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گوشت و مواد لبنى را با هم نخوریدابتالى شهردار  اصفهان به کرونافصل جدید «روزگار جوانى» کلید مى خوردکشف یک طرح مخفى در زیر تابلوى «مونالیزا» عقاب پر نوسان   به ماشین رسید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فقط با 5 
ورزش ساده مغز 

باهوش شوید

جلسه آبى نمایندگان اصفهان و چهارمحال  
3

2
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بهبود روند پاسخگویى 
سامانه اینترنت 2020  

افزایش سودآورى 
پاالیشگاه با طرح هاى 

سرمایه اى

با یکسال حقوق، یک متر 
خانه مى توان خرید!

5

تیر آخر را کرونا  
به مطبوعات زد!

مغزتان را به چالش بکشید تا ذهن 
فعال تر و به مراتب هوشیارترى داشته 

باشید. قصد داریم پنج چالش عجیب اما 
درعین حال ساده را به شما معرفى کنیم 
که باعث تقویت مغز و ذهن مى شوند...

على اکبر قاضى زاده، روزنامه نگار پیشکســوتى 
که در این ســال ها بارها از حال و روز ناخوشایند 
روزنامه ها و رابطه نه چنــدان خوب مطبوعات 
با مردم ابراز نگرانى کرده اســت، حاال علت این 
شرایط را اینگونه توصیف مى کند: مشکل اول با 
سختگیرى ها شروع شد، فضاى مجازى بخشى 
از جان مطبوعــات را گرفــت، تحریم ها گلوى 

روزنامه ها را فشرد و کرونا تیر آخر را زد!
قاضى زاده با بیان اینکه مطبوعات در چند دوره 
مختلف دچار رکود شده، اما نه به این شدت این 
روزها، با اعتقاد بر اینکــه وضع امروز مطبوعات 
فقط به دلیل شیوع ویروس کرونا نیست، یادآور 
مى شود: کرونا این روند را تشدید و تسهیل کرد. 

ما پیش از کرونا نیز ...
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آغاز محدودیت هاى کرونایى در اصفهان از امروزآغاز محدودیت هاى کرونایى در اصفهان از امروز
آموزش کلیه مدارس از روز شنبه غیرحضورى خواهدشدآموزش کلیه مدارس از روز شنبه غیرحضورى خواهدشد

3

رایزنى دو استان همجوار درباره مهمترین معضل مشترکشان انجام شد 

ساعد هدایتى: از بازى در 
کارهاى مدیرى پشیمان 
نیستم

قاسم حدادى فر:

شرایط اقتصادى باعث شد خیلى ها 
جدا شوند

کاپیتان ذوب آهــن در خصوص وضعیت فعلــی ذوب آهن گفت: ما 
تمرینات را زیر نظر کادر فنی دنبال می کنیم، فکر می کنم فصل جدید 
براي ذوب آهن یک فصل متفاوت باشد چون بسیاري از بازیکنان ما 

جدا شده  اند که البته دوست داشتیم بمانند ولی...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جان گرفتن 
دیوارنگاره هاى 
کاخ موزه چهلستون

تعیین سرشماره پیامک مراکز دولتى اصفهان 
3

ابهام در پروژه بازگشت ابهام در پروژه بازگشت 
ساسان به اصفهانساسان به اصفهان

آگهى دعوت از بستانکاران (نوبت اول )آگهى دعوت از بستانکاران (نوبت اول )

مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه به فن پاالیش امیرکبیر-سهامى خاص
 کورش سلیمانى 

شرکت منحله در حال تصفیه به فن پاالیش امیرکبیر سهامى خاص 
به شماره ثبت 37159 و شناسه ملى 10260547201

پیرو آگهى منتشــره انحالل در روزنامه رسمى شــماره 21892مورخ 24 / 02 /1399در اجراى
 ماده 225 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و یا حقوقى که ادعاو یا طلبى از شرکت 
فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج 
اولین آگهى به آدرس محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان استان اصفهان شهرستان اصفهان 
بخش مرکزى شهر اصفهان محله رزمندگان کوچه شــادمان کوچه شمیم پالك9 طبقه همکف 

کدپستی 8139864411مراجعه نمایند
 بدیهى است پس از انقضاى مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.

 آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت ، از طریق سامانه الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى دو مرحله اى از 
بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.      

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1399/07/27 در ســامانه فوق بارگذارى نماید و همچنین اسناد 
فیزیکى (پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد 
شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد 

از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کســب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 34121482- 031 واحد مناقصات و خریــد- آقاى عظیمى 
و جهت آگاهى بیشــتر در مورد الزامات، اطالعات، مشخصات فنى و شــرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 

36644784- 031 مسئول اتوماسیون برق تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحــل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934- 021، دفتر ثبت نــام: 88969737- 021 و

 85193768- 021 تماس حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت 
و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* پیشنهاد دهنده مى بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش،مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد)
تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
بازگشایى 

پاکات  مناقصه
مبلغ تضمین 

(ریال)

متعاقبا اعالم 20990012110000231399/07/121399/07/161399/07/271399/07/28
697/500/000مى گردد

LED موضوع مناقصه: خرید 70 دستگاه

ننیسنیس

ک
ت

ج
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حجت االسالم والمســلمین حســن روحانى صبح دیروز 
چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت: بار اصلى تأمین ارز 
در سال هاى قبل مسئله نفت، میعانات و گاز بود اما شرایط ما 
مثل سابق نیست. برخى از دوستانى که در فضاى مجازى 
اشاره کرده و مى گویند قبل از این دولت، ایران تحریم بود و 
اکنون هم در تحریم هستیم و بعد مى گویند شما مى گفتید 
مشکالت به علت مدیریت است و امروز هم تحریم هستیم، 
امروز را چه مى گویید، باید گفت جنگ اقتصادى در این سه 
سال بوده است.   روحانى با بیان اینکه در سال هاى گذشته 
در تحریم بودیم و نه جنگ اقتصادى، یادآور شد: در دوران 
قبل، دولت حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت 

120 دالر صادر مى کرد. در سال 92 قیمت نفت که کاهش 
یافت، هر بشکه نفت 104 دالر بود. بانک هاى ما در شرایط 

امروز نبودند و شرایط بهترى داشتند.  
روحانى تصریح کرد: در بسیارى از مشــکالت امروز باید 
آدرس صحیح به مردم بدهیم که چرا این مشکالت وجود 
دارد. باید ببینیم درصد اینها در این شرایط جنگ (اقتصادى) 
به چه میزان است؛ برخى دوباره شرایط کنونى را با شرایط 

تحریم مقایسه نکنند.  
رئیس دولت دوازدهم گفت: در شرایط جنگى قرار داریم که 
از سال 1397 آغاز شده است؛ واقعیت هاى جامعه را تحریف 

نکنیم./3046

بر اســاس گزارش بانک مرکزى متوسط قیمت یک 
متر مربع مسکن در تهران در شهریور ماه 24 میلیون 
و 200 هزار تومان اســت. حال با این افزایش قیمت 
قابل توجه، افراد چند ســال باید در انتظار خرید یک 

خانه باشند؟
حداقل حقوق کارگران حــدود دو میلیون و 600 هزار 
تومان است و مجموع یکســال حقوق کارگران، 31 
میلیــون و 200 هزار تومان اســت. با فــرض اینکه 
یــک کارگر کل حقــوق ســاالنه خــود را پس انداز 
کند، فقط مى توانــد یک متر و 20 ســانتیمتر از یک 

خانه را بخرد!

متوسط قیمت یک واحد مسکونى 60 مترى حدود یک 
میلیارد و 452 میلیون تومان است. با فرض ثابت ماندن 
قیمت مسکن و حداقل حقوق، یک کارگر باید 46 سال 
حقوق خود را به طور کامل پس انداز کند تا بتواند یک 

خانه 60 مترى بخرد.
سقف وام مســکن براى زوجین 240 میلیون تومان 
است. با این وام هم فقط مى توان حدود 10 متر از یک 

خانه را خرید. یا چیزى معادل یک اتاق را.
به گفته بانــک مرکزى، وام مســکن جوانان به 400 
میلیون تومان رسیده است. با این وام افراد مى توانند 16 

متر از یک واحد مسکونى را بخرند.

قبالً تحریم بودیم
حاال در جنگیم

با یکسال حقوق، یک متر خانه 
مى توان خرید!

شرط فروش لوازم آرایشى 
در قم 

   ایرنا | دادستان عمومى و انقالب قم گفت که 
ضرورت حضور فروشنده زن در کلیه فروشگاه هاى 
لوازم آرایشى استان به ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت، اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماکن عمومى 
استان ابالغ شده است. حجت االسالم و المسلمین 
حســن غریب این تصمیم را با توجه به «تبعات و 
آسیب هاى جدى مرتبط با حضور فروشنده آقا در 
فروشگاه هاى تهیه و توزیع و پخش لوازم آرایشى 
و بهداشتى مرتبط با بانوان و در راستاى پیگیرى 
مطالبه ها و دغدغه هاى مردم متدین قم و حسب 
شــکایت هاى متعدد مردمى واصل شده به حوزه 

دادستانى» ارزیابى کرده است. 

ارزش واقعى یارانه 
   آنــا | یارانه نقدى با توجه بــه تورم موجود 
ارزشى ندارد، تورم هر ســال از ارزش این مبلغ 
مى کاهد و مردم با یارانه 45 هزار و 500 تومانى 
ســال 89، هم اکنون قدرت خرید حدود 8000 

تومان را دارند./3044

شوك تتلیتى ها 
   خبر فورى | طرفــداران تتلو یکبار دیگر 
خبرساز شــدند. به دنبال بسته شــدن چند باره 
پیج میلیونى امیر تتلو، ایــن خواننده معروف از 
هواداران خود خواســت کامنت اعتراضى زیر 
آخرین پســت مدیر ارشد اینســتاگرام (شریل 
ســندبرگ) بنویســند. اینســتاگرام سه شنبه 
شب پیج امیر تتلو را بســت و به دنبالش تتلو از 
مخاطبانش خواســت اعتراض کنند. هواداران 
او تا پیش از ظهر دیروز بیش از 50 هزار کامنت 
اعتراضى براى بازگشــت پیج در صفحه مدیر 

ارشد اینستاگرام نوشته بودند.

پیشنهاد همکارى جادوگر
   خبر آنالیــن | بحث جادو و جنبل در فوتبال 
ایران از حــدود دو دهه قبل مطرح شــد. در دوره 
اى که على دایى، ســرمربى تیم ملى بود یکى از 
این جادوگران قصد داشــت با او همکارى کند! 
على کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال در 
تازه ترین گفتگوى خود این خبــر را تأیید کرده و 
مى گوید: «در دوره اى که آقاى دایى سرمربى ایران 
بود یکى از این افراد زنگ زد پیشنهاد داد. گفت من 
مى توانم نتایج بازى ها را تغییر دهم. در واقع براى 
برد تیم ملى پیشــنهاد داده بود. گفت یک دعایى 
مى خوانم و فالن مى شود. گفتم من به این چیزها 

اعتقاد ندارم.»

چاپ جدید ترجمه معروف 
«بینوایان»

   بهار | رمــان «بینوایان» نوشــته «ویکتور 
هوگو» با ترجمه حســینقلى مســتعان توســط 
انتشــارات امیرکبیر به چاپ بیست وهشتم رسید. 
حسینقلى مستعان 92 سال قبل در سال 1307 کار 
ترجمه این اثر را آغاز کرد و پس از دو سال آن را در 
زمستان 1309 به پایان رساند. چاپ بیست وهشتم 
«بینوایان» در قالب دو جلد، بــا طرح جلد جدید، 
1922 صفحه و قیمت 245 هــزار تومان عرضه 

شده است.

خبر خوش براى 
بازنشستگى 

   باشگاه خبرنگاران جوان | سخنگوى 
کمیســیون فرهنگــى مجلس ضمن تشــریح 
بررسى هاى جلسه کمیسیون متبوع خود عنوان 
کرد: بر اساس بررسى ها در طرح جمعیت و تعالى 
خانواده پیش بینى مى شود که مادران شاغل داراى 

سه فرزند یا بیشتر بازنشسته شوند./3045

بهشت ماینینگ 
   روزنامه همشهرى | تحریم هاى یکجانبه 
آمریکا، دردسرهاى انتقال پول با سوئیفت و مشکالت 
فروش نفت باعث شــده تا در ایران توجــه ویژه اى به 
اســتخراج رمزارزها یا به اصطالح ماینینگ شود. این 
مسئله اى است که از چشم رسانه هاى خارجى هم پنهان 
نبوده است. نشریه فرانسوى «کوین تریبیون» اخیراً در 
گزارشى با توجه به تحوالت صورت گرفته در این رابطه 
اعالم کرده به احتمال زیاد ایران به زودى تبدیل به یکى از 
قطب هاى مهم ماینینگ جهان مى شود. در این گزارش 
تخمین زده شــده با توجه به تولید باالى انرژى برق در 
کشــور احتماًال به زودى یک سوم ماینینگ بیت کوین 

جهان در ایران صورت خواهد گرفت./3042

چشم امارات، دنبال ماه
   فــارس | امارات متحده عربى از برنامه هاى خود 
براى اعزام ماه نورد به تنها قمر کره زمین تا سال 2024 
خبر داده است. این کشور مدعى است این کار تنها توسط 
مهندسان اماراتى انجام مى شــود. در صورتى که این 
طرح امارات به نتیجه برســد، این کشور بعد از آمریکا، 
شوروى ســابق و چین چهارمین کشــورى خواهد بود 
که خواهد توانست به ماه دسترســى یابد. پیش از این 
تالش هاى هنــد و رژیم صهیونیســتى در این زمینه 

شکست خورده بود.

کنایه عضو دولت به قالیباف
   برتریــن هــا | علیرضا معزى، معــاون ارتباطات 
و اطالع رســانى دفتر رئیس جمهــورى در واکنش به 
توهین هاى برخى نمایندگان بــه رئیس جمهورى از 
تریبون مجلس در حساب کاربرى اش در توییتر نوشت: 
بر نورسیدگان و میانمایگانى که با بددهانى در جستجوى 
دیده شدن هستند، حرجى نیست اما شگفتى از رئیس 
و چهره هاى معتبرتر مجلس اســت که با ســکوت، به 
شکل گیرى بدعت شنیع فحاشــى از تریبون مجلس، 
مجال دادند. این بدعت با اهانت به روحانى شروع شد اما 
بعید نخواهد بود آن روز که ناسزاگویى از تریبون پارلمان، 
دامان ســکوت کنندگان را بگیرد. در این روزگار تلخ و 
جانفرساى جنگ و تحریم و بیمارى، حداقل در دشمنى 

و انتقام گیرى، جوانمرد باشید.

جوانان شیعه، قره باغ را 
آزاد کنند

   برتریــن ها | احمد علیرضابیگــى، نماینده مردم 
تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس در حساب کاربرى خود 
در توییتر به تحوالت اخیــر در قره باغ واکنش متفاوتى 
نشان داد. او نوشت: «قره باغ سرزمین اسالم است و به 
دست جوانان شیعه تحت لواى ابوالفضل العباس(ع) باید 
آزاد شود.» از بامداد یک شنبه ششم مهرماه سال جارى 
درگیرى میان نظامیان ارمنستان و جمهورى آذربایجان 

در مرزهاى مشترك دو کشور از سر گرفته شده است.

انتقاد معاون 
   ایســنا | معاون ابتدایى وزیــر آموزش و پرورش 
گفت: متأسفانه مى بینیم که والدین فرزندان خود را به 
بازار، پارك و مســافرت مى برند، اما به مدرسه که در 
آن دقیق ترین پروتکل هاى بهداشتى رعایت مى شود، 
نمى فرستند. رضوان حکیم زاده اظهار کرد: نوه اى دارم 
که کالس دوم دبستان است و او را به مدرسه مى فرستم 
چراکه از رعایت موارد بهداشــتى در مدارس اطمینان 

دارم./3043

بازگشت 17 ایرانى از هند 
   ایسنا | 17 نفر از هموطنان که به کشور هند سفر 
کرده بودند، پس از هفت ماه سه شنبه شب از مرز فرودگاه 
بین المللى امام خمینى (ره) وارد کشور شدند. این 17 نفر 
از هموطنان اهل استان هاى خراسان جنوبى و سیستان 
و بلوچستان بودند که به کشور هند سفر کرده و به دلیل 
شــیوع بیمارى کرونا و محدودیت خروج از آن کشور، 

امکان بازگشت به میهن را نداشتند.

خبرخوان

نمایشــگاه تجهیزات ورزشى موســوم به اسپورتکس 
(sportex) امســال در مهــر ماه در محــل دائمى 
نمایشــگاه هاى بین المللى تهران برگزار شد. تصاویر 
دختــران بدنســاز و فیگورهاى مدل هایــى که براى 
معرفى محصوالت بدنسازى در برخى از غرفه هاى این 
نمایشگاه پاییزه محصوالت ورزشى شرکت کرده بودند، 
بازتاب هاى زیادى در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى 
داشته است. برگزارى نمایشگاه اسپورتکس در روزهاى 
هفته دفاع مقدس و همزمانى با ماه صفر، سبب شد تا به 
انتقادها از نمایشگاه به واسطه نوع پوشش جنجالى برخى 

بانوان، اضافه شود.
وزارت ورزش و جوانــان گفته بود که ایــن وزارتخانه، 
مجوزى براى برگزارى نمایشــگاه نداده است و طبق 
گفته مدیرکل حراست وزارت ورزش، این نمایشگاه و 
بیلبوردهایش، در شأن نظام جمهورى اسالمى نبود. البته 
مسئول برگزارى این نمایشگاه، وزارت صمت و شرکت 

نمایشگاه هاى بین المللى ایران است.
در برخى از غرفه هاى شــرکت کننــده در چهارمین 
نمایشگاه اسپورتکس تهران در مهر 99، اجراهایى توسط 

بانوان بدنساز در غرفه نیز به انجام رسید.

نمایشگاه جنجالى با حضور دختران بدنساز!

براساس نتایج نظرسنجى سى بى اس نیوز که به محض 
پایان اولین مناظره انتخاباتى آمریکا انجام شــد، «جو 
بایدن» دموکرات توانست رئیس جمهورى آمریکا را با 

اختالف اندك شکست دهد.

پس از برگــزارى یــک مناظره پرهیاهــو که مجرى  
نمى توانست «دونالد ترامپ» را آرام کند که صحبت هاى 
جو بایدن و خودش را قطع نکند، 48 درصد از تماشاچیان 
این مناظره بایدن را پیروز دانســتند و 41 درصد هم به 
ترامپ رأى دادند و 10 درصد این مناظره را برابر ارزیابى 
کردند. بازتاب مناظره ریاســت جمهورى این نامزدها 
در شبکه هاى اجتماعى قابل توجه اســت. بسیارى از 
کاربران روى لحن تهاجمى ترامپ و قطع کردن پیاپى 
صحبت هاى بایدن و «کریس واالس»، مجرى مناظره 
اشاره داشته و تأکید مى کنند که اگر مناظره هاى بعدى 

هم به این شکل باشند، بیهوده خواهند بود.
مناظره انتخاباتــى این دو رقیب در شــش بخش 15 
دقیقه اى حول محورهاى ســوابق این دو نامزد، دیوان 
عالى آمریکا، کووید-19، اقتصاد، نژاد و خشــونت در 

شهرها و درستى انتخاباتى انجام شد.

مناظره اول را چه کسى برد؟

باند ســازمان یافته و بین المللى قاچاق دام در عملیات 
پلیس امنیت اقتصادى کرمان متالشى شد. 

فرمانده انتظامى استان کرمان در تشریح این خبر گفت: 
این افراد از غرب کشور اقدام به بارگیرى دام زنده با مجوز 
دامپزشکى به مقصد استان کرمان براى کشتار مى کردند 
اما دام ها را در یک دامدارى نگهدارى و در ادامه با استفاده 
از خودروهاى سوارى تیزرو، براى حمل و انتقال آنها به 
اســتان هرمزگان براى خروج غیر قانونى و قاچاق به 
کشورهاى حاشیه جنوبى خلیج فارس اقدام مى کردند. 

سردار عبدالرضا ناظرى افزود: در این زمینه دامدارى مد 
نظر در حاشیه شــهر کرمان شناسایى شد و مأموران در 

بازرسى از این محل 618 رأس گوسفند کشف و چهار 
متهم را دســتگیر کردند.کارشناســان ارزش دام هاى 

کشف شده را 20 میلیارد ریال برآورد کردند.

بازداشت 4 قاچاقچى گوسفند 

یک دانشمند فرانسوى با استفاده از ابزار پیشرفته در زیر 
تابلوى نقاشى «مونالیزا» شاهکار «لئوناردو داوینچى»، 

یک طرح مخفى کشف کرد.
تابلــوى «مونالیزا» که قدمــت آن به قرن شــانزدهم 
برمى گردد، معروف ترین اثر داوینچى است. تاکنون در باب 
حالت اسرارآمیز چهره به تصویر کشیده شده در این تابلو 

بحث و گفتگوهاى فراوانى انجام شده است. 
«پاسکال کوت»، دانشمند فرانسوى  15 سال گذشته را به 
مطالعه تابلوى «مونالیزا» شاهکار لئوناردو داوینچى هنرمند 
بزرگ دوره رنسانس گذراند و به تازگى یافته هاى خود را در 
مجله میراث فرهنگى منتشر کرد. این پروژه تحقیقاتى در 
سال 2004 و همزمان با آن آغاز شد که موزه لوور پاریس به 
کوت اجازه داد به کمک یک دوربین چندطیفى با وضوح 
تصویر باال، این تابلوى نقاشى را دیجیتالى کند. تکنولوژى 
لومیر با قابلیت تشخیص و شناسایى نور بازتاب شده در 13 
طول موج، به این دانشمند اجازه داد الیه هاى پنهان شده 

در زیر سطح نقاشى را ببیند.
پس از گرفتن بیش از 1650 عکس، کوت چندین ســال 
را صرف تحلیل جزئیات این اثر کــرد. وى در امتداد خط 
رویش مو و روى دست سوژه تابلوى «مونالیزا»، خطوط 
زغالى کشف کرد که نشان مى دهد در این تابلو از تکنیک 

انتقال تصویر از سطحى به سطح دیگر استفاده شده است.  
کشف این طرح مخفى همچنین احتمال اینکه از آن براى 
تهیه نسخه هاى رونوشت از «مونالیزا» استفاده شده باشد 

را مطرح مى کند.  
یکى دیگر از جزئیاتى که در جریان این پژوهش کشف شد، 
وجود یک سنجاق سر در سمت راست پیشانى «مونالیزا» 
است. از آنجا که استفاده از این دست متعلقات در آن دوران 
در فلورانس مرسوم نبود، کوت این نظریه را مطرح کرد که 
ممکن است تابلوى داوینچى یک اثر تمثیلى بوده باشد و 

مونالیزا نماد عدالت یا نیک سرشتى باشد.

کشف یک طرح مخفى در زیر تابلوى «مونالیزا»

مجمع عمومى عادى ساالنه بانک توسعه تعاون براى 
بررسى عملکرد سال مالى 98 به ریاست وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعى برگزار شد.
در این جلســه که با موافقت بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران و با حضور اعضاى مجمع و بازرس قانونى 
و به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى برگزار شد، 
گزارش عملکرد بانک و همچنین گزارش حسابرس و 
بازرس قانونى بانک به همــراه صورت هاى مالى براى 
دوره مالى منتهى به 29 اســفند ماه سال 98 به مجمع 
ارائه شد و با موافقت کلیه اعضا مورد تصویب قرار گرفت.

مدیرعامل بانک توســعه تعاون در مجمع عمومى این 

بانک با تشریح میزان و نحوه پرداخت تسهیالت اعطایى 
در سال 98 افزود: منابع بانک در سال 98 به میزان 35 
درصد رشد داشته که تالش کردیم تجهیز منابع از محل 
منابع گرانقیمت، محقق نشود و همین عامل سبب شده 
تا بهاى تمام شده پول در بانک با حدود 1/5 واحد کاهش، 

در سال 98 به 17/6 درصد تقلیل یابد.
حجت ا... مهدیان با اشــاره به حجم 14/500 میلیارد 
تومانى تسهیالت اعطایى و امهالى طى سال 98، تصریح 
کرد: نزدیک به 40 درصد از تسهیالت پرداختى مربوط به 
تسهیالت تکلیفى و حمایتى است که با رویکرد عمل به 

مسئولیت هاى اجتماعى صورت پذیرفته است.

صورت هاى مالى بانک توسعه تعاون تصویب شد

على اکبر قاضى زاده، روزنامه نگار پیشکســوتى که در این 
سال ها بارها از حال و روز ناخوشایند روزنامه ها و رابطه نه 
چندان خوب مطبوعات با مردم ابراز نگرانى کرده است، حاال 
علت این شرایط را اینگونه توصیف مى کند: مشکل اول با 
سختگیرى ها شروع شــد، فضاى مجازى بخشى از جان 
مطبوعات را گرفت، تحریم ها گلوى روزنامه ها را فشرد و 

کرونا تیر آخر را زد!
قاضى زاده با بیان اینکه مطبوعات در چند دوره مختلف دچار 
رکود شده، اما نه به این شدت این روزها، با اعتقاد بر اینکه 
وضع امروز مطبوعات فقط به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
نیست، یادآور مى شود: کرونا این روند را تشدید و تسهیل 
کرد. ما پیش از کرونا نیز در سراشــیبى قرار داشتیم. کرونا 
جان آخر مطبوعات را گرفت و قشــر اندکى که عادت به 
روزنامه خریدن داشت را فرارى داد؛ این در حالى است که 
اصوًال رسانه اگر مخاطب نداشته باشد و نتواند تأثیر بگذارد، 

دیگر خاصیتى ندارد.
قاضى زاده خاطرنشــان مى کند: از چند ســال پیش بارها 
گفته ام که بهترین کارى که براى بهبود وضعیت مطبوعات 
مى شد انجام داد این بود که روزنامه نگاران دانسته هایشان 
را تقویت کنند. آن زمان مشــکل عمده فضاى مجازى و 
رسانه هاى نوین بود و پیشــنهاد من اینکه روزنامه نگاران 
باید دنبــال مهارت هایى بروند کــه از تلفن هاى همراه و 
تکنولوژى هاى نوین برنمى آید؛ گزارش ها و یادداشت هاى 
خوب بنویسند، توان روزنامه نگاریشان را تقویت کنند، بار 
دیگر خبرنویسى و گزارش نویسى یاد بگیرند، عادت کپى 
کردن را فراموش کنند و از تحریریه ها خارج شوند و به میان 
مردم بروند تا شاید بتوانند مطالبى در روزنامه ها بگنجانند 
که مردم دوباره راغب شوند و به خواندن مطبوعات عادت 

کنند. اما متأسفانه این اتفاق نیافتاد.
او ادامه مى دهد: االن متأســفم که ایــن را مى گویم، اما 
برگرداندن مردم بــه روزنامه آن هم بــا توجه به فضاى 
مجازى، کار بسیار دشوارى شده اســت. مى توان توصیه 

و موعظه کرد، اما واقعیت این اســت که این گودال بسیار 
عمیق شده است. متأسف مى شوم وقتى کنار دکه مى روم 
و مى بینم روزنامه ها فروش نرفته انــد. در این مدت خیلى 
از روزنامه ها و مجله ها تعطیل و خیلــى از روزنامه نگاران 

تعدیل شدند.
او البته یکى دیگر از دالیل اصلى بى رمق شدن مطبوعات را 
رویکرد دولت ها در قبال رسانه ها عنوان مى کند و مى گوید: 
سیاست هایى که در این سال ها دولت ها در برابر مطبوعات 
پیش گرفتند و اجرا کردند در بروز این مشکل و بحرانى که 
االن مطبوعات با آن درگیر اســت، بسیار مؤثر بوده است. 

ما از 30 ســال پیش بارها گفته ایم کــه قانون مطبوعات 
نیاز به تغییر دارد. این درست نیست که در همه اصناف به 
کسانى پروانه تعلق مى گیرد که اهل آن صنف نباشند اما در 
مطبوعات همه مدل شرایطى براى گرفتن پروانه روزنامه و 
مجله وجود دارد، جز اینکه صاحب امتیاز سابقه مطبوعاتى 
داشته باشد! صاحب امتیازان روزنامه ها یا نماینده مجلس 
یا معاون وزیر و مدیرکل هستند و طبیعتاً وقتى روزنامه شان 
دچار مشکل یا تعطیل مى شود، غمى ندارند. در این میان 
کسى لطمه مى خورد که روزنامه نگارى را به عنوان شغل 
پذیرفته اســت. به عنوان مثال زنده یاد مسعود مهرابى که 

مجله «فیلم» را در مى آورد، مدام حرص و جوش مى خورد، 
چون اگر «فیلم» تعطیل مى شد، باید خانه نشین مى شدند. 
اما مدیر مسئول غیر حرفه اى که کار روزنامه نکرده باشد، 
در صورت تعطیلى، به سراغ کار دیگر خود مى رود. در نتیجه 

این رویکرد لطمه بزرگى به مطبوعات زد.
قاضى زاده یادآور مى شود: از ســوى دیگر مطبوعاتى که 
امکان بروز نظرات مردم را نداشــته باشد، دیگر خاصیتى 
ندارد و در نتیجه خواننده اى هم ندارد. این روند از خیلى سال 
پیش آغاز شده بود و حاال میوه هاى آن حاصل شده است. 

تیر آخر را هم کرونا زد و نفس آخر را گرفت.

تیر آخر را کرونا  به مطبوعات زد!
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پیکر شهید «هاکوپیان»
 امروز باز مى گردد

مدیرکل بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان اصفهان 
گفت: پیکر شـهید عزیزمان «هـراچ هاکوپیـان» روز 
پنجشـنبه (امروز) بـه اصفهان منتقـل شـود و پس از 
اسـتقبال رسـمى در فرودگاه توسط تشـریفات ارتش 
انتقال پیـدا مى کند. مسـعود احمدى نیـا تصریح کرد: 
سـاعت 9 و 30 دقیقه صبـح جمعه 11 مهرمـاه جارى 
پیکر شهید با اسکورت دژبان ارتش به کلیساى میناس 
مقـدس انتقال پیدا کـرده و مراسـم مذهبى خصوصى 
توسط خانواده شـهید برگزار خواهد شد، پس از مراسم 
مجدد پیکر شـهیدمان به محل یادمان شهداى ارامنه 
اصفهان جهـت برگزارى مراسـم منتقل مى شـود که 
در نهایـت پس از مراسـم مذکـور پیکر شـهید «هراچ 
هاکوپیان» در محل مشخص شده توسط خانواده شهید 

تدفین خواهد شد.

خسارت زلزله در ونک
زمین لرزه 4.7 ریشـترى صبح روز سه شنبه در منطقه 
ونک سـمیرم در مرز اسـتان چهارمحال وبختیارى به 
حدود 90 واحد مسـکونى خسـارت وارد کرد.  مدیرکل 
مدیریـت بحـران اسـتاندارى اصفهـان گفت: بـه این 
واحدهاى مسکونى بین 20 تا 70 درصد  خسارت هایى 
از قبیل ترك خوردگى و شـکاف دیوار وارد شد. منصور 
شیشه فروش اضافه کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
گزارش خسـارات نهایى را بررسى مى کند تا با توجه به 
قوانین و مقررات تسهیالت الزم در اختیار صاحبان این 

واحدها قرار بگیرد.

رواج گوشت درجه 2 و 3 
عبدالرضـا آقاجانـى کردآبـادى، نائب رئیـس اتحادیه 
صنف فروشندگان گوشـت قرمز اصفهان گفت: اغلب 
خانواده هـاى کم درآمـد و قشـر ضعیف جامعه نسـبت 
به خرید و اسـتفاده از گوشـت درجه 2 و درجـه 3 اقدام 
مى کنند.همین امر باعث شـده تقاضاى عمومى براى 
خرید گوشت درجه دوم و درجه سـوم  افزایش پیدا کند 
و از این رو شـاهد عرضـه برخى از اقـالم پروتئینى بى 
کیفیت و غیربهداشـتى در بازار هستیم که خوشبختانه 
اداره دامپزشکى و بهداشت برخورد مناسبى با این دسته 

از عرضه کنندگان گوشت قرمز داشته اند.

همایش بازماندگان 
برگزار نمى شود

رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریه خمینى شـهر گفت: 
امسال با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا "همایش 
بازماندگان اربعین“ در خمینى شـهر برگزار نمى شـود. 
حسن توکلى با بیان اینکه در سـال جارى برگزارى هر 
گونه مراسم مذهبى تجمعى در بقاع متبرکه خمینى شهر 
بر اسـاس مصوبات سـتاد مبارزه با کرونا ممنوع است، 
ادامه داد: همه درهاى ورودى امامزاده سید محمد در روز 
اربعین بسته خواهد شـد و براى این امر با پلیس راهور، 
نیروى انتظامى، شوراى تامین شهرستان و فرماندارى 

خمینى شهر هماهنگى هاى الزم صورت گرفته است.

شستشوى مخزن آب بادرود
به گزارش روابط عمومى آبفا بادرود، عملیات شستشوى 
مخزن شـماره 4 آبفا ایـن منطقه پایان یافـت. الزم به 
توضیح اسـت که مخزن 2000 متر مکعبى آبفا بادرود 
به دلیل ماسه دهى چاه شـماره 7، افزایش کدورت آب 
و خارج شـدن مخزن از مدار بهره بردارى و تخلیه آن، 
با هماهنگى واحدآتش نشانى شهردارى بادرود مخزن 

رسوب زدایى و شستشو داده شد.

بارش هاى مؤثر از آبان 
کارشـناس پیـش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان با بیان اینکه وضعیت بارش هاى امسال تاکنون 
خوب نبوده، گفت: پیش بینى شـده بـارش هاى موثر 
پاییزى را از اواسط آبان ماه داشته باشیم. ابراهیم هنرمند 
اظهار کرد: امروز در بیشتر مناطق استان شاهد افزایش 
ابر، وزش باد، گاهى باد نسبتا شدید و بارش هاى پراکنده 

به ویژه در مناطق غربى و شمالى استان خواهیم بود.

خبر

معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان گفت: با اجراى 
طرح ساماندهى معتادان متجاهر بر اساس اسکن عنبیه چشم، 
هویت معتادان متجاهر محرز شده، دفعات بسترى شدن این 
افراد مشخص و روند درمانى آنان براى سازمان قابل پیگیرى 
و سرانجام درمان هر شخص معین خواهد بود. سمیه کریمى 
در خصوص سامانه ســاماندهى معتادان متجاهر بر اساس 
عنبیه چشم، اظهار کرد: سال هاى گذشته قرار بر این بود که 
ساماندهى معتادان متجاهر اتفاق بیفتد، که این مهم امروز 
با پیگیرى هاى سازمان بهزیستى کشور و هماهنگى هاى 
شــوراى مبارزه با مواد مخدر انجام شده و سازمان فناورى 
سازمان بهزیستى کشور نرم افزارى تحت عنوان اسکن عنبیه 

چشم معتادان متجاهر را تهیه و در سراسر کشور اجرایى کرد.
معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان، تصریح کرد: در 
حال حاضر تنها یک دستگاه اسکن براى استان اصفهان تهیه 
شده است و فعًال معتادان متجاهر حاضر در مراکز ماده 16 

بهزیستى و سپاه ساماندهى مى شوند.
معاونت پیشگیرى بهزیســتى با اشــاره به مزایاى طرح 
ساماندهى معتادان متجاهر بر اساس اسکن عنبیه چشم، 
اظهار کرد: بنابراین با اجراى این طرح هویت معتادان متجاهر 
محرز شده، دفعات بسترى شدن این افراد مشخص و روند 
درمانى آنان براى سازمان قابل پیگیرى و سرانجام درمان هر 

شخص معین خواهد بود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه تأمین پایدار مواد اولیه ذوب آهن باید تضمین شود، 
گفت: مشکالت کنونى فوالدى ها در تأمین مواد اولیه را 

باید در خصوصى سازى غیرکارشناسانه ریشه یابى کرد.
ســعید زرندى در نمایشــگاه بین المللــى فرصت هاى 
ســرمایه گذارى معدن و صنایع معدنى اظهــار کرد: این 
مجتمع عظیم صنعتى در عرصه صنعــت به تنهایى یک 

کشور محسوب مى شود.
وى با بیان اینکه تأمین پایدار مواد اولیه این شــرکت باید 
تضمین شود، افزود: راهکارهاى مختلفى براى جلوگیرى از 
صادرات مواد خام اندیشیده شده تا به تولید داخلى لطمه اى 

وارد نشــود. زرندى در انتقاد به نحوه خصوصى ســازى 
شــرکت هاى فوالدى، گفت: در بحث خصوصى سازى به 
زنجیره تولید فوالد توجه نشــده است و مشکالت کنونى 
شــرکت هاى فوالدى براى تأمین مواد اولیــه را باید در 
خصوصى سازى غیرکارشناسانه این شرکت ها ریشه یابى 
کرد. جعفر صالحى،  معاون خریــد ذوب آهن اصفهان نیز 
تحقق وعده هاى وزارت صمت در خصوص تأمین بخشى 
از مواد اولیه آهن دار براى این شرکت را خواستار شد و گفت: 
مجموعه ذوب آهن اصفهان آماده بهره بردارى از کوره بلند 
شماره یک است و امیدواریم مشــکالت تأمین مواد اولیه 

مورد نیاز به زودى برطرف شود.

ذوب آهن در عرصه صنعت، 
یک کشور است

ساماندهى معتادان متجاهر 
بر اساس اسکن عنبیه 

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در بازدید سرزده 
از مرکز پاسخگویى 2020 گفت: با توجه به اهمیت 
مؤلفه پاسخگویى در افزایش رضایتمندى مشتریان، 
با پیگیرى هاى مجدانه، ســاز و کار پاســخگویى 

سامانه اینترنت 2020 مخابرات ارتقا خواهد یافت.
ناصر مشایخى با تأکید بر استانداردسازى کلیه امور 
مربوط به این مراکز در راســتاى خدمت رسانى به 
مردم استان اظهار کرد: کاهش زمان پاسخگویى، 
تعامل صحیح با مشتریان و افزایش کیفیت سامانه از 

مهمترین اهداف استانداردسازى مراکز پاسخگویى 
است که ثمره آن دسترسى سریع و آسان مشترکین 
به خدمــات در هر ســاعت از شــبانه روز خواهد 

بود.  
وى افزود: تالش و همت مجموعه مخابرات از ابتدا 
تاکنون بر کاهش دغدغه و مشکالت مشتریان بوده 
و امیدواریم با انجام تغییرات اصولى در آینده نزدیک 
شاهد تحقق واقعى شــعار «ارتباطى فراگیر»  براى 

کلیه هم استانى ها باشیم.

بهبود روند پاسخگویى سامانه اینترنت 2020  

با پایان طرح تصفیه گازوئیــل، 20 میلیون لیتر از این 
فرآورده نفتى تولیدى شــپنا از طرح هاى سرمایه اى 
پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد بین المللى یورو 

5 خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با امیدبخش 
اعالم کــردن طرح هــاى ســرمایه اى بــا رویکرد 
زیست محیطى این واحدپاالیشگاهى، این طرح را در 
حال نهایى شدن مراحل نصب و پیش راه اندازى دانست 
و گفت: هدف از اجراى این طرح بهبــود فرایند هاى 
عملیاتى و افزایش کیفیت سوخت هاى تولیدى و حذف 
ترکیبات سولفور از دیزل تولیدى و تصفیه گازوئیل است.

مرتضى ابراهیمى افزود: با بهره بردارى رســمى از این 

طرح در ابتداى ســال آینده، روزانه صد بشکه در روز 
گازوئیل یورو با حذف ترکیبات گوگــردى از 10 هزار 
به PPM 10، تولید خواهد شد.  وى هزینه اجراى طرح 
تصفیه گازوئیل را 495 میلیون یــورو و 3191 میلیارد 
تومان و بسیار سودآور بیان کرد و گفت: در صورت نهایى 
شدن طرح، با افزایش فروش به میزان 2377 هزار یورو 
در سال مواجه خواهیم شد، عالوه براین مابه التفاوتى 
برابر با 192 میلیون یورو ناشــى از فروش گازوئیل کم 
گوگرد عاید این شرکت و منجر به افزایش قیمت سهام 
شپنا مى شــود، بنابراین مى توان این نوید را داد که در 
آینده، منافع این گونه طرح ها به ســهامداران بنیادى و 

صبور مى رسد.

افزایش سودآورى پاالیشگاه با طرح هاى سرمایه اى

مدیرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهردارى 
اصفهان از ابتالى شهردار و هشــت نفر از مدیران 
شهردارى اصفهان به بیمارى کرونا طى یک هفته 

اخیر خبر داد.
ایمان حجتى اظهار کرد: قدرت ا... نوروزى، شهردار 
اصفهان روز سه شنبه داراى عالیم مربوط به کرونا 
بود که با مشاهده این عالیم وى با مراجعه به پزشک 

و انجام تست کرونا متوجه بیمارى خود شد. بر این 
اساس همه برنامه هاى شــهردار اصفهان لغو شد و 
وى در حال حاضر در منــزل در قرنطینه خانگى به 

سر مى برد.
وى با بیان اینکه طى یک هفته اخیر هشــت نفر از 
مدیران شهردارى اصفهان به کرونا مبتال شده اند، 
تصریح کرد: باید توجه داشت که کارکنان شهردارى 
ارتباط مستقیم و زیادى با شهروندان دارند و امکان 
تعطیلى خدمات را ندارند از این رو بسیار مورد تهدید 

ابتال به کرونا هستند.
حجتى با بیان اینکه در الیه هاى مختلف مدیریتى، 
کارمندان و کارگران شــهردارى اصفهان ابتال به 
کرونا مشاهده شده اســت، اضافه کرد: خوشبختانه 
تاکنون در بین کارکنــان بیمار بدحال و فوتى مبتال 

به کرونا نداشته ایم.

ابتالى شهردار  اصفهان به کرونا

تعیین سرشماره پیامک مراکز دولتى اصفهان 

جلسه آبى نمایندگان اصفهان و چهارمحال   

مرمت و بازســازى دیوارنگاره هاى کاخ چهلســتون 
اصفهان در حال پایان است.

مدیر گروه امانى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دســتى اســتان گفت: به دنبال آسیب هاى 
متعددى ناشــى از وجود گــرد و غبــار و همچنین 
آالینده هاى شیمیایى و ایجاد ترك در حاشیه تزئینات 
و پست شدن تدریجى خواص الیه هاى رنگ بر روى 
این اثر منحصــر به فرد تاریخــى، حفاظت و مرمت 
تزیینات دیوارنگاره هاى نقاشــى تاالر زمستانى کاخ 

موزه چهلستون از سال 1398 آغاز شد.
هادى اللهیارى افزود: مرمتگران حوزه امانى این اداره 

به مدت دو ماه غبارزدایى و تمیزکارى سطح دیوارنگاره، 
تثبیت الیه هــاى رنگ، تمیــزکارى الیه هاى رنگ 
و استحکام بخشــى الیه هاى زیرین در بخش هاى 
مختلف و همچنین موزون سازى رنگ با رعایت اصل 
برگشــت پذیرى را انجام دادند.  وى گفت: حفاظت و 
مرمت تابلوى نقاشى مجلس پذیرایى شاه عباس دوم 
از دو بخش مرمت تزیینات نقاشى گل و بوته اى همراه 
با نقوش جانورى و مرمت تزیینات دیوارنگاره اصلى با 
عنوان مجلس پذیرایى شاه عباس دوم صفوى از نبرد 
محمدخان پادشاه ترکستان است، که با تکنیک رنگ 

و روغن و با هنر نگارگرى کار شده است.

جان گرفتن دیوارنگاره هاى کاخ موزه چهلستون

معاون وزیر ارتباطات و فنــاورى ارتباطات گفت: مراکز 
دولتى اصفهان از این به بعد با سرشــماره واحد 4040 
پیامک ارسال خواهند کرد و از این طریق برخى مشکالت 

و سوء استفاده ها برطرف خواهد شد.
امیر ناظمى در جلسه «کمیته استانى اقتصاد دیجیتال» 

در اســتاندارى اصفهان افزود: یکى از مشکالت مردم 
دریافت برخى از پیامک ها از سرشــماره هایى است که 
امکان اطمینان به آن وجود ندارد؛ در همین راستا در این 
جلسه تصمیم گیرى شد کلیه دستگاه ها و ادارات دولتى 
استان اصفهان با استفاده از سرشماره واحد پیام هاى خود 

را ارسال کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناورى ارتباطات افزود: این اقدام 
باعث ممانعت از برخى سوء استفاده ها و اطمینان بیشتر 
مردم خواهد شــد همچنین کد دستورى #4* نیز براى 

دستگاه هاى ادارى اصفهان در نظر گرفته شد.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
مشاغل پرخطر از روز پنجشنبه (امروز) و آموزش حضورى 

مدارس از شنبه به مدت یک هفته تعطیل مى شود.
حجت ا... غالمى در خصــوص آخرین وضعیت تعطیلى 
یک  هفته اى مشاغل در سطح استان اصفهان، اظهار کرد: 
درخواست ستاد استانى از تهران این بود که مشاغل یک 
هفته تعطیل شوند که خوشبختانه ستاد ملى کرونا پاسخ 
این درخواست را داد. بر اساس این پاسخ مقرر شد مشاغلى 
که مى تواند به عنوان مشــاغل پرخطر محســوب شوند 

محدودیت موقت براى آنان اعمال شود.
وى افزود: با توجه به اینکه 22 شهرســتان استان از 24 
استان وضعیت بحرانى دارد به جز دهاقان و خور و بیابانک 
برگزارى نماز جمعه را در بقیه شهرستان ها نداریم. همچنین 
استخرها، سالن هاى ورزشــى، باشگاه ها، آرایشگاه هاى 
زنانه، باغ موزه ها، چایخانه ها، کافى شاپ ها، تاالرها، گیم 
نت ها، بازارچه هاى فصلى و تفرجگاه ها مانند باغ وحش ها، 
پارك ها و شهربازى ها از روز پنجشنبه 10 مهر ماه به مدت 

یک هفته تعطیل است.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان، تصریح 
کرد: در مرحله بعدى تعطیلى ها، آموزش حضورى مدارس، 
فنى حرفه اى ها، آموزشگاه هاى خصوصى و کتابخانه ها 
مد نظر است که از روز شنبه 12 مهرماه به مدت یک هفته 
تعطیل خواهند شد و تنها آموزش غیرحضورى در مدارس 
خواهیم داشت و حضور مابقى پرسنل در مدارس از قبیل 

معلمان و معاونان با تشخیص مدیر مدرسه خواهد بود.
غالمى گفت: همچنین رستوران ها با 50 درصد ظرفیت 

سرویس دهى مى کنند و فست فودها نیز به شکل بیرون 
بر فعالیت دارند. در خصوص دورکارى ها نیز با نظر مدیران 
دستگاه هاى مختلف متناســب با حجم مراجعان به اداره 
یک سرى از نیروها مى توانند به شکل دورکار فعالیت کنند.
وى ادامه داد: پارك ها فقط 40 درصد روشــنایى خواهند 
داشــت و 60 درصد نور این اماکن کاهش خواهد داشت 
و این 40 درصد روشــنایى هم تنها براى امنیت پارك ها 
اعمال مى شود و قرار شد شهردارى ها با نیروهاى انتظامى 
هماهنگى هاى الزم را بکنند و اگر احساس کنند امنیت 

برقرار نیست اقدامات دیگرى انجام خواهد شد.
ســخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان، 
خاطرنشان کرد: گشت ارشاد کرونا هم اکنون با محوریت 
دانشگاه علوم پزشکى و شبکه بهداشــت و درمان فعال 
است و در سطح شهرســتان ها با محوریت فرماندارى ها 

فعال هستند.

تعطیلى یک هفته اى جمعه بازار بعثت 
در همین حال معاون ساماندهى سازمان ساماندهى مشاغل 
شهرى و فرآورده هاى کشــاورزى شهردارى اصفهان از 
تعطیلى یک هفته اى جمعه بازار بعثت و خودروى اصفهان 

از تاریخ 11 مهرماه سال جارى خبر داد.
مهدى ترکاشوند اظهار کرد: به دلیل حجم تردد و تجمع در 
جمعه بازار بعثت و نیز بازار خودروى اصفهان این دو بازار 
به اضافه پنج شنبه بازار بعثت به دلیل شرایط فعلى شهر 

تعطیل اعالم شد.
وى افزود: امکان کنترل پروتکل هاى بهداشتى و فاصله 

اجتماعى در ایــن بازارها مقدور نیســت و امکان انتقال 
ویروس در این شرایط بحرانى وجود دارد. به همین دلیل 
بهترین تصمیم براى پیشگیرى از انتقال ویروس کرونا 
تعطیلى موقت ایــن بازار در تاریخ 11 مهرماه اســت که 
در صورت ادامه وضعیت قرمز تعطیلــى مجدداً تمدید و 
اطالع رسانى مى شود. وى ادامه داد: البته بازار گل و گیاه 
همدانیان تعطیل نیست و شهروندان مى توانند از این بازار با 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى استفاده کنند. 

پلیس موافق لغو زوج و فرد است
اما در حالى که برخى از رســانه ها و شبکه هاى اجتماعى 
خبرى مبنى بر لغو شــدن طرح ترافیکــى زوج و فرد در 
کالنشــهر اصفهان به نقل از سخنگوى ســتاد استانى 
مدیریت و بیمارى کرونا منتشر کردند، سرهنگ محمدرضا 
محمدى، رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: پیشنهاد 
لغو این طرح تا پایان آبان  در کمیته حمل و نقل ستاد کرونا 
مورد موافقت همه اعضا قرار گرفــت و ما هم موافق لغو 
طرح ترافیکى زوج و فرد در کالنشــهر اصفهان هستیم 
اما طرح هنوز در این شهر لغو نشده و همچنان از ساعت 
17 تا 22 برقرار است. رییس پلیس راهور استان اصفهان 
افزود: شرط لغو طرح زوج و فرد تصویب در ستاد کروناى 

استان است.
وى خاطرنشان کرد: مسووالن حوزه حمل و نقل ترافیک 
شــهردارى اصفهان عجله زیادى براى اعالم این مساله 
داشتند و قبل از تصویب ستاد کرونا نسبت به اطالع رسانى 

در مورد این موضوع اقدام کردند.

آغاز محدودیت هاى کرونایى
 در اصفهان از امروز

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شوراى 
اسالمى درخصوص مسأله آب شرب و کشاورزى در استان 
اصفهان گفت: باید با استان هاى مجاور به ویژه چهارمحال و 
بختیارى ارتباط داشته باشیم، به هر حال سرچشمه هاى آب 
اصفهان در چهارمحال و بختیارى است، یک جلسه نیز با 
حضور نمایندگان دو استان داشتیم که فضا بسیار خوب بود.

ابوالفضل ابوترابــى در گفت وگو با «فارس» تصریح کرد: 
باید بپذیریم حدود یک میلیون مهاجر داریم که بسیارى از 
آن ها از استان چهارمحال و بختیارى به اصفهان آمده اند، 

در شهرستان نجف آباد، یزدان شــهر، گلدشت، امیرآباد، 
ویالشهر عمدتاً شهروندان چهارمحال و بختیارى دارند.

نماینده مــردم نجف آبــاد و تیران و کــرون در مجلس 
شوراى اسالمى ادامه داد: از سوى دیگر در گذشته استان 
چهارمحال و بختیارى قسمتى از استان اصفهان بوده است 
و امروز نیز بسیارى از مهاجرین در استان اصفهان ساکن 
شده اند، شاهین شهر، فوالدشهر، جوى آباد، بهارستان و ... از 
شهرهاى محل سکونت این مهاجران است، به همین دلیل 

با یکدیگر تنیده شده ایم.

وى بیان داشت: مردم چهارمحال و بختیارى دغدغه هایى 
دارند و در استان اصفهان هم نیاز بسیار شدیدى به آب دارند، 
از سوى دیگر آب کارون و دز به خلیج فارس مى رود، همه 

این موارد باید دست به دست یک دیگر دهند.
ابوترابى اظهار داشت: جلسه مجمع نمایندگان که چند هفته 
پیش تشکیل شد، فرصت بسیار خوبى بود که در یک فضاى 
کارشناسى منطبق با واقعیت و عدالت، نشسته و دست به 
دست یکدیگر دهیم تا مشکل آب حل شود، به هر حال همه 

ما در یک کشور هستیم و به همدیگر نیاز داریم.

آموزش کلیه مدارس از روز شنبه  غیرحضورى خواهد شد
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مراسم تجلیل از هنرمندان فیلم سینمایى «خورشید» به کارگردانى مجید مجیدى و تحویل جایزه جشــنواره ونیز به روح ا... زمانى برگزار شد. این فیلم به تازگى در جشنواره فیلم ونیز 
جایزه فانوس جادویى در بخش جنبى و جایزه ویژه بهترین استعداد بازیگرى نوظهور را به دست آورد. مجید مجیدى کارگردان، نیما جاویدى نویسنده فیلمنامه، امیر بنان تهیه کننده و تیم 

بازیگران کودك و نوجوان فیلم «خورشید» از حاضران در این مراسم بودند.
مجید مجیدى در ابتدا این مراسم تأکید کرد: کودکان کار خالق هستند. خود روح ا... زمانى آنقدر ابتکار در همه عرصه ها دارد که گفتنى نیست. محمد موسوى هم چنین است. به قدرى 

در کار خود استاد است که بى نظیر است.
وى افزود: ما خواستیم با این فیلم بگوییم همه کشور در برابر این بچه ها مسئول هستیم و فکر نکنیم با آبمیوه دادن در سر چهارراه ها تکلیف خودمان را انجام داده ایم!

کارگردان «خورشید» ادامه داد: ما سه چهار هزار نفر تست گرفتیم. این به معناى این نبود که بهترین ها را انتخاب کنیم، بلکه بیشتر ویژگى هایى که مى خواستیم مد نظرمان بود. در جشنواره 
ونیز شمیال جزو سلبریتى هاى این جشنواره شده بود. بعد از صحبتش هم خیلى ها آمدند و ابراز احساسات کردند. «کیت بالنشت» هم گفت کاش بشود کارى براى آنها کرد و ما دوست 
داشتیم این جایزه را به کل بچه هاى فیلم بدهیم، چون همه آنها در فیلم درخشان بودند، ولى با قانون جشنواره یکى نبود و دبیر جشنواره موافقت نکرد. روح ا... براى این فیلم خیلى زحمت 

کشید در این سن درك و آگاهى نسبت به کار و نقش خود داشت.
مجیدى بااشاره به تالش هاى روح ا... زمانى براى نقش آفرینى در این فیلم گفت: از همان روز اول که خواستیم سکانس هاى تونل را کار کنیم، پاى روح ا... شکست. شیطنت هاى خود را 
داشت، ابوالفضل هم پایش شکست! همه اش به دلیل شیطنت هاى شان بود. چند روز کار تعطیل شد و بعد از آن شروع کردیم. البته این اتفاق به کار روح ا... کمک کرد. در سردترین روز 

سال فیلمبردارى بود به طورى که خودمان در آن کانال نمى توانستیم بیشتر از 15 ثانیه دست به آب بزنیم، ولى روح ا... لخت در آن آب بود. او با شهامت و غیرتى کار کرد. هر کارى 
که زحمت برایش کشیده شود نتیجه مى دهد. /3039

مجید مجیدى در مراسم اهداى جایزه ونیز به روح ا... زمانى: 

«کیت بالنشت» مى خواست جایزه 
به کل بچه هاى «خورشید» برسد

ساعد هدایتى در گفتگویى درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: به تازگى بازى 
در فیلم سینمایى «سالم بر عشق» به کارگردانى حامد رضى را به پایان رسانده ام، این فیلم براى 
اکران در سینماى بدنه تولید شده اســت، به غیر از «سالم بر عشق» در سریال «موچین» هم به 
ایفاى نقش پرداخته ام که هم اکنون در شبکه نمایش خانگى در حال پخش است. به غیر از این دو 
فیلم در حال حاضر فیلم سینمایى «پیشى میشى» را دارم که حسین قناعت کارگردانى کرده و 

تازه وارد چرخه اکران شده است. 
بازیگر ســریال «شــب هاى برره» درباره تأثیر حضور در آثار 90 قســمتى در 
سال هاى گذشته در کارنامه کارى خود افزود: طبیعتاً وقتى مدت زمان طوالنى 
به شکل روتین در چنین کارهایى روى آنتن هســتید، اگر مدتى در چنین 
کارهایى نباشید مردم فکر مى کنند که کم کار شده اید، در صورتى که اینطور 

نبوده و من طى این سال ها کارهاى زیادى را بازى کرده ام. 
وى در همین رابطه ادامه داد: البته طبیعتاً مردم حق دارند که چنین برداشتى 
کنند اما کارى نمى شود کرد، آن نوع از ســریال ها براى آن دوران بود، 
ســفارش چنین آثارى زیاد بود و عالوه بر مهــران مدیرى کارگردانان 
دیگرى هم بودند که آثار 90 قسمتى تولید مى کردند، اما من به عنوان 
بازیگر نمى توانم در چرخه تولید دســتى داشته باشــم و باید منتظر 

پیشنهادات بمانم. 
بازیگر سریال «قهوه تلخ» افزود: در حال حاضر مهران مدیرى درگیر 
«دورهمى» است و بچه هاى همیشگى گروهش پخش شده اند، گاهى 
به آنها پیشنهاد مى شود و گاهى هم نه، البته کارنامه کارى من نشان 
مى دهد که بعد از آن سریال ها کارهاى دیگرى هم از جمله نقش هاى 
کمدى و جدى بازى کردم و خیلى وابسته به آن آثار نماندم. شناسنامه 
کارى من نشان مى دهد که در آن زمان هم به این صورت نبودم که 
تنها در آثار مدیرى بازى کنم پس نمى توانم بگویم که به دلیل حضور 

در آثار مدیرى پیشنهاد دیگرى به من نمى شد. 
وى با اشــاره به رضایت خود از حضور در آثار مهران مدیرى ادامه 
داد: خوشبختانه آن دوران سریال هاى 90 قسمتى از استقبال خوبى 
برخوردار مى شد و من هم از اینکه در چنین آثارى بازى کردم به هیچ 

عنوان پشیمان نیستم. 

ساعد هدایتى: از بازى در کارهاى مدیرى 
پشیمان نیستم

آب بستن به سریال «دل» 
براى پرداخت دستمزد بازیگران!

کارگردان نظر دیگرى داشت و زور نویسنده آنقدر زیاد نیست که بیشتر مى شد و از طرفى هزینه هایمان پایین تر مى آمد. اما خب بود، باورپذیرى مخاطــب از روى دادن اتفاق ها از جمله تجاوز، مادرها از بازیگران چهره استفاده کنیم. اگر انتخاب ها به این گونه بیست و پنج بیست و شش سال باشــد و براى نقش هاى پدر و نقش اصلى ســریال را بازى کنند، جوان باشند و سنشان حدود   نظر من از همان ابتدا این بود بازیگرانى که قرار اســت چهار 
کند، چیز دیگرى نداشت. نادرســت بازیگران جز اینکه هزینه هاى گزافى به کار تحمیل مناســبى براى ایفاى این نقش قرار نگرفته است. این انتخاب سریال درســت بازى مى کند اما متأســفانه در جاى درست و بازى بازیگران در این ســریال راضى هستم. حامد بهداد در این   على رغم نقدى که به ریتم کند ســریال دارم اما از 90 درصد این موضوع را تحمیل کند.

تومان شده بود و ســرمایه گذار براى جبران این بودجه چنینحین تصویربردارى با آن مواجه شــدند نزدیــک به ده میلیارد به پروژه آســیب زد. برآوردى که کرده بودنــد با رقم هایى که بخش دیگر ماجرا به دلیل تورمى بود که در زمان ضبط سریال اضافه کردند و هر قســمت را با رقم باالیى به فیلیمو فروختند. و ســازندگان براى اینکه این بودجه را جبران کنند 12 قسمت مشکالت مالى ناشى از رقم باالى قرارداد بازیگران سریال بود دقیقه اى در 20 دقیقه بود. بخشــى از این ماجرا بخاطر جبران اضافه نشــد و آنچه در عمل رخ داد، خواندن یک انشــاى ده دیگر اضافه شــده به ســریال قصه جدیدى به فیلمنامه اصلى ریتم فیلمنامه اولیه بســیار تند و پر از ماجرا بود. در 12 قسمت مجموع 28 قســمت بود و برخالف آنچه حاال مطرح مى شود   فیلمنامه اولیه ســریال «دل» دو فصل 14 قسمتى یعنى در 
 کارى کرد./3040

نویسندگى آن را بابک و میثم کایدان برعهده داشتند. کایدان در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به سریال «دل» اظهاراتى انجام یکى از این سریال ها که از حیث حاشیه سازى و جنجال آفرینى رکورددار بود، سریال «دل» به کارگردانى منوچهر هادى بود که کار در سال هاى اخیر سریال هاى زیادى در شبکه نمایش خانگى به نمایش درآمده که هر یک با حواشى و ماجراهایى همراه بوده اند. اما 
داده که بخشى از آن را مى خوانید.

زگى در جشنواره فیلم ونیز 
 امیر بنان تهیه کننده و تیم 

ى هم چنین است. به قدرى 

دهایم!
مد نظرمان بود. در جشنواره 
ما دوست براى آنها کرد و

راى این فیلم خیلى زحمت 

ست. شیطنت هاى خود را
مککرد. در سردترین روز 

ى کار کرد. هر کارى 

ساعد هدایتى در گفتگویى درباره آخ
در فیلم سینمایى «سالم بر عشق»
اکران در سینماى بدنه تولید شده اس
ایفاى نقشپرداخته ام که هم اکنون
فیلم در حال حاضر فیلم سینمایى
تازه وارد چرخه اکرانش
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عنوان پش

ساعد هدایتى:
پش

ن ى ی ى کند، چیز دیگرى نداشت. نادرســت بازیگران جز اینکه هزینه هاى گزافى به کار تحمیلمناســبىبر

مجید قناد با انتقاد از روند برنامه سازى هاى تلویزیون در حوزه کودك در سال هاى 
اخیر گفت: ما از 15 سال گذشــته به این طرف آهنگى براى کودکان که در یادها 

بماند نداشته ایم.
این مجرى باسابقه در نشست تخصصى با موضوع برنامه هاى کودك و نوجوان، 
با بیان اینکه در گذشته برنامه هاى خردسال، کودك و نوجوان هر کدام در ساعاتى 
جداگانه و مشخص پخش مى شد، تصریح کرد: تهیه کننده اى بود که فقط براى 

خردسال برنامه مى ساخت و تمرکزش در همان حوزه بود.
وى افزود: ما هم زمانى در حوزه برنامه هاى کودك بِرندسازى داشتیم اما تا آمدند 
جان بگیرند، قطع شدند. مانند «ســنجد» و «هادى و هدى». در 15 سال اخیر ما 
آهنگى براى کودك که در خاطره ها مانده باشد نداریم. این  هم نوعى برندسازى 
بود و برایش تالش مى شــد. یک دست صدا ندارد. خردســاالن االن ما اگرچه 
خردسال اند اما ذهنشان کودك است و ذهن کودکان، نوجوان است. باید روى این 
مسائل کار کنیم. بچه هاى االن بچه  هاى سال 1362 نیستند. ما باید خودمان را 

با آنها همراه کنیم.

ج
خ

ج

خ

مجید قناد:

 در 15 سال اخیر آهنگ کودکانه ماندگار 
تولید نشده است

پ بر

حواشى و ماجراهایى همراه بود یکبا کههر ده آ شد ا ن گ ا

سازمان فضایى روسیه هم اعالم کرده در ایستگاه فضایى بین 
المللى فیلم سینمایى مى سازد. طبق این پروژه بازیگر نقش اول 

فیلم پاییز 2021 به ایستگاه فضایى بین المللى مى رود.
چندین ماه اســت گفته شــده «تام کروز»، نخستین 
هنرپیشــه اى خواهد بود که صحنه اى را در ایستگاه 
فضایى بیــن المللى فیلمبردارى مى کنــد. اما به نظر 
مى رسد روســیه یک گام را فراتر از فیلمبردارى یک 
صحنه در فضا رفته است. ســازمان فضایى روسیه در 
بیانیه اى اعالم کرد نخســتین کشورى خواهد بود که 

یک فیلم در فضا مى سازد.
شــرکت «زرد، ســیاه و ســفید»، یکى از بزرگ ترین 
استودیوهاى فیلمســازى روســیه این پروژه را انجام 
مى دهد. در بیانیه ســازمان فضایى روسیه آمده است: 
طبق این پــروژه در پاییز 2021 میــالدى فضاپیماى 

«سایوز ام اس» همراه چند سرنشــین به ایستگاه فضایى بین 
المللى سفر مى کند. بازیگر نقش نخست این فیلم همراه کپسول 

مذکور به فضا فرستاده مى شــوند. همچنین این بازیگر همراه 
جایگزین او طى یک رقابت آزاد انتخاب مى شوند. البته هنوز حوزه 

هاى لجستیک مربوط به فیلم از جمله نام، بازیگران، فیلمنامه و 
فیلمبردارى یک فیلم در فضا تحت بررسى است. 

یکى از کارهایى که سریال ســازان تلویزیون رفته رفته به آن روى آورده اند طراحــى قصه هاى جدیدى براى احیاى 
نوستالژى هاى قدیمى است. سریال هایى مثل «روزگار جوانى» که قصه ها و شخصیت هایش مورد استقبال مخاطب 
قرار گرفت به زودى فصل هاى جدیدشان ساخته مى شود. زیرا شبکه 5 سیما به زودى فصل جدید «روزگار جوانى» 

را کلید مى زند.
داستان دانشــجوهایى که به تهران آمده بودند و تصمیم گرفتند تا خانه اى را به صورت مشترك اجاره کنند. در ادامه 
مخاطب شاهد اتفاق هایى مى شد که براى زندگى شخصى و اجتماعى هرکدام از این پنج جوان دانشجوى بیست و 

خرده اى ساله مى افتاد.  نصرا... رادش با لهجه و گویش آبادانى نقش «حمیدرضا» را پذیرفت و بعد از «ساعت خوش» 
محبوبیتش را تکرار کرد. امین حیایى دیگر جوان قصه «روزگار جوانى» بود که نقش «افشین» را بازى مى کرد. او در 

میان جوانان قصه اهل تهران بود و به دلیل اختالف خانوادگى اش در همان خانه اجاره اى زندگى مى کرد.
نقش دیگر دانشجوى قصه را بهزاد خداویسى ایفا مى کرد که در «روزگار جوانى» نامش «مجید» بود پسر اصفهانى که 
رشته نقاشى را در دانشگاه مى گذراند. کیهان ملکى در نقش «احد» لهجه آذرى و نقش پزشک را داشت و مهدى صبایى 

نقش «شهریار» را بازى مى کرد که اهل کرمانشاه بود و رشته کشاورزى مى خواند. 
20 سال از پخش سریال «روزگار جوانى» مى گذرد که اصغر توسلى تهیه کنندگى و شاپور قریب کارگردانى کرده بود. 
هنوز معلوم نیست فصل جدید «روزگار جوانى» را چه کسى کارگردانى مى کند و چه بازیگرانى دارد اما در این نسخه 
جدید حتمًا  از ترکیب بازیگران قبلى دو تا سه بازیگر حضور خواهند داشت و در جمع آن پنج دانشجو و جوان قصه قدیمى 
هم یک نفر در کنار بازیگران جدید سریال به ایفاى نقش مى پردازد. به تعبیر سپهر محمدى، تهیه کننده این مجموعه 
تلویزیونى هنوز قطعى نشده که کدام یک از این دوستان در سریال بازى مى کنند.  محمدى درباره آخرین وضعیت تولید 
این مجموعه تلویزیونى گفت: دو ماه آینده تولید را در تهران آغاز خواهیم کرد. پنج جوان و دانشجوى جدید مثل نسخه 
قدیمى اش بازیگران اصلى داستان اند و قصه هاى امروزى دارد.  وى افزود: همان شکل و شمایل اپیزودى در این نسخه 
هم رعایت مى شود. شخصیت هایى هم داریم که حول محوِر این پنج دانشجو، در هر اپیزود و قسمت وارد ماجراهاى 
نسخه جدید «روزگار جوانى» مى شوند. نسخه اى که در 30 قسمت 30 قصه طراحى کرده و اگر مردم از این سریال 

استقبال کنند حتماً بخش هاى دیگرى را تدارك خواهیم دید. /3041

روسیه هم در فضا فیلم سینمایى مى سازد!فصل جدید «روزگار جوانى» کلید مى خورد
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عقاب پر نوسان      به ماشین رسیدبه ماشین رسید
سنگربان فصل گذشته ذوب آهن اصفهان بار دیگر 
تصمیم گرفت تا از جمع سبزپوشان اصفهانى جدا 
شود و این بار مقصد تبریز را براى ادامه فوتبال خود 

انتخاب کرد.
 محمدباقر صادقى که از محصوالت آکادمى باشگاه 
ذوب آهن محسوب مى شود و در کارنامه اش قهرمانى 
در جام حذفى همراه با ذوب آهن و ســپاهان و سه 
نایب قهرمانى در لیگ برتر با ذوب آهن به چشــم 
مى خورد و همچنین او توانســت با ذوبى ها در لیگ 
قهرمانان آسیا عنوان نایب قهرمانى آسیا را به دست 
آورد، تصمیم گرفت تا بار دیگر از جمع سبزپوشان 
اصفهانى جدا شود؛ چرا که با توجه به جذب شهاب 
گردان و حضور یوسف بهزادى، بعید به نظر مى رسید 

تا صادقى فرصت بازى در لیگ بیستم را پیدا کند.
او که به جز ذوب آهن و ســپاهان، سابقه بازى در 
تیم هاى سایپا و صباى قم را هم در کارنامه خود دارد، 
تصمیم گرفت تا براى لیگ بیستم به جمع سبزپوشان 
تبریزى بپیوندد و قراردادش با ماشین سازى تبریز را 
به امضا رساند؛ پیش از این مدیران ماشین سازى با 
محمدامین رضایى و ابوالفضل درویش وند به توافق 
رسیده بودند که البته درویش وند به علت ضعف فنى 
از ســوى کادرفنى نامش کنار رفت و حاال با جذب 
صادقى باتجربه و 31 ســاله که البته در ذوب آهن 
متزلزل نشان داد، ماشین سازان پس از جدایى حامد 

لک، دو سنگربان جدید به خدمت گرفته اند.

در تمرینات اخیر تیم تراکتور، چند بازیکن جدید مثل محمد قنبرى 
از خوشه طالیى ساوه و همچنین محمد مسلمى پور از ماشین سازى 
اضافه شده اند. به نظر مى رسد این دو بازیکن مورد توجه منصوریان 
هم قرار گرفته اند و سرمربى جوان سرخ ها قصد دارد تا از آنها در فصل 
آینده اســتفاده کند. قنبرى هم به صورت یکطرفه با باشگاه خوشه 
طالیى فســخ کرده و پرونده اش در کمیته وضعیت است. به زودى 

تکلیف این بازیکن مشخص خواهد شد.
همچنین گفته مى شود باشــگاه تراکتور، هیچ برنامه اى براى جذب 
سیدحسین حسینى دروازه بان استقالل ندارد. گفته مى شد آنها قصد 
دارند حسینى را به جاى رشید مظاهرى به تیم خود اضافه کنند اما این 

اتفاق رخ نمى دهد، زیرا مدیران باشــگاه نظر مثبتى براى جذب این 
دروازه بان نشان نمى دهند. از سوى دیگر، در مورد جدایى سعید مهرى 
از تراکتور خبر هاى زیادى به گوش مى رسید اما این هافبک تکنیکى 

در تمرینات شرکت کرده و باشگاه هم موافق جدایى او نیست.
ساسان انصارى مدتى است از مدیران تراکتور درخواست رضایتنامه 
کرده و مى خواهد از جمع آنها جدا شــود. برخى منابع خبرى، مقصد 
نهایى این بازیکن را باشگاه ســپاهان مى دانند. اتفاقًا انصارى چند 
روزى است در تمرینات حاضر مى شود اما همراه سایر بازیکنان تمرین 
نمى کند. مدیران باشگاه تمایل دارند این بازیکن را حفظ کنند، اما قرار 

است دو طرف با هم وارد دور جدیدى از مذاکرات شوند.

ابهام در پروژه بازگشت ساسان به اصفهان

باشگاه ذوب آهن حاضر نیست به راحتى سه بازیکن خودش را از دست بدهد.
 تیم فوتبال ذوب آهن چند روزى اســت که دور جدید تمریناتش را زیر نظر 
رحمان رضایى شروع کرده ولى سه بازیکن این تیم که درخواست رضایتنامه 
داده بودند و به دنبال جدایى بودند بــا وجود حضور در محل تمرینات، تمرین 

نمى کنند و از باشگاه خواسته اند تا به آنها اجازه جدایى دهد.
حمید بوحمدان، هادى محمدى و محمدرضا عباسى سه بازیکنى هستند که به 
دنبال جدایى و پیوستن به تیم هاى دیگر هستند و از همین رو در روزهاى اخیر 

در تالش براى گرفتن رضایتنامه بودند.
در همین راستا اخیراً جلسه اى میان مدیریت باشگاه و این سه بازیکن انجام 
شــده و به آنها اعالم کردند که ســرمربى تیم به آنها نیــاز دارد و باید طبق 
قراردادشــان در تیم بمانند ولى اگر اصرار به جدایى دارند باید مبلغ دریافت 

رضایتنامه شان را بپردازند.
ذوب آهن پیش از این هم معراج اسماعیلى، احمد خلیل، دانیال اسماعیلى فر، 

احسان پهلوان و محمد نژادمهدى را  از دست داده است.

اصرار به رفتن دارید؟
 پول بدهید

کاپیتان ذوب آهن در خصوص وضعیت فعلی ذوب آهن گفت: ما تمرینات را زیر 
نظر کادر فنی دنبال می کنیم، فکر می کنم فصل جدید براي ذوب آهن یک فصل 
متفاوت باشد چون بسیاري از بازیکنان ما جدا شــده  اند که البته دوست داشتیم 

بمانند ولی شرایط اقتصادي طوري شده که مسائل مالی هم براي بازیکنان 
مهم است. من براي بازیکنان جدا شده آرزوي موفقیت دارم و امیدوارم 

بازیکنان جدید ذوب آهن نیز عملکرد خوبی در تیم ما داشته باشند. 
البته هنوز به جذب بازیکن جدید نیاز داریــم و امیدوارم با تیمی 

پرقدرت راهی فصل جدید شویم.
وي در پاسخ به این پرسش که «آیا قبول دارد رحمان رضایی 

یک انتخاب پرریســک براي ذوب آهن بود؟» تأکید کرد: 
ذوب آهن براي فصل جدید 70 درصد از بازیکنان فصل 

گذشته را از دست داده و طبیعتاً چالش سختی در انتظار 
رحمان رضایی خواهد بود. البته همه ما به این مربی 
کمک می کنیم تا در ذوب آهن موفق باشد و امیدوارم 

فصل خوبی را پشت سر بگذاریم.
حدادي فر در قســمت دیگــري از حرف هایش در 

خصوص عملکرد موفقیت آمیز پرســپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا تصریح کرد: من بازي هاي اخیر پرسپولیس را 

دیدم و به نظرم آنها آماده ترین تیم در غرب آسیا هستند. به بازیکنان 
و کادر فنی پرسپولیس بابت نتایج اخیر این تیم تبریک می گویم و امیدوارم 
پرسپولیس با راهیابی به فینال لیگ قهرمانان در نهایت به قهرمانی آسیا 
برســد. فوتبال ما در حال عقب افتادن از فوتبال آسیاســت و قهرمانی 

پرسپولیس می تواند یک اتفاق خوب براي فوتبال ایران باشد.

قاسم حدادى فر:

شرایط اقتصادى باعث شد 
خیلى ها جدا شوند

مدافع ذوب آهن گزینه تراکتور و یک باشگاه قطرى است.
 وفا هخامنش مدافع وسط فصل گذشته باشگاه ذوب آهن اصفهان 
که در تمامى بازى هاى این تیم در لیگ برتر و جام حذفى به میدان 
رفت و در ترکیب این تیم نیز خوش درخشــیده بــود، مورد توجه 
باشــگاه هاى تراکتور تبریز و یک تیم قطرى قرار گرفته و پیشنهاد 

رسمى از این دو تیم دریافت کرده است.
هخامنش که با درخشش در باشگاه صنعت نفت آبادان به ذوب آهن 
پیوسته بود، فصل گذشته با بازى هاى خوبش سبب شد تا چند باشگاه 
لیگ برترى به سراغش آیند و اکنون که باشگاه الوکره قطر با پیشنهاد 
مالى چشمگیرى به وى لینک داده است، باید دید که وى در نهایت 
در لیگ ایران ماندگار خواهد شد یا همانند گذشته، لژیونر خواهد شد.

گفتنى اســت هخامنش ســابقه بازى در باشــگاه المینــا عراق، 
پرطرفدارترین تیم این کشور را نیز در کارنامه دارد.

بى وفایى وفا؟!

بازیکن جوان سپاهان بعد از یک فصل جدایى به این تیم برگشت.
 محمد پاپى هافبک دفاعى جوان سپاهان که فصل گذشته به صورت 
قرضى در گل ریحان البرز بازى مى کرد با درخواست محرم نویدکیا به 
این تیم بازگشته و با آغاز دور جدید تمرینات سپاهان به تمرینات اضافه 
شده است. نام محمد پاپى در لیست زیر 23 ساله هاى سپاهان قرار خواهد 
گرفت. پیش از این رضا دهقانى و حامد بحیرایى که به صورت قرضى 

از سپاهان جدا شده بودند هم دوباره به فهرست تیم اضافه شده بودند.

سپاهان و دوباره یک پاپى دیگر

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از مسئوالن فدراسیون فوتبال 
قطر براى میزبانى از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020 به 

صورت متمرکز تشکر کرد.
 شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، تأیید کرد که حاکمان آسیا جایگاه خود را در میان داوران 
نخبه جهان حفظ کرده اند و این نقش اصلى در سطح داورى 
جهانى نشان مى دهد که ادامه تعهدات داورى براى اطمینان 

از ادامه کار ضرورى است.
شیخ سلمان گفت: براى اطمینان از بازگشت موفقیت آمیز 
و ایمن به لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب، کارهاى 
زیادى انجام شده است و با اجراى سیستم کمک داور 

ویدیویــى از مرحله یک چهارم نهایــى، ما بار دیگر 
تعهد خود را نسبت به چشــم انداز فدراسیون در ارائه 

بهترین شرایط براى بازیکنان، تیم ها و مسئوالن نشان 
مى دهیم تا ســطح توانایى هاى متمایز 

خود را نشان دهند.
او ادامــه داد: مــن از فیفا، 
شوراى بین المللى فوتبال 

IFAB)، و شــرکاى  )
فناورى ما و همچنین 

اتحادیه فوتبال قطر، میزبان مســابقات و بقیه احزاب بازى 
تشــکر مى کنم که براى سازماندهى مســابقات با بهترین 

استانداردها تالش کرده اند. 
این سومین بار است که این فناورى در آسیا پس از مسابقات 
قهرمانى زیر 23 سال AFC 2020 در تایلند اعمال مى شود، 
در حالى که اولین حضور این سیستم در 
مرحله یک چهــارم نهایى 
جــام ملت هاى آســیا 

2019 در امارات بود.

حاکمان آسیا! شما نخبه اید

با وجود تأخیر در بازى هاى باقیمانــده مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا در منطقه شــرق هنوز تاریخ دیدار نهایى این 

مسابقات دستخوش تغییر نشده است. 
 کنفدراسیون فوتبال آســیا اعالم کرد ادامه مسابقات لیگ 
قهرمانان آســیا در منطقه شــرق بار دیگر به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا به تعویق انداخته اســت. پیش از این قرار بود 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا 2020 در منطقه شرق از 

تاریخ 16 اکتبر(25 مهر) 
آغاز شــود ولى به 

دلیل شـــرایط 
کرونایــى آغاز 

مجدد این مسابقات به تاریخ 18 نوامبر(28 آبان) موکول شد. 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب این روزها در 
دوحه در حال پیگیرى است و پرسپولیس تنها نماینده ایران در 
این رقابت ها امشب در مرحله یک چهارم نهایى با پاختاکور 

ازبکستان بازى دارد.
پیش بینى کنفدراسیون فوتبال آســیا براى بازى نهایى 29 
آذر است؛ هنوز AFC اطالعیه اى در خصوص اینکه آیا به 
بهانه تأخیر در برگزارى بازى هاى منطقه شرق تاریخ بازى 
نهایى دستخوش تغییر خواهد شد صادر نکرده است. در لیگ 
قهرمانان آسیا و در بازى نهایى تیم برتر منطقه غرب به مصاف 

تیم برتر منطقه شرق مى رود.

فینال لیگ قهرمانان  همان 29 آذر 

سایت معتبر «فوتى رنکینگز»  پرسپولیس تهران را در رده 
دوم فوتبال باشگاهى آسیا قرار داده است.

از نگاه سایت «فوتى رنکینگز» عملکرد تیم هاى ایرانى در 
لیگ قهرمانان باعث شده تا در جدول رده بندى بهترین ها 

تغییرات به وجود آید.
پرسپولیس که با شکست السد قطر موفق شــد به دور یک چهارم 
نهایى راه پیدا کند با جهشــى بزرگ جاى الهــالل را در رده دوم 

بهترین ها گرفت و کاشیما آنتلرز به صدر جدول صعود کرده است.
استقالل دیگر نماینده ایرانى در این جدول است که یک رده صعود 
کرده و به رتبه هشتم رسیده است؛ باشگاه ذوب آهن هم بدون تغییر 

رتبه در جایگاه دوازدهم ایستاده است.

فوتى رنکینگز رتبه داد

سایت «فوتو مچ» ترکیه  در گزارشى به معرفى على کریمى به عنوان بازیکن 
جدید ترابزون اسپور پرداخت و این رسانه از توافق این بازیکن خبر داد. این رسانه 
ترکیه در معرفى هافبک استقالل، نوشت: على کریمى متولد شهر ایذه ایران 
است. او در پست هافبک نقش آفرینى مى کند. کریمى فوتبالش 
را در آکادمى باشگاه سپاهان آغاز کرد. او پس از آن در سال 
2016 به تیم دیناموزاگرب کرواسى منتقل شد. بعد از آن 
به لوکوموتیو زاگرب هم رفت. کریمى دوباره به سپاهان 
بازگشت و بعد از آن راهى استقالل شد. او 168 بازى 
براى این تیم ها بازى کرده و 13 گل و هشــت پاس 

گل داده است.

کریمى ترابزونى شد؟
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دلیل شـــرایط 
کرونایــى آغاز 

بهانه تأخیر در
نهایى دستخو
قهرمانان آسیا
تیم برتر منطقه

سایت «فوتو مچ» ترکیه  در گز
جدید ترابزون اسپور پرداخت و این
در معرفى هافبک استقال ترکیه
است. او در پست
را در آکادمى
2016 به
به لوکو
بازگش
براى
گلد

کریمى

رده اند و این نقش اصلى در سطح داورى 
د که ادامه تعهدات داورى براى اطمینان 

ست.
اى اطمینان از بازگشت موفقیت آمیز
انان آسیا در منطقه غرب، کارهاى 
ست و با اجراى سیستم کمک داور 

 یک چهارم نهایــى، ما بار دیگر 
ه چشــم انداز فدراسیون در ارائه 

 بازیکنان، تیم ها و مسئوالن نشان 
 توانایى هاى متمایز 

ن از فیفا، 
 فوتبال 
کاى
نین

در حالى که اولین حضور این سیستم در
مرحله یک چهــارم نهایى
جــام ملت هاى آســیا
2019 در اماراتبود.

ب آهن گفت: ما تمرینات را زیر 
 جدید براي ذوب آهن یک فصل 
ـده  اند که البته دوست داشتیم 

ئل مالی هم براي بازیکنان 
وفقیت دارم و امیدوارم 

یم ما داشته باشند. 
میدوارم با تیمی 

مان رضایی
کید کرد: 

فصل 
تظار
بی
رم 

در 
یگ

پولیس را 
ستند. به بازیکنان 

امیدوارم ریک می گویم و
 نهایت به قهرمانی آسیا 
 آسیاســت و قهرمانی 

 ایران باشد.

ى باعث شد 
 شوند

بازیکن جوان
 محمد پاپى

قرضى در گل
این تیم بازگ
شده است. نا
گرفت. پیش
از سپاهان ج

سا
دو
از

لیگ
تغییرات
پرسپولیس
نهایى راه پی
بهترین ها گ
استقالل دی
کرده و به رت
رتبه در جایگ
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اخطار اجرایى
 شماره 1460/98 به موجب راى شماره 1460/98 تاریخ 98/11/15 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه طهمورث رمضانى 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ دو میلیون ریال  بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/9/30 
به بیست میلیون ریال و مورخ 97/9/30 به مبلغ سى میلیون ریال و 97/9/20 به مبلغ بیست 
و پنج میلیون ریال لغایت اجراى حکم  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشــر 
دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد.محکوم 
له: رضا رحیمى با وکالت اکرم سلیمانى به نشانى: نجف آباد خ شریعتى حد فاصل چهار راه 
اهللا اکبر آموزشگاه ابن سینا ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

1002138/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/121
حصروراثت  

آقا/ خانم  حســن مانى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1034 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901012 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا مانى نجف آبادى بشناسنامه  156 در تاریخ 99/6/5 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. على مانى   ش ش 481  ، 
2. محمد مانى نجف آبادى ش ش 324 ، 3. حسن مانى نجف آبادى ش ش 1034 ، 4. طیبه 
مانى نجف آبادى ش ش 18765 ، 5. مرضیه مانى نجف آبادى ش ش 981، 6. فاطمه مانى 
ش ش 572 (فرزندان متوفى)، 7. طاهره سبحانى ملک آبادى ش ش 17  (همسر متوفى ) ،  

متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

1003058 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/7/122 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139903902134000010 تاریخ آگهى: 1399/07/07 شــماره پرونده: 
139704002003004838 براساس پرونده اجرایى کالسه 9700243 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان پالك هاى ثبتى 2475 و 7305 فرعى هر دو از یک اصلى واقع در 
بخش دوازده ثبت اصفهان ملکى آقاى عباس امین تیرونى فرزند محمدباقر که قبال در قبال 
طلب خانم نسترن نیکخواه و پنج درصد اجرایى بازداشت گردیده اند از ساعت 9 صبح تا 12 
روز چهارشــنبه مورخ 99/7/23 در محل واحد اجراى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تیران و کرون واقع در خیابان شهید امینى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسند. به 
موجب نامه هاى وارده به شــماره 1748 مورخ 97/11/18 اداره ثبت اسناد و امالك تیران 
و کرون پالك ثبتى 1/2475 داراى ســند مالکیت به شماره چاپى 343047 سرى ب سال 
96 با شماره دفتر بازداشتى الکترونیک 139705802016000510 و پالك ثبتى 1/7305 
با شماره دفتر بازداشــتى الکترونیک 139705802016000509 مى باشد و حدود پالك 
1/2475 عبارت است از: شماال: در دوازده قسمت اول مرزیست اشتراکى بطول یک متر و 
نود و هشت سانتیمتر به شماره 2474 فرعى از یک اصلى دوم مرزیست اشتراکى بطول سه 
متر به شماره 2474 فرعى از یک اصلى سوم مرزیست اشتراکى بطول دوازده متر و هشتاد 
و نه سانتیمتر به شــماره 2474 فرعى از یک اصلى چهارم مرزیست اشتراکى بطول هفده 
متر و دوازده سانتیمتر به شــماره 2474 فرعى از یک اصلى پنجم مرزیست اشتراکى بطول 
سه متر و هشتاد و دو سانتیمتر به شماره 2474 فرعى از یک اصلى ششم مرزیست اشتراکى 
بطول هفت متر و بیست و هفت سانتیمتر به شماره 2474 فرعى از یک اصلى هفتم مرزیست 

اشتراکى بطول چهار متر و سى و هفت سانتیمتر به شماره 2474 فرعى از یک اصلى هشتم 
مرزیست اشتراکى بطول یک متر و هفتاد و نه سانتیمتر به شماره دو هزار و چهارصد و هفتاد 
و چهار فرعى از یک اصلى نهم مرزیست اشتراکى بطول چهارده متر و شصت و دو سانتیمتر 
به شــماره 2474 فرعى از یک اصلى دهم مرزیست اشــتراکى بطول یک متر و نود و یک 
سانتیمتر به شماره 2474 فرعى از یک اصلى یازدهم مرزیست اشتراکى بطول بیست و یک 
متر و پنجاه و نه سانتیمتر به شماره 2474 فرعى از یک اصلى دوازدهم مرزیست اشتراکى 
بطول هشت متر و سى و چهار سانتیمتر به شــماره 2474 فرعى از یک اصلى شرقا: در ده 
قسمت اول خط فرضى است بطول شش متر و پنجاه و سه سانتیمتر به شماره 7305 فرعى 
از یک اصلى دوم خط فرضى است بطول پنج متر و بیست و چهار سانتیمتر به شماره 7305 
فرعى از یک اصلى سوم خط فرضى است بطول ســه متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به شماره 
7305 فرعى از یک اصلى چهارم خط فرضى اســت بطول سه متر و سى و پنج سانتیمتر به 
شماره 7305 فرعى از یک اصلى پنجم خط فرضى است بطول چهار متر و بیست سانتیمتر 
به شماره 7305 فرعى از یک اصلى ششم خط فرضى است بطول بیست و سه متر و بیست 
و هشت سانتیمتر به شــماره 7305 فرعى از یک اصلى هفتم خط فرضى است بطول چهار 
متر و شصت و شش سانتیمتر به شماره 7305 فرعى از یک اصلى هشتم خط فرضى است 
بطول پنج متر و دو سانتیمتر به شماره 7305 فرعى از یک اصلى نهم خط فرضى است بطول 
سه متر و هفتاد سانتیمتر به شماره 7305 فرعى از یک اصلى دهم خط فرضى است بطول 
یک متر و هفت سانتیمتر به شماره 7305 فرعى از یک اصلى جنوبا: در سه قسمت اول خط 
فرضى است بطول دو متر و هشتاد سانتیمتر به شــماره 7305 فرعى از یک اصلى دوم خط 
فرضى است بطول دو متر و یازده سانتیمتر به شــماره 7305 فرعى از یک اصلى سوم خط 
فرضى است بطول سى متر و هفتاد و نه سانتیمتر به شماره 7305 فرعى از یک اصلى غربا: 
در هفت قسمت اول مرزیست بطول یازده متر و هفتاد و یک سانتیمتر به جاده صحرایى دوم 
مرزیست بطول سیزده متر و شصت و دو ســانتیمتر به جاده صحرایى سوم مرزیست بطول 

شش متر و پنجاه و دو سانتیمتر به جاده صحرایى چهارم مرزیست بطول سه متر و هفتاد و 
هشت سانتیمتر به جاده صحرایى پنجم مرزیســت بطول پنج متر و نود و چهار سانتیمتر به 
جاده صحرایى ششم مرزیست بطول شش متر و بیست و ســه سانتیمتر به جاده صحرایى 
هفتم مرزیســت بطول چهار متر و هفده ســانتیمتر به جاده صحرایى و حدود پالك ثبتى 
1/7305 عبارتست از: شماال و شــرقا به جوى جنوبا به جاده غربا به مرز اشتراکى به ملک 
2475 فرعى. طبق گزارش کارشناس رسمى محل مورد نظر باغ مشجرى است با درختان 
غالب انار و تعداد معدودى پســته واقع در صحراى دیجر تیران که پالك 2475 داراى سند 
تک برگ  و به مساحت 1634/70 مترمربع و پالك 7305 به مساحت 183/26 مترمربع مى 
باشد. پالك هاى مذکور ســهم آبه ندارند و هر دو پالك داراى یک نقشه ثبتى مى باشند و 
سه دانگ مشاع پالك 2475 به مبلغ 245/205/000 ریال و سه دانگ مشاع پالك 7305 
به مبلغ 27/489/000 ریال ارزیابى گردیده است. موارد مزایده از مبالغ ارزیابى شده توسط 
کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى باشد و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده 
مى باشند مى توانند از موارد مزایده در آدرس تیران صحراى دیجر دیدن نمایند. این آگهى 
در یک نوبت در تاریخ 99/7/10 در این روزنامه درج و منتشــر مى گردد. در ضمن چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. 
الزم به ذکر است طبق اعالم وکیل بستانکار موارد مزایده تحت پوشش هیچگونه بیمه اى 
قرار ندارد. م الف:  1003909 سید محمدحسن مصطفوى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى 
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معاون فرهنگى، آموزشى و پژوهشى وزارت ورزش و جوانان 
گفت: با شیوع کرونا فعالیت 26 هزار باشگاه ورزشى بخش 
خصوصى در کشور تعطیل شد و به صاحبان آنها خسارت 

وارد کرد.
عبدالحمید احمدى افزود: در حال حاضر نیز فعالیت ورزشى 
با رعایت پروتکل هاى بهداشتى در کشور زیر نظر ستاد ملى 
کرونا و وزارت بهداشت به صورت محدودتر انجام مى شود و 
تالش وزارت ورزش این است که شرایط الزم براى فعالیت 
اکثر رشته هاى ورزشى ضمن رعایت توصیه هاى بهداشتى 
فراهم کند. وى ادامه داد: در مناطق ســفید و زرد کشــور 
فعالیت ورزشى در رشته هاى انفرادى و کم برخورد با رعایت 

پروتکل هاى بهداشــتى در حال انجام است و امیدورایم با 
رعایت مسائل بهداشتى این بیمارى ریشه کن شود تا فعاالن 

بخش خصوصى بیش از این متضرر نشوند.
معاون وزیر ورزش با اشاره به اینکه مجموعه هاى ورزشى 
آبى شرایط دشوارترى را سپرى مى کند، بیان کرد: در حال 
حاضر فعالیت مجموعه هاى ورزشى تحت پوشش وزارت 
ورزش و نهادهاى دولتى با شــیوع کرونا محدود شده که 
بخشى از اجاره بهاى این اماکن در این بازه بخشوده شده 
است. به گفته وى این وزارتخانه درصدد است تا تسهیالتى 
را براى کارکنان شاغل در این مجموعه ورزشى خصوص 

اختصاص دهد .

شبکه «بلومبرگ» گزارش داد که ورشکستگى در نیویورك 
در زمان همه گیرى ویروس کرونا در مقایسه با مدت زمان 
مشابه سال گذشــته 40 درصد افزایش یافته است. در این 
گزارش آمده است: شــیوع ویروس کرونا تجارت در شهر 
نیویورك را زمینگیر کرده و تقریباً 6000 کسب و کار در مدت 
شیوع کرونا در این شهر تعطیل شده و درصد ورشکستگى 
در نیویورك نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد 

افزایش یافته است.
کرونا هم اکنون موجب بســته شدن کرکره فروشگاه هاى 
مناطق تجارى هر پنج بخش نیویورك شده است و شرایط 

در این شهر بدتر نیز خواهد شد.

به نوشته «بلومبرگ»، از 16 مارس تا 27 سپتامبر (26 اسفند 
تا 6 مهر) بیش از 600 کسب و کار فقط در مناطق جنوبى و 
شرقى نیویورك اعالم ورشکستگى کرده اند. اداره خدمات 
تجارت هاى کوچک نیویورك نیز از ماه ژوئن (تیر) حدود 35 

هزار درخواست کمک دریافت کرده است.
سازمان غیرانتفاعى مشارکت براى شهر نیویورك همچنین 
پیش بینى مى کند که این بیمارى همه گیر منجر به توقف 
دائمى حدود یک سوِم 230 هزار کســب و کار تجارى در 

نیویورك خواهد شد.
روز یک شنبه براى اولین بار پس از سه ماه شمار مبتالیان 
جدید به بیمارى کرونا در نیویورك به بیش از 1000  نفر رسید.

تعطیلى 26 هزار باشگاه 
ورزشى بخش خصوصى 

کرونا نیویورك را 
ورشکست کرد

اخراج بزرگ در «دیزنى»
  باشگاه خبرنگاران جوان |

کمپانى «والت دیزنى» با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
28 هزار کارمند خود در پارك هاى موضوعى را اخراج 
مى کند. گفته مى شود حدود 25 درصد از نیروى کار 
«دیزنى» در این پارك ها هســتند. «جاش دامارو»، 
رئیس پارك هاى «دیزنى» مى گویــد: ما مخارج را 
کاهش دادیم، پروژه هاى سرمایه گذارى را به حالت 
تعلیق درآوردیم اما با این تالش ها باز هم نمى توانیم از 

تمامى کارمندان خود استفاده کنیم. 

عالیِم 20 درصد شدید است
  رکنا| دبیر ســتاد کروناى دانشــگاه علوم 
پزشــکى البرز با بیان اینکه عالیم بیمارى کرونا در 
تمام بیماران یک شکل نیست، گفت: بیمارى کرونا 
از یک طیف بیمارى خفیف تا شدید را شامل مى شود 
که 40 درصد افراد درگیــر عالیم خفیف، 40 درصد 
عالیم متوسط و 20 درصد بیماران عالیم شدید دارند. 
علیرضا سلیمانى توضیح داد: بیماران با عالیم خفیف 
و متوسط لزومى ندارد به بیمارستان مراجعه کنند و 
صرفًا بیماران با عالیم شــدید که شرایط جسمانى 
آنها اجازه نمى دهد مراحل درمانــى را در خانه طى 
کنند باید به بیمارستان مراجعه کنند. وى توضیح داد: 
موارد متوسط بیمارى ممکن است به درگیرى ریوى 
و تنگى نفس منجر شــود که با مراجعه به پزشک در 
مراکز بهداشتى قابل حل اســت و شاید حتى نیاز به 

تست دادن نباشد.

تاسیس
شرکت سهامى خاص آوا نور گستر ســپاهان درتاریخ 1399/07/05 به شماره ثبت 65693 به شناسه 
ملى 14009464826 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگــردد. موضوع فعالیــت :تهیه،تولید،توزیع و پخش و فروش انــواع لوله و اتصاالت پلى 
اتیلن،پى وى ســى،پلیمرى،لوله هاى فلزى پنج الیه و چند الیه،تهیه،تولید و فروش انواع فیلم یک الیه 
و چند الیه-نایلون و نایلکس،صنایع فلزى،سلولزى،شــیمیایى،انواع مواد غذایى و بسته بندى آن،خرید و 
فروش مواد اولیه کارخانجات،خرید و فروش دستگاههاى خط تولید انواع محصوالت اخذ و نمایندگى در 
داخل و خارج کشور،شــرکت در کلیه مناقصات و مزایده هاى دولتى،خصوصى،پیمانى،اخذ وام و اعتبارات 
از کلیه موسسات مالى و اعتبارى و بانکهاى خصوصى و دولتى صرفا در جهت اهداف شرکت،تامین نیروى 
انســانى 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 امیر 
کبیر ، خیابان نوآوران ، خیابان فرعى 5 شمالى ، پالك 25 ، بلوك 7 ، طبقه همکف کدپستى 8195148635 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 10/31 
مورخ 1399/06/29 نزد بانک ملت شعبه مشیر الدوله با کد 9250 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا صادقى برزانى به شماره ملى 1270791788 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عباس صادقى برزانى به شماره ملى 1272206645 و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا صادقى برزانى 
به شماره ملى 1293112811 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عــادى و ادارى باامضــاء رئیس هیئــت مدیره همــراه با مهر شــرکت معتبر مى باشــد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسن ماهرانى برزانى به شماره ملى 1270739042 به 
سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى محمد جواد سلطانى آفارانى به شماره ملى 1271631369 
به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1002850)

آگهى تغییرات
شــرکت الوان زر ریس نطنز سهامى خاص به 
شماره ثبت 269 و شناسه ملى 10260063623 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1397/02/20 حسین رحیمى 
بشماره ملى1239495064 - هوشنگ سلیقه 
بشــماره ملــى0937568066 - جواد رجبى 
نطنزى بشماره ملى1239486464 براى مدت
2 ســال به عنوان اعضاى اصلــى هیئت مدیره 
انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى نطنز (1002983)

آگهى تغییرات
شرکت پارس کار فوالد آریا سهامى خاص به شماره 
ثبت 4624 و شناســه ملــى 10260257741 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/24 حسابرسى معین 
مشــاور مجرب به کدملى 10320404190و رضا 
میرزایى به کدملى 1290701687بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالى 98 به تصویب رسید . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1002854)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود کارینا سازه آرون آپادانا درتاریخ 1399/07/05 
به شماره ثبت 65706 به شناســه ملى 14009466243 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :کلیه امور مرتبط به ساختمان سازى ، ابنیه،تاسیسات مکانیکى 
،تاسیسات برق و الکترونیک ،راه و ترابرى ،راه و جاده سازى ، سد سازى، تعمیر 
و نگه دارى،مرمت سازى ساختمان،واردات و صادرات ،خرید و فروش داخلى 
،خدمات شهرى ،اخذ نمایندگى از شــرکت هاى داخلى و خارجى ، شرکت در 
مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى ،ایجاد فضاى ســبز ،کاشــت ،داشت و 
برداشــت 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 ، شــهر اصفهان، محله شهرك نگین ، خیابان محمد 
باقر حکیم شمالى ، کوچه برلیان 2 [ 3 شرقى ] ، پالك 21 ، طبقه اول کدپستى 
8196134165 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى یوسف نیکخواه به شماره 
ملى 1740237684 دارنده 500000 ریال ســهم الشرکه آقاى پوریا طیب 
زاده به شماره ملى 3530055123 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقاى یوسف نیکخواه به شماره ملى 1740237684 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى پوریا طیب زاده به شماره ملى 3530055123 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1002905)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آذر ستاره کسرى درتاریخ 1399/07/06 به شماره 
ثبت 65719 به شناسه ملى 14009468780 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیــه و توزیع کاالهاى مجاز 
بازرگانى، اخذ وام و تســهیالت از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى داخلى و 
خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى 
و حقوقى، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى. 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 عسگریه ، کوچه جاوید [19-1] ، خیابان سروش ، پالك 
-215، طبقه همکف کدپســتى 8199659168 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا خانم سهیال صلصال به شماره ملى 1286706963 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه آقاى محسن فرحناك به شــماره ملى 1287297331 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سهیال صلصال به 
شماره ملى 1286706963 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقاى محسن فرحناك به شماره ملى 1287297331 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1002973)

روى موج کووید-19
کرونا را جور دیگر

 باید دید!  

رئیس انجمن ژنتیک ایران با بیــان اینکه تحقیقات روى 
ویروس کرونا با فقــر حمایتى مواجه شــده گفت: برخى 

تحقیقات با هزینه هاى شخصى در حال انجام هستند.
دکتر محمود توالیى با اشــاره به نتایج برخى تحقیقات در 
خصوص ویروس کرونا گفت: ویروسى که روز اول در ایران 
شیوع پیدا کرده با ویروسى که در ماه هاى مختلف ظاهرشده 
به وسیله ابزارهاى مبتنى بر نرم افزارهاى بیوانفورماتیکى 
و هوش مصنوعى مورد بررسى و مطالعه قرار گرفته است 
و تغییراتى در ویروس مشــاهده شــده لیکن باید در تعداد 

زیادترى این مطالعات به انجام برسد.
وى با اشــاره به نتیجه این تحقیقات گفت: در راستاى این 
تحقیقات داده هایى به دســت آمده که برخــى تغییرات 
ویروس نشــان از جهش هاى ژنتیکى است؛ جهش در اثر 
مقاومت در برابر دارو، جهش هاى مؤثر در تفاوت هاى پاسخ 
سیستم ایمنى بدن بیماران و... از جمله جهش هاى ویروس 

کرونا بوده آمد.
توالیى افزود: در واقع آخرین تحقیقاتى که ما داشتیم این 
بود، ویروسى که در کشور ماســت باالى 99 درصد با سایر 
واریته هاى ویروس در کشورهاى مختلف شباهت دارد ولى 
همین تفاوت هاى بســیار جزئى مى تواند عامل تفاوت در 

شدت بروز و شیوع شود.
این استاد ژنتیک خاطر نشــان کرد: اما به دلیل اینکه این 
کار روى جمعیت انبوه صورت نگرفته، تحلیل هاى قاطعى 

نیســتند و باید این موارد با احتیاط و در بستر علمى مطرح 
شود و با تحقیقات بیشتر، فرضیات موجود تأیید و یا رد شود، 

بنابراین تحقیقات را باید ادامه دهیم.
وى افزود: ناشناخته بودن ویروس کرونا دلیل بر عدم انجام 
تحقیقات نیســت بلکه نیاز اســت تحقیقات به مرحله اى 

برسد تا نتایج و دستاوردهاى آن در دسترس جامعه علمى و 
درمانگران قرار گیرد.

توالیى با تأکید بر اینکه این ویروس بعد از قرن ها، جهان را 
با بهت و حیرت مواجه کرده، بیان کرد: همه کشورها از جمله 
ایران تحقیقات در این زمینه را متوقف نمى کنند و تا دستیابى 

به درمان امیدوار کننده، این حرکت ادامه خواهد داشت.
توالیى با بیان اینکه بررسى داروها نیز در کشور از اتفاقاتى 
است که در حال بررسى است، بیان کرد: دل  بستن به نتایج 
زودهنگام نباید ما را از پیشگیرى غافل کند چون پیشگیرى 

یک اصل است.

تحقیقات کرونا در ایران با فقر حمایت 
 مواجه است

یک استاد دانشگاه در رشــته مطالعات فرهنگى و 
رسانه بر این باور است که «کرونا و قرنطینه خانگى 
باعث شد تا هنرمندان در تنهایى خودشان فرصت 
بیشترى براى خلق آثار هنرى داشته باشند و اتفاقًا 
شیوع ویروس کرونا منجر به خالقیت در آفرینش 
آثار هنرى شده است و آسیب کرونا به هنر به بحث 

عرضه آثار هنرى برمى گردد.»
مهناز رونقى با اعتقاد بر اینکه کرونا تأثیرات مثبتى 
هم بر آفرینش آثار هنرى داشته است، در این زمینه 
توضیح مى دهد: خالقیت و آفرینش هنرى در دوران 
بحرانى همانند شیوع جهانى ویروس کرونا رشد پیدا 
کرده است. هنرمندان در شرایط قرنطینه خانگى با 
خود و درونشان خلوت و این فرصت را پیدا کردند که 
صداى درونى شان را بهتر بشنوند؛ در واقع مى توان 
گفت که به نوعى به خودشان نزدیک تر شدند و به 

همین دلیل به هنر نیز بیشتر پرداختند. 
او ادامه مى دهد: شــاید به همین دلیل اســت که 
بسیارى از هنرمندان در شــرایط قرنطینه خانگى 
نسبت سایر افراد حال بهترى دارند؛ چون مى توانند 
از این فرصت براى خلق بهتر هنر اســتفاده کنند. 
هنرمنــدان، جهان هــاى مختلفــى را در درون 
خود دارند و یکى از دالیل بى نیــازى آنها همین 
جهان هاى متفاوتشان اســت که باعث مى شود 
بســیارى از نیازها  همچون حضور اجتماعى را با 
جهان هاى دیگرشان شریک شوند و احساس نیاز 

کمترى داشته باشند. 

  فاطمه خلیلى/ خبرگزارى ایسنا |
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مغزتان را به چالش بکشید تا ذهن فعال تر و به مراتب هوشیارترى داشته باشید. قصد داریم 
پنج چالش عجیب اما درعین حال ساده را به شما معرفى کنیم که باعث تقویت مغز و ذهن 

مى شوند. این چالش ها بسیار کارآمد هستند.
1- با دســت مخالف مســواك بزنید، به این ترتیب از نیمکره دیگر مغزتان هم استفاده 

کرده اید.
2- محل فعالیــت هایتان را تغییــر بدهید؛ مثًال بــراى پیاده روى بــه منطقه جدیدى 
برویــد، حتــى برنامــه تلویزیونى جدیــدى را تماشــا کنید یــا برنامه کــودك نگاه 

کنید.
3- صندلى همیشگى تان را پشت میز غذاخورى تغییر بدهید؛ اگر همیشه روى یک مبل 

مى نشینید وقت آن رسیده که جایتان را عوض کنید.
4- هیپوکامپ قسمتى از مغز اســت که حافظه را پردازش مى کند و به خصوص با بوها، 
صداها و مناظر که نقشه هاى ذهنى شما را شکل مى دهند در ارتباط است. بنابراین وقتى 
با ماشــین رفت و آمد مى  کنید پنجره ها را باز بگذارید تا خیلى بهتر بوها، صداها و مناظر 

را شناسایى کنید.
5- شــکل کتاب خواندن خود را تغییر بدهید؛ وقتى کتابى را با صداى بلند بخوانید یا به 
خواندن دیگرى گوش بدهید نسبت به زمانى که در ســکوت کتاب مى خوانید، مغز شما 

جریان جدیدى را تجربه مى کند.

نتایج یک مطالعه علمى نشان مى دهد تاتو کردن آسیب هاى زیانبارى به غدد عرق بدن 
وارد مى کند و از توانایى آن براى خنک کردن بدن و سطح پوست مى کاهد.

بررسى که در این زمینه در کالج آلما در میشــیگان صورت گرفته نشان مى دهد که تاتو 
کردن بدن کارکردهاى اساسى غدد عرق را مختل مى کند.

محققان براى تحقیق گســترده در این زمینه از سیستمى موسوم به جمع آورى داده هاى 
عرق استفاده کرده اند. این سیستم از جریان اندك الکتریسیته براى ایجاد تعریق در بدن 
استفاده مى کند و از آن در اصل براى بررســى قابلیت تعریق بدن نوزادان تازه متولد شده 

استفاده مى شود.
سیستم یادشده نشان مى دهد پوست بدن افراد داراى تاتو تقریبًا نصف پوست بدن افرادى 
که تاتو ندارند قابلیت تعریق دارد و از همین رو پوست بدن افراد داراى تاتو معموًال داراى 
نمک بیش از حد است. علت این مسئله آن است که جوهر مورد استفاده براى تاتوى بدن 

غدد عرق را تخریب یا مختل مى کند.
محققان هشــدار مى دهند که مختل شدن سیســتم تعریق موجب خنک نشدن طبیعى 
بدن، افرایش دماى آن و در نهایت آسیب پذیرتر شدن بدن در برابر بیمارى هاى مختلف

 مى شود.
این مســئ له به خصوص در زمــان انجام تمرینات ورزشــى براى افراد مشــکل ایجاد

 مى کند.

پیاده روى براى کاهش وزن بســیار مناسب است، اما 
مزایاى آن بسیار فراتر از این اســت. از انرژى بیشتر و 
خلق و خوى بهتر تا تسکین استرس، تقویت خالقیت 
و موارد دیگر. بر اساس مطالعه اى که در مجله پزشکى 
پیشگیرى آمریکا منتشر شده است، خواه یک روز آرام 
داشته باشید، خواه یک روز سخت، پیاده روى مى تواند 
روحیه شــما را باال ببرد به ویژه هنگامى که بیرون از 

منزل مى روید.
■ براى ایده اى گیر افتاده اید؟ به سرعت در اطراف خانه 
قدم بزنید. پیاده روى باعث مى شــود خالقیت در همه 
زمینه ها در ذهن تان جارى شود. مطالعه اى در دانشگاه 
استنفورد نشــان مى دهد که پیاده روى مى تواند تولید 
خالق را تا 60 درصد افزایش دهد. این تحقیق، نتایج 
یکسانى براى تمرینات داخل و خارج یافته و این تقویت 

خالقانه بعد از پیاده روى ادامه داشته است.
■ اگر آسم ناشى از ورزش را تجربه کرده اید نیازى به 
اجتناب از ورزش نیست. شما فقط باید ورزش مناسب را 
در شرایط مناسب پیدا کنید. کالج آمریکایى آلرژى، آسم 
و ایمونولوژى مى گوید پیاده روى، شنا، گلف و دوچرخه 
ســوارى در اوقات فراغت، احتمــال تحریک مجارى 

تنفسى شما را کمتر مى کند.
■سندرم متابولیک سه گانه شــیطانى افزایش فشار 
خون/کلسترول، قند خون باال و چربى دور کمر، یکى از 
بدترین عوارض جانبى کم تحرکى است. این عالمت 
دیابت، بیمارى قلبى و حتى مرگ زودرس است. یک 
مطالعه منتشر شده در مجله پزشــکى نیجریه نشان 
مى دهد که احتمال سندرم متابولیک فقط با یک ساعت 

پیاده روى در روز 29 درصد کاهش مى یابد.

■ مى خواهید بیشــتر زندگى کنیــد؟ راه بروید. طبق 
تحقیقات کلینیک مایو، پیاده روى سریع مى تواند طول 
عمر شــما را افزایش دهد، بیشتر از کسانى که سرعت 
کمترى دارند. حاال اگر مى خواهید بیشــتر عمر کنید، 

مى دانید که باید بلند شوید و راه بروید.
■ تناسب اندام مى تواند گران باشد! صرف هزینه براى 
عضویت در سالن ورزشى، تجهیزات ورزشى در خانه، 
لباس هاى تمرینى چندان کم نیســت. اما شما براى 
پیاده روى به هیچ چیز احتیاج ندارید حتى تهیه کفش 

نیز اختیارى است!
■ داشتن یک خواب خوب شــبانه یکى از مهمترین 
کارهایى است که مى توانید براى سالمتى خود انجام 
دهید. اما گاهى اوقات گفتن این کار آســان تر از انجام 
است. یک پیاده روى سریع ممکن است تمام آن چیزى 

باشد که شــما نیاز دارید. به گفته بنیاد خواب، محققان 
دریافته اند افرادى که به طور منظم ورزش مى کنند، از 
جمله پیاده روى، زودتر مى خوابند، طوالنى تر مى خوابند 
و خواب با کیفیت بهترى حتى نســبت به افرادى که 

ورزش هاى شدید انجام مى دهند، دارند.
■ پیاده روى براى مغز شما نیز مفید است. محققان در 
دانشــگاه نیو مکزیکو هایلندز کشف کردند که هنگام 
راه رفتن، ضربه پاى شــما بر روى زمین امواج فشار را 
از طریق شــریان ها افزایش مى دهد و جریان خون به 
مغز را تقویت مى کند. پیاده روى در کاهش خطر ابتال 
به بیمارى هاى شناختى مانند آلزایمر و انواع دیگر زوال 

عقل نقش دارد.
■ تراکم استخوان ممکن اســت یکى از مهیج ترین 
مزایاى پیاده روى نباشد، اما یکى از مهمترین آنهاست. 

افرادى که اســتخوان هاى قوى تــرى دارند، از پوکى 
استخوان و همه مشکالتى که با آن روبه رو مى شوند 
مانند شکستگى، از کارافتادگى و کوچک شدن ستون 
فقرات جلوگیرى مى کنند. انجمن ســالمت استخوان 
آمریکا مى گوید: بهترین راه براى داشتن استخوان هاى 
قوى و سالم دویدن، انجام حرکات موزون و پیاده روى 

است.
■پیاده روى روزانه به شما کمک مى کند تا با افزایش 
ســن از بینایى خود محافظت کنید. طبق یک مطالعه 
منتشر شده در مجله علوم اعصاب، محققان دریافتند 
افرادى که فعالیــت هوازى منظم دارند، کره چشــم 
ســالم ترى دارند و کمتر دچار مشکالتى مانند تحلیل 
رفتن شــبکیه و از دســت دادن بینایى مربوط به سن 

مى شوند.

■ پیــاده روى مى تواند فرصتى عالى بــراى برقرارى 
ارتباط با دوستان و خانواده، به دور از وسایل الکترونیکى 
را فراهم کند. وقتى شــما مزایاى پیــاده روى خود را 
به خانواده نشــان دهید، آنها نیز تشویق مى شوند که 

همراه شوند.
به طــور کلــى از ورزش و به طور خــاص پیاده روى، 
به دلیل توانایــى کاهش خطــر بیمارى هاى مزمن 
مانند بیمارى هاى قلبى، ســکته، دیابت نوع 2 و برخى 
سرطان ها، داروى معجزه آسا یاد مى شود. بیایید صادق 
باشیم، حفظ سالمت چندان کار پیچیده اى نیست که 
نتوانیم آن را پیش بگیریــم. برخالف داروهاى واقعى، 
پیــاده روى هیچ عارضــه جانبى ندارد، بــه راحتى در 
دسترس، مقرون به صرفه، مؤثر است و از همه مهم تر 

نیازى به نسخه ندارد!

زمینه ها در ذهن تان جارى شود. مطالعه اى در دانشگاه 
استنفورد نشــان مى دهد که پیاده روى مى تواند تولید
خالق را تا 60 درصد افزایش دهد. این تحقیق، نتایج

یکسانى براى تمرینات داخل و خارج یافته و این تقویت 

دیابت، بیمارى قلبى و حتى مرگ زودرس است. یک 
نیجریه نشان پزشــکى مطالعه منتشر شده در مجله

مى دهد که احتمال سندرم متابولیک فقط با یک ساعت 
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د■داشتن یک خواب خوب شــبانه یکى از مهمترین 
کارهایى است که مى توانید براىسالمتى خود انجام

دهید. اما گاهى اوقات گفتن این کار آســان تر از انجام 
است. یک پیاده روى سریع ممکن است تمام آن چیزى 

به بیمارى هاى شناختى مانند آلزایمر و انواع دیگر زوال 
عقل نقش دارد.

ممکن اســت یکى از مهیج ترین  استخوان ت■تراکم
مزایاى پیاده روى نباشد، اما یکى از مهمترین آنهاست. 

افرادى که فعالیــت هوازى منظم دارند، کره چشــم
ســالم ترى دارند و کمتر دچار مشکالتىمانند تحلیل
رفتن شــبکیه و از دســت دادن بینایىمربوط به سن

مى شوند.

نتوانیم آن را پیش بگیریــم. برخالف داروهاى واقعى،
پیــاده روى هیچ عارضــه جانبى ندارد، بــه راحتى در
است و از همه مهم تر دسترس، مقرون به صرفه، مؤثر

نیازى به نسخه ندارد!

   این همه مزیت فقط براى  15 دقیقه پیاده روى 

فلوشــیپ فارماکوتراپى و مراقبت هــاى ویژه، از 
ویروس کووید-19 به عنوان یک ویروس وحشى 
نام برد کــه رفقاى خــودش را وارد میدان جنگ 

مى کند. 
مجتبى مجتهدزاده گفت: در علم مراقبت هاى ویژه 
یک مبحث داریم تحت عنوان فلج سیستم ایمنى 
که بسیارى از افراد باالى 65 سال را درگیر مى کند.

وى افزود: این قبیل افراد که تا قبل از رســیدن به 
65 سالگى نسبت به برخى عفونت ها و ویروس ها 
هیچ واکنــش و عکس العملى نداشــتند، حاال با 
یک عفونت ســاده مجارى ادرارى، درگیر بیمارى 
مى شــوند. مجتهدزاده ادامه داد: اصوالً این افراد 
از یک سیســتم ایمنى متعارف برخوردار نیستند و 

شرایط ایمونولوژیک بسیار متزلزل دارند.
فلوشــیپ فارماکوتراپــى و مراقبت هــاى ویژه 
بیمارستان سینا تأکید کرد: این گونه افراد در مقابل 
هر ویروسى مى توانند آسیب پذیر باشند و با توجه 
به ماهیت خطرناك و مرگ آور ویروس کووید- 19، 
قطعاً در صورت درگیر شدن با این ویروس، دچار 

عارضه هاى ناگوارى مى شوند.
وى با اشــاره به ســرعت عمل و قدرت سرایت 
ویروس کوویــد- 19، اظهار کــرد: این ویروس 
ماهیت پیچیده اى دارد که مى تواند عالوه بر سیستم 

تنفسى فرد، سیستم هاى دیگر را نیز درگیر کند.
مجتهدزاده افزود: هر بیمار به تناســب وضعیت 
ژنتیکى خودش، پاسخ متفاوتى به بیمارى کرونا مى 
دهد و این گونه نیست که انتظار داشته باشیم همه 

افراد مبتال با یک عالمت به بیمارستان بیایند.
فلوشیپ فارماکوتراپى و مراقبت هاى ویژه تأکید 
کرد: سرعت عمل ویروس مســتقیماً با موقعیت 

ایمونولوژیک هر فرد متفاوت است.
وى به بروز مشکالت گوارشــى، تنفسى، ریوى، 
درگیرى هاى پانکرانس و...، بر اثر ابتال به ویروس 
کووید-  19 اشــاره کرد و گفت: این ویروس به 
صورت خیلى وحشى ظاهر مى شود و جالب اینکه 

رفقاى خودش را هم وارد میدان مى کند.

جزئیات تازه از ماهیت 
خطرناك و خوى وحشى 

ویروس کرونا

سعید علیپور پارسا، فوق تخصص آنژیو و آنژیوپالستى 
اظهار کرد: از صمیم قلب خود براى ســالمت قلب در 
جهت پیشگیرى از وقوع بیمارى هاى قلبى به عنوان 
یک فرد از جامعه و انجام خدمت مناسب براى بیماران 

قلبى به عنوان یک پزشک باید تالش کنیم.
 وى بیمارى هاى قلبى را شایع ترین علت مرگ و میر 
در سراسر دنیا دانســت و افزود: بر همین اساس در هر 
شــرایطى باید در صدد کاهش عوامــل بیمارى هاى 
قلبى بود و نسبت به عوامل شناخته شده زمینه ساز این 
بیمارى، مثل فشار خون باال، چربى خون باال، مصرف 

دخانیات، زمینه ارثى و دیابت حساسیت به خرج داد.
رئیس بخش قلب و عروق بیمارســتان شهید مدرس 
تصریح کرد: افراد در کنترل برخــى عوامل همچون 
ارث دخالتى ندارند، اما فشارخون و چربى خون باال را 
مى توان بــه موقع تشــخیص داد، همچنین مصرف 
دخانیات که باید به ترك آن توصیه کرد. عالوه بر این 
همواره بر پیروى از رژیم غذایى سالم، ورزش و کنترل 
وزن تأکید مى شود، چراکه نقش بى بدیلى در پیشگیرى 
از بســیارى از بیمارى ها از جمله بیمارى هاى قلبى و 

عروقى دارد.
وى در خصوص رابطه بین پاندمى 

کرونا و بیمارى هاى قلبى، بیان 
کرد: نکته قابــل توجه در این 
بحران کرونا، بروز مسائل قلبى 
ناشــى از این بیمارى است که 
ممکن اســت افــراد را درگیر 
کنــد. در این مــدت مواردى 

مشــاهده شده که 
بیمــاران ســکته 
قلبى بعد از مراجعه 

به بیمارستان همزمان به کرونا هم 
مبتال بودند.

علیپور پارســا در ادامه گفــت: در این 
بحران مناســب ترین کار در صورت 
بروز ســکته قلبى انجام آنژیوگرافى 
اورژانس براى نجات جان بیماران در 
اتاق جداگانه بــه منظور رعایت نکات 

بهداشتى است.

وى در پایان خطــاب به افرادى کــه در صورت بروز 
عالئم سکته قلبى به علت ترس از آلوده بودن محیط به 
بیمارستان مراجعه نمى کنند، عنوان کرد: این اشتباه 
بزرگى است که افراد مرتکب مى شوند، چراکه در 
صورت بروز عالیــم نباید زمان را 
از دست داد و حتى با وجود خطر 
بیمارى کرونــا باید در کمترین 
زمان خــود را به بیمارســتان 

رساند. 

در هیاهوى کرونا از عالیم سکته قلبى غافل نشوید

دالیل خشکى دهان هنگام بیدار شدن از خواب

فقط با 5 ورزش ساده مغز 
باهوش شوید

«تاتو»
 مانع خنک شدن مى شود

بطه بین پاندمى 
ى قلبى، بیان 
توجه در این 
 مسائل قلبى 
رى است که 
ـراد را درگیر 
دت مواردى 

که 
ه 
عه 

مانبه کرونا هم 

ادامه گفــت: در این 
 ترین کار در صورت 
ى انجام آنژیوگرافى 
ات جان بیماران در

 منظور رعایت نکات 

وى در پایان خطــاب به افرادى کــه در صورت بروز
عالئم سکته قلبى به علت ترس از آلوده بودن محیط به
بیمارستان مراجعه نمىکنند، عنوان کرد: این اشتباه
بزرگى است که افراد مرتکب مى شوند، چراکه در
صورت بروز عالیــم نباید زمان را
از دست داد و حتى با وجود خطر
بیمارى کرونــا باید در کمترین
زمان خــود را به بیمارســتان

رساند. 

کارشناسان حوزه ســالمت دالیل متعددى را براى 
خشــکى دهان پس از بیــدار شــدن از خواب بر 

مى شمرند.
مشکل خشــکى دهان یکى از شایع ترین 
مشــکالت در جهان است که گا هى نشان 
از وجــود یک مشــکل جدى ســالمتى

 دارد.
برخى افراد هنگام بیدار شــدن از خواب 

به میزان کمى احســاس خشکى 
دهان دارند؛ چراکه بدن هنگام 

خواب به مقــدارى آب نیاز دارد امــا دالیل متعدد 
دیگرى براى خشکى دهان وجود دارد.

کارشناسان مى گویند تعریق شبانه 
ممکن است یکى از دالیل خشکى 
دهان هنگام بیدار شــدن باشد که 
علت این تعریق احتماًال افزایش 
دماى اتاق، ابتــالى به تب و 
یا به دلیل عــوارض یک 

بیمارى است.
ســان  شنا ر کا

توضیح مى دهند کــه خوردن غذا هاى سرشــار از 
ســدیم به ویژه بدون نوشــیدن آب کافى پیش از 
خواب ممکن اســت یکى دیگر از دالیل احســاس 
خشــکى دهــان هنــگام بیــدار شــدن از خواب

 باشد.
به گفته این کارشناسان بیمارى قند و کاهش سطح 
همون اســتروژن در زنان که هنــگام دوره عادت 
ماهیانه احســاس تشــنگى مى کنند از جمله دیگر 
عوامل خشــکى دهان پس از بیدار شــدن از خواب 

است.

یک متخصص طب سنتى گفت: مصرف همزمان گوشت به خصوص گوشت ماهى 
با مواد لبنى، عوارض جبران ناپذیرى را در پى دارد.

فاطمه نجات بخش گفت: آگاهى از تداخالت مواد غذایى با یکدیگر، همیشه یکى 
از موضوعات کلیدى در حوزه تغذیه بوده  است. مصرف برخى مواد غذایى از جمله 
گوشت با گروه لبنیات مى تواند به شدت مضر و خطرناك باشد. یکى از معروف ترین 

مداخالت مضر خوراکى مصرف گوشت ماهى با ماست یا دوغ است.
وى تأکید کرد: افراد از هیچ گونه مواد خوراکى لبنى از جمله شیر بالفاصله پس از 
اتمام وعده هاى غذایى خود استفاده نکنند چراکه مى تواند انواع ضعف شدید، لک و 

پیس، سردى معده و ناراحتى هاى عصبى را در فرد تشدید کند.
نجات بخش بیان کرد: افراد مى توانند دو ساعت بعد از صرف وعده هاى غذایى که 
هضم شده و از معده خارج شده اند، شیر مصرف کنند. پس از آن نیز تا زمان استراحت 

یک ساعت فاصله داشته باشند تا از عوارض احتمالى جلوگیرى شود.
این متخصص طب ســنتى در پایان گفــت: افراد قبل از خوردن شــیر از مصرف 
ترشیجات و مواد غذایى شور پرهیز کنند. تنها خوراکى که مصرف آن با شیر مشکلى 

را براى بدن ایجاد نمى کند خرم است.

گوشت و مواد لبنى را با هم نخورید
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وفا همزاد راستى اســت. هیچ سپرى نمى شناســم که بهتر از وفا آدمى را از 
گزند در امان دارد   و آنکه بداند، که پس از مرگ به کجا باز مى گردد، هرگز 
راه بیوفایى نپوید. ما در زمانى زندگى مى کنیم که بیشتر مردمش   بى وفایى 
و غدر را گونه اى کیاست مى شــمرند و نادانان نیز، چنین مردمى را زیرك 
و کارگشا مى خوانند. اینان چه ســودى مى برند خدایشــان نابود کناد، مردم 
کار افتاده و زیرکى هستند که مى دانند در هر کارى چه حیلت سازند، ولى امر 

موال على (ع)و نهى خداوندى سد راه آنهاست. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          
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