورد که زمکیس او را به گوشه اى مى برده تا بگوید: «ببین، مى دانم 
سعى  و تالشت را مى کنى. مى دانم چقدر مضطرب هســتى و این نقش چقدر خودآگاهى نیاز دارد. اما از 
هیچیک از صحنه هاى این سه روز اول اســتفاده نمى کنیم چون فکر نمى کنم هنوز نقش را درك کرده 

باشى. شخصیت را هنوز درك نکرده اى... بیش از حد تالش نکن.»

خاطره «تام هنکس» از ساخته شدن فیلم مهم 
تاریخ سینما

رضا ناجى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره کارهاى 
جدید خود اظهار کرد: چند فیلم ســینمایى را آماده 
پخش دارم؛ کار اول به کارگردانى حســن ناظرى 
اســت و «برنده ها» نام دارد. وى افــزود: این فیلم 
به کشور انگلســتان فروخته شده و قرار است براى 
اولین بار در جشنواره برلین به نمایش درآید. داستان 
«برنده  ها» درباره بخشــى از زندگى من اســت و 
حســین عابدینى دیگر بازیگرى اســت که در این 

کار حضور دارد.
این بازیگر بیان کرد: فیلم دیگرم «قلعه عشق» نام 
دارد که در باکو تولید شده و تنها بازیگر ایرانى آن من 
هستم. این فیلم قرار است در ایران و آذربایجان روى 
پرده برود. فیلم دیگر نیز که در نوبت اکران قرار دارد، 
کارى به کارگردانى پوریا حیدرى است که «بعد از 
اتفاق» نام دارد. رضا کیانیان، ستاره پسیانى و یسنا 
میرطهماســب دیگر بازیگران این فیلم سینمایى 

هستند.
وى در پایــان درباره بیمارى خــود نیز مطرح کرد: 
نزدیک به یکســال اســت با بیمارى سرطان روده 
دست و پنجه نرم مى کنم، البته خوشبختانه مراحل 
درمانى به خوبى طى شده است و طبق نظر پزشکان 
در مسیر بهبودى قرار دارم. همچنین در ایام کرونا از 
خانه خارج نمى شوم چراکه با توجه به بیمارى ام باید 

در قرنطینه کامل باشم.

رضا ناجى، باز
جدید خود اظه
پخش دارم؛ ک
اســت و «برن
به کشور انگلس
اولین بار در جش
«برنده  ها» در
حســین عابد

رضا ناجى: 3 فیلم آماده نمایش دارم

هرچند تولید و پخش فصل دوم «عصر جدید» در سایه 
کرونا با دشوارى هاى بسیارى همراه شد، از روز گذشته و 
با پخش تیزرهاى فراخوان ویدیوهاى مردمى، فصل سوم 

این برنامه رسماً کلید خورد.
 دومین فصل از «عصر جدید» که احسان علیخانى، تهیه 
کنندگى و کارگردانى اش را بــر عهده دارد، این روزها در 
تدارك رساندن شــرکت کنندگان به مرحله نیمه نهایى 
است و هنوز پرونده اش بسته نشده، اما پخش تیزرهاى 
فراخوان فصل سوم نشان داد استمرار تولید این مجموعه 
همچنان در دستور کار شــبکه 3 و تیم تولید برنامه قرار 

دارد.
احسان علیخانى «عصر جدید» را حدود دو سال پیش در 
بهمن ماه سال 97 روى آنتن شبکه 3 سیما فرستاد و مرداد 

ماه سال 98 بود که فصل اول آن با معرفى استعدادهاى 
برتر با آراء مردمى به پایان رسید. 

به فاصله چند ماه بعد، در پایان ســال 98 فصل دوم این 
برنامه کلید خورد؛ فصلى که انتظــار مى رفت تبدیل به 
یکى از تولیدات شاخص نوروز 99 شود اما از اسفندماه 98 
و با اوج گیرى شیوع ویروس کرونا، فرآیند تولید و پخش 
این برنامه نیز مانند بســیارى تولیدات دیگر تلویزیون با 
دســت اندازهاى جدى مواجه شد؛ دســت اندازهایى که 
البته تأثیرى بر میزان مخاطــب و همراهى مردم با این 
برنامه نداشت و همچنان «عصر جدید» در صدر فهرست 

تولیدات پرمخاطب سیما باقى ماند.
حاال عوامل این مســابقه بــراى ســومین فصل خیز 

برداشته اند.

برنامه «هشــتگ عصر جدید» که در ایام توقف پخش 
مسابقه اصلى در ماه صفر روى آنتن مى رود تا گزارشى از 
روند فعالیت گروه ها و شرکت کنندگان ارائه کند، تیزرى 
پخش کرد که طى آن از مردم و عالقه مندان به حوزه هاى 
مختلف ورزشى، هنرى، مشاغل و حوزه هاى علمى دعوت 
کرده بود تا ویدیویى از خود به «عصر جدید» ارسال کنند 

تا در فصل سوم از این برنامه حضور یابند.
انتشار این فراخوان نشــان داد به رغم مشکالت پیش 
آمده قرار نیست پرونده «عصر جدید» در فصل دوم براى 
همیشه بسته شود و دور از انتظار نیست احسان علیخانى 
از امروز براى ارائه برنامه اى ویژه در نوروز 1400 دورخیز 
کرده باشد؛ نوروزى که امید است در غیاب کرونا متفاوت 

از نوروز 98 باشد.

خیز احسان علیخانى براى سومین «عصر جدید»

«روآن آنتکینسون» بازیگر نقش «مستر 
بین»، در فصل ششم ســریال «پیکى 
بالیندرز» نقش «آدلف هیتلر» را بازى 

مى کند.
با توجه به آنکه پخش فصل ششم سریال 
«پیکى بالیندرز»  به دلیل شیوع کرونا 
تا ســال 2021 یا 2022 به تعویق افتاده 
است، طرفداران این ســریال مشتاقند 
درباره پیرنگ و تیم بازیگران این فصل 
بیشتر بدانند. در همین راستا شایعاتى در 
محافل طرفداران بــه راه افتاده مبنى بر 
آنکه آدلف هیتلر، رهبــر آلمان نازى در 
این فصل وارد سریال خواهد شد و روآن 
آنتکینسون، هنرپیشه 65 ساله انگلیسى 
که با بازى در نقش «مستر بین» شهرتى 
جهانى پیدا کرد، قرار است نقش وى را 

ایفا کند.
روآن آنتکینسون، یک بازیگر، کمدین و نویسنده انگلیسى است که با بازى در کمدى هایى چون «مستر 
بین»  و «بلک ادر» به شهرت رسید. نقش آفرینى در برنامه کمدى «اخبار ساعت نه» (1982-1972)، فیلم 
«جانى اینگلیش» (2003)، «چهار عروسى و یک تشییع جنازه» (1994) و «هرگز نگو هرگز» (1983) از 

دیگر آثار برجسته کارنامه هنرى اوست.
«پیکى بالیندرز» یک سریال جنایى- تاریخى است که ماجراهاى یک گروه خانوادگى به رهبرى «تامى 
شلبى» (کیلین مورفى) را دنبال مى کند. فصل اول این سریال در سال 2013 با شش قسمت روى آنتن 
رفت و فصل آخر این مجموعه یعنى فصل پنجم نیز شهریور سال 1398 پخش شد. قرار بود این سریال 

حداکثر پنج فصل داشته باشد اما با استقبال تماشاگران براى فصل ششم نیز تمدید شد.

«مستر بین»، هیتلر مى شود
رضا عطاران بازیگر و کارگردان محبوب سینماى ایران پس از 12 سال 

سریال خواهد ساخت.
12 سال پس از حواشى «بزنگاه» و جدایى رضا عطاران از صدا و سیما، 
او قصد دارد ســریال تازه اش را این بار در شبکه خانگى جلوى دوربین 
ببرد. خبر ساخت این سریال در برنامه «کافه آپارات» اعالم شد هرچند 
هنوز هیج جزییاتى درباره زمان ساخت یا عوامل آن رسانه اى نشده است.

رضا عطاران، سازنده تعدادى از محبوب ترین سریال هاى تاریخ صدا و 
سیماســت و مجموعه هایى مانند «خانه به دوش» و «متهم گریخت» 
همچنان بعد از 12سال در بازپخش هاى شبکه هاى مختلف پربیننده اند 
و سریال تازه این کارگردان مى تواند به یکى از پرفروش ترین محصوالت 

شبکه خانگى تبدیل شود.

پلیس بریتانیا اعالم کرد در پى سارقانى است که چندى پیش سالح  مورد 
استفاده در فیلم هاى «جیمز باند» را به سرقت برده اند.

پلیس بریتانیا از مردم خواست هر اطالعاتى در رابطه با سرقتى که حدود 
شش ماه پیش در 20 کیلومترى شمال لندن به وقوع پیوسته و پنج قبضه 
اسلحه استفاده شده در فیلم هاى «جیمز باند» در آن ناپدید شد را در اختیار 

پلیس قرار دهند. 
به گفته پلیس، این سالح  شــامگاه 23 مارس در زمانى که بریتانیا در اوج 
محدودیت هاى قرنطینه خانگى مربوط به ویروس کرونا قرار داشت از منزل 
صاحب آن در «آنفیلد» به سرقت رفت و به رغم آنکه همسایگان از وجود 
سارقان مطلع شدند اما آنها موفق شدند پیش از حضور پلیس متوارى شوند.

یکى از کارآگاهان مأمور تحقیق این پرونده اعالم کرد، به دلیل به کارگیرى 

سالح  مسروقه در فیلم هاى «جیمز باند» امکان شناسایى آن توسط مردم 
وجود دارد.

او تأکید کرد یکى از این اسلحه ها در حالى که زنگ زده بود آوریل گذشته 
در نزدیکى یک ایستگاه قطار کشف شد.

رضا عطاران پس از 12 سال
 سریال مى سازد

پلیس بریتانیا 
به دنبال سالح «جیمز باند» 

هرچند تولید و پخش ف
کرونا با دشوارى هاى بس
با پخش تیزرهاى فراخو
این برنامه رسماً کلید خ
 دومین فصل از «عصر

کنندگى و کارگردانى اش
تدارك رساندن شــرک
است و هنوز پرونده اش
فراخوان فصل سوم نشا
همچنان در دستور کار

دارد.
احسان علیخانى «عصر
7بهمن ماه سال 97 روى

یشبکه خانگى تبدیل شود.
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استنلى 
در تفکرات محرم  
چه جایگاهى دارد؟

کى روش استنلى سوارز، مهاجم برزیلى سپاهان یکى از بازیکنان خارجى چند سال اخیر شاغل در فوتبال ایران 
است که توانسته با عملکرد تقریبًا خوبش ماندگار شود و حتى فصل گذشته پیشنهادات خوبى هم داشت که 
ترجیح داد در جمع طالیى پوشان اصفهانى بماند ولى حاال با توجه به تغییرات کادرفنى این تیم وضعیت او در 

لیگ بیستم تبدیل به یک عالمت سئوال در ترکیب سپاهان شده است.
کى روش استنلى لیگ هفدهم با نظر مثبت قلعه نویى به ذوب آهن رفت و در کنار مرتضى تبریزى زوج خوبى 
تشکیل داد ولى به دلیل اینکه مهره شماره یک تیم براى باز کردن دروازه حریف، تبریزى بود او کمتر فرصت 

گلزنى پیدا کرد اما عملکرد بدى نداشت و در 21 بازى 9 گل به ثمر رساند.
استنلى فصل بعد همراه قلعه نویى به ســپاهان رفت و لیگ هجدهم اوج کار این بازیکن در ایران بود، جایى 
که توانست با 16 گل زده در لیگ برتر به طور مشترك با هموطنش لوسیانو پریرا آقاى گل شود و در پنجره 

تابستانى مشتریان قابل توجهى پیدا کرد که در نهایت تصمیم به تمدید دو ساله قراردادش گرفت.
استنلى در لیگ نوزدهم مثل فصل قبل از آن پرفروغ نبود چرا که وى به دلیل مسائل خانوادگى یک ماه دیرتر 
از سایرین به اردوى پیش فصل اضافه شد و چند بازى ابتدایى فصل را به دلیل عدم آمادگى بدنى یا از دست داد 
یا در شرایط بدى به میدان رفت و از سوى دیگر تعطیلى لیگ به دلیل کرونا هم بار دیگر او را از آمادگى بدنى 

دور کرد و این شد که حاصل کارش در لیگ برتر 22 بازى و هفت گل زده باشد.
با وجود این، استنلى همچنان یک بازیکن شاخص در شکل بازى خودش است و در شرایطى که سبک بازى 
او با شکل بازى تیم همخوانى داشته باشد مهاجم زهردار و خطرناکى است ولى سئوال اینجاست که همکارى 

او با نویدکیا نتیجه مى دهد؟
استنلى را به عنوان یک مهاجم متخصص در بازى مستقیم و هوایى مى شناسند و شرایط بازى او در سپاهان 
به شکلى بود که توپ ها براى گلزنى به وى ختم مى شد و پلن اصلى این تیم براى رسیدن به دروازه حریف 

بود. ضمن اینکه سپاهاِن فصل گذشته بازى بلند را در برنامه کارى خود داشت که تخصص استنلى هم بود.
سپاهاِن نویدکیا طبق آن چیزى که در دیدارهاى آسیایى نشان داده اصرار به فوتبال روى زمین دارد و بیشتر 
دنبال بازیکنان سرعتى و تکنیکى در ترکیب خودش است و در چنین سیستمى طبق تجربه کى روش کارایى 

خودش را از دست مى دهد.
نویدکیا هم با علم به این موضوع سعى کرد شهباززاده را به جاى کى روش در نوك حمله به کار بگیرد و در این 
اوضاع به نظر مى رسد استنلى در فصل جدید بیشتر به یک نیمکت نشین و بازیکن تعویضى در ترکیب سپاهان 

بدل شود و مثل على قربانى در فصل قبل به عنوان پلن B عمل کند.
با توجه به محدودیت هاى جذب بازیکن خارجى سپاهانى ها قصد دارند با مهاجم برزیلى ادامه دهند ولى به 

نظر مى رسد نقش پررنگ دو فصل اخیر خودش را نخواهد داشت.

تیم فوتبال سپاهان کار خود را با یک پیروزى روحیه بخش در قطر 
خاتمه داد و هواداران این تیم امیدوارى زیادى به آینده دارند.

دو شکســت مقابل تیم قدرتمند النصر با سرمربى پرتغالى خود که 
در نهایت توانست عنوان اول گروه را جلوتر از شاگردان ژاوى از آن 
خود کند، شــروع کار محرم نویدکیا به عنوان مربى در بازگشت به 

تیم محبوبش بود.
نویدکیا در این دو مسابقه از دو ترکیب تقریبًا متفاوت استفاده کرد 
و طى نیمه دوم دیدار رفت و نیمه اول دیدار برگشت، تاکتیک خود 
را به مربى 51 ســاله و باتجربه حریف تحمیل کــرد ولى تیم او در 
بازى چوب کم تجربگى اش را خورد و در بازى دوم علیرغم اینکه 
مى توانست حداقل به مساوى دست پیدا کند، بار دیگر در شرایطى 
که حمله مى کرد، مقهور ضدحمالت حریفش شد تا دومین بازى هم 

با محرم نویدکیا نتیجه اى جز شکست در پى نداشته باشد.
بازى سوم سپاهان با محرم نویدکیا مقابل العین برگزار شد و علیرغم 
اینکه پیش از آغاز این مسابقه، النصر و السد به تساوى دست پیدا 
کرده بودند و شــانس صعود هنوز وجود داشت، سرمربى سپاهان 
دست به کار ریسکى نزد و سعى کرد ترکیبى از بازیکنان جوان خود 
نظیر یاسین سلمانى را استفاده کند و نتیجه هم با تساوى بدون گل 
خاتمه یافت. این تنها مسابقه  اى بود که شاید انتظارات بیشترى براى 
نتیجه گرفتن وجود داشت ولى محرم سعى کرد به جاى وارد کردن 

فشار مضاعف به بازیکنانش، آنها را آماده لیگ برتر کند.
نویدکیا مقابل الســد که البته از بازیکنان اصلى خود بهره نمى برد، 
با ترکیبى کامل وارد زمین شد و توانست ســلطه خود را نیز برتیم 
قدرتمند قطرى خیلى زود آشکار کند و در نیمه اول حتى مى توانست 
بیش از یک گل وارد دروازه این تیم کنــد. در نیمه دوم هم اگرچه 
ژاوى تغییراتى براى عوض کردن نتیجه ایجاد کرد ولى این محرم 
و سپاهان بودند که یکبار دیگر گلزنى کردند و تک گل نماینده قطر 
فقط از شــیرینى این پیروزى کمى کاهش داد و اجازه ثبت دومین 

کلین شیت را به نیازمند نداد.
عملکرد سپاهان با نویدکیا منجر به صعود نشد و این دو تیم النصر و 
السد بودند که به دور بعدى راه پیدا کردند ولى هواداران سپاهان به 
شدت از عملکرد تیمشان تحت نظر محرم نویدکیا رضایت دارند و 
معتقدند باید به این مربى جوان خیلى بیشتر از این فرصت داده شود؛ 
چرا که معتقدند او مى تواند بار دیگر سپاهان را به جایى بازگرداند که 

با عنوان کاپیتانى تجربه کرده است. 
محرم نویدکیا حاال چهار حضور پرفشار را در قامت سرمربى سپاهان 
تجربه کرده و با توجه به اینکه از تمامى نفرات مورد نظر خود استفاده 
کرده، شــناخت خوبى از ترکیب تیم خود به دست آورده است. این 
تورنمنت که فشار زیادى هم به همراه داشت، در واقع جایى براى 
محرم و شــناخت بیشــتر او از تیم بود و باید دید حاال و با توجه به 
تجربیاتى که از چهار مسابقه سخت در لیگ قهرمانان آسیا به دست 
آورده، چه تغییراتى در ترکیب و سیستم تیم خود براى ورود به لیگ 

بیستم ایجاد خواهد کرد.

سرمربى جدید سپاهان در چهار دیدار آسیایى تیمش از 21 بازیکن 
مختلف در ترکیب استفاده کرد.

هرچند سپاهان رقابت هاى آسیایى را با حذف از مرحله گروهى به 
پایان رساند اما حداقل دستاورد سپاهان از این بازى ها شناخت خوبى 
بود که محرم و بازیکنان تیم از یکدیگر پیدا کردند. چهار دیدار سخت 
آسیایى بهترین محک بود که سرمربى جدید سپاهان نفرات خود را 
بشناسد و با اطالعات کافى در مورد نقاط قوت و ضعف تیمش وارد 

فصل نقل و انتقاالت شود.
نویدکیا در دو دیدار برابر النصر و دیدار پایانى برابر السد از ترکیبى که 
به نظر ترکیب اصلى او مى آمد استفاده کرد و در دیدار با العین نفرات 

کمتر استفاده شده در لیگ به بازى گرفته شدند. 
نویدکیا در این چهار بــازى از 21 بازیکن از 

جمع 26 بازیکن حاضر در اردو اســتفاده 
کرد.

شهاب عادلى، محمد طیبى، مرتضى 
منصورى، محمدرضا مهدى زاده و 

على (شایان) مصلح پنج بازیکنى بودند 
که به بازى گرفته نشدند که از این جمع 
منصورى و مهدى زاده با مصدومیت رو 

به رو بودنــد و على مصلح 
نیز به دلیل ابتال به 

کرونا فرصت 
بــازى پیدا 

نکرد.
یک کارشــناس فوتبال گفت: از دیدگاه من محرم براى 
اینکه بخواهد در لیگ و ســال هاى آینده در ســپاهان 
مربیگرى کند باید تیم را بشناسد. این مربى براى صعود به 
مسابقات آسیایى آمده بود اما تیم هاى النصر و السد روى 
کاغذ از لحاظ قیمت خیلى از سپاهان باالتر بودند و جنگ 

برابرى نداشتند.
کریم قنبرى در گفتگویى در رابطه با بازى سپاهان و السد 
اظهار کرد: در این مسابقه سپاهان بازى را به وسط زمین 
آورده بود و با حمالت سریع به دروازه حریف نزدیک مى شد 

که کمک بزرگى به این تیم کرد. سپاهان تا آخرین لحظه 
موقعیت ایجاد کرد و اجازه نداد السد خطر زیادى براى آنها 
ایجاد کند. در کل بازى قابل قبولى انجام دادند و تنها روى 

یک اشتباه فردى گل دریافت کردند.
وى با اشــاره به اینکه محرم نویدکیا قصد شناخت از تیم 
را داشــت، تصریح کرد: از دیدگاه من محرم براى اینکه 
بخواهد در لیگ و ســال هاى آینده در سپاهان مربیگرى 
کند باید تیم را بشناسد. این مربى براى صعود به مسابقات 
آســیایى آمده بود اما تیم هاى النصر و السد روى کاغذ از 
لحاظ قیمت خیلى از ســپاهان باالتر بودند که ارزش آن 

تیم ها را باال برده بود و جنگ برابرى نداشتند.
این کارشــناس فوتبــال در خصوص بازیکنــان جوان 
اصفهانى، خاطر نشان کرد: سپاهان و فوالد از یک آکادمى 
قوى در کشور برخوردارند که مى تواند به تیم اصلى این دو 
باشگاه کمک کند. استفاده و تزریق جوانان اصفهانى به 
تیم خوب است اما حرف اول را در فوتبال نتیجه مى زند. با 
توجه به اینکه سپاهان در دو بازى آخر خود شانسى براى 
صعود نداشت از جوانان استفاده کرد که تجربه خوبى براى 
آنها بود، ولى در فوتبال روز دنیا بازیکن بومى یا غیر بومى 

تأثیرى ندارد و تنها پشتیبان خوبى براى تیم است.

ود. ت ا قلو
یا در دو دیدار برابر النصر و دیدار پایانى برابر السد از ترکیبى که 
 ترکیب اصلى او مى آمد استفاده کرد و در دیدار با العین نفرات 

ستفاده شده در لیگ به بازى گرفته شدند. 
21 بازیکن از 1یا در این چهار بــازى از
26 بازیکن حاضر در اردو اســتفاده 

عادلى، محمد طیبى، مرتضى 
محمدرضا مهدى زاده و  رى،

شایان) مصلح پنج بازیکنى بودند 
بازى گرفته نشدند که از این جمع 
رى و مهدى زاده با مصدومیت رو 

ودنــد و على مصلح 
دلیل ابتال به 

 فرصت 
ى پیدا 

4 دیدار براى شناخت ایده آل از سپاهان

پیش به سوى فرداى طالیى

استفاده از 21 بازیکن در 4 دیدار آسیایى

یک ارزیابى عالى

هافبک جدا شده ذوب آهن مورد توجه سه تیم مطرح لیگ برتر 
قرار دارد.

مهدى مهدى پور، هافبک دفاعى فصل گذشــته ذوب آهن که 
چندى پیش با استفاده از بندى در قراردادش به صورت یکطرفه 
فسخ کرد و از جمع سبزپوشان اصفهانى جدا شد حاال مورد توجه 
سه باشگاه مطرح لیگ برترى قرار دارد و به احتمال زیاد به زودى 

با یکى از آنها به توافق نهایى خواهد رسید.
سه باشگاه خواهان مهدى پور،  استقالل، تراکتور و سپاهان هستند 
که پیشنهاداتى به این بازیکن دادند و باید دید در نهایت تصمیم به 

همکارى با کدام یک خواهد گرفت.
مهدى پور بــه دلیل اینکه از ذوب آهن جدا شــده 

بازیکن آزاد محسوب مى شــود و این موضوع 
قیمت او را تا حد زیادى نســبت به بازیکنان 
هم پســت خودش پایین آورده و از همین رو 

باشگاه هاى مختلف به دنبال جذب او هستند.
باشگاه استقالل که نتوانسته تا کنون با على 

کریمى براى ادامه همــکارى به توافق 

برسد به مهدى پور به چشم جانشــین کریمى نگاه مى کند و اگر 
جدایى کریمى قطعى شــود مذاکرات با این بازیکن به شــکل 

جدى ترى دنبال خواهد شد.
از طرفى تراکتور هم با جدایى رضا اسدى به یک بازیکن در این 
پست نیاز دارد و مهدى پور سابقه حضور در تبریز را دارد و عملکرد 
خوبى هم در این تیم داشت و با ساختار تیم و بازیکنانش هماهنگ 
است و گزینه مناسبى براى این تیم محسوب مى شود و از همین رو 

تراکتورى ها به طور جدى دنبال جذب او هستند.
از سوى دیگر سپاهان هم نیم نگاهى به جذب این بازیکن دارد. 
سپاهانى ها پیش از مهدى پور صحبت هایى با امید ابراهیمى، 
رضا اسدى و على کریمى داشتند ولى در پروسه جذب 
هر سه نفر شکســت خوردند و حاال مهدى پور 
گزینه دم دست ترى براى آنها محسوب مى شود 
و با توجه به نیاز به جــذب یک هافبک دفاعى 

دنبال این بازیکن هستند.
مقصد آینده مهدى پور هنوز مشخص نیست ولى 
ظاهراً طبق شنیده ها خود این بازیکن تمایل دارد به 
استقالل برود و به دلیل عالقه به این تیم گزینه اصلى و 
اولش پیوستن به جمع آبى هاى پایتخت است ولى مشخص 
نبودن تکلیف سرمربى فصل بعد آبى ها و همچنین ادامه 
تالش هاى باشــگاه براى حفظ على کریمى او را 
در وضعیت بالتکلیفى قرار داده اســت و 
باید دید همچنان منتظر اســتقالل 
مى ماند یا با یکى از دو تیم دیگر امضا 
خواهد کرد. شــنیده مى شود شانس 
تراکتور براى جذب مهدى پور بیشــتر 

از سپاهان است.

مهدى پور چه رنگى مى شود؟
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که پیشنهاداتى به این بازیکن دادند و باید دید در نهایت تصمیم به 
همکارى با کدام یک خواهد گرفت.

مهدى پور بــه دلیل اینکه از ذوب آهن جدا شــده 
بازیکن آزاد محسوب مى شــود و این موضوع 
قیمت او را تا حد زیادى نســبتبه بازیکنان
همین رو پســت خودش پایین آورده و از هم

باشگاه هاى مختلف به دنبال جذب او هستند.
باشگاه استقالل که نتوانسته تا کنون با على 

کریمى براى ادامه همــکارى به توافق 

از سوى دیگر سپاهان هم نیم
سپاهانى ها پیش از مهد
رضا اسدى و على
هر سه نفر ش
گزینه دم دس
به با توجه و
دنبال این باز
مقصد آینده مه
ظاهراً طبق شنید
استقالل برود و به د
اولش پیوستن به جمعآ
نبودن تکلیف سرمر
تالش هاى باش
در وض
بای
مى
خ
تراک
از سپاه

مدافع ذوب آهن اصفهــان مى گوید رحمــان رضایى را الگوى 
ورزشى اش مى داند و خوشحال است که توانسته شاگرد او باشد و 

از تجربیاتش بهره ببرد.
عبدا... حســینى در گفتگویى در خصــوص تجربه حضورش در 
گل گهر سیرجان گفت: اول فصل شرایط به نوعى رقم خورد که من 
به گل گهر رفتم و دوباره شاگرد وینگو بگوویچ شدم. تیم خوبى هم 
بسته بودند، ولى در چند بازى اول به دلیل نوپا بودن و کم تجربگى 
برخى بازیکنان نتایج مطلوبى را کسب نکردیم. بعد از آن تالش 
کردیم تا تیم را از چالشــى که با آن روبه رو شده بود خارج کنیم. 
واقعًا روز هاى سختى را گذراندیم تیم ما با رفتن بگوویچ و آمدن 
مجید جاللى دستخوش تغییراتى شد که هماهنگ شدن بازیکنان 
با کادرجدید کمى زمانبر بود. همیشــه در تمامى مصاحبه هایم 
گفتم: که گل گهر در لیگ مى ماند، چون از پتانسیل خوبى 
و بازیکنان باانگیزه اى برخوردار اســت. تیم ما از 
لحاظ فوتبالى و فنى خیلى خیلى شــرایط خوبى 
داشت و نتایج خوبى کسب نمى کرد. اما در نهایت 
تالش هایمان نتیجه داد تیم با رتبه خوبى در جدول 

به کارش در این فصل پایان داد.
وى در مورد همکارى با مجید جاللى گفت: معتقدم 
همکارى کردن با مجید جاللى لیاقت مى خواهد. 
خیلى خوشحالم که توانستم حتى در یک مقطع 
کوتاه شاگرد او باشم. همانطور که گفتم به این 
دلیل که تیم ما در یک تایمى شرایط خوبى 
نداشــت همه ما و حتى آقاى جاللى 
روز هاى بسیار ســختى را پشت سر 
گذاشــتیم. خیلى براى آقا مجید 
خوشحالم. به او و تمامى کادر تیم 
و بازیکنان تبریک مى گویم که 
علیرغم همه مشکالت توانستیم 
سهمیه فوتبال ســیرجان را حفظ 

کنیم باعث خوشحالى هواداران باشیم.
مدافع ذوب آهن اصفهان در مــورد همبازى بودن با علیرضا 
ابراهیمى کاپیتان گل گهرسیرجان گفت: على خیلى بازیکن 
توانمندى اســت. جدا از آن او دوســت صمیمى من است. 

خداراشکر ما توانســتیم در کنار هم زوج خوبى را تشکیل دهیم. 
وظیفه من حفظ خط دفاعى بود، ولى علیرضا در بیشتر حمالت تیم 
در ضربات کرنر، ایستگاهى جلو مى رفت که موفق به گلزنى شد. 
خیلى برایش خوشحالم آرزو مى کنم فصل آینده هم بتواند همین 
روند را ادامه دهد به جایگاه هاى باالترى دست پیدا کند. حسینى 
در رابطه با علت جدایى از گل گهر توضیح داد: گل گهر تیم خوبى 
بود، توانست در پایان فصل به جایگاه مناسبى دست پیدا کند. علت 
جدایى ام از این تیم فقط تجربه کردن یک فضاى جدید و رفتن به 
یک تیم بزرگ تر بود. ذوب آهن تیم بسیار ریشه دار و پرهوادارى 
است فکر مى کنم اکثر بازیکن هاى لیگ دوست داشته باشند در 
این باشگاه بازى کنند چرا که جزو تیم هاى خیلى خوب ایران است.

مدافع فصل پیش گل گهر در مورد همــکارى با رحمان رضایى 
گفت: فکر مى کنم خودم را به چالش بسیار بزرگى دعوت کردم که 
به تیم مهمى مثل ذوب آهن آمدم. چرا که بازى کردن در تیم هاى 
بزرگ کار آسانى نیست و تالش زیادى را مى طلبد. در مورد آقاى 
رضایى هم باید  بگویم که ایشــان بازیکن بســیار بزرگى بودند 
توانستند در دوران بازیگریشــان لژیونر شوند. آقا رحمان همیشه 
یکى از الگو هاى فوتبالى من بود. خوشحالم که توانستم شاگرد او 
باشم از تجربیاتش بهره ببرم. امیدوارم که بتوانم جواب اعتمادش 

را به خوبى بدهم و روسفید باشم.

عبدا... حسینى: 

خیلى از بازیکنان دوست دارند
 به ذوب آهن بیایند

الهالل مدافع عنوان قهرمانى رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا 
بعد از ابتالى 16 بازیکنش به ویــروس کووید-19 از رقابت ها 
کنار گذاشته شد تا مهمترین اتفاق لیگ قهرمانان این فصل رقم 
بخورد.  الهالل تصورش را نمى کرد که اینگونه از لیگ قهرمانان 
آسیا کنار گذاشته شود اما AFC قهرمان دوره گذشته را به علت 
ابتالى تعداد زیادى از بازیکنان و عوامل تیم به ویروس کرونا از 
مسابقات حذف کرد. موضوعى که هنوز محل بحث و اعتراض تیم 
عربستانى است.  سایت «گل عربى» در این رابطه نوشت: «بعد 
از اینکه الهالل از لیگ قهرمانان 2020 کنار گذاشته شد تصمیم 
AFC باعث ناراحتى فوتبالدوستان عربستانى و هواداران الهالل 
شده است. آنها معتقدند که ظلمى جدى در حق تیمشان شده چرا 
که با تالش زیاد سعى کردند در مسابقات بمانند آن هم در حالى که 

کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ کمکى به آنها نکرد.»
در ادامه این گزارش آمده: «حاال با توجه بــه این اتفاقى که رخ 
داده از الهالل توقع مى رود که چه کارهاى را انجام بدهد. به نظر 

مى رسد این باشگاه باید پنج کار مهم را انجام دهد.
1-ضمانت سالمت تمام افراد کاروان در بازگشت به عربستان 
و سپس انجام کامل آزمایش هاى پزشــکى براساس پروتکل 
بهداشتى تا این ویروس به خانواده و اطرافیان این افراد سرایت 

نکند.
2-تدابیر الزم براى دفاع از حق و حقوق الهالل در کنفدراسیون 

فوتبال آسیا اتخاذ شود.
3-بازیکنــان و عوامل تیم یــک زمان اســتراحت کافى براى 
ریکاورى داشته باشند. بازیکنان نیاز دارند که از لحاظ جسمى و 

ذهنى شرایطشان را بازیابى کنند. 
4-یک پرونده تحقیق و بررسى گسترده و دقیق تشکیل شود که 

دالیل واقعى این اتفاق پیدا شود.
5-گزینه آخر درخواست از هواداران الهالل است که باید نه فقط 
از مدیران و بازیکنان بلکه از کلیت باشگاه و تمامى افراد حمایت 

کرده و پشت سر رئیس باشگاه بایستند.»

الهالل هنوز سرگیجه دارد

این مبارزه ها نابرابر بود



0606 3865 نماگر کرونانماگر کروناسال هفدهمیک شنبه  6 مهر  ماه   1399

مزایده
شــماره آگهــى : 139904302133000017 آگهــى مزایــده پرونــده اجرائى شــماره 
139804002133000313 (شماره بایگانى 9800448) تمامت یک دانگ و یک سوم دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك ثبتى چهار هزار و بیست و سه فرعى از یک اصلى واقع در بخش پانزده 
ثبت اصفهان به مساحت چهار صد و هشتاد مترمربع ملکى به آدرس : علویجه ، خیابان فرهنگ 
، نبش کوچه رهبر ، پالك 13/1 و کد پســتى 8551655444 که سند مالکیت آن در صفحه 
566 دفتر امالك جلد 78 ذیل شــماره 15469 و شماره چاپى 0659409 ب/85 ثبت و صادر 
شده ملکى آقاى نادعلى قنبریان فرزند سبز على با حدود : شماًال به طول 15/10 متر دیواریست 
به دیوار پالك 4058 شــرقًا اول به طول 32/20 متر دیواریست به پالك 4059 دوم به طول 
30/. متر دیواریســت به خیابان جنوبًا به طول 14 متر دیواریست به خیابان 13 مترى غربًا به 
طول 33/50 متر درب و دیواریست به کوچه چهار مترى و حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظریه 

کارشناس رسمى محل مورد بازدید عبارت است  از یک واحد مسکونى که در طبقه همکف یک 
ساختمان مسکونى دو طبقه قرار دارد طبقه اول متعلق به فرد دیگرى مى باشد ) واحد مسکونى 
مذکور داراى اعیانى به مساحت حدود 96 متر مربع است و عرصه واحد مذکور برابر است با قدر 
السهم از عرصه کل به مســاحت 107 متر مربع که با واحد طبقه اول مشترك است همچنین 
درب ورودى دو واحد طبقه اول و همکف که از کوچه رهبر مى باشد مشترك بوده و واحد مورد 
نظر از قسمت هاى مشاعى نیز سهمى دارد. ساختمان مذکور داراى سقف تیرچه بلوك بوده و 
پوشش کف آن موزائیک و پوشش دیوارها تا 80 سانتى متر با سرامیک و بقیه قسمت هاى دیوار 
و سقف با گچ سفید کارى شده است ،پوشــش دیوارها و کف آشپزخانه سرامیک و کابنیت آن 
فلزى است   درب هاى داخلى ساختمان و درب و پنجره هاى خارجى آهنى هستند . در شرایط 
فعلى براى یکى از اتاق خواب هاى ساختمان به مســاحت حدود 18 متر مربع ازداخل خیابان 
درب فلزى باز شده و درب داخلى آن به ساختمان مســدود گردیده و از آن به عنوان آرایشگاه 

زنانه استفاده مى شود ، پوشش کف و دیوارها در این اتاق سرامیک است و همچنین سرویس 
بهداشتى این ساختمان در قسمت ورودى در کنار راه پله طبقه اول به مساحت 4/5 متر متر مربع 
قرار دارد .نماى ساختمان بیرون با سرامیک مى باشد و ساختمان داراى انشعاب آب ، برق و گاز 
است که بموجب سند نکاحیه شماره   9670- 1395/11/15 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 
25 شهر علویجه استان اصفهان در قبال قسمتى از طلب خانم فاطمه قندهارى علویجه و نیم 
عشر اجرایى متعلقه بازداشت گردیده است از ساعت 9 صبح تا 12 روز شنبه مورخ 1399/07/19 
در محل اجراى  ثبت اســناد و امالك شهرســتان  نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى 
سوم  به مزایده گذارده مى شود .  مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال 
قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق  ، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 

هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد . ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد مورخ 99/07/06 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
ده درصد پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك بابت 
پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.  998194 /م الف – اکرم 

محمود صالحى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/7/104

عضو کمیته علمى ستاد ملى مقابله با کرونا با بیان اینکه 
در حال حاضر کووید-19 در کشــور به اوج خود در موج 
سوم رسیده و تقریباً همه جاى کشور قرمز است، گفت: در 
کنترل بیمارى رفتار اجتماعى مردم به میزان زیادى مؤثر 

است. زیرا نه واکسن داریم و نه دارو و درمان اختصاصى.
مینو محرز با اشــاره به وضعیت موج سوم کرونا در کشور 
گفت: متأســفانه میزان بیمار بســیار زیاده شده است و 
بیمارستان ها پر شــده اند. اوضاع بیمارى حتى از اسفند و 
فروردین هم بدتر شده است. در عین حال قدرت سرایت 
ویروس کرونا خیلى بیشتر شــده  و به همین دلیل تعداد 

بیماران هم افزایش یافته است.

وى افزود: با این شرایط اگر مردم پروتکل هاى بهداشتى، 
فاصله گذارى فیزیکى و استفاده از ماسک را رعایت کنند، 
از ابتال به سایر ویروس هاى تنفسى شایع در فصل سرما 
مانند آنفلوآنزا نیز پیشگیرى مى شود، اما اگر وضع به همین 
منوال پیش رود، ویروس هاى فصلى دیگر هم به بیمارى 

کووید-19 اضافه مى شوند.
محرز با بیان اینکه از زمان جهش کرونا و افزایش قدرت 
سرایت آن شاهد افزایش ابتالهاى خانوادگى بودیم، گفت: 
به همین دلیل هم میزان ابتالى افراد مسن و مبتالیان به 
بیمارى هاى زمینه اى به کرونا بیشتر شد که اگر این افراد 

بسترى شوند، میزان مرگ و میر هم باال مى رود.

رئیس کمیته اپیدمیولوژى ستاد ملى مبارزه با ویروس 
کرونا اظهار کرد: شــدت هر موجى از بیمارى از جمله 
موج ســوم آن کامًال به رفتار مردم در ســطح جامعه 
وابسته است. اگر مردم به ســمت بى خیالى بروند قطعًا 
موج ســنگینى را تجربــه خواهیم کرد امــا رخ دادن 
چنین اتفاقــى را بعید مى دانم، زیرا هــم اکنون جامعه 
بیمارى را مى شناســد و از عوارض آن بــه خوبى آگاه

 است.
دکتر على اکبر حق دوست گفت: در حال حاضر اپیدمى 
کرونا تقریبًا در تمامى اســتان هاى کشور در گردش و 
در حال انتقال است. وى با اشــاره به موج هاى اپیدمى 

کوویــد- 19 عنوان کرد: صعودى و نزولى شــدن این 
اپیدمى خیلى بــا نَفس بیمارى هــاى عفونى در تضاد 

نیست.
 اینگونه بیمارى هاى عفونى که مسرى بوده و درمان و 
واکسن خاص براى آنها وجود ندارد، معموًال باال و پایین 
شدن هایى دارند، چند موج مى زنند و به مرور به سمت 
پایدارى مى رسند و به نظر مى آید که بیمارى کووید- 19 
نیز همین گونه است و تقریبًا مى توان گفت که دارد موج 
سومى را در کشور شروع مى کند که امیدواریم این موج 
ســوم با افزایش مرگ و میر همراه نباشــد و به شکل 

کم خطرترى باشد.

همه جاى کشور 
قرمز است

مردم بى خیال باشند، موج 
سوم سهمگین تر خواهد بود

از گردشگرها دورى کنید
معـاون علوم پزشـکى گیـالن گفت:    ایسنا|
گردشگران نسبت به خواسته ما مبنى بر سفر نکردن به 
استان گیالن بى توجهى مى کنند. آبتین حیدرزاده ضمن 
قدردانى از همکارى مردم گیـالن در کنترل بیمارى و 
نزولى شدن سـیر ابتال افزود: متأسفانه شاهد آغاز موج 
سوم کرونا در سطح کشور هستیم و این احتمال وجود 
دارد که مجدداً افزایش بیماران در اسـتان اتفاق بیافتد. 
حداقل از مردم گیالن مى خواهیم از گردشگران فاصله 

بگیرند و در یک مکان با آنان نباشند.

چه خبر از واکسن چینى ها؟ 
  ایرنا| یک مقام ارشـد وزارت علوم و فنون چین 
اعالم کرد که در حال حاضر 11 نوع واکسن ضد کرونا 
ساخت چین در مرحله آزمایش بالینى است که از میان 
آنها چهار نوع به مرحله سوم آزمایش بالینى رسیده اند. 
«وو یوان بین» افزود: چین در بین کشورهاى پیشرو در 

تحقیق و توسعه واکسن کووید- 19 قرار دارد. 

33 میلیون مبتال
  ایسنا| شـمار مبتالیان بـه کروناویـروس در 
جهان تا روز گذشته (شنبه) به حدود 33  میلیون نفر رسید 
و مرگ نزدیک به یک میلیون نفر نیز در اثر این بیمارى 
تأیید شده است. روند افزایش آمار مبتالیان به بیمارى 
کووید-19 که تاکنون در 213 کشور و منطقه در جهان 

شیوع یافته، ادامه دارد. 

آگهى تغییرات
شــرکت خانــه عمــران زاینده رود ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 1000 و شناســه ملى 
10260160480 بــه اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/03/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : احمدرضا حیدرى شماره ملى 
6339836747 وکدپســتى 8461963971 
بسمت رئیس هیأت مدیره -شعله حیدرى شماره 
ملى 4610236362 وکدپستى 8461963971 
بســمت نایب رئیــس هیأت مدیــره -محمد 
حیدرى گشنیگانى شماره ملى 6339874622 
وکدپســتى 8461963971 بسمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره -سجاد چپریان شماره ملى 
1285191481 وکدپســتى 8461963971 
بســمت عضو اصلى هیئت مدیره -بهزاد اخوان 
شــماره ملــى 4679157933 وکدپســتى 
8461963971 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شــدند . ضمنا مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد بود . 
کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شــرکت با امضاء آقاى احمدرضا حیدرى با مهر 
شرکت معتبر است و ســایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء آقاى احمدرضا حیدرى و با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فالورجان (998561)

آگهى تغییرات
شــرکت فنــى مهندســى ارگ آزماى 
ایرانیان ســهامى خاص به شماره ثبت 
55854 و شناسه ملى 14005700837 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/05/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : هاجر اســماعیلى کدملى 
1171216327بعنــوان نایب رئیس 
هیات مدیره - علــى داورى دولت آبادى 
کدملــى 1292451653بعنوان عضو 
هیات مدیره - حمیــد رحیمیان مارنانى 
کدملى 1289110778به سمت رئیس 
هیات مدیره - محســن عابدى دهقى 
کدملى 1292731605بعنوان مدیرعامل 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است. مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(998553)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع نســاجى ایرانیان مهر 
ســپاهان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 3208 و شناســه ملــى 
14000224218 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/06/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اکبر اشراقى 
به شــماره ملى6609542104 بسمت 
رئیس هیأت مدیره و فاطمه بیگم معینى به 
شماره ملى6609564981 بسمت نائب 
رئیس هیات مدیره و داود اشراقى به شماره 
ملى6609673314بســمت مدیر عامل 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند . ضمناً 
(مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار 
و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیات مدیره منفرداً با مهر شرکت 
معتبر است . و ســایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات 
مدیره منفرداً و با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (998547)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایــع نســاجى ایرانیان 
مهر سپاهان شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 3208 و شناسه ملى 
14000224218 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/20 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : اکبر اشراقى به شماره ملى 
6609542104 و فاطمــه بیگم معینى 
به شــماره ملى 6609564981 و داود 
اشراقى به شماره ملى 6609673314 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند محمد 
حاجى صادقى به کد ملى 1090243391 
و محســن علینقى بیگى آبگرمى کد 
ملى 1080082441 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و بــازرس على البدل 
شــرکت براى مدت یکســال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى نجــف آباد 

(998545)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص پویا تجهیز آراز درتاریخ 1399/06/29 به شــماره ثبت 65604 به شناسه ملى 
14009446491 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش ، توزیع ، واردات و صــادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از 
کاالهاى الکتریکى ، الکترونیکى ، تجهیزات باربرى ، جابجایى ، انواع جرثقیل هاى ســقفى ، دروازه اى و 
بازویى و تجهیزات مربوطه و نصب و راه اندازى و نگهدارى آنها ، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین الملى 
، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ، گشایش اعتبارات و ال سى ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه 
بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى ، اعطا و اخذ نمایندگى مشارکت در نمایشگاههاى 
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 ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
شهرك شهید کشورى ، مجموعه ناز ، خیابان بوستان 4 ، خیابان (ادیب) ، پالك 0 ، ساختمان کیو 4-2 ، طبقه 
چهارم ، واحد Q4-42 کدپستى 8169343900 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 99/1106/027 مورخ 1399/06/23 نزد بانک آینده شعبه هشت 
بهشت اصفهان با کد 1106 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره خانم فروغ فاطمى به شماره ملى 
0016907620 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید 
محمد هاشمى فرد به شماره ملى 2210135761 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
هنگامه بائوج الهوتى به شماره ملى 2217972146 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکى و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و تعهدنامه هاى 
بانکى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است و کلیه نامه هاى ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
حمید حسینى پور به شماره ملى 1281050644 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم 
پریوش هدایتى پور به شماره ملى 1818930579 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 (998541)

آگهى انحالل
شــرکت فنى و مهندســى آوه صنعت اسپادان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 17699 و شناسه 
ملى 10260386132 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/15: 
شرکت مذکور منحل اعالم گردید و احسان مهران 
به کدملى 1261481852 بســمت مدیرتصفیه 
براى مدت یک ســال انتخاب گردید. نشــانى 
محل مدیرتصفیــه اصفهان خیابان فردوســى 
کوچه 4 ســاختمان 502 پالك 203 به کدپستى 
8144648799 اعالم گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (998546)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى ارگ آزماى ایرانیان سهامى خاص 
به شماره ثبت 55854 و شناسه ملى 14005700837 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/05/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : هاجر اسماعیلى به کدملى 1171216327 و حمید 
رحیمیان مارنانى به کدملى 1289110778 و محسن 
عابدى دهقى به کدملى 1292731605 و على داورى 
دولت آبادى به کدملى 1292451653 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (998552)

آگهى تغییرات
شــرکت الوان فراز سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 56351 و شناســه ملــى 14005912378 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عــادى به طور 
فوق العاده مورخ 1399/06/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شد. - محمدامین شهرکى به 
شــماره ملى 3621609695 به عنوان بازرس اصلى و 
حسن مهدیان به شماره ملى 5499546940 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
- تــراز و صورتهاى مالى منتهى به ســال 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (998560)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود معدن کاوان آیسان اصفهان درتاریخ 1399/05/20 به شماره ثبت 4816 به شناسه ملى 14009353079 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام فعالیت هاى معدنى از قبیل اکتشاف و استخراج و بهره بردارى از معادن به 
جز نفت و گاز ،تولید و فرآورى انواع فلزات معدنى -احداث سنگ شکن -خرید و فروش معدن تجهیزات معدنى و ماشین االت مربوطه -اخذوام و تسهیالت ریالى و 
ارزى از کلیه بانکهاى معتبر داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى -صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، 
بخش مرکزى ، دهستان صادقیه ، روستا جالل آباد، محله ندارد ، خیابان ولیعصر ، خیابان میانکوه بعدازآسفالت سازى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8539179617 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,602,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ناهید محمودیان به شماره ملى 4650111080 
دارنده 267000000 ریال سهم الشرکه آقاى رحمت ا... محمودیان به شماره ملى 4689143171 دارنده 1335000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم ناهید محمودیان به شماره ملى 4650111080 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى رحمت ا... محمودیان به شماره ملى 4689143171 و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (998555)

روى موج کووید-19

این روزها مردم عالوه بر اینکه ماســک و سایر اقالم 
بهداشتى را جزو ملزومات زندگى خود در ایستادگى برابر 
کرونا قرار داده اند اما مالك کروناســتیزى را به نوعى 
بهره مندى از تغذیه مناسب و باال بردن ضریب ایمنى 
بدن مى دانند. در همان روزهاى نخست در شیوع کرونا 
بود که محصوالتى نظیر زنجبیل و دارچین براى درمان 
و جلوگیرى از ابتال به ویروس کرونا شایعه و هجوم مردم 
براى خرید هم سبب افزایش چندین برابرى قیمت آن 
شد. همین شایعه درمانى با هدف قراردادن محصوالت 
دیگر از جمله انبه، انواع دمنوش و دیگر اقالم، سودآورى 

بسیار باالیى را نصیب دالالن و شایعه سازان کرد.
در واقــع دالالن و منفعت طلبان با طرح شــایعه هاى 
درمانى به سودهاى آنچنانى رســیده اند و اغلب مردم 
نیز به این نــوع ترفندها تن داده انــد و موجب التهاب 

بازار شدند.

هر چند با گذشت ماه ها، دیگر شاهد تب آشفتگى بازار 
از شایعه ها و هجوم مردم براى خرید و در نتیجه ملتهب 
شدن بازار در شیوع کرونا نیســتیم اما همچنان شایعه 

درمانى به صورت خرد و با انتقال فرد به فرد ادامه دارد.
تقســیم بندى میوه ها به مثبت بودن در مقابله با کرونا 
و یا محصوالتى که موجب التهــاب و ابتال به ویروس 
مى شود، به نوعى سردرگمى را در بین مردم ایجاد کرده 
است. به عنوان مثال این شایعه رایج است که فرد مبتال 
به ویروس نباید شیر مصرف کند اما مى تواند با هم زدن 

ماست و آب و نمک، دوغ طبیعى را نوش جان کند.
کرونا در بازار میوه و تره بار نیز سوژه درآمد شده است و 

فروشندگان براى تبلیغ و جذب مشترى، محصول خود 
را به عنوان «کرونا کش»، «دشمن کرونا» و یا «بخور 

تا کرونا نگیرى» معرفى مى کنند.
البته این روزها گرایش مردم بــه خوردن میوه ها براى 
تقویت قواى بدنى در مقابل کرونا افزایش یافته است و 
بیشترین رفت وآمدهاى روزانه را بازار این محصوالت 
به خود اختصاص مى دهد. اما اینکه مردم در عصر کرونا 
با آگاهى نسبت به تعذیه روزمره خود اقدام کنند، همواره 
باید مدنظر آنان قرار بگیرد و بــه جاى خودتجویزى و 
شــایعه هاى درمانى، به آنچه  نیاز اســت، توجه داشته 

باشند.

شایعه  
درمانى!

جشنواره فیلم زوریخ اولین جشنواره سینمایى در دوران 
کروناست که با حضور گسترده مخاطبان و سینماگران 
و با پروتکل هاى بهداشتى نه چندان سختگیرانه برگزار 

مى شود.
پیش از این هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز با تمهیدات 
خاص تحت تأثیر شیوع کرونا، از تاریخ 2 تا 12 سپتامبر (12 
تا 22 شهریور 1399) به عنوان اولین جشنواره سینمایى 
شاخص سینماى جهان به صورت حضورى در دوران شیوع 
بحران کرونا برگزار شد تا آغازى دوباره براى سینمایى رقم 
بزند. جشنواره ونیز البته با پروتکل هاى سختگیرانه اى 

برگزار شد تا راه را براى سایر جشنواره ها هموار کند.
پس از ونیز، چهل و پنجمین جشنواره فیلم تورنتو از 10 تا 
19 سپتامبر (20 تا 29 شهریور) در کانادا برگزار شد که البته 
این رویداد سینمایى به صورت ترکیبى از رویدادهاى عمدتًا 
مجازى و حضورى و با تعــداد محدودى از نمایش هاى 
فیزیکى همراه با نمایش هایى به صورت سینما-ماشین 

برگزار شد.

با لغو جشــنواره فیلم لوکارنو که از مهمترین رویدادهاى 
سینمایى اروپاســت، امسال توجه سوییســى ها کامًال 
معطوف به جشنواره زوریخ است که شانزدهمین دوره آن از 
24 سپتامبر (سوم مهرماه) آغاز شده و تا 4 اکتبر(13 مهرماه) 
 ادامه خواهد داشت و گفته مى شود بر خالف ونیز و تورنتو 

با حضور گسترده مخاطبان و اهالى سینما همراه است.
بر اســاس اعالم مســئوالن ایــن رویداد ســینمایى 
پروتکل هاى بهداشتى براى برگزارى موفق این جشنواره 
در نظر گرفته شده که در مقایسه با جشنواره ونیز چندان 

سختگیرانه به نظر نمى رسد.
 مســئوالن جشــنواره زوریخ امیدوارند اقدام بى باکانه 
در برگزارى این رویداد ســینمایى با حضور گســترده 
سینمادوستان با شکست رو به رو نشود و جشنواره ساندنس 
دیگرى رقم نخورد. جشــنواره فیلم ساندنس در ابتداى 
ســال 2020 و در ماه ژانویه برگزار شد و بعدها متهم شد 
که یکى از عوامل اصلى انتشار ویروس کرونا در آمریکا

 بودند.

اخیراً فیلمى در فضاى مجازى منتشر شده است که نشان 
مى دهد چند جسد داخل کیسه هاى پالستیکى از باالى 

یک مرکز پزشکى در مسکو آویزان هستند.
شمار زیادى از کاربران شبکه هاى اجتماعى اعالم کرده 
بودند این تصاویر مرتبط با همه گیرى ویروس کروناست 
و در داخل این کیسه ها، اجســاد قربانیان کرونا قرار داده 
شده است. یکى از کاربران در خصوص این ویدیو نوشته 
است: «عملیات پایین آوردن و انتقال اجساد فوت شدگان 
ویروس کرونا از بیمارستانى در روســیه و قراردادن آنها 

در آمبوالنس.» کاربــر دیگرى نوشــت: «ناامید از این 
بیمارى کرونا که گسترش یافته و بسیارى از مبتالیان در 
بیمارستان ها در قرنطینه به سر نمى برند.  اى کاش از ابتدا به 
پیشگیرى پایبند مى بودیم؛ چرا که اوضاع خطرناك است.» 
اما پس از جنجال هاى ایجاد شده در شبکه هاى اجتماعى، 
«میخائیل ماریــزوف» از تولیدکنندگان موســیقى در 
مصاحبه اى اعالم کرد آنچه در این ویدی و نشان داده شده، 
مربوط به تصاویر کلیپ خواننده رپ مشهور روسیه به نام 
«هاسکى» است و در داخل این کیسه ها نیز عروسک است.

سوییسى ها فاجعه به بار مى آورند؟

ماجراى اجساد آویزان در روسیه
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طبق یک مطالعه جدید، ذرات ویروس کرونا ناشى از سرفه و قطرات تنفسى در صورت بسته بودن درها 
مى تواند تا نیم ساعت در هواى داخل آسانسور پخش باشد. 

متخصصان دانشگاه آمستردام هلند آزمایشــاتى را دنبال کردند و مسیر ســرفه ها را در داخل آسانسور 
بیمارستانى را پیگیرى کردند تا مشخص کنند دوام آنها در شرایط مختلف تا چه حدى است. وقتى درهاى 
آسانسور بسته مى مانند، قطره آلوده مى تواند تا نیم ساعت در فضاى آسانسور باشد، اما اگر درهاى آسانسور 

مداوم باز باشد قطره هاى آلوده در مدت چهار دقیقه از بین مى رود.
در حالت عادى که درهاى آسانسور به طور متعدد باز و بسته مى شوند و افراد در آن سرفه یا با صداى بلند 
صحبت مى کنند، در این شرایط قطرات 
ویروســى به مدت ده دقیقه در فضاى 

آسانسور حضور دارد.
این تیم هلندى گفت: ماسک احتمال 
آلوده شدن درون آسانسور را به صورت 
جدى کاهش مى دهد و سیستم تهویه 
هواى آسانســور باید به صورت مداوم 

روشن باشد.
 قطرات کوچــک آلوده بــه ویروس 
اصلى ترین راه آلوده شدن افراد است. 
دانشمندان هلندى با طراحى آزمایشى 
متوجه شدند که ذرات تنفسى حاصل از 
سرفه و صحبت کردن حدود 12 الى 18 
دقیقه طول مى کشــد تا به اندازه یک 
درصد در آسانسور کاهش یابند. اگر هم 

درها به طور مداوم باز باشد این زمان به دو الى چهار دقیقه کاهش مى یابد.
اگر شما از آسانسورى استفاده کنید که فردى آلوده به ویروس کرونا درون آن بوده باشد و شما هواى درون 
آسانسور را تنفس کنید، ممکن است حدود صد هزار قطره  کوچک آلوده به ویروس کرونا را وارد بدن خود 

کنید.
دانشمندان توصیه مى کنند که تا حد ممکن در آسانسورها را باز و سیستم تهویه را به صورت مداوم روشن 

بگذارید و از صحبت کردن و سرفه در آسانسور بپرهیزید و حتماً  از ماسک استفاده کنید.

سخنگوى وزارت بهداشت ضمن بیان اینکه مصرف  
کنندگان محصوالت دخانى مبتال به ویروس کرونا 
عوارض شــدیدترى را در بیمارى تجربه کرده اند، 
گفت: اقدام به ترك دخانیــات در این برهه زمانى  
به دلیل همه گیرى بیمارى در کشور از اهمیت خاصى 

برخوردار است.
سیماسادات الرى اظهار کرد: شواهد نشان مى دهد 
که مصرف  کنندگان محصــوالت دخانى مبتال به 
ویروس کرونــا عوارض شــدیدترى را در بیمارى 
تجربه کرده اند و میزان مرگ و میر در مبتالیان به 

این بیمارى در این گروه بیش از سایر افراد است.
وى ادامه داد:  خانواده هاى این افراد به  دلیل مواجهه 
مســتمر و طوالنى با دود دســت دوم مواد دخانى 
ریسک باالترى را نســبت به ابتال به بیمارى کرونا 
و البته سایر بیمارى هاى مرتبط با مصرف دخانیات 
تجربه مى کنند؛ بنابراین، اقدام به ترك دخانیات در 
این برهه زمانى  به دلیل همه گیرى بیمارى در کشور 

از اهمیت خاصى برخوردار است.
سخنگوى وزارت بهداشــت با بیان اینکه مردم از 
استعمال هر گونه مواد دخانى از جمله قلیان، سیگار، 
پیپ و... چه به صــورت انفرادى و چــه به صورت 
گروهى خوددارى کنند، اظهار کــرد: همچنین از 
حضور در اماکن مصرف و عرضه دخانیات از جمله، 
قلیان سراها و اتاقک هاى سیگار که موجب انتقال 

آلودگى ویروسى مى شود جدًا  خوددارى کنند.

دانشــمندان اعالم کردنــد ابتال بــه کووید- 19 
مى توانــد فرد را مســتعد ابتال به پارکینســون

 کند.
هر روزى که از شــیوع ویروس کرونا در جهان 
مى گذرد، دانشمندان با ابعاد مختلف رفتارى این 
ویروس بیشتر آشنا مى شــوند. پیش تر دانشمندان 
اعالم کردند ویروس کرونا مســتقیمًا مى تواند باعث 
درگیر شــدن اندام هاى مختلف بدن از جمله ریه ها، کلیه، 
مغز و دستگاه گوارش شود؛ با این حال، دانشمندان به تازگى 

به عجیب ترین مورد در این زمینه برخورد کردند.
بر این اســاس، شــواهد علمى نشــان مى دهد یک مرد 
45 ســاله پس از ابتال به ویــروس کرونــا و بهبودى، به 
بیمارى پارکینسون دچار شده است. پیش تر ارتباط ابتال به 
پارکینسون با بیمارى هاى ویروسى مانند آنفلوآنزا، هپاتیت 
سى، آنسفالیت ژاپنى و یا ویروس نیل غربى اثبات شده بود؛ 
با این حال، این براى نخســتین بارى است که دانشمندان 
ارتباط میان ابتال به کووید- 19 و پارکینســون را مشاهده 

کرده اند.
پارکینسون که در میان مردم به لرزش در زمان استراحت 
معروف است، غالبًا در سنین پیرى مشاهده مى شود؛ با این 
حال، این بیمارى در جوانان نیز دیده مى شود. این بیمارى بر 
اثر از میان رفتن سلول هاى تولید کننده دوپامین در مغز رخ 
مى دهد. دوپامین یک انتقال دهنده عصبى است. افزایش 
نسبت استیل کولین به دوپامین در غده هاى قاعده اى مغز 

موجب نشانه هاى لرزش، سفتى عضالت و کندى حرکات 
مى شود. پزشکان مى گویند هر دو عامل ژنتیکى و محیطى 

در بروز این بیمارى دخیل هستند.
با توجه به آنکه پیش تر دانشمندان حمله مستقیم ویروس 
کرونا به مغز را اثبات کرده بودنــد، وجود رابطه میان ابتال 
به پارکینســون و کووید- 19 موضوع شــگفت انگیزى 

نمى تواند باشد.
دانشمندان دانشگاه ییل آمریکا اعالم کردند ویروس کرونا 
مى تواند با تأثیر بر ســلول هاى مغزى و ربودن آنها، از این 
سلول ها براى تکثیر خود اســتفاده کند. دانشمندان در این 
تحقیقات اعالم کردند ســلول هاى مغزى یکى از اهداف 

مورد عالقه ویروس کروناست.
دکتر «آکیکو ایواساکى»، مدیر این تحقیقات اعالم کرد: 
یافته هاى ما نشان داد ویروس کرونا مى تواند نورون هاى 
مغزى را مورد حمله قرار دهــد. ما در مغز بیماران کرونایى 
شــاهد نورون هاى آلوده به کووید- 19 بودیم. زمانى که 
نورون هاى آلوده را مورد مطالعه قرار دادیم شاهد آن بودیم 
که این سلول ها از منظر متابولیکى (سوخت و ساز سلولى) 
بسیار فعال بودند. این نشان دهنده آن است که ویروس پس 
از ابتالى ســلول هاى مغزى، آنها را از بین نمى برد بلکه با 
تغییر کارکرد این سلول ها، از آنها براى تکثیر خود استفاده 
مى کند. در واقع ویروس سلول هاى مغز را به بردگى خود 

در مى آورد.
او افزود: زمانــى که این اتفاق رخ مى دهد، این ســلول ها 

مى توانند باعث کاهش اکســیژن در ســلول هاى مجاور 
مغز شوند. از زمانى که ویروس سلول هاى مغزى را درگیر 
خود مى کند، مى تواند صدمات قابل توجهى به آن سلول و 

سلول هاى مجاور آن وارد کند.
پیش تر نیز دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا از حمله مستقیم 
ویروس کرونا بــه ســلول هاى مغزى خبــر داده بودند. 
دانشمندان آمریکایى اعالم کردند ویروس کرونا توانایى 
آن را دارد که به طور مستقیم به مغز حمله کند. این حمله 
مى تواند منجر به بــروز عالیمى مانند ســردرد، گیجى و 

پریشانى، و هذیان گفتن بیمار شود.
«اندرو ژوزفسن»، مدیر این پژوهش از دانشگاه کالیفرنیا 
در این باره گفت: ما براى انجام تحقیقات از فناورى بسیار 
دقیقى بهره گرفتیم. دانستن این موضوع که ویروس کرونا 
مى تواند چه تأثیراتى بر مغز داشته باشد براى دانشمندان از 

اهمیت باالیى برخوردار است.
محققان مى گویند به هیچ عنوان شگفت آور نخواهد بود که 
ویروس کرونا بتواند باعث پاره شدن غشاى خونى مغز شود. 
در حقیقت غشاى خونى دور سلول هاى مغزى را گرفته و 
عالوه بر خون رسانى به این سلول ها، مانع از ورود عوامل 
خارجى و بیمارى زا به آنها مى شــود. حال به نظر مى رسد 
کووید- 19 مى تواند این غشا را نابود و به سلول هاى مغزى 

حمله کند.
محققان معتقدنــد احتماًال ویروس کرونــا از راه بینى و از 
طریق عصب مربــوط به حس بویایى وارد مغز مى شــود. 

این عصــب در کارکرد حس بویایى اهمیــت زیادى دارد. 
از همین رو، از دســت دادن حس بویایــى یکى از عالیم 
رایج در میان مبتالیان به ویروس کروناســت. بخشــى 
از مغز که مسئول حس بویایى اســت با سایر بخش هاى 
مغز در ارتباط اســت و به آنها پیام هایى مى فرســتد. این 
مناطق خود مســئول بخش یادگیرى، حافظه و احساسات 

هستند.
بخش حس بویایى مغز براى ارتباط با سایر بخش ها از مواد 
شیمیایى مانند دوپامین که نقش مهمى در لذت و تحرك 
ما دارد، استفاده مى کند. احتماًال ویروس کرونا باعث تغییر 
سطح دوپامین خون مى شود. همچنین این ویروس احتماًال 
بر میزان مواد شیمیایى مغز مانند سروتونین و استیل کولین 
تأثیرگذار اســت. تمامى این مواد شیمیایى در فرایند هایى 
مانند تمرکز و توجه کردن، یادگیــرى، حافظه و رفتار فرد 

اثرگذار هستند.
این تغییرات در مواد شــیمیایى منجر به تغییرات در رفتار، 
خستگى و تغییرات شــناختى مى شود که در بیماران مبتال 
به کرونا شایع است. همین موضوع منجر به بروز عوارضى 
مانند اســترس، نگرانى و اضطراب و افسردگى در بیماران 

مبتال به کووید- 19 مى شود.
همچنین اســترس باعث برهم خوردن سطح سروتونین و 
کورتیزول مغز مى شــود که مى تواند خلقیات و رفتار ما را 
تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، این تغییرات مى تواند باعث 

افسردگى  و نگرانى و اضطراب در فرد شود.

تلخ  ترین هدیهتلخ  ترین هدیه
 ویروس کرونا ویروس کرونا
 به مبتالیان به مبتالیان

کورش راســخ، متخصص قلب و عروق در پاســخ به این پرسش که 
مهمترین عالیم بیمارى هاى قلبى و عروقى چیست،گفت: استرس، 
دیابت، چاقى و موارد ژنتیکى از عواملى هستند که مى توانند موجب این 
بیمارى در بدن مردان و زنان شوند. وى ادامه داد: عالیم بیمارى هاى 
قلبى و عروقى در مردان و زنان تقریبًا یکسان است و تفاوت واضحى 

ندارد.
این متخصص قلب و عروق درباره اینکه آیا میزان ابتال به بیمارى هاى 
قلبى بین مردان و زنان متفاوت اســت؟ گفــت: بیمارى هاى قلبى در 
مردان زیادتر اســت، اما در زنان با توجه به هورمون هایى که در بدن 
بانوان از طریق تخمدان ها ترشــح مى شود، مشــکالت قلبى کمتر 
اســت؛ بنابراین احتمال ابتال مردان به این بیمارى به دلیل فقدان این 

هورمون ها بیشتر است.
راســخ بیان کرد: نکته مهم این اســت که کاهش وزن در افراد چاق 
مى تواند به تنهایى عاملى براى افت فشــار خــون، دیابت و کاهش 
چربى شود.  وى درباره افتادگى دریچه میترال (پروالپس) قلب، گفت: 
پروالپس قلب مربوط به بافت دریچه قلب (دریچه میترال) است و زمانى 
اهمیت پیدا مى کند که دریچه میترال از کار مى افتد و باعث نارســایى 

دریچه قلب مى شود.

4 علت اصلى بیمارى قلبى 

یک متخصص داخلى گفت: پرخورى عصبى ممکن اســت عوارض متعدد، 
جدى و مرگ آورى در پى داشته باشد بنابراین باید درمان آن را جدى بگیریم.

امیر زندى افزود: کم شــدن آب بدن مى تواند منجر به نارســایى کلیه شود، 
مشکالت قلبى، مانند نامنظم شدن ضربان قلب و نارسایى قلبى، پوسیدگى 
دندان و بیمارى لثه، اختالل در دستگاه گوارش و اضطراب و افسردگى از دیگر 
عوارض این اختالل است. وى با بیان اینکه پرخورى عصبى اختاللى است که 
از دوران بلوغ آغاز شده و جنبه ژنتیکى دارد گفت: افرادى که دچار این اختالل 
هستند کنترلى بر قطع خوردن یا کنترل بر نوع و مقدار غذاى خود ندارند، از مواد 
شیرین، پرکالرى و نرم مثل کیک یا کلوچه استفاده مى کند، بعضى بیماران 
بدون توجه به مزه غذا عالقه به غذاهاى پر حجم دارند و غذا را سریع خورده و 

گاهى نیز خوب نمى جوند.

زندى اظهار کرد: پرخورى عصبى به طور متوسط حداقل هفته اى دو بار و به 
مدت سه ماه رخ مى دهد و بیشتر بیماران مبتال به پراشتهایى عصبى وزن طبیعى 

دارند ولى وزن برخى از آنها ممکن است باالتر یا پایین تر از حد طبیعى باشد.
به گفته وى، این بیماران در مورد اینکه در نظر دیگران چگونه جلوه مى کنند 
برایشان مهم است و نگران تصور دیگران در مورد خودشان هستند، همچنین 
میزان اختالالت خلقى و  اضطرابى در آنها باالست و این گونه افراد ترس از چاق 

شدن داشته و به طور بى وقفه تمایل به الغر شدن دارند.
این متخصص داخلى گفت: اغلب پس از پایان پرخورى، شخص دچار احساس 
گناه، افسردگى یا نفرت از خود مى شود و به این منظور براى جلوگیرى از افزایش 

وزن، به استفراغ عمدى، روزه گرفتن یا رژیم هاى سخت روى مى آورند.
زندى اضافه کرد: بسیارى از بیماران مبتال به پرخورى عصبى بدون عارضه، 

نیازى به بسترى شدن ندارند، آنها باید الگوهاى تغذیه اى خود را تغییر دهند و 
درمانگر با تغییر باورها و افکار منفى شخص مبتال، رفتارهاى ناسالم و باورهاى 
اشتباه او را شناســایى کرده و به فرد کمک مى کند تا مجموعه اى از باورهاى 

سالم را جایگزین کند.
به گفته این متخصص داخلى، هر چند که این بیمارى قابل درمان اســت اما 
خطر بازگشت آن همواره براى فرد وجود دارد و هر لحظه ممکن است فرد به 
واسطه تنش هاى روانى کنترل خود را از دست بدهد و غذا خوردن افراطى را 
راهى براى کاهش تنش ها در نظر بگیرد، در صورتى که عالیمى از بازگشت 
بیمارى را حس کردید حتماً با مشاور و پزشک خود در میان بگذارید و یادگیرى 
و تقویت مهارت هاى حل مسئ له و کنترل استرس مى تواند احتمال عود بیمارى 

را کاهش دهد.

پرخورى عصبى را جدى بگیرید

کرونا در آسانسور چقدر زنده مى ماند؟
پژوهشگران دانشگاه بریستول انگلیس اعالم کردند 
که امیدوارند بتوانند روند ویروس کرونا را متوقف کنند. 
آنها با عالى توصیف کردن پژوهش هاى خود، اعالم 
کردند امیدوارند بتوانند روند ویروس کرونا را متوقف 
کنند. این پژوهشگران سینوس هایى را در سطح این 
ویروس پیدا کرده اند که مى توان با آنتى ویروس ها مانع 
از کار آن پیش از ورود به تعداد بیشترى از سلول ها شد. 
آنها دریافته اند که ویروس کرونا از مولکول کوچکى به 
نام اســید لینولئیک (LA) براى اتصال به یکدیگر و 
انتشار در دیگر سلول ها استفاده مى کند؛ بنابراین، این 
تیم پژوهشى معتقد است که اکنون راهى براى از کار 
انداختن این مولکول ها و چه بســا غیرمسرى کردن 

ویروس کرونا وجود دارد.
 پرفسور «امرى برگر» یکى از پژوهشگران این دانشگاه 
مى گوید: یک مولکول کوچک وجود دارد که در مرکز 

عملکرد کووید-19 قرار دارد و عامل اصلى وخامت حال 
بیماران مى شود. ویروسى که این همه مشکالت را به 
وجود مى آورد به این مولکول وابسته است و با استفاده از 

آن سیستم دفاعى بدن را مختل مى کند.
پرفســور برگر افزود: تحقیقات ما اولین رابط مستقیم 
میان این مولکول و عالیم بیمارى را شناسایى مى کند 
و اکنون سئوال این است که چگونه از این دانش جدید 

علیه خود ویروس استفاده کنیم و آن را شکست دهیم.
یکى دیگر از پژوهشــگران این دانشگاه نیز مى گوید: 
امیدوارى ما این اســت که در گذشته نیز دانشمندان 
سینوس مشــابه ى را در راینوویروس ها کشف کردند 
و موفق به جلوگیرى از واگیر آن شــدند. تیم ما بسیار 
به دنباله روى از این روش خوشــبین است تا داروى 
مولکول هاى کوچک آنتى ویروس براى کرونا کشف 

شود.

تحقیقات جهانى نشان مى دهد در اثر بیمارى همه گیر 
کرونا، مرده زایى تا 50 درصد افزایش یافته است.

بررســى ها نشــان مى دهد، با پرهیز زنان از امکانات 
بهداشتى، تعداد زایمان ها در بیمارستان ها کاهش یافته 
است؛ یکى از بیمارستان هاى انگلیس شاهد افزایش 

چهار برابرى در میزان مرده زایى بود.
بر اساس تحقیقات انجام شده از چندین کشور، میزان 
تولد نوزادان مرده در میان همه گیرى و قرنطینه براى 
کاهش سرعت انتقال ویروس کرونا، با شدت نگران 

کننده اى افزایش یافته است.

بر اساس یک مطالعه بزرگ که در نپال صورت گرفته 
و بیش از 200 هزار زن را تحت بررسى قرار داده، تولد 
نوزادان مرده بین اواخر مارس و اواخر ماه مى 50 درصد 

افزایش یافته است.
محققان مى گویند عامل اصلى افزایش جهانى مرده 
زایى خود عفونت ویروس کرونا نیســت؛ آنها بر این 
باورند که افــراد، از جمله زنان باردار ممکن اســت از 
 ترس ابتال به ویروس از رفتن به بیمارســتان اجتناب 
کنند. هند و اسکاتلند نیز افزایش در میزان مرده زایى 

را گزارش کردند.

کرونا بیشتر 
چه کسانى را
 قربانى مى کند

نقطه ضعف کرونا شناسایى شد

مرده زایى در بیماران کرونایى
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

مرگ نابودکننده لذت ها، تیره کننده خواهش هاى نفسانى و دورکننده 
اهداف شماســت؛ مرگ دیدارکننده اى دوســت نداشــتنى، هماوردى 
شکست ناپذیر و کینه توزى است که بازخواســت نمى شود؛ دام هاى 
خود را هم اکنون بر دست و پاى شــما آویخته و سختى هایش شما را 
فراگرفته و تیرهاى خود را به سوى شما پرتاب کرده است. قهرش 
بزرگ و دشــمنى او پیاپى و تیرش خطا نمى کند. چه زود اســت که 

سایه هاى مرگ و شدت دردهاى آن شما را فرا گیرد.
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