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دیگر نگران آب سیاه چشم نباشیدمراسم قالیشویان امسال برگزار نمى شودحضور پیمان معادى در فیلم فرانسوى دپوى زباله در دماوند! گئورگى گولسیانى: گلزنى؟ یادتان نرود من یک مدافع هستم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از خواص و فواید 
تا نکات مهم

 براى مصرف انار

حاشیه نشینى اتباع خارجى در 64 محله
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عامل اصلى حیوان گزیدگى 
در اصفهان چیست؟

معجزه عشق مادر

نمایشگاه جدید اصفهان
 سرنوشت اصفهان را 

تغییر مى دهد 5
چرا کرونا در استان
 یکه تازى مى کند؟

مى دانید انار به تقویت سیستم ایمنى بدن کمک مى کند و 
خواص ضد ویروسى دارد؟ در ادامه نگاهى کنید به خواص 

این میوه خوش طعم پاییزى:
 انار ضدسرطان مخصوصاً سرطان پروستات و سینه است. 

داراى خواص آنتى  اکسیدانى است. باعث تقویت ...

کرونا بى محابا در اصفهــان قربانى مى گیرد؛ به 
طورى که مرگ و میر ها دو برابر افزایش داشته 

است.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
با اعالم اینکه وضعیت اســتان اصفهان از نظر 
شیوع کرونا فوق حاد است، گفت: تقریبًا از ابتداى 
شهریور، شرایط بدى در استان اصفهان داشتیم؛ 
اما در حدود یک هفته گذشته و به ویژه چند روز 
اخیر، شرایط فوق حادى در استان تجربه کردیم.

دکتر کمال حیدرى با اشاره به افزایش دو برابرى 
تعداد مرگ و میر روزانه در استان اصفهان افزود: 
سهل انگارى و بى توجهى به دستورالعمل هاى 
بهداشــتى در اصفهان آمار مرگ و میر را هر روز 

بیشتر مى کند.
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 احتمال ایجاد چه محدودیت هایى در اصفهان وجود دارد؟ احتمال ایجاد چه محدودیت هایى در اصفهان وجود دارد؟
در انتظار تصمیم ستاد استانى کرونادر انتظار تصمیم ستاد استانى کرونا

3

سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان در جلسه دیروز این شورا مطرح کرد

نوید محمدزاده 
غیبتش را 
جبران 
مى کند!

 AFC یکى از «ترین »هاى
نصیب «دیاباته» شد

براساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، گل «شیخ دیاباته» 
به االهلى بــه عنــوان بهترین گل هفتــه پایانى مرحلــه گروهى 

لیگ قهرمانان انتخاب شد.
مهاجم اهل مالى اســتقالل در آخرین دیدار آبى ها در آخرین هفته 

مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا با ارسال على کریمى ...
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در صفحه3بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افزایش مشارکت جویى 
سالمندان با اجراى 

برنامه هاى 
هفته ملى سالمند

تز«خروج از حاکمیت»؛ فصل دوم
از 20 تیر 81 تا 6 مهر 99

2
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ماجراى دنده شکسته ماجراى دنده شکسته 
دروازه بان استقالل دروازه بان استقالل 

چیست؟چیست؟

آگهى مزایده عمومى 
شماره 99/04

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد فروشگاه داخل زندان فریدن را از طریق 
مزایده عمومى واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اســناد مزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت 
ادارى شنبه مورخ1399/07/12 به بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان واقع در بزرگراه 
اصفهان- ذوب آهن، جنب زندان مرکزى، بنیاد تعاون زندانیان امور بازرگانى مراجعه و 
واسناد را دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى چهار شنبه مورخ 1399/07/16 به صورت 
پلمب شده تحویل نمایند. پاکت ها در تاریخ 1399/07/19 بازگشائى و قرائت خواهد شد.
ضمنًا جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن هاى 37885784-031و یا 

09133265567 تماس حاصل فرمایید.
بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

مزایده فروش حدود 250 تن ذرت علوفه اى
مزایده گزار: بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

استان: اصفهان-گلپایگان
شرح آگهى:فروش ذرت علوفه اى
شماره آگهى:مزایده شماره99/05

تاریخ درج آگهى:1399/07/07
تاریخ شروع: 1399/07/07

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان درنظر دارد نسبت به فروش حدود 250تن محصول ذرت علوفه اى(چاپر)
خود از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت بازدید و اخذ اوراق شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهى تاپایان وقت 
ادارى شنبه1399/07/12 به دبیرخانه زندان گلپایگان واقع در شهرك صنعتى سایپا مراجعه نمایند.

تاریخ تحویل ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى دوشنبه مورخ1399/07/16 به دبیرخانه بنیاد تعاون 
گلپایگان مى باشد.

پیشنهادات در روز یک شنبه مورخ 1399/07/20 دربنیاد تعاون اصفهان بازگشایى خواهد شد.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 37885784-031 و 09133265567 

و09139736454 تماس حاصل فرمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

 « آگهى مزایده عمومى »
شهردارى زاینده رود به استناد مجوز شماره 99/633 مورخ 99/6/18 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر داردنسبت به اجاره 
پارکینگ شمال و جنوب شهر به متقاضیان واجد شرایط با رعایت قوانین و مقررات از طریق  ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها و 
برگزارى مزایده عمومى با اخذ قیمت کارشناسى رسمى براى مدت 2 سال اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/7/10 لغایت پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 99/7/16 به این شهردارى مراجعه 

نمایند. 

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهردارى روز شنبه مورخ 99/7/19 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها روز یکشنبه مورخ 99/7/20 مى باشد.

پرداخت هزینه هاى درج آگهى در روزنامه وکارشناسى به عهده برنده مزایده مى باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

درصورت انصراف برندگان اول، دوم، سوم سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
آدرس: شهر زاینده رود، بلوار سردار کریمى، جنب پل سلمان فارسى، شهردارى زاینده رود

م الف: 993637 ابوالفضل توکلى -  شهردار زاینده رودتلفن تماس : 03152663857

نوبت دوم

سپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه کارشناسى ماهیانهمدت اجارهمحل مورد اجارهنوع مالکیتردیف

جنب تصفیه خانه آب پارکینگ وسایل نقلیه شمال شهر1
13,200,000 ریال11,000,000 ریال2 سالاصفهان

پارکینگ وسایل نقلیه جنوب 2
شهر

کله مسیح، میدان امام 
18,000,000 ریال15,000,000 ریال2 سالخمینى

وینویدمحمدنوید محمد
تغیبت غیبتیبغ
ججج
ىمىمى
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بر اساس تازه ترین پیمایش کشورى بنیاد ملى بازى هاى 
رایانه اى در مورد الگوى مصــرف بازى هاى دیجیتال در 
ایران، بازیکنان ایرانى تا پایان سال 1398 به 32 میلیون نفر 

افزایش پیدا کرده اند.
مدیرعامل بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى مى گوید: از مجموع 
32 میلیون بازیکن، 49 درصدشان جزو کسانى هستند که 
هر روز بازى  مى کنند و 65 درصد آنها بازیکن آنالین هستند.

سیدصادق پژمان با بیان اینکه بر اساس نتایج این پیمایش، 
کماکان موبایل با 92 درصد ضریب نفوذ در میان بازیکنان، 
پرطرفدارترین پلتفرم بازى در ایران است، افزود: براى اولین 
بار بازیکنان پلتفرم کنسول از بازیکنان پلتفرم رایانه پیشى 

گرفته اند؛ 22 درصد بازیکنان ایرانى با پلتفرم کنسول بازى 
مى کنند در حالى که این عدد در مورد پلتفرم رایانه 20 درصد 
است. نکته جالب توجه دیگر در این پیماش، افزایش سهم 
بازیکنان زن است. در پیمایش سال 1396 سهم بازیکنان 
زن در بازار بازى ایران 35 درصد بود که در تازه ترین پیمایش 

دایرك این سهم به 38 درصد افزایش پیدا کرده است.
پژمان همچنین افزود: نتایج استخراج شده از این پیمایش 
همچنین نشان مى دهد، متوسط سنى بازیکنان از 19 سال 
در سال 1396 به 22 سال در سال 1398 افزایش پیدا کرده 
و بازیکنان ایرانى به طور متوســط 93 دقیقه در روز بازى 

مى کنند. 

فرمانده نیروى هوافضاى ســپاه صبح دیروز در مراسم 
افتتاح نمایشگاه دائمى توانمندى هاى راهبردى این نیرو 
تحت عنوان پارك ملى هوافضا، اظهــار کرد: در دوران 
دفاع مقدس با هدایت امــام(ره) فهمیدیم که باید قوى 
باشیم و بدون خوداتکایى نمى توانیم بر دشمنان فائق آییم.

سردار امیرعلى حاجى زاده افزود: این روند در دوران مقام 
معظم رهبرى هــم ادامه پیدا کرد. البته شــیرینى هاى 
فریبنده اى هم وجود داشــت که مى توانست مسیر ما 
را عوض کند؛ در دوره فروپاشــى شــوروى پیشنهادات 
خوبى براى خرید موشــک از کشــورهاى جداشده از 
شوروى داشتیم. موشک اسکاد دو و نیم میلیون دالرى را 

مى خواستند به ما صد هزار دالر بدهند و یا سکوى پرتاب 
سه میلیون دالرى را با قیمت بسیار ناچیزى حاضر بودند 

به ما بفروشند.
سردار حاجى زاده ادامه داد: بارها ما درخواست مى دادیم تا 
از این تجهیزات خریدارى کنیم اما مقام معظم رهبرى با 
این خواسته ما مخالفت کردند، شاید ما چندین بار گردش 

کار کردیم و ایشان مخالفت کردند.
فرمانده نیروى هوافضاى ســپاه با بیان اینکه آن روزها 
تحقیقات موشکى ما در آستانه به نتیجه رسیدن بود، اظهار 
کرد: اگر آن روز آن خرید را انجــام داده بودیم، امروز در 

اینجایى که در موشکى هستیم قرار نداشتیم.

32 میلیون نفر در ایران 
بازى مى کنند

مخالفت رهبرى با خرید موشک 
پس از فروپاشى شوروى

ارزش سهام عدالت 
تا روز شنبه

  رکنا | در پایان معامالت روز شــنبه بازار 
سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با آخرین روز 
معامالتى هفته گذشــته، 98 هزار تومان افزایش 
یافت. گفتنى است ارزش سبد 532 هزار تومانى و 
یک میلیونى سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به 
16میلیون و 642 هزار تومان و 31 میلیون و 332 
هزار تومان رسیده است. با احتساب این موضوع، 
ارزش 60 درصــد قابل فروش ســبد 532 هزار 
تومانى سهام عدالت به 9 میلیون و 985هزار تومان 

رسیده است.

چاقى 14 درصد نوآموزان 
معــاون تربیت بدنى و ســالمت    ایمنا|
آموزش و پرورش با اشاره به چاقى و اضافه  وزن 14 
درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان گفت: رسالت ما 
در اجراى طرح کوچ مقابله باکم تحرکى و پرخورى 
دانش آموزان اســت. مهرزاد حمیدى با اشاره به 
اینکه باید روى نگرش خانواده هاى دانش آموزان 
و افزایش آگاهى شان در این زمینه سرمایه گذارى 
شود، اظهار کرد: 80 درصد مرگ ومیر کشورمان 
ناشى از بیمارى هاى غیر واگیرى است که سرمنشأ 

بسیارى از آنها چاقى و اضافه  وزن است./3003

سالم بر کوپن!
  ایسنا| متن طرح اصــالح قانون بودجه 
سال 1399 کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه 
براى تأمین کاالهاى اساسى که پس از جمع بندى 
در کمیسیون برنامه و بودجه تحویل هیئت رئیسه 
شده است دیروز منتشر شد. این طرح به زودى در 
دستور کار جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى قرار 

خواهد گرفت./3004

ساره بیات 
در شرف ازدواج

منوچهر هادى، کارگردان ســریال    رکنا |
«دل» در گفتگویى تلفنى در خصوص سن ساره 
بیات که براى ازدواج در این سریال مناسب نیست، 
گفت که او در زندگى واقعى خود هم هنوز ازدواج 
نکرده و در شرف ازدواج است و در کل سن ازدواج 
هم در جامعه ما باال رفته است. این بازیگر سینما 

متولد مهر 1358 در مشهد است./3005

آموزش رایگان مجازى 
پیش دبستانى 

  ایسنا| بنا بر امر حاکمیتى و راهبردهاى 
کالن ســند تحول بنیادیــن از ســوى وزارت 
آموزش وپرورش، «دستورالعمل طرح ملى پوشش 
سراسرى نوآموزان و آموزش مجازى پیش دبستانى 
رایگان» به ادارات کل استان ها ابالغ شد. بر این 
اساس، آموزش پیش دبســتانى در سال1400-
1399 به  صورت غیرحضــورى بوده و فقط گروه 
هدف کودکان پنج ســال تمــام را دربرمى گیرد. 
همچنین آغاز فعالیت هاى آموزشــى و یادگیرى 
پیش دبستانى مجازى همزمان با هفته کودك (19 
مهرماه)، در سراسر کشور و از طریق شبکه آموزش، 

صداوسیماى استان ها و شبکه شاد است./3006

پیک جدید 
چقدر طول مى کشد

  ایسنا| پیام طبرســى، رئیــس بخش 
عفونى بیمارستان مسیح دانشورى گفت: بر اساس 
تجربیات کسب شده طى چند ماه گذشته، زمانى 
که یک پیک جدید شروع مى شــود بین چهار تا 
هشت هفته طول مى کشد و در مورد پیک جدید 
معلوم نیست که به قله رســیده ایم یا هنوز آمار در 
حال افزایش است. البته به نظر مى رسد که آمارها 
افزایشى است؛ چراکه هنوز تعداد بسترى ها بیشتر از 
ترخیصى هاست و کماکان تعدادى بیمار در لیست 

انتظار هستند./3007

من برنامه اى ندارم 
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده    برنا|
رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که شما به عنوان 
خانمى که سابقه حضور در کابینه دولت دارید، با توجه 
به اینکه زنده یاد اعظم طالقانى همیشه در انتخابات 
حضور پیدا مى کرد ولو اینکه با شکست مواجه مى شد، 
آیا این شجاعت را در خودتان مى بینید که ادامه دهنده 
راه او باشید، گفت: زنده یاد طالقانى خیلى شجاع بود 
و حتمًا هستند زنانى که ادامه دهنده راه او باشند، اما 

من براى حضور در انتخابات برنامه اى ندارم./3008

ابتالى دوباره 
نماینده مجلس

  باشگاه خبرنگاران جوان | نماینده بندر 
ماهشهر، امیدیه و هندیجان به علت ابتال به کرونا در 
بیمارستان بسترى شــد. حبیب آقاجرى در روز هاى 
اخیر در قرنطینه خانگى به ســر مى بُرد که با تشدید 
عالیم بیمارى با دستور پزشــکان بسترى شد. این 
دومین بار در ماه هاى اخیر بوده که این نماینده مجلس 

به کرونا مبتال شده است./3009

80 درصد مشکالت 
قابل حل است

  رکنا | مصطفى میرسلیم، نماینده مجلس در 
پاسخ به این سئوال که چند درصد مشکالت اقتصادى 
به آمریکا و تحریم ها مربوط اســت؟ گفت: اگر تمام 
ارکان کشور با مدیریت فداکارانه و مخلصانه مشغول 
خدمت باشند نه تنها هیچ مشــکلى نخواهیم داشت 
بلکه پوزه آمریکا را هم مى توانیم به خاك بمالیم. اما 
از آن شرایط مطلوب متأسفانه فاصله داریم؛ در شرایط 
واقعى اگر مدیریت کشور دست خائنان و زالو صفتان 
را قطع کند، 80 درصد مشــکالت قابل حل اســت 
و براى 20 درصد باقیمانده بایــد از ابتکارهاى ویژه 

استفاده کرد./3010

مفهوم مرگ بر آمریکا
  ایسنا| محمدباقر قالیبــاف در آیین افتتاح 
نمایشگاه دایمى توانمندى هاى راهبردى نیروى هوا 
و فضاى سپاه تأکید کرد: نمایندگان مجلس یازدهم 
هرگز به حاشــیه هایى که در مجلس به ناحق براى 
آنها ایجاد مى کنند و افــرادى که خود اهل کار نبوده 
و اکنون قصــد دارند کوتاهى هاى خــود را به گردن 
دیگران بیاندازنــد توجهى ندارند. شــعار «مرگ بر 
آمریکا» جز کار، تالش و خدمت رسانى به مردم نیست 
و لحظه اى از ذهن نمایندگان مردم در خانه ملت خارج 

نمى شود./3011

قرص هایى براى مسئوالن! 
محمود صادقــى، نماینده تهران، رى    ایلنا|
و شمیرانات، اسالمشــهر و پردیس در مجلس دهم 
مدعى شــد: در اواخر مجلس دهــم 20 هزار قرص 
فایپیراویر به صورت محرمانه از چین وارد شد و تعداد 
زیادى خرج درمان مقام ها شد؛ که این نشان مى دهد 
برخالف شعارهایى که ما مى دهیم متأسفانه امتیازات 
حاکمان در قواى مختلف، با مردم نزدیک نیست. وى 
افزود: قرار بود این قرص ها در اختیار بیمارســتان ها 
براى کارآزمایى بالینى قرار بگیرد و مجوز ساخت داده 
شود اما متاسفانه مشخص نشد که سرنوشت آنها چه 

شد./3012

گفته بودم که!
وزیر بهداشت، درمان و آموزش     خبر آنالین |
پزشکى گفت: اوایل بهمن و اواخر پاییز که گزارشى از 
کرونا را از چین دریافت کردیم. فهمیدم که ماجرایى 
در پیش است. سعید نمکى گفت: اولین ساعاتى که از 
همه گیرى کرونا خبردار شدم که در چین چنین اتفاقى 
افتاده است گفتم ویروس جدیدى پا به عرصه طبیعت 
گذاشته و روزهاى سختى را براى کل جهان مى بینم. 
وقتى از بســتن پروازهاى چین صحبت کردم برخى 
خیلى ساده لوحانه به ما نگاه مى کردند. گفتم اگر این 

آتش به نیستان کشور افتاد چه ها مى شود./3013

خبرخوان

تیتر اول شماره روز گذشته روزنامه «اعتماد» یکى از کم 
ســابقه ترین تیترها به لحاظ صراحــت لهجه خطاب به 
رئیس جمهور حسن روحانى است. این تیتر که برگرفته از 
یادداشت عباس عبدى، تحلیلگر نام آشناى اصالح طلب 
است، مستقیمًا از رئیس جمهور مى خواهد که از سمتش 

کناره گیرى کند.
این بار اول نیســت که عباس عبدى چنین پیشنهادى را 
مطرح مى کند. او در اواخر دوران هشــت ساله اصالحات 
که برنامه هاى اصالح طلبان با شکست مواجه شده بود نیز 
مشابه همین پیشنهاد را به اصالح طلبان داد و از اعضاى 
فعال این طیف کــه در آن زمان مســئولیت هاى مهمى 
داشتند خواست که از حاکمیت خارج شــده و زمام امور را 
تمامًا به اصولگرایانى بســپارند که به زعــم او در مقابل 
برنامه هاى اصالح طلبانه «ســنگ انــدازى» مى کنند. 
استدالل عبدى این بود که اگر قرار است در مسیر اصالحات 
ناکامى اى به وجود بیاید نباید به نام اصالح طلبان تمام شود 

بلکه اصولگرایان باید تاوان آن را پس بدهند.
این ایده که بعدها به نام تز «خروج از حاکمیت» مشهور 
شد، نخستین بار بیســتم تیرماه 1381 در قالب سرمقاله  
روزنامه «نوروز» -نزدیک به حزب مشــارکت- به چاپ 
رســید و موجب واکنش ها و اظهارنظرهاى گسترده اى 
در ســطوح کالن هر دو جناح شد. اصالح طلبان حمایت 
چندانى از آن به عمل نیاوردند و اصولگرایان هم به تندى از 
تز عبدى انتقاد و آن را مصداق «قهر سیاسى» تعبیر کردند.
حاال نزدیک بــه دو دهه بعد از پیشــنهاد جنجالى خروج 
از حاکمیت، این دانشجوى ســابق اشغال کننده سفارت 
آمریکا یک بار دیگر همان تز را در چارچوبى جدید عرضه 
کرده و مستقیماً و با صراحت از رئیس دولت خواسته که از 

مسئولیت هایش کناره گیرى کند. عبدى علت اصلى طرح 
این دیدگاه را انتخابات قریب الوقوع آمریکا و رخ دادن یکى 
از سه حالت پیروزى «بایدن» و تمکین کردن یا نکردن 
«ترامپ» از آن یا پیروزى ترامپ دانســته و معتقد است 
در صورت تحقق هر کدام از این ســه پیش فرض، نهایتًا 
کار مذاکره با آن کشور به دســت روحانى نخواهد افتاد. 

او مى نویسد:    
«حاال که اصولگرایان غالب، قدرت و اراده اســتیضاح را 
ندارند، پیشنهاد می کنم روحانی شخصاً دست به کار شود. 
کنار رفتن نه به معناي اعتراض، بلکه به معناي گشودن راه  
براي حل ماجرا. متأسفانه در ایران استعفا هم به سرنوشت 
طالق دچار شده است. هر زوجی که طالق می گیرند، حتمًا 

باید با دشــمنی و نفرت و کینه ورزي و بدگویی حتی زد و 
خورد و دعوا همراه باشد، در حالی که می توان دوستانه هم 
طالق گرفت... استعفاي «دیوید کامرون»، نخست وزیر 
بریتانیا را به یاد بیاوریم؛ هنگامــی که رفراندوم برگزیت 
رأي آورد، خیلی راحت و مدنی اســتعفا داد و خانم «ترزا 
می»  جانشین او شــد. این اســتعفاها اعتراضی نیست، 
بلکه راهگشاســت. هر کدام از حاالت سه گانه اي که در 
انتخابات آمریکا رخ دهد، نیازمند مدیریتی سیاســی در 
ایران است که براي آن برنامه داشته باشد. بدون شک و 
تردید این مدیریت به روحانی و تیم او سپرده نخواهد شد و 
با حضور آنان نیز چنین مدیریتی را دیگران نیز نمی توانند 
عهده دار شوند. بهتر است که مدنی رفتار شود و براي ده ماه 

باقیمانده شخص دیگري عهده دار حل این مشکل شود. 
حداقل بخاطر مردم و کشور کاري باید کرد. اگر براي حل 
مشکالت و گرانی آدرس کاخ سفید داده می شود، در این 
صورت کسی که قادر به گفتگو با آن نیست باید کنار برود 
و راه را باز کند تا دیگران اقدام کنند. حداقل بخاطر کشور و 

مردم چنین کنید.»
شاید یادداشت دیروز عباس عبدى در روزنامه «اعتماد» به 
اندازه اى که یادداشت 18 سال قبل او در روزنامه «نوروز» 
ســروصدا به پا کرد واکنشــى در بدنه جامعه برنیانگیزد 
اما مطمئنًا نخبگان هر دو جناح نســبت به آن بى تفاوت 
نخواهند بود. آیا تز جدید عباس عبدى این بار هم از جانب 
اصالح طلبان و اصولگرایان رد خواهد شــد؟ شاید، ولى 
تفاوت ســال 99 با سال 81 در آن اســت که زمزمه کنار 
گذاشتن حسن روحانى از مسند ریاست جمهورى خیلى 
پیش تر از دیروز که روزنامه «اعتماد» یادداشت عبدى را 
به تیتر اولش تبدیل کرد به گوش مى رسید و مهمتر آنکه 
حتى کسانى از هر دو جناح در پى عملیاتى کردن این طرح 
بوده اند اگر چه فعًال آن را مســکوت گذاشته اند. گزارش 
روزنامه هاى حامى دولت در ماه هاى اخیر، آشــکارا این 

نکته را تأیید مى کند.
■■■  

به نظر مى رســد امروز باید روزنامه «کیهــان» را با دقت 
بیشــترى تورق کرد. این روزنامه با نفوذ و پیشرو در انتقاد 
از دولت روحانى، تا کنون مخالف استعفاى رئیس جمهور 
بوده اما اینکه آیا در موضع گردانندگان «کیهان» تغییرى 
نسبت به ماه هاى گذشته به وجود آمده یا نه، امروز یا نهایتًا 
در همین هفته مشخص خواهد شد. کسى چه مى داند؛ شاید 
ده ماه باقیمانده از کار دولت «تدبیر و امید»، بسته به اتحاد 
نانوشته میان عباس عبدى و روزنامه «کیهان» باشد./3015

از 20 تیر 81 تا 6 مهر 99

تز«خروج از حاکمیت»؛ فصل دوم
سهیل سنایى

نجات معجزه وار نوزاد 17 روزه انگلیسى که به سبب پریدن 
قطره شیر به ریه هایش دچار سه ایست قلبى شد، توجه 

رسانه هاى این کشور را به خود جلب کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شــد که «برتى اسپنسر» نوزاد 17 روزه 
اهل شهر «لینکلن شر» انگلیس، به هنگام خوردن شیر 
دچار خفگى شد. مادر 23 ساله او که «تونیچا»  نام داشت، 
متوجه شد نوزادش پس از نیم ساعت دچار کبودى شده 
است؛ از این رو او را سریعًا به بیمارستان منتقل کرد. مادر 
این نوزاد و «دیوید»، پدر 25 ساله او در آن لحظات تصور 
کردند که دیگر باید با فرزندشان خداحافظى کنند. آنچه 
براى این کودك رخ داد، این بود که شیر به ریه او پریده بود 
و تنفس راحت را براى این نوزاد متوقف کرده و او را دچار 
سه ایست قلبى کرد اما به شکل معجزه آسایى، این نوزاد 
و در زمانى که تونیچا براى زنده ماندن او التماس مى کرد، 

نجات یافت.
پس از آنکه این نوزاد دچار ایســت قلبى به مدت هشت 
دقیقه شد، پزشکان توانستند قلب کوچک او را دوباره احیا 
کنند. او پس از آن دچار دو حمله قلبى دیگر شــد که سه 
دقیقه به طول انجامید. پرستاران به خانواده این نوزاد گفتند 

آنها نمى دانستند چه اتفاقى دارد مى افتد.
تونیچا، مادر این نــوزاد گفت: با وجود آنکــه فرزندم در 
بیهوشى بود و نمى توانست آنچه من مى گویم بفهمد، من 
احساس کردم باید با او صحبت کنم و بنابر این این کار را 

انجام دادم. پس از آنکه تونیچا شروع به صحبت کردن با او 
کرد و از او خواست نمیرد، ناگهان ضربان قلب او بازگشت.

تونیچا گفت: خیلى عجیب بود. به یاد دارم که به او مى گفتم 
«بجنب برتى، تــو نمى توانى االن بمیــرى». این مادر 
همانطور که ضربان قلب فرزندش بازمى گشت، به صحبت 
کردن خود ادامه داد. پس از آنکه وضعیت این نوزاد به حالت 
ثبات درآمد و پس از گذشت شش ساعت، به بخش «آى 

سى یو» منتقل شد و پنج روز را در آنجا سپرى کرد.
پزشکان پس از این حادثه اعالم کردند که زنده ماندن این 
نوزاد 17 روزه مانند معجزه اســت و او را یک «قهرمان» 

لقب دادند.

استخدام بانوان آتش نشان در تهرانمعجزه عشق مادر

به گزارش «ایســنا»، کوه دماوند ایــن روزها حال خوبى 
ندارد. از احداث ایگلوها (سازه هاى فلزى که از کلبه هاى 
یخى اسکیموها الگو گرفته شده است) گرفته تا صعودهاى 
دسته جمعى و نادرست که باعث فرسایش خاك این کوه 

شده است.
اما در جدیدترین تصاویر منتشر شــده توسط دوستداران 
طبیعت و کوهنوردان شاهد صحنه هاى دلخراش و زشتى 
بر روى مرتفع ترین کوه ایران هستیم. دپوى زباله ها در کافر 
دره (در جبهه جنوبى کوه دماوند) باعث شده که این میراث 

ملى با خطر نابودى زیست محیطى مواجه شود. اما این تنها 
دل نگرانى دوستداران طبیعت نیست چرا که شهریور ماه 
سال گذشته در همان منطقه کافر دره و در سکوت خبرى 

زباله هاى دپو شده سوزانده شد! 
عکس جدید منتشر شده از همان منطقه دلنگرانى هایى را 
ایجاد کرده که شاید ممکن باشد دوباره آن بال سر دماوند 
آورده شود! سئوالى که ذهن بسیارى را درگیر کرده این است 
که این زباله ها توسط چه اشخاص و افرادى در این منطقه 
دپو شده است؟ باتوجه به حجم زیاد زباله و نحوه دپو شدن 

آن به راحتى مى توان تشخیص داد که دپوى این زباله ها 
نمى تواند کار کوهنوردان باشد. این در حالى است که کوه 
دماوند بین نهادهاى ذیربط پاسکارى شده و هیچ نهادى 
به طور قطع مســئولیت حفاظت از این میراث طبیعى را 

نمى پذیرد.
دماوند یک اثر طبیعى ملى است که به عنوان میراث طبیعى 
در سال 1387 در فهرست آثار ملى ایران ثبت شده است 
و پیش از آن، در سال 1381 به عنوان اثر طبیعى در شمار 

مناطق چهارگانه ارزشمند محیط زیست قرار گرفت.

نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهورى 2020 
آمریکا در پیامى ویدیویى به کنفرانس شهرداران آمریکا 
از محل خانه اش در «دالور» گفت: 180 سال پیش براى 

سنا انتخاب شده بودم!
«جو بایدن» در این پیام ویدیویى در حالى که لبخند به 
لب داشت، گفت: به همین دلیل است که در کل دوران 

کارى ام همکارى نزدیک با شما را در اولویت قرار داده ام. 
همانطور که مى دانید این مسئله را از 180 سال پیش که 

براى سنا انتخاب شدم در اولویت قرار داده ام!
بایدن که 77 ســال ســن دارد اغلب به علت گاف ها و 
لغزش هاى کالمى اش از سوى «دونالد ترامپ»، رئیس 
جمهور کنونى آمریــکا و رقیب جمهورى خواهش مورد 

انتقاد قرار گرفته است. ترامپ گاف هاى بایدن را نشانه 
مشکالت سالمت ذهنى و روانى بایدن دانسته و تأکید 
دارد که این اشتباهات و گاف ها نشان مى دهند که بایدن 

براى پست ریاست جمهورى مناسب نیست.
کاربران با انتقاد از بایدن بر این حقیقت تأکید کرده اند که 

ظاهراً وى متوجه اشتباهاتش نمى شود.

«بایدن» 
چند سال دارد؟!

امــروز هفتم مهر ماه روز آتش نشــان نامگذارى شــده 
است. به همین مناســبت مهدى داورى، رئیس سازمان 
آتش نشــانى شــهردارى تهران گفتگویى با خبرگزارى 
«فارس» انجام داده که بخشــى از آن را که به استخدام 
آتش نشان هاى زن در آتش نشانى تهران اختصاص دارد 

مى خوانید. 
قرار بود تعدادى آتش نشان خانم در 
تهران جذب شوند، اما خبرى از این 
موضوع نیست، آیا مراحل قانونى کار 
را طى کرده اید تا خانم ها بتوانند جذب 

آتش نشانى شوند؟
بگذارید یک خبر خــوب به خانم ها بدهــم.  اولین گروه 
آتش نشــان خانم حرفه اى تا یکى دو مــاه آینده جذب 
شهردارى مى شوند. مقدمات کار را فراهم کرده ایم و شرایط 
حضور بانوان نیز در آتش نشانى بررسى شده است. در حال 
فراهم کردن شرایط اســتخدام این افراد در آتش نشانى 
هســتیم. تعداد محدودى از بانوان بــراى اولین بار جذب 
آتش نشانى مى شوند. فعًال در یک ایستگاه عملیاتى این 

افراد حضور دارند و تعداد آنها کمتر از 20 نفر خواهد بود.
آیا از آتش نشانان زن داوطلب براى 
استخدام در آتش نشــانى استفاده 

مى کنید؟
به زودى شــرایط را اعالم مى کنیم. آنهــا هم مى توانند 

براساس شرایط استخدام و ضوابط قانونى شرکت کنند، 
اما آزمون هایى برگزار خواهیم کرد که باید داوطلبان در آن 
حضور داشته باشند. البته ما شرایط خانم ها و نحوه حضور 
آنها درعملیات ها را هم بررسى کرده ایم و این موضوع را 
درك کرده ایم که در برخى عملیات ها با وجود مالحظات 

فرهنگى، حضور خانم ها مؤثر است. 
حقوق و مزایا و نوع مأموریت خانم ها 

فرقى با آقایان دارد؟
خیر، حقوق و مزایاى آنها هیچ فرقى با بقیه ندارد. ما در حال 
بررسى دقیق شرایط هستیم و قطعًا تا دو ماه آینده فرایند 

جذب آغاز مى شود. /3014

دپوى زباله در دماوند!
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آغاز کوچ پاییزه عشایر 
کوچ عشـایر ایل بزرگ قشـقایى مسـتقر در سمیرم 
سردسـیر به مناطق قشـالقى اسـتان هاى گرمسیر 
جنوب کشور آغاز شد. رئیس اداره امور عشایر سمیرم 
اظهار داشـت: با آغاز فصل پاییز و سـرد شـدن هوا، 
عشایر به شکل سنتى و ماشینى، روزانه در حال کوچ 
هستند. به گفته على اکبر نادرى، شمارى از عشایر که 
به شکل سـنتى در حال کوچ به جنوب هستند براى 
بهره بردن از علوفه باغ هایى که سـیب آنها برداشت 
شده اسـت، حرکت کندترى در پیش گرفته اند تا دام 
هایشان بهره بیشـترى ببرند. نادرى گفت: عالوه بر 
سرماى هوا و احتمال بارندگى، یگان حفاظت منابع 
طبیعى نیز مأمور به انجام وظیفه در بازه قانونى تقویم 
کوچ است و طبیعى است با عشایرى که بیش از این 

زمان در ییالق بمانند، برخورد مى کند.

بازدید مدیر عامل شرکت برق 
از نطنز 

مدیر عامل شـرکت توزیع برق اسـتان اصفهان به 
همراه قائم مقام و معاونـت برنامه ریزى و بودجه از 
شهرستان نطنز و بخش بادرود بازدید کرد. در این 
دیدار که نماینده مجلس شوراى اسالمى و فرماندار 
ایـن شهرسـتان و تعـدادى از مسـئولین مهندس 
عالقمنـدان را همراهـى مـى کردند از مشـکالت 
و موضوعـات مطرح شـده در شهرسـتان بازدید و 
در خصـوص راهکارهـا هماهنگـى الزم صـورت 
پذیرفت. در ادامـه مدیر عامل شـرکت توزیع برق 
اسـتان اصفهـان از روسـتاى فمـى از توابع بخش 
بادرود که بـه عنوان روسـتاى نمونه تولیـد انرژى 
پاك شناخته شده بازدید و سـه نیروگاه خورشیدى 

را افتتاح نمود. 

اهداى خون
 64 هزار اصفهانى 

مدیـرکل انتقـال خون اسـتان اصفهـان با اشـاره به 
ضرورت اهـداى خون و پالسـما در اسـتان اصفهان 
اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جارى بیش از 
81 هزار نفر براى اهداى خون بـه مراکز انتقال خون 
استان اصفهان مراجعه کردند که 64 هزار و 500 نفر 
موفق به اهـداى خون شـدند. مجید زینلـى افزود: با 
توجه به اینکه در فصل سـرما نیاز به اهـداى خون و 
فرآورده هاى آن بیشتر خواهد شـد از شهروندان و به 
ویژه بهبودیافتگان کرونا درخواست مى کنیم نسبت 

به اهداى خون و پالسما اقدام کنند.

تبیین سیاست هاى 
دانشگاه آزاد نجف آباد

سیاست ها و برنامه هاى سال تحصیلى جدید دانشگاه 
آزاد اسـالمى واحد نجف آباد در جلسـه شـوراى این 
دانشـگاه تبیین شـد. امیررضا نقش رئیس دانشـگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد در پنجمین جلسه شوراى 
این دانشگاه، شوراى دانشـگاه را یکى از ارکان مهم 
هر واحـد دانشـگاهى دانسـت و اظهار کـرد: تبیین 
سیاسـت ها و برنامه هـاى سـال تحصیلـى جدیـد و 
استفاده از خرد جمعى در راستاى ارتقاى هرچه بهتر 
و بیشتر وضعیت دانشـگاه و کیفیت بخشى بیشتر به 
ارائه خدمات آموزشـى و پژوهشـى به دانشجویان از 
اهداف مهم تشکیل شوراى دانشگاه است. وى افزود: 
دقت در برنامه ریزى، هماهنگى در تصمیم گیرى ها، 
اسـتفاده از خرد جمعـى و جلوگیـرى از به کارگیرى 
تصمیمـات شـخصى از عوامـل مؤثـر در پیشـرفت 
دانشـگاه و بهبود ارائه خدمات به دانشجویان خواهد 

بود.

دیدار با شهردار نایین
بـه گـزارش روابـط عمومـى بنیـاد تعـاون زندانیان 
اسـتان اصفهان؛ محمدى مدیـر نمایندگى اصفهان 
با عسگرى شـهردار شهرسـتان نایین دیدار و گفتگو 
کرد. در این جلسـه که در دفتر شـهردار نایین برگزار 
شد توافقاتى جهت اعزام نیروى مددجوى رأى باز به 
شهردارى به منظور حفظ و نگهدارى فضاى سبز شهر 

نایین صورت پذیرفت.

خبر

کرونا بى محابا در اصفهان قربانى مى گیرد؛ به طورى که 
مرگ و میر ها دو برابر افزایش داشته است.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اعالم 
اینکه وضعیت اســتان اصفهان از نظر شیوع کرونا فوق 
حاد اســت، گفت: تقریبا از ابتداى شهریور، شرایط بدى 
در استان اصفهان داشتیم؛ اما در حدود یک هفته گذشته 
و به ویژه چند روز اخیر، شــرایط فوق حادى در اســتان 

تجربه کردیم.
دکتر کمال حیدرى با اشاره به افزایش دو برابرى تعداد 
مرگ و میر روزانه در استان اصفهان افزود: سهل انگارى و 
بى توجهى به دستورالعمل هاى بهداشتى در اصفهان آمار 

مرگ و میر را هر روز بیشتر مى کند.
وى با بیان اینکه گروه هاى بهداشت محیط، مهر و موم 
واحد هاى صنفى متخلف را در دســتور کار قرار داده اند، 
گفت: ماموران بهداشت، هر مغازه اى را که شیوه نامه هاى 

بهداشتى را رعایت نکند، پلمپ مى کنند.
دکتر حیدرى به ماسک زدن کارمندان دولتى تاکید کرد 
و گفت: کارمندان حق ندارند بــه مراجعه کنندگانى که 

ماسک ندارند، خدمات بدهند.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از مردم 
خواســت کرونا را جدى بگیرند و ضمــن رعایت کامل 

موازین بهداشتى حتما ماسک بزنند.

رئیس هیئت مدیره و جمعى از دیگر مسئوالن ذوب آهن 
اصفهان با حضور در شرکت معادن زغال سنگ کرمان 
عالوه بر نشســت با مسئوالن این شــرکت، از معادن 
مذکور بازدید و روند اجراى تفاهمنامه اخیر بین این دو 

شرکت را پیگیرى کردند.
منصور یزدى زاده، مدیرعامل این شرکت در این نشست 
اظهار کرد: حدود 15 درصد نیاز زغال سنگ ذوب آهن 
اصفهان از کرمان تأمین مى شــود و با وجود پتانسیل 
باالیى که در محدوده هاى شناسایى شده کرمان وجود 
دارد، هدف گذارى ما براى 30 درصد است. مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهــان گفت: از مجموع یــک میلیون و 

700 هزار تن نیــاز ذوب آهن اصفهان به کنســانتره 
زغال ســنگ مى توان، 500 هــزار تــن را از کرمان

 تأمین کرد.
مدیرعامل شرکت زغال ســنگ کرمان نیز با اشاره به 
اینکه این شرکت هم اکنون ساالنه حدود 800 هزار تن 
زغال را بهره بردارى مى کند و رکورد ماه گذشــته این 
شرکت در کنسانتره زغال، 27 هزار تن بوده است، گفت: 
طى بازدید از تعدادى از معادن، مفاد تفاهمنامه اى که در 
ذوب آهن اصفهان منعقد شد اجرایى مى شود و سرمایه 
گذارى مشترك انجام مى شود که یکى از دستاوردهاى 

آن اشتغالزایى براى استان کرمان است.

افزایش سهم زغال سنگ کرمان 
در تأمین نیاز ذوب آهن

چرا کرونا در استان
 یکه تازى مى کند؟

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى فرماندارى ویژه 
کاشان گفت: مهر سال 99 هیچ گونه مراسم و برنامه اى 
با عنوان قالیشویان نداریم و تنها دو شب عزادارى در 
فضاى باز صحن آستان حضرت سلطان على بن محمد 
باقر(ع) با رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى به صورت 
محدود برگزار مى شود. عباســعلى قپانى پور تصریح 
کرد: با توجه به اعالم خطر وضعیت قرمز در شهرستان 
کاشان و بر اساس تصمیم ستاد ملى مبارزه با کرونا، 

تمامى برنامه هاى مرتبط با آیین قالیشویان لغو است و 
درب هاى حرم و صحن بسته خواهد بود. وى افزود: هر 
گونه اسکان موقت در منطقه اردهال ممنوع است، همه 
مسیرها و راه هاى منتهى مسدود مى شود و از ورود افراد 

غیربومى به منطقه جلوگیرى خواهد شد.
آیین سنتى مذهبى موســوم به قالیشویان ساالنه در 
دومین جمعه مهرماه به یاد شهادت امامزاده على بن 
محمد باقر (ع) در مشهد اردهال کاشان برگزار مى شود.

مراسم قالیشویان امسال برگزار نمى شود

علیرضا نصراصفهانى، رئیس شــوراى اســالمى 
شــهر اصفهان اعتقاد دارد نمایشگاه  اصفهان طى 
سال هاى گذشته تاکنون با برپایى نمایشگاه هاى 
مختلف نقش عمــده اى در درخشــش اصفهان 
داشته اســت؛ او مى گوید: مشــارکت کنندگان و 
بازدیدکنندگانــى که در نمایشــگاه هاى مختلف 
حضور یافته اند، به نوعــى از ظرفیت هاى اصفهان 

بهره گرفته اند.
 نصراصفهانى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود 
تاکید کرد: طى سال هاى گذشــته سرمایه گذارى 
بسیارى براى ایجاد مکانى فاخر و در شأن اصفهان 
براى ساخت نمایشگاه جدید انجام شده تا تصویرى 
ماندگار از توانایى هاى اصفهــان در ذهن فعاالن 
اقتصادى باقى بماند و به طور قطع در فضاى جدید 
نمایشگاه بزرگ اصفهان، ظرفیت هاى نمایشگاهى 
افزایش خواهد یافــت. به گفتــه نصراصفهانى، 
فضاى جدید نمایشــگاه با توجه به برخوردارى از 
استانداردهاى بین المللى نمایشــگاهى به جهت 
فضا، نور، چینش، گرمایش، سرمایش، پارکینگ و... 
شرایط مطلوب ترى براى جذب مشارکت کنندگان و 

بازدیدکنندگان تخصصى مهیا خواهد کرد.

عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانى اصفهان 
نیز با تأکید بــر اینکه اصفهان به عنــوان یکى از 
شــهرهاى اقتصادى بعد از تهران، مرکز تجارت 
کشور محســوب مى شــود و بزرگ ترین تجار و 
واحدهاى تولیدى و صنعتى در استان جمع شده اند، 
گفت: به همین منظور زیرســاخت هاى بســیارى 
براى حوزه تجارت فراهم شده و اصفهان به عنوان 

استانى صادرات محور فعالیت مى کند.
 احمد خوروش افزود: با سرمایه گذارى قابل توجهى 
که در سال هاى اخیر انجام شده، نمایشگاهى در خور 
و شأن این شهر ســاخته مى شود و امیدواریم طبق 
برنامه ریزى ها در آبان امســال نخستین نمایشگاه 
در محل جدید برگزار شــود و بتوانیــم تابلویى از 
فعالیت هاى اقتصــادى خود را به صــورت کامًال 
مدرن به نمایش بگذاریم. وى تأکید کرد: زمانى که 
نمایشگاه به سمت بهبود وضعیت شرایط اقتصادى 
برود، تأثیر مؤثرى در اصفهان خواهد داشت؛ چرا که 
اصفهان شهر گردشگرى و صنعتى با قدمتى بسیار 
باالست و به طور قطع برپایى رویداد نمایشگاهى 
در محل جدید مى تواند سرنوشت اصفهان را تغییر 

دهد. 

نمایشگاه جدید اصفهان
 سرنوشت اصفهان را تغییر مى دهد

با توجه به شرایط کرونا در اصفهان به نظر مى رسد ستاد 
اســتانى مقابله با کرونا اصفهان ناچار اســت که برخى 
محدودیت ها را اجرا کند تا روند صعودى بیمارى کرونا را 
متوقف کند اما این سوال مطرح است که محدودیت ها 

شامل چه صنف ها و افرادى مى شود؟
روز شــنبه رئیس جمهور این اختیار را به استانداران داد 
تا در صورت صالحدید و با هماهنگى با وزارت کشــور و 
بهداشت اقدام به ایجاد محدودیت هایى با توجه به شرایط 

استان کنند.
عباس رضایى استاندار اصفهان پس از این سخنان رئیس 
جمهور اظهار کرد: برخى از اســتان ها مانند اصفهان که 
درخواســت کرده بودند اختیار دو هفته اى براى تعطیلى 
برخى از قســمت هابه استان ها واگذار شــود؛ قرار شد 
نامه اى به وزارت کشــور و وزیر بهداشت بنویسید، این 
نامه را ما در همان جلسه نوشتیم که البته اختیارات یک 

هفته تصویب شد.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: به محــض اینکه این 
اختیارات تصویب شد هر فرد یا صنفى که موارد بهداشتى 
را رعایت نکند بــه ناچار آن را تعطیــل خواهیم کرد؛ در 
خصوص مدارس هم فعال باز اســت تا جواب نامه ما از 
تهران بیاید؛ درست است که در استان درصد خیلى کمى 
به صورت حضورى در مــدارس حضور پیدا مى کنند که 
طبق گفته مدیر کل آموزش و پرورش 10 درصد است. 
خواهش مى کنم تا آنجایى که ممکن است آموزش ها به 
صورت مجازى انجام گیرد؛ البته اگر تهران این اختیار را به 

استان داد ممکن است تصمیمات دیگرى بگیریم.
با توجه به این شــرایط به نظر مى رسد استان اصفهان 
ناچار است که برخى محدودیت ها را اجرا کند تا این روند 
صعودى بیمارى کرونا را متوقف کند اما این سوال است 
که محدودیت ها شامل چه صنف ها و افرادى مى شود؛ 
البته تا  اعالم دقیق ستاد استانى کرونا باید صبر کرد تا به 

صورت رسمى این محدودیت ها اعالم شود.

اما آنچه از تجربه محدودیت هاى گذشــته و همچنین 
محدودیت ها در دیگر استان ها برداشت مى شود به نظر 
مى رسد اولین تصمیم ســتاد استانى کرونا نحوه فعالیت 
مدارس را دوباره بررسى کرده و به شکل هاى جدید براى 
فعالیت مدارس ترسیم شود و حتى برخى از شهرها هم با 

تعطیل احتمالى رو به رو شود.
همچنین واحدهاى صنفى نیــز داراى محدودیت هایى 
مى شــوند که به نظر مى رســد تمرکز واحدهاى چون 
رســتوران ها و اغذیه فروشــى ها براى مشترى بیرون 
بر باشــد و البتــه برخى صنف هــاى دیگر نیــز مانند 
آرایشگاه ها زنانه و مردانه هم با محدودیت هاى ویژه ترى 
رو به رو شوند؛ شاید حساس ترین تصمیم در واحدهاى 
صنفى مربوط به مجتمع هاى تجارى است که باید دید 

ستاد استانى در مقابله با آن چه تصمیمى خواهد گرفت.
البته ادارات نیز به نظر مورد توجه قرار خواهد گرفت و دور 
کارى و کم کردن حضور کارمندان در ادارات هم دور از 
ذهن نیست و به نظر مى تواند در کنترل رفت وآمد ها تاثیر 
داشته باشد؛ کم شدن ساعت هاى ادارى نیز مى تواند مورد 
توجه قرار گیرد که البته در گذشته این تصمیم به کم شدن 
مراجعه کنندگان منجر نشــده و در برخى از موارد نتیجه 

عکس را نیز درپى داشته است.
تعطیلى پارك ها و مناطق گردشــگرى نیز دور از انتظار 
نبوده و شــهردارى ها و مکان هاى خصوصى نیز شامل 
این محدودیت ها به نظر خواهند شد؛ در محدودیت هاى 
قبلى ورود افراد غیر بومى به هر شــهر نیز ممنوع بود که 
در حال حاضر به نظر نمى رسد شرایط براى اجراى آن در 
این مرحله حداقل در داخل استان فراهم باشد هر چند که 
توصیه مى شود از این رفتار هر فرد بپرهیزد و با احتمال 
ضعیف چند شهرســتان اصفهان که مقصد گردشگرى 
دارند با احتمال ضعیف شاید دچار این محدودیت ها شوند.

فعال خبرى از تعطیلى اصناف نیست
رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص مجوز رئیس 

جمهور به ســتاد مقابله با کروناى استان براى تعطیلى 
یک هفته اى، اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیم گیرى در 
این باره در اصفهان انجام نشــده و در صورت هر گونه 
تصمیم، دوباره باید در ســتاد کروناى کشــور بررسى 

نهایى شود.
رسول جهانگیرى افزود: با توجه به گسترش باالى ابتالى 
کرونا در اصفهان و اولویت سالمتى مردم، اتاق اصناف 
همکارى هاى الزم را در این باره انجام مى دهد، اما باید 

به این سمت برویم که تعطیلى ها کامل نباشد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بــر اینکه باید نوع 
خدمت رسانى اصناف را تغییر دهیم، گفت: به عنوان مثال 
پذیرایى در محل رستوران ها را به بیرون بر تغییر دهیم و 

یا مراکز تجمعى را به نوعى محدود کنیم.
وى تصریح کرد: اتاق اصناف اصفهــان با تعطیلى صد 
درصدى مشــاغل براى کنترل کرونا مخالف است، اما 
با تغییر نوع خدمت رســانى موافق بــوده و به طور حتم 

مدیریت استان را همراهى خواهیم کرد.
جهانگیرى درباره برخى مشاغل همچون سفره خانه ها و 
چایخانه ها، آرایشگاه ها و ...، اظهار کرد: به محض تصمیم 
گیرى احتمال تعطیلى چایخانه ها وجود دارد و همچنین 
ستاد اســتانى و ملى کرونا براى آرایشــگاه هاى زنانه و 

مردانه تصمیم گیرى خواهد کرد.
وى با بیان اینکه اصفهان از نظر شیوع کرونا شرایط خوبى 
ندارد و وضعیت فوق بحرانى است، تصریح کرد: باید توجه 
داشت که شــرایط اقتصادى مردم در کنار سالمت آنها 

بسیار اهمیت دارد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص اینکه آیا از سوى 
ستاد کرونا استان پیشنهاد تعطیلى مشاغل بررسى شده 
است، اظهار کرد: اگر جلســه اى در این باره برگزار شده، 
نماینده اى از اتاق اصناف اصفهان حضور نداشته است و 
تا این لحظه دستورالعملى براى محدود کردن و تعطیلى 

هیچ یک از اصناف اصفهان صادر نشده است.

در انتظار تصمیم ستاد استانى کرونا

 احتمال ایجاد چه محدودیت هایى 
در اصفهان وجود دارد؟

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعى 
از مسئولین این مجموعه با حضور در منزل دو تن از 
شهدا و جانبازان مخابراتى با آرمان هاى امام (ره) و 

شهدا تجدید بیعت کردند.
ناصر مشایخى در این دیدارها، حضور دالور مردانه و 
رشادت جوانمردانه شهدا و جانبازان  در هشت سال 
دفاع مقدس را روایتى از عزم راســخ و همت  بلند 
آنان  در راه اعتالء و ســربلندى میهن عزیز و حفظ 
و صیانت از دســتاوردهاى نظام مقدس جمهورى 

اســالمى و آرمانهاى رفیع حضــرت امام خمینى 
(ره) دانست و گفت: خانواده هاى شهدا و جانبازان 
اسوه هاى صبر و استقامت هستند و حفظ آرمانهاى 
شهداى واالمقام و تکریم خانواده هاى معظم شهدا 
و جانبازان همواره موجب دلگرمى مســئوالن در 

خدمات رسانى مى شود.
گفتنى اســت در این دیدارها جانبــاز عزیز حجت 
االسالم عسگرى و خانواده شهید نوروزى به بیان 

گوشه اى از  خاطرات خود براى حضار پرداختند.

دیدار سرپرست مخابرات با خانواده شهدا و 
جانبازان 

کارشناس مسئول بیمارى هاى مشترك انسان و حیوان 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 90 درصد از موارد 
حیوان گزیدگى در این استان مربوط به سگ هاست که از 
این موارد 80 تا 85 درصد به سگ هاى صاحبدار رها شده 

در شهرها و روستاها مربوط مى شود.
جواد رمضانپور افزود: موارد حیوان گزیدگى در این استان 
از 5000 مورد در یک دهه گذشته به 13 هزار در سال 98 

رسید و بیش از دو برابر افزایش یافته است.
وى با بیان اینکه حیوان گزیدگى شامل رفتارهایى مانند 
گاز گرفتن، نیش زدن، چنگ زدن و لیس زدن توســط 
حیوانات مختلف مانند سگ، گربه، شغال، روباه، اسب، 

موش، مار  و عقرب اســت، تصریح کــرد: با وجود همه 
اطالع رسانى ها و آموزش هاى انجام شده توسط مراکز 
بهداشت با افزایش موارد حیوان گزیدگى مواجه هستیم 
که نشان مى دهد مردم هنوز به دالیل مختلف با حیوانات 

تماس دارند که مى تواند خطرناك باشد.
کارشناس مسئول بیمارى هاى مشترك انسان و حیوان 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، یکى از موارد نادر حیوان 
گزیدگى در اســتان را یک مورد گاز گرفتگى توســط 
شــامپانزه اعالم و اضافه کرد: این حادثــه حدود چهار 
سال گذشته در خانه فردى در اصفهان که این حیوان را 

نگهدارى مى کرد، افتاد.

رمضانپور به افزایش نگهدارى انواع حیوانات در خانه ها 
در سال هاى اخیر اشــاره و تصریح کرد: در این سال ها 
نگهدارى از حیوانات تزیینى و همچنین حیواناتى مانند 
موش، سنجاب و خوکچه هندى افزایش یافته اما بیشتر 
افرادى که این حیوانــات را نگهدارى مى کنند آنها را به 

کلینیک هاى دامپزشکى نمى برند.
وى بیشترین موارد حیوان گزیدگى در شهرها را مربوط 
به حیوانــات خانگى اعالم کرد و گفــت: مواردى مانند 
نیش مار و عقرب بیشــتر در نواحى کویرى و شــرقى 
اصفهان اتفاق مى افتد که دالیل مختلفى مانند شــغلى 

یا گردشگرى دارد.

سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: بى 
هویتى و اختفا باعث حاشیه نشینى کودکان بى هویت 
شده، گمنامى آنان پدیده حاشیه نشینى را وخیم تر 
کرده و براى امنیت اجتماعى در این مناطق معضل 
محسوب مى شود. فریده روشن در نطق میان دستور 
خود در صحن علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان، 
با اشاره به موضوع فرزندان بدون شناسنامه، اظهار 
کرد: به رغم تصویب اعطــاى تابعیت به فرزندان 
مادران ایرانى که با عنــوان «قانون اصالح قانون 
تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانى با مردان خارجى» به تصویب رســید و نیز 
تصویب آیین نامه «اعطاى تابعیت ایرانى به فرزندان 

حاصل از ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى» در 
نشستى در تاریخ 31 اردیبهشت سال جارى در هیئت 
دولت و قول سخنگوى دولت مبنى بر آغاز فرایند 
اعطاى تابعیت به فرزندان مادران ایرانى از تیرماه، 
هنوز شاهد اجراى کامل این قانون در کشور و استان 
اصفهان نیستیم. وى با بیان اینکه تعداد این کودکان 
در سیستان وبلوچستان، کرمان، خراسان و اصفهان 
زیادتر اســت، افزود: در طرحى که اخیراً ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان 
نیز در خصوص حاشیه نشینى انجام داده است 64 
محله از میان 228 محله اصفهان شناسایى شده که 

نرخ اتباع دو یا چند برابر میانگین شهرى هستند.

حاشیه نشینى اتباع خارجى در 64 محله

عامل اصلى حیوان گزیدگى در اصفهان چیست؟

با بهره گیرى از توان کارشناسان داخلى در بازسازى 
باســکول مجتمع فوالد سبا، دســتکم افزون بر ده 

میلیارد ریال صرفه جویى حاصل شد.
کارشناس تعمیرات باسکول مجتمع فوالد سباگفت: 
باســکول تمام فلز درب غربى مجتمع که به علت 
فرسودگى زیاد مشــکالت زیادى ایجاد مى کرد، با 
کمترین هزینه در مدت 45 روز بازسازى و بهینه سازى 
شد. سعید نصر اصفهانى از خرابى هاى مکرر، زمانبر 
شدن تعمیرات، نبود امکان رفع کامل عیوب و خراب 

شدن ساختار باســکول به عنوان مهمترین عوامل 
بازسازى باسکول یاد کرد. وى افزودد: خریدباسکول 
جدیدبا صرف حدود دو سال زمان و بودجه اى افزون 
بر 15 میلیارد ریال بود که این مدت زمان خســارت 
زیادى به بار مى آورد. نصر اصفهانى احداث پایه هاى 
جدید، اصالح همه مسیر هاى قدیمى عبور کابل ها، 
رفع انحراف ابعادى صفحه و اصالح جاده دسترسى 
به باسکول در ورودى و خروجى را ازاقدامات بازسازى 

و بهینه سازى باسکول اعالم کرد.

فوالد سباى اصفهان در راه جهش تولید
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پیمان معادى، بازیگر کشــورمان عکس جدیدى از بازى 
در فیلم فرانســوى «پلیس» را در کنار بازیگران این فیلم 

به اشتراك گذاشت.
این بازیگر و کارگردان کشــورمان از چهره هاى شناخته 
شده سینماى ایران است که متولد نیویورك است و تبارى 

ایرانى آمریکایى دارد.
 او به تازگــى در فیلمى فرانســوى به نــام «پلیس» به 
کارگردانى «آن فونته» مقابل دوربین رفته اســت و ایفاگر 

نقشى اصلى در این فیلم است.
پیمان معادى صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى در 

کنار بازیگران فیلم «پلیس» به روز کرد.
پیمان معادى عالوه بر 

بازیگرى در سینماى ایران تجربه بازى در چند فیلم خارج از 
سینماى ایران را هم دارد و از جمله آنها مى توان به «کمپ 
ایکس رى»، «آخرین شــوالیه ها»، «13 ساعت»، «اسب 
هاى پنجره اى»، «شش زیرزمینى»، «آن شب» و... اشاره 

کرد.
معادى در جدیدترین تجربه بازیگرى اش در سینماى ایران 
در فیلم سینمایى «درخت گردو» به کارگردانى محمدحسین 
مهدویان به ایفاى نقش پرداخت و براى بازى در این فیلم در 
سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین 

بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد.
 «ماتیک»، «برف روى کاج ها» و «بمب یک عاشــقانه» 

فیلم هایى به کارگردانى پیمان معادى در سینما هستند.

براى اولین بار اخبار ســاخت ســریال «داســتان جاوید» به 
کارگردانى بهمن فرمان آرا در آذرماه سال 1396 مطرح شد.

در خبرها عنوان شد که این سریال اقتباسى از رمان اسماعیل 
فصیح است که نگارش آن توســط بهمن فرمان آرا،  ماهان 
حیدرى و مجیدى حیدرى انجام شده و قرار بود فیلمبردارى 
آن ابتداى سال 97 به تهیه کنندگى مشترك فرمان آرا و ماهان 
حیدرى در 24 قسمت آغاز شود. اما حاال این سریال پس از سه 
سال در دست تولید قرار گرفته و فاطمه معتمد آریا نقش اصلى 

آن را عهده دار است.
اخیراً در خبرها عنوان شد که فاطمه معتمدآریا به دلیل تأخیر در 
آغاز تولید فیلم سینمایى «روزى روزگارى آبادان» و تعهدش به 

یک پروژه دیگر از حضور در این 

فیلم سینمایى انصراف مى دهد که این موضوع آغاز تولید قریب 
الوقوع سریال«داستان جاوید» را تأیید مى کند.

در خالصه داستانى که در ســال1396 از این سریال منتشر 
شده آمده است: «روایتى است از زندگى جوانى زرتشتى به نام 
«جاوید» که در اواخر قاجار و اوایل پهلوى از یزد به تهران مى آید 
تا نشانى بگیرد از پدرش که براى تجارت خشکبار به تهران آمده 
اما توسط مردى به ظاهر متشرع به نام «ملک آرا» کشته شده 
است! اوید» در تهران موازى است با دسیسه هایى که «ملک 
آرا» علیه او مى چیند اما تغییر حکومت و روى کار آمدن پهلوى 

است که شرایط را تغییر مى دهد.» 

این شب ها ســریال «زمین گرم» از شبکه 3 ســیما پخش مى شود 
و مخاطبان بســیارى نیز پیدا کرده اســت، از مخاطبینى که از برخى 
شــخصیت هاى ســریال منزجرند تا فردى که کاراکتر اصلى که یک 
شخصیت سفید مطلق است را دوســت دارد. «على یار» بعد از سال ها 
دورى از پدرش، حاال با شرایطى مواجه شــده که باید بین همسر و پدر 
یکى را انتخاب کند. پدرى که سال ها به او و همسرش ظلم کرده و این 
روزها دچار جنون شــده است و به حضور تنها پســرش که دارایى اش 
از این دنیاســت نیاز دارد. «استوار» یکى از شــخصیت هاى محورى 
سریال «زمین گرم» است که این شــب ها قصه حول محور و حضور 
او مى چرخد و با آمدنش به زندگى «على یار»، او و خانواده اش را دچار 

تشویش کرده است.
نادر فالح قبل تر نقش هاى شاخصى براى تلویزیون بازى کرده بود، از 
«جواد سرپرست» در سریال «عقیق» گرفته تا «اسکندر» سریال «زیر 
خاکى» و... اما او این شب ها در قالب یکى از نقش هاى بحث برانگیز و 
جنجالى دوران کارى اش قرار گرفته است. شخصیتى که او در این سریال 
بازى مى کند براى مخاطب ســریال «زمین گرم»، حرف هاى زیادى 

براى گفتن و درس گرفتن دارد.
بازى شما در این سریال به گونه اى است که انگار 
در دو نقش بازى کردید. این موضوع کار شما را 

سخت تر نکرد؟
بله در هرحال وضعیت این آدم تناقض دارد و مى توان گفت که دو نقش را 
در این سریال بازى کردم. چون که «استوار» بعد از جنون به آدم دیگرى 
تبدیل مى شود و اینها در نوع رفتار، تکلم، میمیک چهره و... مشخص 
اســت و تغییرات اساســى در اینها مى بینیم. اما هر دوى این نقش ها
 ویژگى هاى مشــترکى دارند و من به عنوان بازیگر باید اینها را حفظ 

مى کردم و امیدوارم توانسته باشم حفظشان کنم.
براى ایفاى نقش «استوار» قطعاً با سختى هایى 

مواجه بودید؟
 تا زمانى کــه دیوانه نشــده بود چالش هــا و درگیرى هایــى دارد و 
سخت ترین بخش بازى من تفکیک و مهندسى این دو وضعیت سالم 
و دیوانه بودنش اســت. اینکه چطور نگاه و صدا و رفتارش را قبل و بعد 
از جنون طراحى کنم. از اینها که بگذریم مى رســیم به سختى کار در 
بخش فیزیکى که شــامل چاله کندن هایش زیر باران، اسیرى و فرار 

و... مى شود.

درباره چگونگى انتخاب نام «استوار» براى این 
شخصیت اطالعاتى دارید؟

به هر حال آقاى نعمت ا... حساب شده روى شخصیت هایش نامگذارى 
مى کند. در اســم «اســتوار» هم یک قدرتى وجــود دارد مثل «جواد 
سرپرست» که در نامش هم قدرتى دیده مى شد. البته نباید این را هم 
نادیده بگیریم که نام فامیلى «استوار»، «مرجان» است و این «مرجان» 
انگار مى خواســته نام او را تلطیف کند. در عوض نام همسر «استوار»،  
«حشمت» است. شاید خواســته بگوید مردانگى به زورگویى و قدرت 
نیست. آن فردى که از زورش استفاده مى کند تا به ضعیف تر از خودش 
زورگویى کند، زن اســت. اما از سویى همســرش که مردانه تر رفتار 
مى کند و به روســتا مى رود و فرزندش را بزرگ مى کند را «حشمت» 
نام گذاشته است. آقاى نعمت ا... نگاه جنسیتى ندارد و معنى مردانگى را 

مى بیند منهاى جنسیت.
تا به حال چه نقش هایى دوست داشتید بازى کنید 

که بازى نکردید؟
دوست دارم از بازى کردن در نقش هاى منفى فاصله بگیرم گرچه در تمام 
قصه ها شخصیت هاى منفى حس خوبى در مخاطب ایجاد نمى کند، اما 
این نقش ها عملگرا هستند. اما دلم مى خواهد کمى از این شخصیت ها 
فاصله بگیرم و نقش هایى را بازى کنم که در عین عملگرا بودن، مثبت 
هم باشند و در ذهن مردم به عنوان شخصیت مثبت جا بیافتند و من به 

عنوان بازیگرى تعریف نشوم که فقط نقش منفى بازى مى کند.
بله همینطور است متأسفانه وقتى کارهاى اول و 
دوم را بازى مى کنید دیگر در همان قالب مى مانید 

و پیشنهادها به همان سمت مى رود.
البته من نقش مثبت هم در ســریال «محکومین» بازى کردم. مردى 
که از زندان آزاد شده بود و از پدر مریضش مراقبت مى کرد. اما میلم به 
این سمت بیشتر است و حتى شخصیت هاى کمدى و فضاهاى کمدى 
و طنز را خیلى دوست دارم. در ســریال «زیرخاکى» هم تا یک حدى 
تجربه اینچنینى داشــتم. در هر حال من بازیگرم و فیلمنامه و پرداخت 
شخصیت برایم اهمیت بسیارى دارد. شاید باز هم نقش منفى قبول کنم 
اما نقش منفى متفاوت با یک پرداخت و شکل و شمایل متفاوت. همین 
کاراکتر «استوار»  از سایر نقش هاى منفى که تا به حال بازى کرده بودم 
متفاوت است. در هر حال منفى تعریفى است که در ذهن تماشاگر شکل 

مى گیرد./3000

على نصیریان در گفتگو با خبرگــزارى «میزان»، پیرامــون دلیل محبوبیت 
 همیشگى فیلم ســینمایى «بوى پیراهن یوسف» گفت: از نظر من اینکه مردم 

هنوز این فیلم را مى بینند و لذت مى برند خلوص و صمیمیتى بود که در 
آن اثر جارى بود، تمامى عوامل با عشق و عالقه و صادقانه فیلم 

را ساختند و ماحصلش هم اثرى شد که سال ها مى تواند 
مخاطب داشته باشد. 

وى درباره دلیل کمرنگ شــدن عنصــر قهرمان در 
فیلم هاى دفاع مقدسى اینگونه تشریح کرد: به عنوان 
مثال قهرمان فیلم «بوى پیراهن یوسف» کاراکترى 

بود که من ایفا مى کردم، اگر آن شخصیت قهرمان مردم 
شد و همه با وى همذات پندارى مى کردند این بود که خود 

من آن شخصیت را باور کرده بودم.
بازیگر فیلم ســینمایى «بوى پیراهن یوسف» در همین 

رابطه اضافه کرد: من به عنوان بازیگر شخصیت 
«دایى غفور» را باور کــرده بودم، وقتى من 

به عنوان یک بازیگر نقشــم را باور کنم 
مخاطب هم مرا باور مى کند.

نصیریان در همین رابطه خاطرنشــان 
کرد: من در فیلم «بوى پیراهن یوسف» 
پدر یک شهید بودن را باور کرده بودم و 
به همین دلیل با تمــام وجودم «دایى 
غفور» را بازى کردم، اگر امروز سینماى 
دفاع مقدس خالى از قهرمان شده آن 
است که بازیگران نقشى که بازى مى 
کنند را باور ندارند و صرفًا وى را بازى 
مى کنند در صورتى که باید خود آن 

نقش شوند./3002

بهمن ماه سال 97 بود که نوید محمدزاده در اوج دوران بازیگرى، وقفه اى 
یکساله را براى فعالیت در سینما و شرکت در جشنواره فجر اعالم کرد و 

امسال که پرکار است، وضعیت جشنواره فجر و اکران مشخص نیست.
محمدزاده در نشســت خبرى فیلم «سرخپوســت» در سى وهفتمین 
جشــنواره فیلم فجر با بیان اینکه  مى خواهد چیزهاى جدید یاد بگیرد 
گفته بود که سال 1398 در جشــنواره فیلم فجر اثرى نخواهد داشت 
و این فرصتى اســت تا کارهایش در سینما مرور شود، چون نیاز است 
مدتى کمتر دیده شود و براین اساس تصمیم گرفته براى جشنواره فجر 

سى وهشتم در فیلمى بازى نکند.
او که در فاصله هاى بین ســال هاى 92 تا 97 خوش درخشــیده و 
در طول پنج سال در 11 فیلم ســینمایى بازى کرده بود، سال 98 
در فیلمى بازى نکرد و به جاى آن حضــورى پررنگ در تئاتر (از 
بازیگرى تا تهیه کنندگى) داشت و در سریال «قورباغه» هومن 
سیدى که براى شبکه نمایش خانگى تولید شده است هم بازى 

کرد.
وى که ابتدا در تئاتر مطرح شده بود، سال قبل در جشنواره تئاتر 
فجر بعد از 30 جایزه سینمایى، اولین جایزه تئاترى  خود را براى 
بازى در نمایش «بیگانه در خانه» محمد مساوات دریافت کرد.

نوید محمدزاده سال 99 را پرکار آغاز کرد و در چند ماه گذشته 
حضورش در فیلم هاى جدید وحید جلیلوند و مانى حقیقى 
اعالم شد. او در این فیلم ها با نام هاى «شب، داخلى، دیوار» 
و «تفریق» با دایانا حبیبى و ترانه علیدوســتى همبازى 
است. اما عالوه بر این دو فیلم، خبر رسیده که محمدزاده 
براى فیلم جدید ســید رضا میرکریمى با نام «نگهبان 

شب» هم قرارداد بسته است.
براین اساس اگر جشنواره فجر امسال در شرایطى عادى 
و قابل قبول برگزار شــود و این فیلم ها نیز همگى به 
موقع ساخته شــوند، احتماًال محمدزاده غیبت سال 

گذشته خود را جبران خواهد کرد.
طبق خبرهاى رسمى منتشر شده، فیلم جلیلوند در 
مرحله تولید است و فیلم مانى حقیقى هم آبان ماه 
کلید مى خورد و فعًال گروه بازیگران در حال تمرین 
هستند. همچنین پیش تولید فیلم میرکریمى آغاز 

شده است.
 «نگهبان شب» به نویســندگى مشترك رضا 
میرکریمــى و محمــد داوودى و کارگردانى و 
تهیه کنندگى رضا میرکریمى ساخته مى شود که 
هفته گذشته پروانه ساخت دریافت کرده است.
دست اندرکاران این فیلم پیش بینى کرده اند 
کــه «نگهبان شــب» مرحلــه پیش تولید 
طوالنى داشته باشد و مثل ساخته هاى قبلى 
این کارگردان چنــد چهره تازه هم معرفى 

مى شوند.
فیلم قبلــى ســید رضــا میرکریمى با 
عنوان «قصر شــیرین»، بــا حضور در 
فستیوال هاى جهانى بیش از  20 جایزه 

بین المللى را دریافت کرده است.

نوید محمدزاده 
غیبتش را 

جبران مى کند!

على نصیریان: 

در «بوى پیراهن 
یوسف» 
پدر شهید بودن را 
باور کردم

نادر فالح، بازیگر سریال «زمین گرم»:

 دوست دارم از نقش هاى منفى فاصله بگیرم

حضور 
پیمان معادى 

در فیلم فرانسوى 

سریال «وضعیت سفید» به کارگردانى حمید نعمت ا... از امروز روى آنتن شبکه آى فیلم2 مى رود.
«وضعیت سفید»، سریال محبوب ایرانى ها براى اولین بار از قاب آى فیلم2، در کشورهاى فارسى زبان همسایه 
پخش مى شود. «وضعیت سفید» از سریال هاى موفق حمید نعمت ا... است که در سال هاى 1387 تا 1390 ساخته 

شده است.
فیلمنامه این سریال را هادى مقدم دوست و حمید نعمت ا... نوشته اند. با آغاز موشکباران تهران از زمستان 1366، 
اعضاى خانواده اى پرجمعیت که تقریباً همه با هم قهرند و اختالف دارند، به باغ پدرى شان در اطراف تهران پناه 

مى آورند و این تازه شروع ماجراهاست...
یونس غزالى در نقش «امیر»، ابوالفضــل پورعرب، عباس غزالى، لیندا کیانى، افســانه بایگان، حمیرا ریاضى، 
امیرحسین رستمى، افســانه چهره آزاد، عزت ا... مهرآوران، رابعه مدنى، اسماعیل سلطانیان، مونا احمدى، سیما 

خضرآبادى، پوراندخت مهیمن و... در «وضعیت سفید» نقش آفرینى کرده اند.
این سریال خاطره انگیز قرار است از امروز دوشنبه هر روز ساعت 20 به وقت تهران،21 به وقت کابل و 21 و 30 دقیقه 

 به وقت دوشنبه از کانال آى فیلم2 روى آنتن برود./3001

سحر زکریا، بازیگر تلویزیون که در آثارى نظیر «پاورچین»، «قهوه 
تلخ» و «در حاشیه» به کارگردانى مهران مدیرى ایفاى نقش کرده، در 

پستى اینستاگرامى به تندى از مهران مدیرى انتقاد کرد.
 زکریا در پســتى که منتشــر کرده ابتــدا اعالم کرده کــه به دلیل 
«بى حرمتى» در برنامه «شب هاى مافیا» حضور پیدا نمى کند و سپس 
نوشت که در عرصه بازیگرى جز «پارتى بازى و البى کردن» چیزى 

وجود ندارد.
 بازیگر نقش مقابل مهران مدیرى در سریال «پاورچین» در ادامه به 

انتقاد از این کارگردان پرداخت و نوشــت: «آقاى مدیرى عزیز برام 
بسیارقابل احترامید ولى چند وقتى اســت که از شما مصاحبه هایى 
مى بینم که ذهنم رو مشغول کرده. شــما در یکى از مصاحبه هاتون 
گفتید به اون آدم ســر چهارراه فکر مى کنید ولى چطور به تیمى که 
سال ها با شما کار کردند فکر نمى کنید که در این روزهاى سخت چگونه 
زندگى مى کنند؟! تیمى که همیشه به [اتهام] بچه هاى مدیرى [بودن] 
سال ها با ما برخورد کردند و نقش در کارهاى دیگه به ما ندادند، آیا بعد 
از هیوالى یک که بازده چندانى نداشت و بردن بازیگرانى که کارهاى 

زیادى دارند و پول هاى هنگفتى از بقیه کارها مى گیرند بهتر نبود که 
با تیم قدیمتون کار مى کردید تا ما هم گذران زندگى کنیم؟ گروهى 

که هنوز مردم دوستشون دارند و هنوز کارهاى قدیمى رو مى بینند.»
او در ادامه نوشته است: «من سحر زکریا دل پر خونى از همکارانم دارم 
چرا که سال هاست من و امثال من زنده به گور شدیم، روزى که از این 
دنیا برم لطفًا سر جنازه ام نیایید، عینک هاى آفتابى گرانقیمتتان را به 
چشم نزنید و به تبلیغات پوچتون ادامه ندید چون به وقت زنده بودنم 

مرا کشتید.» 

«وضعیت سفید» روى آنتن شبکه آى فیلم مى رود

جبران مى کند!

و با خبرگــزارى «میزان»، پیرامــون دلیل محبوبیت 
یى«بوى پیراهنیوسف» گفت: از نظر من اینکه مردم

ند و لذت مى برند خلوص و صمیمیتى بود که در 
 عوامل با عشق و عالقه و صادقانه فیلم 

هم اثرى شد که سال ها مى تواند 

گ شــدن عنصــر قهرمان در 
ینگونه تشریح کرد: به عنوان 
ى پیراهن یوسف» کاراکترى 

، اگر آن شخصیت قهرمان مردم 
 پندارى مى کردند این بود که خود 

 کرده بودم.
 «بوى پیراهن یوسف» در همین

ه عنوان بازیگر شخصیت 
ـرده بودم، وقتى من 

را باور کنم  شــم
 کند.

ه خاطرنشــان 
 پیراهن یوسف» 
ور کرده بودم و 
 وجودم «دایى 
 امروز سینماى 
هرمان شده آن 
ى که بازى مى 
فًا وى را بازى 
 باید خود آن 

على نصیریان

در «بوى پیراهن
یوسف»
پدر شهید بودن ر
باور کردم

فاطمه معتمدآریا، بازیگر اصلى سریال «داستان جاوید»

اعتراض شدید سحر زکریا به مهران مدیرى

  پرستو فرهادى/ خبرگزارى ایسنا |
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محمد نورى، هافبک فصل گذشته 
تیم فوتبال پارس جنوبى به تیم 

پیکان پیوست.
 تیم فوتبــال پیــکان در ادامه 
فعالیت هاى نقل و انتقاالتى خود 
محمد نــورى را بــه خدمت 

گرفت.
نورى، هافبک فصل گذشته 
تیم پارس جنوبى ســابقه 
بازى در تیم هاى تراکتور، 
پرســپولیس و سپاهان را 

هم دارد.
هدایت پیــکان بر عهده 

عبدا...  ویسى است.

 گئورگى گولســیانى یکى از بازیکنان مورد نظر نویدکیا در 
چهار بازى آسیایى طالیى پوشان بود. او در سه مسابقه از این 
چهار مصاف به عنوان یکى از مدافعان میانى تیم وارد زمین 
شد و زوج او در کنار نژادمهدى و همینطور عزت پورقاز توسط 

سرمربى جدید طالیى پوشان محک زده شد.
مدافع گرجســتانى تیم فوتبال ســپاهان پس از بازى هاى 
لیگ قهرمانان آسیا در واکنش به پیروزى برابر السد اینطور 
حرف هایش را آغاز کرد و گفت: بازى کردن در لیگ قهرمانان 
آسیا براى هر بازیکنى مایه افتخار اســت، زیراکه شما این 
فرصت را پیدا مى کنید تا در مقابل بهترین تیم ها، در بهترین

 استادیوم ها بازى کنید. 
او ســپس با اشــاره به الســد اضافه کرد: بازى آخر باعث 
خوشحالى و شادى شــد و من هم از این پیروزى اى که به 
دست آمد، خیلى خوشحالم. البته السد از قبل امتیازات الزم 
براى حضور در دور بعدى را به دست آورده بود و ژاوى فرصت 
را به بازیکنان جوان تیمش داد ولى به هر حال آنها بازیکنانى 

با کیفیتى باال بودند.
از گولسیانى در رابطه با تغییراتى که محرم در ترکیب تیم ایجاد 
کرده بود، پرسیدیم. اینکه نورافکن و اسماعیلى فر در پست 
دفاع چپ و راست بازى کردند و تغییراتى در چینش نفرات در 
میانه زمین ایجاد شد. مدافع گرجستانى سپاهان در واکنش به 
این سئوال اضافه کرد: محرم هنوز زمان کافى براى این تیم 
نداشته است؛ با این حال، تمامى کسانى که متخصص فوتبال 
هستند، مى  توانند بر عملکرد خوب تیم ما در قسمت هایى از 
تمام مسابقاتى که انجام دادیم، صحه بگذارند؛ با این حال، 
ما چیزهاى زیادى براى بهبود دادن داریم. ما به محرم باور 
داریم و معتقدیم که او مى تواند در سپاهان به موفقیت برسد.

 از گولسیانى در مورد تفاوت سبک مربیگرى محرم و امیرقلعه 
نویى پرسیدیم ولى او از پاسخ دادن به این سئوال امتناع کرد 
و گفت: در مورد تفاوت ســبک مربیگرى محرم نویدکیا و 
امیرقلعه نویى نمى توانم حرفى بزنم، این اخالقى نیست و من 

براى هر دوى آنها احترام قائلم.
مدافع 29 ساله تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این سئوال 
که بازیکنان چطور به تغییر سبکى که در تمرینات سپاهان 
ایجاد شده، واکنش نشان داده اند، عنوان کرد: ما بازیکنانى 
حرفه اى هستیم و باید خودمان را با هر مربى و با هر سبک 
بازى تطبیق بدهیم. به عنوان مثال من بیش از 15 مربى در 
دوران حرفه اى فوتبالم داشته ام؛ همه آنها شخصیت هاى 
متفاوتى بودند و سیستم هاى مختلفى را بازى مى کردند و من 
تمام تالشم این بوده که با تیم وفق پیدا کنم و خواسته هایى 

که مربى دارد را انجام دهم.
از گولسیانى که یکى از بهترین گلزنان لیگ نوزدهم البته تا 
پیش از پایان مصدومیت بود، درباره عدم موفقیت در گلزنى 
پرسیدیم و او با ابراز خشنودى از مطرح شدن این موضوع 

عنوان کرد: این خیلى خوب است که شما از من انتظار 
گلزنى دارید. اما این را هم فرامــوش نکنید، من یک 
مدافع هســتم و با این حال چند موقعیت گلزنى داشتم 
ولى نتوانستم استفاده کنم. عیبى ندارد و من حتى به این 
موضوع فکر هم نمى کنم. سیستمى که فوتبال بازى 

مى کنیم، ربطى به گل زدن یا گل نزدن من ندارد. 
سئ وال پایانى از گولسیانى در رابطه با حضور مجدد 
او در مرکز خــط میانى به همراه عــزت پورقاز بود؛ 
چیزى کــه از دیدار رفت برابر نســاجى مازندران در 

لیگ نوزدهم دیگر شــاهدش نبودیم. مدافع سپاهان 
با ابراز خوشــحالى از این موضوع و بازگشــت دوباره به 
فوتبال بیان کرد: عزت بازیکن بزرگى اســت و براى اینکه 
او هم مثل من به فوتبال بازگشــته، بســیار خوشحالم. ما 
هر دو براى اینکه بــه فوتبال بازگردیم، تمرینات بســیار 
ســختى را انجام دادیم و این یک رفتــار و حرکت خیلى 
خوب از ســوى مربــى بود که بــه هر دوى مــا در چنین
 بازى هاى مهمى اعتماد کرد و دوباره توانســتیم کنار هم 

بازى کنیم.

گئورگى گولسیانى: 

گلزنى؟ یادتان نرود من یک مدافع هستم

 مصدومیت اخیر سردار آزمون شایعاتى مبنى بر پارگى رباط 
صلیبى وى را به همراه داشت.

ســردار آزمون، مهاجم ایرانى تیم زنیت عملکرد درخشانى 
در ترکیب تیمش مقابل اوفا داشــت و در جریان برترى 6 بر 
صفر این تیم دو گل زد و یک پنالتى گرفت تا ســتاره تیمش 

لقب بگیرد.
آزمون اما با وجــود درخشــش در ترکیب زنیت تــا پایان 

بازى در زمین نمانــد و مصدومیتى که در دقیقــه 80 بر اثر 
برخورد با بازیکن حریف برایش بــه وجود آمد یک تعویض 
اجبارى روى دست سماك گذاشــت و از زمین بازى بیرون

 رفت.
دیروز  شایعه اى در خصوص مصدومیت شــدید سردار در 
رسانه ها مطرح شد و حتى صحبت از پارگى رباط صلیبى او 

بود که نگرانى هایى براى فوتبالدوستان ایجاد 

کرد ولى معاینات انجام شده روى او این موضوع را رد مى کند و 
آسیب دیدگى سردار جدى نیست.

آزمون به بازى بعدى تیمش مقابل اســپارتاك که روز شنبه 
12 مهر برگزار مى شود خواهد رسید و مشکلى براى همراهى 

تیمش ندارد.
آزمون صبح دیروز به فیزیوتراپى رفت و تمرینات آماده سازى 

خودش را انجام داد.

جاى نگرانى نیست

آرمین سهرابیان، مدافع سابق سایپا و استقالل به 
گل گهر پیوست.

 سهرابیان که سابقه حضور در تیم هاى سپاهان 
و استقالل را دارد و فصل پیش عضو سایپا بود به 
عنوان یک بازیکن دو پسته و خوش سابقه به کادر 

بازیکنان گل گهر اضافه خواهد شد.
ســهرابیان 25 ســاله که زمزمــه حضورش در 
اســتقالل و تراکتور هم شنیده مى  شــد بعد از 
به توافق نرسیدن با باشگاه ســابقش در نهایت 
امســال عضو تیمى خواهد بود که بى سروصدا 
خریدهاى خوبى در تابســتان انجام داده و شاید 

همه را غافلگیر کند.
امیر قلعه نویى، ســرمربى گل گهر که امســال 
هوشــمندانه براى تیمش یار گرفته با سهرابیان 
فهرست خریدهاى لیگ برترى را به عدد 5  رساند. 
او پیش از سهرابیان، محمد میرى، على علیزاده، 
علیرضــا حقیقــى و نوید 
عاشورى را به تیم خود 

اضافه کرده است.

براى انجام تعویــض کادرفنى آبى پوشــان کار 
دشــوارى را در دیدار با پاختاکور داشــت و لیست 
آسیایى استقالل برخالف حریف نامدار خود بازیکن 

ذخیره طالیى در آن به چشم نمى آمد.
محرومیت از پنجره نقل و انتقاالتى و عدم توانایى 
استفاده از خریدهاى جدید، بیش از پیش در دیدار با 
پاختاکور ازبکستان نمایان شد؛ جایى که در غیاب 
وریا غفورى و هروویه میلیچ، کادرفنى اســتقالل 
هر آنچه در چنته داشت را به میدان فرستاد و روى 
نیمکت نیز بازیکنان جوان و کم تجربه اى که بیشتر 
آنها در فاز دفاعى مى توانســتند به کمک تیمشان 
بیایند در اختیار مجید نامجومطلق بود. بازى با مثلث 
دیاباته-قائدى-مطهرى از ابتدا باعث شده بود تا 
اســتقالل براى تقویت خط حمله اش در نیمه دوم 

مهره کلیدى را در روى نیمکت نداشته باشد.
درست همانجایى که بازى براى آبى ها گره خورده 
بــود و آنها نیاز بــه تقویت ترکیب خود داشــتند، 
نامجومطلق مجبور شد از بازیکنانى چون باقرى، 
رضاونــد و حتى مرادى جــوان در ترکیب تیمش 
استفاده کند و آنها نیز میل دفاعى بیشترى نسبت به 
حضور در حمالت داشتند تا تعویض هاى استقالل 
مقابل حریف ازبک خود نافرجام باشد؛ تعویض هایى 
که البته نمى توان بابت آن کادرفنى استقالل را هم 
توبیخ کرد چرا که آنها هر آنچه در اختیار داشتند را به 
میدان فرستاده بودند و لیست خالى استقالل باعث 
شده بود تا براى تقویت از بازیکنان جوان بهره ببرند.

بدون تردید اگر استقالل مى توانست از خریدهاى 
جدید خود بهره ببرد یا حتى غفــورى و میلیچ در 
اختیار کادر فنى اســتقالل بودند، آن ها با آسودگى 
مى توانســتند در ترکیب خود تغییــرات مثبت و 
ســازنده اى را ایفا کنند اما مصدومیت، محرومیت 
انضباطى و محرومیت از پنجــره نقل و انتقاالتى 
دست به دســت هم دادند تا اســتقالل در مقابل 
قهرمان فوتبال ازبکستان نتواند آنطور که باید در 
نیمه دوم تقویت شود و سرانجام مقابل حریف خود 

با شکست از میدان خارج شود.

پیام هاى یک حذف

فصل گذشته 
وبى به تیم 

ن در ادامه 
التى خود 
ه خدمت 

گذشته 
ــابقه 
کتور، 
ان را 

هده 

ـود درخشــش در ترکیب زنیت تــا پایان 
رسانه ها مطرح شد و حتى صحبت از پارگى رباط صلیبى او 

بود که نگرانى هایى براى فوتبالدوستان ایجاد 

ادامه ماجراجویى هاى 
نورى در پیکان

دهم البته تا 
ت در گلزنى 
ین موضوع

ن انتظار 
من یک

ى داشتم 
ى به این 
ل بازى

د. 
مجدد 
ز بود؛ 
ان در

سپاهان
ت دوباره به 
 براى اینکه 
وشحالم. ما 
ات بســیار 
رکت خیلى 
ــا درچنین

تیم کنار هم 

5فهرستخریدهاىلیگبرترى را بهعدد 5  رساند.
او پیش از سهرابیان، محمد میرى، على علیزاده،
علیرضــا حقیقــى و نوید
عاشورى را به تیم خود

اضافه کرده است.

آرمین پیش به سوى 
بزرگوار

   سیدحسین حســینى دروازه بان آبى هاى 
پایتخت قبل از بازى تیمش مقابل پاختاکور 
دچار مصدومیت شدیدى شــده بود. او اما 
با اصرار هم تیمى ها و خــودش و نیاز تیم 
اســتقالل  در ترکیب قرار گرفت و بازوبند 

کاپیتانى را نیز بر دست بست.
حسینى در مسابقه قبلى آبى ها مقابل االهلى 
عربستان در اثر برخورد با عمر السومه مهاجم 
این تیم دچار مصدومیت شدید شد و بعد از 
بازى با معاینات انجام شــده مشخص شد 
که دنده او شکستگى دارد. از این رو حسینى 
با درد زیاد در تمرینات حضور یافت. او به 
خاطر شرایط استقالل و نیاز تیم به گلر 
به اصــرار درون دروازه قرار 

گرفت.
دروازه بان آبى ها در نیمه 
اول بــازى دیروز نیز درد 
شدیدى در ناحیه دنده خود 
احساس مى کرد و حتى کار 
به جایى رسید که مربیان قصد داشتند او را 
بین نیمه تعویض کنند اما با اصرار بازیکنان 
و خودش براى اینکه روحیه تیم بهم نریزد 
در ترکیب مانــد و تا پایان بــازى براى 

آبى ها بازى کرد.
نکته قابل توجه اینکه گل دوم استقالل 
در بازى که روى اشتباه حسینى و خط 
دفاعى به ثمر رسید هم درست به 
سمت همان دنده شکسته حسینى 
رفت و او بعــد از برخورد توپ به 
دنده اش هم درد شــدیدى را 

احساس کرد.

ماجراى دنده شکسته 
دروازه بان استقالل 
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان درباره باز شدن پنجره نقل و انتقاالتى چیست؟

باشگاه فوالد خوزستان اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتى که در 
پرونده محمد بلبلى افتــاده بود، کمیته تعیین وضعیت 

فدراسیون فوتبال این باشگاه را از 2 پنجره نقل و 
انتقاالتى محروم کرد. بعد از آن درخواست اعاده 

دادرسى دادیم که مورد قبول واقع شد.
سعید آذرى اظهار داشــت: به کمیته تعیین 
وضعیت اعالم کردیم که زمان بسته شدن 
پنجره نقــل و انتقاالتــى، وارد فصل نقل و 

انتقاالت شــده بودیم و طبق قانــون در این 
شرایط نمى شــد پنجره ما بسته باشــد و باید در 

پنجره بعدى نقل و انتقاالتى محرومیت در نظر گرفته 
مى شد. کمیته هاى تعیین وضعیت، استیناف و تدوین و مقررات 

وقتى درخواست ما را بررسى کردند متوجه شدند که اعتراض وارد است 

و پنجره فعلى قابل بسته شدن نیست.
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزســتان تأکید کرد: االن پنجره باز شده 
و اگر نتوانیم دفاعیات خوب و نهایــى را در پرونده بلبلى 
داشته باشیم قاعدتا در پنجره بعدى نقل و انتقاالت 
محرومیت ما اعمال مى شود. البته این را بگویم که 
در این پرونده فرصت دفاع را داریم و به طور قطع 
مستندات و دفاعیات خود را مطرح خواهیم کرد.

وى همچنین در خصوص شــرایط بدنى آیاندا 
پاتوســى بازیکن اهل آفریقــاى جنوبى که به 
نظر مى رسد اضافه وزن دارد، گفت: پاتوسى االن 
تقریباً  به وزن ایده آل رسیده اما در زمانى که در آفریقا 
بوده بیشتر با وزنه کار کرده حجم عضالت زیاد شده. ما 
نگرانى بابت پاتوسى نداریم و مى دانیم که امسال قرار است پاتوسى 

جدید را ببینیم.

آذرى: 
پاتوسى چاق نیست، حجم عضالتش زیاد شده است

براساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا( AFC)، گل «شیخ دیاباته» 
به االهلى به عنــوان بهترین گل هفته پایانــى مرحله گروهى لیگ 

قهرمانان انتخاب شد.
مهاجم اهل مالى استقالل در آخرین دیدار آبى ها در آخرین هفته مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آسیا با ارسال على کریمى گل سوم استقالل را 
در آن دیدار به ثمر رساند؛ دیدارى که در نهایت با پیروزى سه بر صفر 

این تیم برابر حریف سعودى وصعود به مرحله حذفى به پایان رسید.
با این حال، شاگردان «مجید نامجو مطلق» در مرحله یک هشتم با 
پذیرفتن شکست برابر پاختاکور ازبکستان از گردونه رقابت ها کنار رفته 

و با دوحه وداع کردند. 
گل دیاباته با 55درصد آراء موفق شد عنوان برترین گل هفته را از آن 
خود کند؛ در این نظرسنجى از چهار نامزد، سه نامزد از تیم هاى ایرانى 

حاضر در لیگ قهرمانان بودند.

بازیکن پیشین تیم فوتبال استقالل گفت: با موتور سیکلت بودم و 90 کیلومتر سرعت داشتم که یک 
لحظه غفلت داشتم و با گاردریل کنار اتوبان تصادف کردم.

امیرحسین صادقى در خصوص شرایط جسمانى خود بعد از سانحه رانندگى اظهار کرد: شرایطم 
از قبل بهتر شده است. روز شنبه یک عمل جراحى روى دستم داشتم و دوشنبه (امروز) هم یک 

عمل دیگر داخلى دارم تا به شرایط عادى برسم.
وى در خصوص جزئیات تصادف تصریح کرد: سوار بر موتورسیکلت بودم و 90 کیلومتر سرعت 
داشتم. شاید در آن لحظه، سرعتم زیاد نبود (!) اما یک لحظه غفلت کردم و با گاردریل کنار 
اتوبان تصادف کردم. وقتى به بیمارستان رسیدم، پزشک جراحم گفت: خیلى خوش شانس 

بودى که زنده ماندى! 
صادقى درباره اینکه گفته مى شــود به علت استورى علیه پرسپولیس، هواداران این تیم 
باعث تصادفش شــده اند، گفت: من این موضوع را تکذیب مى کنم. هیچ سوءقصدى 
نبوده و این مسائل، شیطنت برخى دوســتان است. من با پرسپولیسى ها ُکرى دارم و از 
این کار لذت مى برم؛ آنها هم براى من کــرى مى خوانند. اصًال لذت فوتبال به همین 

کرى خوانى هاست.

صادقى: 
دکتر گفت شانس آوردى زنده ماندى!

 AFC یکى از «ترین »هاى
نصیب «دیاباته» شد
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ابالغ رأى
کالسه پرونده: 1092/95 شماره دادنامه: 96/10/9- 2212 مرجع رسیدگى: شعبه دوم شوراى حل 
اختالف خمینى شهر خواهان: میالد روح الهى نشانى: خمینى شهر- خ شهید بهشتى- گاز دوم- 
کوچه بهشاد خوانده: محسن مهرى نشانى: خمینى شهر- خ امیرکبیر- کوچه 104 جنب فرماندارى 
خواسته: اعتراض ثالث گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: اعتراض آقاى میالد روح الهى ورنوسفادرانى 
فرزند حسن به توقیف یکدستگاه خودروى پژو 206 به شماره انتظامى ایران 23- 531 س 24 که 
در پرونده کالسه 893 این شورا که آقاى محمدمهدى کریمى و علیه آقاى محسن مهرى توقیف 
شده وارد است تاریخ صدور قرار تامین خواسته در پرونده اخیر 1395/8/27 مى باشد برابر بیع نامه 
استنادى معرض وســیله نقلیه را در تاریخ 1394/7/14 خریدارى و در تاریخ 1395/5/5 به شرح 
وکالتنامه مستند در پرونده اقدام به اخذ وکالت در تعویض پالك گرفته که مقدم بر تاریخ صدور 
تامین خواسته است و معترض علیهم در شورا حاضر نگردیده و دفاعى بر رد دعوى بعمل نیاورده 
اند لذا به اســتناد ماده 147 قانون اجراى احکام مدنى حکم بر رفع توقیف از یکدستگاه خودروى 
پژو 206 به شــماره انتظامى ایران 23- 531 س 24 به نفع معترض آقاى میالد روح الهى صادر 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شورا و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاکم حقوقى خمینى 

شهر مى باشد. م الف: 967523 شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر/6/130
مزایده

تاریخ: 99/06/01 شماره: 9900948 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر در 
پرونده کالســه 9900948 له اقاي مهدي کیوانداریان علیه آقاى مهدي هارون رشیدي فرزند 
علی محمد به خواسته مطالبه مبلغ 397/030/262 ریال در حق محکوم له و مبلغ 19/851/513 
ریال بابت حق االجرا در نظر دارد اموال را به شــرح 1۔ لنز تله LANGRANGE همراه با 
برد تغذیه و برد فرمــان 14 عدد به مبلغ 388700000 ریال 2- لیزر مــادون قرمز همراه با برد 
تغذیه و برد فرمان 10 عدد به مبلغ 257000000 ریــال 3۔ دوربین MIDRANG 5 عدد 
به مبلغ 146600000 ریال که جمعا 792300000 ریال می باشد که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى ارزیابی گردیده را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در روز چهارشنبه 
مورخ 99/07/30 ساعت 8 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر 
برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانى مراجعه و مورد مزایده را از 
نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار مى بایست 
ده درصد قیمت پیشــنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد، شایان ذکر است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار 
ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال را طى فیش چهار نسخه 

اى به حساب سپرده دادگسترى خمینى شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملى واریز 
و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام 
مدنى مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش 
سپرده تحویل اجرا نمایند. م الف: 997466 محمد براتى - دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شهرستان خمینى شهر/7/105 
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه : 139985602008001611 تاریخ ارسال نامه : 1399/05/11 نظر به  اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره : 2757 فرعى از 225- اصلى که در  دفتر 3 – بخش دو ثبتى 
شهرضا صفحه 407 بنام امراله عباسیان ثبت و سند صادر  گردیده اینک نامبرده با ارائه  درخواست 
کتبى به شماره وارده : 7505 13992170200800- 99/5/11 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضا شهود آن ذیل شماره: 44558-99/11/5 به گواهى دفترخانه شماره 4 – شهرضا 
رسیده است مدعى است که  سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى سند  مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به  ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت  ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره  تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند  مسترد گردد  بدیهى است 

اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض  اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق  مقررات خواهد شد.م الف : 1000886 سید اسداله 

موسوى-مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت  ملک شهرضا از طرف محمد حسن صمصامى/7/106
حصروراثت

  آقاى جلیل شاه محمدى بنى داراى شناسنامه شــماره 1091188076 به شرح دادخواست به 
کالسه 9900896 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسنى جان شامحمدى بشناسنامه  4269719818 در تاریخ 98/10/10 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. خلیل  شاه محمدى 
بنى ش ش 1091329710  ، 2. امین شــاه محمدى بنــى ش ش 1092253165 ، 3. جلیل 
شاه محمدى بنى ش ش 1091188076 ، 4. امیر شــاه محمدى بنى ش ش 1092185100 
، 5. محسن شــاه محمدى بنى ش ش 1091570477 ، 6. فرحناز شــاه محمدى بنى ش ش 
1288876440 ، 7. رضا شــاه محمدى بنى  ش ش 1091621853 ، 8. مهناز شــاه محمدى 
بنى ش ش 4623126439 (فرزندان متوفى) متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1000648 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/7/108 

سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: 
در حال حاضر 158 شهرستان در وضعیت قرمز کرونا هستند 
و این افزایش ابتال و بسترى به علت کووید- 19، کامًال با 
کاهش استفاده از ماسک و رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

مرتبط است.
سیما سادات الرى روز یک شــنبه درباره آخرین وضعیت 
بیمارى کووید- 19 در کشــور افزود: اکنون فقط اســتان 
سیستان و بلوچستان با خطر متوسط کروناست و استان هاى 
فارس، هرمزگان، کردستان و خوزستان در وضعیت هشدار 
یا پرخطر قرار دارند و بقیه استان ها در وضعیت قرمز کرونا 
هستند. وى ادامه داد: تعداد بسترى و شیوع بیمارى کووید- 

19 در بقیه استان ها باالســت و تعداد شهرستان هاى قرمز 
کرونا در کشور از 109 به 158 شهرستان رسیده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملى مقابله 
با کرونا، در شهرستان هاى قرمز کرونا براى برخى اماکن مثل 
دانشگاه ها، مدارس، حوزه هاى علمیه، آموزشگاه هاى فنى و 
حرفه اى، مساجد، مصلى ها، مراکز تفریحى آبى و استخرهاى 
سرپوشیده، باشگاه هاى بدن سازى، سینما و تئاتر، موزه ها، 
تاالرهاى پذیرایى، آرایشگاه هاى زنانه و سالن هاى زیبایى، 
کافه، قهوه خانه، باغ وحش و شــهربازى، محدودیت هایى 
براى مدت یک هفته توسط ستادهاى اســتانى کرونا و با 

تصویب وزراى کشور و بهداشت اجرا مى شود.

یک عضو ستاد ملى مبارزه با کرونا گفت: در حال حاضر 
در وضعیت سختى از حیث تعداد مبتالیان و جانباختگان 
ناشــى از بیمارى کووید- 19 به ســر مى بریم و البته 

هفته هاى سختى را هم در پیش رو خواهیم داشت.
مسعود مردانى با بیان اینکه در ابتداى اپیدمى این بیمارى 
استراتژى خوبى در کشور پیاده سازى شد، تصریح کرد: 
این برنامه بستن همه مراکز در تعطیالت نوروز و بعد از 
آن بود که نتیجه آن کاهش آمــار تعداد مبتالیان بود به 
اندازه اى که حتى بخشــى از مراکز کرونا تعطیل شدند 
اما ســاده انگارى ســتاد مبارزه با کرونا، دولت و مردم و 
همزمان رعایت نکردن مسائل بهداشتى، وقوع سفر هاى 

غیرضرورى همگى موجب شــد تا کشور گرفتار طغیان 
مجدد بیمارى در اوایل تیر شود.

به اعتقاد مردانى، نکته اى که همه باید بدانند این است 
که در خوشبینانه ترین حالت ممکن این بیمارى حداقل 
یکســال دیگر در دنیا باقى خواهد مانــد، حتى برخى 

صاحبنظران دو سال را هم پیش بینى کرده اند. 
این عضو ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: درحال حاضر 
آمار فوتى ها، روزانه دویست و چند نفر است که مى تواند 
به 400 و 500 نفر هم برسد. عمده بخش هایى که بیمار 
کرونایى پذیــرش مى کنند با افزایش موارد بســترى و 

اشغال تخت هاى آى سى یو مواجه هستند.

158 شهرستان در وضعیت 
قرمز کرونا هستند

تلفات کرونا مى تواند به
 500 نفر در روز برسد 

کرونا از ماسک هم مى گذرد
   ایسنا | به گفته دانشمندان، ویروس کرونا قابلیت 
این را دارد که با ماسک و رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
سازگار شود و کارایى آنها را تحت تأثیر قرار دهد و حتى 
آنها را بى اثر کند. یافته ها نشـان مى دهد که به احتمال 
زیاد این ویروس همینطور کـه جمعیت را در مى نوردد، 
توانایـى انتقال خـود را افزایش مى دهـد. همینطور که 
واکسـن هاى بالقوه کرونا به دسترسى عمومى نزدیک 
مى شـوند، به نظـر مى رسـد کروناویروس نیـز در حال 
پیشرفت اسـت و براى دور زدن موانع مشترك سرایت 
مانند فاصله اجتماعى، ماسـک زدن و حتى شستشوى 

دست ها آماده مى شود. 

عالمت دارها بیشترند
   باشگاه خبرنگاران جوان | تاکنون دانشمندان 
معتقد بودند درصد قابل توجهى از مبتالیان به کرونا به 
خصوص جوانـان و کودکان هیچ عالمتـى از بیمارى را 
نشان نمى دهند؛ با این حال، تحقیقات جدید دانشمندان 
نشان مى دهد شمار افرادى که هیچ عالیمى از کرونا را 
نشان نمى دهند بسیار کم است. بر این اساس، دانشمندان 
سوییسى در تحقیقات خود اعالم کردند برخالف تصور 
پیشـین درباره نداشـتن عالمت کرونا از سـوى بیشـتر 
بیمـاران، یافته هـاى جدید نشـان مى دهـد تنها بخش 
کوچکى از بیماران هیـچ عالمتى ندارنـد و درصد قابل 
توجهى از مبتالیان در طول بیمارى دستکم یک عالمت 

را از خود نشان مى دهند.

آگهى تغییرات
شــرکت خانه عمــران زاینده رود ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 1000 و شناســه ملى 
10260160480 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/03/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : احمدرضا حیدرى به شماره ملى 
6339836747 وکدپستى 8461963971 
-محمد حیدرى گشــنیگانى به شــماره ملى 
6339874622 وکدپستى 8461963971 
-شعله حیدرى به شماره ملى 4610236362 
وکدپســتى 8461963971 -سجاد چپریان 
به شــماره ملى 1285191481 وکدپســتى 
8461963971 -بهزاد اخوان به شماره ملى 
4679157933 وکدپستى 8461963971 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. مسعود مستحفظیان 
به کــد ملــى 1288260911 و کد پســتى 
8461963971 و سحر الماســیه به کد ملى 
1292353708 و کد پستى 8461963971 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (998568)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى پاالیش امیرکبیر 
اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 
25647 و شناسه ملى 10260464079 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/06/11 کورش دانش شهرکى 
به شماره ملى 1970643277 و صفورا 
شمس الدین زاده راورى به شماره ملى 
0071018883 و حســین قنبریان به 
شماره ملى 12700306630 به سمت 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند . محمدعلى 
رحیمى به شماره ملى 1283217228 
به سمت بازرس اصلى - ولى اله عبداللهى 
به شــماره ملــى 1290204246 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
ســال انتخاب گردیدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیهــا و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(998571)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى پاالیش امیرکبیر 
اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 
25647 و شناسه ملى 10260464079 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/06/11 کــورش دانش 
شهرکى بشــماره ملى1970643277 
به ســمت رئیس هیات مدیره - صفورا 
شــمس الدیــن زاده راورى بشــماره 
ملــى0071018883 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره - حســین قنبریان 
بشــماره ملى1270030663 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق 
ادارى و عادى شرکت با امضاى مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مشترك مدیر عامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (998572)

آگهى تغییرات
شــرکت مدیران نیروى پرشیا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43393 
و شناســه ملــى 10260612438 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : حامد حاجى بنده به شــماره ملى 
1229942521به ســمت مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره و کیانوش على آقائى 
به شماره ملى 1210021552به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و شیرزاد حاجى 
بنده به شــماره ملى 6219828259 به 
سمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاء رئیس 
هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است 
. مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1000260)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فروشگاه هاى زنجیره اى شکالت قهوه دلنشین درتاریخ 1399/06/29 
به شماره ثبت 4846 به شناسه ملى 14009446512 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تأسیس و افتتاح فروشگاه 
هاى زنجیره اى انواع شکالت، کیک، بیسکویت، تنقالت ایرانى و خارجى، قهوه و ملزمات قهوه، 
کافى میکس، نوشیدنى و سرو نوشیدنى هاى گرم و سرد و عرضه در کافى شاپ هاى فروشگاه 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله 
22 بهمن ، خیابان فارابى[100-23] ، خیابان امام خمینى ، پالك- 595 ، طبقه همکف کدپستى 
8517678543 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 500,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 1000 سهم 500000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 175000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 048566 مورخ 1399/06/15 نزد بانک ملى 
شعبه نجف آباد با کد 3211 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى احمد آقابابائیان نجف آبادى به شــماره ملى 1080049053 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجید سلطانى نژاد 
به شماره ملى 1080323392 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقاى محمدرضا امینى اسفندارانى به شماره ملى 1292687681 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمى 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم رضوان ملکزاده نجف آبادى به شماره 
ملى 1091123543 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم پریسا آقابابائیان نجف 
آبادى به شماره ملى 1810261244 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (999372)

آگهى تغییرات
شرکت بن سامانه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 17200 و شناســه ملى 10260381240 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1399/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین شد. - سید مصطفى حســینى به شماره ملى 
1817741616 به عنوان بازرس اصلى و مهدى فرجى به شماره ملى 1289203237 به عنوان بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1398 به تصویب رسید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (999361)

آگهى تغییرات
شرکت سالمت فرآیند پارتاك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 63899 و شناسه ملى 14008908570 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت 
در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان مورچه 
خورت ، روستا شهرك صنعتى شمال اصفهان، محله ندارد ، کوچه طالیه داران35 ، کوچه طالیه داران37 ، پالك 
0 ، پارس نام آوران سالمت ، کدپستى 8331130014 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (999370)

آگهى تغییرات
شرکت مدیران نیروى پرشیا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 43393 و شناسه ملى 10260612438 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/06/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حامد حاجى بنده به کدملى 1229942521 و کیانوش على آقائى به کدملى 1210021552 و شیرزاد حاجى 
بنده به کدملى 6219828259 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1000263)

روى موج کووید-19

ویروس کرونا مصــداق بارز «فلفل نبیــن چه ریزه، 
بشکن ببین چه تیزه» اســت، او خط قرمزى بر روى 
تمام آرزوها در تمام جهان کشیده است و اجازه هیچ 
دورهمى اى را نمى دهد، حتى اگر این دورهمى براى 
جشن بهترین و شادترین روز زندگى هر فردى یعنى 

عروسى اش باشد.
این روزها عروس و دامادها در ســکوت مطلق زندگى 
مشترکشان را شــروع مى کنند؛ «بهمن خاکزاد و الهام 
شــفائى» جزو همین زوج ها هســتند اما با یک تفاوت 
خاص. این زوج هر دو کمک پرســتار بیمارســتان امام 
خمینى (ره) اردبیل هستند و زندگى مشترکشان را نه با 
جشن و سرور بلکه در بیمارستان و بدون هیچ تشریفاتى 

آغاز کردند.
داستان از آنجا شروع شد که بهمن خاکزاد اهل مغانسر 
پارس آباد با تحصیالت کارشناسى در بخش کروناى 2 
بیمارستان امام خمینى (ره) اردبیل از 21 فروردین ماه به 
صورت قرارداد 89 روزه داوطلب کمک پرســتارى شد. 
الهام شفائى دیگر کمک پرستار ساکن پارس آباد است که 
از 21 فروردین در بخش آى سى یو کرونا بیمارستان امام 
خمینى(ره) اردبیل به صورت قــرارداد 89 روزه داوطلب 

همکارى شد.
آنها وقتــى صحبــت از روزهاى عقد و عروسى شــان 

مى کنند، هنوز هم چشم هایشان برق مى زند و با هیجان 
از آن روزها یاد مى کنند.

طى دوره کمک پرستارى در بیمارستان امام خمینى(ره) 
پارس آباد باهم آشنا شــده اند، 10 بهمن 98 عقد کرده و 
براى 28 مرداد 99 قرار عروسى گذاشته بودند، حال آنها 
بدون هیچ تشریفات و عروسى اى زندگى شان را شروع 

کرده اند. اما چرا 28 مرداد؟
در مواجهه با این سئوال به یکدیگر نگاه مى کنند، هر دو 
قهقهه اى مى زنند و بعد از چند لحظه مکث و ســکوت، 
خاکزاد مى گوید: «قرارمان براى عروسى 28 مرداد بود 
چون از قبل این روز براى ما مهم و خاطره انگیز بود» و 
شفائى رشته کالم را به دست مى گیرد و مى گوید: «قرار 
بود در این روز خاطره انگیز جشــن عروسى بگیریم ولى 
با توجه به شرایط جامعه و شیوع ویروس کرونا تصمیم 
گرفتیم در این روز زندگى مشــترکمان را با یک شادى 
کوچک در بیمارستان کنار همکاران و هنگام خدمت به 

هموطنان آغاز کنیم.»
اما بهمن خاکزاد و الهام شفائى چگونه توانستند خانواده ها 
را راضى کنند تا زندگى مشترکشان را بدون جشن وسرور 

و در بیمارستان شروع کنند؟
خاکزاد بر این باور اســت که تصمیم سختى گرفته اند، 
مى گوید: «با حس انسان دوستى و براى اینکه خطرى 
براى خود و دیگران ایجاد نکنیم، تصمیم گرفتیم جشنى 

نگیریم، چون مى دانســتیم و با تک تک ســلول هاى 
بدنمان درك مى کردیم که چه روزهاى سختى است و 
مى فهمیدیم مدافعان سالمت چگونه با ایثار و فداکارى 
جان خود و خانواده هایشان را به کف دست مى گیرند و 
چقدر استرس و اضطراب مى کشــند براى نجات جان 

انسان ها.»
شــفائى هم با همسرش هم نظر اســت؛ در ادامه حرف 
همســرش مى گوید: «به علت شــیوع ویروس کرونا 
تصمیم گرفتیم جشن نگیریم و با انجام این کار در این 
زمینه فرهنگســازى کنیم و عمًال نشان دهیم که بدون 
جشن هم مى توان زندگى مشــترك را آغاز کرد و جان 
هیچ عزیزى را به خطر نیانداخت و چرا عاقل کند کارى 

که باز آرد پشیمانى؟»
شفائى اضافه مى کند: «هر دو به این تصمیم رسیدیم که 
جشن نگیریم اما سخت ترین کار انتقال دادن این تصمیم 
به خانواده ها بود؛ به آنها گفتیم که "مى دانیم آرزوها براى 
عروســى ماها دارید و مى دانید که ما هــم آرزوها براى 
عروسى مان داشتیم اما هر تجمعى در حقیقت رفتن روى 
مین دشمن بى رحم و قاتل کروناست و قطعًا مى دانید که 
شما هم راضى نیستید جان خود، فرزندان و خویشاوندان 

و دوستانتان را به خطر بیاندازید."»
بهمن هم ادامه مــى دهد: «راضى کــردن خواهرها و 
برادرها سخت تر از پدرها و مادرها بود اما با موافقت پدران 

و مادرانمــان آنها هم راضى شــدند و خانواده ها از هیچ 
حمایتى دریغ نکردند و ما را براى آغاز زندگى مشــترك 
همراهى و حمایت کردند و اینچنین شد که روز 28 مرداد 
براى ما خاطره انگیزترین روز شد، کنار همکاران بخش 

در بیمارستان و به شادى زندگى مان را شروع کردیم.»
شفائى گوشى اش را چک مى کند و عکس هاى 28 مرداد 
را نشــان مى دهد؛ کمى به فکر فرو مى رود و 28 مرداد 

و اتفاقات روز را در ذهنش مــرور مى کند. یکى یکى به 
عکس ها نگاه مى کند و به عکس کارت عروسى شــان 
که مى رسد تبســمى مى کند و بلند مى خواند: «خدایا به 
هر آنکه دوست مى دارى بیاموز که عشق از زندگى کردن 
برتر است و به هر آنکه دوســت تر مى دارى بچشان که 
دوست داشتن از عشق هم برتر است. پذیرایى سه شنبه 

99/5/28- نشانى: عمق قلب هاى شما.»

عروس و دامادى که
در بیمارستان ازدواج کردند

   توحید مهدوى-على بابالو/ خبرگزارى ایسنا |
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یک استاد علوم تغذیه با بیان اینکه هدف ما براى کاهش وزن در افراد چاق 
این است که عوارض ناشى از اضافه وزن و چاقى به حداقل برسد گفت: ما 
باید رژیم هایى را دنبال کنیم که بدن را در برابر عوارض ناشى از چاقى بیمه 

کند نه اینکه خود آن رژیم باعث گرفتارى هاى دیگر براى فرد شود.
دکتر محمدجواد حســین زاده عطار، متخصص تغذیه و استاد گروه تغذیه 
بالینى دانشــکده تغذیه دانشــگاه علوم پزشــکى تهران مى گوید: براى 
رژیم هاى کاهش وزن، باید یکسرى استانداردها را در نظر بگیریم، یعنى 
باید بدانیم در شرایطى که بدن ما دچار اضافه وزن و چاقى هست، چگونه 

نیازهایش مدیریت شود.
وى افزود: طبیعتًا کســى که دچار اضافه وزن و چاقى اســت، تغییراتى در 
وضعیت فیزیولوژى بدنش اتفاق مى افتد کــه اگر خالف آن چیزى که در 
فیزیولوژى بدن او یا در نتیجــه بیمارى یا چاقى، برایــش اتفاق مى افتد 
(پاتوفیزیولوژى)، کارى انجام دهیم، براى بدنش مى تواند ضرر داشته باشد.

او خاطرنشــان کرد: على رغم اینکه در اضافه وزن و چاقى، میزان کالرى 
بدنمان باید تنظیم شود، نیازهاى فیزیولوژیک یعنى دریافت برخى امالح، 
بعضى ویتامین ها و مواد مغذى مورد نیاز نیز باید طبق یک روال معمول به 
بدن برسد وگرنه بدن دچار خسارت مى شود. در واقع شاید مضرات برخى 
رژیم ها در اول مشخص نباشــد اما در ادامه مى تواند عوارض و مشکالت 

زیادى براى فرد داشته باشد.
حســین زاده ادامه داد: ما باید رژیم هایى را دنبال کنیم که بدن را در برابر 
عوارض ناشى از چاقى بیمه کند نه اینکه خود آن رژیم، باعث گرفتارى هاى 

دیگر براى فرد شود.
وى اظهار کرد: هر روز مى بینیم که رژیم هاى مختلفى در میان افراد جامعه 
و در فضاهاى مجازى تبلیغ و توصیه مى شود اما مردم نباید مسحور تبلیغات 
این رژیم ها شوند. بهترین خط کش و ترازو این است که ببینیم که آیا رژیم 

غذایى ما با نیازهاى بدنمان هماهنگ هست یا نه.
این اســتاد تغذیه گفت: اگر رژیمى، دریافت مواد غذایى مناسب به بدن را 
محدود کند و فرد را به ســمت نخوردن پیش ببرد، در صورتى که نیازهاى 
بدن تأمین نشود، مى تواند براى بدن خسارت داشته باشد. این خسارت ها 

در فردى که وزن نرمالى دارد به یک شکل خواهد بود و براى فردى که دچار 
اضافه وزن و چاقى است و بدنش به یک طریق دیگر به مواد مغذى نیاز دارد، 

امکان دارد به شکل دیگرى خود را نشان دهد.
حسین زاده در رابطه با  تبلیغات برخى رژیم ها که مى گویند در یک زمان 
مشخص، کاهش وزن زیاد براى فرد ایجاد مى کنند هم عنوان کرد: این تبلیغ 
کاهش وزن سریع در ذهن فرد وسوسه برانگیز مى شود. ولى باید بدانیم که 
تغییرات وزنى که اتفاق مى افتد باید متناسب با تغییرات فیزیولوژیکى باشد 
که در بدن مى خواهد اتفاق مى افتد در غیر این صورت در برخى موارد حتى 
اگر کاهش وزن به طور حقیقى دنبال شود، پس از مدتى مقاومت نسبت به 

کاهش وزن و حتى ریباند (برگشت وزن) اتفاق خواهد افتاد.
وى اضافه کرد: یعنى اگر به هر علتى استمرار یک رژیم غذایى دچار اشکال 
شود و فرد براى رعایتش مجبور شود شکنجه شود، آن رژیم غذایى براى 
مدت کوتاهى مى تواند ادامه یابد. اما بعد از مدتى مى تواند فرد را دچار مشکل 
کرده و عدم تبعیت از آن رژیم غذایــى، حتى امکان دارد او را دچار مقاومت 

کرده و شرایطش را از قبل هم بدتر کند.
او گفت: بنابراین براســاس آنچه در کتاب هاى مستند علمى و رژیم هاى 
مستند تغذیه اى داریم، محدودیت هاى شدید تغذیه اى که در برخى رژیم ها 

وجود دارد، به هیچ عنوان توصیه نمى شود.
حســین زاده اظهار کرد: بعضى اوقات رژیم هاى غذایى خاصى که افراد 
دنبال مى کنند، اگر متناسب با نیازهاى بدن نباشند، هر کدام مى توانند ضرر 
دیگرى براى بدن ایجاد کنند. مثًال اگر فردى مبتال به کبد چرب باشد، اگر 
رژیم هاى سخت و غیر استاندارد را استفاده کند و کاهش وزن سریع برایش 
اتفاق بیافتد امکان دارد وضعیت کبد او را بدتر و خســارت جبران ناپذیرى 

براى عضو کبد ایجاد کند.
 استاد گروه تغذیه بالینى دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: 
در مجموع رژیم هاى غذایى باید تدریجى دنبال شود و رژیم هاى کاهش 
وزن سریع فقط در مواقعى بسیار خاص، در زمان هاى تعریف شده و با تجویز 
پزشک مثًال براى فردى که مى خواهد عمل جراحى یا پیوند داشته باشد، 

پیشنهاد مى شود.

رژیم هایى که بدنتان را پس از 
مدتى نابود مى کنند!

میوه خشک به علت اینکه میان وعده سالمى بوده براى 
تقویت سیستم ایمنى بدن و درمان بسیارى از بیمارى ها 

تأثیرگذار است.
میوه خشک میان وعده اى سالم به شمار مى آید و ممکن 
است بسیارى از افراد به آن عالقه داشته باشند، در واقع 
روش تهیه میوه خشک به این صورت است که با از بین 
بردن آب موجود در میوه ها و سپس قرار دادن در محیط 

گرم به منظور خشک شدن حاصل خواهد شد.
هرچند زیاده روى و مصرف مداوم میوه خشک موجب 
افزایش چند برابرى وزن مى شود. این میوه ها به صورت 
آبنباتى با روکش شــکرى یافت مى شــوند و از انواع 

آن مى توان به آناناس، انبه، موز و ســیب اشاره کرد. 
میوه هایى از قبیل خرمالو، کشمش، آلو، انجیر، زردآلو 
از رایج ترین آنها به شمار مى آیند. میوه خشک معموًال 
ماندگارى طوالنى ترى نســبت به باقى میوه هاى در 
یخچال دارد. مقدار مواد مغذى موجود در میوه خشک 
شده با میوه معمولى برابرى کرده و مواد معدنى موجود 
در آن تشکیل شده از فیبر، انواع ویتامین و مواد معدنى 
است. فیبر و سوربیتول موجود در این نوع میوه خشک 
شده موجب طبیعى شناخته شــدن آن مى شود. فیبر، 
پتاسیم، بتاکارون یا ویتامین A و ویتامین K از جمله 
مواد مغذى موجود در آلوى خشــک شده است. آلوى 

خشک شــده از ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى و 
سرطان جلوگیرى مى کند.

افرادى که میوه خشــک مصرف مى کنند نسبت به 
دیگران داراى وزن کمتر و جذب ویتامین بیشترى در 
طول روز هستند؛ این نوع میوه داراى ترکیبات گیاهى 
مفیدى مانند انواع آنتى اکسیدان است و باعث کنترل 
فشــار خون، بهبود عملکرد قند خون، کاهش عالئم 
التهابى و کلسترول خون و احساس سیرى خواهد شد. 
افراد داراى قندخون باال و مبتال به دیابت براى مصرف 

میوه هاى خشک با پزشک معالج خود مشورت کنند.
سیب خشک شده نیز، یکى از بهترین 

گزینه ها بــراى هضم بهتر  
غذاســت و معمــوًال براى 
کســانى که قصد کاهش 

وزن دارند، مفید اســت. در واقع  
سیب نســبت به دیگر میوه ها 

کالــرى کمترى داشــته و 
سیب خشک براى تقویت 
تولید نوروترانسمیتر (پیام 
رســان هاى عصبى) نقش 

زیادى دارد و به کاهش فشار 
خون کمک خواهد کرد.

عضو کمیته بیمه سالمت گفت: مصرف ســیگار توانایى دهان را براى مقابله با 
عفونت محدود کرده و فرد را در مقابل باکترى هایى که از طریق سیگار کشیدن 

تکثیر مى شوند، بى دفاع مى کند.
محمد دریجانى درباره تأثیر مصرف سیگار بر دندان ها افزود: هنگامى که دهان 
شما قادر به مبارزه با عفونت نیست، پالك و باکترى ها زیاد مى شوند. این امر منجر 
به بروز مشکالت مختلفى از جمله زرد شدن دندان ها تا افتادن آنها و نیاز به انجام 

روت کانال مى شود.
وى ادامه داد: سیستم ایمنى دفاعى بدن در فرد سیگارى ضعیف مى شود. گردش 
خون در دهان افراد سیگارى به شدت کاهش مى یابد. همچنین ذرات موجود در 
تنباکو همچنین مى تواند دندان ها را دچار سایش کرده و پوشش محافظتى میناى 

دندان را از بین ببرد.
عضو کمیته بیمه سالمت اظهار کرد: نه تنها سیگار بلکه حتى تنباکوى 

بدون دود نیز مى تواند به دهان آسیب برساند. عالوه بر اثرات مصرف 
سیگار روى دندان ها و لثه ها، این عادت مى تواند اثرات مضر دیگرى 

بر سالمت دهان داشته باشد. ســیگار کشیدن، خطر ابتال به 
سرطان دهان از جمله سرطان زبان را افزایش مى دهد. غدد 
بزاقى ممکن اســت ملتهب شــوند. همچنین احتمال بروز 

لکوپاالکیا یا تکه هاى سفید داخل دهان افزایش مى یابد.
دریجانى گفت: کاشت ایمپلنت هاى دندانى در افراد سیگارى 

احتمال موفقیت کمترى دارد. از دست دادن استخوان ممکن 
اســت در فک وجود داشته باشــد و مدت زمان بیشترى 

طول مى کشد تا پس از عمل جراحى دهان بهبود 
یابید. این مسئله به ویژه مشکل ساز است، 

زیرا احتماًال نیاز بیشــترى به انجام 
جراحى دهــان و دندان براى 

رفع مشکالت مربوط به 
کشیدن  سیگار 

وجود دارد.

سیگار چه بالیى
 سر دندان هایتان مى آورد

تغییرات گسترده اى که طى این سال ها در زندگى مردم ایجاد شده، حال روحى و روانى 
آنها را هم با نوسان و تغییر خلق و خو روبه رو کرده است.

گوشه گیرى، انزوا طلبى، عدم تمایل به حضور در جمع هاى مختلف دوستانه و خانوادگى، 
راضى نبودن از زندگى و همچنین فشــارهاى مختلفى که اغلب افراد به دلیل داشتن 
مشــکالت متعدد بر دوش خود حمل مى کنند از جمله عوامل ابتال به افسردگى و در 

نهایت ناامید شدن انسان است.
بهناز عطارى، روان شناس و مشاور خانواده اظهار کرد: بیمارى افسردگى یک اختالل 
روانى تقریباً شایع اســت که بروز آن در فرد بیمار به حاالتى چون، احساس غم و اندوه 
فراوان، ایجاد حس پوچى و فایده بودن، ناامیدى و همچنین فاصله گرفتن از امورى که 

فرد در گذشته به آنها عالقه مند بوده است، منجر مى شود.
او اضافه کرد: اقدامات گام به گام و مرحله اى بهترین روش درمان افسردگى و جلوگیرى 
از ایجاد حس ناامیدى در افراد است و در نخستین قدم خود فرد باید براى بهبود حال خود 
تالش کند. این روان شناس و مشاور خانواده همچنین تأکید کرد: درمان افسردگى افراد 
در مراحل اولیه بسیار ساده تر از زمانى است که پس از گذشت مدت زمانى طوالنى براى 
درمان آن اقدام مى کند. عطارى بیان کرد: افراد مبتال به افسردگى در دوران ابتال به این 
بیمارى فقط نقاط منفى رفتارى خود، دیگران و محیط اطراف را مشاهده مى کنند و این 

منفى نگرى در صورت استمرار، روند درمانى آنها را طوالنى تر خواهد کرد.
او اضافه کرد: در مراحل اولیه افسردگى، این بیمارى بدون مداخالت دارویى بهبود پیدا 
مى کند و فرد افســرده باید در جهت درمان، راهکارها و دستورالعمل هایى که مشاور و 

درمانگر براى او تجویز مى کنند را رعایت کند. 
عطارى اظهار کرد: افرادى که با فرد مبتال به افسردگى زندگى مى کنند و با او در تعامل 
هستند و نوع رفتار آنها در درمان فرد فوق نقش مهمى دارند، باید از حالت سرزنشگرانه 
دورى کنند. او همچنین تأکید کرد: واگذارى مسئولیت هاى مختلفى که با توانایى فرد 
مبتال به افسردگى همخوانى داشته باشد و شمردن کار هاى ساده و روزمره در جهت ایجاد 

سرگرمى مفید، یکى از اقدامات مهمى است که اطرافیان فرد افسرده باید انجام دهند.
این روان شناس و مشاور خانواده گفت: اطرافیان و اعضاى خانواده فرد مبتال به افسردگى 
باید ضمن پرهیز از سرزنش و سرکوب کردن حاالت انزوا و غمگین و گوشه گیرى او، 

به این حاالت دل ندهند و از تکرار و تبیین حاالت این فرد براى خودشان اجتناب کنند.
عطارى با اشاره به اینکه درمان اغلب بیمارى هاى روحى هم مثل بیمارى هاى جسمى، 
به موضوع تغذیه و خورد و خوراك فرد وابسته است تأکید کرد: بر خالف باور عمومى که 
در میان برخى از مردم جا افتاده است، مصرف شیرینى جات در درمان بیمارى افسردگى 
خوب نیست و به جاى آن از مواد غذایى حاوى ویتامین هاى گروه B مى توان بهره مند 
شد. او تصریح کرد: بهبود تغذیه افراد افسرده و اســتفاده از مواد غذایى مثل زعفران و 
میوه هایى چون موز که سطح سرتونین را افزایش مى دهند نیز از جمله موارد مهمى است 

که باید در درمان افسردگى و روند درمانى فرد مبتال به این بیمارى در نظر گرفته شود.
این روان شناس و مشاور خانواده در ادامه اضافه کرد: داشتن دوست خوب و ارتباط فرد 
افسرده با او در دوران ابتال به این بیمارى نقش مهمى در تسریع روند درمان دارد و پدر و 
مادرها در صورت ابتالى فرزند خود به افسردگى، مى توانند از حضور دوست فرزند خود 

در کنار او استفاده کرده و کمک کنند تا فرزند این دوران را به سرعت پشت سر بگذارد.
او بیان کرد: انجام فعالیت هاى هنرى مورد عالقه و ایجاد فضایى مطلوب در جهت دنبال 
کردن عالقه مندى هاى فرد افسرده، از دیگر راهکارهاى درمانى است که مى توان براى 
درمان افراد افسرده مورد استفاده قرار داد. نداشتن چشم و هم چشمى با دیگران و مقایسه 
نکردن زندگى خود با آنها از گرفتار آمدن در دام بیمارى افسردگى جلوگیرى مى کند. 
بخش گسترده اى از مشکالت افراد و تحت فشار قرار گرفتن آنها به چشم و هم چشمى و 

راضى نبودن به نتیجه تالش خود به شیوع افسردگى منجر مى شود.
هر فردى باید با توجه به شرایط مالى و اجتماعى خود و شغلى که از طریق آن امرار معاش 
مى کند براى زندگیش برنامه ریزى کند و نگرش همه افراد در مورد ســبک زندگى با 
یکدیگر متفاوت است. دور کردن افکار منفى و رشد و ارتقاى باورهاى مثبت و انگیزشى 
اقدام مهمى است که از یکنواختى زندگى و در نتیجه ابتال به افسردگى جلوگیرى مى کند. 
داشتن حال خوب در وهله نخست به مثبت نگرى و مثبت اندیشى هر فردى در زندگى 
شخصى خود بستگى دارد. استفاده از رنگ هاى شاد و روحیه بخش در محیط کارى و 
زندگى فردى و همچنین استفاده از گل و گیاه در محیط اطراف نیز موجب سرزندگى و 

نشاط افراد شده و از ایجاد یأس و ناامیدى جلوگیرى مى کند.

چگونه بر افسردگى و نا امیدى
 غلبه کنیم؟

مى دانید انار به تقویت سیستم ایمنى بدن کمک مى کند و خواص ضد ویروسى دارد؟ 
در ادامه نگاهى کنید به خواص این میوه خوش طعم پاییزى:

 انار ضدسرطان مخصوصًا سرطان پروستات و سینه اســت. داراى خواص آنتى 
 اکسیدانى است. باعث تقویت حافظه و پیشگیرى از آلزایمر مى شود. باعث بهبود 
جریان خون و حفظ ســالمت قلب و عروق اســت. موجب کاهش کلســترول و 
فشارخون باالست. تقویت سیستم ایمنى بدن، رفع مشکالت گوارشى مانند اسهال 
مزمن، کمک به داشتن پوســتى زیبا و شــفاف، کاهش التهاب در آرتروز و دیگر 

بیمارى ها و حفظ سالمت کبد (انار شیرین) از دیگر فواید انار است.
اما چند نکته:

چربى خون را نباید با آب انار مصرف کرد. افراد داروهــاى ضدفشــار و 
مبتال به زخم معده نباید انار ترش 
بخورند. افراد مبتال به یبوست بهتر 
است انار را با پرده هاى سفیدش 
بخورند. انار به پیشگیرى از 
دیابت کمــک مى کند؛ اما 
دیابتى ها باید در مصرف 
آن احتیاط کنند. اگر سابقه  
افت و کاهش فشارخون 
دارید در مصــرف آب انار 

احتیاط کنید.

از خواص و فواید تا نکات مهم
 براى مصرف انار

دانستنى هاى جالب درباره فواید میوه خشک

قاسم فخرایى، فوق تخصص جراحى چشم درباره روش هاى درمان آب سیاه اظهار 
کرد: امروزه جاى نگرانى براى درمان آب سیاه نیست و با روش هاى درمانى موجود 
دید بیمار کامًال برمى گردد. در برخى افراد ممکن است بیمارى با یک عمل کنترل 

شود اما در گروهى دیگر نیاز به چند بار عمل جراحى باشد.
فخرایى در ادامه بیان کرد: مدرن ترین روش هاى درمان براى آب سیاه به وجود آمده 

است و بسیارى از مردم دنیا براى درمان این بیمارى به کشور ما مراجعه مى کنند.
این متخصص بیمارى هاى چشــمى در ادامه گفت: آب ســیاه در بعضى از موارد 
اورژانسى مى شــود. به عنوان مثال تشــکیل عروق جدید در چشم براى بیماران 
دیابتى فشار چشم را باال مى برد و جزو موارد اورژانسى محسوب است. درد، تهوع و 
تارى دید از جمله عوارض آب سیاه چشم است که فرد باید بالفاصله به بیمارستان 

مراجعه کند.
فخرایى گفت: آب سیاه چشــم یک بیمارى نگران کننده براى مردم است از این 
جهت که نگران هستند که به نابینایى منجر شود و سال هاى سال مجبور باشند با 
این بیمارى زندگى را سپرى کنند. در صورتى که با درمان هایى که هم اکنون در 

جاى نگرانى نیست. دست داریم اصال ً
این فوق تخصص جراحى چشم در ادامه اضافه کرد: در درمان آب سیاه باید فشار 
چشم را پایین بیاوریم، زیرا فشار باال باعث افزایش شدت بیمارى مى شود. به طور 
معمول براى درمان این بیمارى با روش هاى دارویى شــروع مى کنیم و اگر فشار 
چشم بیمار مبتال به آب سیاه با روش هاى دارویى به سطح مورد نظر ما کاهش پیدا 

کرد، از همین روش درمانى استفاده خواهیم کرد و بیمار باید از دارو استفاده کند.
فخرایى اضافه کرد: عاله بر درمان دارویى، قطره هاى چشمى وجود دارد که فشار 
چشم را پایین مى آورند. زمانى که روش هاى دارویى و استفاده از قطره فشار چشم 
را پایین نیاورد، یا درمان هاى دارویى براى بیمار عارضه ایجاد کند و یا بیمار دارو ها 
را به طور مرتب استفاده نکند، به سمت درمان هاى لیزرى و جراحى مى رویم. او در 
ادامه تصریح کرد: با درمان هاى لیزرى پیشــرفته اى که در کشور داریم مى توانیم 

فشار چشم را کنترل کنیم.
فخرایى در ادامه درباره تفاوت آب سیاه و آب مروارید گفت: این دو بیمارى کامًال از 
یکدیگر جدا هستند. اما نکته اى که باید به آن اشاره کرد این است که در گذشته در 
درمان آب مروارید پیشرفته نبود و لذا منتظر مى ماندند تا لنز سفید رنگ شود و نماى 
آب مرواریدى پیدا کند و بعد بیرون آورده مى شد. ارتباطى که بین این دو بیمارى 
وجود دارد این است که آب مرواید مى تواند فشار چشــم را باال ببرد. در بعضى از 
بیماران که زاویه چشمشان تنگ است یا لنزى که در پشت عنبیه قرار گرفته زاویه را 
تنگ کرده است فارغ از اینکه آب مروارید داشته باشند یا نداشته باشند، براى کنترل 

فشار چشم، لنز را بیرون مى آوریم.

دیگر نگران
 آب سیاه چشم نباشید

فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب رضا ایمانیان نجف آبادى فرزند حیدر 
به شماره شناسنامه 1117 صادره از کرمانشاه در مقطع کارشناسى 
رشته متالوژى- استخراجى صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 
831500315963 – 84/12/16 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
مى باشــد. از یابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید. 
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ر هان افراد سیگارى به شدت کاهش مى یابد. همچنین
ىناى مچنین مى تواند دندان ها را دچار سایش کرده و پوشش محافظتى می

از بین ببرد.
وىکوى بیمه سالمت اظهار کرد: نه تنها سیگار بلکه حتى تنبا میته
ود نیز مى تواند به دهان آسیب برساند. عالوه بر اثرات مصرفصرف
یر دیگرگرى  روى دندان ها و لثه ها، این عادت مى تواند اثرات مض

الابتال به  متدهان داشته باشد. ســیگار کشیدن، خطر 
ن دهان از جمله سرطان زبان را افزایش مى دهد. غدغدد
ممکن اســت ملتهب شــوند. همچنین احتمال ب برروز

.ابد. الکیا یا تکه هاى سفید داخل دهان افزایش مى ی
جانى گفت: کاشت ایمپلنت هاى دندانى در افراد سیگارارى

موفقیت کمترى دارد. از دست دادن استخوان ممکمکن مال
ـت در فک وجود داشته باشــد و مدت زمان بیشترى 

ل مى کشد تا پس از عمل جراحى دهان بهبود 
مسئله به ویژه مشکل ساز است،  این ید.

یرا احتماًال نیاز بیشــترى به انجام 
جراحى دهــان و دندان براى

فع مشکالت مربوط به 
کشیدن  سیگار 

وجود دارد.

دیگر نگران



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

نفس خــود را در واداشــتن بــه عبادت فریــب ده و بــا آن مــدارا کن و 
به زور و اکراه بر چیزى مجبورش نساز و در وقت فراغت و نشاط 
به کارش گیر، جز در آنچه بر تو واجب اســت و بایــد آن را در وقت 
خاص خــودش به جــا آورى، بپرهیــز از آنکــه مرگ تو فرا رســد 
در حالى که از پروردگارت گریزان و در دنیاپرســتى غرق باشــى. 
از همنشــینى با فاســقان بپرهیز که شــر به شــر مى پیوندد، خدا را 

گرامى دار و دوستان خدا را دوست شمار.
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در هفته گرامیداشت دفاع مقدس و در روز سرباز، از سربازان امریه شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.

معاون منابع انسانى و تحقیقات شرکت آبفا استان اصفهان در مراسم تجلیل از سربازان 
امریه گفت: وزارت نیرو یکى از وزارتخانه هایى اســت کــه از ظرفیت و تخصص افراد 

مشمول خدمت سربازى، در شرکت هاى تابعه خود بهره مند مى شود.
مجتبى قبادیان ادامه داد: از سربازان امریه آبفا انتظار مى رود در واحدهایى که متناسب 
با تخصص شان به کار گرفته شــده اند، نهایت تالش خود را به خرج داده و متعهدانه به 

وظایف شان عمل کنند.
وى اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با توجه به خدمات زیربنایى که 
به مردم مى دهد، تمایل دارد از میان تحصلیکرده هاى متخصص مشــمول به خدمت 

سربازى، امریه بپذیرد.
معاون منابع انسانى و تحقیقات شرکت آبفا استان اصفهان به قدمت بیش از نیم قرن این 
شرکت پرداخت و اظهار داشت: سربازانى که دوران خدمت سربازى خود را در شرکت آبفا 
استان اصفهان طى مى کنند باید بدانند که این شرکت یکى از قدیمى ترین شرکت ها در 
صنعت آبفا است که کارشناسان آن از دانش و تخصص مطلوبى بر خوردار هستند، پس 

سربازان امریه باید از این فرصت نهایت استفاده را برده و دانش خود را ارتقا دهند.
در ادامه مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: نظام جمهورى اسالمى ایران این فرصت را به سربازانى که داراى تخصص الزم 
هستند داده که در دستگاه هاى مختلف دوران خدمت خود را سپرى کنند، پس مى طلبد 

که هم اکنون این فرصت مهیا شده توان بالقوه خود را به بالفعل در آورید.
سید اکبر بنى طبا عنوان کرد: شــما به عنوان یک نیروى متخصص و تحصیلکرده در 
شرکت آبفا به شمار مى آیید پس از این فرصت استفاده کرده، زمینه هاى رشد و شکوفایى 
دانش خود را مهیا نمایید تا در آینده کسب تخصص الزم در صنعت آبفا، کاربرد الزم را 

براى شما به همراه داشته باشد.

در این مراسم جانشین فرمانده بسیج شرکت آبفا استان اصفهان گفت: دوران سربازى 
زمانى براى خود سازى است و سعى  کنید در این دوران  بسترهاى موفقیت را براى آینده 

شغلى تان مهیا کنید .
احمدرضا نظرى افزود: باید تمام تالش خود را به خرج دهید که سربازان و مدافعان بسیار 

خوبى براى نظام جمهورى اسالمى ایران باشید و در راه اعتالى نظام گام بردارید.
وى اعالم کرد: شرکت آبفا استان اصفهان از جمله دستگاه هایى بود که در دوران دفاع 
مقدس بسیار خوش درخشید به طوریکه 10 شــهید، بیش از 300 رزمنده و 130 جانباز 
تقدیم نظام نموده و هم اکنون هم بسیجیان آبفا استان اصفهان در خط مقدم خدمت رسانى 
به مردم هستند و به عنوان مثال در مهار حوادث غیر مترقبه درسطح کشور حضورى فعال 

و موثر دارند. 

تجلیل از سربازان امریه
 شرکت آبفا استان اصفهان

معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان در آیین تکریم و 
معارفه بخشــدار مرکزى اصفهان، ضمن گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس، بر لزوم خدمت صادقانه و بى منت 
به مردم، تأکید و خاطرنشان کرد: با تکیه بر آموزه هاى 
دینى، حمایت مردم و رهبرى داهیانه مقام معظم رهبرى 
(مدظله العالى)، در هر لبــاس و منصبى باید ایثارگونه 
خدمتگزار مردم و پاسخگوى انتظارات آنان بود و در این 

مسیر از هیچ کوششى دریغ نکرد.
حسین سیستانى با اشــاره به جمعیت حدود 200 هزار 
نفرى بخش مرکزى اصفهان اظهار داشت: این بخش 
به اندازه چند شهرستان جمعیت دارد و داراى ظرفیت 
استقرار فرماندارى اســت. وى افزود: نقش و جایگاه 
بخش مرکزى اصفهان در پیشبرد اهداف نظام، دولت 
و ارائه خدمات، بسیار حائز اهمیت بوده و کار و تالش 

مضاعفى را مى طلبد.
وى عنوان کرد: عالوه بر پروژه هاى عمرانى، مباحث 
سیاســى، امنیتى، اجتماعى، فرهنگــى و اقتصادى 
بسیارى در بخش مرکزى وجود دارد که با بهره گیرى از 
ظرفیت هاى خوب موجود در منطقه باید در جهت رفع 

آنها اقدام مقتضى صورت پذیرد.
فرماندار اصفهان تصریح کرد: مســکن، راه ســازى، 
مجموعه شهرك هاى صنعتى، محیط زیست، منابع 
طبیعى، آب و بخش کشاورزى، ازجمله موارد کلیدى 
هستند که در توسعه روستاها باید مورد توجه جدى قرار 
گیرد. سیستانى با تأکید بر لزوم پیشگیرى از ساخت و 
سازهاى غیرمجاز در روستاها گفت: بخش مرکزى باید 
با همکارى دیگر دستگاه ها نسبت به پیشگیرى و مقابله 
با ساخت و سازهاى غیرمجاز که باعث آسیب جدى به 

اراضى کشاورزى و روستاها مى شود، اقدام نماید.
وى افزود: خوشبختانه فعالیت هاى عمرانى باالخص در 
بخش مرکزى به دلیل مشارکت باالى مردم و حضور 
خیرین و سرمایه گذاران بخش خصوصى، نمود مثبتى 

داشته است که این روند باید ادامه یابد.
فرماندار اصفهان، دهیاران را پیشــگامان عرصه کار 
و تالش در روســتاها خواند و تأکید کــرد: دهیاران با 
همکارى و همراهى شوراى اسالمى روستا و با توجه 
به شرایط اقتصادى موجود و تحریم هاى ناجوانمردانه 
دشمنان علیه کشور ما، نســبت به دقت و مراقبت در 
هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته در روستاها، اقدام و 

کار و خدمت مؤثرترى به مردم ارائه نمایند.
■■■

در این آیین، علیرضا حسینى تودشکى بخشدار اسبق 

مرکزى در آییــن تکریم و معارفه بخشــدار مرکزى 
اصفهان هم ضمن ارائه گزارشــى از اقدامات صورت 
گرفته در بخش مرکزى، اظهار داشت: بحمد ا... امروز 
شاهد تحقق 60 تا 70 درصد از برنامه ها و تصمیمات 
اتخاذ شده براى بخش مرکزى اصفهان هستیم که انشاء 
ا... در آینده شاهد پیشرفت هاى بیشترى در این بخش 
باشــیم. وى افزود: تجهیز و تعمیرات اساسى و جزئى 
مدارس بخش، شناسایى خیرین براى احداث مدارس 
مشارکتى، اصالح شبکه آب شرب روستاها، روشنایى 
معابر روستایى، اجراى شبکه فیبر نورى و ترمیم و توسعه 
شبکه مخابرات در اکثر روستاهاى بخش، کلنگ زنى و 
بهره بردارى از چند سالن ورزشى و چمن مصنوعى در 
روستاها، احداث چند مرکز و خانه بهداشت در مجموعه 
بخش مرکزى، بازنگرى و اجراى طرح هادى روستاها، 

احداث پارك هاى کودك و فضاهاى ســبز، تکمیل و 
بهره بردارى از چند ساختمان دهیارى، احداث ایستگاه 
و پایگاه هاى آتش نشانى در بخش مرکزى، ساماندهى 
گلزارهاى شهداى روستاها، احداث ساختمان اورژانس 
110 روســتاى اصفهانک به کمک خیر نیک اندیش، 
کمک به پایگاه هاى مقاومت بسیج، برگزارى باشکوه 
چنــد دوره انتخابات در بخش، اقــدام در جهت رونق 
مشاغل خانگى و کارگاه هاى زودبازده، حمایت از صنایع 
کشاورزى، کشت هاى گلخانه اى و دامدارى، اصالح 
نقاط حادثه خیز، تعریض محورها، روکش آســفالت، 
تعریض پل ها، اجراى رفوژ و جدول گذارى محورهاى 
براآن شــمالى، براآن جنوبى و کرات و قها که یکى از 
خواســته هاى دیرینه و بحق مردم زحمتکش بخش 
مرکزى بود، ازجمله اقدامات صورت گرفته در بخش 

مرکزى است.
■■■

سید سعید موســوى نجفى بخشــدار جدید مرکزى 
اصفهان نیز در این آیین، خاطرنشان کرد: بخش مرکزى 
اصفهان به عنوان یکى از وسیعترین و پرجمعیت ترین 
بخش هاى استان اصفهان بوده که از لحاظ موقعیت 
جغرافیایــى داراى اهمیت ویژه اى اســت. وى افزود: 
انشــاء ا... با همکارى بین بخشى، گام هاى مؤثرى در 
جهت توسعه و پیشرفت بیش از پیش بخش مرکزى 

برداشته شود.
گفتنى است در این آیین با حضور فرماندار اصفهان، از 
زحمات علیرضا حسینى تودشکى بخشدار اسبق بخش 
مرکزى اصفهان تجلیل و سید سعید موسوى نجفى به 

عنوان بخشدار جدید این بخش معرفى شد.

در آیینى با حضور فرماندار اصفهان؛

بخشدارجدید مرکزى  شهرستان اصفهان منصوب شد

مدیر دفتر تخصصى ســالمند(باغ تجربه) ســازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهان از 
برگزارى برنامه هاى هفته سالمند به صورت مجازى 

خبر داد.
فهیمه سادات کدخدایى اظهار کرد: سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان با توجه به شعار 
جهانى روز سالمند مبنى بر "کرونا، فرصتى براى تغییر 
نگاه به ســالمندان"، با هدف افزایش شادى و نشاط، 
توجه و تکریم و افزایش مشــارکت جویى سالمندان 
به برگزارى برنامه هاى هفته ملى ســالمند به صورت 
مجازى اقدام کرده اســت که با توجه به همه گیرى 
ویروس کوید 19، بــا رعایت حداکثرى پروتکل هاى 
بهداشــتى و بدون هر گونه اجتماع ســالمندان عزیز 

برگزار مى شود.
وى با بیان اینکه باید در شــرایط فعلى نیز شــادى و 
نشاط ســالمندان را تأمین مى کردیم، افزود: با توجه 
به اینکه اســتفاده از فضاى مجازى و تکنولوژى هاى 
جدید کمى براى سالمندان مشکل است، برنامه هاى 
این هفته را هم براى ســالمندان و هم خانواده هاى 
آنها به عنوان مراقبان ســالمندان، تــدارك دیده ایم. 
وى با اشــاره به عناوین این برنامه ها گفت: در برنامه 
«زیر گنبد کبود» پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها از راه 
دور براى نوه هاى خود قصه مى گویند و آن را در قالب 
کلیپ هاى کوتاه براى ما ارســال مى کنند که پس از 
داورى بــه برگزیدگان جوایزى اهدا مى شــود. مدیر 
باغ تجربه افتتاح رادیو ســالمند را دیگــر ویژه برنامه 
هفته ملى ســالمند در اصفهان دانســت و ادامه داد: 
براى نخستین بار یک مجله شــنیدارى سالمندى با 
بخش هاى تفریحى، شاد و آموزشى تدارك دیده ایم 
که نخستین قســمت آن 10 مهرماه و همزمان با روز 
جهانى ســالمند پخش و در فضاى مجازى نیز منتشر 
خواهد شــد. کدخدایى همچنین گفت: پس از انتشار 
کلیپ هاى آموزشــى بازى هاى بومى و محلى شامل 
خونه بازى و لى لــى، فراخوان مســابقه خونه بازى را 
خواهیم داشــت و خانواده ها مى توانند این بازى را با 
محوریت ســالمندان در جمع خانــواده انجام داده و 

کلیپ هاى کوتاه خود را براى ما ارسال کنند.
وى تصریــح کرد: در برنامه «فصــل نو» کلیپ هاى 

روانشناســى و مشــاوره با حضور کارشــناس ویژه 
ســالمندان و خانواده  هاى آنها به اشــتراك گذاشته 
مى شود که به مباحثى مانند افزایش نشاط، شادمانى 
و امید به زندگى میان ســالمندان و آگاه ســازى آنان 
براى داشتن ســالمندى موفق و فعال مى پردازد. وى 
افزود: با توجه به اینکه باغبانــى و نگهدارى از گل و 
گیاه یکى از تفریحات و عالقه مندى هاى ســالمندان 
است که به نشاط آنها کمک مى کند برنامه «گلدونه» 
در قالب کلیپ در سه قسمت گل هاى فصلى، گل هاى 
آپارتمانى و کاکتوس ها به آموزش کاشت گل و گیاه و 

مراقبت از آنها در منزل مى پردازد.
مدیر دفتــر تخصصى ســالمند ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهان اضافه کرد: 
مســابقه تولید کتاب صوتى و "از جدول تا جذول" با 

محوریت آموزش حل جــدول جهت تقویت و تمرکز 
ذهن در قالب کلیپ هاى آموزشى از دیگر برنامه هاى 
هفته ملى سالمند اســت. کدخدایى برگزارى مسابقه 
«یه حس خوب» و ارســال پیامى حاوى دل نوشته یا 
تبریک هفته سالمند توسط اعضاى خانواده و همچنین 
برگزارى نمایشــگاه عکس سالمندى با عنوان «قاب 
فیروزه اى» در فضاى مجازى را از دیگر برنامه هاى 

این هفته دانست.
وى افزود: 10 قطعه از اجراهاى گروه کر شــهروندان 
ارشد اصفهانى با عنوان «آواى نصف جهان» نیز در این 
هفته در فضاى مجازى به اشــتراك گذاشته مى شود 
که عالقه منــدان مى توانند تمام ایــن برنامه ها را در 
صفحات اصفهان فرهنگ، تفریح شهر و باغ تجربه در 

اینستاگرام دنبال کنند.

افزایش مشارکت جویى سالمندان با 
اجراى برنامه هاى هفته ملى سالمند


