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عفونت هاى ویروسى چشم را جدى بگیریددلیل آمار باالى کرونا در خمینى شهرادامه ماجراى انتقادات سحر زکریا از مهران مدیرىضرورت تعیین رنگ جدید براى وضعیت کرونایى کشور معراج پر کشید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ویتامینى که شما 
را از خطر مرگ  
نجات مى دهد

گرفتن حکم پلمب پاساژهاى چهارباغ
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مصرف کنندگان قلیان 
بخوانند!

فراستى: به خودم نمره صفر 
مى دهم

چرا فروش 
طالى دست دوم 

به مردم ممنوع شد؟  5

لرزه بر تن 
اصفهان

نتایج یک مطالعه که به تازگى انجام شده است، 
نشان مى دهد، بیماران مبتال به کووید-19 که 
سطح ویتامین D خونشان به اندازه کافى است

 با کاهش قابل توجه خطر ابتال به عوارض 
جانبى بالینى از جمله...

پیش از ظهــر دیروز به فاصله 4 ســاعت ســه 
زمین لرزه بخش هایى از استان اصفهان را تکان 

داد. 
زمین لرزه اول که شــدیدترین زلزلــه دیروز هم 
بود به بزرگــى 4/7 در مقیاس ریشــتر و در عمق 
10 کیلومترى زمین ســاعت 7 و 38 دقیقه، مرز 
استان هاى چهارمحال و بختیارى و اصفهان حوالى 
18 کیلومترى ونک در شهرستان سمیرم را لرزاند. 
شدت این زمین لرزه به حدى بود که در سمیرم و 

روستاهاى اطراف آن ...

4 3030 ویال در باغبادران تخریب مى شود ویال در باغبادران تخریب مى شود
مجازات متجاوزان به حریم و بستر زاینده رود تا اواسط هفته آینده  مجازات متجاوزان به حریم و بستر زاینده رود تا اواسط هفته آینده  
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مدیرعامل سازمان آتش نشانى: مجتمع هاى تجارى خیابان چهارباغ عباسى ایمن نیستند

هنرمندى که 
همه تلخى ها را 
شیرین 
روایت مى کند

حمید جبلى 62 ساله شد

دغدغه هاى رحمان را شنیدند
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در جلســه اى با اعضاى هیئت مدیره 

خواهان تقویت تیم شد.
ذوب آهن در بــازار نقل و انتقاالت شــرایط خیلى خوبى نداشــته و 

بازیکنان مهمى از جمع سبزپوشان راهشان را جداکرده اند.
احسان پهلوان، دانیال اســماعیلى فر، محمد نژادمهدى، محمدرضا 

عباسى و به احتمال زیاد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

3 زلزله در یک روز شرق و جنوب استان 
را تکان داد

فراخوان 
شرکت هاى خارجى 

براى شکار
 در ایران!

زنگ خطر افزایش بیماران بدحال کرونایى در اصفهان
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هشدار داد

3

کارشناس «کتاب باز»  براى اشتباه خواندن 
«شاهنامه» عذرخواهى کرد

5

ل
پیشا
زمین
داد. 

ل زمین
بود به
10 کی
استان
18 کیل
شدت
روستاه

3 زلز

نیازمند: سپاهان بعد ازنیازمند: سپاهان بعد از
 بازى پرسپولیس  بازى پرسپولیس 
دیگر درست نشد دیگر درست نشد 

4

راهمه تلخى ها را ها تلخ راىهمه تلخىها همه
شیرینشیرینشیرین
کروایتمىکندروایت مى کند کندا ىروایتم

شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان به  منظور تأمین نیروى انسانى مورد نیاز خود، بر اساس مصوبه 5-10 مورخ 
1399/04/24 هیأت مدیره شرکت، اقدام به جذب تعداد 309 نفر از واجدین شرایط در مشاغل اپراتورى و 

کارشناسى مى  نماید.
داوطلبان گرامى مى توانند در صورت دارا بودن شرایط الزم براساس دفترچه راهنماى آزمون، نسبت به 
ثبت نام اقدام تا پس از برگزارى آزمون کتبى (علمى)، ارزیابى مهارتى و مصاحبه (براى مشاغل اپراتورى)، 
ارزیابى شایستگى و مصاحبه (براى مشاغل کارشناسى)، انجام معاینات طب صنعتى (جهت سنجش سالمت، 
توانایى جسمى و ویژگى هاى روانشناختى) و طى مراحل گزینش، نسبت به جذب نفرات برگزیده به صورت 

قرارداد موقت، براساس ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعى اقدام گردد. 
داوطلبان جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام مى  بایست از روز سه  شنبه مورخ 1399/07/08 تا روز 

سه شنبه مورخ 1399/07/22 به سامانه   esco.uiazmoon.ir مراجعه نمایند.

((اطالعیه آزمون استخدام))
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزدوشنبه به تاریخ 99/7/28
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزسه شنبه به تاریخ 99/7/29

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )

آگهى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید ، حمل و اجراى پارکینگ ( 75 جایگاه ) جهت ستاد  99/2-3-111
273,000,000جارىمرکزى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

خرید دریچه منهول فاضالبى چدنى لوالدار  C250 ،90 کیلوئی 99-3-129
305,000,000جارىجهت منطقه فالورجان

319,000,000جارىخرید لوله هاى فوالدى در اقطار 100 ، 150 ، 300 و 600 میلیمتر 99-3-130

نوبت اول

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:99/7/9
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رئیــس اورژانــس بیمارســتان ســینا با اشــاره به 
تعــداد زیاد فوتــى هاى ناشــى از کرونــا در یک24 
ســاعت مى گوید: به عنوان پزشــکى کــه در بخش 
اورژانس مشــغول خدمت به بیماران هســتم به این 
نتیجه رســیده ام که با توجه به تعــداد فوتى ها وزارت 
بهداشــت و دولت باید یک رنگ جدید هم به وضعیت 
رنگ شــهر ها از نظر شــیوع ویروس کرونا منتشــر 

کند.
وى توضیح مى دهد: رنگ قرمز تعریف دارد به این معنا 
که قرمز به معناى باال بــودن آمار فوتى ها و موارد ابتال 
نیست. بلکه مانند رنگ چراغ قرمز راهنمایى و رانندگى 

است که مدتى به این رنگ مى ماند بعد دوباره به رنگ 
سبز باز مى گردد تا ما از خیابان عبور کنیم نه اینکه قرمز 
شود و دیگر تغییر رنگ ندهد. در حال حاضر تعدادى از 
اســتان هاى ما چندین ماه اســت که در وضعیت قرمز 
مانده اند. از ســوى دیگر وضعیت هیچ استان دیگرى 
سفید نشده است و استان ها یا در وضعیت قرمز هستند 

یا زرد.
رئیس اورژانس بیمارســتان ســینا ادامه مى دهد: این 
شرایط خبر از رنگ جدیدى مى دهد که باید نام دیگرى 
داشته باشد. مثالً بگوییم رنگ قهوه  اى که یعنى دیگر به 

رنگ قرمز باز نمى گردیم.

نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان طــال و جواهر در 
رابطه بــا ممنوعیت فروش طالى دســت دوم عنوان 
کرد: خرید و فروش طالى دســت دوم در فروشگاه ها

 به دلیل مسائلى که همچون فقدان استاندارد و فقدان 
کنترل عیــار ممنوعیت پیــدا کرده اســت اما فروش 
طالى دست دوم از مشترى به مغازه دار هیچ مشکلى 

ندارد.
محمد کشــتى آراى تأکید کرد: از نظر قانونى ما چیزى 
به نام خرید و فروش طالى دست دوم و یا همان طالى 

بدون اجرت نداریم.
این مقام مســئول در رابطه با شــرایط خرید و فروش 

طالى آب شــده نیز گفت: خرید و فروش طالى آب 
شده هیچ ممنوعیتى ندارد و هرکسى بخواهد مى تواند 
آن را بخرد یا به فروش برســاند و هیچ مشکلى در این 

زمینه نیست.
وى در رابطه با اینکه سرمایه گذارى در بازار سکه و طال 
را به کســى توصیه مى کند یا خیر اذعان کرد:  ما هرگز 
نمى توانیم توصیه کنیم چون ایــن کار عواقب بعدى 
دارد. نه من و نه هیچ فرد دیگــرى در این زمینه نباید 
توصیه اى به مردم بکنیم چون اشتباه کرده ایم و همه 
چیز به این دلیل اســت که تمام جریانــات به صورت 

لحظه اى تغییر مى کند.

ضرورت تعیین رنگ جدید 
براى وضعیت کرونایى کشور

چرا فروش طالى دست دوم 
به مردم ممنوع شد؟ 

10 سال با 
قیمت پراید 

داده ها نشــان مى دهد     خبر فورى |
قیمت پراید در یک دهه گذشــته همواره سیر 
صعودى داشته اســت. این اتومبیل در 1390 
قیمتى معادل 8/5 میلیون تومان داشــت و در 
سال هاى بعد مرتب بر قیمت آن افزوده شد. بر 
این اساس در ســال  1391: ده میلیون تومان، 
1392: 16/5 میلیــون تومــان، 1393: 19/5 
میلیون تومــان، 1394: 20 میلیــون تومان، 
1395: 20/8 میلیــون تومــان، 1396: 21/2 
میلیون تومــان، 1397: 23/5 میلیون تومان، 
1398: 45/9 میلیون تومان و مهر ماه ســال 
1399: 135 میلیــون تومان بایــد براى خرید 

پراید هزینه مى شد.

بررسى تراکنش هاى بانکى 
میلیاردى 

رئیس ســازمان امــور مالیاتى    ایرنا |
کشور همچنین به بررسى تراکنش هاى بانکى 
پنج میلیارد تومــان به باال در نظــام مالیاتى 
هوشــمند اشــاره کرد و ادامه داد: اطالعات 
بانکى تراکنش هاى بانکى پنج میلیارد تومان 
درآمد به باال از ســال 93 به بعد، از امروز قابل 
بررسى توسط ســازمان امور مالیاتى است. ما 
تراکنش هاى مالى مربوط به هر فرد را بر اساس 
کد ملى او و اقوام درجه یک آن فرد تحت نظر 
داریم، تا از فرار مالیاتى جلوگیرى کرده باشیم. 
امید على پارســا تأکید کرد: باید توجه شــود 
که ســازمان امور مالیاتى به دنبال اطالعات 
بانکــى همه مردم نیســت و تنها به حســاب 
بانکى 5 تا 10 درصد برخوردار کشور رسیدگى 

مى شود. /3036

کاهش عجیب 
فاطمه زرین آمیزى، سخنگوى    مهر |
سازمان ســنجش اظهار کرد: با پایان مهلت 
انتخاب رشته کنکور 99، از میان یک میلیون 
و 12 هزار و 406 نفر که مجاز به انتخاب رشته 
در کنکــور سراســرى 99 بودند تعــداد 469 
هزار و 94 نفر نســبت به انتخاب رشته اقدام 

کرده اند.

هجوم دوباره ملخ 
از اواسط مهر

  مهر | سخنگوى سازمان حفظ نباتات 
با بیان اینکــه ملخ هاى صحرایى از اواســط 
مهرماه مجدداً وارد ایران خواهند شــد، گفت: 
پیش بینى مى شود در این دوره بین 500 تا 600 
هزار هکتار مبارزه با ملخ صحرایى انجام شود. 
محمدرضا میر گفت: نسل جدید این ملخ ها که 
چندى قبل از ایران براى تابستان گذرانى به هند 
و پاکستان رفته بودند، به ایران بر مى گردند و 
بعد از آن به سوى حاشیه دریاى سرخ که مبدأ 

اصلى شان است، باز خواهند گشت.

کاالبرگ معیشتى 
تصویب شد

کاالبرگ معیشــتى در     آفتاب  نیوز |
مجلس تصویب شــد و خانواده هاى ایرانى از 
این پس به ازاى هر نفر 60 هزار تومان کمک 
خرید غــذا دریافت مى کنند. البتــه این یارانه 
به صورت نقدى به افراد پرداخت نمى شــود و 
شــهروندان ایرانى با این یارانه فقط مى توانند 
کاالهاى اساسى را از فروشگاه هاى زنجیره اى 
خریدارى کننــد. نمایندگان مجلــس درباره 
جزئ یــات این طــرح توضیح داده انــد که 20 
میلیون نفر از مشــموالن یارانه جدید دو برابر 
بقیه، یعنــى نفرى 120 هــزار تومان دریافت 
مى کنند که این افراد، شــهروندان زیر پوشش 
نهادهاى حمایتى مانند کمیته امداد و بهزیستى

 هستند./3037

شیرینى است نه رشوه!
  برنا | ســیدکاظم موســوى، نماینده مردم 
اردبیل در مجلس شــوراى اســالمى، درباره تفاوت 
رشوه و شیرینى که در ادارات رد و بدل مى شود، گفت: 
اعتقاد من بر این است که شیرینى اگر ُپرمالت باشد 
با رشوه یکى اســت و تفاوتى ندارد اما اگر فردى یک 
جعبه شیرینى یا مبلغى معادل 500 هزار تومان تا یک و 
دو میلیون تومان پرداخت کند، تنها شیرینى محسوب 
مى شود همانطور که شخصى به خانه کسى مى رود 
و به اندازه بضاعت خود هدیه مى دهد. اما اینکه افراد 
مبلغ هاى صد یا 500 میلیــون تومانى در ادارات رد و 

بدل مى کنند، رشوه محسوب مى شود./3034

شوخى با قالیباف 
   خبر آنالین | محمدمهاجرى با انتشار مطلبى 
طنزگونه به اظهارات قالیباف درباره ورود مجلس به 
موضوع ارز 4200 تومانى واکنش نشان داد. این فعال 
رسانه اى اصولگرا در حساب کاربرى خود در توییتر 
نوشــت: «قالیباف: "چون کاالهایى که با ارز 4200  
تومانى وارد مى شود به دست مردم نمى رسد مجلس 
براى حل مشکل ورود مى کند." جون مادرتون! این 
یکى رو دیگه ورود نکنین. مى ترسم بعد دناپالس و 
ودیعه مســکن 200 میلیونى و وام 300 میلیونى، ارز 
4200 تومانى هم بره توى فیش حقوقى نمایندگان!»

تکذیب چوبى!
  ایسنا | دولت نقل قول مطرح شده از سوى 
نماینده تبریــز در مورد واعظى، رئیــس دفتر رئیس 
جمهور را رد کرد. حسینعلى حاجى دلیگانى در جلسه 
علنى صبح دیروز (سه شنبه) مجلس شوراى اسالمى 
یادداشت حســینعلى امیرى، معاون پارلمانى رئیس 
جمهور را به این شرح قرائت کرد: «نقل قول از جناب 
آقاى واعظى، رئیس دفتر رئیس جمهور مبنى بر اینکه 
اگر چوپ هم به مجلــس معرفى کنیم مجبورند رأى 
دهند، اساسى ندارد.» محمد حسین فرهنگى، نماینده 
تبریز در جریان مخالفت با وزیر پیشــنهادى صنعت، 
معدن و تجارت گفت: نقل قولى از رئیس دفتر رئیس 
جمهور مطرح شده که ایشان گفته اند اگر چوب هم به 

مجلس معرفى کنیم مجبورند رأى دهند.»

مجلس اعتماد کرد
نماینــدگان مجلس شــوراى     برترین ها |
اســالمى در جلســه علنى دیروز بــه «علیرضا رزم  
حسینى» براى تصدى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
رأى اعتماد دادند. بعد از اســتماع نظرات موافقان و 
مخالفان و برنامه هاى وزیر پیشنهادى صنعت، معدن 
و تجارت، وکالى ملت به علیرضا رزم  حســینى رأى 
اعتماد دادند. وزیر پیشــنهادى صمــت با 175 رأى 
موافق، 80 رأى مخالف و 9 رأى ممتنع به عنوان وزیر 

صمت انتخاب شد.

تکذیب شد
  ایرنا | سفارت جمهورى اســالمى ایران در 
جمهورى آذربایجان گزارش برخى رســانه ها مبنى 
بر انتقال تجهیزات نظامى روســیه از طریق ایران به 
ارمنستان را تکذیب کرد. در گزارش سفارت کشورمان 
در این ارتباط آمده است: انتشار این اخبار، خرابکارى 
نیروهاى متخاصم و مخالف نزدیکى روابط دو کشور 
جمهورى اسالمى ایران و جمهورى آذربایجان بوده 
و هدف خدشه دار کردن همکارى ها و روابط دوستى 
در حال توســعه دو کشــور را دنبال مى کند و دور از 

واقعیت است.

زائران به سمت مرزها نروند
فرمانــده نیــروى انتظامى به     آفتاب نیوز |
زائران  توصیه کرد به سمت مرزها نروند. سردار حسین 
اشترى گفت: امســال تمامى مرزها بسته هستند و 
هیچ گونه ترددى در آنها صــورت نمى گیرد. توصیه 
ما این است که زائران محترم به سمت مرزها نیایند 
زیرا با ممانعت همکاران ما در نیروى انتظامى مواجه

مى شوند./3035

خبرخوان

در پى سیاست ســازمان حفاظت محیط زیست مبنى بر 
شکارفروشــى به اتباع خارجى، این روزها شرکت هاى 
بین المللى برگزارکننده تورهاى شــکار، براى شکار در 
ایران در ســال جارى فراخوان مى دهند. با جستجویى 
در گوگل، مى توان از جزئیات تورهاى شکار در مناطق 

مختلف ایران آگاه شد.
پروانه شــکار آهو و جبیر با قیمت 12500 یورو و پروانه 
شــکار قوچ الرســتان با قیمت 59500 یورو به ترتیب 
ارزان ترین و گران ترین پروانه هاى شکار در ایران هستند. 
این پروانه هاى شکار را سازمان حفاظت محیط زیست 
صادر کرده و در پى آن، شــرکت هاى برگزارکننده تور 
در ایران پــس از هماهنگى با شــرکت هاى بین المللى 
برگزارکننده شکار، شــکارچیان خارجى را به ایران وارد 

کرده و به آنها خدمات برگزارى تور شکار ارائه مى کنند.
نرخ پروانه شــکار در مناطق مختلف متفاوت اســت. 
به عنوان مثال پروانه شــکار قوچ اوریــال در قرق هاى 
اختصاصــى 29500 یورو، در مناطــق تحت مدیریت 
ســازمان حفاظت محیط زیســت 24500 یــورو و در 
شــکارگاه هاى خصوصى که محوطه هایى فنس کشى 
شده هستند و چهارپایان در آنها تکثیر مى شوند، 19500  

یورو است.
درآمد حاصــل از فروش مجوز شــکار در مناطق تحت 
مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیســت به حساب 
صندوق ملى محیط زیست واریز مى شود که طبق گفته 
مسئوالن محیط زیست 80 درصد آن صرف حفاظت از 
محیط زیســت منطقه اى که شکار در آن صورت گرفته 
شده و 10 درصد آن به عنوان حق الزحمه صندوق ملى 
محیط زیست برداشت مى شــود. این در حالى است که 
نحوه هزینه کــرد درآمدهاى حاصل از شکارفروشــى 
در مناطقى که شــکار در آنها صورت گرفته تا کنون به 
صورت شفاف اعالم نشده است. اما عمده درآمد حاصل 
از شکارفروشى در قرق هاى اختصاصى، بین قرقداران و 

شرکت برگزارکننده تور شکار تقسیم مى شود. 
انتقادات گسترده دانشگاهیان و کارشناسان مستقل حیات 
وحش نسبت به شکارفروشــى سازمان حفاظت محیط 
زیست طى سال هاى گذشــته بخش مهمى از تمرکز 
رسانه ها در حوزه محیط زیست را به خود اختصاص داده 
است. انتقاداتى که شکارفروشى سازمان حفاظت محیط 
زیســت را از ابعاد متعدد به چالش کشیده اند. منتقدان با 

اشاره به شرایط نامناسب زیســتگاه ها و جمعیت رو به 
کاهش حیات وحش، بر این باورند که حیات وحش کشور، 
ظرفیتى براى برداشت ندارد. آنها به عالوه بر این باورند 
که شکارفروشى به ویژه به اتباع خارجى با تحریک جوامع 
محلى ناشى از شکار وحوش توسط شکارچیان خارجى 

در منطقه شان، به افزایش تخلفات شکار منجر مى شود.
سال گذشته در پى افزایش اعتراضات نسبت به حضور 

شکارچیان خارجى در شاخص ترین زیستگاه هاى کشور، 
عیسى کالنترى، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
طى دستورى، صدور مجوز شکار جدید براى اتباع خارجى 
را متوقف کرد. اما اینکه در سال جارى و با توجه به شیوع 
بیمارى کرونا، مجوزى براى شــکار اتباع خارجى صادر 
خواهد شد یا نه پرسشى است که پاسخ آن را گذر زمان 

تعیین خواهد کرد.

فراخوان شرکت هاى خارجى 
براى شکار در ایران!

2020 میالدى، 1399 خورشیدى و 1441 قمرى سال عجیبى است. سالى که 
کرونا به زمین و زمان رحم نکرده و بزرگ و کوچک را درگیر خود کرده است. 
سالى که قدرت هاى بزرگ دچار مشکالت اقتصادى شدند و کشورهاى کم 
توان، کم توان تر. سال عجیبى است. شاید خیلى ها منتظر دیدن گودزیال در 
شهرشان بودند تا این سال کامل شود. شاید هیچوقت دیگر شاهد این نباشیم 
که حسین شریعتمدارى، مسعود فراســتى و  «کیم جونگ اون» رهبر کره 

شمالى از طرف مقابل خود عذرخواهى کنند.
مدیرمسئول روزنامه «کیهان» از آیت  ا... سیستانى عذرخواهى کرده است. 
مسعود فراستى بابت اشتباهاتى که در خواندن «شاهنامه» در برنامه «کتاب 
باز» داشــته از مردم عذرخواهى کرد و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالى، 
بابت کشته شدن یکى از کارکنان شــیالت کره جنوبى به دست ارتش کره 

شمالى!
کمتر کســى به یاد دارد که مسعود فراســتى به دلیل اشــتباهش از کسى 

عذرخواهى کرده باشــد یا خواندن یادداشــتى از شــریعتمدارى با مضمون 
عذرخواهى و پشیمانى به دلیل نوشته اش براى ما دقیقًا مثل دیدن پرواز شتر 

است. داستان کیم جونگ هم که مشخص است.

شاخ هاى روى سرمان که از تعجب سبز شده است بخاطر قدرت فضاى مجازى 
است. فشار افکار عمومى در شــبکه هاى اجتماعى کار را به جایى رساند که 
حسین شریعتمدارى و مسعود فراستى تأکید مى کنم شریعتمدارى و فراستى، 
بابت کارى که انجام داده اند عذرخواهى کرده اند. البته دلیل عذرخواهى رهبر 
کره شمالى را نمى دانم. شــاید او از ترس جنگ و فشار خارجى از کره جنوبى 

عذرخواهى کرده است.
عذرخواهى کردن کار خوب و سختى است و باید از این افراد تقدیر کنیم اما 
باید قبول کرد اگر آن یادداشت و این فیلم در فضاى مجازى پخش نمى شد 

و جامعه مدنى به آن واکنش نشان نمى داد، شاهد عذرخواهى این دو نبودیم.
فضاى مجازى آینه است که بدون سانســور عیب هاى ما را نشان مى دهد. 
شــبکه هاى اجتماعى مى توانند به ایران کمک کند تا مسئ ولینى، مسئولیت 
پذیر داشته باشد. دیگر دوران گفتن و رد شــدن گذشته است. هر حرفى زده 
مى شود حتى در جلسات خصوصى ممکن است مورد قضاوت مردم در فضاى 

مجازى قرار بگیرد.

حاال دیگر منتظر پرواز شتریم!

 یک کارشناس حوزه اقتصاد سیاسى گفت: مباحث برداشت 
از یک میدان مشترك یک قرص نان نیست که بین خود 
و همسایه تقســیم کنیم که نه ما از گرسنگى بمیریم و نه 
همســایه، یک بحث ملى و تأمین کننــده نیاز یک ملت 
است و جایگاه آن در سطح جهانى و بازار انرژى دنیاست، 

شوخى بردار نیست.
صباح زنگنه درباره انتقادات به واگذارى فاز 11 پارس جنوبى 
به توتال فرانسه اظهار کرد: پشت استخراج و توسعه یک 
میدان در حد پارس جنوبى مباحث سنگین مالى و سیاسى 
بزرگ وجود دارد و به لحاظ فنى؛ تکنولوژى  و دستاوردهاى 

جدید براى حفارى افقى و عمــودى در عمق دریا در این 
حوزه نیاز است، فاز 11 هم که شرایط ویژه ترى دارد. باید 
بپذیریم که تکنولوژى برتر حوزه نفت در اختیار کشورهاى 
غربى است و با توجه به شرایط کنونى کشور و محدودیت ها 
شرکت هاى چینى و روسى هم با شرایط سخت ترى وارد 
پروژه هاى ایران مى شوند. شرکت هاى ایرانى نیز هر چند 
تجربیات خوبى به دســت آورده اند اما در مورد پروژه اى با 
شــرایط فاز 11 نه  امکانات الزم را دارند و نه به سرمایه و 
تکنولوژى برتر دسترسى دارند، بنابراین نه انتخاب اول که 

در آخرین مرحله انتخاب قرار مى گیرند./3038

در روزهاى اخیر یک فایل صوتى از یک فعال بازار سهام 
منتشر شــده که در آن پس از ادعاى «ریزش دستورى 
بورس»، از تصمیمات اخیر مثل ممنوعیت نوسان گیرى 
و ممنوعیــت معامــالت الگوریتمــى گالیه شــده

 است.
در این فایل صوتى که بین فعاالن بازار ســهام دست 
به دست شده اســت، این ادعا مطرح مى شود که «بازار 
دستکارى شده و بازیگران سهم ها خسته شده و دولت 

امان همه را بریده اســت و دولت به دنبال مفت خرى 
است». در این فایل گفته مى شود: «دولت با این اقدامات 

اشک همه را درآورده.»
کســى که در این فایل صوتى نظرات خــود را مطرح 

مى کند مى گوید در این مدت فقــط 130 هزار میلیارد 
تومان مفت خرى کرده اند. او مى گوید: «در این 20 سالى 
که در بازار هستم چنین دخالتى را در بازار ندیده ام که در 

دولت روحانى دیده ام.» 

معاون نظــارت بر اماکن عمومى پلیــس امنیت تهران 
بزرگ از کشــف محموله 13 تُ نى تنباکوى فاقد مصرف 

انسانى در دو انبار خبر داد.
سرهنگ نادر مرادى درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: 
مأموران معاون نظارت بــر اماکن عمومى پلیس امنیت 
تهران بزرگ موفق به کشــف محموله  13 تنى تنباکو و 
محتویات آن شدند که فاقد مصرف انسانى بود. متهمان 
این پرونده، تنباکوهاى درجه 3 را با مواد دیگرى همچون 
خاك مخلوط کرده و به آنها افزودنى اضافه مى کردند تا 

حجم تنباکوى مدنظر افزایش پیدا کند.

وى تصریح کرد: متهمان در گام بعدى با ترازو، تنباکوها 
را با اســتفاده از دســتگاه وکیوم، به صورت بسته هاى 
200 گرمى درآورده و آنها را داخل قوطى فاقد لیبل قرار 
مى دادند ســپس با توجه به طعم مدنظر، به قوطى لیبل 
زده و با پلمب کردن، قوطى ها را به قیمت 50 هزار تومان 

مى فروختند.
این مقام انتظامى خاطرنشــان کرد: متهمان هر بسته 
تنباکوى درجه 3 را به قیمت 50 هزار تومان مى خریدند 
و با اســتفاده از هر کدام از این بسته ها، ده قوطى تنباکو 

درست مى کردند.

چرا فاز 11 از ابتدا به ایرانى ها واگذار نشد؟

ماجراى فایل صوتى جنجال برانگیز 

مصرف کنندگان قلیان بخوانند!

  مصطفى داننده/ عصرایران |
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آخرین آمار ابتال به کرونا 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اعالم ابتال 
و بسترى 146 بیمار جدید مشکوك به کووید 19 به جز 
شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل در بیمارستان هاى 
اسـتان اصفهان در 24 سـاعت منتهى به روز سه شنبه 
گفت: در این بـازه زمانـى 118 بیمار با بهبـود وضعیت 

جسمانى ترخیص شدند. 

دلیل آمار باالى کرونا در 
خمینى شهر

معاون عمرانى استاندارى اصفهان گفت: با اشاره به تراکم 
جمعیت خمینى شهر اظهار کرد: خمینى شهر بیشترین 
تراکم جمعیت را در اسـتان دارد و باید زیرسـاخت هاى 
توسعه شـهرى در آن فراهم شـود. حجت ا... غالمى در 
خصوص گزارش پخش شده از شهرستان خمینى شهر 
گفت: متاسـفانه گزارشـات غلطى در خصوص بیمارى 
کرونا از شهرسـتان خمینى شهر پخش شـده است. اگر 
تعداد بیمـاران مبتال در خمینى شـهر آمـار باالیى دارد 
دلیلش تراکم جمعیت باالى شهرستان است که در کالن 

شهر اصفهان هم این میزان تراکم جمعیت را نداریم.

واژگونى خودروى مهاجران 
واژگونـى یـک دسـتگاه خـودروى سـوارى حامـل 
مهاجـران غیرقانونى خارجى دوشـنبه شـب در جاده 
شهرضا به اصفهان 13 مصدوم برجاى گذاشت. غفور 
راسـتین اظهار کرد: این حادثه ساعت 23 و 45 دقیقه 
در جاده شـهرضا به اصفهـان بعد از شـهرك صنعتى 
رازى رخ داد و سه دستگاه آمبوالنس از اورژانس پیش 
بیمارسـتانى و یک واحد امدادى از هالل احمر مهیار 
به محل حادثه اعزام شـدند. در این سـانحه رانندگى 
11 تبعه افغانستان، یک تبعه پاکستان و راننده ایرانى 

خودرو مصدوم شدند.

راه اندازى نیروگاه خورشیدى 
در بقاع متبرکه 

رئیـس اداره اوقاف و امـور خیریه خوانسـار از راه اندازى 
دو نیروگاه خورشـیدى در بقاع متبرکه خوانسار خبر داد. 
محمدحسین شفاعتى گفت: دو طرح نیروگاه خورشیدى 
در امامزاده احمد بـه مقدار 25 کیلووات و امامزاده سـید 
صالح به میزان 6 کیلووات در حال راه اندازى است. وى 
اضافه کرد: ارزش ریالى سرمایه گذارى در این دو پروژه 
460 میلیون تومان بوده است که همه این سرمایه گذارى 
را سـازمان اوقاف انجام داده و در آینـده نزدیک به بهره 

بردارى مى رسد.

الزام به رعایت استانداردها 
مدیر عامل شرکت گاز اسـتان اصفهان، با تأکید بر این 
که تمام پیمانکاران حاضر در این شرکت ملزم به رعایت 
اسـتانداردها و الزامات HSE در کلیه فعالیتها از جمله 
پروژه ها هسـتند، از اعطاى جوایز و تقدیرنامه به صورت 
سـاالنه به برگزیدگان شـرکت در ایـن حوزه خبـر داد. 
سید مصطفى علوى گفت: از چند سـال گذشته با پیاده 
سـازى سـامانه مدیریت رویداد و همـکارى و همراهى 
تمامى کارکنان شرکت، گزارشـات رویدادهاى شرکت 
دریافـت ثبـت و تحلیـل شـده و براسـاس آن اقدامات 
اصالحى مناسب تعریف و اجرا مى شود تا از حوادث آتى 

پیشگیرى گردد.

امضاء تفاهم نامه 
با هدف توانمندسـازى نیروى انسانى سازمان و استفاده 
از ظرفیـت ها و امکانـات طرفین تفاهـم نامه همکارى 
مشـترك اداره کل آمـوزش فنـى و حرفـه اى اسـتان 
اصفهان و سـازمان عمـران زاینده رود به مدت 3 سـال 
امضاء شـد.همکارى در نیازسنجى آموزشى و شناسایى 
مشـاغل اولویـت دار جهت اجـراى آمـوزش، برگزارى 
دوره هاى آموزشى  براسـاس نیازسنجى، تهیه و تدوین 
اسـتانداردهاى آموزشـى مرتبـط، صـدور گواهینامه با 
تأییدیه هاى آموزشـى جهـت قبول شـدگان در آزمون 
پایـان دوره و ... از جملـه تعهـدات اداره کل آمـوزش 

فنى و حرفه اى استان مى باشد.

خبر

ســالن اجتماعات و همایش هاى دانشکده هاى مهندسى 
عمران و مواد دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با حضور 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان و مسئوالن این 

شهرستان به بهره بردارى رسید.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد در مراسم 
گشــایش این ســالن ها گفت: به منظور توسعه فضاهاى 
خدماتى و رفاهــى و ایجاد محیطى پویــا و بنابر نیاز مبرم 
دانشــجویان، این دو دانشکده به ســالن اجتماعات براى 
برگزارى نشست هاى مختلف علمى، فرهنگى و دانشجویى، 
این سالن ها با اعتبارى بالغ  بر 5 میلیارد ریال احداث و مورد 
بهره بردارى قــرار گرفت. امیررضا نقش توســعه خدمات 

رفاهى براى دانشجویان با استفاده از ظرفیت هاى موجود را 
از رویکردهاى جدید مدیریتى این واحد دانشگاهى دانست و 
افزود: در رویکرد جدید مدیریتى این واحد دانشگاهى ارتقاى 
رضایت مندى دانشجویان همواره اولویت مهم و راهبردى 

بوده و راه اندازى این سالن ها در راستاى این راهبرد است.
وى تجهیز و راه اندازى این دو سالن را یکى از گام هاى بزرگ 
در راستاى خدمت رسانى به دانشجویان دانست و بیان کرد: 
تجهیز این سالن ها که مخصوص دانشجویان دانشکده هاى 
مهندسى عمران و مواد است، گام بزرگى است براى اینکه 
این دانشــجویان بتوانند در شــرایط بهترى به برگزارى 

نشست ها و جلسات علمى بپردازند.

مدیر آبفا خوانسار گفت: در ســال 96 میزان آب بدون 
درآمد در شهر خوانسار حدود 60 درصد بوده که این رقم 
در پایان سال 98 به 29 درصد رسیده و درصدد هستیم 
میزان آب بدون درآمد را تا پایان ســال 99 به حدود 25 

درصد در این شهرستان کاهش دهیم.
مهدى جهانگیرى با بیان اینکه در ســال 93 از ســوى 
شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور شهرستان خوانسار 
به عنوان پایلوت کشورى براى کاهش میزان آب بدون 
درآمد انتخاب شد افزود: به دنبال اجراى این طرح مقرر 
گردید گروهى از کشور ژاپن مطالعات کاهش آب بدون 
درآمد این شهرستان را در دســتور کار قرار دهند که به 

دلیل اعمال تحریم ها این طرح اجرایى نگردید، لذا مقرر 
شد با استفاده از ظرفیت و پتانسیل هاى داخلى این طرح 

عملیاتى گردد. 
وى تصریح نمود: از  ســال 96 تا کنــون، 12 کیلومتر 
اصالح و بازســازى شبکه فرسوده در دســتور کار قرار 
گرفت، همچنین1800 فقره کنتور فرسوده آب تعویض 
شــد و بیش از 776 فقره انشــعاب آب مورد اصالح و 
استانداردسازى قرار گرفت و اجراى این موارد، کاهش 
هدر رفت آب در شهر خوانسار را رقم زد. مدیرآبفا خوانسار 
طول شبکه توزیع آب در شهر خوانســار را حدود 128 

کیلومتر اعالم کرد.

کاهش 50 درصدى آب بدون 
درآمد در شهر خوانسار

بهره بردارى از 2 سالن همایش 
در دانشگاه آزاد  نجف آباد

مسائل حوزه برق شهرســتان مبارکه در جلسه اى با 
حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان، 
قائم مقام و مدیر برق شهرســتان مبارکــه، فرماندار، 

شهردار و نماینده این شهر در مجلس بررسى شد.
پس از ارائه گزارش مطالبات برق شهرســتان مبارکه 
توسط مهندس کریمى راد و تاکید مهندس عالقمندان، 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان مبنى بر 
وصول مطالبات شــرکت، مهندس هدایت، فرماندار 

شهرستان از پیگیرى مطالبات اداره برق از مشترکین 
بدحساب دولتى خبر داد. از دیگر موارد مطرح شده در 
این جلسه ایجاد روشنایى روبروى شهر ده سرخ، اصالح 
شبکه در بافت فرسوده شــهرى این شهرستان، برق 
رسانى به منطقه کارگاهى مشاغل مزاحم شهرى و ایجاد 
روشنایى در وسط معابر شهرى بود که مقرر شد پس از 
بررسى توسط کارشناسان اداره برق و در حد اعتبارات 

این شهرستان با مشارکت شهردارى به انجام برسد. 

بررسى مسائل حوزه برق مبارکه

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با 
بیان اینکه قیمت گذارى این کاال توسط مافیاى این 
حوزه انجام مى شود، گفت: برخى رسانه ها و سایت ها 
با اعالم قیمت هاى کارشناســى نشــده از مافیاى 

خودرو حمایت مى کنند.
مهدى قندى اظهار کرد: قیمت گــذارى خودرو در 
ایران توســط مافیاى این حوزه، با اعالم قیمت در 
برخى سایت ها انجام و در نهایت این قیمت ها مبناى 

بازار مى شود.
وى با بیان اینکه خرید خودرو حتى براى کارمندان 
دشوار شده است، افزود: واقعیت این است که مافیاى 

خودرو ماشین را گران و برخى شرکت ها و ارگان ها 
آن را خریدارى و دپو مى کننــد. در واقع زمانى که 
ورود 25 هزار خودرو به بازار اعالم مى شود، این کار 
در عمل صورت نگرفته بلکه به بهانه هاى مختلف 

خودروها دپو مى شود.
نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو اصفهان 
گفت: قیمــت انواع خودرو هر روز صبح در شــبکه 
تلویزیونى ایران کاال اعالم مى شود بدون آنکه مرجع 
رســمى این قیمت گذارى مشــخص باشد. اعالم 
قیمت ها توسط صدا و سیما تأثیر بسزایى در قیمت 

نهایى خودرو دارد.

قیمت گذارى خودرو توسط مافیا انجام مى شود

پیش از ظهر دیروز به فاصله 4 ســاعت ســه زمین لرزه 
بخش هایى از استان اصفهان را تکان داد. 

زمین لرزه اول که شدیدترین زلزله دیروز هم بود به بزرگى 
4/7 در مقیاس ریشتر و در عمق 10 کیلومترى زمین ساعت 
7 و 38 دقیقه، مرز اســتان هاى چهارمحال و بختیارى و 
اصفهان حوالى 18 کیلومترى ونک در شهرستان سمیرم 
را لرزاند. شــدت این زمین لرزه به حدى بود که در سمیرم 
و روستاهاى اطراف آن احساس شد. گزارش هاى رسیده 
از منطقه زلزله زده حاکى اســت برخى از اماکن مسکونى 
متحمل خســارت هایى در حد ترك برداشــتن دیوار و 

شکستن شیشه شده اند.
از آنجایى که جمعیت منطقــه زلزله زده 1505 نفر با 470 
خانوار و 12 روستاســت، بالفاصه ســتاد بحران در مرکز 
کنترل و هدایت عملیات سازمان امداد و نجات تشکیل و با 
هماهنگى هاى انجام شده، دستورات الزم براى اعزام دو 

تیم عملیاتى ارزیاب از نزدیکترین پایگاه استان چهارمحال 
و بختیارى شهرستان بروجن به منطقه وقوع زلزله صادر شد 
تا به بررسى خسارات احتمالى این زمین لرزه بپردازند. این 
در حالى است که ساعت 9 صبح دیروز، خبرگزارى «ایرنا» 
به نقل از مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان خبر 
داد که 10 گــروه عملیاتى و امــدادى در منطقه زلزله زده 
سمیرم اصفهان مستقر شده اند. منصور شیشه فروش به 
این خبرگزارى گفت: این گروه ها متشکل از نهادهاى هالل 
احمر، اداره هاى آب، برق، گاز و بنیاد مسکن در بخش ها و 
روســتاهاى مختلف حضور یافتند تا گزارش هاى خود را 
تکمیل کنند. وى ادامه داد: بنا به گزارش اولیه آنان خسارت 
جانى نداشتیم اما دیوار دست کم دو  باب منزل مسکونى و 

برخى پنجره هاى خانه ها ریخته است.
یک ســاعت بعد همین خبرگــزارى به نقــل از محمد 
خادم الشیخ، سرپرســت روابط  عمومى ســازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر اعالم کرد که با اعزام دو گروه 

ارزیاب سه نفره به محل وقوع زمین لرزه، در ارزیابى هاى 
اولیه مشخص شد این زلزله به جز ترك خوردگى بعضى از 
ساختمان ها و شکسته شدن شیشه هاى برخى از منازل 

خسارت مالى و تلفات جانى نداشته است.
اما آنطور که مرکز لرزه نگارى کشــور اعالم کرده است، 
ساعت 9 و 49 دقیقه روز گذشته یک بار دیگر زمین لرزه اى 
به بزرگى 2/8 در مقیاس ریشتر ونک را لرزاند. این زمین 
لرزه هم در عمق 10 کیلومترى زمین به وقوع پیوســت و 

خسارات جانى یا مالى بر جاى نگذاشت.
اما ســاعت 11 و 26 دقیقه، براى سومین بار در طول یک 
روز، بخشى از اســتان اصفهان لرزید. این بار کانون زلزله 
در شرق و شهرســتان خور و بیابانک بود. شدت این زلزله 
3/2 در مقیاس ریشتر و در عمق 8 کیلومترى زمین گزارش 
شده است. آنطور که گروه  ارزیاب اعزامى به منطقه زلزله 
زده گزارش کرده، ایــن زمین لرزه هم خســاراتى به بار 

نیاورده است.

3 زلزله در یک روز شرق و جنوب استان را تکان داد

لرزه بر تن اصفهان

مدیر دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل شرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: در حال حاضر تخریب 30 
ویال در حریم و بستر زاینده رود در منطقه وشمندجان 
باغبادران در حال اجرا است و پیش بینى مى شود، این 

کار تا اوسط هفته آینده به اتمام برسد.
احمدرضا صادقى در گفت وگو با «ایسنا» در خصوص 
آزادسازى روزهاى اخیر در حریم و بستر زاینده رود، 
اظهار کرد: این کار در ادامه طرح آزادســازى حریم و 
بستر زاینده رود در زمستان ســال 1397 و فروردین 
1398 در حال انجام است که متاسفانه سال گذشته به 
دالیلى همچون شیوع ویروس کرونا، مسائل اجتماعى 

و سیاسى و ... این طرح متوقف شد.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر تخریب 30 ویال 
در حریم و بســتر زاینده رود در منطقه وشــمندجان 
باغبادران در حال اجرا است، گفت: این ویالها تلفیقى 
از محوطه ســازى، حیاط و یا خود مجموعه ویالیى 

است.
مدیر دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل شرکت آب 

منطقه اى اصفهان با بیان اینکــه حتى برخى از این 
ویالها داراى سند، پروانه ساخت، و .... هستند، افزود: 
بیشتر این دخل و تصرفات در منطقه باغبادران متعلق 
به دهه 70 بود که در دهه 80 روند این تخلفات کاهش 
و در دهه 90 روند تخلفات، متوقف شد و بیشتر به سمت 

آزادسازى حریم و بستر زاینده رود پیش رفتیم.
وى تصریح کرد: این ویالها مربــوط به ارگان هاى 
خاصى نبوده و شخصى اســت، اما براى ادامه کار به 

برخى ویالهاى بخش حقوقى برمى خوریم.
صادقى با بیان اینکه طى چند ســال گذشته چه در 
باالدست، چه پایین دست و چه در محدوده سد زاینده 
رود آزادسازى هایى انجام دادیم، افزود: البته طى دو 
سال گذشته آزادسازى هایى به صورت موردى انجام 
شد، اما آزادسازى به شکل بازه اى، طولى و کنار هم 
در سال 1397 در جزیره مهربان، تخریب 30 محوطه 
ویالیى در اســفند ماه 1397 و تخریب 15 محوطه 
ویالیى در ســال 1398 در محدوده سد چم آسمان 

انجام شد.

30 ویال در باغبادران تخریب مى شود

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: ایمن سازى مجتمع هاى 
تجارى خیابان چهارباغ عباسى در دستور کار است، ما 

حکم پلمب پاساژها را گرفته ایم.
آتشپاد محسن گالبى صبح سه شنبه در نشست خبرى 
که به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش نشانى و ایمنى 
برگزار شد با بیان اینکه از ابتداى سال جارى 10 هزار و 
140 مورد حریق و حادثه در سطح شهر اصفهان اتفاق 
افتاده اســت، تصریح کرد: از این تعــداد 4248 مورد 

حریق و 5892 مورد حادثه بوده است.
وى با بیان اینکه روزانــه 1148 تماس با مرکز 125 
برقرار مى شــود، اضافه کرد: از ایــن تعداد 87 درصد 

تماس ها مزاحمت تلفنى بوده است.
گالبى با بیان اینکه طى یک ســال اخیر امدادگران 
سازمان آتش نشــانى اصفهان چهار هزار و 501 نفر 
را نجات داده اند، گفت: از این تعــداد 1961 نفر زن و  

2539نفر مرد بوده است.
وى با بیــان اینکه 20 درصد از نجــات یافتگان یک 
سال اخیر در اصفهان کودکان بودند، افزود: در حوادث 
امســال 163 کودك نجات یافتند؛ بیشترین حوادث 
مربوط به کودکان گیر کــردن آنها در خودرو و اماکن 
و گیر کردن دســت و پاى کودکان در میان اشیا بوده 

است.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه افزایش 18 درصدى 
مشاهده مار در اصفهان بوده ایم، اضافه کرد: همچنین 
در سال جارى شاهد ورود خفاش به منازل اصفهانى ها 
بودیم که بر اساس پژوهش ها مشخص شد که امواج 
مخابراتى عامل افزایش تعداد این پرنده ها در شــهر 

اصفهان شده است.

وى در خصــوص چرایى بــکار نگرفتــن زنان در 
آتش نشــانى اصفهان گفت: حدود 300 درخواست 
داشتیم که باید همه این افراد مورد ارزیابى قرار بگیرند 
و در آینده نزدیک تعــدادى از آنها را به عنوان همکار 

استفاده خواهیم کرد.
گالبى در پاسخ به سوالى مبنى بر اســتفاده از ربات 
در تشــخیص آتش ســوزى و پیدا کردن موجودات 
زنده گفت: هنوز در جهان دستگاهى در این زمینه به 
صورت عملى تولید نشده و تنها در حد فیلم بوده است 
اما براى اســتفاده از پهپادها پیگیرى هاى الزم را در 

دستور کار داریم.
وى در خصوص وضعیــت ایمنى انبــار مطبوعات 
اظهار داشــت: این انبار الیه مقاومتى در برابر حریق 
ندارد، ســاختمان فرسوده اســت، این محل قابلیت 
ورود خودروهاى آتش نشــانى را ندارد و باید این انبار 

جابجا شود.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 

شــهردارى اصفهان با بیــان اینکه حدود دو ســال 
است که شــبانه روزى بحث ایمنى بازار اصفهان را 
پیگیرى مى کنیم، ادامه داد: دادستان اصفهان در این 
زمینه همکارى بســیار خوبى داشته است اما هنوز به 
نتیجه نرســیده ایم. وى با بیان اینکه هر گونه حادثه 
آتش ســوزى در بازار اصفهان خطرناك است، افزود: 
کارگاه هاى طالسازى، فروشگاه هاى پوشاك و غیره 

در این زمینه بسیار آسیب زا است.
گالبى در خصوص ایمن سازى مجتمع هاى تجارى 
چهارباغ اظهار داشت: پاساژهاى ایفل، تخت جمشید، 
جعفرى و غیره همه نا ایمن اســت؛ مــا حکم پلمب 
پاساژها را گرفته ایم اما در حوزه اجرا با توجه به شرایط 

نامناسب اقتصادى دچار چالش هستیم.
وى گفت: همه مراکز پزشکى، بیمارستان ها، مدارس، 
اصناف و غیره موظف بــه دریافت تأییــد ایمنى از 
آتش نشانى هستند، همچنین بازدید ایمنى براى همه 

اصناف را رایگان در نظر گرفته ایم.

گرفتن حکم پلمب پاساژهاى چهارباغ

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
تعداد بیماران بدحال مبتال به کرونا و بســترى در 
بخش مراقبت هاى ویژه (ICU) در این استان به 
260 نفر رسید که زنگ خطرى براى افزایش مرگ 

و میرها در دو هفته آینده است.
تعداد بیماران بدحال مبتال به کرونا تا یک ماه گذشته 
کمتر از 200 نفر بود اما با شتاب گرفتن سرعت ابتال 
به این بیمارى در یک ماه اخیر، تعداد بیماران بدحال 

نیز افزایش یافت و به بیش از 200 نفر رسید.
آرش نجیمى در گفت و گو با «ایرنا» افزود: باال رفتن 
تعداد بیماران بدحال مبتال به کرونا که نیاز به بسترى 
شــدن در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان ها را 

دارند این خطر را گوشزد مى کند که ممکن است در 
یک یا دو هفته آینده با افزایش 1/5 تا 2 برابرى تعداد 

مرگ و میرها مواجه شویم.
وى تاکید کرد: تداوم روند افزایشــى تعداد بیماران 
بدحال مبتال به کرونا در استان اصفهان ممکن است 
در روزهاى آینده منجر به ایجاد صف انتظار شود و 
محدودیت هایى را براى سایر بیمارانى که به تخت 

آى سى یو نیاز دارند، ایجاد کند.
نجیمى با اشاره به اینکه نیاز به تخت آى سى یو براى 
بیماران مبتال به کرونا افزایش یافت، تصریح کرد: 
با وجودى که تعداد تخت هاى آى ســى یو محدود 
است اما ناچار هستیم بیشتر آنها را در اختیار بیماران 
بدحال مبتال به کرونا قرار دهیم. وى خاطرنشــان 
کرد: اگر در روزهاى آینده با تعداد بسیار بیشترى از 
بیماران بدحال مبتال به کرونا مواجه شــویم و تعداد 
تخت هاى آى سى یو موجود جوابگو نبود شاید ناچار 
به استفاده از تخت هاى بسترى عادى با اضافه کردن 
برخى تجهیزات به آنها شویم اما این موضوع نیاز به 
کارکنان و ارائه خدمات تخصصى دارد که مشکالت 
دیگرى را بویــژه در زمینه کمبود نیروى متخصص 

بوجود مى آورد.

زنگ خطر افزایش بیماران بدحال کرونایى
 در اصفهان 

مانى مهدوى
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«هنرى کویل» که این روزها براى نقش آفرینى در نقش «سوپرمن» شناخته مى شود، 15 سال پیش قرار بود  نقش «جیمز باند» را بازى کند 
که «دنیل کریگ» براى آن نقش انتخاب شد. حاال بعد از آنکه دنیل کریگ در پنج فیلم نقش این مأمور انگلیسى را بازى کرده و باید با نقش 

«جیمز باند» خداحافظى کند، کویل مى گوید که هنوز هم براى نقش «جیمز باند» حاضر است.
او در سن 22 سالگى براى نقش «جیمز باند» تست بازیگرى داده بود. تهیه کنندگان این فیلم قصد داشتند بعد از فیلم سینمایى «یک روز دیگر 
بمیر» با بازى «پیرس برازنان»، فیلم ســینمایى «جیمز باند» را ریبوت کنند و کویل براى «باند» جوان در نظر گرفته شده بود. اما «مارتین 

کمپل»، کارگردان فیلم معتقد بود که او براى این نقش از نظر جسمانى مناسب نیست.
«زمانى براى مردن نیست»، جدیدترین فیلم از شخصیت «جیمز باند» اســت و آخرین نقش آفرینى دنیل کریگ در لباس این نقش خواهد 
بود. به همین دلیل در روزهاى اخیر، شایعاتى در مورد جایگزین وى مطرح شده است و نام «تام هاردى» بیش از همه به گوش مى رسد. کویل 
تاکنون در فیلم هاى مطرحى مثل «مرد پوالدین» و «مأموریت غیرممکن-فالوت» بازى کرده و عده زیادى او را مناســب هفتمین فردى 

مى دانند که «جیمز باند» سینما مى شود.
او در این باره مى گوید: «اگر تهیه کنندگان این فیلم عالقه اى به انتخاب من داشته باشــند بدون تعلل این فرصت را مى پذیرم. اکنون هیچ 
چیزى مشخص نیست و باید ببینیم چه اتفاقى خواهد افتاد، اما بله من دوســت دارم نقش "جیمز باند" را بازى کنم و برایم بسیار 

مهیج خواهد بود.»
گفتنى است فیلم ســینمایى «زمانى براى مردن نیست» بیســت و پنجمین فیلم از 

مجموعه فیلم  هاى «جیمز باند»  در 20 نوامبر اکران خواهد شد.
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اعالم آمادگى 
«سوپرمن» براى ایفاى نقش 

«جیمز باند»

چاره اى نیســت حمید جبلى، جشــن تولد دوست ندارد. خوشــش نمى آید کسى 
غافلگیرش کند و برایش مهمانى تولدى ترتیب بدهد ولى به هر حال امروز 9 مهر 
ماه ســالروز تولد او است و 62 ســالگى خود را در روزگارى کرونایى آغاز مى کند؛ 
تولدى که البته آخرین تولد او در قرن حاضر اســت. اما حمید جبلى واقعًا چه کاره 

است؟
واقعیتش این است که پاسخ دادن به این پرسش چندان ساده نیست چون هنرمند 
مورد نظر ما که همچنان کودکى 62 ساله است، هنوز تصمیم نگرفته وقتى بزرگ 

شد، چه کاره شود و مسئله بعدى اینجاست که او بزرگ نمى شود!
این هنرمند شیرین و مصاحبه گریز، هم بازیگر است، هم کارگردان، هم صداپیشه 
است، هم عکاس، هم نقاش، هم مجسمه ساز است و هم اســتاد دانشگاه و البته 
نویسنده. شاید بهترین توصیف این باشــد که او کودکى کنجکاو است که به هر 
گوشه اى سرکى مى کشد و به هر تجربه اى دســت مى زند تا بخشى از این جهان 
شگفت انگیز را کشف کند. هنرمندى که همیشــه شاد و سرحال نیست و قرار هم 
نیســت هر زمان با او هم کالم شــدید، حتمًا قهقهه بزنید اما او مى تواند ساعت ها 

درباره طبیعت با شــما صحبت کند و چشــمتان را به چیزهایى بگشــاید که در 
زندگى عادى، خیلى آســان از کنارش مى گذرید. او به شما یاد مى دهد ما انسان ها 
هم بخشــى از این زندگى هســتیم، جزیى از کلى بزرگ تر و محور جهان هستى

 نیستیم.
این روزها که فکــر همه ما آنقدر درگیــر روزمرگى و کرونا و مســائل اقتصادى 
است، طبیعتًا گذر فصل ها براى مان کمرنگ شده و شــاید بد نباشد اینجا بخشى 
از صحبت هاى جبلى را در یکى از اندك گفتگوهایــش مرور کنیم: «ما مدام فکر 
مى کنیم محور جهان هستیم! یعنى این چون من هستم این خوب یا بد است و بدون 
من، مهم نیست فالن چیز باشد یا نه. وقتى در طبیعت هستى، احساس مى کنى من 
جزیى از این طبیعت هســتم. همانطور که رودخانه خشک مى شود و برگ درخت 
مى ریزد، حشره مى میرد و ... من هم روزى آمده ام و روزى هم خواهم رفت. مهم این 
است که همه با هم همزمان شده ایم که داریم یکدیگر را مى بینیم و این همزمانى 
هرگز تکرار نمى شود. وقتى نسیمى مى آید و بید مجنون آنگونه حرکت مى کند و 
کالغ ها صداکنان از سمت دیگرى مى روند و آدم فکر مى کند من چقدر خوشبختم 

که در چنین لحظه اى وجود دارم و از دیدن آن لذت مى برم!»

حمید جبلى 62 ساله شد

هنرمندى که 
همه تلخى ها را 
شیرین 
روایت مى کند

مسعود فراستى با اشاره به واکنش ها نسبت به اشتباه هایش در خواندن «شاهنامه» در 
برنامه «کتاب باز»، از مخاطبان این برنامه و شاهنامه دوستان عذرخواهى کرد.

به تازگى ویدیویى از اشــتباه هاى پرتعداد مسعود فراستى منتقد ســینما که به عنوان 
کارشناس ثابت هفتگى در برنامه «کتاب باز» حاضر مى شود، در فضاى مجازى منتشر 

شده است.
در این ویدیو فراستى در خوانش اشعارى از شاهنامه فردوسى، واژگانى چون «آویِزش» 
را به فتح ز تلفظ مى کند، «نخجیر» را با سکون به پایان مى برد، «بروپاى» را «بر او پاى» 
مى خواند که در اغلب موارد، باعث تغییر در معانى واژگان و گاه ابیات مى شود. همچنین 

چندین مورد از توضیحاتى که او درباره فرامتن شمارى از ابیات مى دهد، اشتباه است.
بسیارى از رسانه ها و کاربران شبکه هاى اجتماعى نسبت به این اشتباه ها واکنش نشان 
داده اند و ضمن انتقاد از این منتقد سینما، از مسئوالن تلویزیون خواسته اند از حضور افرادى 
به عنوان کارشناس استفاده کنند که در حوزه مورد بحث، تخصص داشته باشند. بسیارى 
گفته اند که یک منتقد سینما به صرف شهرت، نباید به عنوان کارشناس حوزه کتاب در 

تلویزیون دعوت شود.
مسعود فراستى، منتقد سینما و کارشناس «کتاب باز» در قسمت جدید این برنامه با اشاره 

به اشتباه اخیر خود گفت: گفتند فراستى «شاهنامه» را بد خوانده است. اینکه «شاهنامه» 
را دوست داشته ولى بد خوانده، بدتر هم مى شود. از تمام شاهنامه دوستان، همه بزرگان 
و همه مخاطبان «کتاب باز»، عذر مى خواهم. وى تأکید کرد: آدمى که 30 ســال است 
نعره مى زند «فرم»، چرا در خواندن «شاهنامه» فرم بلد نیست؟ پس باید به او یک نمره 

صفر بدهیم.
این منتقد سینما درباره کارشناســى خود در «کتاب باز» که مورد انتقادهایى قرار گرفته 
است، بیان کرد: میدان شعر کالسیک ایران، میدان فراستى نیست پس نباید بیاید در این 
مدیوم. من باید بدانم که کجا میدان من نیست و کجا باید در آن میدان شاگردى کنم و 

شاگردى مى کنم.
وى افزود: من نه تنها حرف هاى دوستان را روى سرم مى گذارم، بلکه حرف هاى دشمنانم 

را هم روى سرم مى گذارم.
مسعود فراستى در پایان اظهار کرد: اگر فردوسى را دوست دارم -که روى سرم جاى دارد 
و سند هویت ملى من است- حق کوچک  ترین اشتباهى ندارم. یک بار دیگر از مخاطبان 

«کتاب باز» معذرت مى خواهم./3031

کارشناس «کتاب باز»  براى اشتباه خواندن «شاهنامه» عذرخواهى کرد

فراستى: به خودم نمره صفر مى دهم

سحر زکریا، بازیگر کشورمان در پى انتشــار متن گالیه اش نسبت به مهران مدیرى در خصوص 
شش سال بیکارى و خانه نشین شدنش، در یک گفتگوى تلفنى تازه گفت: «من را آقاى مدیرى،  
سحر زکریا نکرد، قبل از اینکه با ایشــان کار کنم ده ســال فعالیت هنرى داشتم، به من عده اى 
مى گویند که استعداد نداشتى، مى خواهم بدانم در سینماى امروز چند درصد از آدم ها استعداد دارند 
و کار مى کنند و اگر هم بنده استعداد نداشتم هم شما آقاى مدیرى را زیر سئوال مى برید و به ایشان 

توهین مى کنید.»
سحر زکریا در ادامه گفت: «شــما ما را زنده به گور کردید. مى دانید از نظر روانى با کسى که شش 

سال در خانه اســت چه اتفاقى مى افتد؟ 
وقتى قرار اســت بازیگرهاى ما از تیک 
آبى اینستاگرامشان شــناخته شوند، من 
چه مى توانم بگویم؟ شاید ما دیگر در حد 
آقاى مدیرى نیستیم، هر چند مى دانم که 
او تعهد ندارد براى همیشه به گروه ما کار 
بدهد. ســحر زکریا در آخــر گفت: آفتابه 
دســت گرفتن و زیرپوش پوشیدن را در 
فیلم هایمان باید تعطیل کنیم، شما با نسل 
جدید چه مى کنید؟ من مى گویم شــما 

اختالسگر روح مردم هستید.»
در همین حال پس از انتشــار پست سحر 
زکریا در انتقاد به بى توجهى مهران مدیرى 
به او و کم کار شدنش، بهنوش بختیارى در 
یک استورى اینستاگرامى، واکنشى تند و 

تیز به او نشان داد.
بهنوش بختیارى نوشــته است: «روزى 
که زیرآب همکارانتــان را مى زنید که جز 
خوبى براى شــما کارى نکرده اند، منتظر 

قانون کائنات باشــید؛ اتفاقًا من هم تو کارهاى این کارگردان عزیزمان نیستم، ولى گله اى ندارم، 
ایشان مختار هستند که من را انتخاب کنند یا نه، ولى این نامردى است که بعضى ها هرچه که دارند 
از ایشان است، بعد مى آیند مى گویند چون با این کارگردان کار کردیم کم کار شدیم. از هر دستى 

بدهى، از همان دست مى گیرى.»
ســحر زکریا با بازى در مجموعه تلویزیونى «در پناه تو» (در نقش دخترعموى رامین) وارد دنیاى 
بازیگرى شد. ســپس توانایى خود را با بازى در نمایش ها و تله تئاترهاى مختلف آزمود. اما شاید از 
بازى در فیلم «مردى از جنس بلور» بود که دیده شد و بار دیگر به تلویزیون بازگشت و نقش هاى 

نه چندان مهمى در چند مجموعه بازى کرد.
بازى در نقش «همسر رابین هود» در مجموعه طنز «قطار ابدى» تا حدودى او را به شهرت رساند، 
اما شاید او با برنامه طنز «پاورچین» بود که هم استعدادهاى نهفته بازى در نقش کمدى خود را بروز 

داد و هم توانست به محبوبیت دست یابد.
سحر زکریا کار خود را با بازى در مجموعه هاى تلویزیونى مهران مدیرى مانند «پاورچین» و «مرد 

دوهزارچهره» ادامه داد و در مجموعه ویدیویى «قهوه تلخ» نیز  بازى کرده است./3030

ادامه ماجراى انتقادات سحر زکریا 
از مهران مدیرى

محمد فیلى پیرامون آخرین فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفــت: در حال حاضر در 
شهر گرگان اســکان دارم، طى ماه گذشته 
براى بازى در ســریال «رعد و برق» جلوى 
دوربین بهروز افخمى رفته ام و به امید خدا تا 

ماه آینده نیز درگیر این اثر هستم. 
وى درباره کیفیت سریال تازه بهروز افخمى 
افزود: مگر مى شود که افخمى اثرى را بسازد 
و آن اثر بــد از کار در بیاید، وى به شــدت 
کارگردان دقیق، با نبوغ و منظمى اســت، بر 
تمامى بخش هاى کار مسلط است و مطمئنم 
که «رعد و برق» هم اثرى با کیفیت خواهد شد.
بازیگر سریال «مختارنامه» ادامه داد: فیلمنامه 
«رعد و برق» به شــدت متفاوت است، اثر 
درونمایه بســیار قوى دارد  و روایتى از سیل 
سال گذشته و تأثیرش بر زندگى یک روحانى 
است، به شــخصه تاکنون نقشى اینچنین 
بازى نکرده بودم، هرچند نقش چالش هاى 
فراوانى دارد اما من به عنوان بازیگر تشــنه 

همین چالش هاى تازه هستم. 
این بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر درباره 
بازى خود در سریال «سلمان فارسى» گفت: 
پروژه «سلمان فارسى» اتفاقى 12 ساله است 
و بعید مى دانم تا دو سال آینده جلوى دوربین 
میرباقرى بروم، البتــه حضورم در اثر قطعى 
شده اما همچنان در انتظار خبر از سوى عوامل 

پروژه هستم. 
وى در همین راستا افزود: «سلمان فارسى» 
یکى از بــه یادماندنى ترین پــروژه هاى 
تلویزیون از تاریخ تأسیســش خواهد بود، 
پروژه اى بزرگ که قطعاً مى تواند در عرصه 
بین المللى هم موفق شود. «سلمان فارسى» 
تبدیل به فخر تلویزیون خواهد شــد، این 
سریال بزرگ، پرلوکیشن و عظیم خواهد بود. 
فیلى درباره نقش خود در ســریال «سلمان 
فارسى» خاطرنشان کرد: هنوز نقش من در 
این سریال مشخص نشده اما واقعاً نمى دانم 
میرباقرى چه آشى براى من پخته است، واقعاً 
امیدوارم که این بار نقش منفى نداشته باشم 
اما طبیعتاً مثل همیشه به انتخاب میرباقرى هر 

چه باشد اعتماد دارم. 

بازیگر «سلمان فارسى»: 

نمى دانم میرباقرى 
چه آشى براى من

 پخته است

فیلم سینمایى «مجبوریم» پنجمین ساخته رضا درمیشیان در سى وسومین دوره فستیوال فیلم توکیو رونمایى خواهد شد.
فستیوال بین المللى فیلم توکیو (TIFF) یکى از  معتبرترین جشنواره ها و مهمترین جشــنواره  فیلم آسیاست که هرساله در توکیو ژاپن 
برگزار مى شود که در این دوره میزبان «مجبوریم» پنجمین فیلم ســینمایى رضا درمیشیان کارگردان فیلم هاى «عصبانى نیستم!» و 

«النتورى» است. 
«مجبوریم» پربازیگرترین و پر لوکیشن ترین فیلم درمیشیان است که فیلمبردارى آن طى سه ماه در صد لوکیشن در تهران انجام شده 

که از این میان بخش عمده اى از آن در جنوب شهر تهران فیلمبردارى شده است.
سى وسومین جشنواره فیلم توکیو از تاریخ 31 اکتبر تا 9 نوامبر (10 تا 19 آبان) در ژاپن برگزار مى شود. 

فاطمه معتمدآریا، نگار جواهریان، پارسا پیروزفر، بهمن فرمان آرا، پردیس احمدیه، مجتبى پیرزاده، بابک کریمى، همایون ارشادى و پریوش 
نظریه از بازیگران این فیلم هستند  و سازنده موسیقى آن کیهان کلهر است.

رونمایى از فیلم جدید معتمدآریا، جواهریان 
و پارسا پیروزفر در توکیو 

  ندا آل سید طیب / خبرگزارى ایسنا |

  مصطفى قاسمیان/ خبرگزارى صبا  |
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پیام نیازمند،گلر جوان سپاهانى ها که همچنان رکورددار تاریخ 
دقایق گل نخوردن در فوتبال ایران اســت، در مصاحبه اى 
مفصل در استودیوى «آنتن» در مورد موضوعات مختلفى 
صحبت کرد و تأکید کرد که پس از یک مسابقه دیگر شرایط 
تیم از نظر روانى به حالت سابق بازنگشت. بخش هایى از این 

مصاحبه را مى خوانید.

رکورد تاریخ مسابقات لیگ برتر را در 
دیدار هفته نهم برابر سایپا جابه جا کردى 
و از حسین حسینى گرفتى. در مورد این 
رکورد و حس و حالى کــه از ثبت این 

رکورد دارى بگو؟
بله این یک حس وصف ناپذیر اســت. نمى توانم حسم را 
توصیف کنم ولى این رکورد تنها براى من هم نیست و براى 
تمام بازیکنانى است که در ثبت این رکورد سهیم بودند. این 
رکورد به اسم سپاهان است. خیلى خوشحالم تیمى که در نیم 
فصل اول داشتیم به این رکورد رسید. هواداران سپاهان لیاقت 
این را داشتند که این رکورد به نامشان ثبت شود. همه از این 

رکورد احساس غرور مى کنیم.
رکوردت از دقیقه 5 هفته بیست و نهم 
لیگ هجدهم بود تا دقیقه 45 دیدار هفته 

نهم لیگ نوزدهم. 940 دقیقه؟
بله رکورد فوق العاده اى بود و امیدوارم تا سالیان سال باقى 

بماند. 
چه بالیى بر سر تیم منسجم سپاهان آمد 
که در نیم فصل اول نمایش هاى خیلى 

خوبى ارائه مى کرد؟

فکر مى کنم حالت روحى و روانى و نگرشى بچه هاى تیم در 
نیم فصل اول فوق العاده بود و همه به قهرمانى تیم امیدوار 
بودیم. خوب نتیجه مى گرفتیم و از همه مهمتر از همه گل 
نمى خوردیم. ما ده یــازده هفته فقط یک گل خوردیم. ولى 
خب با شروع نیم فصل دوم همه چیز متفاوت شد. تیم نتیجه 
نمى گرفت و امتیازهاى مفت بیش از حدى را از دست دادیم. 
بازى هاى بیرون از خانه را نمى بردیم. وضعیت اعتماد به نفس 
تیم افت مى کرد و بازى به بازى بدتر مى شد متأسفانه. یک 
مقدار بدشانسى و تصمیمات داورى هم در این اتفاقات دخیل 
شد ولى مى شد که این مشکالت را حل و فصل کرد. ما در 
بدبینانه ترین حالت ممکن هــم فکر نمى کردیم که پنجم 
بشویم. فکر مى کنم آخرین مرتبه اى که ما یک بازى بیرون 
از خانه را بردیم به هفته ششم هفتم بازمى گردد که تیم گل 
گهر را در سیرجان شکست دادیم. ولى تیمى که مى خواهد 
قهرمان شــود، این آمار اصًال برایش قابل قبول نیســت و 
عملکردمان اصًال قابل دفاع نیست. تنها حسرتى که براى همه 
ما باقى ماند، این بود که این تیم به چیزى که لیاقتش را داشت، 
نرسید. باید مى رسیدیم و تالش زیادى کرده بودیم و هنوز 
هم که هنوز است حسرت فرصت هایى را مى خوریم که از 
دست دادیم ولى دیگر زمان گذشته و امیدوار هستیم به آینده.

دلیل اصلى ایــن اتفــاق و این افت 
چه چیزى بود. مى خواهم این ســئوال 
را بپرســم که حاضر نشــدن مقابل 
پرســپولیس چقدر در این افت تأثیر 

داشت؟ 
فکر مى کنم بیشتر از مسائل فنى بعد روحى و روانى خیلى 
تأثیرگذار بود و بازى پرسپولیس مزید بر علت شد براى تیم 

ما. بازى با پرسپولیس دیدارى بود که با آن مى توانستیم 
به لیگ برگردیم. حتى اگر به زمین مى رفتیم و بازى 
مى کردیم و مــى باختیم، اینقــدر از نظر روحى و 
روانى روى ذهن ما تأثیر نمى گذاشت و مى گفتیم 
رفتیم، بازى کردیم و باختیــم. ولى این اتفاقات 

باعث شد پرسپولیس خودش را از ما جدا کند. 
نوش جانشان. 3 امتیاز از ما کم شد و به آنها 

اضافه شد. ما خیلى به آن بازى امیدوار 
بودیم. در آن مقطــع از بازى هاى 

آسیایى بازگشته بودیم و نسبت 
به سایر نمایندگان ایران، 

ه نتایج بهترى کسب  د کر
از دو بازى بودیم. ما 3 امتیاز 

و شرایط بهترى گرفته بودیم 
دیــدگاه ما ایــن بود که داشتیم. 

پرسپولیس را در آزادى شکست 
بودیم و این امکان وجود دارد که داده 
نها  را در اصفهان هم شکست بدهیم. خب آ

یکسرى مسائل دست به دست هم داد و 
بازى 3 بر صفر شد. این اتفاقات خیلى از نظر 
روحى و روانى روى کادر فنى تیم ما و بازیکنان تأثیرگذاشت 
و نه تنها تیم ما که ســایر تیم هاى لیگ هم از این موضوع 
ضرر کردند و روى آنها تأثیر گذاشــت. دو سه روز بعد از این 
بازى بود و در حال تمرین بودیم ولى نمى توانستیم درست و 
حسابى تمرین کنیم و وقتى امیرخان این موضوع را دید و دید
 بچه ها بد تمرین مى کنند، با عصبانیت تمرین را تعطیل کرد. 
بعد با همین حالت به بازى ذوب آهن رفتیم که آنجا هم دقیقه 

90 گل خوردیم و 2 امتیاز مفت را از دست دادیم. بعد هم که 
بازى ها تعطیل شد و اختالفمان زیادتر شد. ما با 10 امتیاز 
اختالف به تعطیالت رفتیم و به همین دلیل مى گویم که این 
تیم از نظر فنى خیلى ویژگى داشت و مى توانست بهتر باشد 
و ارزش هاى خیلى بیشترى داشت، ولى بعد روحى و روانى 
روى تیم ما خیلى تأثیر گذاشت. حتى بعد از وقفه دوسه ماهه 
بخاطر کرونا باز هم تأثیرش بود. باز هم بازى هاى بیرون از 
خانه را نتوانســتیم ببریم و امتیازات مفتى را در خانه مقابل 
پارس جنوبى جم و نساجى از دست دادیم. همه چیز دست به 
دست هم داد. توپ هایمان گل نمى شد. اشتباهات داورى و 

درنهایت سهمیه نتوانستیم بگیریم.
 در مورد بازى پرسپولیس زیاد صحبت 
شده. این بازى در روزهاى ابتدایى کرونا 
بود و شاید کسى نمى دانست که چقدر 
قضیه جدى است، آیا ناگفته اى از 

آن روز مانده است؟ 
این هم از شانس بد ماست. پنجم 
ششم اسفندماه است و کرونا از 
خیلى وقت پیش وارد شده است. 
دو ســه روز قبل از بازى رسمًا 

که کرونا وارد ایران شــده است. اعالم شد 
این جمعیت که چهارباغ و ســى و سه پل را بسته است، اگر 
مى دانست کرونا چقدر جدى است، اصًال مقابل هتل جمع 
نمى شد. براى هواداران سپاهان این بازى خیلى مهم است. 
شما اگر در اصفهان باشید، متوجه مى شوید که بازى سپاهان 
با استقالل و پرسپولیس برایشان متفاوت است و دوست دارند 
حمایتى سى چهل هزار نفره از تیمشان داشته باشند. به همین 
دلیل توى کتشان نمى رفت که این بازى بدون هوادار برگزار 
شود. این هم شــانس ما بود. اگر یک بازى دیگر بود، قبول 
مى کردند. چون سالمتى خودشان بود. استارت بازى نکردن 
از همینجا زده شد. بازیکنان خیلى دیر به استادیوم رسیدند. 
بازیکنان با ضعف و ناراحتى به استادیوم رسیدند، چون دیدند 
که چطور هواداران را پراکنده کردند. دیگر بقیه اتفاقات قبًال 
در موردش صحبت شده است. همه چیز دست به دست هم 

داد تا بازى انجام نشود.
روى تاوارس پس از شش سال حضور 
در کنار امیرقلعه نویى و ایران، پس از 
کرونا دیگر به ایران بازنگشــت. او با 
تونى اولیویرا به ایران آمد و در تراکتور، 
ذوب آهن و ســپاهان بــا قلعه نویى 

همکارى کرد. فکر مى کردى دیگر به 
ایران بازنگردد، چون خیلــى هم با او 

دوست بودى؟
خیلى دوست و رفیق بودیم. خیلى از نظر فنى و حتى کاراکترى 
(شخصیتى) فوق العاده است. روى، واقعًا فوق العاده است. 
جاى خالى او در فوتبال ما خیلى احســاس مى شود و خیلى 
به گلرهاى ما کمک کرد. ولى به هر حال اتفاقاتى افتاد که 
تصمیم گرفت دیگر برنگردد و کرونا هم یکى از اصلى ترین 
دالیلش بود. االن هم در امارات اســت و بــراى او آرزوى 

موفقیت دارم. 
رفتن او مصادف شــد با هجمه اى که 
رســانه هاى اصفهانى علیه او ایجاد 
کردند و در رسانه هاى خود اعالم کردند 
که او قصد دارد پیام را به فوتبال پرتغال 
ترانســفر کند. آیا ایــن موضوع دلیل 

رفتنش بود؟
خب این بحث واقعاً مطرح نبــود. روى اول فصل که با من 
صحبت کرد، گفت هدفت چیست. گفتم من خیلى دوست 
دارم بعد از اینکه در ایران مطرح شدم به فوتبال اروپا بروم. به 
هر حال او هم دوست هاى خوبى در فوتبال پرتغال دارد که 
مربى گلرها در سوپرلیگ پرتغال هستند. مدیربرنامه هایى را 
مى شناسد که با او دوست هستند. من را با آنها ارتباط داد و آنها 
تعریف و تمجید زیادى از من مى کردند. هم روى (تاوارس) 
و هم تکسیرا به من خیلى امیدوارى داده بودند که شرایطت 
مناسب اســت. به هر حال با چند روزنامه معتبر پرتغالى هم 
صحبت کرده بودند و شــناخت خوبى نســبت به وضعیت 
من در پرتغال ایجاد شــد. ولى خب کرونا که آمد، شــرایط 
تغییر کرد. بندى که من براى جدایى داشتم، تاریخ محدودى 
داشت. من مى توانستم با پرداخت مبلغى جدا شوم ولى کرونا 
شرایط اقتصادى باشــگاه ها را تغییر داد و مى دانید که در 
دوران کرونا باشگاه هاى پرتغالى با مشکالت مالى زیادى 
مواجه شــدند. به هر حال در این شرایط ســعى مى کنند 
روى گلر از آسیا ســرمایه گذارى نکنند. با این سختى ها باز 
اگر بازیکن آزاد بودم، جدا مى شــدم و انتقال انجام مى شد. 
االن ولى خیلى مشکل اســت. وضعیت بازیکن ایرانى در 
بازار اروپا خیلى خوب نیســت. باز مهــدى طارمى و چند 
بازیکن دیگر مثــل جهانبخش در فوتبــال اروپا خوب کار 
مى کنند و درهــا را باز مى کنند؛ با ایــن حال، جلوى زمین 
خیلى راحت تر است و عقب زمین و جذب دروازه بان سخت

 است.

سرمربى سپاهان نشستى با مربیان تیم هاى پایه داشت.
به گــزارش روابط عمومى باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان، 
سرمربیان تیم هاى پایه فوتبال این باشــگاه با محرم نویدکیا 

دیدار و نشستى را برگزار کردند.
با توجه به اعالم هــاى مکرر و دیدگاه ســرمربى تیم فوتبال 
بزرگســاالن در نگاه ویژه بــه محصوالت آکادمى باشــگاه، 
سرمربیان تیم هاى پایه ضمن قدردانى از نویدکیا به دلیل این 
رویکرد، براى همکارى با وى در این حوزه و معرفى ستاره هاى 
طالیى جوان، اعالم آمادگى کردند و نویدکیا نیز از نقطه نظرات 

آنان استقبال کرد.
محرم نویدکیــا که خود از محصوالت آکادمى باشــگاه فوالد 
مبارکه سپاهان است با تأکیدهاى چند باره خود از اینکه بازیکنان 
تیم هاى پایه را به طور مرتب رصد مى کند باعث روحیه بخشى 
و ایجاد تحرك و شادابى بیشتر در تیم هاى پایه باشگاه شده تا 
دست اندرکاران آکادمى بتوانند دور جدیدى از معرفى ستاره هاى 

جوان به فوتبال ایران را استارت بزنند.

معراج اسماعیلى دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال 
ذوب آهن با مدیران باشگاه اراکى به توافق دست یافت.
چند روز پیــش بود که خبــر انتقال ســجاد بیرانوند 
گلر فصل گذشــته آلومینیوم اراك که بــا این تیم به 
لیگ برتــر راه یافت، بــه تیم فوتبال بادران منتشــر 

شد.

رسول خطیبى و مدیران باشــگاه آلومینیوم اراك که 
کار خود را چــراغ خاموش براى حضــور قدرتمندانه 
در لیگ برتر دنبال مى کنند، طى روزهاى گذشته براى 
تقویت پســت دروازه بان، مذاکراتى جدى را با معراج 
اسماعیلى، دروازه بان ذوب آهن و تیم امید ایران انجام 
دادند و در نهایت روز گذشته این مذاکرات که طوالنى 

هم شده بود، به توافق انجامید.
معراج اســماعیلى فصل گذشــته با اعتمــاد علیرضا 
منصوریان به نفر اول خط دروازه سبزپوشان اصفهانى 
تبدیل شد و توانســت نمایش خوبى در بازى هایى که 
فرصت به او رســید ارائه کند. ایــن دروازه بان جوان 
با مهار ســه پنالتى و ثبت کردن چندین کلین شیت، 

نقش تأثیرگذارى در بازى هایى که انجام داد، ایفا کرد 
و حاال رســول خطیبــى امیــدوار اســت او بتواند به 
خوبى از دروازه آلومینیوم در لیگ بیســتم حراســت

 کند.
البته عبــدا... ناصرى دیگــر دروازه بــان تیم فوتبال 

آلومینیوم در لیگ بیستم خواهد بود.

 روزبه چشــمى، مدافع تیم فوتبال اســتقالل که قبل از شــروع لیگ 
قهرمانان آســیا، قراردادش را با اســتقالل تمدید کرده بود، در آستانه 

پیوستن به ام صالل قطر قرار دارد.
این بازیکن که روى گل دوم پاختاکور ازبکستان به استقالل در مرحله 
یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا مقصر بود، در تست هاى پزشکى 
ام صالل شــرکت کرده و در صورت موفقیت قــراردادش را با این تیم 

قطرى امضا خواهد کرد.
شاید جدایى بازیکنان با داشتن پیشنهاد خارجى عرف باشد، اما بازیکنى 
که قراردادش را در نقل و انتقاالت تمدید کرده، عجیب است که به راحتى 

مى تواند راهى تیم دیگرى شود.
خبر مى رسد که دو بازیکن دیگر اســتقالل نیز پیشنهاد خارجى دارند 

و خواستار جدایى شــده اند. هر دو بازیکن نیز 
به تازگى قراردادشــان را تمدید کرده اند. سایر 

بازیکنانى که قراردادشــان را تمدیــد کرده اند، در 
بندهاى قراردادشان آمده که اگر پیشنهاد خارجى داشته 

باشند، هر زمان مى توانند جدا شوند.
به نظر مى رسد بحث تمدید قراردادها از سوى بازیکنان یا باشگاه بیشتر 
شبیه شو بوده، چرا که بازیکنان به راحتى جدا مى شوند و مشخص نیست 

از انتقالشان پولى نصیب باشگاه مى شود یا نه.
على کریمى، تنها بازیکنى بود که پس از پایان قراردادش اعالم کرد که 
قصد بازى در خارج از کشور را دارد و در حال حاضر نیز در ترکیه به سر 

مى برد تا مذاکراتش را با تیم خواهان خود نهایى کند.

على منصــور بعد از طى حواشــى طوالنى ســرمربى تراکتور 
1400 شده است. او در دو گفتگوى خود با رسانه رسمى تراکتور
 قول جذب بازیکنان تاپ لیــگ را داده بود. اما تا به حال خبرى 
از وعده هاى او نشده و به همین دلیل موج نگرانى در صفحات 

مجازى هواداران دیده مى شود.
هواداران تراکتور در خوشبینانه ترین حالت، خودشان را با محرمانه 
بودن توافقات توجیه مى کنند و تجربه جذب محرمانه سه کاپیتان 
را دلیلى بر این رؤیاپردازى ها مــى دانند. اما عده اى  روزهاى پر 

اضطرابى را طى مى کنند.
مصاحبه محمدرضا زنــوزى در رادیو ورزش نیز نشــان داد که 
تراکتور همچنــان در کماى افزایش بى رویــه قیمت بازیکن 
فــرو رفته اســت و آینــده فوتبال ایــران را چندان مناســب 
نمى داند. مالــک متمول هنوز تــن به این مبالغ افســانه اى 
نداده است. در روزهاى آینده مشــخص خواهد شد که آیا واقعًا 
تراکتورى ها در مذاکرات خود محرمانه عمل کردند و به قول على 
منصور مهره هاى آس را رو خواهند کرد و یا اضطراب و نگرانى 

هواداران رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.

اکبر صادقى و امین قاسمى نژاد در 
فهرست جذب رحمان رضایى قرار دارند.

 امین قاســمى نژاد و اکبر صادقى، دو بازیکن 
کلیدى فصل گذشته شهر خودرو که عملکرد خوبى 

در ترکیب این تیم داشتند مورد توجه ذوب آهن قرار دارند 
و باشگاه با نظر مثبت رحمان رضایى مشغول مذاکره براى جذب 

این دو بازیکن است.
رضایى که از عملکرد باشــگاه در نقل و انتقاالت رضایت 

نداشت درخواست جذب این دو بازیکن را داده است و 
باید دید آیا باشگاه موفق به جذب آنها مى شود 

یا نه.

زىبا پرسپولیس دیدارى بود که با آن مى توانستیم 
گ برگردیم. حتى اگر به زمین مى رفتیم و بازى 
مــى باختیم، اینقــدر از نظر روحى و کردیم و
ى روى ذهن ما تأثیر نمى گذاشت و مى گفتیم 
م، بازى کردیم و باختیــم. ولى این اتفاقات 

ث شد پرسپولیس خودش را از ما جدا کند. 
3شجانشان. 3 امتیاز از ما کم شد و به آنها 

ه شد. ما خیلى به آن بازى امیدوار 
از بازىهاى م. در آن مقطــع

یى بازگشته بودیم و نسبت 
ایر نمایندگان ایران، 

ه ج بهترى کسب  د کر
از دو بازى 3م. ما 3 امتیاز 

شرایط بهترىه بودیم و
دیــدگاه ما ایــن بود که تیم.

پرسپولیس را در آزادى شکست 
بودیم و این امکان وجود دارد که 
را در اصفهان هم شکست بدهیم. خب 
یکسرى مسائل دست به دست هم داد و 
3بازى 3 بر صفر شد. این اتفاقات خیلى از نظر 
ى وروانى روى کادر فنى تیم ما و بازیکنان تأثیرگذاشت 
تنها تیم ما که ســایر تیم هاى لیگ هم از این موضوع 
 کردند و روى آنها تأثیر گذاشــت. دو سه روز بعد از این 
 بود و درحالتمرین بودیمولىنمى توانستیم درست و
بىتمرین کنیم و وقتى امیرخان این موضوعرا دید و دید
ها بد تمرین مى کنند، با عصبانیت تمرین را تعطیل کرد. 
 همین حالت به بازى ذوب آهن رفتیم که آنجا هم دقیقه 

بازى ها تعطیل شد و اختالفمان
اختالف به تعطیالت رفتیم و بهه
تیم از نظر فنى خیلى ویژگى داش
و ارزش هاى خیلى بیشترى داش
روى تیم ما خیلى تأثیر گذاشت.
بخاطر کرونا باز هم تأثیرش بود
خانه را نتوانســتیم ببریم و امتیا
پارس جنوبى جم و نساجى از دس
دست هم داد. توپ هایمان گلن
درنهایت سهمیه نتوانستیم بگیری
 در مورد بازى پرس
شده. این بازى در
بود و شاید کسى
قضیه جدى
آن روز ما
این هم
ششم
خیلى
دو س

که کراعالم شد 
این جمعیت که چهارباغ و ســى
مى دانست کرونا چقدر جدى اس
نمى شد. براى هواداران سپاهان
شما اگر در اصفهانباشید، متوجه
با استقالل و پرسپولیس برایشان
حمایتى سى چهل هزار نفره از تیم
دلیل توى کتشان نمى رفت کها
شود. این هم شــانس ما بود. اگ
مى کردند. چون سالمتى خودشا
از همینجا زده شد. بازیکنان خیل
بازیکنان با ضعف و ناراحتى به اس
که چطور هواداران را پراکنده کر
ه در موردش صحبت شده است.

داد تا بازى انجام نشود.
روى تاوارس پس
در کنار امیرقلعه
کرونا دیگر به ایر
تونى اولیویرا به ا
ذوب آهن و ســ

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در جلســه اى با اعضاى هیئت 
مدیره خواهان تقویت تیم شد.

ذوب آهن در بــازار نقــل و انتقاالت شــرایط خیلــى خوبى 
نداشــته و بازیکنان مهمى از جمع سبزپوشــان راهشان را جدا

 کرده اند.
احســان پهلوان، دانیال اســماعیلى فر، محمــد نژادمهدى، 
محمدرضا عباســى و به احتمال زیاد مهدى مهــدى پور جدا 
شده هاى قطعى سبزپوشــان تا اینجاى کار هستند و در سوى 
مقابل میالد جهانى، شــهاب گردان، مهــرداد قنبرى، محمد 
قریشــى و عبدا... حســینى براى تقویت تیم جذب ذوب آهن 

شده اند.
این عملکرد البته مورد تأیید رحمان رضایى سرمربى ذوب آهن 
قرار ندارد و او دیروز در جلسه اى با اعضاى هیئت مدیره باشگاه 

شرکت کرد.
 این جلسه در واقع به بررســى نیازهاى تیم فوتبال بزرگساالن 
اختصاص داشــت و رحمان رضایى نگرانى هاى خود خود را در 
زمینه هاى سخت افزارى، اضافه شدن بازیکنان جدید و تعیین 
وضعیت بازیکنانى که با باشگاه قرارداد دارند، به مدیران باشگاه 

گوشزد کرد.
در این جلسه رحمان رضایى تأکید داشــت با توجه به نزدیکى 
آغاز مســابقات لیگ برتر هر چه سریع تر لیســت بازیکنان در 
رده بزرگساالن بازیکنان سهمیه زیر 23 سال و رده هاى سنى 

مشخص و تعیین تکلیف شود.
در پایان جلســه اعضــاى هیئــت مدیریت قــول همکارى 
دادند تــا خواســته هاى ســرمربى تیــم را مورد نظــر قرار 

بدهند.

دغدغه هاى رحمان را شنیدند

صادقى هم گزینه 
ذوب آهن است

معراج 
پر کشید

روزبه تست داد

دیدار نویدکیا با 
مربیان آکادمى

چراغ خاموش و مرموز؟

نیازمند: سپاهان بعد ازنیازمند: سپاهان بعد از
 بازى پرسپولیس دیگر درست نشد  بازى پرسپولیس دیگر درست نشد 

االن در فوتبال اروپا بودم، اگر...االن در فوتبال اروپا بودم، اگر...
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مزایده
شماره آگهى : 139903902133000009شــماره پرونده: 139804002003004589 
آگهى مزایده پرونده شماره 139804002003004589 (شماره بایگانى 9801120)  یک 
دستگاه خودرو سوارى پراید تیپ 131SE مدل 1395 به شماره انتظامى 568 د 17 ایران 
53 به شماره موتور M135717607 و به شماره شاسىNAS  1264728G411100 به 
رنگ سفید روغنى ظرفیت : جمعًا چهارنفر ، تعداد سیلندر : چهار ، نوع سوخت : بنزین ، تعداد 
محمور : 2 ، تعداد چرخ : چهار با جمیع توابع و متعلقات آن بدون اســتثناء چیزى به آدرس : 
نجف آباد کمربندى جنوبى پارکینگ ایثار 2 متعلق به مرحوم حسن جعفرى فرزند اکبر که 
طبق نظر کارشناس رسمى مورد مزایده  به رنگ ســفید داراى مدل 1395، شماره شاسى 
شماره 1264728 و شماره موتور 5717607 ، خودرو تصادف کرده و اتاق از ناحیه جلو و سقف 
و ستونها عقب و طرفین آسیب جدى دیده و اتاق پائینى تعویض گردد و فقط یک عدد درب 
عقب سمت چپ قابل استفاده مى باشــد . همچنین موتور و گیربکس و جلو داشتبرد سالم 
میباشد. بیمه نامه رویت نشد. الستیک ها 50 درصد سالم ، تودوزى و صندلى ها سالم بوده 
و خودرو دوگانه سوز مى باشد . توضیحات : چراغ عقب ندارد، سپر عقب ندارد ، فاقد پخش 
، فاقد جک و آچار چرخ مى باشد . ماشین بصورت اوراق مى باشد ، فاقد باطرى که بموجب 
سند نکاحیه شــماره 1986- 1385/08/26 تنظیمى در دفترخانه ازدواج شماره 129 شهر 
اصفهان که در قبال قسمتى از طلب خانم زهره شمسى اژیه05 ٪ اجرائى متعلقه بازداشت 
گردیده است از ساعت 9 صبح  تا 12 روز یکشنبه مورخ 1399/07/20 در محل واحد اجراى 
ثبت اسناد و امالك نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى سوم مزایده گذارده مى شود .  
مزایده از مبلغ پایه دویست و پنجاه میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود.  الزم به ذکر 
است پرداخت کلیه بدهى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از 
قطعى یا غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه و غیره به عهده برنده مزایده مى 
باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ 
نجف آباد مورخ 99/07/09 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده طى 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك بابت پرونده کالسه فوق به 
همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 

قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.  1000426 /م الف – اکرم محمود 
صالحى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/7/107

آگهى مفاد آراء هیات «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى» مستقر در اداره ثبت اسنادوامالك 

اردستان
آگهى مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد رسمى» که در 
اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات مستقردراداره ثبت اسناد و امالك اردستان صادر 
گردیده و در اجراى ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ى 15 روز از طریق روزنامه هاى 
کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شودودر روستاها عالوه بر انتشار آگهى،  راى هیئت باحضور 
نماینده شوراى اسالمى روســتا در محل الصاق مى گردد تا شخص یا اشخاصى که به آرا 
مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید 
اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت اردستان تسلیم 
نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه اســت. در صورتى 
که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل را ارائه نکند،  اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مى نماید.  صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1) راى شماره 139960302032000130 مورخ 99/6/23 آقاى مجید ابراهیمى السیبى 
فرزند رضا شماره ملى 1189870819 شش دانگ یک باب خانه واقع در مزرعه مونیه پالك 
87 اصلى دهستان علیاى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 408/82 متر مربع 

انتقال عادى از خانم فاطمه صادقى.
تاریخ انتشار اول: 99/7/9 - تاریخ انتشار دوم: 99/7/24 – م الف:1002255 ذبیح اله فدائى 
اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان از طرف غالمحسین عامرى/7/112

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008002372 تاریخ ارسال نامه: 1399/07/01 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2224 فرعى از 225- اصلى 
که طبق صفحه 415 دفتر 2 بخش دو بنام فرود براهیمى ثبت و ســند صادر گردیده اینک 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده:  139921702008010059 - 99/6/23 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 14782 - 99/6/20 
به گواهى دفترخانه شماره 303 شهرضا رسیده اســت مدعى است که سند مالکیت آن به 

علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواســت 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 انتشــار 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 ســند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1002539 سید اسداله 
موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/7/115

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008002370 تاریخ ارسال نامه: 1399/07/01 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2224 فرعى از 225 - اصلى 
که طبق دفتر 2 بخش دو بنام کوکب میرحسینى ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده : 139921702008010057- 99/6/23 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 14781 - 99/6/20 به گواهى 
دفترخانه شماره 303 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 کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1002518 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/7/116
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008002422 تاریخ ارســال نامه: 1399/07/05 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ قطه ملک 54 فرعى از 33 - اصلى که در دفتر 42 صفحه 351 بنام 
محمدعلى طاهرى شهرضا ثبت و سند صادر گردیده سپس بموجب سند شماره  37865 - 
34/1/12 دفتر یک شهرضا کلیه مالکیت خود را به ابوالقاسم طاهرى انتقال نموده و نامبرده 
بموجب سند شماره 41177 - 45/5/15 دفتر یک شهرضا مقدار سه دانگ مشاع از مالکیت 

خود را به مهر فاتحى صداق نموده اینک ورثه ابوالقاســم طاهرى با ارائه درخواست کتبى 
به شــماره وارده : 139921702008010550 - 99/6/31 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19120 - 99/6/29 به گواهى دفترخانه شماره 292 
شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناى نسبت به باقیمانده مالکیت خود از ملک فوق را نموده اند 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 کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1002509 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/7/117
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008002417 تاریخ ارســال نامه: 1399/07/05 نظر به اینکه 
ســند مالکیت ششــدانگ قطه ملک 102 فرعى از 33 - اصلى کــه در دفتر 57 صفحه 
562 بنام محمدعلى طاهرى شــهرضا ثبت و ســند صادر گردیده ســپس بموجب سند 
شماره 37865 - 34/1/12 دفتر یک شــهرضا کلیه مالکیت خود را به ابوالقاسم طاهرى 
شهرضا انتقال نموده اینک ورثه ابوالقاسم طاهرى با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
: 139921702008010550- 99/6/31 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19121 - 99/6/29 به گواهى دفتر خانه شماره 292 شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله 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 در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1002512 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى/7/118

شمار مرگ ومیر ناشــى از کرونا در جهان با گذشت 9 ماه 
از آغاز شیوع این ویروس، از مرز یک میلیون نفر گذشت.

تا بامداد دیروز سه شنبه بیش از  33 میلیون و 500 هزار نفر 
در جهان به این ویروس مبتال شده اند که از میان آنان، 24 
میلیون و 800 هزار نفر بهبود یافته و یک میلیون و 6000 

نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
آمار حاکى است که ایاالت متحده آمریکا با بیش از هفت 
میلیون و 360 هزار مورد ابتال باالترین آمار را چه از لحاظ 
ابتال و چه از لحاظ مرگ ومیر در میان کشورهاى جهان به 

خود اختصاص داده است.
هند، برزیل، روسیه و کلمبیا نیز به لحاظ شمار مبتالیان به 

کووید-19 در رتبه دوم تا پنجم در جهان هستند، اما برزیل 
با ثبت بیش از 142 هزار مرگ بر اثــر ابتال به کرونا و هند 
با بیش از 96 هزار مورد، از لحاظ مرگ ومیر پس از آمریکا 

قرار دارند.
ایران با 449 هزار و 960 مورد ابتال بــه کرونا و 25 هزار و 
779 مورد مرگ ومیر ثبت شده بر اثر ابتال به این ویروس، در 

جایگاه سیزدهم فهرست این تارنما قرار دارد.
ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر 2019 (24 آذر 98) در شهر 
ووهان واقع در مرکز چین شــیوع یافت و  کمیسیون ملى 
بهداشت چین در 30 دسامبر ســال 2019 (9 دى ماه 98) 
به صورت رسمى شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد. 

ما ناخودآگاه به افراد خانواده، دوستان صمیمى و نزدیکان 
خود اعتماد پیش فرض داریم. وقتى افرادى را به نکات 
مثبت رفتارى براى مدت زمان طوالنى مى شناسیم زمینه  
اعتماد ما به آنها ساخته مى شــود. این موضوع در شیوع 

کروناویروس هم اثر گذاشته است. 
به طور ناخودآگاه در برابر خانواده و دوستان ماسک خود 
را در مى آوریم و فاصله  اجتماعى را نیز رعایت نمى کنیم؛ 
زیرا معتقدیم آنها به اندازه  ما مراقب خودشان هستند. به 
یاد داشته باشید که ویروس کرونا به علت انتقال سریع و 
راحت خود تمام کشورها را درگیر کرده  است. پس در واقع 
اگر دوستان و خانواده  شما هم رعایت کرده باشند ممکن 

است به علت رعایت نکردن شخصى دیگر، ویروس به 
آنها یا خود شما منتقل شــده باشد. پس مراقب خودتان 
و عزیزانتان باشــید. به این علت که آشنایى را مى بینید 
ماســک خود را در نیاورید. از دست دادن با دیگران قبل 
از اســتریل و ضدعفونى کردن خــوددارى کنید. طبق 
ظرفیت شرکت هاى دارویى که متعهد به ساخت واکسن 
کروناویروس شدند و جمعیت جهان، ممکن است واکسن 
این ویروس تا چهار ســال دیگر هم تمام مردم جهان را 
پوشش سراسرى ندهد بنابراین در این مدت باید مراقب 
افراد مســن و کسانى که سیســتم ایمنى بدن ضعیفى 

دارند باشیم.

آمار مرگ ومیر
 از یک میلیون نفر گذشت

اشتباهى که همه ما
 انجام مى دهیم

ترغیب به استفاده از 
ماسک پارچه اى

   ایسنا | ایرج حریرچى، معاون کل وزارت بهداشت 
اظهار کرد: اسـتفاده از ماسـک پارچه اى مفید اسـت و 
فرهنگسـازى خوبى به همراه دارد، چراکه از یک طرف 
قیمت 1250 و 1300 تومانى ماسک در همه جاى کشور 
یکسان رعایت نمى شود و از طرف دیگر، متأسف هستیم 
که بگوییم با همین قیمت، تهیه ماسک براى بسیارى از 
مردم مقدور نیست، بنابراین مردم را به استفاده از ماسک 

پارچه اى ترغیب کنید./3032

ابتالى استاندار اردبیل 
   آفتـاب نیـوز | اکبر بهنامجـو، اسـتاندار اردبیل به 
بیمارى کرونا مبتال شده و هم اکنون در قرنطینه خانگى تحت 
مراقبت قرار دارد. غالمحسین غاربى، مدیرکل روابط عمومى 

استاندارى اردبیل روز سه شنبه این خبر راتأیید کرد./3033

یک ماه تا واکسیناسیون
   انتخـاب | مرکـز ملـى تحقیقـات اپیدمولـوژى و 
میکروبیولـوژى مؤسسـه گامالیـا روسـیه اعـالم کرد: 
واکسیناسـیون گسـترده مـردم روسـى علیـه ویروس 
کرونا یک ماه دیگر آغاز مى شود. روسیه در 11 آگوست 
نخستین واکسن جهان را علیه کرونا ویروس جدید ثبت 

کرد؛ این واکسن «Sputnik V» نامیده مى شود.

آگهى تغییرات
شرکت زیست فناوران نوین راد مهر سهامى خاص به شماره 
ثبت 43670 و شناســه ملى 10260615329 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مــورخ 1399/06/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - محمدصادق فدائى 
نائینى به شماره ملى 1249491371 به عنوان بازرس اصلى 
و ریحانه کوهیان به شــماره ملى 1288440227 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - 
علیرضا بهزادى مهر به شماره ملى 1288387865، سیدعلى 
میرشاکرى به شماره ملى 1229744101 و سعید قربانى زواره 
به شماره ملى 0075381516 به عنوان اعضاى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1002846)

تاسیس
شرکت سهامى خاص تولیدى مهر نور صنعت توران درتاریخ 1399/06/23 به شماره ثبت 65536 به شناسه ملى 14009429609 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع 
سیستم هاى روشنایى فضاى داخلى و خارجى و پایه و دکل ، چراغ هاى خیابانى معابر ، صفحات و المپ هاى خورشیدى و سیستم هاى نورپردازى ، تولید انواع تجهیزات و ملزومات مبلمان شهرى و تجهیزات بهینه سازى مصرف انرژى و انواع چراغ هاى فضاى باز و 
سرپوشیده ، تولید انواع تابلو هاى قدرت و فشار ضعیف و متوسط و قوى ، ارائه دهنده تجهیزات و ملزومات ترافیکى و روشنایى شهرى و روستایى ، مشاوره و تولید و توسعه انواع چراغ ها ، المپ ها و محصوالت روشنایى فوق کم مصرف ( ال اى دى ) و واردات و صادرات 
آنها ، انجام پروژه هاى روشنایى و نورپردازى ، تولید انواع چراغ هاى با ایمنى خاص و ضد انفجار و ضد گردوغبار و ضد آب ، مشاوره و راهنمایى در رابطه با بهینه سازى مصرف برق ، تولید انواع باالست و تجهیزات روشنایى و الکتریکى و انجام کلیه امور بازرگانى کاالهاى 
مجاز اعم از مواد اولیه و قطعات نیم ساخته و ماشین آالت مورد نیاز و لوازم جانبى مربوطه ، مشاوره در زمینه ایجاد و راه اندازى نیروگاههاى خورشیدى ، مشارکت با افراد حقیقى و حقوقى ، مراجع مالى و بانک ها و موسسات اعتبارى براى انجام پروژه ها ، طراحى و 
اجراى پروژه هاى نورپردازى ساختمان هاى مسکونى و تجارى و ادارى ، تشکیل مرکز تحقیق و توسعه و انجام خدمات آزمایشگاهى طبق ضوابط قانونى پس از اخذ مجوزهاى الزم و ارائه خدمات آزمایشگاهى به سایر افراد حقیقى و حقوقى ، تولید انواع چراغ هاى ال 
اى دى پرژکتور والواشر دفنى و سایر ملزومات روشنایى ، تعمیر و مونتاژ انواع محصوالت روشنایى و چراغ هاى پارکى و میدانى ، تولید انواع چراغ هاى صنعتى و سوله اى براى محیط هاى کارگاهى ، اجراى عملیات پیمانکارى در زمینه نورپردازى ، روشنایى ، تاسیسات 
و تجهیزات برق ساختمان و طراحى داخلى ، اخذ نمایندگى از شرکت ها و موسسات و کارخانه جات معتبر در داخل و خارج از کشورو اعطاى نمایندگى به کارگزارى ها و افراد و شرکت هاى داراى صالحیت ، بازرگانى مجاز داخلى و خارجى ، شرکت در مناقصات و مزایده 
ها ، صادرات و واردات کاالهاى مجاز بازرگانى ، تامین نیروى انسانى بصورت موقت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله شفق ، کوچه فرعى دوم شرقى ، بلوار گلستان ، پالك 0 ، مجتمع تجارى ادارى گلستان ، طبقه دوم ، واحد 102 کدپستى 8178617017 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 28,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 280000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 22/1400/4531 مورخ 1399/05/26 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزى اصفهان با کد 1400 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره آقاى سروش محمدى کمال آبادى با شماره ملى 1292567783 به نمایندگى از خدماتى بى تا کنترل جى به شناسه ملى 10260608384 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى افشار سلطانى به شماره ملى 1292052791 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمدرضا صادقى افجدى با شماره ملى 1111856771 به نمایندگى از آریو ایده گستر سپاهان به شناسه ملى 14009266255 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکى و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و تعهدنامه هاى بانکى با امضاء رئیس هیات مدیره و نائب رئیس متفقاً و با مهر شرکت معتبر است . و کلیه نامه هاى ادارى و عادى شرکت همچنین فاکتورهاى فروش و 
قرارهاى تجارى و کارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدهادى باقریان به شماره ملى 1100448421 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى محمد جعفرى افجدى 
به شماره ملى 1112153187 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1001489)

روى موج کووید-19

کارشناســان حیات وحش ادعا کرده اند که به زودى 
نیم میلیون کوسه براى ساخت واکسن کرونا سالخى 
مى شوند. این شــکارچیان آبزى در حال حاضر براى 
ســاخت نوعى روغن طبیعى به نام اســکوالین که 
درون کبدشان دارند صید مى شوند و از این روغن در 
حوزه هاى پزشــکى از جمله ساخت واکسن آنفلوآنزا 

استفاده مى شود.
این روغن در واقــع نقش نوعى مــاده کمکى را در 
واکســن ها ایفا مى کند و با برانگیختن یک واکنش 
ایمنى قوى تر در بدن اثربخشى آنها را باال مى برد. حاال 
گفته مى شود که قرار است از روغن کبد کوسه ها در 

واکسن کرونا تزریقى به داوطلبان استفاده شود.
ائتالف حفاظت از کوســه ها باور دارد در صورتى که 
قرار شود یکى از واکسن هاى در دست ساخت توسط 
مؤسسات پزشکى دنیا به مرحله تولید انبوه برسد آنگاه 
باید حدود 250 هزار کوسه سالخى شوند تا کل جمعیت 
جهان واکســینه شــود. این در حالى است که برخى 
دانشمندان اظهار کرده اند براى ایجاد ایمنى جمعى در 
جمعیت دنیا احتماًال الزم خواهد بود که هر فرد دو بار 
واکسن را دریافت کند و این یعنى باید 500 هزار کوسه 

سالخى شوند.
به دست آوردن مواد مورد نیاز بشر از موجوداتى که در 
حیات وحش زندگى مى کنند هیچگاه به حفظ محیط 
زیست کمک نمى کند خصوصًا اینکه این آبزى جزو 

شکارچیان بزرگ دنیاســت و در تعداد باال تولید مثل 
نمى کند. هنوز مشخص نیست که ابعاد پاندمى کووید 
چقدر است و این بیمارى تا چه زمانى طول مى کشد؛ از 
طرفى نمى دانیم که چه اشکالى از این بیمارى در آینده 
پدیدار مى شوند و در صورتى که قرار باشد به استفاده از 
کوسه ها براى ساخت واکسن ادامه دهیم چه تعداد از 

این موجودات باید کشته شوند.
«اســتفانى برندل»، مؤســس و مدیر ائتالف کوسه 
است که به تازگى جنبشى را براى مقابله با استفاده از 

روغن کبد کوسه ها به راه انداخته است. او در این باره 
گفت: «ما صرفًا مى خواهیم اســکوالین غیرحیوانى 
را در کنار نوع حیوانى آن مــورد آزمایش قرار دهند تا 
مشخص شود که آیا امکان جایگزین کردنش وجود 

دارد یا خیر؟»
از آنجایى که قرار اســت میلیاردها واکسن طى دهه 
هاى آتى ساخته شود ضرورى است که براى ساخت 
آن به منابع حیوانى متکى نباشیم. این کار براى کوسه 
هایى که به دلیل روغن کبدشان شکار مى شوند زیان 

آور است و نمى توان این جانور را یک زنجیره تأمین 
قابل اتکا دانست.

این گروه یک جنبش جمع آورى امضا (با نام استفاده 
از کوسه ها براى ساخت واکسن کووید- 19 را متوقف 
کنید و از منابع تجدیدپذیر اســتفاده کنید) را هم در 
فضاى آنالین راه اندازى کرده اند و از مردم سراســر 
دنیا دعوت کرده اند که به آن ملحق شوند. این طومار 
آنالین تاکنون 9500 امضا جمع کرده و قرار است تا 

رسیدن امضاها به عدد ده هزار به کار خود ادامه دهد.

نیم میلیون کوسه براى ساخت واکسن کرونا 
سالخى مى شوند

تحقیقات جدید نشان داده اســت که ویروس عامل کووید-19 روش 
بسیار پیچیده اى براى اتصال به سلول هاى انسان دارد. دانشمندان اظهار 
کردند: این تغییر شکل ویروس ممکن است توضیح دهد که چرا یافتن 
درمان هاى مؤثر براى این بیمارى بسیار سخت است. اما همچنان راه هاى 

جدید بالقوه تحقیق براى درمان یا واکسن نیز وجود دارد.
پژوهشگران نشان داده اند پروتئین سنبله ویروس در ده روش مختلف 
شکل خود را تغییر مى دهد. «دونالد بنتون»، یکى از محققان این تحقیق 
گفت: «این یک فرایند اتصال گیرنده بســیار پیچیده در مقایسه با اکثر 
پروتئین هاى ســنبله اى ویروس اســت. آنفلوآنزا و اچ آى وى فرایند 

فعالسازى ساده ترى دارند.»
این عملکرد به صورت یک معما باقى مانده اســت. سنبله مى تواند به 
محض وصل شدن تغییر شکل دهد و ممکن است این تغییر شکل براى 
اتصال بهتر باشد. علت دیگر ممکن است روشى براى محافظت از خود 
در برابر شناسایى آنتى بادى ها باشد، به عبارت دیگر با تغییر شکل پنهان 
مى شــود. «آنتونى وروبل» محقق دیگر این تحقیق افزود: «درك این 

عملکرد بسیار دشوار است.»

کرونا از دید آنتى بادى
 پنهان مى شود
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همه افراد اعــم از درونگرا و برونگــرا با هر پس زمینــه نژادى و 
خانوادگى، ممکن است به افسردگى دچار شوند. این بیمارى در زنان 

دو برابر مردان شایع است.
شایعه: با سختکوشى مى توان بر افسردگى غلبه کرد 

افسردگى تقریبًا در یک ششــم افراد، زمانى در طول زندگى اتفاق 
مى افتد بنابراین درمان هاى خانگى و شایعات و حقایق درباره آن بین 
مردم رایج است. یکى از این باورها این است که خود را در کار غرق 
کنید تا احساس بهترى پیدا کنید. در موارد خفیف احساس غمگینى، 
این ممکن است واقعاً مؤثر باشد اما افسردگى موضوع دیگرى است. 

کار زیاد خود یکى از عالئم افسردگى به خصوص در مردان است.
حقیقت: افسردگى در مردان به سادگى مشخص نمى شود

پزشک یا نزدیکان یک مرد افسرده، ممکن است متوجه افسردگى او 
نشوند. علت آن این است که مردان کمتر از زنان درباره احساساتشان 
صحبت مى کنند و برخى از مردان افسرده غم یا ناراحتى خود را نشان 
نمى دهند. به جاى آن ممکن اســت عصبانى، تحریک پذیر یا بى 
قرار دیده شــوند. حتى ممکن است حمله کالمى نسبت به دیگران 

داشته باشند. برخى از مردها سعى مى کنند از طریق رفتار 
یا مصرف بى مالحظه مواد بر افسردگى خود غلبه 

کنند.
حقیقت: هر کســى ممکن است 

افسرده شود
همه افراد اعم از درونگرا و برونگرا با 

هر پس زمینه نژادى و خانوادگى، 
ممکن است به افسردگى دچار 
شوند. این بیمارى در زنان دو 
برابر مردان شــایع است اما 
ممکن اســت علت آن، این 
باشد که زنان بیشتر به دنبال 

درمان و ابراز بیمارى هستند. اغلب در اواخر جوانى یا اوایل دهه بیست 
زندگى عالئم شروع مى شوند اما در هر سنى ممکن است دوره هاى 
آن اتفاق بیافتند. تجربه هاى سخت فردى نیز مى تواند افسردگى 

ایجاد کند به چیزى فراتر از غم تبدیل شود.
حقیقت: تغییرات آرام آرام پیش مى روند

افسردگى به تدریج فرد را گرفتار مى کند و این ویژگى باعث مى شود 
شناسایى آن دشــوارتر از بیمارى هاى ناگهانى باشد. یک روز بد در 
ابتدا، کم کم تبدیل به روزهاى یکنواخت و خسته کننده مى شود و 

غیبت از کار، مدرسه یا موقعیت هاى اجتماعى آغاز مى شود. 
شایعه: درمان افسردگى به معنى مصرف مادام العمر دارو است

با وجود شایعات در مورد پروزاك، داروها تنها یکى از ابزارهاى مورد 
استفاده براى بهبود خلق افسردگى هســتند و کمک گرفتن براى 
درمان افسردگى به معنى مصرف دارو نیست. در واقع مطالعات نشان 
مى دهند گفتگو درمانى و نیز مصرف دارو براى افسردگى هاى خفیف 
تا متوسط، مؤثر اســت. حتى اگر از داروهاى ضد افسردگى استفاده 
کنید، احتماًال الزم نیست تمام طول عمر خود مجبور به استفاده از 
آن باشید. پزشک به شما کمک مى کند زمان مناسب توقف 

دارو را مشخص کنید.
شایعه: افراد افسرده زیاد 

گریه مى کنند
همیشــه اینطور نیســت. 
برخى افــراد هنگام 
گریه  افسردگى 
نمى کنند یا حتى 
خیلــى غمگین 
بلکه  نیستند 
نظــر  از 

هیجانى تهى هستند و احساس پوچى و بى مصرف بودن مى کنند. 
افسردگى حتى اگر بدون عالیم محسوسى باشد، اگر درمان نشود 
فرد نمى تواند از زندگى لذت کافى ببرد و افسردگى او بر خانواده اش 

تأثیر مى گذارد.
حقیقت: سابقه خانوادگى سرنوشت شما را تعیین نمى کند

اگر افسردگى در خانواده شما ســابقه دارد، احتمال بیشترى دارد 
که شــما نیز گرفتار آن شــوید اما احتمال اینکه چنین نباشد نیز 
وجود دارد. افرادى که سابقه خانوادگى افسردگى دارند مى توانند 
مراقب عالیم اولیه افسردگى بوده و فوراً اقدامى انجام دهند، خواه 
در جهت کاهش اســترس، خواه ورزش بیشتر، مشاوره یا درمان 

حرفه اى.
شایعه: افسردگى بخشى از فرایند پیرى است

بیشــتر افراد، چالش پیرى را بــدون تجربه افســردگى مدیریت 
مى کنند اما وقتى افســردگى اتفاق بیافتد، ممکن است از آن چشم 
پوشى شود. افراد مسن تر ممکن است ناراحتى یا عالیم مبهم خود 
را پنهان کنند: غذا دیگر لذت بخش نیست، دردها شدیدتر شده اند، 
الگوى خواب تغییر یافته و... مشکالت پزشــکى نیز مى توانند در 
سالمندان افسردگى ایجاد کنند و افســردگى بهبودى از جراحى یا 

حمله قلبى را کند مى کند.
حقیقت: عالیم افسردگى مى تواند شبیه به زوال عقل شود

در سالمندان، افسردگى مى تواند ریشه مشکالت حافظه، گیجى و 
در برخى موارد هذیان باشد. پرســتاران و پزشکان ممکن است این 
مشــکالت را با عالیم زوال عقل یا کاهش حافظه مربوط به سن 
اشتباه بگیرند. دریافت درمان در اکثر افراد سالمند مبتال به افسردگى، 
این مشکل را برطرف مى کند. روان درمانى به ویژه براى افرادى که 

نمى توانند یا نمى خواهند دارو مصرف کنند، مفید است. 
حقیقت: تفکر مثبت مى تواند مفید باشد

توصیه قدیمى تأکید بر مثبت اندیشى، امروزه تبدیل به یک راهکار 

براى مقابله افسردگى شده است. به این شیوه درمان رفتارى شناختى 
(سى بى تى) گفته مى شــود. افراد در این شیوه درمانى راهکارهاى 
جدیدى براى تفکر و رفتار مثبت یاد مى گیرند. رفتار و گفتگوى درونى 
منفى شناسایى شده و با افکار مثبت تر جایگزین مى شود. این روش 
به تنهایى یا در ترکیب با دارو در بسیارى از افراد درمان مؤثرى است.

شایعه: نوجوانان در کل شاد نیستند
اگر چه بســیارى از نوجوانان دمدمى، جدلى و تحریک پذیر هستند 
اما تحریک پذیرى و ناراحتى و غم طوالنى مدت براى آنها طبیعى 
نیست. وقتى شاد نبودن بیش از دو هفته طول بکشد، ممکن است 
عالمت افسردگى باشد که تقریبًا در یک نفر از هر 11 نوجوان اتفاق 
مى افتد. عالئم دیگرى که نشــان مى دهند نوجوان نیاز به کمک 
دارد عبارتند از: دائمًا تحریک پذیر یا نارحت هســتند حتى وقتى با 
دوستانشان همراه هســتند، از فعالیت هاى مورد عالقه شان لذت 

نمى برند یا افت تحصیلى ناگهانى دارند.
حقیقت: ورزش داروى افسردگى

مطالعات بسیار خوبى نشان مى دهند که ورزش با شدت متوسط و به 
صورت منظم، مى تواند عالیم افسردگى را کاهش دهد و نیز به اندازه 
دارو در برخى افراد مبتال به افسردگى خفیف تا متوسط مفید واقع شود. 
ورزش گروهى یا همراه با دوستان خوب، حمایت اجتماعى را نیز به 

همراه مى آورد که به نوبه خود خلق را بهبود مى بخشد.
حقیقت: امید به روزهاى بهتر واقعى است

ممکن است افراد در اعماق افسردگى تصور کنند هیچ امیدى براى 
بهتر شدن زندگى وجود ندارد. این ناامیدى بخشى از این بیمارى است 
نه واقعیت. با درمان، به تدریــج نگرش مثبت جایگزین افکار منفى 
مى شــوند، خواب و اشــتها بهبود مى یابد و خلق بهتر مى شــود. 
افرادى که براى گفتگو درمانى بــه متخصص مراجعه مى کنند، به 
مهارت هاى غلبه بر اســترس در زندگى که مى توانند ناامیدى به 

همراه داشته باشند، مجهز مى شوند.

همه شایعات و حقیقت ها درباره افسردگى مسواك زدن شــاید به عقیده اغلب افراد بسیار ساده باشد 
اما هرگز اینگونه نیست، در حالى که هنگام مسواك زدن و 
آبکشى دندان باید برخى نکات مهم را به خوبى رعایت کنید.

فلوراید محصولى اســت که حاوى ترکیبى از مواد است و 
براى دندان جزو مهمترین ماده ها محسوب مى شود که به 
صورت روزانه استفاده شوند و در نتیجه مى تواند دندان را از 
خطر پوسیدگى و رسوب باکترى حفظ کند که عاملى براى 
بیمارى هاى عفونى است که استفاده از خمیر دندان 25 الى 

45 درصد خطر پوسیدگى را کاهش خواهد داد.
متأسفانه اکثر افراد بین 45 الى 70 ثانیه مسواك مى زنند 
که سرعت بسیار باالیى است و علت آن هم زندگى هاى پر 
مشغله است اما معموًال پیشنهاد مى شود که براى جلوگیرى 
از پوسیدگى دندان یا دیگر بیمارى هاى مربوط به بهداشت، 
تقریبًا به مدت دو دقیقه مســواك بزنید. شاید با خودتان 
فکر کنید که باید بقایاى به جا مانــده از خمیر دندان را بعد 
از مسواك زدن به طور کامل از دندان هایتان پاك کنید و 
مدام آن را بشویید اما بهتر است که این بقایاى به جا مانده را 
فقط یک بار به صورت کامل و دقیق آب بکشید و این کار را 
چندین بار تکرار نکنید زیرا شستن بیش از حد دندان، فلوراید 
حاصل از خمیر دندان که به دندان خورده را از بین مى برد و 

تأثیرگذارى آن را کاهش خواهد داد.

آبکشى زیاد دندان ها 
بعد از مسواك، ممنوع!

آگهى تغییرات
 شرکت حمل و نقل درون شــهرى پور عیسى اردستانى 
شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 19344 و 
شناســه ملى 10260402333 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1399/06/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : معصومه کوهى على آبــادى به کدملى 
1189844435 بسمت رئیس هیات مدیره و محمودرضا 
رضوانى الســیبى به کدملى 1189044773 به سمت 
مدیرعامل براى مدت 5ســال انتخاب شدند .کلیه اوراق 
واسناد مالى وتعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره با مهر شــرکت معتبر اســت.روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب 
گردید . اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1001456)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى مصرف کارکنــان آموزش و 
پرورش منطقه برخوار به شــماره ثبت 4385 
و شناســه ملى 10260255374 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى مورخ 
1399/04/30 و نامــه شــماره 392 مورخ 
1399/5/26 اداره تعاون اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : رســول کمالى مقدم کدملى 
1285083954 و عبــاس کمالــى کدملــى 
6609533717وممدعلى حق شناس کدملى 
1283532182 و علــى محمد زارعان کدملى 
6609473587 و مرتضــى علیخاصى کدملى 
6609832031 بــه عنوان اعضــاى اصلى و 
حسن نریمانى کدملى 6609683530 و اکبر 
داورى کدملى 6609581819 به عنوان اعضاى 
على البدل هیأت مدیره شــرکت تعاونى براى 
مدت ســه ســال و مرتضى روانبخش کدملى 
6609802289و عباســعلى ملکــى کدملى 
6609510903 واحمــد قاســمى کدملــى 
5110519986 بــه عنوان بازرســان اصلى 
وناهید عمیــد زاده کدملــى 1817144405 
بعنوان بازرس على البدل شرکت تعاونى براى 
مدت یک سال مالى انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار و نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1002413)

آگهى تغییرات
شرکت عترت چاپ جنگجو سهامى خاص به شماره 
ثبت 1866 و شناســه ملى 14007809701 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/07 ونامه شــماره 
13/99/8479 مورخ 1399/6/26 اداره فرهنگ 
و ارشاد استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
نادعلى آقائى فروشانى به کدملى 1141599457 
و بسمت مدیر عامل شرکت (خارج از سهامداران) 
و ابوالفضل جنگجو بــه کدملى 1141664135 و 
بسمت رئیس هیئت مدیره و زهره امینى خوزانى 
به کدملى 1141120666 و بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و زهــرا امینى خوزانــى به کد ملى 
1130080315 و بســمت عضــو هیئت مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. على حیدرى 
خوزانى به کدملى 1289703450 و حسن صفارى 
به کدملى 1140375288 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت 
مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1002412)

آگهى تغییرات
شرکت زیســت فناوران نوین راد مهر 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43670 
و شناســه ملــى 10260615329 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - علیرضا بهزادى مهر به شماره ملى 
1288387865 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره، ســعید قربانى زواره به شــماره 
ملى 0075381516 بعنوان مدیرعامل 
و سیدعلى میرشــاکرى به شماره ملى 
1229744101 بعنــوان نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى دو نفر از اعضاى هیئت 
مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و 
کلیه مکاتبات ادارى با امضاى مدیرعامل و 
با مهر شرکت مى باشد. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1002410)

آگهى تغییرات
شــرکت مصرف کارکنان آموزش و پرورش 
منطقه برخوار به شماره ثبت 4385 و شناسه 
ملى 10260255374 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/05/06 و نامه 
شماره 392 مورخ 1399/5/26 اداره تعاون 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : عباس 
کمالى کدملى 6609533717 به ســمت 
رئیس هیئــت مدیره و مرتضــى علیخاصى 
کدملــى6609832031 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و رســول کمالى مقدم 
کدملى1285083954 به سمت منشى هیئت 
مدیره و على داورى کدملى6609526915 
خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل براى مدت 
3 سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد 
تعهد آور از قبیل چک، ســفته و برات و اوراق 
بهادار با امضــاى مدیرعامل و عباس کمالى 
(سمت رئیس) و در غیاب عباس کمالى (سمت 
رئیس) با امضاى مرتضى علیخاصى (سمت 
نایب) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق 
عادى با امضاء على داورى (مدیرعامل) و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1001451)

آگهى تغییرات
شــرکت کامیــاب کاالى پــارس ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 65064 و شناســه ملى 
14009269925 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1399/06/23 محل 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان بنشــانى : استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شــهر اصفهان، محله مفتح ، کوچه شهیدمحسن 
کوهى19 ، خیابان جى ، پالك 210 ، طبقه همکف 
- کدپســتى8156854791 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1001470)

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو ســوارى پیکان تیپ 
1600 مدل 1380 بنزینى به شــماره 
موتــور 11128003859 و شــماره 
شاسى 80402502 به شماره پالك 
43 – 187 م 79 متعلق به مهران بهاءلو 
هورهء به شماره ملى 1080204148 
فرزند فرهاد مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت متین بناى اصفهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 33166 و شناسه ملى 10260536890 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
موسسه حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه ملى 
10320404190 به سمت بازرس اصلى و عبدالرضا 
رجبى به شماره 1170905609 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورتهاى سود و زیان 
منتهى به1398/12/29 به تصویب رسید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1001459)

فقدان مدارك
پروانه اشــتغال به کار نظام 
مهندسى به شــماره پروانه 
201100334 متعلــق بــه 
سید اسماعیل مظلوم نژاد مفقود 
گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

ممکن است در سرما عفونت هاى ویروسى، چشم را درگیر 
کند و باعث کدورت هایى در سطح قرنیه چشم شود که این 
موضوع باعث کاهش دید بیمار، ترس از نور و احساس جسم 
خارجى در چشم مى شود. عفونت هاى تنفسى به چشم ها هم 
سرایت مى کند و الزم است فرد حتماً استراحت کامل انجام 
دهد و از حضور در محیط هاى پر جمعیت اجتناب کند. افراد 
مبتال باید بهداشــت فردى را رعایت کنند، از دست دادن و 
روبوسى با دیگران به مدت هفت تا ده روز پرهیز کنند تا باعث 
انتشار آلودگى به افراد دیگر نشوند. ویروس عفونت چشمى 
خیلى مسرى اســت و باعث آلودگى افراد دیگر مى شود و 
مشکالت چشمى شدید ایجاد مى کند. همچنین زمانى که 
در معرض هواى آلوده قرار مى گیریم، بهتر است لبه پلک ها 
را با آب و شــامپوى بچه کامل شستشو دهیم؛ زیرا این کار 
باعث مى شود تمام رســوبات آلوده اى که روى پلک و مژه 
نشسته است، پاك شود. اما در این حال هم توصیه مى شود، 
خودسرانه از قطره هاى چشمى استفاده نکنید، چون باعث 
وابستگى مى شود؛ زیرا در این قطره ها مواد نگهدارنده است 
که باعث حساسیت و ناراحتى بیشتر چشم مى شود. بنابراین، 
بهترین  راه شستن چشم ها و اگر نیاز به قطره است باید از 

طریق چشم پزشک تجویز شود.

عفونت هاى ویروسى
 چشم را جدى بگیرید

نتایج یک مطالعه که به تازگى انجام شده است، نشان مى دهد، بیماران 
مبتال به کووید-19 که سطح ویتامین D خونشان به اندازه کافى است 
با کاهش قابل توجه خطر ابتال به عوارض جانبى بالینى از جمله بیهوش 

شدن، هیپوکسى (کم اکسیژنى) و مرگ مواجه بودند.
عالوه بر این، نتایج مطالعه یاد شده نشان مى دهد در بیمارانى که سطح 
ویتامین D خونشــان به اندازه کافى بود، ســطح یک نشانگر التهابى 
(پروتئین واکنش پذیر C) در خونشان کمتر و سطح لنفوسیت ها (یک 
نوع ســلول ایمنى که به مبارزه با عفونت کمک مى کند) در خون آنها 

باالتر بود.
این مطالعه که توســط محققان دانشکده پزشکى دانشگاه «بوستون» 

انجام شــده است، شــواهد مســتقیمى ارائه 
مى دهد که کافى بودن سطح ویتامین D در 

خون مى تواند این عوارض را از جمله بروز 
طوفان سیتوکین (انتشار خیلى 

ســریع پروتئین در خون) و 
در نهایت مرگ ناشى از  
کووید-19 را کاهش 

دهد. 
محققــان در بیماران 

باالى 40 سال مشاهده 
کردند بیمارانى که سطح 

ویتامین D خونشان به اندازه کافى بود، در مقایسه با بیمارانى که با کمبود 
ویتامین D مواجه بودند و یا سطح این ویتامین در خون آنها کافى نبود، 
51/5 درصد کمتر احتمال داشت بر اثر عفونت ناشى از کووید-19 جان 

خود را از دست بدهند.
پروفســور «مایکل هولیک» از دانشکده پزشــکى دانشگاه بوستون به 
تازگى مطالعه اى منتشــر کرده اســت که نشــان مى دهد مقدار کافى 
ویتامین D مــى تواند خطر ابتال به ویروس کرونــا را 54 درصد کاهش 
دهد. او معتقد است که سطح کافى ویتامین D در خون نه تنها به مبارزه 
با عواقب ناشــى از آلوده شــدن به ویروس کرونا کمک مى کند، بلکه 
به عوارض ناشى از آلوده شــدن به ســایر ویروس ها که باعث ابتال به
 بیمارى هاى تنفسى مى شود از جمله آنفلوآنزا 
نیز کمک مى کند.  در حال حاضر نگرانى 
زیادى وجود دارد کــه ترکیبى از 
عفونت آنفلوآنــزا و عفونت 
ویروسى کرونا مى تواند 
باعث افزایــش قابل 
توجه موارد بسترى 
در بیمارســتان و 
مرگ و میر ناشــى 
از این عفونت هاى 

ویروسى شود.

یک فوق تخصص آسم، آلرژى و ایمونولوژى به بیان توضیحاتى در خصوص تفاوت 
سرفه هاى ناشى از آلرژى فصلى و با سرفه هاى کرونا پرداخت.

رضا امین در خصوص تفاوت سرفه هاى ناشى از آلرژى 
فصلى و با ســرفه هاى کرونا گفت: آلرژى هایى که در 

فصل پاییز بروز پیدا مى کنند، ممکن است به صورت 
آلرژى هاى بینى، تنفســى و ریوى بروز پیدا کنند، 
اما افراد باید در گذشته سابقه چنین واکنش هایى را 
داشته باشند تا بتوانیم بگوییم این عارضه دوباره بروز 

پیدا کرده است.
این فوق تخصص آسم، آلرژى و ایمونولوژى متذکر 
شد: در صورت تشدید شدن چنین عارضه هایى فرد 

حتمًا باید به پزشک مراجعه کند تا پزشک معالج 
با معاینه بتواند تشخیص افتراقى دهد و منشأ 

سرفه و مشکالت تنفســى بیمار شناسایى 
کند. وى افزود: در ایــن خصوص قانون 
ثابتى وجود ندارد و نمى توانیم بگوییم به 
طور کلى هرکس چنین عالیمى را داشته 
باشد آلرژى است و اگر نشانه هاى دیگرى 

را داشته باشد کروناســت و بیمار در صورت 
مواجهه با این مشکالت باید به پزشک مراجعه کند.

 یمونولوژى به بیان توضیحاتى در خصوص تفاوت 
 و با سرفه هاى کرونا پرداخت.

رفه هاى ناشى از آلرژى 
فت: آلرژى هایى که در 

مکناست به صورت 
وى بروز پیدا کنند، 
ین واکنش هایى را 
ن عارضه دوباره بروز 

 ایمونولوژى متذکر 
ن عارضه هایى فرد 

 تا پزشک معالج 
ى دهد و منشأ 

ر شناسایى 
ص قانون 
گوییم به 
 را داشته 
ى دیگرى 

در صورت ار
زشک مراجعه کند.

چگونه آلرژى فصلى را با کرونا 
اشتباه نگیریم؟

ویتامینى که شما را از خطر مرگ  نجات مى دهد
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شهردارى شاهین شــهر باستناد مصوبه شــماره 1275/ش مورخ 99/06/23 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به خرید لوله چدنى داکتیل 

سایز400میلیمتر کالسC25با اعتبار اولیه 25/698/000/000ریال اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحدعمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز سه شنبه مورخ99/07/29 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى(نوبت اول)

احمدرضا پرى تبار-سرپرست شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

م الف: 1005259

بدون شرح

شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 1275/ش مورخ 99/06/23 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به خرید لوله فوالدى با قطر1000میلیمترو به 

ضخامت11میلیمتر و با فشار 16 بار با اعتبار اولیه 9/660/000/000ریال اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه  مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 99/07/29 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.شهردارى 

دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى(نوبت اول)

احمدرضا پرى تبار-سرپرست شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

م الف: 1005261


