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بدترین خوراکى ها براى سالمت قلبگام بلند فوالد مبارکه در جلوگیرى از خام فروشىآغاز پخش سریال امنیتى «خانه امن» ایران در مهر ماه 1000 بار لرزید مشکل گلزنى را حل کنید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ماجراى قطع 40 اصله درخت در مشتاق دوم
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پخت نان کنجدى در 
اصفهان ممنوع شد

رایگان شدن و افزایش 
سرعت اینترنت مدارس 

اصفهان، به زودى

ماسک باالتر از 1300 
تومان گرانفروشى است

5

خاطیان آفرود سوار 
مرنجاب، پاى میز 

محاکمه

اغلب افراد باور دارند که مصرف آب پرتقال در وعده 
صبحانه از بیمارى دورتان مى کند، اما این ماده غذایى 
عوارضى هم به همراه دارد. از نظر بسیارى از مردم آب 

پرتقال یک نوشیدنى مفید براى وعده صبحانه تلقى 
مى شود که مى تواند به ما در شروع یک روز خوب...

انتشار فیلمى از تعقیب مرگبار بز کوهى نر توسط 
آفرود سواران در کویر مرنجاب منجر به جریحه 
دار شدن احساسات و اعتراض شهروندان بسیارى 
به ویژه حامیان حقوق حیوانات و محیط زیست در 

سراسر کشور شد.
در واکنش به انتشار کلیپ تلف شدن یک رأس 
کل وحشــى در کویر مرنجاب، ایرج جمشیدى، 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با تأیید اینکه این بز کوهى از اســترس ناشى از 
احساس خطر، جانش را از دست داده، اعالم کرد 
که خودروى متخلف در این حادثه شناسایى شده 

و براى پاسخگویى احضار خواهد شد...
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برخى مراکز اصفهان از برخى مراکز اصفهان از 1414 آبان تعطیل مى شوند آبان تعطیل مى شوند
به دلیل شیب صعودى مرگ و میر کرونا؛به دلیل شیب صعودى مرگ و میر کرونا؛
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معاون سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان توضیح مى دهد

«جشن سربرون»
 باعث درگذشت

 کریم اکبرى مبارکه شد؟

زنگ خطر براى آقاى بوسه!
باشگاه پرسپولیس موضع رسمى خود در قبال جدایى شجاع خلیل زاده 
را اعالم کرده و مدعى شــده راضى به صدور رضایتنامه مدافع سابق 
خود نیست و ITC وى را صادر نخواهد کرد. تابستان لیگ شانزدهم 
بود که پرسپولیس با باشگاه ریزه اسپور به مشکل برخورد و 
بازگرداندن مهدى طارمى از ترکیه به دردسرى بزرگ 

براى آنها تبدیل شد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رعایت نکردن 
پروتکل ها در 

پاساژها  و نانوایى ها

کارمزد خدمات بانکى افزایش یافت
2

شایان را شایان را 
خودمان مى خواهیم

4

ب برى ریم 5

زنگ خط
باشگاه پرسپولیس موضع
را اعالم کرده و مدعى ش
Cخود نیست و ITC وى
بود که پرسپو
بازگرداند
بر

 
ب 
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مصرف آب پرتقال
 در وعده صبحانه؛ 

درست یا غلط؟
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رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به گرانفروشى ماسک 
هشدار داد و درباره داروهاى بیمارى کرونا توضیحاتى 

را ارائه کرد.
دکتر محمدرضا شانه ســاز در پاسخ به سئوالى درباره 
قیمت هاى عرضه ماســک باالتــر از 1300 تومان، 
گفت: قیمت ماسک 1300 تومان است و االن به دلیل 
نظارت هاى انجام شده واقعًا قیمت خرید داروخانه و 
سایر فروشگاه هاى زنجیره اى و تجهیزات پزشکى بر 
اساس اطالعات موثقى که داریم کاهش یافته است. 
بعضًا ممکن است داروخانه اى بگوید که فاکتور گران 
خرید داریم، در این زمینه نیز نامه نوشــتیم که یا باید 

آن ماسک ها را مرجوع کنند یا فاکتورهایشان اصالح 
شود.

وى تأکید کرد: ماسک نباید باالى 1300 فروخته شود و 
در غیر این صورت گرانفروشى و تقلب محسوب مى شود 
و با فرد خاطى برخوردهاى تعزیراتى انجام خواهد شد. 
گروه هاى بازرسى فعال در سراسر کشور این موضوع را 
رصد مى کنند. از مردم نیز مى خواهیم که موارد تخلف 
را حتمًا به معاونت هاى غذا و دارو محل یا سامانه 190 
اطالع رســانى کنند. در حال حاضر تولیدات ماسک در 
کشور بسیار باالست و باالتر هم مى رود و کمبودى در 

این زمینه نیست./3433

طبق اعالم بانک مرکــزى از آذر ماه نرخ کارمزد خدمات 
بانکى زیاد مى شــود که جزئیات آن بــراى ارائه خدمات 
مختلف اعالم شده است. بر این اساس، کارمزد عملیات 
کارت به کارت به عنوان یکــى از پرکاربردترین خدمات 
بانکى از 500 به 600 تومان به ازاى هر یک میلیون تومان 
افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان 
در فرایند کارت به کارت معــادل 240 تومان به این مبلغ 

افزوده خواهد شد.  
بررسى بخشــنامه جدید بانک مرکزى بیانگر این است 
که هزینه اعالم مانــده کارت و در صورت حســاب 10 
گردش آخر معــادل 240 تومان و اعــالم مانده کارت از 

طریق خودپردازها به قیمت 120 تومان خواهد بود. این 
در حالى است که پیش از این اعالم مانده کارت از طریق 

خودپردازها معادل 100 تومان بوده است. 
همچنین، مشتریان بانک ها باید از آذر ماه به ازاى صدور 
دســته چک به ازاى هر برگ معادل 200 تومان کارمزد 

پرداخت کنند.
از سوى دیگر، ارائه صورت حساب سال جارى هر صفحه 
600 و براى سال هاى گذشته به ترتیب 600 و 720 تومان 
هزینه دارد که این ارقام پیــش از این، 500 و 600 تومان 
بوده اند. طبق این گزارش، از آذر ماه باید براى صدور رمز 

جدید کارت بانکى در شعبه 1000 تومان پرداخت کرد.

ماسک باالتر از 1300 تومان 
گرانفروشى است

کارمزد خدمات بانکى 
افزایش یافت

کنسرت در کیش ممنوع شد
   ایــران آرت | جشنواره کنسرت هاى  کیش با 
ورود رسمى ستاد ملى  کرونا لغو شد. بدین ترتیب 
کنسرت هاى بهنام بانى، حسن ریوندى (کنسرت 
خنده) و مســعود صادقلو  لغو و بلیت فروشى آنها 
متوقف شــد. در روزهاى گذشــته رضا بهرام و 
هوروش بند در فضاى باز آبنماى موزیکال کیش 
روى صحنه رفتند. از زمــان همه گیرى ویروس 
کرونا در ایران تا کنون کنسرتى با حضور تماشاگران 
برگزار نشده اســت اما خوانندگان پاپ پس از ایام 
محرم و صفر اجراهایــى را در کیش روى صحنه 
بردند که اکنون با افزایش آمار مبتالیان به کرونا 
اجازه اجرا در کیش نیز از خوانندگان ســلب شده 

است.

خودسوزى جوان 32 ساله 
   صداوســیما |«ح. ب»، جوان 32 ساله 
اهل روستاى گنجه، رو به روى یکى از شرکت هاى 
معادن ماسه شهرســتان رودبار خودسوزى کرد. 
شنیده شــده این جوان به دلیل مشکالت مربوط 
به اشتغال خودسوزى کرده اســت، بنا به ادعاى 
مدیران این شرکت، این فرد به صورت روزمزد تا 
هشت ماه پیش در قسمت ساختمانى فعالیت موقت 
داشت و با اتمام کار نیز همکارى وى با این شرکت 
قطع شد. این جوان رودبارى اکنون در بیمارستان 

بسترى است.

بازداشت 4 ساعته داماد! 
   ایســنا | فرماندار سلطانیه در استان زنجان 
از بازداشــت چهار ســاعته یک داماد در یکى از 
روستاهاى شهرســتان به دلیل برگزارى مراسم 
جشن عروسى در بحران کرونا و آزادى وى پس 
از اخذ تعهــد، خبر داد. حســین رحمانى  هزاررود 
گفت: این داماد به علت سرپیچى و بى توجهى به 
توصیه هاى ستاد مقابله با کرونا و برگزارى مراسم 
جشن عروسى، بر اساس ماده 688 قانون مجازات 
اسالمى طبق دستور مقام قضایى دستگیر و روانه 

بازداشتگاه شد./3426

تابستان هنوز نرفته!
   میــزان | یک کارشناس سازمان هواشناسى 
به بررســى وضعیت جوى چند روز آینده کشــور 
پرداخت. فریبا گودرزى روز شنبه گفت: بین مراکز 
استان ها، شهرکرد با 2 درجه زیرصفر سردترین و 
اهواز با 39 درجه سانتیگراد گرم ترین نقاط کشور 

هستند./3440

کدام کاال قاچاق مى شود؟
   میزان | رئیس پلیس امنیت اقتصادى پایتخت 
در پاسخ به این سئوال که امسال کدام کاال بیشتر 
قاچاق شد، گفت: بسیارى از مردم تصور مى کنند با 
گرانى هاى موجود و شیوع ویروس کرونا، بیشتر 
اقالم قاچاق، دارو یا مواد غذایى هستند، درصورتى 
که اینطور نیست. سرهنگ على ولى پور گودرزى 
افزود: در ســال جارى میزان قاچاق اقالمى مانند 
پارچه، پوشاك، کاالى دخانى و لوازم خانگى بیشتر 

از سایر کاال هاى قاچاق بود.

موج افزایش قیمت لبنیات
   باشگاه خبرنگاران جوان | اخیراً قیمت 
شیر و در پى آن نرخ انواع لبنیات در کشور افزایش 
یافته و این درحالى است که نرخ مصوب شیر خام 
هیچ تغییرى نکرده است. طى چند ماه اخیر تولید 
براى دامداران صرفه اقتصادى نداشته و آنها شیر 
را با نرخ هاى باالتر به دســت شرکت هاى لبنى 
مى رســانند که همین موضوع موجب اخالل در 
توزیع شیر در سطح کشور شــده است. در شرایط 
کنونى نهاده هاى دامى با نرخ هــاى باالتر از نرخ 
مصوب به دست دامدار مى رسد و این افراد نیز براى 
جلوگیرى از ضرر مجبور به فروش شیر باالتر از نرخ 

مصوب هستند./3441

محدودیت  در 25 استان 
   ایســنا | حجت االسالم و المســلمین حسن 
روحانى در جلســه ســتاد ملى مقابله با کرونا اعالم 
کرد: محدودیت هاى جدیدى براى 25 استان و 46 
شهرستان اعمال مى شود که از روز چهارشنبه تا جمعه 
بعد (10 روز) این محدودیت ها براى مراکز اســتان 
اعمال مى شــود. وى اظهار کرد: آن 43 شهرستان 
قبلى هم که برایشــان محدودیــت در نظر گرفته 
بودیم را مجدداً تمدید کردیم.  روحانى یادآور شــد: 
فعالیت هاى ردیف 3 و 4 که بیشــتر جنبه آموزشى 
دارند و با تجمع افراد همراه مى شوند نیز در این ده روز 

تعطیل مى شود./3442

قالیباف کجا قرنطینه شد؟
   بهداشــت نیوز | سید محسن دهنوى، عضو 
هیئت رئیســه مجلس شوراى اســالمى در حساب 
کاربرى خود در توییتر نوشــت: «بابــت هماهنگى 
سئوال از وزرا در صحن مجلس طى هفته هاى آتى، 
با محمدباقر قالیباف مکالمه داشــتم. او به دلیل ابتال 
به کرونا در قرنطینه است اما نه در خانه خودش بلکه 
در "خانه ملت" و از اول وقت پیگیر مشکالت مردم 
اســت تا ذره اى از امور به تعویق نیافتد. البته ترسوها 

حق ندارند اسم عقالنیت را بیاورند.»

مهاجرت 1000 نفر از سردشت 
   رویداد24 | کمال حســین پور، نماینده سردشت 
در مجلس درباره ماجراى غرق شدن یک خانواده پنج 
نفرى در راه بریتانیا، گفت: از پنج ماه پیش بیش از 1000 
نفر از مردان و زنان جوان سردشــتى از کشور مهاجرت 
کرده اند. بیشتر این مهاجران را مردان و حدود 20 تا 30 
درصد را افرادى تشکیل مى دهند که به صورت خانوادگى 
مهاجرت کرده اند. در سردشــت هیچ کارخانه صنعتى 
فعال نیست و کشاورزى هم تعطیل است. همچنین از 
ســه بازارچه مرزى، دو تاى آن تعطیل است. شرایط به 
گونه اى شده که مردم هرچه دارند مى فروشند و با کمک 
قاچاقچیان کشور ترکیه به این کشور رفته و از آنجا راهى 

اروپا مى شوند.

خانه به خانه  دنبال کرونا
   برترین ها | ســردار سرلشــکر پاسدار حسین 
سالمى، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
در نشست هماهنگى قرارگاه بهداشتى و درمانى امام 
رضا (ع) که در مرکز فرماندهى و کنترل سپاه برگزار 
شــد، اظهار کرد:  تالش ما آن است که خانه به خانه 
بتوانیم ناقالن کرونا را شناسایى کنیم و اقدامات بعدى 
را طبق دستورالعمل ها و پروتکل هاى درمانى انجام 

دهیم./3443

«جان کرى» هم سینمایى شد
   خبر آنالین |«جان کرى»، وزیر امورخارجه پیشین 
آمریکا در قامت تهیه کننده و مشاور به یک کمپانى تولید 
فیلم پیوست و به این ترتیب وارد دنیاى سینما شد. او که 
در جوانى فیلم هاى «فدریکو فلینى» را تماشا مى کرده، 
مى گوید: همواره بین دنیاى سیاســت و ســینما نوعى 
هم افزایى وجود داشته است. من  البته از آن دیوانه هاى 
سینما نیستم اما فیلم هاى خوب را تشخیص مى دهم و 
مى دانم قسمت عمده اى از تولیدات سینمایى که مى بینید 

آشغال است.

3 هفته تعطیل کنید
   روزنامــه فرهیختــگان | رئیــس مرکــز 
ویروس شناسى بیمارستان مسیح دانشورى مى گوید: باید 
دو تا سه هفته کشور را قرنطینه کامل کرد یا شهر هاى 
قرمز را قرنطینه کرد تا سکون کامل در کشور ایجاد شود 
و مردم همگى در خانه ها بمانند. اینکه بترسیم از اینکه 
کشور را تعطیل کنیم که مردم به مسافرت بروند، به این 
معناست که نمى توانیم کشور را کنترل کنیم. ادامه این 
روند ممکن است در روز هاى آینده به اعداد 900 نفر و 

باالتر در روز برسد./3444

خبرخوان

کرسى ریاست پاســتور 1400 دستور کار اول و اصلى 
جریانات سیاسى در فاصله باقیمانده تا سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهورى است. اصولگرایان با تکیه 
بر پیروزى حداکثرى در انتخابات مجلس امید زیادى 
به فتح این کرسى دارند، اصالح طلبان اما در بیم و امید 

آمدن یا نیامدن هستند.
سئوال اما این است که محوریت تحرکات چپ و راست 
سیاست تا انتخابات 1400 قرار است با چه تشکیالت یا 
نهادى باشد؟ شیوخ اصولگرا و اصالح طلب که همواره 
میدان دار تحــرکات بوده اند آیا بازهم قرار اســت در 

صحنه حضور داشته باشند؟
تحرکات مجمع روحانیون طى روزهاى اخیر حکایت 
از آن دارد که ریش سفیدان اصالح طلب قرار است از 
پستوهاى تصمیم گیرى بیرون آمده و حضورى فعال 
داشته باشند. در سوى دیگر میدان شیوخ اصولگرا اما 

نگاه یکسانى به انتخابات 1400 ندارند. گرچه جامعه 
روحانیت از مدت ها قبل فعالیــت هایش براى نقش 
آفرینى در 1400 را کلید زده است اما به نظر مى رسد 
بال دیگر جامعتین یعنى جامعه مدرسین بنایى بر نقش 

آفرینى در این انتخابات ندارد.
آیت ا... مرتضى مقتدایى، نایب رئیس جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم در گفتگو با «خبرآنالین» در رابطه با 
نقش «جامعتین» در هدایت اصولگرایان در آستانه 
انتخابات ســال 1400، گفت: جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم بنا ندارد تا در انتخابات ریاســت جمهورى 
سال آینده دخالت کند. وى تأکید کرد: جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم تمام تالش خود را براى تشویق مردم 
در زمینه مشــارکت در امر انتخابات بــه کار خواهد 
بست، اما در موضوع معرفى کاندیدا، نقشى نخواهد 

داشت./3432

جامعه مدرسین از انتخابات کنار کشید

مراسم عروسى کرونایى در روستایى در شهرستان نى ریز 
در استان فارس با حضور جواد یسارى، از خوانندگان قدیمى 
کشور، بدون رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى و فاصله 

اجتماعى، برگزارکننده را راهى زندان کرد.
انتشار نماهنگ این مراسم در فضاى مجازى، به نگرانى ها 
درباره شدت شــیوع بیمارى در این شهرستان دامن زده 
است. در همین راستا فرماندار نى ریز ضمن تأیید برگزارى 
چنین مراسمى عنوان کرد: این مراسم خصوصى بوده و از 
آنجا که سالن ها و اماکن تجمع مردم تعطیل است، در خانه 

برگزار شده است.
مراد هدایت ابــراز کرد: از فرد برگزارکننده این مراســم 
توضیح خواسته شــده بود و پیش از اجراى برنامه تعهد 
داده بود؛ اما متأســفانه این فرد مراســم را بدون رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشــتى برپا کرد، همزمان با برگزارى 
نیز مراسم تعطیل و فرد خاطى با دستور مقامات قضایى 

بازداشت شــد. فرماندار نى ریز حضور یکى از خوانندگان 
قدیمى کشور (جواد یسارى) در این برنامه را تأیید کرد و 
گفت: این فرد حدود ربع ساعت به اجراى مراسم پرداخته 

بود که نیروى انتظامى وارد عمل شد و برنامه را لغو کرد.
در همین ارتباط، ابراهیمى، دادستان نى ریز گفت: در این 
رابطه اخطار و تذکر داده شده بود ولى متأسفانه مراسم در 
حدود دو ساعت انجام شد. قطعاً با متخلف برخورد خواهیم 
کرد. دکتر آل داوود، رئیس شــبکه بهداشت و دبیر ستاد 
کرونا نى ریز هم با بیان اینکه اطالعیه این عروسى را دیده 
و چندین بار به آنها تذکر داده شده بود، افزود: حتى از پدر 
داماد و آشپز هم تعهد کتبى گرفته شد اما متأسفانه مراسم 
را خودســرانه برگزار کردند. زمان برقرارى مراسم هم به 
دادستان اطالع داده شد تا آن را به هم بزنند؛ اما از بدشانسى 
مشکلى براى مســئول کالنترى آن منطقه ایجاد شد و 

زمانى رفته بودند که دیر شده بود./3430

عروسى پرماجرا با حضور جواد یسارى!

محسن حاجى میرزایى، وزیر آموزش و پرورش در ویدیویى 
که به تازگى از او منتشــر شــده اســت درباره حقوق ها 
مى گوید: «معناى حقوقى که دریافت مى کنیم این است که 
ما این خدمت را کامل ارائه مى کنیم. هرکسى قبول ندارد 
نباید پاى آن قرارداد را امضا کند و کسى که امضا کرد یعنى 

به هیچ عامل دیگرى ربط ندارد.»
در ادامه ویدیو وى گفته است: «فالنى بد رفتار کرد یا خوب 
رفتار کرد، حقوق ما را دیر یا زود دادنــد یا کم و زیاد دادند 
هیچ معیار نیست، چون پذیرفتید و مى توانید نپذیرید کسى 

ما را مجبور نکرده است.» حاجى میرزایى در ادامه ویدیو 
بیت شعرى مى خواند و مى گوید: «اگر نمى توانیم زیر بار 
این مسئولیت قد علم کنیم کنار بکشیم، وارد بازى بزرگى 
شده ایم و خواسته و ناخواسته زیر برگه مهمى را امضا کرده 
ایم.» بعد از انتشار این ویدیو انتقاداتى در فضاى مجازى 
نسبت به صحبت هاى حاجى میرزایى شکل گرفت. سپس 
وزیر در پاسخ به این انتقادها توییت کرد و توضیح داد: «این 
صحبت ها خطاب به معاونان و مدیران کل بوده و ارتباطى 

با معلمان عزیز و حقوق آنان ندارد.»/3431

حقوقتان را قبول ندارید امضا نکنید!

مرکز لرزه نگارى مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 
اعالم کرد در مهر ماه 1399 بیش از 1000 زمین لرزه در 

ایران ثبت کرده است.
شــبکه هاى لرزه نگارى مرکز لرزه نگارى کشــورى 

وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در مهرماه 
1399 تعداد نزدیک به 1060 زمین لرزه را ثبت کردند. 
این زمین لرزه ها در نواحى مختلف ایران و نواحى مرزى 
رخ داده و توسط شــبکه هاى لرزه نگارى ثبت و تعیین 

محل شده اند.
در مهرماه 1399 تعداد 14 زمین لرزه با بزرگى بیش از 
4/0 در داخل کشور توســط مرکز لرزه نگارى کشورى 
به ثبت رســیده اســت که بزرگ ترین آنهــا در تاریخ 
05/ 07/ 1399  با بزرگــى 5/2 حوالى مراوه تّپه واقع در 

استان گلستان رخ داده است.
از لحاظ آمارى 989 زمین لرزه داراى بزرگاى کوچک تر 
از 3، تعــداد 59 زمین لرزه داراى بــزرگاى بین 3 و 4، 
تعداد 12 زمین لرزه داراى بزرگاى بین 4 و 5 و تعداد 2 

زمین لرزه داراى بزرگاى بین 5 و 6 بوده است.

ایران در مهر ماه 1000 بار لرزید

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار مازندران گفت 
که تاکنون 390 کیلومتر از سواحل دریاى خزر در حوزه 
استحفاظى این اســتان از تصرف دستگاه هاى دولتى و 

غیردولتى آزاد شده است.
مهدى رازجویان در نشست ستاد آزادسازى سواحل دریاى 
مازندران در ســارى افزود: در مجموع حدود 85 درصد 
حریم 60 مترى ســاحل دریاى خزر آزاد شد و در اختیار 

مردم قرار گرفته است.
ســاحل دریاى خزر 890 کیلومتر طــول دارد که نیمى 
از این میزان به طــول 438 کیلومتر مربوط به اســتان 
مازندران است. در چند دهه اخیر به دلیل ساخت و سازها و 
استفاده دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى از سواحل 
مازندران، حدود 65 درصد آن از دسترسى آزاد و عمومى 

خارج شد و به حریم هاى خصوصى تبدیل شد. 
آزادسازى ســواحل یکى از طرح هاى قانونى مندرج در 
قانون برنامه چهارم توسعه بود که بر اساس آن باید تمام 
حریم ساحل خزر تا شعاع 60 مترى آزادسازى مى شد به 
دالیلى که در باال به آن ذکر شد تا پیش از دولت یازدهم و 
دوازدهم 27 درصد سواحل در اختیار دستگاه هاى دولتى 
و 37 درصد در اختیار بخش خصوصى آزاد نشد و حریم 60 

مترى همچنان در اختیار آنها بود.
اما از سال 97 با تأکید دولت براى دسترسى همه مردم به 
تمامى سواحل خزر و همچنین آماده سازى براى سرمایه 
گذارى در بخش گردشگرى، طرح آزادسازى سواحل در 

استان مازندران وارد مرحله جدید و جدى شد. 
طبق آخرین گــزارش در این مدت بــا پیگیرى جدى 

استاندارى مازندران ســواحل آزادشده خزر در جغرافیاى 
استان مازندران به 85 درصد رسید و شاهد عقب نشینى 
گســترده مجموعه تفریحى دولتى و خصوصى در این 

مدت بودیم. 
اســتاندار مازندران به تازگى درباره باقیمانده ســواحل 

آزاد نشــده گفت: از حدود 15 درصد باقیمانده از سواحل 
دریاى خزر که نیاز به آزادســازى دارد، حدود 5 درصد در 
اختیار نیروهاى مسلح است که امیدواریم این بخش نیز 

آزاد شود.
احمد حسین زادگان افزود: اگر چه تاکنون بهره بردارى 

اصولى از سواحل براى توسعه استانى در دستور کار قرار 
نداشت و تصرف سواحل با ساخت و سازهاى شخصى از 
مشکالت اساسى سواحل استان بود ولى با برنامه ریزى و 
تالش هاى فراوان به ویژه در دو سال گذشته بخش قابل 

توجهى از سواحل آزاد شد.

390 کیلومتر از ساحل مازندران آزاد شد

بعد از نامشخص بودن نتایج سفر یک ماه قبل تیم مدیران 
ارشــد دولت به بندر شــهید رجایى براى شناسایى موانع 
ترخیص کاالهاى رسوبى در بنادر کشور، حاال معاون اول 
رئیس جمهور براى شناسایى دســتگاه خاطى اولتیماتوم 

داده است.
حدود یک ماه قبل اسحاق جهانگیرى به همراه تعدادى از 

مدیران ارشد دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزى، چند 
وزیر و مسئوالن گمرك راهى بندر شهید رجایى شدند تا 
براى تعیین تکلیف حدود 10 میلیون ُتن کاالى رســوبى 
یک تصمیم اساسى بگیرند. نکته جالب توجه اینکه با توجه 
به اهمیت بسیار زیاد چالش مذکور و شور تبلیغاتى که بعد 
از این سفر ایجاد شد انتظار این بود که در کوتاه ترین زمان 
تصمیمات فورى و کارگشا براى شناســایى و رفع موانع 
ترخیص کاالهاى رســوبى اتخاذ شود، این درحالى است 
که حاال یک ماه از سفر مدیران ارشد دولتى به مهمترین 
بندر کشور مى گذرد اما گویى آب از آب تکان نخورده است. 
جهانگیرى از وزارت صنعت، معــدن و تجارت و گمرك 
خواسته است ظرف یک هفته گزارشى دقیق از نحوه اجراى 
مصوبات ســفر بندرعباس براى تسهیل واردات ترخیص 
کاالها از گمرکات کشــور ارائه کنند تا مشخص شود که 

چه دستگاهى در این زمینه همکارى الزم را نداشته است.

اولتیماتوم یک هفته اى 

روزنامه «کیهان» ذیــل تیتر «فیلم سانســور کننده 
حقایق دفاع مقدس، اسکارى مى شــود؟» به احتمال 
انتخاب فیلم «درخت گردو» براى معرفى به اســکار 

اعتراض کرد.
«کیهان» نوشت: «ســینماى ایران باز هم در آستانه 
یک انتخاب  اشتباه قرار دارد؛ مدیریت سینمایى دولت 
دوازدهم احتمــاًال فیلمى تحریفگر و سانســور کننده 

حقایق دفاع مقدس را به عنوان نماینده سینماى ایران 
به آکادمى اسکار معرفى خواهد کرد! این در حالى است 
که این فیلم به رغــم پرداختن به بمباران شــیمیایى 
سردشت، رسمًا به تطهیر عامالن و آمران این بمباران 
مى پردازد! فیلم "درخت گردو" همچنین هیچ  اشاره اى 
به دولت هــاى غربى که اقدام به در اختیــار قرار دادن 

بمب هاى شیمیایى به صدام کرده بودند، نمى کند!» 

واکنش «کیهان» به احتمال معرفى
 «درخت گردو» به اسکار
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سکون هوا ادامه دارد
کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى گفت: نقشه هاى 
هواشناسـى بیانگر تداوم جوى پایدار در سـطح استان 
اصفهان و انباشت غلظت آالینده ها در مناطق مرکزى 
و صنعتى تـا دو روز آینده اسـت و کیفیت هـوا در این 
مناطق به ویژه در سـاعات اولیـه روز کاهش مى یابد. 
آسیه آقایى افزود: این پدیده در سـطح کشور و استان 
اصفهـان همچنان ادامه دارد اما شـدت آن نسـبت به 
هفته گذشته کمتر اسـت و افزایش ابر و بهبود کیفیت 

هوا در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نیست.

اصالح 100 متر از 
شبکه توزیع آب 

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 6 اصفهان، 100 
متر اصالح شبکه آب در خیابان مسجد على انجام شد. 
الزم به توضیح است که با توجه به شکستگى هاى پى 
در پى و افت فشار آب در آن منطقه، اداره بهره بردارى 
منطقه، اقدام به اصالح شـبکه آب به طول 100 متر با 
استفاده از لوله 110 میلیمترى از جنس پلى اتیلن نمود. 
گفتنى است پرسنل واحد بهره بردارى منطقه 6 پس از 
حفارى و جایگزین لوله مذکور، اقدام به نصب انشعابات 

آب مشترکین آن منطقه، به خط جدید کردند./3436

از سرگیرى پرواز هاى عتبات 
مدیـرکل فرودگاه هـاى اسـتان اصفهـان گفـت: بـا 
هماهنگى هاى به عمل آمده، اولین پرواز مسیر نجف 
- اصفهـان - نجف پـس از وقفـه چند ماهـه به دلیل 
شیوع ویروس کرونا انجام شد. حسـن امجدى افزود: 
شرکت هواپیمایى «العراقیه»، با هواپیماى 90CRJ با 
ظرفیت 90 مسافر، چهارشنبه هر هفته ساعت 11 و 45 
دقیقه از نجف وارد فرودگاه اصفهان شده و ساعت 12 
و 45 دقیقه، فرودگاه اصفهـان را به مقصد نجف ترك 
مى کند. وى گفت: این پـرواز با رعایت کامل دسـتور 

العمل هاى بهداشتى انجام خواهد شد.

ثبت نام پستى دانشجویان 
جدید الورود 

مدیر کل پسـت اسـتان اصفهان از اجراى تفاهمنامه 
همکارى پست با مراکز دانشگاهى در استان و کشور به 
منظور ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشگاه هاى 
دولتى و آزاد خبـر داد. حمید باقرى اظهـار کرد: توافق 
نامه اى بین پسـت و تعدادى از دانشـگاه هاى دولتى 
استان و تمام واحد هاى دانشگاه آزاد در سراسر کشور 
براى ثبت نام و ارسال مدارك دانشجویان جدیدالورود، 
منعقد شـد و با توجه به شـیوع ویروس کرونا، امسـال 
بـراى نخسـتین بار ثبت نـام دانشـجویان جدیدالورود 
دانشگاه هاى دولتى و آزاد در تمام ادارات و دفاتر پست 

دولتى انجام مى شود.

افزایش20 درصدى 
تولید برق نیروگاه 

به گزارش روابط عمومى شـرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان، در هفت ماهه منتهى به 31 مهر99، نیروگاه 
اصفهان با انتقـال دو میلیارد و 216 میلیـون و 5000 
کیلووات سـاعت انرژى الکتریکى تولیدى به شـبکه 
سراسرى برق کشور، 20 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، افزایش تولید داشته است. بنابراین گزارش، 
نیروگاه اصفهان داراى پنج واحد بخـارى مولد برق با 
ظرفیت هاى متنـوع و مجموع توان نامـى تولید 835 
مگاوات برق در جنوب غربى شهر اصفهان و در حاشیه 

رودخانه زاینده رود واقع شده است.

نصب فشار سنج توزیع آب
به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه 5، واحد توسعه و 
بهره بـرداري آب این منطقه اقدام بـه نصب یک عدد 
تابلو فشارسنج براى ثبت فشار شبکه توزیع آب برروي 
خط خیابان شهیدان کاظمی نموده و در سیستم نجما 
ثبت و بارگـذاري شـد. الزم به ذکر اسـت تعـداد پنج 
تابلو فشارسـنج دیگر نیز در حال جانمایی براي نصب 

است./3437

خبر

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در بازدید از طرح ســاماندهى مســیل و پروژه هاى در 
دســت اجراى شــهرك صنعتى مورچه خورت، تأمین 
پایدار آب صنایع با توسعه تصفیه خانه هاى صنعتى را از 

اولویت هاى اصلى این شرکت دانست.
محمد جواد بگى در این بازدید که بــا حضور مدیرکل 
مدیریــت بحــران اســتاندارى و معــاون حفاظت و 
بهره بردارى شــرکت آب منطقــه اى اصفهان انجام 
شــد، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به بحران کم آبى و 
خشکسالى در استان اصفهان در سال هاى گذشته اظهار 
کرد: توسعه تصفیه خانه هاى صنعتى به منظور استفاده از 

پساب هاى صنعتى و فاضالب هاى شهرى و همچنین 
ساماندهى آب هاى سطحى شهرك هاى صنعتى یکى از 
مهمترین اولویت هاى این شرکت در سال هاى گذشته 
است.  وى مشکل تأمین آب شهرك ها و صنایع مستقر 
در آنها را یکى از چالش هاى اصلى صنعت استان دانست 
و افزود: با احداث  15 تصفیه خانه صنعتى در شهرك ها 
و نواحى صنعتى اســتان  و همچنیــن افزایش ظرفیت 
تأمین آب، بخش قابل توجهى از مشــکالت تأمین آب 
شهرك  ها و نواحى صنعتى استان مرتفع شد و این شرکت 
براى رفع کامل مشکل آب صنایع برنامه هاى ویژه اى را 

در دست اجرا خواهد داشت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
متأسفانه با مسئله خام فروشى در فوالد مواجهیم که قرار 
است با پروژه اى تحت عنوان «نورد گرم» از خام فروشى 
جلوگیرى شــود. این پروژه همچنین مى تواند در توسعه 

صنایع فوالدى مؤثر باشد.
امیرحسین بانکى پورفرد درباره نقش و تأثیرگذارى فوالد 
مبارکه اصفهان در خودکفایى کشور در صنعت فوالد گفت: 
صنعت فوالد یکى از صنایع اصلى کشور محسوب مى شود 

و نقش مهمى در توسعه و پیشرفت کشور ایفا مى کند.
وى افزود: یکى از مجموعه هاى مهــم و بزرگ فوالدى 
کشــور، همین فوالد مبارکه اصفهان است. سال 80 بود 

که رهبر معظم انقالب اسالمى در سفرشان به اصفهان، از 
مجموعه فوالد مبارکه بازدید کردند. این شرکت مجموعه 
بزرگى است که در ســطح ملى از اثرگذارى بسیار زیادى 

برخوردار است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى تأکید 
کرد: فوالد مبارکه از صنایع بزرگ و مهم در بخش صنعت 
فوالد محسوب مى شود، اما در این سال ها با حواشى بسیارى 
همراه بوده و اگر این حواشى وجود نداشت، قطعًا عملکرد 
و کارکرد این واحد صنعتى بهتر از امروز و گردش مالى آن 
چندین برابر فعلى  بود؛ بااین حال،  این شرکت خدمات ملى 

و منطقه اى بسیارى داشته که درخور تحسین است.

گام بلند فوالد مبارکه در 
جلوگیرى از خام فروشى

اولویت اصلى شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با 
اشاره به اینکه به طور میانگین هر هفته حدود ده هزار 
بازرسى براى نظارت بر رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
در بخش هاى مختلف صورت مى گیرد، اعالم کرد: هم 
اکنون معضل بزرگ ما در بخش اماکن عمومى، پاساژها 
و در بخش مراکز تهیه و توزیع مواد غذایى، نانوایى ها 
هستند، درحالى که بهترین همکارى را مراکز پلیس و 

بانک ها داشته اند.
ســید مهدى میرجهانیــان مهمترین مســئله براى 
پیشــگیرى از ســرایت کرونا را رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى از سوى مردم دانست و افزود: وضعیت سطح 
شهر اصفهان و بســیارى از نقاط استان حاکى از افت 
شدید رعایت پروتکل هاى بهداشــتى از سوى مردم 
است. این مســئله هم در مراکز عمومى و هم از سوى 

شهروندان دیده مى شود.

وى همچنین بــه وضعیت نانوایى ها اشــاره و تصریح 
کرد: اقدامات بسیارى براى رعایت مسائل بهداشتى در 
نانوایى ها صورت گرفته اما واقعیت این است که بخشى از 
رعایت مسائل بهداشتى در نانوایى ها به مردم برمى گردد؛ 
براى مثال رعایت فاصله گذارى در صف نانوایى براى 
حفظ سالمت افراد ضرورى است، اما متأسفانه در بیشتر 

موارد توجه جدى به این موضوع نمى شود.
میرجهانیان بــا تأ کید بر ضــرورت رعایت حداکثرى 
پروتــکل هــاى بهداشــتى در بخش هایــى مثل 
پمپ بنزین ها، نانوایى ها، پاساژها، مساجد و آرامستان 
باغ رضوان، گفت: یکى از مراکــز پرخطر کنونى باغ 
رضوان است که براى خاکسپارى فردى که به تازگى 
فوت شده باید فقط بســتگان درجه یک آن هم براى 
مدت کوتاهى حضور داشته باشند و تجمع تعداد زیادى 

از افراد به هیچ عنوان به صالح نیست./3435

مانور پدافند غیرعامل در مخابــرات منطقه اصفهان 
با هدف حصــول اطمینــان از پایدارى شــبکه در 

وضعیت هاى خاص برگزار شد.
در این مانور که همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با 
حضور کارشناسان اداره حراست و مدیریت فناورى در 
مرکز شهید مدرس شهر اصفهان برگزار شد، سناریوى 
در نظر گرفته شــده اجرا و در همگى موارد از طریق 
مســیرهاى جایگزین، صحت پایدارى شبکه بدون 

قطعى و با موفقیت تأیید شد.

مخابرات منطقــه اصفهان با توجه بــه لزوم افزایش 
توان علمى و فنى در مقابله با تهدیــدات، همواره در 
دوره هاى مختلف اقدام به برگزارى اینگونه مانورها 

بین حوزه هاى ارتباطات کرده است.
گفتنى است هدف از اجرا و برگزارى مانورهاى پدافند 
غیرعامل افزایش بازدهى، کاهش  آسیب ها، آمادگى 
مقابله غیرنظامى و ایجاد مسیرهاى جایگزین در شرایط 
بحرانى به منظور حفظ و پایدارى شــبکه ارتباطات 

است.

معاون بازرگانى ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهان با اشاره به استفاده از کنجد در نانوایى ها افزود: 
نانوایان یارانه اى استان حق استفاده از کنجد را ندارند 

و تنها موظف به پخت نان مصوب هستند.
اسماعیل نادرى در حاشــیه کارگروه آرد و نان استان 
افزود: استفاده از کنجد در نانوایى ها عامل سوء استفاده 

و نارضایتى مردم شده است.  وى ادامه داد: همچنین به 
نانوایان اعالم شده تا بر روى میز ترازو قرار دهند تا در 
صورت درخواست مشترى نان پخته شده وزن شود. 
وزن استاندارد پخت نان باید بر روى تابلویى در معرض 
دید مردم قرار بگیرد و نان ها براساس وزن قیمت چانه 
و وزن قیمت نان پخت شده در محل نصب شده باشد.

رئیس فناورى اطالعات اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان از رایزنى هــاى صورت گرفته با شــرکت 
مخابرات اســتان براى رایگان شدن اینترنت تمامى 

مدارس و افزایش سرعت آن خبر داد.
حمیدرضا خردمند در گفتگو بــا «ایرنا» افزود: پیش 
از این قرار بود که مدارس اســتان تا مهر به اینترنت 
رایگان دسترســى یابند که این مهم در فاز اول براى 
بخشى از مدارس ممکن شد ولى تالش هاى صورت 
گرفته براى دسترسى عموم مدارس شهرى و روستایى 
به این امکان ضرورى با توجه به بستر آموزش ها بر 

مدار فضاى مجازى است.
وى ادامه داد: در این صورت تمامى مدارس استان به 
مدت دو ســال مى توانند از اینترنت رایگان بهره مند 

شــوند و دانش آموزانى که در منزل امکان استفاده از 
اینترنت ندارند مى تواننــد از اینترنت رایگان مدارس 

استفاده کنند.
رئیس اداره فنــاورى اطالعات آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان افزود: همچنین تالش هایى براى 
اختصاص فیبرنورى براى مدارس کل استان با شرکت 
مخابرات صورت گرفته تا بتوانند با حداکثر ســرعت 
بارگذارى هاى مطالب درســى را بــه راحتى انجام 

دهند.
وى یادآور شد: با پیگیرى هاى صورت گرفته در انتظار 
برآورد قیمت هســتیم تا هرچه ســریع  تر اختصاص 
فیبرنورى براى تســریع آموزش مدارس در فضاى 

مجازى صورت گیرد.

قطع درختان متعدد توسط شهردارى اصفهان در خیابان 
مشتاق دوم خبرى بود که دیروز بازتاب پیدا کرد. گفته 
شد شهردارى اصفهان این درختان را روز گذشته قطع 

کرده است.
معاون فنى اجرایى ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى اصفهان در این ارتباط در گفتگو با «مهر» 
اظهار کرد: ماه گذشــته 40 اصله درخت ســپیدار و 

کبوده در پارك خیابان مشتاق دوم به عنوان درختان 
خطرآفرین شناســایى و قطع شــد و روز شــنبه هم 
کنده هاى این درختان، توســط ســازمان پارك ها و 
فضاى ســبز شــهردارى اصفهان جمع آورى شد تا 
درختان دیگرى در محل قطع آنها کشت شود که برخى 
شــائبات را مبنى بر قطع تعداد زیادى درخت در این 

منطقه در این روز ایجاد کرده است.
معاون فنى اجرایى ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه بخش داخلى تنه 
درختان سپیدار و کبوده، پس از 30 سال، حالت چوب 
پنبه اى پیدا مى کنند، تصریح کرد: در گذشته این منطقه 
بیشه زار بوده و درختان سپیدار و کبود براى مصارف 
صنعتى در آن کاشته شده است که برخى از آنها با توجه 
به پوسیدگى درونى در زمان وزش باد به دلیل احتمال 

شکستگى خطرآفرین خواهد شد.
وى بیان کرد : تا یک ماه آینده درختانى متناســب با 
فضاى سبز از قبیل توت و گونه هاى مقاوم جایگزین 

این درختان در پارك مشتاق دوم خواهد شد.

استاندار اصفهان با اشاره به شیب صعودى تعداد بسترى 
و مرگ و میر بر اثر کرونا در این استان گفت: فعالیت هاى 
گروه هاى 3 و 4 مانند ورزشگاه ها، قهوه خانه ها و مراکز 
آموزشى 25 مرکز استان از جمله اصفهان از چهارشنبه

 14 آبان به مدت ده روز تعطیل خواهند شد.
عباس رضایى روز شــنبه در حاشیه جلســه ستاد ملى 
مقابله با کرونا که با حضور رئیــس جمهورى از طریق 
ویدیوکنفرانس برگزار شــد، افزود: هفته گذشته براى 
43 شهرســتان کشــور به دلیل افزایش ابتال به کرونا 
محدودیت هایى اعمال شد که شهرستان هاى خوانسار، 
سمیرم، شاهین شــهر و میمه، گلپایگان و نجف آباد از 
استان اصفهان جزو این شهرســتان ها بودند. در جلسه 
امروز (دیروز) براى 46 شهرستان فعالیت هاى گروه هاى 

2، 3 و 4 به مدت یک هفته تعطیل شد.
رضایى اظهار کرد: متأسفانه شیب صعودى تعداد بسترى 
و مرگ و میر بر اثر کرونا در استان را شاهد هستیم از این 
رو از مردم اســتان مى خواهم در همه زمینه ها به ویژه 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى اهتمام الزم را داشته باشند

در همین حال اعالم شد کاشــان، شهرضا، مبارکه جزو 
شهرستان هاى اســتان اصفهان هستند که در فهرست 

جدید
اعالم شــده به چشــم مى خوردند. حجت ا... غالمى، 
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان هم  
از تمدید محدودیت هاى کرونایى براى پنج شهرستان 
گلپایگان، خوانســار، شاهین شــهر و میمه، نجف آباد و 

سمیرم تا یک هفته دیگر خبر داد.
بر اساس مصوبه ابالغى ســتاد ملى مدیریت و مقابله با 
بیمارى کرونا، مشاغل به چهار گروه تقسیم شده اند که بر 
مبناى وضعیت شهر به فعالیتشان ادامه مى دهند. در این 
مصوبه چهار رنگ براى نشــان دادن وضع شیوع کرونا 
در استان هاى مختلف مشخص شده و مطابق آن رنگ 
براى فعالیت چهار گروه شــغلى در آن استان ها تصمیم 

گیرى مى شود.
کسب و کار هاى گروه شغلى 2 به مراکز خرید، مشاغل 
فروش غیر مواد غذایى، مراکز شماره گذارى خودرو، تهیه 
و طبخ غذا با پذیرش مشترى، مراکز متبرکه و زیارتگاه ها، 
مســاجد و مصال ها، مراکز تمرین و مسابقات ورزشى، 
فروش لوازم خانگى، قنادى و شیرینى فروشى ها، آبمیوه 
و بستنى فروشى ها، آرایشگاه هاى مردانه، بازار فروش 
خودرو، فرش و موکت فروشى، خدمات چاپ دیجیتال، 

تزیینات داخلى ســاختمان، کادویى فروشى ها، اسباب 
بازى فروشى ها، عمده فروشى و خرده فروشى پوشاك، 
پارچه فروشى، پرده سراها، مراکز فروش مبلمان، کیف 
و کفش و فروش نوشــت افزار، خیاطى و خرازى، آتلیه 
و عکاســى ها، مشاوران امالك، فروشــگاه هاى لوازم 
آرایشى و بهداشــتى و مراکز فروش و عرضه خشکبار و 

آجیل اختصاص دارد.
گروه شغلى 3، مدارس، دانشــگاه ها، حوزه هاى علمیه، 
آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى، زبان سراها، آموزشگاه ها 
و کتابخانه ها، مهد هاى کودك، استخر هاى سرپوشیده، 
سینما و تئاتر، گنجینه و باغ موزه ها، تاالر هاى پذیرایى، 
آرایشگاه هاى زنانه و سالن هاى زیبایى و کاهش فعالیت 
مترو و حمل و نقل عمومى درون شــهرى را شــامل 

مى شود.
گروه شغلى 4 نیز شــامل همایش ها، برگزارى مراسم 
اجتماعــى، فرهنگى و مذهبى، مدارس شــبانه روزى، 
باشگاه هاى ورزشى مربوط به ورزش هاى پربرخورد از 
جمله کشتى، کاراته و جودو، کافه ها، چایخانه ها و قهوه 
خانه ها با عرضه مواد دخانى، باغ وحش ها، شهربازى ها و 

مراکز تفریحى آبى مى شود./3439

به دلیل شیب صعودى مرگ و میر کرونا؛

برخى مراکز اصفهان از 14 آبان 
تعطیل مى شوند

انتشار فیلمى از تعقیب مرگبار بز کوهى نر توسط آفرود 
ســواران در کویر مرنجاب منجر به جریحه دار شــدن 
احساسات و اعتراض شهروندان بسیارى به ویژه حامیان 

حقوق حیوانات و محیط زیست در سراسر کشور شد.
در واکنش به انتشــار کلیپ تلف شــدن یک رأس کل 
وحشــى در کویر مرنجاب، ایرج جمشــیدى، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تأیید اینکه این 
بز کوهى از استرس ناشى از احساس خطر، جانش را از 
دست داده، اعالم کرد که خودروى متخلف در این حادثه 

شناسایى شده و براى پاسخگویى احضار خواهد شد.
همچنین سیدعباس نگهبان، رئیس اداره محیط زیست 

آران و بیدگل از شناسایى و برخورد با خاطیان خبر داد و  
گفت: حدس مى زنیم فرد یا افراد خاطى شکارچى نبوده 
بلکه گردشگر هستند. طبق شــواهد این کل وحشى از 
پارك ملى کویر به طرف منطقه یخاب در حال حرکت 
بوده که با ورود به کویر مرنجاب و مشاهده توسط افراد 
خاطى بعد از مدتى که در حال فرار بوده به علت خستگى 
و تشنگى نفس کم آورده و متأسفانه جان خود را از دست 

مى دهد.
سیامک صارمى، مسئول کمیته تورینگ و سافارى هیئت 
اتومبیلرانى و موتورسوارى استان اصفهان نیز در گفت گو با 
«ایسنا» اعالم کرد: با توجه به شناسایى و ابالغ احضاریه 

براى آفرود ســواران خاطى کویر مرنجاب، آنها باید در 
دادگاهى که شــنبه (دیروز) در آران و بیدگل تشــکیل 

مى شود حاضر شوند.
وى اظهار کرد: خاطیان به صورت خودســرانه و بدون 
اطالع و مجوز وارد کویر شــده و بــه محض دیدن این 
نوع بــز در آن منطقه، براى تفریح دســت به تعقیب آن 
مى زنند. ایــن افراد اقــدام به دادن آب بــه این حیوان 
مى کنند و االن هم شاکى هستند که ما به این بز آب دادیم 
و کارى نکرده ایم. این افراد اهل کرمان و ساکن تهران 
هستند که شناسایى شده اند و از طرف اداره محیط زیست 

آران و بیدگل به دادگاه احضار شده اند./3438

خاطیان آفرود سوار مرنجاب، پاى میز محاکمه

رعایت نکردن پروتکل ها در پاساژها و نانوایى ها

مانور پدافند غیرعامل در مخابرات 

پخت نان کنجدى در اصفهان ممنوع شد

رایگان شدن و افزایش سرعت اینترنت 
مدارس اصفهان، به زودى

ماجراى قطع 40 اصله درخت در مشتاق دوم 

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت سوم

سعید اکرم خانى- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شاهین شهر به شماره 1282/ش مورخ 1399/06/24 در نظر دارد پارکینگ شریعتى واقع در 
خیابان دکتر شریعتى را به صورت اجاره به مدت یک سال و با قیمت گذارى پایه کارشناس رسمى دادگسترى (با اجاره ماهیانه 21/000/000 ریال) از طریق مزایده عمومى، مستند به ماده 13 
آئین نامه مالى شهردارى ها و طبق اسناد مندرج در آگهى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به 
امور مالى سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 به حراست 

شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
1- سپرده شرکت در مزایده معادل 5 ٪ قیمت پایه سالیانه (12/600/000 ریال) که به صورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ به حساب شماره 0105052929007 نزد بانک ملى به نام شهردارى 

شاهین شهر مى باشد.
2-  چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است.

چاپ اول

م الف:1035809
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مراسم تشــییع و خاکســپارى کریم اکبرى 
مبارکه دیروز شنبه 10 آبان ماه برگزار  شد. 
پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا (س) به خاك سپرده شد.
 بازیگر ســریال «مختارنامــه» روز پنج 
شــنبه بر اثر ابتال به کرونا در گذشــت. 
وى متولد ســال 1332 و فارغ التحصیل 
رشــته بازیگرى و کارگردانى تئاتر بود. 
مشهورترین نقش اکبرى مبارکه در سینما 
نقش «سرکرده» در فیلم «مرگ یزدگرد» 
و در تلویزیون نقش «ابن ملجم مرادى» 
در ســریال «امام علــى(ع)» و «اَحَمر 
بن ُشَمیط» در ســریال «مختارنامه» 

بوده است.
نوید اکبرى مبارکــه، فرزند این بازیگر 
گفته اســت: پدرم در روزهــاى اخیر 
مشغول بازى در سریالى بود که یکى از 
عوامل آن و بعد هم خانم الله اسکندرى 
مبتال به کرونا شدند و با توجه به بیمارى 
زمینه اى که پدر من داشتند، بیمارى 
تمام ریه اش را درگیــر کرد. چند روز 
قبل عکس ریه از ایشــان گرفته شد 
ولى داروها مؤثر نبودند و چهارشنبه 

صبح (هفتم آبان) که پدر را در بیمارســتان بســترى 
کردیم، در فاصله 24 ساعت فوت کردند و همه ما در 

شوك هستیم.
این در حالى است که حسن نجاریان، تهیه کننده سریال 
«جشن سربرون» در واکنش به ابتالى زنده یاد کریم 
اکبرى مبارکه به کرونا در فرایند تولید این ســریال، 

توضیحاتى ارائه کرد.
حسن نجاریان، تهیه کننده سریال «جشن سربرون» 
به کارگردانــى مجتبى راعى درباره ابتــال به کرونا و 
درگذشــت زنده یاد کریم اکبرى مبارکه در روند تولید 
این سریال بیان کرد: ما از عوامل صحنه تست گرفتیم، 
گریمورى که خانم اسکندرى را گریم مى کرد و گریمور 
آقا هر دو تست هایشــان منفى بود. کریم اکبرى هم 
سر صحنه بود که پزشــک با تب سنجى متوجه شد او 
حالش خوب نیســت و بالفاصله از سر صحنه او را به 
منزل فرستادیم. در منزل در حال استراحت بود که چند 
روز پیش به دلیل وخامت حالش او را در بیمارســتان 

بسترى کردند. 
نجاریان در پاسخ به اینکه در برخى از پروژه ها از جمله 
«جشن سر برون» شنیده شده که کمتر مراقبت هاى 
بهداشتى انجام مى شــود، عنوان کرد: ما مجبوریم و 
تالشمان هم این بوده است که پروتکل ها را رعایت 
کنیم، تمام هزینه هــا را هم پذیرفته ایم. اســتفاده از 

ماسک، الکل، دســتکش و... ممکن است در برخى 
پروژه ها نباشــد ولى ما رعایت کردیــم. ضدعفونى 
وسایل، لوکیشن ها و... به صورت روزانه انجام مى شود.

در همین حال اکبر زنجانپور در پى درگذشت زنده یاد 
کریم اکبرى مبارکه از او به عنوان هنرمندى بى بدیل 
یاد کرد که غریبانه دار فانى را وداع گفت. این چهره با 
سابقه تئاتر، سینما و تلویزیون در پى درگذشت همکار 
قدیمى خود نوشت: «این همه سال همکارها مى گفتند 
من زودتر از همه براى تمرین یــا اجراى تئاتر حاضر 
مى شوم اما در تمرین و اجراى "باغ آلبالو" این کریم آقا 
بود که از من هم زودتر مى آمد و همیشه لبخند به لب 
داشت و با انرژى مثبت. این روزها دیگر نه براى تشییع 
رفقا مى شود رفت و نه در مجلس یادبود شرکت کرد، 

همه غریب مى میریم و کریم آقا از همه غریب تر.»
فاطمه معتمدآریا، رئیس انجمن بازیگران ســینماى 
ایران هم در پیامى درگذشت کریم اکبرى مبارکه را 
تسلیت گفت و همچنین خواستار تدابیر فورى براى 
دورى کرونا، از محیط کار بازیگران شد. در متن پیام 
این هنرمند آمده است: «آرزو مى کنم به بهاى سنگین 
جان باختن هنرمندان تکرار ناشــدنى تئاتر و سینما، 
تدابیرى فورى و مؤثر براى دور کردن ســایه شوم و 
مرگبار این بیمارى از محیط کارى بازیگران اندیشیده 

شود.»/3421

در روزگار غرق شدگى سلبریتى ها در فضاى مجازى، بازیگر «پوتیفار» در سریال 
«یوسف پیامبر(ع)» نه اینستاگرام دارد و نه تلگرام و نه واتساپ.

جعفر دهقان که با بازى در نقش هــاى تاریخى-مذهبى در ســریال هایى نظیر 
«اصحاب کهف»، «یوســف پیامبر(ع)» و «مختارنامه» شــناخته مى شود از عدم 

استفاده از اپلیکیشن هاى ارتباطى به عنوان عامل آرامش حرف زده است.
جعفر دهقان به «همشهرى» گفت: من اصًال اینستاگرام، تلگرام و واتساپ ندارم و 
تنها یک خط تلفن دارم. من بدون فضاى مجازى خیلى راحت زندگى مى کنم و اهل 

آنها نیستم. حتى به اصرار فرزندانم هم این کار را نکرده ام.
جعفر دهقان ادامه داد: تمام مطالب و صفحاتى که به اسم من در فضاى مجازى است 
مربوط به من نیست و گویا توسط هواداران اداره مى شود. من مانند گذشته اخبار را از 
تلویزیون و روزنامه ها دنبال مى کنم، بدون آنکه اینستاگرام، تلگرام و واتساپ داشته 
باشم. اینگونه زندگى کردن به من آرامش مى دهد. مطالب و عکس هاى این فضا 

انسان را از زندگى عادى دور کرده و ذهن را مغشوش و درگیر مى کند.
ابن بازیگر تأکید کرد: براى کسانى مثل من که کار هنرى و فرهنگى انجام مى دهیم 
شنیدن مدام اخبار بد و اشتباه به ذهن و روحم آسیب مى زند. براى رسیدن به مطالبى 
که احتیاج دارم به سراغ منابع دیگر از جمله، کتاب، نشریه، روزنامه و تلویزیون مى روم 

و کنجکاوى درباره زندگى دیگران مثًال فالن هنرمند هم براى من جذابیتى ندارد.

«جشن سربرون» باعث درگذشت
 کریم اکبرى مبارکه شد؟

بازیگرى که نه اینستاگرام دارد
 نه تلگرام و نه واتساپ!
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«جش

هومن حاج عبداللهى به «شــب هاى مافیا» به تهیه کنندگى و کارگردانى سعید ابوطالب 
پیوست.

 نسرین مقانلو، فریبا نادرى، بهاره رهنما، مریم مؤمن، نسیم ادبى، خاطره حاتمى، سمیرا 
حسن پور، سیما تیرانداز، سارا خوئینى ها، آزیتا ترکاشوند و روشنک گرامى 12 شرکت کننده 

زن بازسازى یک بازى واقعى هستند.
در «شب هاى مافیا» در هر فصل محمدرضا علیمردانى به عنوان لیدر بازى، به همراه 12 نفر 

از هنرمندان بازى را کامًال رئال و بدون دخالت گروه کارگردانى انجام مى دهند.
انتخاب بازیگر براى دو گروه بعدى که مردان بازیگر هستند نیز آغاز شده است. سیدجواد 
هاشمى، هادى کاظمى، بیژن بنفشه خواه، محمدرضا هدایتى، حامد آهنگى، رضا شفیعى 
جم و کاوه خداشناس تاکنون به «شــب هاى مافیا» با حضور بازیگران مرد پیوسته اند و 
هومن حاج عبداللهى نیز مافیایى شده است. این برنامه به تهیه کنندگى و کارگردانى سعید 
ابوطالب با سرمایه گذارى شرکت هنر اول ساخته مى شود و توسط فیلیمو پخش خواهد شد.

«رحمت» سریال «پایتخت» 
به مافیایى ها پیوست

پخش ســریال امنیتى «خانه امن» با نگاهــى به پرونده هاى اخیر کشــور -فعالیت هاى 
تروریستى و مفاسد اقتصادى- از شنبه (دهم آبان ماه) در شبکه یک آغاز شد.

ســریال «خانه امن» را احمد معظمى کارگردانى کرده و فیلمنامه اش را حسین تراب نژاد 
نوشته است.  محور اتفاقات سریال «خانه امن» پرونده هاى امنیتى است که مسائل مختلف 
سال هاى اخیر از جمله اهداف شــوم داعش و فعالیت هاى تروریستى آنها در خاك ایران را 

دربر مى گیرد.
در این سریال، پرونده هاى امنیتى به پرونده هاى مفاسد اقتصادى گره مى خورد و داستان با 
این دو بال پیش مى رود. مفاسد اقتصادى سریال، در قالب پولشویى رخ مى دهد که یکى از 

اهداف آن، تأمین بودجه براى فعالیت تروریست ها علیه ایران است.
در ادامه داستان، ابعاد «خانه امن» بزرگ تر مى شود و به سیاست هاى بین المللى ایران ورود 
مى کند. نکته دیگر اینکه «خانه امن» به طور مبسوط به خانواده مأموران امنیتى مى پردازد. 
این سریال چالش هایى که خانواده مأموران امنیتى به واسط شغلشان با آن دست و پنجه نرم 

مى کنند را روایت کرده است.

در «خانه امن» حمیدرضا پگاه شــخصیت «کمال» را بازى مى کند که مســئول تیم ضد 
تروریستى است. امین زندگانى هم نقش «افشین» را برعهده دارد که مسئول تیم مبارزه با 

مفاسد اقتصادى و مباحث پولشویى است.
پرویز فالحى پور در نقش «عباس»، قاضى قوه قضاییه است. او رفاقت دیرینه با «کمال» 

(حمیدرضا پگاه) دارد و قرار است فرزندانشان با هم ازدواج کنند.
سیما تیرانداز نقش «ثمین هدایت» را برعهده دارد که باندى براى پولشویى تشکیل داده 
است. شهروز ابراهیمى و ســامان صفارى هم در این گروه و زیر نظر او مشغول فعالیت 
هستند. کاوه آفاق نیز نقش «نامزد ثمین» را بازى کرده است. در نیمه دوم سریال آرش 

آصفى وارد قصه مى شود و او بدمن داستان خواهد شد.
سپیده خداورى نقش «خواهر کمال» را بازى کرده است. با درگذشت «همسر کمال»، او 

عمًال وظیفه مادرى براى بچه هاى «کمال» را برعهده دارد.
این ســریال جزو آثار پرلوکیشــن تلویزیون محسوب مى شود که در شــهرهاى مختلف 

تصویربردارى شده و بخشى از آن در خارج از کشور به سرانجام رسیده است./3422

بازیگر «زیر آسمان شهر» در برنامه  تلویزیونى «دوربرگردون» درباره رانندگى کردنش 
توضیح داد: در رانندگى بسیار آدم خونسردى هستم و همیشه سعى مى کنم به دیگران 
حق تقدم بدهم حتى اگر عجله داشته باشم؛ البته پیش مى آید گاهى بدجور پارك مى کنم 
و مردم مى گویند گارى چى! خودت در تلویزیون مى گویى درست رانندگى کن آن وقت 

اینطور پارك کرده اى؟ به هر حال آدم اشتباه مى کند من هم اشتباه کرده ام. 
حمید لوالیى افزود: 30 سال است که راننده هستم. در دوران نوجوانى و جوانى پدرم راننده 
تاکسى بود و من یواشکى سوییچش را برمى داشتم و دور مى زدم ولى از آن موقع تاکنون 
تصادف سنگینى نداشته ام. بسیار رانندگى را دوســت دارم وقتى در ماشین تنها باشم 

دیالوگ هایم را حفظ مى کنم.
لوالیى با بیان اینکه هرگز در ساعات شلوغى روز رانندگى نمى کند، عنوان کرد: من شب ها 

براى خرید خارج مى شوم که خلوت تر است امکان ندارد در ساعات شلوغى خارج شوم.
لوالیى با یادآورى خاطره اى از یک تصادف عنوان کرد: در محلى مى نشستیم و من آن 
موقع دو ماشین ساده داشتم. مدیر شرکتى که معروف است به من گفت بیا قسطى از ما 
ماشــین بردار. چند بار گفت و من یکبار به کرج رفتم. یک شاسى بلند جمع و جور را به 
قیمت 40 میلیون قسطى خریدم. در پارکینگ جاى یک ماشین بود براى همین ماشین 
را بیرون مى گذاشتم. یک روز بچه هاى کوچه گفتند یک کامیون به ماشینتان زده است؛ 
کامیون پیمانکار شهردارى زده بود. خودش هم نبود پسرش زده بود. رفتیم بیمه، کارمند 
بیمه سر راننده کامیون داد زد که تو 300 تومان پول بیمه داده اى و ما چهار بار تا کنون پول 
داده ایم. آن موقع بیمه چهار برگ داشت و بیمه این آقا سه تایش رفته بود و یک دانه باقى 
مانده بود. در این تصادف پسرش چهار ماشین را زده بود. بیمه گفت فقط خسارت اولین 
ماشین را پرداخت مى کند. من نمى دانستم اولین ماشین بودم و قرار است پول را به من 
بدهند؛ گفتم این بنده خدا فقط یک برگ بیمه دارد پول را هر که گرفت تقسیم کند. کًال 
600 هزار تومان مى دادند؛ البته حدوداً هشت سال پیش بود و هزینه ها هم آن موقع کمتر 
بود. 300 هزار تومان دیگر هم باید مى دادند که من دیگر نماندم و گفتم به بقیه بدهید و 

هنوز هم نگرفته ام.
بازیگر «زیر آسمان شــهر» با یادآورى خاطره پنهانى ماشین ســوار شدنش در دوران 
سربازى عنوان کرد:  برادرم آن زمان ماشین BMW را به قیمت 60 هزار تومن خریده 
بود و ماهى 500 تومن قسطش بود. من قسطش را مى رفتم پرداخت مى کردم و با آن دور 
مى زدم. یک دفعه ماشین را دزدکى برداشتم یکجا روغن ریخته بود ماشین هى مى چرخید 

و نمى ایستاد خدا رحم کرد.
لوالیى در پایان در پاسخ به این سئوال مجرى که  شما در سریال «خانه به دوش» وانت 
داشتید ممکن است ماشین روى آدم تأثیر بگذارد؟ گفت: 100 در صد بله. البته نه اینکه 
آدم دیگرى شود اما کار او در نوع رفتارش تأثیر مى گذارد. وانت «خانه به دوش» واقعاً ترمز 
نداشت و درش از یک طرف باز نمى شــد ما هم از این ویژگى براى طنز سریال استفاده 

کردیم. اما واقعاً وقتى سوارش مى شدم دو سه بار ترسیدم و زهره ام آب شد./3424

اعترافات خنده دار حمید لوالیى

آغاز پخش سریال امنیتى «خانه امن» 

بازیگر ســریال «دل» گفت: در قبال نقد هاى 
وارد شده بر سریال «دل» این را باید بگویم که 
این مجموعه در کل دچار تکرار هایى بود که به 
شخصه دلخواه من نبود، البته این تکرار ها نظر 
سازندگان اثر بوده تا بتوانند به هر نحوى تعداد 

قسمت هاى سریال را باال ببرند.
کورش تهامى  افزود: تا جایى که به من مربوط 
مى شود تمام سعى ام را براى حضور مثبت در 
این پروژه انجام دادم، من تمام تالشم را کردم 

تا به بهترین شکل ممکن نقش «نکیسا» را به 
خوبى بازى کنم. با وجود اینکه نقش منفى بود، 
اما بازخورد هاى بســیار خوبى را از ایفاى این 

نقش دریافت کردم.  
بازیگر ســریال «دل» با اشاره به سختى هاى 
ایفاى نقش «نکیســا» در این سریال اضافه 
کرد: مردم طى گفتگو هاى مستقیمى که با من 
داشتند از ایفاى این کاراکتر توسط شخص بنده 
راضى بودند و این یعنى من کارم را در یک اثر 

به خوبى انجام دادم.  
وى در همین رابطه ادامــه داد: در قبال نقد ها 
هم این را بگویم که اثر در کل دچار تکرار هایى 
بود که به شــخصه دلخواه من نبود، البته این 
تکرار ها نظر سازندگان اثر بوده تا بتوانند به هر 
نحوى تعداد قسمت هاى سریال را باال ببرند، 
اینکه چه سیاستى پشــت این افزایش تعداد 
قسمت ها بوده نمى دانم و طبیعتًا آنها را تأیید 

نمى کنم. /3423

گالیه کورش تهامى از سریال «دل»

کارگردان فیلم ســینمایى «درخت گردو» که این روزها براى یک هفته در 
کردستان به روى پرده رفته است از یکى از دخترانى نوشت که براى بازى در 
این فیلم تست بازیگرى داده بود و این روزها قصه او و خانواده اش در جهان 

خبرساز شده است.
روزهاى گذشــته تصویرى از دختر کوچکى که به همراه خانواده اش در حال 
مهاجرت از کشور در دریا غرق شــد، به خبر ناراحت کننده و تأسفبار فضاى 

مجازى تبدیل شده است. خبرى که در رسانه هاى خارجى هم بازتاب زیادى 
داشت.  محمدحسین مهدویان در صفحه شخصى اش روایتى از آشنایى با این 
دختر در زمان ساخت فیلم ســینمایى «درخت گردو» در غرب کشور نوشت. 
کارگردان فیلم «درخت گردو» دراین باره با انتشار چند تصویر و ویدیو از تست 

بازیگرى این دختر نوشت:
«پارســال به دنبال یافتن بازیگرانى براى نقش هاى کودك فیلم سینمایى 
"درخت گردو" جســتجوى محلى مفصلى انجام دادیم. بچه ها باید به زبان 
کردى ســورانى حرف مى زدند که زبان و لهجه  مردم سردشــت است. فقط 
چند شهر ایران در شمال کردســتان و جنوب آذربایجان غربى به این لهجه  
خاص حرف مى زنند و این کار را سخت مى کرد. یکى از نقش هایى که در پى 
بازیگرش بودیم، نقش "شهین" دختر شش هفت ساله  فیلم بود. [یکى از این 
دخترها] یکى از چند گزینه نهایى ما بود، در کنار چند دختر زیبا و معصوم دیگر 
که هر کدام به امیدى خودشان را به ما مى رســاندند تا شاید با به رخ کشیدن 
استعدادشان براى چند نفرى که از تهران آمده اند آینده اى براى خود جستجو 
کنند. او در نهایت انتخاب نشد و نقش به "ژینا" رسید... نام این دختر آنیتاست؛ 
"آنیتا ایران نژاد". اگر این نام برایتان آشناست... حق دارید. آنیتا و تمام اعضاى 
خانواده اش در راه مهاجرتى پر خطر از ایران، در آب هاى سرزمینى غریبه غرق 

شده اند...»

روایت مهدویان از تست دادن دخترى که جهان برایش گریست
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سپاهان پس از تغییرات اخیر هم با مشکل مشابه انتهاى فصل قبل 
خودش روبه رو است.

سپاهان فصل گذشته و در روزهاى پس از کرونا با مشکالت زیادى 
دســت و پنجه نرم مى کرد که در نهایت باعث شد مدعى قهرمانى 
و جدى ترین رقیب پرســپولیس در باالى جدول در نهایت دستش 
حتى از کسب سهمیه آسیایى هم کوتاه بماند و به رتبه پنجم جدول 

اکتفا کند.
یکى از مشکالت جدى سپاهان در آن مقطع گلزنى و باز کردن دروازه 
حریفان بود و با وجود اینکه طالیى پوشان بازى خوب و چشم نوازى 
به نمایش مى گذاشتند و موقعیت هاى پرشمارى روى دروازه حریف 
خلق مى کردند ولــى در نهایت در امر گلزنى نــاکام بودند و همین 

موضوع امتیازات زیادى از این تیم گرفت.
خراب کردن موقعیت هاى زیاد و حساس در دیدارهایى مثل بازى با 

تراکتور، استقالل و نساجى باعث شد طالیى پوشان در مقطع حساس 
پایان فصل امتیازات مهمى از دست بدهند و در نتیجه جایگاه این تیم 

در جدول سقوط کرد و منجر به قطع همکارى با امیر قلعه نویى شد.
سپاهان پس از پایان فصل به نظر مى رسید با خروج از هفته هاى پر 
استرس لیگ برتر و تغییرات کادرفنى وضعیت بهترى پیدا کند ولى 
دو دیدار بدون گل زده در لیگ قهرمانان آسیا و گلزنى تنها در دیدار با 
السد کار این تیم را در مسابقات آسیایى هم با پایان زودهنگام مواجه 

کرد و طالیى پوشان در دور گروهى حذف شدند.
پس از این بازى ها و تغییراتى که در ترکیب و جمع نفرات سپاهان 
شکل گرفت در دیدارهاى تدارکاتى هم شاهد تغییر محسوسى در 
این وضعیت نبودیم و در این بازى ها هم مهاجمان این تیم نتوانستند 
عملکرد امیدوار کننده اى داشته باشند و آخرینش دیدار اخیر مقابل 
تیم تازه لیگ برترى شده آلومینیوم بود که در ورزشگاه نقش جهان 

به تساوى بدون گل انجامید.
سپاهانى ها پیش از این در دیدار دوستانه با تراکتور هم به شکست 
یک بر صفر تن داده و ضربه پنالتى که به دست آوردند هم براى باز 
کردن دروازه حریف تبریزى کافى نبود و این فرصت توسط محسن 

الغسانى از دست رفت.
سپاهان در حال حاضر کى روش استنلى، سجاد شهباززاده، محمد 
محبى، رضا میرزایى، علیرضا صادقــى، روح ا... باقرى، محمدرضا 
حســینى و محمدرضا خلعتبرى را به عنوان نیروهاى تهاجمى در 
اختیار دارد و باید دید در لیگ برتر و مســابقات رسمى مى تواند با 
استفاده از این نفرات مشکل خط حمله و گلزنى خودش را برطرف 

کند یا نه.
محرم نویدکیا هم در صحبت هایش پس از پایان بازى به این مشکل 

جدى تیمش اشاره کرده و آن را موجب نگرانى دانست.

مشکل گلزنى را حل کنید

با پیوستن حمید بوحمدان به تراکتور حاال على منصوریان از عملکرد تیمش در فصل 
نقل و انتقاالت کامًال راضى است.

حمید بوحمدان در پســت هافبک دفاعى بــازى مى کند و یک 
هافبک شوتزن است. منصوریان از مدتها قبل دنبال نفراتى 
چون هادى محمدى و حمید بوحمدان بود که به واسطه 
حضور در ذوب آهن اصفهان روى فوتبال آنها شــناخت 
داشــت. در فاز هجومى هم با وجود مهاجم الجزایرى و 

سعید واسعى خیال علیمنصور تا حد زیادى راحت است.
تراکتور چند روز قبل ســپاهان اصفهان را در یک بازى 
دوستانه شکست داد اما منصوریان از مدتها قبل دنبال 
تقویت تیمش در پست هافبک دفاعى بود که حاال با جذب 

حمید بوحمدان خیالش راحت تر شده است.
جالب اینجاســت که علیپور، مدیر عامل باشگاه تراکتور 
که به علت فوت مــادرش در اردبیل بود براى عقد قرارداد 
با بوحمدان به تبریز آ مد تا خیال کادر فنى تراکتور را راحت 

کند.

با پیوستن حمید بوحمدانب
نقل و انتقاالت کا
حمید بو
هاف
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راضى ام ازت!

باشگاه سپاهان با جدایى شایان مصلح از این تیم مخالفت 
کرد.

شایان مصلح، مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان یکى از 
گزینه هاى مد نظر براى جابه جایى با محمد میرى 
بود ولى پیشنهاد تعویض دو بازیکن از سوى باشگاه 

سپاهان رد شد.
محمد میرى، هافبک دفاعى فصل گذشته نساجى و از 
پدیده هاى لیگ نوزدهم ابتداى فصل با عقد قراردادى 
به گل گهر پیوست ولى حاال سوداى جدایى از این تیم را 
دارد و باشگاه سیرجانى در نظر دارد او را با یکى از بازیکنان 
تیم هاى خواهانش معاوضه کند تا مشکل یکى از پست هاى 
مد نظر براى جذب بازیکن را برطرف کند و از همین رو براى 
درخواست ســپاهانى شــدن میرى خواهان معاوضه این 

بازیکن با مصلح شده بود.
بدین ترتیب با مخالفت سپاهان با جدایى مصلح به نظر 
مى رســد پرونده حضور میرى در سپاهان هم بسته 
شده باشد مگر اینکه شــرایط جدیدى براى مذاکره 

میان طرفین ایجاد شود.

شایان را 
خودمان مى خواهیم

باشگاه سپاهان با جدایى شایان
کرد.

شایان مصلح، مدافع چپ
گزینه هاى مد نظر براى
بود ولى پیشنهاد تعویض

سپاهان رد شد.
محمد میرى، هافبک دفاعى
پدیده هاى لیگ نوزدهم ابتد
به گل گهر پیوست ولى حاال س
دارد و باشگاه سیرجانى در نظر د
تیم هاى خواهانش معاوضه کند تا
مد نظر براى جذب بازیکن را برطر
درخواست ســپاهانى شــدن م

بازیکنبا مصلحشده بود.
بدین ترتیب با مخالفت سپاه
م مى رســد پرونده حضور
شده باشد مگر اینکه شــ
میان طرفین ایجاد شود.

شایان
پس از جدایى عبدا... ویسى، مدیران این تیم بر روى انتخاب سرمربى بعدى این تیم به اتفاق نظر رسیده اند.خودمان مىخ

طى روزهاى گذشته اتفاقاتى زیادى در باشگاه پیکان رخ داد و عبدا... ویسى، سرمربى این تیم از شرایط حاکم بر این باشگاه گالیه 
کرده بود و خواهان تغییر شرایط شد ولى خواسته هاى او مورد توجه مسئوالن باشگاه قرار نگرفت، تا این سرمربى در تمرینات 

تیمش حضور پیدا نکند.
پس از این اتفاقات، باشگاه پیکان نیز به صورت رسمى از جدایى عبدا... ویسى خبر داد و اعالم کرد که تمرینات این تیم تا زمان 

اعالم سرمربى جدید این تیم، زیر نظر کمیته فنى باشگاه که افرادى نظیر ســیامک رحیم پور و على اصغر مدیرروستا 
برگزار خواهد شد.

اما اکنون از جمع خودروسازان خبر مى رسد که سرمربى پیکانى ها انتخاب شده و به زودى از او رونمایى خواهد شد. 
البته در مورد نام این سرمربى هیچ خبرى از باشــگاه پیکان به بیرون درز نکرده است اما گفته مى شود این فرد 
یکى از سرمربیان کارنامه دار لیگ برتر خواهد بود. عبدا... ویسى که در 15 بهمن سال گذشته هدایت پیکان را 
برعهده گرفت، در طى 12 دیدارى که سرمربى این تیم بود، موفق به کسب سه پیروزى، هفت تساوى و دو 
شکست شد تا با کسب 16 امتیاز موفق به حفظ پیکان در لیگ برتر شود. این در حالى است که پیکان در 18 

بازى قبل از حضور ویسى، تنها 13 امتیاز کسب کرده بود.

جانشین عبدا... انتخاب شد
د.

م بر این باشگاه گالیه 
 سرمربى در تمرینات 

ینات این تیم تا زمان 
صغر مدیرروستا 

هد شد. 
نفرد
ن را 
 دو 

1

محمود یاورى، پیشکسوت فوتبال ایران همچنان درگیر مبارزه با 
ویروس کروناست و در بیمارستان به سر مى برد. 

 تیم هاى پزشــکى چه در جهان و چه در ایــران در تالش براى 

ساختن واکسن این ویروس هستند. ویروسى که از شروع پیدایش 
تا اکنون جان بیش از یک میلیون نفر را در سراسر جهان را گرفته 
و به عامل اول مرگ و میر تبدیل شده است. البته از بین مبتالیان 
تعداد زیادى با تالش کادر پزشکى و البته روحیه خوبى که خود بروز 
مى دهند این ویروس را شکست مى دهند و سالمت از روى تخت 
بیمارستان به خانه هاى خود بر مى گردند که امیدواریم محمود 
یاورى هم یکى از اینها باشد. پیشکسوت خوشنام فوتبال ایران که 

در عرصه مربیگرى منشأ خدمات شایانى بوده است. 
در روزهایى که اخبــار مرگ و میر آدم هاى عــادى و همچنین 
ســلبریتى ها به علت ویروس کرونا به خبر عادى تبدیل شــده 
بدون شک مرخص شدن محمود یاورى مى تواند یک خبر خوب 
باشد که امیدواریم هر چه زودتر شنونده آن باشیم و بار دیگر این 

پیشکسوت فوتبال ایران را سر حال و شاداب ببینیم.

باشگاه پرسپولیس موضع رسمى خود در قبال جدایى شجاع خلیل 
زاده را اعالم کرده و مدعى شده راضى به صدور رضایتنامه مدافع 

سابق خود نیست و ITC وى را صادر نخواهد کرد.
تابستان لیگ شانزدهم بود که پرسپولیس با باشگاه ریزه اسپور به 
مشکل برخورد و بازگرداندن مهدى طارمى از ترکیه به دردسرى 
بزرگ براى آنها تبدیل شد. ثبت قرارداد طارمى با ریزه اسپور ترکیه 
و در ادامه بازگشت وى به پرســپولیس باعث شد تا پرسپولیس و 

مهدى طارمى با جرایم و محرومیت هایى مواجه شوند.
اکنون این داستان به شکلى دیگر براى این باشگاه در حال تکرار 
است. شجاع خلیل زاده که فصل گذشته و در زمان مدیریت ایرج 
عرب قراردادش را با این باشگاه تمدید کرده بود، به واسطه بندى 
که در آن همکارى براى فصل جدید را منوط به شــروط مالى و 
توافق در این زمینــه مى کرد، قراردادش را بــه صورت یکطرفه 

فسخ کرد.
باشگاه پرسپولیس اما اکنون مدعى است که توافق جدیدى با این 
بازیکن داشته که او را از عقد قرارداد با باشگاه جدیدش (الریان قطر) 
منع مى کند. در این زمینه خلیل زاده که از چندى پیش با پیراهن 
شماره 3 الریان رسمًا در این باشگاه رونمایى شد، با اعالم باشگاه 
پرســپولیس به صورت غیرقانونى در قطر حضور دارد و مراحل 

قانونى اقدام در این زمینه از سوى پرسپولیس دنبال خواهد شد.
امیرعلى حسینى، معاون حقوقى و بین الملل باشگاه پرسپولیس 
در آخرین صحبت هایش در این زمینه مدعى شــد: صادر شدن 
ITC هم به مدیریت باشگاه مربوط است. احتماًال مدیر باشگاه 
مى خواهد طرح دعوى کند و به احتمال زیاد باشگاه با درخواست 

باشــگاه قطرى مخالفت مى کند. وقتى اختالفى بین باشــگاه و 
بازیکن هست، اینطور نیســت که بازیکن دیگر نتواند بازى کند. 
احتماًال از ITC موقت استفاده خواهد شد و او مى تواند بازى کند؛ 
با این حال، وقتى ما مخالفت خود را اعالم مى کنیم، پرونده اى در 

فیفا باز مى شود و باید مستندات خود را ارائه کنیم.
حامد مؤمنى، کارشــناس بخش بین الملل و مسئول تى ام اس 

فدراســیون فوتبال در توضیح این مورد 
و اختالف نظرى که بین باشگاه 

پرســپولیس و الریان شکل 
گرفتــه اینطــور توضیــح 
مى دهد: درخواست ITC از 
سوى باشگاه را باید باشگاه 
مبدأ حداکثر بعد از هفت روز 
پاسخ دهد. اگر طى این مدت 

پاسخى داده نشود، 
ظرف 14 روز به 
صورت اتوماتیک 
این مجوز صادر 

مى شود.

وى ادامه داد: در این فرصت هفــت روزه باید این مجوز صادر یا 
رد شود و مســئولیت رد کردن درخواست با باشگاه مبدأ (در اینجا 
باشگاه پرســپولیس) خواهد بود. در حال حاضر درخواست الریان 
رسیده اما باشگاه پرسپولیس هنوز پاسخى به آن نداده است. اگر 
باشگاه پرسپولیس به دنبال ریجکت ITC باشد، پرونده در فیفا 
باز خواهد شد و در آن باید ادله خود در این خصوص را توضیح دهد 

و قانع کند.
مؤمنى با اشاره به اینکه ممکن اســت طى زمان بررسى پرونده، 
بازیکن براى باشــگاه مقصد و جدید خود به بازى بپردازد گفت: 
اصل فیفا همواره بر این است که جلوى بازى کردن بازیکن نباید 
گرفته شود. بر این اساس ITC موقت تا زمان اعالم رأى فیفا و 
کمیته انضباطى صادر خواهد شد تا بازیکن براى تیم خود به بازى 
بپردازد. طى این مدت باشگاه خواهان یکسال نیز فرصت خواهد 
داشت تا اعتراض خود را اعالم کند. با این حال در اینگونه پرونده ها 
چون پاى بازى کردن بازیکن قرار دارد، فیفا خیلى زود به پرونده 
رسیدگى مى کند و در صورت درخواست باشگاه پرسپولیس این 

پرونده بررسى و خیلى زود اعالم خواهد شد.

منتظر یک خبر خوب هستیم

زنگ خطر براى آقاى بوسه!

س و
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لى و 
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فدراســیون فوتبال در توضیح این مورد 
و اختالف نظرى که بین باشگاه 

پرســپولیس و الریان شکل 
گرفتــه اینطــور توضیــح 
Cمى دهد: درخواست ITC از

سوى باشگاه را باید باشگاه 
مبدأ حداکثر بعد از هفت روز 
پاسخدهد. اگر طىاینمدت 

پاسخى داده نشود، 
4ظرف 14 روز به 
صورت اتوماتیک 
این مجوز صادر 

مى شود.

و قانع کند.
مؤمنى با اشاره به اینکه ممکن اســت طى زمان بررسى پرونده، 
بازیکن براى باشــگاه مقصد و جدید خود به بازى بپردازد گفت: 
اصل فیفا همواره بر این است که جلوى بازى کردن بازیکن نباید 
Cگرفته شود. بر این اساس ITC موقت تا زمان اعالم رأى فیفا و 
کمیته انضباطى صادر خواهد شد تا بازیکن براى تیم خود به بازى 
بپردازد. طى این مدت باشگاه خواهان یکسال نیز فرصت خواهد 
داشت تا اعتراض خود را اعالم کند. با این حال در اینگونه پرونده ها 
چون پاى بازى کردن بازیکن قرار دارد، فیفا خیلى زود به پرونده 
رسیدگى مى کند و در صورت درخواست باشگاه پرسپولیس این 

پرونده بررسى و خیلى زود اعالم خواهد شد.

 استورى اى که مهدى عبدیان عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل 
در مورد محمد نادرى منتشــر کرد، خیلى زود بین پیشکسوتان و 
هواداران هر دو باشگاه استقالل و پرسپولیس سوژه شد و مصاحبه ها 
و واکنش هاى مختلفى را در پى داشــت. عبدیان مدعى شده بود 
نادرى نه تنها از باشگاه اســتقالل پولى نمى گیرد، بلکه خودش 

200 هــزار دالر بابت از حســاب شــخصى، 
باشگاه کورتریک رضایتنامــه بــه 

آن هم فقط به پرداخت مى کند 

این دلیل که قول داده استقاللى شود.
جالب اینکه پرسپولیسى ها در فضاى مجازى، طعنه هایى به عضو 
هیئت مدیره استقالل مى زدند. برخى از آنها معتقد بودند قرار است 
نادرى بودجه اى براى این فصل استقالل کنار بگذارد و طلب معوقه 
وینفرد شفر و سرور جپاروف را پرداخت کند. ضمناً او قول داده پول 
مربوط به جذب بازیکنان جدید را هم بپردازد و خیال عبدیان بابت 
مخارج این فصل استقالل و همچنین تســویه حساب فورى با 

استراماچونى را راحت کرده است!

نادرى بچه پولدار

سرمربى تیم فوتبال بانوان سپاهان گفت: سپاهان براى شناخت 
و پرورش استعدادها برنامه ریزى چندساله دارد تا از لحاظ داشتن 
بازیکن در اصفهان به خودکفایى برسد. با برنامه اى که مدیریت 

حال حاضر این باشگاه دارد امیدوارم به هدف بزرگ خود برسند.
مهناز امیر شــقاقى در گفتگویى اظهار کرد: سپاهان یک باشگاه 
سازمان یافته اســت و هر کارى که انجام مى دهد، مطابق با یک 
اصول است، به علت پیشــنهادى که از این باشگاه داشتم خیلى 
خوشحال هستم زیرا از نظم و قدرت کارى باالیى برخوردار است 

که سرلوحه کار من هم هست.
وى ادامه داد: سپاهان براى شناخت و پرورش استعدادها برنامه 

ریزى چندســاله دارد تا از لحاظ داشــتن بازیکن در اصفهان به 
خودکفایى برسد. با برنامه اى که مدیریت حال حاضر این باشگاه 
دارد امیدوارم به هدف بزرگ خود برســند. از سال 75 در فوتسال 
و فوتبال فعالیت داشــتم و با توجه به تجربه اى که دارم سپاهان 

درخواست کمک کرد که من هم قبول کردم.
سرمربى تیم فوتبال بانوان سپاهان با بیان اینکه سپاهان تا جایى 
که توانست بازیکنان قبلى خود را نگه داشته است، تصریح کرد: 
یک یا دو بازیکن غیر بومى جــذب کردند و با چند بازیکن هم به 
توافق نرسیدند، باشــگاه تالش خود را براى جذب بازیکن انجام 

داده است.

مهناز امیر شقاقى: 

سپاهان در خواست کمک کرد، من هم قبول کردم
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حصروراثت
خانم زهرا داودوند داراى شناسنامه شماره 201 به شرح دادخواست به کالسه 9901168 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولى 
داودوند بشناسنامه  1 در تاریخ 99/6/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا داودوند  ش ش 201 (همسر متوفى)  ، 
2. امید داودوند ش ش 2660 ، 3. معصومه داودوند ش ش 3866 ، 4. غالمرضا داودوند 
ش ش 1422 ، 5. ابراهیم داودونــد ش ش 6383 ، 6. فاطمه داودوند ش ش 3865 ،

 7. رضا داودوند ش ش 235، 8. حســین داودوند ش ش 6 (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را در یک نوبت آگهى مــى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از 

متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 1034471/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف

 نجف آباد/8/117
حصروراثت

آقاى حســینعلى فروغى داراى شناسنامه شماره 854 به شــرح دادخواست به کالسه 
9901205 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رقیه کاظمى بشناسنامه  889 در تاریخ 99/5/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حسینعلى فروغى  ش ش 
854  ، 2. طیبه فروغى ش ش 1004 (فرزندان 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 کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1034473 /م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/118
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139985602030010756      آقاى رســول حاجى رجبى فرزند على محمد  
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت شش سهم از 79 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 889/9 واقع 
در قطعه 9 نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان که ســند مالکیت آن دردفتر الکترونیک 
امالك شماره 139820302030013448ثبت و سند چاپى بشماره 870047 سرى الف 
98 بنام نامبرده  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 

شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/08/11، 
1034689/م الف- مهــدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملــک نجف آباد از طرف 

محسن نساج نجف آبادى/8/119

عضو کمیته علمى ستاد مبارزه با کرونا در پاسخ به اینکه 
آیا کشور در حال حرکت به سمت ایمنى جمعى یا گله اى 
اســت یا خیر؟ اظهار کرد: تاکنون حــدود 30 میلیون 
در کشــور به کرونا مبتال شــدند که حدوداً 30 درصد 
جمعیت اســت؛ در حالى که براى تحقق ایمنى گله اى
 باید 60 تا 70 درصد جامعه به بیمارى مبتال شــوند و 
تا آن زمان فاصله زیاد اســت. بر اساس اعالم سازمان 
بهداشت جهانى ممکن است میزان ابتال در کشورها تا 
جایى افزایش یابد که سیستم بهداشتى_درمانى نتواند 
پاسخگو باشد. براى همین اســتراتژى ایمنى گله اى و 
استفاده نکردن از ســایر روش ها براى مهار بیمارى به 

تنهایى کارا نخواهد بود.
دکتر مسعود مردانى  افزود: موج اپیدمیک چهار تا هشت 
هفته بیشتر طول نمى کشد و ما در مراحل آخر این موج 
اپیدمیک هستیم. ولى نمى توان نسبت به باال یا پایین 
رفتن موارد واکنش چندانى نشان داد؛ زیرا نه نشان دهنده 
وضعیت مطلوب است و نه نشانده دهنده وضعیت وخیم. 
وى در پاســخ به اینکه آیا در حال ورود به موج چهارم 
کرونا هستیم یا خیر؟ گفت: فکر نمى کنم در حال ورود 
به موج چهارم باشــیم؛ زیرا هنوز بسیارى از شهرها در 
موج دوم بیمارى هستند و حتى به موج سوم بیمارى هم 

نرسیده اند./3429

هنوز هم هستند کسانى که ویروس کرونا را باور نداشته 
و در زندگى جدید خود تغییــرى ایجاد نکرده اند. اما این 
دسته از افراد چرا برخالف جریان واقعى اتفاقات جامعه 

رفتار مى کنند؟
از نظر روانشناسى معموًال افراد باهوش و داراى استعداد 
تغییرات پیرامون و خطرات و تهدیدات را بسیار سریع تر 
از دیگران احساس کرده و اقدامات الزم را زودتر از بقیه 

براى انجام اقدامات پیشگیرانه انجام مى دهند.
همچنین بســیارى از افراد گویا به دلیل سپرى کردن 
مشکالت سخت و شــدید در زندگى گذشته خود، دچار 
اختالالت و بیمارى هاى روانى مثل افســردگى و حتى 

درماندگى آموخته شده بوده و احساس ناامیدى بر آنها به 
ویژه در مواجهه با مشکالت ناشى از کووید- 19 حاکم 
شــده و تصور مى کنند رفتارشان بر کنترل این ویروس 

هیچ تأثیرى نخواهد داشت.
بسیارى نیز به دلیل سرخوردگى ها و سرکوب شدن ها 
در طول زندگى گذشــته خود، با نزدن ماسک و رعایت 
نکردن برنامه هاى بهداشتى در پى جلب نظر اطرافیان به 
سوى خود هستند. برخى نیز از جایگاه قدرت طلبى با این 
مشکل برخورد مى کنند و خواهان به رخ کشیدن قدرت 
خود براى دیگران هستند، این درحالى است که ممکن 

است ناقل کرونا نیز باشند!/3427

براى ایمنى گله اى باید 
70 درصد مردم کرونا بگیرند

چه کسانى کرونا را 
جدى نمى  گیرند؟

عروسى نگیرید
سـخنگوى وزارت بهداشـت گفت:    مشرق |
یکـى از نگرانى ها در ایـن ایام برگزارى جشـن هاى 
عروسى است. سیما سادات الرى تأکید کرد: مطمئنًا 
هیچ کـدام از زوجین جـوان دوسـت ندارنـد در آغاز 
زندگى مشـترك، شـاهد بیمار شـدن اقوام و خانواده 
باشـند. بنابراین از تمامى زوجین و خانواده هاى آنان 
مى خواهیـم از برگـزارى هرگونه مراسـم عروسـى 
در دوران همه گیرى ویـروس کرونا جـداً خوددارى 

کنند.

درگذشت مدیرکل ارشاد
  ایسنا| مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمى 
آذربایجان شـرقى به علت ابتال به کرونا، صبح دیروز 
شنبه دار فانى را وداع گفت. محمد محمدپور از حدود 
دو هفتـه قبل بـه کرونا مبتال شـده و در بیمارسـتان 
بسترى شده بود. وى جانباز هشـت سال دوران دفاع 

مقدس بود./3428

کرونا کشنده تر مى شود
متخصص برجسته کروناویروس    خبر فورى|
در چین ادعا کرد ویروس کشنده در جهان بدتر خواهد 
شد. دکتر «ژونگ نانشـان»  که رهبر مبارزه با کرونا 
در چین اسـت گفت: موج دوم بسـیارى از کشورها را 
درنوردیده و اوضاع کشـورها بدتر خواهد شد اما بعید 

است این موج کشور چین را در بر گیرد.

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى تک سا ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 19370 و 
شناسه ملى 10260402595 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/06/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمدمعین 
لرکى به شــماره ملى 1273361539، 
مهتا لرکى به شماره ملى 12718434714 
و هوشــنگ لرکــى بــه شــماره ملى 
1971301736 به سمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - مهدى عاصمى به شماره ملى 
1282878530 به سمت بازرس اصلى 
و تیمور بدریان دهاقانى به شــماره ملى 
1379856620 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1031895)

آگهى تغییرات
شرکت آریا اکسیر آســیا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 45268 و شناسه ملى 
10260632247 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سوزان ایرجى به کدملى 1284815870 
بســمت مدیرعامل ومهرانگیــز ایرجى 
اسیابادى به کدملى 1284430669بسمت 
رئیس هیات مدیره و پرنیا ایرجى به کدملى 
0440658731 بســمت نایــب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند على عبداللهــى جونقانى به کد 
ملى 1289006431و محســن رضائى 
بــه کدملــى 1286011477بترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى 
باشــدروزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهــت درج اگهى هاى شــرکت انتخاب 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1032326)

آگهى تغییرات
شــرکت پوشــش پى وى ســى آریا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 41349 
و شناســه ملــى 10260590586 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/07/01 
محمد پورشــا کریمى به شــماره ملى 
1281867802 - اصغر پورشا کریمى به 
شماره ملى 1286445493 - زهرا پورشا 
کریمى به شــماره ملى 1287006957 
بعنــوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند . 
سیدرســول حســینى به شــماره ملى 
1291714200 به سمت بازرس اصلى 
و حمید فیروزیانپوراصفهانى به شــماره 
ملى 1288162571 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1032328)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندسى تک سا سپاهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 19370 و شناسه ملى 10260402595 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد معین لرکى به شماره 
ملى 1273361539 به ســمت رئیس هیئت مدیره، 
مهتا لرکى به شــماره ملى 1271843471 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ لرکى به شماره ملى 
1971301736 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1031896)

آگهى ابطال صورتجلسه 
شرکت باســتان سازه مهستان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 50268 و شناســه ملى 
10320743221 صورتجلسه هاى مجمع عمومى 
عادى و هیات مدیره مورخ 1394/11/24 شــرکت 
به استناد نامه شــماره 1399009004844301 
شــماره  نامــه  و   1399/7/24 مــورخ 
1399009004909814 مورخ 1399/8/1 صادره 
از شعبه هشتم اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى 
و انقالب شهرستان اصفهان مستند به دادنامه شماره 
9709970354100808 صادره از شــعبه 115 
کیفرى 2 ، ابطال گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1031899)

آگهى تغییرات
موسســه خدماتى ســینا کار فعال به شــماره ثبت 
1504 و شناســه ملى 10260187977 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - عبدالمجید 
عباسى به شماره ملى 1249699568 ، عصمت بابائى 
به شماره ملى 1129776654 ، روح ا... بابایى به شماره 
ملى 6219406631 (خارج از شرکاء) و هاجر بابائى به 
شــماره ملى 6219962346 (خارج از شرکاء) بسمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شــدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1032324)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پاك پخت سپاهان درتاریخ 1399/07/28 به شماره ثبت 65907 به شناسه ملى 14009520630 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تصدى به فعالیت خدمات نظافتى، محوطه سازى شهرى و پارك ها، جدول کارى و رنگ آمیزى جدول 
و کلیه نماهاى قابل رنگ آمیزى، ارائه خدمات تخصصى و طراحى و عملیات داربست فلزى، تاسیس واحدهاى تولیدى و صنعتى و کشاورزى، انجام فعالیت و مشارکت در 
توسعه فضاى سبز و همکارى با شهردارى ها و سایر ارگان ها، تامین نیروى خدماتى و بهداشتى به صورت موقت، تامین نیروى پرستارى درمنزل، تامین نیروى واحدهاى 
ادارى و مالى و درآمد بیمارستان هاى خصوصى و دولتى به صورت موقت، طبخ و توزیع غذا، نگهدارى فضاى سبز، نگهدارى تاسیسات، کلیه امور مربوط به راه اندازى و 
نصب و تعمیر و نگهدارى سیستم هاى کامپیوتر و شبکه، تعمیرات داخلى ساختمان از قبیل تعمیرات چوبى و فلزى و رنگ آمیزى سطوح دکوراسیون داخلى ادارى و مسکونى 
و صنعتى، مدیریت و اجراى طرح هاى حمل و نقل درون شهرى، خرید و تامین اقالم موردنظر اشخاص و سازمان ها، تعمیر و نگهدارى و تجهیز لوازم برقى لوله هاى آب و 
فاضالب، طراحى و اجرا و نگهدارى و تجهیز فضاى سبز، تامین و نصب و تعمیر و نگهدارى کلیه لوازم ادارى و تاسیساتى و صنعتى، دفع تخصصى زباله هاى بیمارستانى، 
انجام کلیه امور مربوط به برگزارى جشن ها و سمینارها و اجالس ها از قبیل امور تشریفاتى و پذیرایى و تامین مجرى و تامین سیستم هاى صوتى و کلیه آیتم هاى موردنظر، 
طراحى و نصب و تعمیر و نگهدارى سیستم هاى روشنایى دوربین هاى امنیتى و مداربسته، تعمیر و نصب و نگهدارى سیستم هاى گرمایشى و سرمایشى و تهویه، کلیه 
امور مربوط به پاکســازى و نظافتى فضاهاى باز و بسته، تهیه و توزیع مواد خوراکى و غیرخوراکى، تولید و فرآورى و بســته بندى مواد غذایى و آشامیدنى و محصوالت 
مجاز بازرگانى، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، ایجاد و برپایى غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه هاى بین المللى، شرکت در کلیه مناقصات و 
پیمان ها و مزایدات دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با شرکت ها و ادارات و ارگان ها و اشخاص حقیقى و حقوقى، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخل و خارج از کشور صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، انعقاد قراردادهاى داخلى و خارجى در زمینه فعالیت هاى موضوع شرکت، خرید 
و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فرهنگیان ، کوچه شهیدسید اسداله همایونى ، خیابان 22 بهمن ، پالك 98 ، ساختمان 
الماس ، طبقه همکف کدپستى 8158677471 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 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 48 مورخ 1399/07/22 نزد بانک سپه شعبه بهار اصفهان با کد 337 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مژگان رضائى ده على به شماره ملى 4660028151 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم رضوان رضائى ده على به 
شماره ملى 4660233901 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى پدرام رضائى به شماره ملى 4668837539 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى اصغر اسماعیلى به 
شماره ملى 4650459753 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى اسماعیل صیدالى به شماره ملى 4669603191 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 (1031787)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود سنگ پرگاس پارسیان درتاریخ 1399/07/13 به شماره ثبت 4864 به شناسه ملى 14009487150 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :راه اندازى کارخانه سنگ برى برش و تولید انواع سنگهاى ساختمانى خرید و فروش کوپ 
و انواع سنگ واردات و صادرات کلیه اقالم مجاز خصوصا سنگ هاى ساختمانى و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات سنگ برى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله امیرآباد ، خیابان 
شهید محمد منتظرى ، کوچه شهیدپرویزبهارلوئى[17] ، پالك 27 ، طبقه همکف کدپستى 8513984446 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى مجید هارونى به شــماره ملى 0058270108 دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا عظیمى به شماره 
ملى 1090319290 دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى مجید هارونى به شماره ملى 0058270108 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مینا عظیمى به شماره ملى 1090319290 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل 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 باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1032467)

روى موج کووید-19

محققان بر این باورند آمار اصلى مرگ و میر کرونا باالتر 
از اعداد و ارقامى است که دولت ها اعالم مى کنند. آنطور 
که نشریه معتبر «نیچر» آورده اســت: در صورتى که 
اقدامات جدى صورت نگیرد این میزان ممکن است تا 

سه برابر افزایش یابد.
بیش از 9 ماه از شیوع ویروس کرونا در جهان مى گذرد 
و آمار رسمى مرگ ومیر جهانى به بیش از یک میلیون 
نفر رسیده است؛ با این حال، محققان هشدار مى دهند 
که رقم واقعى جانباختگان ویروس کرونا بیشتر از مقدار 
اعالمى است. حاال در یک سناریوى بدبینانه، یک گروه 
از مدل سازان اپیدمیولوژى اظهار کردند که آمار مرگ 
مى تواند تا ژانویــه 2021 به بیش از ســه میلیون نفر

 برسد.
«آندره گومز آئورا»، اپیدمیولوژیست دانشگاه سانتیاگو 
مى گوید: «بســیارى از مرگ هاى مربــوط به ویروس 
کرونا به ویژه در کشــورهایى که آزمایش تشــخیص 
کرونا به طور گسترده انجام نمى شــود، گزارش نشده 
است.» وى معتقد اســت با افزایش ظرفیت تشخیصى 
در سراسر جهان، شمار کشته شــدگان افزایش خواهد

 یافت.
«نائومى راجرز»، مورخ پزشــکى در دانشــگاه ییل در 
نیوهــاون کنتاکــى مى گوید: «این یــک لحظه مهم 
اســت. این نمونه واضحى از ویرانى ایــن همه گیرى 
خاص اســت، که عادى ســازى و عادت به آن، آسان 

است.»
«على مقداد»، اپیدمیولوژیست مؤسسه سنجش سالمت 

دانشــگاه واشــنگتن هم مى گوید: «ما مى توانستیم از 
بســیارى از این مرگ ها جلوگیرى کنیــم. در ایاالت 
متحده که بیشــترین میزان تلفات با بیش از 200 هزار 
نفر را دارد، این احتمال وجود دارد که اســتفاده اجبارى 
از ماسک به کاهش انتقال ویروس کرونا کمک مى کرد 
و مانع تعدادى از مرگ ها مى شد.» وى مى افزاید، تعداد 
مرگ هاى ماه هاى آینده به نحوه واکنش دولت ها به این 

همه گیرى بستگى خواهد داشت.
مؤسســه ســنجش ســالمت آمریــکا (IHME) با 
اســتفاده از داده هــاى رســمى مربوط بــه بیمارى 

کووید- 19 از کشــورهاى مختلف، چندین ســناریو 
تأثیرپذیرى جهانــى همه گیرى را پیــش بینى کرده

 است.
برخى محققــان تخمین مى زنند اگــر روندهاى فعلى 
ادامه یابد، تا ماه ژانویه تعداد کل مرگ و میرها به 2/5 
میلیون نفر خواهد رســید. این رقم در صورت استفاده 
همگانى از ماسک در هر کشور مى تواند به 1/8 میلیون 
نفر کاهش یابد. مدل هاى آنها حاکى از آن است که اگر 
حداقل 95 درصد از مردم ظرف هفت روز ماسک بزنند، 
متوســط تعداد مرگ روزانه کاهش یابد اما در شرایطى 

خاص وضعیت مى تواند بدتر شود. اگر دولت ها اقدامات 
احتیاطى مانند فاصله گذارى اجتماعى و محدودیت در 
اجتماعات را لغو کنند، تعداد کشته ها مى تواند بیشتر شود 
و با آمار مرگ روزانه در حدود 72700 تا ژانویه 2021 به 
3/3 میلیون نفر برسد. مقداد معتقد است: «ما روزهاى 

سختى را پشت سر مى گذاریم.»
وى اضافه مى کنــد این همه گیــرى مرگ هایى را در 
آینده به دنبال دارد که در شــمار مرگ هاى ناشــى از 
کرونا ثبت نمى شوند. مثًال در حال حاضر شاهد کاهش 
واکسیناسیون کودکان، همچنین افزایش مصرف الکل 
و مواد مخدر و افزایش مرگ به دلیل بیمارى هاى دیگر 
به دلیل درگیرى بیش از حد سیســتم درمانى با کرونا و 

خستگى کادر درمان هستیم.
محققان امیدوارند که عبور تعداد مرگ و میر از مرز یک 
میلیون نفر بتواند نقطه عطفى در روند همه گیرى باشد.

راجرز مى گویــد: «امیــدوارم چیزى هشــدار دهنده 
در مورد مفهوم یک میلیون نفر وجود داشــته باشــد. 
این عدد بســیار قدرتمندى اســت که به طــور بالقوه 
خــود مى تواند نوعــى هشــدار و لحظه بیدار شــدن 

باشد.»
«کامیال مونتســیون»،  متخصص بهداشت جهانى در 
دانشــگاه UTE مى گوید: «با جریان دائمى داده هاى 
همه گیرى یک خطــر فراموش شــدن اهمیت اعداد 
است. اعداد نشان دهنده درد اســت. درد خانواده هاى 
بســیارى که یکــى از عزیــزان خــود را از دســت 

مى دهند.»

مرگ هاى کرونایى تا کجا پیش خواهد رفت
صنعت جهانگردى جهانى یکى از صنایع آسیب 
دیده از نظر تأثیر همه گیرى کرون است. طبق 
داده هاى ارائه شــده، در اوج قرنطینه در اروپا، 
اســپانیا 97 درصد کاهش رزرو در سایت هاى 
اقامتگاه هاى محبوب را در مقایســه با ســال 
2019 تجربه کرد. فرانســه به دلیل قرنطینه 
شدن، 99 درصد رزرو کمتر در مقایسه با مدت 

مشابه در سال 2019 را ثبت کرده است.
در انگلستان و ایتالیا، که اوضاع به همان سطح 
فرانسه و اســپانیا بهبود نیافته بود، رزرو اتاق 
هتل ها در دوره تابستان بســیار کمتر از سال 
2019 بود. هفته 31 کمتریــن درصد کاهش 
رزرو اتاق هتل در انگلیس در طول تابستان بوده 
است، که رقم سرسام آور 51 درصد کاهش را 
نسبت به سال 2019 ثبت کرده است. ایتالیا نیز 
کمترین درصد کاهش خود را در هفته 30 با 44 

درصد ثبت کرد.

کاهش 99 درصدى 
رزرو هتل در فرانسه
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نتایج یک مطالعه انگلیسى در کالج امپریال لندن نشان داد افرادى که از ویروس کرونا بهبود مى یابند ممکن است 
تأثیرات قابل توجهى بر عملکرد مغز آنها برجاى بماند به گونه اى که در بدترین حالت منجر به انحطاط روانى 

مى شوند که این معضل برابر با ده سال پیرى براى مغز است.
محققان این مطالعه را تحت نظر «آدام همپشایر» پزشک کالج امپریال لندن بر روى بیش از 84000 نفر انجام 
دادند و کسانى که بیشتر تحت تأثیر کرونا قرار گرفته اند 8/5 واحد ضریب هوشى آنها کاهش یافته است. همپشایر 

گفت: در برخى موارد شدید، ابتال به ویروس کرونا تا چند ماه موجب ناتوانى گسترده شناختى مى شود.
محققان در گزارشى درباره نتایج به دست آمده نوشتند: تجزیه 
و تحلیل هاى ما با این دیدگاه سازگار است که ابتال به ویروس 
کرونا عواقب شناختى مزمنى به دنبال دارد. افرادى که از این 
بیمارى بهبود یافته اند و همچنین افرادى که هنوز عالیم آن را 

دارند، دچار نقص شناختى قابل توجهى شده اند.
تجزیه و تحلیل هاى شــناختى کــه این محققــان انجام 
داده اند، میزان عملکرد مغز در انجام وظایفى مانند به خاطر 
ســپردن کلمات را اندازه گیرى کرده است. این تحلیل ها به 
طور گســترده اى براى ارزیابى عملکرد مغز در بیمارى هایى 
مانند بیمارى آلزایمر مورد استفاده قرار مى گیرند و همچنین 

مى توانند به پزشکان در ارزیابى نقص موقت مغزى در بیماران کمک کنند.
برخى دانشمندان اظهار کردند که باید به یافته هاى این تحقیق محتاطانه نگاه کرد. «جوانا واردلو»، استاد تصویربردارى 
عصبى کاربردى در دانشگاه ادینبورگ مى گوید که عملکرد هاى شناختى شرکت کنندگان قبل از آلوده شدن به ویروس 
کرونا آزمایش نشده است و همچنین نتایج به دست آمده پس از بهبودى طوالنى مدت نبوده است؛ بنابراین هرگونه تأثیر 

بر روى جنبه هاى شناختى مغز ممکن است کوتاه مدت باشد.
«درك هیل» ، استاد علوم تصویربردارى پزشکى در دانشــگاه کالج لندن نیز گفت که نتایج این تحقیق نمى تواند کامًال 

از بیمارى مقایســه نشده و شامل قابل اعتماد باشد؛ زیرا طى آن توانایى بیماران قبل و بعد 
ویروس کرونا مبتال تعداد زیادى از افرادى است که گفته اند به 

بوده اند، اما آزمایش مطمئنى در 
این خصوص نداشته اند.

آگهى تغییرات
شــرکت پوشــش پــى وى ســى آریا ســهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 41349 و شناســه ملى 
10260590586 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1399/07/01 محمد پورشــا کریمى 
بشــماره ملى1281867802 به سمت رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل - اصغر پورشــا کریمى بشماره 
ملى1286445493 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
- زهرا پورشا کریمى بشماره ملى1287006957 به 
ســمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1032327)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع شیمیایى چســب و رزین بن اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 17849 و شناسه ملى 
10260387610 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/06/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : موسســه حسابرســى آگاه تدبیر 
( حسابداران رسمى ) شناسه ملى 10100592389 
به سمت بازرس اصلى و امیرحســین عابدى شماره 
ملى 1284760006 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. تراز 
و صورتهاى مالى منتهى به سال 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1032332)

آگهى تغییرات
شــرکت باران صنعت ســپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 24627 و شناسه ملى 
10260454114 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت به اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله لیمجیر ، خیابان امام رضا ، خیابان امام خمینى ، پالك 0 ، 
مجتمع بهشت ، طبقه همکف ، واحد 14 کدپستى 8189975311 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. شعبه شرکت به آدرس : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رسالت ، کوچه کیان پارس [132] ، خیابان امام 
خمینى ، پالك 0 ، طبقه اول کدپســتى 8189133144 به مدیریت امیررضا شریعتى کد ملى 
1280321962 افتتاح شد و یک تبصره به ماده 4 اساسنامه الحاق شد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1032489)

آگهى تغییرات
شــرکت باران صنعت ســپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 24627 و شناسه ملى 
10260454114 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/07/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : امیررضا شریعتى شماره ملى 1280321962 وکدپستى 8189975311 بسمت 
رئیس هیــأت مدیره و مدیرعامل -زهره حیدرى شــماره ملى 1283042924 وکدپســتى 
8189975311 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره -المیرا شریعتى شماره ملى 1292317261 
وکدپستى 8189975311 بسمت عضوهیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند.مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1032492)

دکتر بهروز هاشــمى، فلوشیپ سم  شناســى بالینى به مناسبت روز 
پیشگیرى از مسمومیت ناشى از گزیدگى جانوران سمى گفت: در هر 
استانى، نوع خاصى از گزیدگى را شاهد هستیم؛ مثًال در خوزستان، 
بیشتر عقرب  گزیدگى را مى  بینیم و در مناطق کوهستانى، بیشتر شاهد 
زنبور گزیدگى و انواعى از مارگزیدگى هســتیم؛ در اطراف تهران، 
گزیدگى توســط افعى شــاخدار نیز وجود دارد اما در تهران عمدتًا 

گزیدگى  ها مربوط به نیش زنبور است.
وى افزود: مارهاى ســمى در مناطق خاصى دیده مى  شوند بنابراین 
همه مارها، سمى نیستند و گزیدگى همه مارها منجر به مسمومیت 
نمى  شــود؛ در برخى موارد، افراد به دنبــال گزیدگى مار دچار مرگ 
ناگهانى در لحظات اولیه گزش مى  شــوند که بیشتر، ناشى از ترس 

بیش از حد بیمار از گزیدگى است.
هاشمى ادامه داد: در مناطقى مانند کاشان که عقرب بیشتر وجود دارد 
مردم باید تخت را از دیوار فاصله بدهند تا عقرب داخل تخت  خواب 
آنها وارد نشــود؛ مردم این منطقه عادت دارند که پیش از پوشیدن 
کفش  هاى خود، آن را بتکانند تا عقرب در آن وجود نداشته باشد، یا 
اینکه پارچه  اى مرطوب در گوشه  اى از اتاق قرار مى  دهند که باعث 
مى  شود عقرب به سمت آن رطوبت حرکت کند و به سمت لباس  ها

 نرود.
وى با بیان اینکــه زنبورهاى زرد نیش دردناکــى دارند، گفت: این 
زنبورها عمدتاً به سمت مواد پروتئینى مى  روند و اگر مردم براى تفریح 

به بیرون از خانه مى  روند باید روى مواد پروتئینى مانند گوشــت را 
بپوشانند تا مورد گزیدگى این زنبورها قرار نگیرند؛ همچنین کودکان 
رنگ  هاى روشن نپوشــند تا رنگ لباس باعث تحریک زنبور براى 

گزش کودکان نشود.
عضو هیئت علمى بیمارستان لقمان حکیم درباره اقدامات الزم پس 
از زنبورگزیدگى بیان کرد: اگر زنبور عســل فردى را نیش زده باشد، 
معموًال کیسه زهرش را در محل نیش جا مى  گذارد و اگر افراد بتوانند 
کیسه زهر را همراه با نیش زنبور خارج کنند، بسیار کمک  کننده است.

این متخصص طب اورژانس بیمارستان لقمان حکیم، در پاسخ به این 
سئوال که نخستین اقدام پس از گزیده  شدن توسط جانوران چیست، 
تصریح کرد: در مورد عقرب  گزیدگى باید فرد به مرکز درمانى منتقل 
شــود و اقدام خاصى قبل از انتقال به مرکز درمانى وجود ندارد؛ فقط 
براى کاهش درد ناشــى از عقرب  گزیدگى مى  توان تا زمان انتقال 
بیمار به بیمارســتان، کمپرس ســرد روى محل گزش قرار داد؛ در 
مورد مارگزیدگى نیز بهتر است محلى که گزیدگى پیدا کرده است 
دستکارى نشود؛ خیلى از افراد محل گزیدگى مار را برش مى  دهند یا 

مى  مکند که این اقدامات از لحاظ علمى درست نیست.
وى ادامه داد: براى مارگزیدگى بهتر اســت پارچه  اى باالتر از محل 
گزش بسته شود به گونه  اى که یک انگشت از زیر آن رد شود و خیلى 
سفت بسته نشده باشــد؛ در این صورت خون رسانى به عضو انجام 
مى  شود اما بازگشــت وضعى خون به محل  هاى باالتر از گزیدگى، 

صورت نمى  گیرد و باعث مى  شود میزان زهرى که در ناحیه گزیدگى 
وجود دارد به راحتى به سایر نقاط بدن منتقل نشود؛ 

در مارگزیدگى توصیه مى  شــود که عضو گزیده 
شده مثًال دســت یا پا، بى  حرکت شــود و باالتر 
از محل گزیدگى پارچه طبق نکته گفته شــده 

بسته شود.
وى با بیان اینکه اخیراً متأسفانه نگهدارى از 
سگ و گربه در کشور افزایش یافته است، 
خاطرنشــان کرد: ســگ و گربه در حالت 

عادى به انســان حمله نمى  کنند و در صورتى 
که انسان، آنها را تحریک کند یا وارد حریم آنها 

شود از خود واکنش دفاعى نشان مى  دهند؛ 
بنابراین عمده گزیدگى  ها ناشى از این است 
که انســان وارد حریم زندگى این حیوانات 

مى  شود یا آنها را تحریک مى  کند مثًال فرض 
کنید سگى در حال خوردن غذاست و یک نفر، 

این غذا را از دهان او مى  کشــد، این کار باعث حمله 
سگ و در نتیجه گازگرفتگى مى  شود.

وى افزود: اگر گازگرفتگى در انگشتان و انتهاى اندام  ها اتفاق بیا فتد 
حتماً باید به پزشک مراجعه شود و قبل از مراجعه به پزشک نیز محل 

گازگرفتگى با آب و صابون به خوبى شسته شود.

پس از گزیدگى توسط عقرب و مار چه کار کنیم؟
هرى که در ناحیه گزیدگى 

قل نشود؛ 
و گزیده
و باالتر 
شــده
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 ،
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ک نفر، 

اعث حمله 

نتهاىاندام  ها اتفاقبیا فتد 
به پزشکنیزمحل راجعه

ه شود.

ر کنیم؟ر کنیم؟

اغلب افراد باور دارند که مصرف آب پرتقال در وعده صبحانه از بیمارى دورتان 
مى کند، اما این ماده غذایى عوارضى هم به همراه دارد.

از نظر بسیارى از مردم آب پرتقال یک نوشــیدنى مفید براى وعده صبحانه تلقى 
مى شود که مى تواند به ما در شروع یک روز خوب کمک کند، اما واقعیت این است 
که آب پرتقال مزیتى بر دیگر نوشیدنى هاى شیرین ازجمله نوشابه هایى که باید از 
مصرف آنها اجتناب کنیم ندارد و مصرف آن هنگام صبحانه نه تنها مفید نیست، 

بلکه مى تواند مضر نیز باشد.
دانشــمندان مى گویند هرگز نباید هنــگام صبحانه آبمیوه 
مصرف شود؛ تحقیقات نشان مى دهد مصرف آب پرتقال 

با معده خالى، دســتگاه گوارش را به شدت تحت 
تأ ثیر قرار مى دهــد و مى تواند در کار 

باکترى هاى مفید دســتگاه 
گوارش نیــز اختالل 

ایجاد کند.

بوده اند، اما آزمایش مطمئنى در 
این خصوص نداشته اند.

ا تغ آگآگ

دارند که مصرف آب پرتقال اغلب افراد باور
مى کند، اما این ماده غذایى عوارضى هم به
از نظر بسیارى از مردم آب پرتقالیک نوشـ
مى شود که مى تواند به ما در شروع یک روز
که آب پرتقال مزیتى بر دیگر نوشیدنى هاى
مصرف آنها اجتناب کنیم ندارد و مصرف

بلکه مى تواند مضر نیز باشد.
دانشــمندان مى گویند
مصرف شود؛ تحقیقا
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تأثیر قر
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یکى از راه هاى محافظت از دندان ها انتخاب خمیر دندان مناسب دندان هاى خودتان 
است. 

براى انتخاب خمیر دندان مناسب باید نیازهاى بهداشتى خود را بشناسیم و براى رفع 
آنها به قسمت «مواد تشکیل دهنده» که روى جعبه یا تیوب خمیر دندان نوشته شده 
است، توجه کنیم. خمیر دندان ها از ترکیب چند ماده مثل فلوراید، مواد ساینده، مواد 
طعم دهنده، مواد نگهدارنده رطوبت و مواد شــوینده تشکیل شده است. از بین مواد 
فوق مهمترین ماده اى که باید به آن توجه داشته باشید فلوراید است. خمیردندانى 
را انتخاب کنید که میزان فلوراید آن حداقل 1000 پى پى ام (ppm به معنى یک 

قسمت در میلیون) باشد.
فلوراید یک ماده معدنى است که نقش بسیار مؤثرى در کنترل پوسیدگى دندان ها 
دارد. میناى دندان در معرض حمله مداوم اســید تولیدشده توسط باکترى هاى 
پوسیدگى زاســت و فلوراید باعث افزایش مقاومت میناى دندان در مقابل اسید 
مى شود. یادتان باشد خمیردندان هاى حاوى فلوراید نباید بلعیده شود. پس از 
مسواك زدن سعى کنید بیشترین میزان خمیردندان داخل دهانتان را خارج کنید 
و فقط یک بار دهانتان را با آب بشویید. این کار سبب افزایش تأثیر فلوراید در 

مقاوم کردن دندان هایتان مى شود.
خمیردندان هایى با کاربرد اختصاصى هم در بازار موجود است:

خمیردندان هاى ضدجرم: این خمیردندان ها از تشکیل جرم روى دندان ها 
پیشگیرى مى کنند اما اگر روى دندان ها جرم وجود داشته باشد، نمى توانند 

آنها را از بین ببرند.
خمیردندان هاى ضدحساسیت: این خمیردندان ها براى افرادى مناسب 
اســت که دندان هاى حســاس دارند و با محرك هاى کم مثل هواى 
سرد و گرم (به اصطالح هواکشــیدن دندان) تحریک مى شوند. این 
خمیردندان ها اغلب حاوى نیترات پتاسیم است. ذرات نیترات پتاسیم 
که داخل دندان رســوب مى کند مانع تحریک شــدن عصب دندان 
مى شود و براى رســوب کامل این ذرات و از بین رفتن حساسیت 

دندان حداقل چهار هفته زمان الزم است.
خمیردندان هاى سفیدکننده: این خمیردندان ها مواد سفیدکننده 
ندارد، بلکه حاوى ذرات ســاینده اى است که ســطح دندان را از 
رنگدانه هایى مثل رنگدانه چاى و قهوه پــاك مى کند. در واقع 
این خمیردندان رنگ دندان شما را روشــن تر نمى کند و فقط 
رنگدانه هایى را کــه در اثر غذاخــوردن روى دندانتان ایجاد 
مى شــود، برمى دارد. نکته مهم در مورد ایــن خمیردندان ها 
این که به علت داشتن مواد ساینده اگر این خمیردندان ها مدت 
طوالنى و با فشــار زیاد مسواك استفاده شــود، مى تواند به 

میناى دندان آسیب وارد کند.

چطور یک خمیر دندان مناسب چطور یک خمیر دندان مناسب 
انتخاب کنیمانتخاب کنیم

رژیم غذایى سالم عالوه بر مواد غذایى سالمى مانند 
میوه و سبزیجات و ماهى، حذف خوراکى هاى ناسالم 

و مضر را هم شامل مى شود.
انجمن قلب آمریکا (AHA) در پایگاه اینترنتى خود 
مى نویسد: «رژیم غذایى و سبک زندگى سالم بهترین 
سالح براى مبارزه با بیمارى هاى قلبى عروقى است.» 
طبق اعالم دانشــکده بهداشــت عمومى دانشگاه 
هاروارد، یک رژیم غذایى دوستدار قلب مى تواند خطر 
بیمارى هاى قلبى را 31 درصد کاهش دهد. این رژیم 
غذایى ســالم عالوه بر مواد غذایى سالمى مانند میوه و 
سبزیجات و ماهى، حذف خوراکى هاى ناسالم و مضر 
را هم شامل مى شــود. در این مطلب شما را با تعدادى از 
ناسالم ترین خوراکى ها براى سالمت قلب آشنا مى کنیم.

نوشیدنى هاى شیرین
نوشیدنى هاى شیرین مانند آبمیوه، نوشابه و نوشیدنى هاى 
انرژى زا به سرعت سطح ترى گلیسیرید را در خون افزایش 
مى دهد. طبق اعالم کلینیک مایو ترى گلیسیریدها با سفت 
کردن رگ هاى خونى و ایجاد تصلب شرایین خطر سکته و 
بیمارى هاى قلبى را افزایش مى دهد. AHA توصیه مى کند 
مصرف قندهاى اضافى به 37/5 گرم براى مردان و 25 گرم 

در روز براى خانم ها محدود شود.
سس ها

بسیارى ازسس ها مانند سس گوجه فرنگى و مایونز حاوى قند 
و نمک اضافى هستند. براى مثال، فقط یک قاشق غذاخورى 
ســس گوجه فرنگى مى تواند حاوى 3/7 گرم قند و 154/2 
میلى گرم سدیم باشد. سدیم اضافى با افزایش فشار خون خطر 
نارسایى قلب را افزایش مى دهد. AHA توصیه مى کند مصرف 

روزانه سدیم افراد به 2/300 میلى گرم در روز محدود شود.
غذاهاى سرخ شده

سرخ کردن، حتى ســالم ترین مواد غذایى مانند کدو سبز، کلم 
بروکلى یا میگو را به یک وعده غذایى اشباع از چربى و نمک تبدیل 
مى کند. براساس تحقیقات علمى خوردن غذاهاى سرخ شده به 
پرفشــارى خون، چاقى و دیابت نوع 2 - که همگى عوامل خطر 
بیمارى هاى قلبى هســتند - کمک مى کند. طبق مطالعه اى که 
در مجله تغذیه بالینى آمریکا منتشر شد مصرف غذاهاى سرخ شده 
به خودى خود خطر بیمارى هاى قلبى را افزایش مى دهد. بنابراین، 
بهتر است از دیگر روش هاى پخت مانند جوشاندن، بخارپز کردن و 

کباب کردن استفاده شود.
آب نبات و میوه هاى خشک شیرین شده

انواع آب نبات مانند پاســتیل، لوبیاى ژله اى، شــکالت شیرى یا 
میوه هاى خشــک شــیرین شــده، قند اضافى را وارد جریان خون 
مى کند. برخالف میوه هاى تازه که غنى از فیبر، ویتامین ها و دیگر مواد 
مغذى نیز هستند آب نبات ها در کنار محتواى قندى خود مواد مغذى 
دیگرى ندارند. تمام کارى که آب نبات ها انجام مى دهند، افزایش خطر 
ابتال به دیابت است که به خودى خود عامل خطر بیمارى هاى قلبى به 

شمار مى آیند.
محصوالت پخته

محصوالت پخته مانند نان ســفید، نان باگت، کلوچه، پیتزا، شیرینى و 

خمیر منجمد حاوى چربى هاى ترانس هستند. در سال 2015، سازمان 
غذا و داروى آمریکا (FDA) مصرف چربى هاى ترانس را به دلیل ایجاد 
اختالل در تعادل کلسترول و خطر بروز مشکالت قلبى خطرناك اعالم 
کرد. این محصوالت همچنین به دلیل دارا بودن چربى هاى اشباع، خطر 

بیمارى هاى قلبى را افزایش مى دهد.
کنسرو میوه و سبزیجات

مشکل اصلى مواد غذایى کنسرو شده آب نمکى اســت که مواد در آن 
نگهدارى مى شود. طبق اعالم کلینیک مایو کنترل میزان سدیم دریافتى 
از این مواد غذایى مهمتر از نمکى است که در پخت و پز استفاده مى شود. 
همین مشکل درخصوص میوه هاى کنسرو شده که در آب نمک یا شربت 
نگهدارى مى شود هم صدق مى کند. بنابراین بهتر است از وجود برچسب 

کم نمک یا کم قند روى این مواد غذایى اطمینان حاصل کنید.
غالت تصفیه شده

غالت تصفیه شده موجود در نان سفید، برنج سفید و ماکارونى که فیبر، 
ویتامین ها و مواد معدنى سالم خود را از دست داده اند بسیار سریع در بدن 
به قند تبدیل مى شوند و افزایش انسولین و جذب چربى را به همراه دارند. 
طبق مطالعه اى که در مجله بین المللى پزشکى بالینى و تجربى منتشر شد، 
مصرف زیاد غالت تصفیه شده به تنهایى خطر ابتال به بیمارى قلبى را 9/4 

درصد افزایش مى دهد.
گوشت هاى پرچرب و فرآورى شده

مطالعه اى که در سال 2020 در مجله JAMA منتشر شد نشان داد مصرف 
گوشت هاى فرآورى شده خطر بیمارى قلبى و مرگ را 42 درصد افزایش 
مى دهد. همچنین متخصصان رژیم غذایى توصیه مى کنند گوشــتى 
را انتخاب کنید که کمتر از 10 درصد چربى داشــته باشد. بنابراین بیشتر 
پروتئین دریافتى شما باید از گوشــت قرمز بدون چربى و ترجیحاً مرغ یا 

ماهى باشد.
 بستنى و ماست پرچرب

هردوى این خوراکى ها منبع قابل توجهى از چربى و قند هستند. براى مثال 
فقط 100 گرم ماست طعم دار حاوى 13 گرم شکر است. بنابراین، بهتر 
است ماست ساده کم چرب را انتخاب و خودتان میوه و دیگر مواد اضافى 
را به آن اضافه کنید. بستنى ها نیز پر از قند و چربى اشباع هستند، بنابراین 
سطح ترى گلیسیرید شما را باال مى برند و حتى مى توانند به طور بالقوه 

منجر به حمله قلبى شوند.

بدترین خوراکى ها براى سالمت قلب
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ابتال به کرونا مغز شما را
 10 سال پیر مى کند!



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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گردانند. روزى بندگان خود را میانشــان تقســیم نموده و آثار و اعمالشان 
را حساب کرده و شــمار نفس هایشــان را مى داند و از نگاه هاى دزدیده شان 

آگاه است و هر راز را، که در سینه نهفته اند، مى داند.
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آگهى نوبت دوم مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت آبتین پژوهان آریا سهامى خاص

                 به شماره ثبت 48030و شناسه ملى 10260661600

    هیئت مدیره 

با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/28بدینوسیله 
از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونى آنها دعوت به عمل مى آید تا درجلسه 
مجمع عمومى  فوق العاده که درتاریخ 1399/08/24 در ساعت 9صبح در محل اصفهان ،

خیابان بعثت ،بعد از فلکه تاکسیرانى ،روبروى تقاطع اول ،خیابان نشاط اصفهانى ،کوچه 
دکتر حسابى ،پالك 49 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه :
افزایش سرمایه به یکى از طرق مندرج در قانون تجارت

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

سعید اکرم خانى-رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر 

سازمان مدیریت حمل ونقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شاهین شهر در نظر دارد 
پارکینگ طبقاتى واقع در خیابان فردوسى فرعى 3شرقى را با قیمت گذارى پایه کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
پایه ماهیانه 82/500/000 ریال از طریق مزایده عمومى ،مستند به ماده 13آئین نامه مالى شهردارى ها و طبق اسناد مندرج 
در آگهى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید .بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و 
شرکت در مزایده ها به امور مالى سازمان واقع در شاهین شهر ،بلوار جمهورى اسالمى ،مجموعه ادارى انقالب مراجعه و 
نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام 
نمایند.پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 با حضور اعضاى کمیسیون عالى معامالت 

سازمان باز وقرائت خواهد شد.
1-سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪قیمت پایه سالیانه (مبلغ 49/500/000 ریال)که بصورت ضمانت نامه بانکى یا واریز 

مبلغ به حساب شماره 0105052929007 نزد بانک ملى به نام شهردارى شاهین شهر مى باشد.
2-چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3-بدیهى است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان 
در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

4 -سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است .

چاپ اول

م الف:1035638

 اطالعیه 

هیأت ورزش هاى کارگرى بولینگ و بیلیارد، بوکس 

به منظور انتخاب رییس هیأت در اســتان اصفهان اقدام گردد.بدینوســیله از کلیه افراد واجد شرایط 
عالقمند به احراز پست ریاست هیأت دعوت مى نماید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارایه مدارك مورد نیاز 
از تاریخ 99/08/11 لغایت 99/08/19 به مدت 7 روز کارى از ســاعت 8 الى 14 به دبیر خانه مجمع واقع در 
اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه و با تحویل مدارك رسید دریافت نمایند . این اداره کل به استناد 
قانون اصالح ممنوعیت بکار گیرى باز نشســتگان مصوب مورخ 97/06/06 مجلس شــوراى اسالمى از 
ثبت نام و پذیرش باز نشستگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست هیأت هاى ورزشى معذور است. فرزندان 
شهدا وجانبازان باالى 50 ٪ و آزادگان باالى 3 سال از شمول این قانون مستثنى مى باشند. طبق نامه شماره 
32/9715/ص مورخ 94/04/30 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد معترض به فرایند انتخابات 
حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات شــکایت خود را به همراه مستندات مربوطه جهت 
رسیدگى به امور مجامع وزارتخانه مربوطه ارســال نماید . بدیهى است به شکایات دریافتى پس از مهلت 
اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. آدرس : اصفهان آبشار سوم بعد از پل غدیر اداره کل ورزش و جوانان 

استان اصفهان 
شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیات

1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران 
2 - تابعیت جمهورى اسالمى ایران 

3- معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور 
4- نداشتن سوء سابقه کیفرى 

5-دارا بودن حداقل 25 سال تمام 
6 - دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس (براى کسانى که قبال یک دوره ریاست هیأت استان را برعهده 

داشته اند مدرك فوق دیپلم قابل قبول خواهد بود
 مدارك مورد نیاز

1. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه ( تمام صفحات )
2 . اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم یا عضویت رسمى در نیرو هاى مسلح (فقط آقایان )

3. یک قطعه عکس جدید
4. عکس و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر

5. تصویر آخرین حکم کار گزینى در صورت اشــتغال در دیگرنهادها و سازمان ها و ارگان هاى دولتى و یا 
غیر دولتى 

6.  ارایه مدارك و مستندات  مدیریتى مورد نیاز 
7. ارایه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد

به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیأت هاى ورزشى استان ها مقرر است نسبت به تشکیل مجمع انتخابى 
هیأت ورزش هاى کارگرى بولینگ و بیلیارد بوکس 

با حضور مدیر عامل شــرکت آبفا استان اصفهان، مدیرکل 
آموزش و پرورش و مدیر کانــون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان اســتان، از برنامه آموزشى سه شنبه هاى شادآبى 
رونمایى شــد. بر اســاس تفاهم نامه منعقد شده، محتواى 
تولیدى شــرکت آبفا اســتان اصفهان، با موضوع مدیریت 
مصرف آب، در شــبکه شاد و دیگر شــبکه هاى آموزشى 
در اختیار کانون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان قرار 

مى گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان به نقش آموزش و 
پرورش در مدیریت مصرف در جامعه پرداخت و اظهارداشت: 
آموزش و پرورش تاثیر بســزایى در فرهنگ سازى مصرف 
بهینه آب در جامعه دارد و در شــرایط کنونى انتشار ویروس 
کرونا که به ناچار رویکرد آموزشــى این نهاد تغییر کرده و از 
چهره به چهره به مجازى تبدیل شــده است، نباید از بخش 

فرهنگ سازى غافل شد.
مهندس هاشم امینى با بیان اینکه رسالت آموزش و پرورش 
تنها تعلیم وتربیت نیست خاطرنشان ساخت: نهاد آموزش 
و پرورش یکى از دستگاه هایى اســت که در ارتقاى سطح 
فرهنگ در زمینه هاى مختلف نقش بارزى دارد و شــرکت 
آبفا استان اصفهان به منظور نهادینه کردن مصرف بهینه آب 
در جامعه با همکارى آموزش و پرورش از طریق شبکه هاى 
مجازى محتواى آموزشى مدیریت مصرف آب را در اختیار 

دانش آموزان قرار مى دهد.
وى اســتفاده از تجهیزات کاهنده را در مصرف صحیح آب 
موثر برشمرد و اظهار داشت: شرکت آبفا استان اصفهان به 
منظور بهره مندى بیش از 960 مدرســه در استان اصفهان 
از شــیر پدالى که در مصــرف صحیح آب و نیــز رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى موثر است، با کمک خیرین بیش از 

3600 شــیر پدالى در نظرگرفته که طى مراحل مختلف در 
اختیار مدارس در سطح استان قرار مى گیرد.

امینى با بیان اینکه شرکت آبفا طى سنوات قبل با برگزارى 
جشنواره ها و همایش هاى مختلف اقشار مختلف را دعوت 
به مصرف بهینه آب مى نمود اعالم کرد: در سال تحصیلى 
جدید با پرسش شادآبى از دانش آموزان در رده سنى 6 تا 18 
سال مى خواهیم سئوال کنیم در شــرایط امروز که استان 
اصفهان با کمبود آب سالم و بهداشتى روبروست و براى ادامه 
زندگى و حفظ محیط سالمتى و بهداشت به آب نیاز داریم، 
براى نگهدارى از این نعمت خدادادى چگونه مى توانید نقش 
خود را در خانه، مدرسه و سایر اجتماعات ایفا کنید؟ شرکت 
کنندگان آثار خود را از 20 شــهریور تا 30 آذر ماه به روابط 
عمومى هاى شرکت آبفا، آموزش و پرورش و کانون پرورشى 
فکرى کودکان و نوجوانان ارســال نمایند و در نهایت از 30 

اثر برگزیده در یازدهم دى ماه همزمان با سى امین سالگرد 
تاسیس شرکتهاى آب و فاضالب تقدیر بعمل مى آید.

■■■
در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر بیش از 920 هزار دانش آموز در استان اصفهان 
مشغول به تحصیل هســتند، این در حالیست که با در نظر 
گرفتن خانواده هاى دانش آموزان، آمــوزش و پرورش در 

استان بیش از 4 میلیون مخاطب دارد.
اعتــدادى ادامه داد: با شــیوع ویــروس کرونا و شــروع 
آموزش هاى مجازى، بســیارى از خانواده ها درگیر تعلیم و 
تربیت دانش آموزان شده اند، این در حالیست که در شرایط 
کنونى آموزش و پــرورش به منظور تعلیــم و تربیت بهتر 

دانش آموزان نیاز به مشارکت بسیارى از دستگاه ها دارد.
وى با اشاره به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

گفت: تقویت مهارت مشارکت اجتماعى دانش آموزان یکى از 
اهداف این سند به شمار مى آید و شرکت آبفا استان اصفهان 
با تدوین برنامه هاى مختلف پیرامون مدیریت مصرف آب، 
آموزش و پرورش را درکســب مهارت مصرف صحیح آب 

یارى مى کند.
وى به توضیح در خصوص اپلیکیشن شاد پرداخت و اعالم 
کرد: این اپلیکیشن بزرگترین و گســترده ترین اپلیکیشن 
آموزشى در کشور است که در حال حاضر بیش از60 درصد 
دانش آموزان اســتان عضو آن هســتند و درصدد هستیم 
برنامه هاى آموزشى شرکت آبفا را از طریق این اپ آموزشى 

در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.
■■■

در ادامه قلمکاریان، مدیر کل کانون پرورش فکرى کودکان 
و نوجوانان استان اصفهان اعالم کرد: کانون پرورش فکرى 

کودکان و نوجوانان استان اصفهان از ظرفیت هنرى، ادبى، 
علمى بسیار خوبى برخوردار هســت و شرکت آبفا مى تواند 
از این بستر در راســتاى ترویج مصرف بهینه آب در جامعه 

بهره مند شود.
قلمکاریان افزود: شرکت آبفا استان اصفهان در سال گذشته 
در حرکتى ارزشمند، 16 جلد کتاب در رابطه با مدیریت مصرف 
آب تهیه نمود، این در حالیست که امسال انتظار داریم این رقم 

به 160 جلد برسد و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وى افزود: کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان متشکل 
از دانش آموزان بســیار هنرمندى است که توانایى ارائه آثار 
بســیار مطلوبى با محتواى مدیریت مصرف درقالب شعر، 
داستان، فیلم، انیمیشن، کاریکاتور، نقاشى، هنرهاى تجسمى 
دارد که شرکت آبفا استان اصفهان مى تواند از این ظرفیت 

بهره مند شود.

رونمایى از  برنامه آموزشى «سه شنبه هاى شادآبى» شرکت آبفا    استان اصفهان


