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نسخه جهانى  عبور از کروناافزایش سرقت هاى خرد  در اصفهان«معماى شاه» در آى  فیلم 2  حل مى شودچرا شیالت زیر بار توقف صید ترال نمى رود؟ طلسم عجیب هفته اول براى داش على سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با دستکش
ویروس کرونا
 بیشتر پخش

 مى شود

مقابله با کرونا در اصفهان شبانه شد
3

3
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بررسى ادعاى کشف
 داروى کرونا در کرمانشاه

رحمان رضایى: تیم 
داورى سناریوى خوبى را 

کارگردانى کردند

جا به جایى اورژانسى 
200 بیمار مبتال به کرونا 

در 24 ساعت

5

کالهبردارى
 در پوشش 

مرکز بهداشت 
استان اصفهان

ســازمان بهداشــت جهانى مى گوید پوشیدن 
دستکش خطر ابتال به کرونا را باال مى برد. چون 
احتمال مى رود با لمس کردن سطوح آلوده بیشتر، 
ویروس به نقاط بیشترى منتقل شود. درآوردن 

نادرست دستکش و کمتر شستن دست ها هم...

رئیس مرکز بهداشت اســتان اصفهان از مردم 
خواست مراقب باشــند عده اى سودجو به اسم 
مرکز بهداشت استان اصفهان از آنها کالهبردارى 
نکنند و افزود: مدتى اســت طــى گزارش هاى 
مردمى به ما اعالم شده که افرادى با شماره هاى 
مختلف و با سوء اســتفاده از اسم مرکز بهداشت 
اســتان با آنها تمــاس گرفته و بــراى دریافت 
خدماتى، درخواســت واریــزى مبالغ مختلفى 

مى کنند...

4

بیمارستان هاى اصفهان در آستانه شکنندگى قرار گرفتبیمارستان هاى اصفهان در آستانه شکنندگى قرار گرفت
با گذر بیماران کرونایى بسترى در استان از مرز با گذر بیماران کرونایى بسترى در استان از مرز 20002000 نفر؛ نفر؛

3

فعالیت اصناف اصفهان تا ساعت 18مى باشد و تردد خودروها در سطح شهر از ساعت 21 تا 4 صبح محدود خواهد بود

غالمحسین لطفى: 
مسئوالن فرهنگى به 
داد سینما برسند

براى50 میلیون یک فیلم را 
رها مى کنى

جدایى شجاع خلیل زاده با واکنش تند هواداران پرسپولیس روبه رو 
شد. حتى برخى از سلبریتى ها هم نسبت به این اتفاق موضع گرفتند که 
کامبیز دیرباز هم یکى از این افراد بود. این بازیگر پرسپولیسى مطرح 
سینما در پستى به انتقاد از این بازیکن پرداخته بود و کنایه اى تند به 

بوسه شجاع به لوگوى باشگاه الریان داشت...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

96 درصد
 گاوخونى
 خشک شد

نیرنگ مافیاى واردات در گرانى کاالهاى اساسى
2

درخشش دارکو با درخشش دارکو با 
شاهکار داور به باد رفتشاهکار داور به باد رفت

آگهى دعوت  مجمع  عمومى عادى بطور فوق العاده  
شرکت گل پونه صفاهان سهامى خاص  به شماره ثبت 1252 

   و شناسه ملى  10260629059     
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شــرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه  
مجمع عمومى عادى بطور  فوق العاده که  در ساعت  9صبح مورخ  01/ 09  /99    در  
محل   استان اصفهان ، شهرستان خمینی شهر ، بخش مرکزي ، شهر خمینی شهر،
 محله دانشــگاه صنعتی ، میدان فن آوري ، خیابان 6 ، پالك 14 ، ســاختمان 
تجاري سازي فناوري ، طبقه همکف کدپستى  8415682905تشکیل مى گردد 

حضور به هم رسانید .
دستور جلسه    

انتخاب بازرس و تصویب تراز                  

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره  20167  مورخ  99/8/14

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 99/8/17   لغایت مورخ  99/8/20  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  99/9/1
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  یکشنبه    مورخ  99/9/2  در محل سالن جلسات  

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 

97/8/22) مى باشد 
نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقى بازار هنر - اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان     (تلفن تماس: 32222889)

4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) ضمانتنامه معتبر بانکى
5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

چاپ دوم

م الف: 1038696

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال (بر 
اساس فهرست بها سال 99)

نوبت 
مناقصه

اول2304/000/0006/070/899/715 ماه2099004038000062 تکمیل تخریب و بازسازى مدرسه تبریزى ناحیه 15
اول101/244/000/00024/872/746/910 ماه2099004038000063تکمیل مدرسه بنیاد برکت میمه2

  آگهى مزایده عمومى

                         روابط عمومى سازمان فرهنگى ،اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر         

سازمان فرهنگى ،اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 677/ش مورخ 1399/04/21 شوراى محترم اسالمى
 شاهین شهر موارد زیر را از طریق مزایده عمومى به صورت اجاره به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت دو  سال واگذار نماید .

1-مزایده عمومى واحد شماره 2فرهنگسراى دانش و خالقیت (نوبت اول)
2-مزایده عمومى واحد شماره 3 فرهنگسراى دانش و خالقیت (نوبت اول)

3-مزایده عمومى سالن ژیمناستیک تختى (نوبت دوم)
4-مزایده عمومى کافه کتاب فرهنگسراى گلدیس (نوبت سوم)
5-مزایده عمومى کافه کتاب فرهنگسراى خانواده (نوبت سوم)

متقاضیان مى توانند تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/09/04 براى دریافت اســناد مزایده به امور قراردادهاى سازمان فرهنگى ،اجتماعى 
ورزشى شهردارى شاهین شهر واقع در میدان فاطمیه ،ساختمان نگارستان ،طبقه چهارم مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/09/05 

پیشنهادهاى خود را تحویل دبیرخانه حراست شهردارى شاهین شهر نمایند.
سازمان فرهنگى ،اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

چاپ اول

م.الف:1038531

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 شــاهین 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-ســپرده شــرکت در مزایده معادل 5٪قیمت پایه ســالیانه (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 دوم

م الف:1035638

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 ســال 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 دوم

م الف:1035809

برداد سینما برسن برسنی دادسینما

رئیس
خواس
مرکز
نکنند
مردم
مختل
اســت
خدم

جد
شد
کام
سین
بوس

   هیأت مدیره
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نگاهى به آمار شــرکت آبفاى کشور مشخص مى کند 
در ســال گذشــته 1/5 میلیارد مترمکعب از آب مورد 
اســتفاده یعنى معادل 24 درصد از کل آب تأمین شده 
هدر رفته است. در سال 98 در کل کشور شش میلیارد 
و 404 میلیون مترمکعب آب تأمین شده است که 53/6 
درصد از این مقــدار از منابــع آب زیرزمینى و مابقى از 
محل منابع آب هاى ســطحى تأمین شده است. از این 
میزان آب تأمین شــده، 76 درصد معادل چهار میلیارد 
و 864 میلیــون مترمکعب صرف مصارف مجاز شــده 
است و 24 درصد باقیمانده در قالب یک میلیارد و 540 
میلیون مترمکعب مقدار کل هدر رفت آب را تشــکیل

 مى دهد.
در همین راســتا، معاون راهبرى و نظارت بهره بردارى 
شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور گفت: 88 میلیون 
مترمکعب آب در سال 98 جزو مصارف مجاز بدون درآمد 
مانند آب مصرفى آتش نشانى، شستشوى شبکه و سایر 

مصارف بوده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزى و بودجه شرکت آبفاى کشور 
هم گفت: بیشترین تأثیر در هدر رفت آب مرتبط با نشت 
از انشعابات مشترکان است. همچنین دقت کم تجهیزات 
اندازه گیرى و مصارف غیرمجــاز نیز جزو دالیل اصلى 

هدر رفت آب در کشور به حساب مى آید.

سخنگوى سازمان غذا و دارو به ادعاى کشف داروى قطعى 
کرونا در دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه واکنش نشان داد 
و اعالم کرد: اظهارات در مورد ساخت داروى قطعى کرونا 
از سوى وزارت بهداشــت در حال پیگیرى و بررسى هاى 

بیشتر است.
کیانوش جهانپور گفت: هیچکس در هیچ کجاى دنیا تاکنون 
داروى قطعى براى درمان کووید-19 نساخته است. درباره 
داروهاى سنتى هم مطالعاتى صورت گرفته است و بعضاً بر 
اساس نتایج این مطالعات مجوزهایى گرفتند که به تدریج 
وارد بازار خواهند شد اما تنها به عنوان درمان کمکى کرونا 
از آنها استفاده خواهد شــد و کاربرد درمان قطعى بیمارى 

را ندارند. وى اظهار کرد: هیــچ مطالعه اى درمان قطعى و 
اثربخشى قطعى هیچ درمانى را براى کرونا چه در طب رایج 

و چه در طب سنتى نشان نمى دهد.
سخنگوى سازمان غذا و دارو تأکید کرد: در طب مدرن هم 
درمان هایى بر اســاس داروهاى گیاهى که ممکن است 
بخشى از آنها هم مخصوص طب ســنتى نباشد استفاده 
مى شود که تحت عنوان هربال مدیسین شناخته مى شود 
اما در هــر حال هر آنچــه تحت عنوان گیاهــان دارویى، 
فرآورده هاى طب سنتى و... ســاخته شود صرفًا به عنوان 
درمان هاى کمکى در کنار درمان هاى موجود براى کرونا 

استفاده مى شود تا اثربخشى این درمان ها را افزایش دهد.

چقدر آب در سال گذشته
 هدر رفته است؟

بررسى ادعاى کشف داروى 
کرونا در کرمانشاه

هر 3 دقیقه یک مرگ
   بهار | بررسى آمار هاى وزارت بهداشت از 7 
تا 16 آبان نشان مى دهد که به طور متوسط در 
هر 10/5 ثانیه یک ایرانى به کرونا مبتال مى شود 
و هر سه دقیقه یک ایرانى به کام مرگ مى  رود. 
باید توجه داشت که هر 18 ثانیه هم یک بیمار 
کرونایى از چنگال این ویروس نجات پیدا کرده 
و توانسته اســت کرونا را شکست دهد. البته در 
روز هاى اخیر تعداد تســت هاى روزانه اعالمى 
افزایش پیدا کرده است و روزانه بیش از 30 هزار 
تست کرونا در کشور انجام مى شود و به همین 
دلیل شمار مبتالیان شناسایى شده افزایش پیدا 
کرده اســت و آمار مبتالیان نمى تواند معیارى 
براى وضعیت بیمارى و کنترل آن در کشور باشد 
و آمار بیماران بدحــال و فوتى هاى کرونا را باید 

معیار قرار داد.

پرسودترین 
ابرقهرمان تاریخ 

   کافه سینما | فکر مى کنید پرسودترین 
ابرقهرمان تاریخ کدام اســت؟ نه «بتمن» و نه 
«ســوپرمن» هیچ کدام این مقــام را در اختیار 
ندارنــد. پرســود ترین ابرقهرمــان دنیا «مرد 
عنکبوتى» است. این شخصیت حتى از تمامى 
شخصیت هاى دنیاى DC نیز سودآورتر است 
حتى از شــخصیت «بتمن». تنها در سال پیش 
«مارول» از تمامى محصوالت «مرد عنکبوتى» 
ســودى حدود 1/3 میلیارد دالر به دست آورده 
است. این رقم براى «اونجر» حدود 325 میلیون 
دالر و براى شــخصیت «بتمــن» حدود 494 

میلیون دالر است.

گردنبند من و گردنبند دایى
   سینماروزان | هادى مرزبان، کارگردان 
سرشناس تئاتر به مقایسه وضعیت خود با على 
دایى پرداخت. این هنرمند بــا لحنى طنزآمیز 
ماجراى ربوده شــدن گردنبندش را که شــبیه 
سرقت گردنبند على دایى است روایت مى کند 
و مى گوید: «بدون اغراق شــاید یک ماه است 
پایم را از خانه بیرون نگذاشته ام همان یک ماه 
پیش که از خانه بیرون زدم، دو موتورسوار زنجیر 
طالیم را دزدیدند. جالب است که چندى پیش 
هم همین اتفاق براى على دایــى افتاد، با این 
تفاوت که ایشــان از من خوش شانس تر است 
و گردنبندش ظــرف چند روز پیدا شــد ولى از 

گردنبند من هیچ خبرى نشد.»

مرد 122ساله جهرمى 
درگذشت

   مهر | حاج زینل زارعیان مرد 122 ســاله 
جهرمى، متولد دوم مهرمــاه 1277 روز جمعه 
درگذشــت. او از اهالى محله على پهلوان بود 
که در ایام جوانى به زراعت اشــتغال داشته و 
سال هاى بسیارى به صورت افتخارى و بدون 
دریافت حقوق خادم مسجد حضرت على (ع) 
بود. وى با 122 سال سن مسن ترین فرد جهرم 

بوده است.

کرونا جان 2 معلم را گرفت
   رکنــا | مهنــاز عشــیرى، بانــوى معلم 
اندیمشــکى بر اثر ابتال به کرونــا جان باخت. 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک 
روز شنبه گفت: خانم مهناز عشیرى از معلمان 
خوشــنام و معاون مدرســه معراج شهرستان 
اندیمشــک بود. روح ا... صادقــى افزود: این 
بانوى معلم 40 سال سن داشت که چند روز با 
بیمارى کرونا درگیر بود. روز جمعه نیز یک معلم 
ایذه اى بر اثر کرونا جان خود را از دســت داد. 
تاکنون تعدادى از فرهنگیان استان خوزستان از 
جمله سه معلم شاغل در آموزش و پرورش ایذه 
و دو معلم بازنشســته بر اثر ابتال به کرونا جان 

باخته بودند.

اولویت برخورد با تخلف
   ایســنا | رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضاى 
فراکسیون روحانیت مجلس شوراى اسالمى گفت که 
برخورد با موضوع باید متناســب با شرایط هر منطقه و 
کارشناسى شده باشد. ســید ابراهیم رئیسى بر همین 
اساس متذکر شد: اولویت در برخورد با ساخت و سازهاى 
غیرمجاز، تخلفات درشت، ویالها و ساختمان هاى بزرگ 

است نه آلونک هاى 40 یا 50 مترى.

ماسک، رسمى شد
   تابناك | رئیس اداره بهداشت امداد درمان وآموزش 
پزشکى نیروى زمینى ارتش گفت: اگر اصول پیشگیرى 
که همــان رعایت فواصــل اجتماعى، زدن ماســک، 
شستشوى دست هاست را رعایت کنیم، مى توانیم با این 
ویروس مبارزه کنیم که البته کارى است که در پادگان ها 
نهادینه شده است یعنى ماســک االن جزو لباس یک 

نظامى محسوب مى شود.

چهره دموکراسى آمریکایى
   فارس | سردار محمدرضا نقدى، معاون هماهنگ 
کننده کل سپاه در خصوص انتخابات ریاست جمهورى 
رژیم آمریکا گفت: این انتخابات و رفتارهاى کاندیداها 
و طرفداران آنها، بار دیگر چهره وحشــى دموکراســى 
آمریکایى را براى جهانیان به نمایش گذاشت و ماهیت 
این رژیم را برمال کرد. آنچه براى همه مردم جهان مسلم 
شــد اجماع هر دو طرف متخاصم در آمریکا بر متقلبانه 
بودن این رژیم و آشفتگى و ناپایدارى بى سابقه این رژیم 

جنایتکار است.

بنزین گران نمى شود
   ایلنــا | رئیس کمیســیون انرژى مجلس با تأکید 
بر اینکه قیمت بنزین باید منطقى باشد، گفت: افزایش 
قیمت بنزین در دستور کار مجلس نیست. فریدون عباسى 
دوانى افزود: با توجه به اوضاع گرانى و تورم در کشور به 
اندازه کافى به مردم فشار وارد مى شود، بنابراین نباید با 

افزایش قیمت سوخت فشارها را دو چندان کنیم.

اجراى طرح «بسیج محله»
   باشــگاه خبرنگاران جوان | زمان آغاز طرح 
«بســیج محله» با محوریت مقابله با کرونا اعالم شد. 
علیرضا رئیسى، معاون بهداشــت وزیر بهداشت گفت: 
طرح «بسیج محله» از روز دوشنبه با عنوان محله محور 
کردن مقابله با کرونا و درگیر شدن همه مردم و به ویژه 
خانه ها و خانواده ها آغاز مى شود. در این طرح سه محور 
اصلى در حوزه هاى حمایــت، مراقبت و نظارت مدنظر 

قرار مى گیرد.

«ترامپ» باخت؛ تبریک!
   عصرایران | محسن هاشمى طى اظهاراتى عجیب 
شکست «ترامپ» را به ملت ایران تبریک گفت. رئیس 
شوراى اسالمى شهر تهران روز گذشته در یک برنامه 

زنده تلویزیونى سخن مى گفت. 

کنایه اصولگرایانه
   روزنامه خراسان | محسن رضایى در موضعى 
که بیشتر به شــعارهاى انتخاباتى شــبیه است، بیان 
مى کند که اگر اقتصاد فعال شــود در آمــد هر ایرانى 
کمتر از 50 هــزار دالر نخواهد بود. البتــه باید گفت 
رقمى که محســن رضایى آن را مطرح مى کند حدود 
ده برابر درآمد سرانه ملى در زمان حال است و از همین 
رو بسیارى از کارشناسان و فعاالن اقتصادى معتقدند 
که این ادعاى محسن رضایى حداقل در شرایط فعلى 
دست نیافتنى و غیر ممکن است؛ با این حال باید منتظر 
ماند و دید رضایى در ادامه مســیر خود بار دیگر عزم 
کارزار انتخابات را خواهد کرد یــا اینکه این بار میدان 
رقابت را به دیگــران واگذار مى کنــد و همچنان به 

نظریه پردازى مى پردازد.

خبرخوان

با وجودى که با فشــار مجلس و وزارت جهاد کشاورزى 
از آذر ماه ممنوعیت صید ترال را اعالم کرده ولى به نظر 
مى رسد سازمان شیالت اقدامى عملى در این راستا انجام 

نداده است.
این ســازمان متولى صید و صیادى در کشور است و در 
صورت محدود شــدن ذخایر آبزیان مى تواند این اقدام را 
متوقف کند اما صید ترال به مدت ده سال ادامه داشت تا 
اینکه با اعتراضات صورت گرفته و با فشار مجلس، وزارت 
جهاد کشاورزى طبق دستورى از آذرماه 99 هرگونه صید 

ترال را به مدت دو سال ممنوع کرد.
البته این موضوع به مذاق ترال داران فانوس ماهى خوش 

نیامد و اخیراً در اعتراض بــه این موضوع جلوى مجلس 
تجمع کرده و خواهان لغو ممنوعیت صید ترال شده اند. 
برخى شنیده ها حاکى از آن است که شیالت نیز به نوعى 
خواســتار لغو این ممنوعیت اســت زیرا بخشى از منابع 
درآمدى از اعطاى مجوز براى صید ترال تأمین مى شده 
که با این ممنوعیت شیالت به مشکل مالى برخواهد خورد.

به نظر مى رسد سازمان شــیالت بیش از اندازه از لحاظ 
مالى تحت فشار اســت و امکان اصالح این روند را ندارد 
و با وجودى که ســازمان حفاظت محیط زیست راه حل 
پیشنهادى براى جلوگیرى از ضرر ترال داران و همچنین 
منافع مالى این ســازمان را داده ولى گویا این تغییر رویه 

چندان براى آنها خوشایند نیست.

چرا شیالت زیر بار توقف صید ترال نمى رود؟
نماینده فالورجان در مجلس شوراى اسالمى با انتقاد 
از افزایش روز افزون قیمت کاالهاى اساسى در کشور 
گفت: در شرایط کنونى، روند افزایش قیمت ها و تورم 
سرسام آور است و این مســئله موجب شده که سفره 

مردم روز به روز کوچک تر شــود. متأسفانه مشخص 
نیست که این افزایش قیمت ها و گرانى ها تا کجا ادامه 

خواهد داشت.
سید ناصر موســوى الرگانى گفت: متأسفانه مافیاى 

واردات در چنــد ماه اخیر، قیمت نهــاده هاى دامى و 
کشــاورزى را با نیرنگ هاى خــاص و برنامه ریزى 
افزایــش داده انــد و این مســئله در قیمــت نهایى 
فرآورده هاى لبنى نیز اثر گذاشته است. مافیا براى گران 
کردن نهاده ها دستور مى دهند که 
کشتى ها در مسیر متوقف شده و در 
اسکله ها پهلوگیرى نکنند تا روند 
تأمین و توزیع نهاده در داخل دچار 

مشکل شود.
موسوى الرگانى ادامه داد: مردم 
در گذشــته مى گفتند که ما براى 
رفع گرسنگى حداقل نان و ماست 
مى خوریم؛ اما امــروز محرومان 
همین نان و ماست را نیز نمى توانند 
بخورند؛ چند روز پیــش پیامى را 
مى خواندم که مــى گفت، «قیمت پیاز شــده قیمت 
تخم مرغ، قیمت تخم مرغ شده قیمت گوشت، قیمت 
گوشت شده قیمت یک گوشــى و قیمت یک گوشى 

شده قیمت خودرو».

نیرنگ مافیاى واردات در گرانى کاالهاى اساسى

مجله «نیوزویک» آمریکا احتمال عدم پذیرش نتایج 
انتخابات از ســوى رئیس جمهورى آمریکا و به تبع، 
عدم خروج از کاخ سفید پس از پایان دوره ریاست خود 

را مطرح کرد.
«نیوزویک» به نقل از منابع دولتى نوشت: «در صورت 
تحقق چنین سناریویى، این سرویس مخفى است که 
"ترامپ" را در صورت امتناع از ترك کاخ سفید پس از 

پایان دوره رسمى خود خارج خواهد کرد.»
به گزارش این مجلــه ، متمم قانون اساســى آمریکا 
تصریح مى کند که ترامپ  یا هر رئیس جمهور  دیگرى 
که ریاست وى ظهر روز 20 ژانویه پایان مى یابد، اگر 
پس از آن بــراى ادامه حضور تالش بــر ماندن کند، 
همان نگهبانى که وظیفه محافظت از باالترین مقام 

دفتر کشور را به عهده داشته ، باید وى را از کاخ سفید 
اخراج کند.

«نیوزویک» نوشت که سناریوهاى بسیارى براى وقایع 
آینده وجود دارد به ویــژه زمانى که دو طرف در تالش 

براى دستیابى به کرسى ریاست جمهورى هستند.
در ادامه این گزارش آمده است: «ترامپ هرگز نگفته 
 یا اشاره اى نکرده اســت که پس از پایان ریاستش به 

اشغال کاخ سفید ادامه مى دهد.»
این گــزارش تأکیــد کرده اســت که اصــرار یک 
رئیس جمهور براى بقا در کاخ سفید پس از پایان دوره 
ریاستش بى سابقه است و تهدیدى براى وقوع در ماه 
ژانویه وجود ندارد اما در حــال حاضر برنامه اى در این 

زمینه در صورت ممانعت از انتقال قدرت وجود ندارد.

ترامپ از کاخ سفید بیرون نرود چه خواهد شد؟

در حالى که «ناسا» آماده مى شود تا «آرتمیس»، برنامه 
اکتشافى خود در ماه را براى مخاطبان جهانى به نمایش 
بگذارد، به دنبال همکارانى از صنعت سرگرمى هم است. 
ناسا به دنبال شرکاى هالیوود است تا با استفاده از فناورى 
پیشــرفته، مأموریت هاى «آرتمیس» به مــاه را براى 

بینندگان پخش کند.
«جیم برایدنســتاین»، مدیر ناســا 
گفت: ما به دنبال شرکایى هستیم 
که از فناورى هاى پیشرفته، امکانات 
تصویربردارى و رویکردهایى فراتر 
از پوشش استاندارد ما در تلویزیون 
ناســا بهره ببریم. ما مــى خواهیم 
هیبت «آپولو» را براى نســل جدید 
یعنى نســل «آرتمیس» به تصویر 
بکشیم. درست همانطور که 50 سال 
پیش مردم به تلویزیون چسبیدند و 

فضانوردان اولین قدم ها را روى ماه برداشتند، ما مى خواهیم 
مردم را در ایــن دوره جدید اکتشــافات فضایى در ماه با 
خود همراه کنیم. این اکتشاف ســفر به دور ماه با حضور 
فضانوردان در مأموریت «آرتمیس 2» با همراهى مردم 

در سال 2023 انجام  خواهد شد.
مأموریت «آرتمیس 1» ناسا به عنوان یک پرواز آزمایشى 
بدون سرنشین برنامه ریزى شده که فضاپیماى «اوریون» 
را براى گــردش در مدار ماه و بازگشــت به زمین پرتاب 
مى کند. در مأموریت «آرتمیس 2»، فضاپیماى «اوریون» 

فضانوردان را به دور و  پشت ماه مى برد و «آرتمیس 3» نیز 
قصد دارد مرد بعدى و همچنین اولین زن را روى ســطح 
ماه فرود بیاورد و تصاویر به صــورت زنده در زمین براى 

بیننده ها پخش شود.

پخش زنده سفر «آرتمیس» به کره ماه 

«استفانى بایس»، نخســتین زن ایرانى تبار در ایاالت 
متحده است که توانسته به کنگره آمریکا راه یابد و یک 
اتفاق تاریخى براى جامعه ایرانیان مقیم این کشور است 
که سال ها، شاهد حضور یک ایرانى تبار در جمع کنگره 

نبودند.
استفانى بایس 46 ســاله پدر ایرانى دارد که از ایران به 
آمریکا مهاجرت کرد و استفانى در سال 1973 میالدى 
در شهر اوکالهاما به دنیا آمد. او در زادگاهش از دانشگاه 
اوکالهاما که یکى از مقصدهاى تحصیلى ایرانیان در این 
کشور است، مدرك کارشناسى مارکتینگ گرفت و از سال 
2014 تا 2018 به عنوان نماینده مجلس سناى ایالتى در 
اوکاالهاما مشغول به فعالیت بود. استفانى بایس در سال 

2020 میالدى که یکى از سال هاى مهم در تاریخ آمریکا 
در نیمه نخست قرن بیست و یکم اســت، در انتخابات 
اولیه حزب جمهوریخواه براى تعییــن نامزد این حزب 
براى انتخاب نماینده منطقه پنجم این ایالت در مجلس 

نمایندگان شرکت کرد و به پیروزى دست یافت.
در 3 نوامبر 2020 میالدى که مصــادف بود با انتخابات 
ریاست جمهورى این کشــور و انتخابات کنگره و سنا، 
استفانى بایس توانست «کندرا هورن» که نماینده فعلى 

دموکرات ها در کنگره بود را با فاصله زیادى شکست دهد 
و به یک پیروزى چشــمگیر و البته تاریخى براى جامعه 
ایرانیان آمریکا دســت یابد. او بــراى راهیابى به کنگره 
آمریکا، 27 هزار و 42 رأى را به خــود اختصاص داد که 
52/9 درصد کل آرائى بود که در منطقه 5 اوکاالهاما به 

صندوق ریخته شده بود.
استفانى بایس با همســر آمریکایى اش در سال 1996 

میالدى ازدواج کرد و دو فرزند دارد.

اولین زن ایرانى تبار در 
کنگره آمریکا را بشناسید

پایگاه هاى خبرى و شبکه هاى اجتماعى در فضاى مجازى 
مازندران از دستگیرى عباسعلى رجبى، شهردار سارى خبر 

مى دهند.
خبر دستگیرى شهردار ســارى که اندکى بیشتر از یکسال 
از آمدنــش به عمارت شــهردارى مى گــذرد صبح دیروز 
شنبه منتشر شــد و بالفاصله نیز در محافل مردمى بازتاب 
گسترده اى یافت به گونه اى که کمتر مکانى در سارى وجود 

دارد که صحبت درباره دستگیرى عباسعلى رجبى نباشد.
خبرنگار «ایرنا» براى دریافت صحت و ســقم این ادعا با 
فرماندار شهرستان ســارى، رئیس شوراى اسالمى شهر 
سارى و  مدیر روابط عمومى و امور بین المللى شهردارى 
ســارى و همچنین روابط عمومى دادگسترى مازندران 
تماس گرفت ولى هیچیک از این مراجع حاضر به تأیید یا 

تکذیب موضوع نشدند.
عباسعلى رجبى 12 مرداد ماه ســال 98 پس از یک دوره 
شش ماهه بالتکلیفى در شهردارى سارى به دلیل استعفاى 
شهردار قبلى و وجود اختالف بر سر فرد مناسب در شوراى 
شهر، به این سمت انتخاب شد. خبر یا ادعاى دستگیرى 
رجبى به  این دلیل مورد توجــه افکار عمومى قرار گرفته 
است که شهردارى سارى داراى پرونده اى باز از اختالس از 
دوره شهردار قبلى است که تا پیش از این پنج عضو شوراى 
شــهر را قربانى کرد و چندین مدیــر و کارمند مجموعه 

شهردارى را هم به بازداشت برد.
اگر چه رسانه هایى که ادعاى دستگیرى شهردار سارى را 
منتشر کردند درباره علت آن توضیحى ندادند ولى محافل 
مردمى این دستگیرى را هم با پرونده اختالس شهردارى 

ربط مى دهند.

هفته پیش نیز دستگیرى یکى از عوامل شهردارى سارى 
منتشر شده بود و برخى از رســانه هاى محلى فرد یا افراد 
دســتگیر شــده را از نیروهاى به کار گرفته شده در دوره 

شهردار جدید معرفى کردند.
پرونده اختالس شهردارى ســارى براى اولین بار تیر ماه 
سال 97 و بیشتر از یکسال پیش از ورود عباسعلى رجبى به 

عمارت شهردارى سارى با عنوان تخلف مالى حدود 3000 
میلیارد ریالى باز شد. این پرونده با رویکرد جدید دستگاه 
قضایى در مبارزه علیه فساد اقتصادى در ادارات و نهادها، 

مورد توجه جدى تر دادگسترى مازندران قرار گرفت. 
با بازگشــایى پرونده تخلف مالى شــهردارى سارى در 
دادگسترى استان مازندران عالوه بر دستگیرى پنج عضو 

شوراى شهر سارى، بر اساس اعالم دادگسترى مازندران 
در ارتباط با پرونده شهردارى ســارى تاکنون تعدادى از 
مدیران این مجموعه از جمله سرپرست شهردارى تا پیش 
از انتخاب شهردار و معاون سابق شهرسازى و امور مناطق 
به همراه تعدادى از کارکنان و یک دالل خارج از مجموعه 

شهردارى دستگیر شده اند.

شهردار سارى چرا بازداشت شد

  میثم خاکپور/ خبرگزارى آنا |
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افزایش سرقت هاى خرد 
در اصفهان

دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: سرقت هاى 
خرد از ابتداى سـال جارى تا کنون در این استان نسبت 
به مدت مشابه سـال گذشـته افزایش یافته است. على 
اصفهانى بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادى کنونى، 
شاهد افزایش سـرقت هاى خرد بودیم و موارد دیگر از 
جمله ایـراد ضرب، توهیـن و تصادف هـم در رده هاى 
بعدى وقوع جرائم در استان اصفهان قرار دارد. وى گفت: 

امسال سرقت هاى کالن و مسلحانه نداشتیم.

جو ناپایدار 
هوا را تمیز مى کند

کارشـناس پیـش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهـان گفت: اسـتقرار جوى تقریبـاً ناپایـدار بر روى 
استان کیفیت هوا را بهبود بخشـیده و از روز یک شنبه 
(امروز) شـاهد کاهـش آالیندگـى خواهیم بود. آسـیه 
آقایى اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى بیانگر استقرار 
جوى تقریبـاً ناپایدار بر روى اسـتان طـى دو روز آینده 
اسـت. براین اسـاس در بیشتر مناطق اسـتان وضعیت 
جوى قسـمتى ابـرى، گاهـى افزایـش ابـر و وزش باد 
پیش بینى مـى شـود. وى با اعـالم اینکـه در روز یک 
شـنبه (امـروز) بـارش پراکنـده در نیمه غربى اسـتان 
اصفهان انتظار مى رود، افزود: بیشـینه دمـاى هوا بین 

3 تا 5 درجه سانتیگراد کاهش خواهد داشت.

ادامه توسعه شبکه فاضالب 
مشتاق

در راستاى توسعه شبکه فاضالب شرق شهر اصفهان، 
عملیات توسـعه شـبکه فاضالب خیابان مشـتاق سوم 
(مقابل بیمارستان چمران) با پیشـرفت 40 درصدى در 
حال انجام است. الزم به توضیح است که این عملیات 
به طول 155 متر، با قطر 600 توسط پیمانکار و با نظارت 
اداره توسـعه و بهره بردارى شبکه فاضالب آبفا منطقه 

یک اصفهان صورت مى پذیرد.

تمام کاشان کرونایى است
رئیس مرکز بهداشـت شهرسـتان کاشـان با اشـاره به 
شـیوع فزاینده ویروس کرونا و آخریـن وضعیت کرونا 
در کاشان گفت: برخالف موج قبلى در حال حاضر تمام 
مناطق کاشان آلوده به ویروس کروناست و هم اکنون 
شرایط کاشـان حتى از اسـفند و فروردین نیز بدتر شده 
اسـت. مسـعود دهقانى با بیان اینکه هـر دو دقیقه یک 
نفر در منطقه کاشـان عالیم حاد تنفسـى مشکوك به 
بیمارى کرونا پیدا مى کند، افزود: همچنین هر پنج دقیقه 
آزمایش یک نفر در منطقه کاشان از نظر ابتال به بیمارى 

کرونا مثبت مى شود.

آبرسانى به یک روستا 
در کاشان 

طرح آبرسانى از چشـمه کنگران به روسـتاى قهرود از 
توابع کاشـان، روز پنج شـنبه در آیینى با حضور جمعى 
از مسـئوالن ایـن شهرسـتان بـه بهره بردارى رسـید. 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب کاشان در این زمینه 
گفت: براى اجـراى طرح با خط انتقـال 13/5 کیلومتر، 
25 میلیارد ریال از محل اعتبارهاى این شـرکت هزینه 
شده اسـت. محمدرضا اسـدى افزود: براى آبرسانى به 
این روستا، افزون بر ساخت دو مخزن  زمینى 100 و 50 
مترمکعبى و پنج ایسـتگاه  فشارشکن، ساخت ایستگاه 
پمپاژ، علمیات خط انتقال برق، محوطه سازى و بهسازى 

چشمه انجام شده است.

نشت یابى 9000 کیلومتر از 
شبکه توزیع گاز 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از نشت یابى 9042 
کیلومتر خطوط تغذیه و شـبکه توزیع گاز این شـرکت 
درسـطح مناطق شـش گانه شهرسـتان اصفهان خبر 
داد. سـید مصطفى علوى گفت: هدف از انجام عملیات 
نشت یابى، شناسایى و ثبت نقاطى که نشتى گاز دارند و 
اطالع رسانى آن به تیم هاى کنترل و رفع نشتى است تا 

از خسارات جانى و مالى پیشگیرى به عمل آید. 

خبر

رئیس دانشــگاه معارف قرآن و عتــرت (ع) ضمن ابراز 
خرســندى از برگزارى نخســتین همایش بین المللى 
قرآن و سالمت اجتماعى گفت: در شرایط کرونایى که 
نمى شود برنامه ها را به صورت حضورى و با مشارکت 
100 در صدى رهروان برگزار کــرد، باز هم از برگزارى 
برنامه ها و همایشى به این وسعت غافل نشده ایم و سعى 
داشته ایم که تا حد امکان شمع محافل علمى در دانشگاه 

معارف قرآن و عترت(ع) روشن بماند.
محسن حاج کاظمیان در مورد روند اجراى برنامه گفت: 
این برنامه روز پنج شنبه 15 آبان ماه برگزار شد و بسیار 
مفتخر بودیم که افتتاحیه همایش بــا پیامى از آیت ا... 

العظمى مکارم شــیرازى که بخاطر بیــن المللى بودن 
همایش به دو زبان فارســى و عربى خوانده شد، انجام 

گردید.
حاج کاظمیان با اشاره به لزوم وجود چنین برنامه هایى 
افزود: آنچه در عرصه هاى قرآنى بســیار به آن احتیاج 
داریم، رسیدن به زبانى مشــترك در بین ملل مسلمان 
است و به همین دلیل این برنامه را به صورت بین المللى 
و با حضور اســتادانى از دیگر کشــور ها برگزار کردیم. 
وى خاطر نشــان کرد: همایش هاى اینچنینى از جمله 
برنامه هایى است که در دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) 

دنبال خواهیم کرد.

شــرکت ذوب آهن اصفهان در مهر ماه امسال معادل 
1855 میلیارد تومان از محصوالت خــود را به فروش 
رســاند که در مقایســه با دوره یک ماهه مشابه سال 
قبل 127 درصد افزایش یافتــه و درآمد فروش مهر ماه 
ذوب آهن، باالترین درآمد فــروش ماهانه در تاریخ این 

شرکت است.
همچنین در مهر ماه نرخ فروش تیرآهن در مقایسه با ماه 
قبل 30 درصد و نرخ فروش میلگرد هم 2 درصد رشــد 
داشته و نماد ذوب در نیمه نخست امسال با افزایش 22 
درصدى به ازاى هر سهم 89 ریال سود خالص محقق 

شده است.

شرکت ذوب آهن اصفهان در هفت ماهه امسال توانست 
9420 میلیارد تومان از فــروش محصوالت خود درآمد 
کسب کند که از این میزان درآمد 1855 میلیارد تومان آن 

مربوط به مهر ماه است.
بر این اساس درآمد فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در 
هفت ماه امسال 57 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل 
از آن است، همچنین این شرکت افزایش تولید و فروش 

ریل آهن را در دستور کار قرار داده است.
ذوب آهن اصفهان در هفت ماه نخست امسال، 87 درصد 

از مجموع فروش سال گذشته را پوشش داده است.
رکوردزنى فروش ماهانه 

محصوالت ذوب آهن 
برگزارى نخستین همایش 
قرآن و سالمت اجتماعى

گزارش عملکرد توســعه ســه ماهه دوم ســال 99 
مخابرات منطقه اصفهان در حوزه شهرستان مبارکه 
منتشر شد. اهم اقدامات صورت گرفته در این راستا 

به شرح ذیل است: 
اخذ طرح نصب ســایت BTS روســتایى بروزاد – 
میرآباد، نصب سایت قهنویه 2، اخذ طرح نصب سایت 
BTS شهر دهسرخ، ارتقاى سایت هاى BTS همراه 

فرماندارى، دانشگاه پیام نور، صفائیه و دبستان شهید 
قربانى مبارکــه به تکنولــوژى 4/5G، اجراى طرح 
توسعه شــبکه فیبر نورى زمینى مجموعه مسکونى 
محله 2 صفائیــه، تقویت کابل مرکــزى کافوهاى 
مرکز شــهید زینلى، تأمین کابل و انجام کابل کشى 
مجموعه کاردرمانى اسد آباد، دایر نمودن تعداد قابل 
توجهى شماره تلفن ثابت، دایر نمودن تلفن همگانى 
در اردوگاه کاردرمانى اسدآباد، پیگیرى و رفع خرابى 
سرویس ADSL، دایرى تعداد قابل توجهى سرویس 

جدید ADSL در شهرســتان، تبدیل سیمکارت به 
یوسیم، فعال ســازى کارت تلفن همگانى و افزایش 
یک ترمینال به واحد پاسخگویى ADSL شهرستان.

گفتنى است اجراى موارد فوق منجر به رفع مشکل 
آنتن دهى اپراتــور همراه اول، پوشــش نقاط کور، 
ارتقــاى اینترنت همراه به تکنولــوژى 5G/4، رفع 
مشکل ترافیکى و پایین بودن پوشش آنتن دهى محله 
قهنویه، رفع مشکل آنتن دهى جاده اى و ناحیه شمالى 
شهر دهســرخ و روستاى اســدآباد، تقویت اینترنت 
پرسرعت ثابت، بهینه سازى شبکه، ایجاد زیرساخت 
براى دایرى تلفن همگانى، افزایش کیفیت  سرویس 
و رضایتمندى مشــترکین، رفع مشــکل و اختالل 
سرویس ADSL مشــترکین، ایحاد امکان واگذارى 
اینترنت پرسرعت به مشترکین جدید، بهبود عملکرد 
پاســخگویى و باال رفتن کیفیت سرویس و پایدارى 

آن شده  است.

مدیرعامل فــوالد مبارکه در بازدیــد نماینده مردم 
شهرســتان لنجان در مجلس شــوراى اسالمى از 
خطوط تولید فــوالد مبارکه با بیــان اینکه اجراى 
نورد گرم شــماره 2 فوالد مبارکه در راستاى منافع 
ملى اســت، خاطرنشــان کرد: در صورت احداث و 
بهره بردارى از خط نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه 
تمامى محدودیت هاى موجود در بازار فوالد کشور و 

نیاز نوردکاران به کلى برطرف خواهد شد.
حمیدرضا عظیمیان از داخلى سازى بیش از 54 درصد 
تجهیزات خط نورد گرم شــماره 2 به عنوان یکى از 
مزیت هاى اصلى این فرایند نــام برد و گفت: با این 
رویکرد دانش فنى ساخت ارتقا خواهد یافت و فرصت 
هاى زیادى براى اشــتغالزایى و به کارگیرى دانش 
فنى جوانان داخلى فراهم خواهد شد. به خاطر داشته 
باشیم اگر نورد گرم شماره 2 اجرا شود ظرفیت ورق 
این کارخانه دو برابر خواهد شد و از آنجا که کل نیاز 

کشور هشت میلیون است، در این صورت ظرفیت هاى 
صادرات و ارزآورى نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه افزود: در حال حاضر 
در صنایع کشور سازمانى وجود ندارد که به طور کامل 
با فناورى دیجیتال و تکنولوژى نسل چهارم مدیریت 
شود. با پیاده سازى این طرح در فوالد مبارکه ضمن 
کاهش دخالت افــراد در تولید، بهــره ورى نیروى 
انســانى و تولید کارخانه افزایش قابل مالحظه اى 

خواهد یافت.
عظیمیان خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر بیش 
از 1500 کارخانــه و خــط تولید از جملــه صنایع 
خودروســازى، تولیدکنندگان لوله و پروفیل و... در 
پایین دســت فوالد مبارکه، محصوالت این شرکت 
را به محصوالت نهایى تبدیل مى کنند و به دســت 
مصرف کننده مى رسانند. بنابراین تداوم تولید در این 

زنجیره از اهمیت خاصى برخوردار است. 

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان از مردم خواست 
مراقب باشند عده اى ســودجو به اسم مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان از آنها کالهبردارى نکنند و افزود: 
مدتى است طى گزارش هاى مردمى به ما اعالم شده 
که افرادى با شــماره هاى مختلف و با سوء استفاده از 
اسم مرکز بهداشت استان با آنها تماس گرفته و براى 
دریافت خدماتى، درخواســت واریزى مبالغ مختلفى 
مى کنند. دکتر کمال حیدرى در گفتگو با «ایسنا» با 
اشاره به اینکه مرکز بهداشت استان تاکنون طى چهار 
مرحله با شهروندان تماس گرفته و غربالگرى کرونا 
را انجام داده اســت، گفت: برخى افراد از غربالگرى و 
پیگیرى هاى مرکز بهداشت ســوء استفاده کرده و با 
تماس با شــهروندان از آنها درخواست پول مى کنند. 
این افراد تالش مى کنند به مشخصات هویتى مثل 

کد ملى، تلفن ثابت و همراه افراد دسترسى پیدا کرده و 
شماره حسابى براى اخذ مبالغى به آنها اعالم مى کنند.

به گفته وى کالهبرداران از مردم درخواســت واریز 
مبالغى نه زیاد درشــت و نه کم دارند تــا افراد بتوانند 
راحت بپردازند ولى همین مبالغ وقتى جمع شود رقم 

زیادى مى شود.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از مردم 
خواست به هیچ عنوان هزینه اى به این کالهبرداران 
پرداخت نکنند و تأکید کرد: مرکز بهداشت استان اگر 
تماسى با شهروندان مى گیرد فقط در ارتباط با بیمارى و 
راهنمایى افراد است و اصًال نیازى به اطالعات هویتى 
افراد نداریم، ضمن اینکه به هیچ عنوان هزینه اى از 
مردم دریافت نمى کنیم، چون خدمات مرکز بهداشت 

کامًال رایگان است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
در بازدیدها و بررســى هاى صورت گرفته از تاالب 
بین المللى گاوخونى مشخص شد که 96 درصد این 
زیستگاه مهم طبیعى به طور کامل خشک شده است.

منصور شیشــه فروش افزود: این تاالب در گذشته 
از سه منبع آبى شامل رودخانه زاینده رود، رودخانه 
زرچشــمه از کوه هاى جنوبى شــهرضا و رودخانه 
ایزدخواست از اســتان فارس تأمین مى شد اما کم 
آبى هاى چند سال گذشته و قطع جریان زاینده رود 
از ســال 66 در پى کمبود آب، بارش و خشکسالى، 

احداث سد رودخانه ایزدخواســت در سال 77 و رها 
نکردن حقابه تاالب از این ســد، تخریب گیاهى و 
چراى بى رویه شتر و بز و تردد ماشین آالت و موتور 
در این منطقه مشکالت زیست محیطى بسیارى را 

براى این تاالب به وجود آورده است.
وى با اشاره به تبدیل شدن آن به یک کانون گرد و 
غبار در آینده گفت: گــرد و غبار این تاالب مى تواند 
تا شعاع 500 کیلومتر برسد و چند استان دیگر را هم 
فرا بگیرد به طورى که در تابستان امسال چند نوبت 

پدیده گرد و غبار در استان مشاهده شد.

توسعه مخابرات منطقه اصفهان در حوزه مبارکه 

اجراى نورد گرم شماره 2 در راستاى منافع ملى است

کالهبردارى در پوشش مرکز بهداشت استان اصفهان

جا به جایى اورژانسى 200 بیمار مبتال به کرونا در 24 ساعت

بیمارستان هاى اصفهان در آستانه شکنندگى قرار گرفت

96 درصد گاوخونى خشک شد

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: تمام 
فعالیت گروه هاى شغلى2، 3 و 4 این استان به جز صنوف 
گروه یک مربوط به مایحتاج عمومى و مراکز تهیه و توزیع 
لوازم بهداشتى و درمانى از بیستم آبان به مدت یک ماه تا 

ساعت 18 محدود مى شود.
کسب و کارها در گروه شــغلى 2 به مراکز خرید، پاساژها، 
مراکز شــماره گذارى اتومبیل، مراکز تهیه و طبخ غذا با 
پذیرش مشــترى، مراکز متبرکه و زیارتگاه ها، مساجد و 
مصال ها، مراکز تمرین و انجام مســابقات ورزشى، مراکز 
فروش لوازم خانگى، قنادى و شیرینى فروشى ها، آبمیوه 
و بستنى فروشى ها، آرایشــگاه هاى مردانه، بازار فروش 
خودرو، فرش و موکت فروشى ها، خدمات چاپ دیجیتال، 
تزیینات داخلى ســاختمان، کادویى فروشــى ها، اسباب 
بازى فروشى ها، عمده فروشى و خرده فروشى پوشاك، 
پارچه فروشى ها، پرده سراها، مراکز فروش مبلمان، کیف 
و کفش، مراکز فروش لوازم التحریــر، خیاطى و خرازى، 
آتلیه و عکاسى ها، مشاوران امالك، فروشگاه هاى لوازم 
آرایشى و بهداشــتى و مراکز فروش و عرضه خشکبار و 

آجیل اختصاص دارد.
گروه شغلى 3 شامل مدارس، دانشگاه ها، حوزه هاى علمیه، 
آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى، زبان سراها، آموزشگاه ها 

و کتابخانه ها، مهدهاى کودك، اســتخرهاى سرپوشیده، 
ســینما و تئاتر، موزه ها و باغ موزه ها، تاالرهاى پذیرایى، 
آرایشگاه هاى زنانه و ســالن هاى زیبایى و کاهش فعالیت 
مترو و حمل و نقل عمومى درون شهرى را شامل مى شود.

گروه شــغلى 4 نیز شــامل همایش ها، برگزارى مراسم 
اجتماعــى، فرهنگــى و مذهبى، مدارس شــبانه روزى، 
باشگاه هاى ورزشــى مربوط به ورزش هاى پر برخورد از 
جمله کشــتى، 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.
حجت ا... غالمى، سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در 
اصفهان روز شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا با 
حضور رئیس جمهورى از طریق ویدیوکنفرانس افزود: امروز 
در این جلسه بحث محدودیت مشاغل به صورت گسترده تر 
و همراه با محدودیت زمانى مطرح شد. به گفته وى طرح 
محدودیت زمانى مشاغل از 20 آبان تا 20 آذر به مدت یک 

ماه اجرایى خواهد شد.
ســخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان 
افزود: همچنین طبق تصمیم ســتاد ملى مقابله با کرونا 
تصمیم گیرى براى سایر شهرهاى استان به ستاد استانى 
مقابله با کرونا تفویض شــد که در این خصوص در جلسه 

ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در روز دوشــنبه 19 آبان 
تصمیم گیرى خواهد شد.

وى تصریح کرد: درباره تردد خودروها در ســطح شهر در 
جلسه ستاد ملى مطرح و مقرر شد محدودیت ها از ساعت 21 
تا 4 صبح اعمال شود. غالمى ادامه داد: استثناهایى به لحاظ 
ترددهاى ضرورى مشاغل خاص توسط قرارگاه عملیاتى 
کرونا تا هفته آینده بررســى و محدودیت ترددها اعمال 
خواهد شد. به گفته وى با تصمیم گیرى در خصوص تردد 

متخلفان 500 هزار تومان جریمه خواهند شد.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان با اشاره به 
دورکارى ادارات خاطرنشان کرد: اختیارى به دستگاه هاى 
اجرایى استان داده شد که متناسب با میزان ارباب رجوع و 
حجم کارى درباره دورکارى برنامه ریزى و نوبت بندى کنند 
از این رو در جلسه آینده ستاد استانى عملکرد دستگاه ها در 

این خصوص بررسى و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان  خاطرنشان 
کرد: پارك ها همچنان نیمه روشن است، اما متأسفانه برخى 
از مردم رعایت نمى کنند و به پارك ها مى روند. پارك هاى 
ناژوان و صفه و دیگر مراکز تفریحى نیز خدمات ارائه نمى 
کنند و بحث استفاده از مأموران ویژه براى ممانعت از ورود 

مردم به پارك ها در جلسه ستاد استانى مطرح خواهد شد.

مقابله با کرونا در اصفهان شبانه شد
فعالیت اصناف اصفهان تا ساعت 18مى باشد و تردد خودروها در سطح شهر 

از ساعت 21 تا 4 صبح محدود خواهد بود

رئیس مرکز اورژانس اصفهان گفت: از ابتداى شــیوع 
کرونا تاکنون 40 درصد به مأموریت هاى اورژانس استان 
اضافه شده و در برخى موارد طى 24 ساعت بیش از 200 

بیمار جا به جا کرده ایم.
غفور راستین با بیان اینکه در سطح استان اصفهان 150 
پایگاه فعال اورژانس وجود دارد، اضافه کرد: 1000 نفر در 

این پایگاه ها فعالیت دارند.
رئیس مرکز اورژانس اســتان اصفهان با بیان اینکه از 
ابتداى اسفند ماه ســال 98 تاکنون حدود 40 درصد به 

مأموریت هاى اورژانس اســتان اصفهان اضافه شــده 
است، افزود: در برخى موارد طى 24 ساعت بیش از 200 
بیمار مبتال به کرونا را به مراکز درمانى منتقل کرده ایم. 
وى با بیان اینکه از ابتداى اسفند ماه تاکنون بیش از 18 
هزار بیمار مبتال به کرونا به مراکز درمانى استان اصفهان 
منتقل شــده اســت، ادامه داد: مجموع مأموریت هاى 
اورژانس اســتان در این بازه زمانى 150 هزار مأموریت 

بوده است.
راستین ابراز کرد: تاکنون 175 نفر از این پرسنل به کرونا 

مبتال شده اند که 30 درصد آنها همچنان در قرنطینه به 
سر مى برند اما خوشبختانه هیچیک از پرسنل اورژانس 

استان اصفهان بر اثر کرونا شهید نشده است.
رئیس مرکز اورژانس اســتان اصفهان با تأکید بر لزوم 
بازسازى آمبوالنس هاى استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر 290 دستگاه آمبوالنس در استان اصفهان وجود 
دارد که بســیارى از آنها روزانه 15 الى 16 مأموریت را 
انجام مى دهند و این امر منجر به فرسودگى تجهیزات 

این خودروها شده است.

تعداد بیماران داراى عالیم کرونا که در بیمارســتان هاى 
اصفهان بسترى هستند روز شــنبه به بیش از 2000 نفر 
رسید و بنا به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکى، بخش 

درمان این خطه در آستانه شکنندگى قرار گرفته است.
به گزارش «ایرنا»، بهروز کلیدرى، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان در آخرین روز ماه مهر امسال اعالم 
کرد که نقطه شــکنندگى بخش درمان استان در تعداد 
2000 تا 2500 بیمار بسترى شــده کرونایى است و اگر 
از این رقم فراتر رود بیماران باید در صف انتظار بســترى 
بمانند، سطح مراقبت هاى درمانى کاهش مى یابد و مرگ 
و میر باال را تجربه خواهیم کرد. این در حالى است که دیروز 
(شنبه) هفدهم آبان تعداد بیماران مبتال به کرونا بسترى 
شده در بیمارستان هاى اصفهان از مرز 2000 نفر گذشت.

کلیدرى همچنین با اشاره به حدود 7000 تخت بسترى در 
استان اصفهان اظهار کرد: ما عالوه بر کرونا باید خدمات 
درمانى دیگر مانند تصادفى ها، بیمــاران قلبى عروقى، 

سکته و سرطان را نیز به مردم ارائه کنیم.
به گفته سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، اگر به 
همین منوال روند افزایش تعداد بیماران پیش رود به زودى 

به 2500 بیمار هم مى رسد.
آرش نجیمى اظهار کــرد: اگر تعداد بیمــاران کرونایى 
بسترى شده در بیمارستان ها بین یکصد تا 200 نفر دیگر 

افزایش یابد به آستانه تحمل بخش درمان استان مى رسیم 
و باید منتظر عواقب ناشى از آن مانند منتظر ماندن بیماران 
در نوبت بسترى و کاهش سطح خدمات درمانى باشیم. وى 
اضافه کرد: در صورت افزایش تعداد بیماران در روزهاى 
آینده همچنین ناچار به افزودن بیمارســتان هاى دیگر 

استان به جمع بیمارستان هاى مرجع کرونا خواهیم بود.
نجیمى با بیــان اینکه تعداد بیمــاران کرونایى بدحال و 
بسترى شده در بخش مراقبت هاى ویژه (ICU) به 397 نفر 
رسید، تصریح کرد: تخت هاى مراقبت هاى ویژه اختصاص 
یافته به بیماران مبتال به کرونا نیز در اســتان اصفهان در 

حال تکمیل شدن است.
وى با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر ناشى از کرونا در 
استان اصفهان دســتکم50 نفر در روز رسید، خاطرنشان 
کرد: موارد جدید بسترى در بیمارستان ها نیز در چند روز 
اخیر بیش از 200 نفر بــوده و روز جمعه به افزون بر 221 

نفر رسید.
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با پایان یافتن ســریال «وضعیت سفید»، ســریال «معماى شاه» از امشب 
جایگزین آن در شبکه آى فیلم 2 مى شود.

«معماى شــاه» به کارگردانى محمدرضا ورزى در 95 قسمت در پنج سال 
ساخته شد و در سال 1394 از شبکه یک ســیماى جمهورى اسالمى ایران 
روى آنتن رفت. این سریال داستان به قدرت رسیدن رضا و محمدرضا پهلوى 
در ایران و جریانات سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى دوران سلطنت 

محمدرضا پهلوى را به تصویر کشیده است.
امیر یل ارجمند، حســین نورعلى، امیرمهدى کیا، گوهر خیراندیش، نرگس 
محمدى، محمدرضا شریفى نیا، محمدعلى نجفى، سیدحسام نواب صفوى، 
قطب الدین صادقى، ســعید نیک پور، داریوش کاردان، رضا ثاقب راى، برزو 
تقى نژاد، مهراوه شریفى نیا، ترالن پروانه، زهرا عاملى، باران زمانى، حدیث 
فوالدوند، مژگان ربانى، ساغر عزیزى، ســیامک اطلسى و... در این سریال 

پربازیگر ایفاى نقش کرده اند.
سریال «معماى شاه» قرار است هر روز ســاعت 20 به وقت تهران، 21 به 
وقت کابل و 21 و30  دقیقه به وقت دوشنبه تاجیکستان براى مخاطبان آى 

فیلم 2 پخش شود.

«معماى شاه» در آى  فیلم 2
 حل مى شود

فصل دوم سریال «نون.خ» به کارگردانى ســعید آقاخانى از دیروز شنبه در 
شبکه یک سیما بازپخش شده است.

این سریال هر روز حوالى ساعت 18 از شبکه یک پخش خواهد شد.
داستان «نون.خ2» با مرگ «مه لقا خانم» شروع مى شود و او به دلیل بدهکار 
بودن وصیت مى کند که خانه اش را بعد از مرگش بفروشند و پول طلبکاران را 
بدهند. در همین حین «مهیار» در سایتى غیرقانونى کار مى کند که مشکالتى 
را براى خانواده به وجود مى آورد. پس از آن اهالى روستا به دلیل زلزله به صحرا 

مى روند و در آنجا تا عادى شدن اوضاع صبر مى کنند.
در این مجموعه 15 قســمتى ســعید آقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، میرطاهر 
مظلومى، شقایق دهقان، حمید لوالیى، سیروس میمنت، پاشا جمالى، مجید 
یاسر، سیدعلى صالحى، هدیه بازوند، ندا قاسمى، نسرین مرادى و ماشاءا... 

وروایى ایفاى نقش کرده اند.

«نون.خ» به تلویزیون برگشت

در وضعیتى که اختالف نظر میان مسئوالن وزارت بهداشت درباره تولید 
پروژه هاى هنرى، به یکى از مباحث روز تبدیل شــده، هر روز خبرهاى 

تازه ترى درباره ابتالى هنرمندان به کرونا منتشر مى شود.
در هفته گذشته دو هنرمند، بهمن فرمان آرا، فیلمساز باسابقه و سید على 
هاشــمى، کارگردان تئاتر که به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان به سر 
مى بردند، راهى خانه هاى خود شدند و در مقابل چند کارگردان دیگر در 

حوزه تئاتر درگیر این ویروس شده اند و هم اکنون تحت درمان هستند.
محمودرضا رحیمى و رضــا حامدى خواه دو کارگــردان و مدرس تئاتر 
هســتند که به دنبال ابتال به کرونا، در قرنطینه خانگى به سر مى برند. 
خوشــبختانه بیمارى این دو هنرمند از نوع خفیف است و در خانه تحت 

درمان و استراحت هستند. اما آروند دشت آراى، دیگر کارگردان تئاتر 
و همسرش «مارین ون هولک»، بازیگر هم زوج هنرمندى هستند 
که دچار کرونا شده اند. دشت آراى اخیراً فیلمبردارى فیلم تازه خود 
«روزى روزگارى آتیســاز» را به پایان رساند و همسرش هم به 
عنوان مشاور کارگردان، او را در این پروژه همراهى مى کرد. این 

زوج هم در حال حاضر در قرنطینه خانگى به سر مى برند.

هنرمندانى که به تازگى
 کرونا گرفته اند

سه گانه کوتاه «آتى ساز» به کارگردانى آروند دشت آراى به پایان رسید.
تصویربردارى اپیزود سوم و مستقل فیلم «آتى ساز» به کارگردانى آروند 
دشــت آراى و تهیه کنندگى امیرکیوان صالحى، هفته گذشته به اتمام 
رسید و به این ترتیب فیلم «آتى ساز» با سه اپیزود مستقل آماده نمایش 

مى شود.
«آتى ساز 1»، یک فیلم کوتاه 30 دقیقه اى، انتقادى اجتماعى در مورد 
طبقه متوسط تهران بود که در سال 93 ســاخته شد. «آتى ساز 2»، 
فیلمى در مورد دو دختر خارجى بود که در تهران گم مى شوند که در 
سال 94 ساخته شد و اینک سومین قسمت با داستانى مستقل درباره 

یک البى من، به این مجموعه اضافه شده است.
این اپیزود درباره «صابر» یکى از البى من هاى آتى ساز است که با 
حال روحى نامساعدش بناست بازنشسته شود. این اتفاق زندگى او را 
تحت الشعاع قرار داده و او دست به کارهایى مى زند که با شخصیت 

سابقش در تضاد است.
از بازیگران اصلى «آتى ساز 3» مى توان به کاظم سیاحى، آزاده صمدى 

و امیراحمد قزوینى اشاره کرد.

بازگشت آزاده صمدى
 با «آتى ساز»

بازیگر فیلم «خفگى» درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
گفت: بنده قبل از ایام بیمارى کرونا و تعطیلى سینماها هم کارى نداشتم، 
چه انتظارى مى رود که امروز وقتى اکثریت آثار تولیدشان متوقف شده 

سر کار خاصى باشم.
غالمحسین لطفى در همین راستا ادامه داد: پیش از شیوع بیمارى کرونا 
چندین پیشنهاد داشتم اما متأسفانه نقش ها خوب نبودند و از سویى ارزش 
این را نداشت که از قزوین محل سکونتم 
به تهران بیایم و دستمزدى را دریافت 
کنم که سال ها قبل دریافت مى کردم.

بازیگر فیلم ســینمایى «خفه گى» 
وضعیت معیشت بازیگران در ایام 
کرونا را وخیــم خواند و اظهار 
کــرد: اوضــاع در حدى 
فاجعه بار اســت که 
نمى توان تصویرى 
آن  از  درســت 
ارائــه داد، بدون 
شــک همه چیز 
براى مــا بازیگران 
پیشکســوت تمام شده 
اســت، آن زمان که سینما روى 
پا بود همه نقش ها بین چند تن 
تقسیم مى شــد، حاال که کًال 

سینما تعطیل شده است.
وى با اشــاره به ادامه برخى 

تولیدات با وجود ادامه پاندمى کرونا اذعان کرد: شما بگویید عوامل پشت 
صحنه وقتى خانواده دارند و باید خرج زندگى را بدهند چرا نباید ســر کار 
بروند؟ قطعًا همه عوامل سینمایى و برخى بازیگران مى دانند که سر کار 
رفتن در این شــرایط بازى با جان خودشان اســت اما چاره اى هم باقى 

مانده است؟
بازیگر ســریال «ترش و شــیرین» در همین رابطه تأکید کرد: برخى 
مى گویند که ادامه تولیدات خطر دارد، این پیش بینى عجیبى نیســت، 
خود ما هم مى دانیم که خطرناك است، اما آیا تعطیلى تولیدات مشکلى را 
حل مى کند، آیا اگر تمامى تولیدات متوقف شوند نهادى وجود دارد که از 

هنرمندان بیکار حمایت کند؟
وى ادامه داد: متأسفانه کرونا طى ماه هاى گذشته نه تنها کم نشده بلکه 
چندین برابر هم شده است، حال چاره جویى را باید از مسئوالن فرهنگى 
خواست و اگر نه که هنرمندان شــاغل این رشته هستند و براى معیشت 

مجبورند که سر کار بروند.
لطفى با اشــاره به انفعال نهادهاى فرهنگى افزود: من متوجه نمى شوم 
که وقتى نزدیک به ده ماه از یک مشــکل گذشته چرا هنوز هیچ تصمیم 
درستى براى بهبود وضعیت هنر گرفته نشده است، آیا با تعطیلى سینما 
و تئاتر بیمارى از بین مى رود؟ آن هم وقتــى که تمامى مراکز همچون 

پاساژها و رستوران ها به کارشان ادامه مى دهند؟
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون خاطرنشان کرد: انتظار مى رود که 
مسئوالن فرهنگى باالخره فکرى به حال این وضعیت بکنند، مى گویند 
صحبت از برگزارى جشنواره فیلم فجر است، آیا این برگزارى جز براى پر 
کردن بیالن کارى مدیران فرهنگى است؟ اگر مى توان جشنواره را برگزار 
کرد چرا نمى توان به داد سینما رسید؟ من از مسئوالن فرهنگى مى خواهم 

که به داد سینما برسند.
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فیلم «خفگى»درباره آخرین فعالیت هاىخود بازیگر
گفت: بنده قبل از ایام بیمارى کرونا و تعطیلىسینماه
چه انتظارى مى رود که امروز وقتى اکثریت آثار تولی

سر کار خاصى باشم.
غالمحسین لطفى در همین راستا ادامه داد: پیش از
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غالمحسین لطفى: مسئوالن فرهنگى به داد سینما برسند

«صبح جمعه با شــما» در حالى به آنتن رسیده که همه 
چیز تحت تأثیر کروناســت. حتى قصه «منصور کله پز» 
بیوك میرزایى به سفارش «منقاشــیان» با بازى اصغر 

سمسارزاده، سر از داروخانه درمى آورد.
برنامه رادیویى «صبح جمعه با شما» که بعد از مدتى غیبت 
روى آنتن به دلیل ایام محرم و صفر، دوباره برگشته اما 
در سایه کرونا و با سوژه ها و قصه هاى کرونایى! طنازانى 
که با کمبودهاى امکاناتى رادیو مى کوشند از اعتبار و عقبه 
فرهیخته و ارزشمند «جمعه ایرانى» و طنزهاى قابل تقدیر 

«صبح جمعه با شما» دفاع کنند.
این برنامه به همت جمعى از هنرمنــدان صدا، مدت ها 
باب تفریح و خنده ایرانیان را در روز جمعه گشود. برنامه 
«جمعه ایرانى» بعداً جایگزین «صبح جمعه با شــما» 
شد. این برنامه محبوبیت و شــهرت خودش را مدیون 
تالش هاى منوچهر نوذرى است. البته در سال هاى اخیر 
دوباره این برنامه را با نام «صبح جمعه با شما» مى خوانند 
و هنرمندان و بازیگران مطرح کشــور در قالبى طنز به 

بررسى موضوعات روز کشور مى پردازند.
طبیعت این برنامه کنار هم قرار گرفتن و دیالوگ گفتن؛ 
با هم خندیدن و شوخى کردن است اما ساجد قدوسیان، 
تهیه کننده و کارگردان برنامه «صبح جمعه با شما» در 
جریان این گپ و گفت تصریح کــرد: همه چیز را کرونا 
به هم ریخته اما نخواســتیم عقب نشینى کنیم. دوست 
داشتیم این روزها، مثل گذشــته جمعه صبح ها ساعت 
9 تا 11، کنار مردم باشــیم و لحظات شادى را براى آنها 
فراهم کنیم. خسته نباشیدى به پرستاران و پزشکان گفته 
باشیم و مردم را آماده یک هفته کارى دیگر کنیم. هرچند 
تولید اینچنینى برنامه در استودیو و رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى بسیار سخت است اما تصور مى کنم مردم این 

روزها بیش از هر زمان دیگرى به شادى نیاز دارند. 
او با اشاره به تولیدى شــدن برنامه و سختى هاى حضوِر 
بازیگران، گفت: به دلیل کرونا نمى توانیم «زنده» روى 
آنتن برویم و حتى تماشــاگر داشته باشیم. چون طبیعت 
این برنامه، با مردم ضبط کردن بود اما همه اینها را کرونا 
تحت الشعاع قرار داد. حتى بازیگران هم نمى توانند مثل 

قبل کنار هم قرار بگیرند. 
تهیه کننده، سردبیر و کارگردان این برنامه درباره عدم 

حضور علیرضا جاویدنیا در سر ضبط برنامه مى گوید: 
به دلیل مشــکالت قلبى، جاویدنیا بیشتر در خانه 
حضور دارنــد و کمتر این روزها به صدا و ســیما 

مى رود. قدوســیان برایم گفتــه بود قبل 

از کســالت خانم رفیعى، او در نقش مترجم کرونا بازى 
مى کرده است که در حال حاضر آقاى لبیب صداى کرونا 
را دوبله مى کند. عباس محبى در نقش «کرونا» و آرش 
راسخ در نقش«کامى»در حال تمرین سریال «کامى و 

کرونا» هستند.
عباس محبى، هنرپیشه و بازیگر پیشکسوت رادیو درباره 
نقش هایش در برنامه «صبح جمعه با شــما» مى گوید: 
«دایى جان»، «آقا ماشــاءا...»، «جانعلــى» و «ابى» از 
مهمترین تیپ هایى اســت که بــازى مى کنم. ضمن 
اینکه در اجراى لطیفه هایى به مناسبت هاى مختلف در 
تیپ هاى دیگرى نقش بازى مى کنم که شنیدنش خالى 

از لطف نیست.
او درباره تیپ کرونا برایمان توضیح مى دهد: وقتى عکس 
بزرگ شده کرونا را توسط میکروسکوپ دیدم، با خودم 
گفتم این موجود مى تواند چه صدایى داشته باشد که براى 
مردم جالب و جذاب باشد. عید که در استودیو برنامه را به 
طور زنده تقدیم شنوندگان کردیم، در نقش «کرونا» ظاهر 
شدم که مورد اســتقبال مردم واقع شد؛ البته خانم نسیم 
رفیعى اصوات نابه هنجار مرا ترجمه مى کرد به طورى که 

زهر کالم نیز گرفته مى شد.
او مى گوید: «کرونا» یک نوع صوت 

است، فارغ از لهجه و گویش. 
موجــود ناشــناخته اى 

که بدجنس اســت و 
همه را خانه نشــین 
کرده است؛ طورى 
ایــن اصــوات را 
در مــى آورم کــه 
شیطنت و بدجنسى 

در آهنگ صدا وجود 
داشته باشد.

آن طرف تــر، اصغــر 
سمســارزاده بــا بیوك 

میرزایــى در حال تمرین انــد. او مى گویــد: من نقش 
«مناقشــیان» کسى که ســعى دارد همه موضوعات را 
بشــکافد و توى هر کارى پیله کرده و به قولى منقاش 

مى کند را بازى مى کنم.
سمسارزاده برایمان توضیح مى دهد که در این 30 سالى 
که ایفاى نقش هاى مختلفى را در رادیو برعهده داشــته 
است، از نقش «منقاشیان» و «اصغر» در بخش «اصغر 
و شوکت» راضى اســت؛ چون مردم هم از این نقش ها 

رضایت دارند.
ساجد قدوســیان خاطرنشــان مى کند: بحث کرونا در 
دیگر نمایش هاى ما تأثیر گذاشــت، تا جایى که یکى از 
نمایش هاى پرطرفدار برنامه نمایش «منصور کله پز» بود 
که از زمانى که قرار شد، کله پزى ها تعطیل شود، ما این 
نمایش را در دل برنامه آوردیم که «منصور کله پز» با بازى 
بیوك میرزایى، کله پزى اش را تعطیل کرد و «منقاشیان» 
با بازى اصغر سمســارزاده، «منصور کله پز» را ترغیب  

مى کند که آقا بیا داروخانه بزن.
نمایش کله پزى بــا ترفندى به نمایــش «داروخانه بُِز 
طالیى» تبدیل شد تا به مســائل مربوط به بهداشت و 
درمان و فروش اقالم بهداشتى بپردازیم، که باالخره سوء 

استفاده هایى در این میان پیش مى آید.
البته قدوســیان مــى گویــد: فعًال 
متمرکزیم به روال عادى و طبیعى 
خودمان برگردیم اما براى ضبط 
تلویزیونــى «صبــح جمعه با 
شــما» به عید نوروز 1400 

مى اندیشیم.
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طبیعت این برنامه کنار هم قرار گرفتن و دیالوگ گفتن؛
با هم خندیدن و شوخى کردن است اما ساجد قدوسیان، 
تهیه کننده و کارگردان برنامه «صبح جمعه با شما» در 
جریان این گپ و گفت تصریح کــرد: همه چیز را کرونا 
به هم ریخته اما نخواســتیم عقب نشینى کنیم. دوست 
این روزها، مثل گذشــته جمعه صبح ها ساعت  داشتیم
1 تا 11، کنار مردم باشــیم و لحظات شادى را براى آنها  9
فراهم کنیم. خسته نباشیدى به پرستاران و پزشکان گفته 
باشیم و مردم را آماده یک هفته کارى دیگر کنیم. هرچند 
تولید اینچنینى برنامه در استودیو و رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى بسیار سخت است اما تصور مى کنم مردم این 

روزها بیش از هر زمان دیگرى به شادى نیاز دارند. 
او با اشاره به تولیدى شــدن برنامه و سختى هاى حضوِر 
بازیگران، گفت: به دلیل کرونا نمى توانیم «زنده» روى 
آنتن برویم و حتى تماشــاگر داشته باشیم. چون طبیعت 
این برنامه، با مردم ضبط کردن بود اما همه اینها را کرونا 
تحت الشعاع قرار داد. حتى بازیگران هم نمى توانند مثل 

بگیرند.  قبل کنارهم قرار
تهیه کننده، سردبیر و کارگردان این برنامه درباره عدم 

حضور علیرضا جاویدنیا در سر ضبط برنامه مى گوید: 
به دلیل مشــکالت قلبى، جاویدنیا بیشتر در خانه 
حضور دارنــد و کمتر این روزها به صدا و ســیما 

مى رود. قدوســیان برایم گفتــه بود قبل 

رفیعى اصوات نابه هنجار مرا ترجمه مى کرد به طورى که 
زهر کالم نیز گرفته مى شد.

او مى گوید: «کرونا» یک نوع صوت 
است، فارغ از لهجه و گویش. 

موجــود ناشــناخته اى
که بدجنساســت و
همه را خانه نشــین 
کرده است؛ طورى 
ایــن اصــوات را 
در مــى آورم کــه 
شیطنت و بدجنسى

در آهنگ صدا وجود 
داشته باشد.

آن طرف تــر، اصغــر 
سمســارزاده بــا بیوك

به بهداشت و طالیى» تبدیل شد تا به مســائل مربوط
درمان و فروش اقالم بهداشتى بپردازیم، که باالخره سوء 

استفاده هایى در این میان پیش مى آید.
البته قدوســیان مــى گویــد: فعًال 
متمرکزیم به روال عادى و طبیعى 
خودمان برگردیم اما براى ضبط 
تلویزیونــى «صبــح جمعه با 
شــما» به عید نوروز 1400

مى اندیشیم.

گزارشى از پشت صحنه فعالیت  طنازان رادیو در «صبح جمعه با شما»

 بیوك میرزایى و اصغر سمسارزاده 
در چالش با «منصور کله پز»

«جانى دپ» ستاره مشهور سینما به دنبال شکست در دادگاه موسوم 
به افتراى روزنامه «ســان» مجبور به خروج از مجموعه فیلم هاى 

«جانوران شگفت انگیز» شد.
«گلرت گریندلوالِد» جادوگر را در فرنشایز «جانوران شگفت انگیز» 
بازى نمى کند، این خبر را خود دپ در صفحه اینســتاگرامش در روز 

جمعه 6 نوامبر اعالم کرد.
دپ روز جمعه در صفحه اینستاگرامش نوشت: «مى خواهم به شما 
بگویم از طرف کمپانى "برادران وارنر" از من خواسته شده از نقشم 
در فیلم "جانوران شگفت انگیز" استعفا کنم و من هم به این خواسته 

احترام گذاشتم و درخواست را قبول کردم.»
خروج دپ از این اسپین آِف فیلم هاى «هرى پاتر» تنها چند روز بعد 
از شکست این بازیگر سرشناس سینما در قضیه شکایتش از روزنامه 

«سان» اتفاق افتاد. جانى دپ البته اعالم کرده است تصمیم دارد 
به این حکم دادگاه اعتراض کند.

کمپانى «برادران وارنر» نیــز جدایى دپ از این مجموعه 
سینمایى را تأیید و اعالم کرد جایگزین این نقش بعداً 

روشن خواهد شد. این استودیو همینطور تاریخ اکران 
قســمت بعدى را که در اصل نوامبر 2021 بود به 

تابستان 2022 موکول کرد.

«جانى دپ» از فیلم 
«جانوران شگفت انگیز» رفت

«الشــانا لینچ»، بازیگر فیلم جیمز باندِى «زمانى براى مردن نیست» 
ســاخته «کرى فوکوناگا» در مصاحبه اى گفت کــه در این فیلم نقش 
شــخصیتى به نام «نائومى» را ایفــا مى کند که بــه او «مأمور 007» 
مى گویند. بنابراین یک مأمور زن در این فیلــم عنوان «مأمور 007» را 

به ارث خواهد برد.
«زمانى براى مردن نیست» آخرین فیلمى است که «دانیل کریگ» در آن 
نقش جیمز باند را ایفا مى کند. نمایش این فیلم دوبار به دلیل همه گیرى 

ویروس کرونا به تأخیر افتاد.
سال 2019 نیز شایعه بود که لینچ قرار است «جیمز باند» بعدى باشد که 
البته او درگذشته این اخبار را تأیید نکرد و به دلیل حمالتى که به او شده 
بود که به عنوان یک زن سیاهپوست قرار است مأمور «جیمز باند» باشد، 

صفحات خود در فضاى مجازى را حذف کرد.
اما در مصاحبه جدیدى او تأیید کرده که قرار است نقش «مأمور 007» را 
ایفا کند پس از آنکه مأمور «جیمز باند» از سرویس مخفى ملکه بازنشسته 
مى شود. یعنى در یک فیلمى در دنیاى جاسوسى «جیمز باند» او «مأمور 

007» باشد.
از سوى دیگر «باربارا بروکلى»، تهیه کننده فیلم هاى «جیمز باند» قبًال 
گفته بود که «جیمز باند» حتمًا مرد است و اخیراً نیز اعالم کرد که براى 

نقش «جیمز باند» فعًال جستجو را شروع نکرده اند.

مأمور رنگین پوست
 در دنیاى «جیمز باند»
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کارشناسان داورى بازى ذوب آهن-فوالد از اشتباه تأثیرگذار مرجان زاده در اعالم 
پنالتى به سود تیم خوزستانى مى گویند.

ذوب آهن اصفهان در حالى که در دیدار خانگى هفته نخســت لیگ بیســتم تا 
ثانیه هاى پایانى وقت هاى تلف شــده 2-1 از فوالد خوزستان جلو بود با تصمیم 
عجیب و بحث برانگیز داور مســابقه در اعالم پنالتى به سود فوالد خوزستان در 

دقیقه 7+90 کارش به تساوى انجامید.
محســن قهرمانى، کارشــناس داورى فوتبال در گفتگویى در خصوص صحنه 
مشکوك که از سوى داور مسابقه پنالتى تشخیص داده شد گفت: از زاویه اى که 
فیلمبردارى شده و من صحنه را دیدم تشخیص کمى سخت است ولى با توجه به 
موقعیت پاى دو بازیکن به نظر مى رسد برخورد وجود داشت و اگر هم برخوردى 

نباشد مى توان بى احتیاطى مدافع ذوب آهن را براى اعالم خطا کافى دانست.
وى افزود: با وجود درست بودن خطا، آنچه از این تصویر مشخص است برخورد 
کامًال بیرون محوطه بود و اعالم ضربه پنالتى اشتباه داور در این بازى بوده و باید 

خطاى پشت محوطه جریمه اعالم مى شد.

پنالتى اشتباه بود آقا
یک کارشناس دیگر داورى گفت: هیچ خطایى در داخل و خارج محوطه از سوى 

بازیکنان سبز (ذوب آهن) انجام نشده است.
نوذر رودنیل با تأکید بر اشتباه بودن پنالتى اعالم شده در واپسین دقایق دیدار ذوب 
آهن و فوالد خوزستان، اظهار کرد: بد شانسى از سال گذشته تا کنون همیشه همراه 

ذوب آهن بوده است.
کارشناس داورى با این پرسش که داور مسابقه فوالد و ذوب آهن چه کسى بوده 
است؟ ادامه داد: چه بیرون و چه داخل محوطه جریمه هیچ اتفاقى رخ نداد، خطایى 

در کار نبود. توپ به دست بازیکن قرمز (فوالد خوزستان) مى خورد.
این چیزها براى من کهنه شده است

اما سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن هم با انتقاد از داورى دیدار تیمش مقابل فوالد 
مدعى شد داوران این مسابقه به خوبى سناریوى خود را کارگردانى کرده اند.

رحمان رضایى در گفتگویى درباره صحنه بحث برانگیز گرفته شدن پنالتى در لحظه 
آخر بازى به سود فوالد، خاطر نشان کرد: بوى پنالتى پنج دقیقه قبل از گرفته شدن 

به مشامم رسیده بود. در همان موقعى که داور به من بى جهت کارت زرد نشان داد، 
متوجه موضوع شدم. به داور گفتم چرا به من کارت دادى، گفت از خط بیرون رفتى. 
گفتم من فقط داشتم با بازیکنم صحبت مى کردم و اعتراضى نداشتم. اگر اعتراض 
مى کردم درست است باید کارت بگیریم، ولى در همه جاى دنیا مربیان گاهى براى 

صحبت با بازیکنان از خط خارج مى شوند و اتفاقى هم رخ نمى دهد. 
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن خاطر نشــان کرد: به اعضاى تیم داورى تبریک 
مى گویم که سناریوى خوبى را نوشــته و کارگردانى کردند. فکر مى کنم االن هم 
حیف است این سناریو بازبینى نشــود، چون همه باید ببینند که چه سناریو جالبى 

که من در چه لیگى بــازى کرده ام. در را چیده بودند. آنها غافل هســتند 
شــده اســت، آن وقت مقابل من ایتالیا این چیزهــا براى من کهنه 

دست به چنین کارهایى مى زنند! این 
صحنه ها براى من کهنه شده و بهتر 
اســت این فیلم ها را جلوى کسانى 

بازى کنند که از همه چیز بى خبر هستند.

انتقادها از گرفتن پنالتى بحث برانگیز علیه ذوب آهن

رحمان رضایى: تیم داورى سناریوى 
خوبى را کارگردانى کردند

ب آهن خاطر نشــان کرد: به اعضاى تیم داورى تبریک 
ىرا نوشــته و کارگردانى کردند. فکر مى کنم االن هم 
نى نشــود، چون همه باید ببینند که چه سناریو جالبى 

لیگى بــازى کرده ام. در ســتند  که من در چه
شــده اســت، آن وقت مقابل من ن کهنه 

زنند! این 
ده و بهتر 
 کسانى 

ى خبر هستند.

مهاجم ذوب آهن که در نیم فصل لیگ قبل به این تیم پیوست، در اولین دیدار خود در لیگ بیستم عملکرد بسیار خوبى داشت.
شاگردان جواد نکونام در فوالد که یکى از مدعیان جدى کسب عنوان قهرمانى در لیگ برتر محسوب مى شوند، به لطف پنالتى 

ثانیه هاى پایانى ساسان انصارى، موفق شدند یک امتیاز از دیدار مقابل ذوب آهن کسب کرده و از شکست فرار کنند.
در این دیدار، دارکو بیدوف، مهاجم بلند قامت و 191 ســانتیمترى ذوبى ها، به فاصله سه دقیقه، دو بار دروازه محسن فروزان را باز 

کرد تا شاگردان رحمان رضایى در آستانه کسب پیروزى قرار بگیرند ولى پنالتى عجیبى که مرجان زاده، داور مسابقه براى فوالدى ها 
گرفت، مانع از کسب 3 امتیاز توسط ذوب آهن شد.

نکته مهم این دیدار، درخشش دارکو بیدوف، مهاجم توانمند ذوبى ها بود که توانست در این دیدار بریس کند. بیدوف که در زمان حضور 
میودراگ رادولوویچ سرمربى سابق ذوب آهن و در نقل و انتقاالت نیم فصل دوم فصل گذشته به این تیم پیوست، در همان لیگ قبل 

نیز براى تیمش مثمرثمر بود.
بیدوف در لیگ نوزدهم به طور کلى در ده دیدار براى ذوب آهن به میدان رفت که از این تعداد، او در شــش مسابقه توانست بیشتر 

از 60 دقیقه براى تیمش بازى کند و در این مدت، پنج بار براى ذوب آهن گلزنى کرد که آمار بسیار خوبى محسوب مى شود.
بیدوف که بیشتر دوران ورزشى اش را در دسته یک و دسته دوم صربستان گذرانده است، مدتى نیز در لیگ کشورهاى مقدونیه 

و مدت بسیار کوتاهى نیز در لیگ بلژیک به میدان رفته است.
این بازیکن 31 ساله که از تیم راد بلگراد به ذوب آهن پیوست، مى تواند یکى از مدعیان کسب عنوان آقاى گلى لیگ 
بیستم باشد. شاید بتوان از اآلن گفت رقابت دو آسمانخراش فوتبال ایران یعنى شیخ دیاباته و دارکو بیدوف براى کسب 

عنوان آقاى گلى لیگ برتر، جذاب باشد.

درخشش دارکو با شاهکار داور به باد رفت
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان گفت: بعد از به ثمر رساندن گل اول به ذوب آهن موقعیت هاى خوبى 

داشتیم که استفاده نکردیم و در بازى با این تیم تنبیه شدیم.
سعید آذرى در گفتگویى درباره تساوى تیم فوالد خوزســتان مقابل ذوب آهن در هفته نخست لیگ برتر 
گفت: باید بدانیم ذوب آهن یک تیم بزرگ و حرفه اى است. اگر مقابل چنین تیمى از فرصت هایتان استفاده 
نکنید تنبیه مى شوید. ما بعد از به ثمر رساندن گل نخست فرصت هاى خوب دیگرى براى گلزنى داشتیم که 
این موقعیت ها را هدر دادیم. وقتى جلوى ذوب آهن قدر موقعیت ها را ندانید نمى توانید انتظار داشته باشید 

برنده از زمین خارج شوید.
مدیرعامل باشگاه فوالد ادامه داد: کسب یک امتیاز از این مسابقه بد نیست ولى بازیکنان فوالد باید به این 
خودباورى برسند که بعد از گل اول مى توانند بازهم گلزنى کنند. در فوتبال هیچ تیمى براى تیم مقابل هدیه 

نمى فرستد و باید موقعیت هایمان را وارد دروازه حریف کنیم.
آذرى درباره اعالم پنالتى جنجالى به سود فوالد در وقت هاى تلف شده که باعث شد بازى به تساوى کشیده 
شود، تأکید کرد: من در تمام این مدت درباره نحوه قضاوت داور صحبت نکرده ام و بهتر است کارشناسان 
در این خصوص نظر بدهند. اگر هم صحبتى درباره داورى داشته ام در خصوص مدیریت و رفتارش بوده 

نه عملکرد او!
مدیرعامل فوالد در پایان گفت: پنالتى زمانى اعالم شــد که بازى در دقایق پایانى بود و من در حال پایین 

رفتن از سکوها و حضور در رختکن بودم. فکر مى کنم کارشناسان باید در این خصوص اظهار نظر کنند.

جدایى شــجاع خلیل زاده با واکنش تنــد هواداران 
پرسپولیس روبه رو شــد. حتى برخى از سلبریتى ها 
هم نسبت به این اتفاق موضع گرفتند که کامبیز دیرباز 
هم یکى از این افراد بود. این بازیگر پرسپولیسى مطرح 
سینما در پســتى به انتقاد از این بازیکن پرداخته بود و 
کنایه اى تند به بوسه شــجاع به لوگوى باشگاه 

الریان داشت.
شجاع خلیل زاده درباره پســت دیرباز  گفته: من 
اصًال این آقا را نمى شناســم و دلیلــى نمى بینم 
جوابش را بدهم. من فقط باید جواب هوادار واقعى 
پرسپولیس را بدهم. آقاى کامبیز دیرباز شما یک نفر 
درباره من حرف نزن و نخواه که با گفتن اســم من و 
همچنین پرســپولیس دنبال فالوور باشى. 
شمایى که نمى دانى فوتبال چیست 
به چه حقى درباره من حرف مى زنى؟ 
شمایى که قطعاً اگر کارگردان یا تهیه 

کننده اى به تو 50 میلیون بیشــتر بدهــد فیلم را رها 
مى کنى و به سراغ فیلم دیگرى مى روى درباره فوتبال 
و من صحبت نکن. من کوچــک همه هواداران واقعى 
پرسپولیس هستم ولى هوادارى که دلش با تیم است و 
براى آن زحمت مى کشد نه شمایى که فقط دنبال این 
هستى تا از کنار فوتبال و پرسپولیس هم به نوایى برسى.

مدافع پرسپولیس بوسیدن لوگوى باشگاه را یک خواسته 
از سوى مدیران الریان مى داند و در این باره هم مى گوید: 
من سه سال در پرســپولیس بودم. یک ثانیه براى تیم 
کم نگذاشتم. از همه بیشــتر فحش خوردم. چرا؟ چون 
نمى خواستم کســى حق تیمم را بخورد. چون در کنار 
فوتبال براى هوادار تیمم هم وقت مى گذاشــتم. وقتى 
تمرین تمام مى شد با تمام خستگى و شاید مصدومیتى 
که داشتم ساعت ها بدون منت در استادیوم مى ماندم و 
به خواســته آنها براى عکس و امضا و حتى حرف زدن 
و درددل گوش مى کردم. من خــودم را قبل از بازیکن 

پرسپولیس بودن، هوادار مى دانستم. من با مصدومیت و 
درد براى تیم بازى کردم. از پزشک پرسپولیس هم نه، 
بروید از پزشک استقالل و آقاى دکتر نوروزى بپرسید 
که چه آسیب هایى داشتم و چطور بازى مى کردم. بپرسید 
قبل از حضور در آسیا چه مدارك پزشکى را نشان دادم 
و چه گفت. من هیچ وقت براى پرسپولیس کم نگذاشتم 
و هیچ وقت شرمنده نیســتم. منتى هم نمى گذارم ولى 
شــما بگویید وقتى قرارداد مى بندید و مدیر باشگاه از 
شما درخواست مى کند چه باید بگویید؟ همین دوست 
عزیزى که کنایه مى زند بهتر مى تواند درباره قرارداد و 
خواسته کارفرما توضیح بدهد. خودش بعد از عقد قرارداد 
با کارگردانى مى تواند بگوید من اینجا خوشم نمى آید و 
این کار را نمى کنم یا هر چیز دیگرى؟ من هیچ وقت در 
زمانى که در پرسپولیس بودم براى تیم کم نگذاشتم و 
وجدانم کامًال راحت است اما ســخت نیست کسى را 

بخواهند به این شکل خراب کنند.

براى50 میلیون یک فیلم را رها مى کنى

نساجى در اولین گام در برابر آلومینیوم اراك ارائه گر نمایش خوبى بود و موفق شد این تیم را با نتیجه 0-3 
شکست دهد. 

 بعد از جدایى محمود فکرى از نســاجى به بهانه حضور در کادر فنى استقالل طبیعى بود تماشاگران تیم 
نساجى چشم انتظار حضور یک مربى اسمى دیگر در رأس کادر فنى این تیم باشند اما بعد از اینکه مذاکرات 
این باشگاه با مهدى تارتار به جایى نرسید، على امیرى، مدیرعامل جوان نساجى به وحید فاضلى اعتماد کرد 
و رأى به مربیگرى او داد که با حمایت مالک باشگاه و همچنین دیگر اعضاى هیئت مدیره روبه 
رو شد. این انتخاب بى تعارف با انتقاد تعداد زیادى از هواداران نساجى روبه رو شد تا جایى 
که رضا حدادیان، مالک باشگاه نساجى گفت على امیرى خط قرمز او است و این حمایت 
شدت انتقادات را نه تنها کمتر نکرد بلکه بیشتر هم کرد. على امیرى که سال هاست به 

نساجى انتخاب شده و با مدیریت او این تیم بعد از 24 عنوان مدیر عامل باشگاه 
سال به سطح اول فوتبال کشور صعود کرد در برابر این 
انتقادات سکوت کرد تا شروع بازى ها؛ چرا که مى 
دانست بهترین پاســخ به این انتقادات نمایش 
تیم و نتایجى اســت که تیــم در برابر حریفان 
مى گیرد که این اتفاق در بازى با آلومینیوم اراك 
رخ داد. مســابقه اى که یکى از تماشاگران ویژه آن 
مدیر عامل باشگاه نساجى بود. جالب اینکه على امیرى بعد 
از این بازى با انتشار پیامى نه تنها به انتقاد هواداران اشاره نکرد بلکه در بخشى 
از آن نوشت: «و تشکرى دیگر از هوادارانى که بودنشان دلیل بودن ماست و 
امروز هم اگرچه از راه دور اما مثل همیشه حمایت و انرژى هاى شان را کنار 

خودمان احساس مى کردیم و خوشحالیم که خوشحال هستند.»
نکته جالب در خصوص نســاجى میزان بودجه اى اســت که از سوى این 
باشگاه براى بستن تیم صرف شده؛ این تیم که توسط بخش خصوصى 
اداره مى شود چه در فصل گذشته و چه در فصل جارى تیمى متناسب با 
توانش آماده حضور در بازى ها کرده و از نظر صرف بودجه براى بستن 
تیم بدون شک یکى از تیم هاى انتهاى جدول است اما قرارداد مبتنى بر 
توان موجب شده در پرداختى ها یکى از بهترین تیم ها و شرایط روحى 
و روانى خوبى داشته باشد. گفته مى شود میزان دستمزدها در نساجى 
در فصل پیش رو کمى بیشتر از ده میلیارد تومان و قطعًا کمتر از 15 
میلیارد تومان است. عددى که شــاید دستمزد یکى از بازیکنان در 

تیم هاى مدعى قهرمانى باشد.

نساجى فعالً خوشحال است

در آخرین دیدار از روز نخست از اولین هفته لیگ بیستم، تیم فوتبال تراکتور در تبریز به مصاف نفت مسجد 
سلیمان رفت که این دیدار با تساوى بدون گل به پایان رسید. تراکتورى ها این دیدار را هجومى آغاز کرده 
بودند و حمالتى را بر روى دروازه نفت مسجد سلیمان تدارك دیدند ولى شاگردان علیرضا منصوریان در 
رسیدن به امر گلزنى ناکام بودند تا بدین صورت، منصوریان و تراکتور در راه رسیدن به اولین 3 امتیاز خود، 

ناکام باشند.
نکته عجیب و تکرارى در مورد علیرضا منصوریان، ناکامى او در هفته هاى نخست رقابت هاى لیگ برتر 
است. علیرضا منصوریان اولین  بار با پاس همدان هدایت یک تیم لیگ  برترى را تجربه کرد. این سرمربى 
جوان در نخستین تجربه از هفته اول لیگ نهم روى نیمکت پاس نشســت؛ با این حال موفق نبود. او در 
نخستین تجربه لیگ برترى خود با نتیجه 2 بر صفر مغلوب استیل آذین پرمهره شد. فریدون زندى و على 
کریمى در آن دیدار براى اســتیل آذین گلزنى کردند. منصوریان در لیگ چهاردهم هدایت نفت تهران را 
برعهده گرفت. او در هفته نخست به مصاف پرسپولیس رفت که آن دیدار با تساوى یک-یک به پایان رسید. 
پیام صادقیان براى پرسپولیس و غالمرضا رضایى براى نفت تهران در آن بازى گلزنى کردند. علیمنصور 
در لیگ پانزدهم در اولین هفته لیگ با نفت به مصاف تراکتور رفت که آن بازى با تساوى بدون گل به پایان 
رسید تا او در راه کسب پیروزى در هفته اول، همچنان ناکام باشد. منصوریان سپس راهى استقالل شد ولى 
در دو لیگ شانزدهم و هفدهم بازهم در هفته اول ناکام بود. او در شانزدهمین دوره لیگ برتر در نخستین 
هفته مقابل نفت تهران با تساوى یک بر یک متوقف شد. جابر انصارى براى استقالل و امیرارسالن مطهرى، 
مهاجم کنونى آبى ها براى نفتى که على دایى هدایتش را برعهده داشت، گلزنى کردند. منصوریان در لیگ 
هفدهم نیز با استقالل و در شــهر آبادان با یک گل مغلوب صنعت نفت شد. جاسم کرار بازیکن آن زمان 

صنعت نفت، از روى نقطه پنالتى دروازه مهدى رحمتى را باز کرد تا 
رکورد شکست ناپذیرى استقالل در هفته اول 16 دوره قبلى لیگ 
برتر شکسته شــود و آبى ها باالخره در اولین دیدارشان، طعم 
شکست را بچشند. منصوریان در لیگ نوزدهم نیز هدایت ذوب 
آهن را برعهده داشت. او در اولین هفته لیگ گذشته، عادت 

همیشگى اش را ترك نکرد و باز هم در راه رسیدن به پیروزى 
ناکام بود. او در حالى که تیمش با دو گل از سایپا پیش بود، بازى را 

3 بر 2 واگذار کرد تا ترك عادت نکرده باشد.
حاال منصوریان با تراکتور نیز در گام اول به پیروزى نرسید تا این 

منفى  رکورد 
را همچنان با 

خود به همراه 
داشته باشد. تراکتور در 

هفته دوم لیگ برتر، مهمان 
نساجى خواهد بود که در هفته 

اول با سه گل از سد آلومینیوم اراك گذشت.

طلسم عجیب هفته اول براى داش على

یک امتیاز هم بد نیست

جدایى شــجا
پرسپولیس رو

هم نسبت به این
هم یکى از این اف
سینما در پســتى
کنایه اى تن
الریان داش
شجاع خلی
اصًال این آ
جوابش را بد
ب پرسپولیس را

درباره من حرف
همچ

با وجود مشکالت مالى فراوان، مهدى رسول پناه پیش  از کناره گیرى اش از باشگاه پرسپولیس، توانست با 
تأمین پول، تمام مطالبات برانکو ایوانکوویچ را بپردازد.

 در چند ماه اخیر مدیران باشگاه پرسپولیس تالش زیادى انجام دادند تا با تأمین منابع مالى، با وجود تنگناهاى 
مالى، تمام مطالبات برانکو ایوانکوویچ را پرداخت کنند. با اینکه حدود 330 هزار یورو از طلب یک میلیون 
و صد هزار یورویى برانکو از طریق پول انتقال علیرضا بیرانوند تأمین شد، اما در چند ماه اخیر تأمین 780 
هزار یورو باقیمانده بسیار سخت بود. در همین حال کارگزار باشگاه قصد داشت با امضاى یک متمم جدید و 
اجراى برخى خواسته هاى جدیدش، باقیمانده مطالبات سرمربى تیم را خارج از تعهد قبلى خود پرداخت کند 
که این موضوع مورد قبول باشگاه قرار نگرفت. در نهایت مهدى رسول پناه حدود 13 میلیارد تومان از یکى 
از دوستان خود به صورت ریال قرض گرفت و با پولى که در باشگاه بود، توانست حدود 770 هزار یورو تأمین 
و به حساب برانکو در عمان واریز کند تا اینگونه عالوه بر وفاى به عهد خود، زیر بار خواسته کارگزار نرفته 
باشد. حاال هر چند که پرسپولیس توانست مطالبات برانکو ایوانکوویچ را بپردازد اما یک بدهى 13 میلیاردى 

جدید دارد که باید آن را به زودى پرداخت کند.

بگو از کجا آوردى؟

 از روى نقطه پنالتى دروازه مهدى رحمتى را باز کرد تا
6ت ناپذیرى استقالل در هفته اول 16 دوره قبلى لیگ 
 شــود و آبى ها باالخره در اولین دیدارشان، طعم
چشند. منصوریان در لیگ نوزدهم نیز هدایت ذوب
ده داشت. او در اولین هفته لیگ گذشته، عادت 
ش را ترك نکرد و باز هم در راه رسیدن به پیروزى
ر حالى که تیمش با دو گل از سایپا پیش بود، بازى را

 کرد تا ترك عادت نکرده باشد.
ان با تراکتور نیز در گام اول بهپیروزى نرسید تا این 

ى
ا 

اه 
 تراکتور در 

گ برتر، مهمان 
هد بود که در هفته 

 از سد آلومینیوم اراك گذشت.
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008002748 تاریخ ارسال نامه: 1399/08/01 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 1296 فرعى از 21- اصلى 
که در دفتر 255 صفحه 464 بنام زهره معتمدپور ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008012587- 99/8/1 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 14964- 99/7/30 به گواهى 
دفترخانه شماره 303 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت سرقت 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 

به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1038540 سید اسداله موسوى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/8/149

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008002811 تاریخ ارسال نامه: 1399/08/07 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2963 فرعى از 3- اصلى که طبق دفتر الکترونیکى 
شماره 139720302008001094 بنام غالمرضا دهقانزاد ثبت و سند صادر گردیده اینک 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008012936- 99/8/7 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 94859- 99/7/1 به 
گواهى دفترخانه چهار شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 

به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1038544 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/8/150

آگهى تغییرات
شرکت ســپاهان تندرو ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 6711 و شناســه ملى 
10260278230 به اســتناد نامه شماره 
21/48832 مــورخ 1399/07/22 اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مــورخ 1399/07/20 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد: - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصــف جهــان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین شــد. - راضیه 
قاسمى فرد به شماره ملى 1271435454، 
مجید قاســمى فــرد بــه شــماره ملى 
5659250920 و لیلى حیدرى شریف ابادى 
به شــماره ملى 5658873282 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - حسن ابراهیمى مزرعه نوئى 
به شــماره ملى 5659568270 و نوشین 
افضلى به شــماره ملــى 1288152809 
بــه ترتیــب بســمت بازرســان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1035653)

آگهى تغییرات
شــرکت کهاب گســتران آیریک شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 54878 و 
شناســه ملــى 14005268329 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره 
مــورخ 1399/07/14 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد : مســعود فرقدانى به کدملى 
0052288773 به نمایندگــى نفت ابزار 
به شناســه ملى 10260535638 بعنوان 
رئیس هیات مدیره و سید محمد سمن بوى 
به کدملــى1285901010 بــه نمایندگى 
فنى مهندسى تجهیزات سوخت پیشگامان 
به شناســه ملى 10260430257 بعنوان 
مدیرعامل و حســین فرقدانى بــه کدملى 
1280357071 نمایندگى فناوران نفت ابزار 
به شناسه ملى 10260591710 بعنوان نائب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى 
هیئت مدیره و با مهر برجسته شرکت معتبر 
است. مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1035900)

آگهى تغییرات
شرکت ســپاهان تندرو ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 6711 و شناســه ملى 
10260278230 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/07/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - راضیه قاسمى فرد به شماره 
ملى 1271435454 بسمت رئیس هیئت 
مدیره، سیدحسین شاهزیدى به شماره ملى 
1282358596 (خارج از اعضا) بســمت 
مدیرعامل، لیلى حیدرى شــریف ابادى به 
شــماره ملى 5658873282 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و مجید قاســمى فرد به 
شــماره ملى 5659250920 بسمت عضو 
اصلى هیئت مدیره شرکت براى مدت دو سال 
اتنخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با 
امضاى نایب رئیس هیئــت مدیره متفقا و با 
مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1035654)

آگهى تغییرات
شرکت کهاب گســتران آیریک شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54878 و 
شناسه ملى 14005268329 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مســعود فرقدانى چهارسوقى به کدملى 
0052288773 به نمایندگى از شــرکت 
مهندسى نفت ابزار و سید محمد سمن بوى 
به کدملى1285901010 به نمایندگى از 
شرکت فنى مهندســى تجهیزات سوخت 
پیشگامان و حســین فرقدانى به کدملى 
1280357071 به نمایندگى از شــرکت 
فنــاوران نفت ابزار نقش جهــان بعنوان 
اعضاى اصلى هیــات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهــان جهــت درج آگهــى هاى 
شــرکت تعیین گردیــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1035906)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل درون شــهرى پگاه پیماى 
اصفهان با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 
16970 و شناســه ملى 10260378961 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- مدت فعالیت شرکت براى مدت نامحدود تغییر 
یافت. - محسن مرشدى کدملى 0049972472 
با پرداخت مبلــغ 000 900 ریــال به صندوق 
شرکت سهم الشــرکه خود را از مبلغ 000 50 
ریال بــه مبلغ 000 950 ریــال افزایش داد در 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000000 1ریال 
به مبلغ 000 900 1 ریال افزایش یافت و ماده 
3 اساسنامه بدین شــرح اصالح شد : سرمایه 
شــرکت مبلغ 000 900 1ریال نقدى است که 
تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفته 
است. - اســامى و میزان سهم الشرکه فعلى هر 
یک بدین شــرح مى باشــد : محسن مرشدى 
دارنده 000 950 ریال ســهم الشرکه ، رسول 
رضائى نسب دارنده 000 50 ریال سهم الشرکه ، 
حمیدرضا فــداء دارنده 000 450 ریال ســهم 
الشرکه ، فرحناز فداء دارنده 000 400 ریال سهم 
الشرکه ، ربابه ساالرى سیچانى دارنده 000 50 
ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1036346)

آگهى تغییرات
شــرکت آهن ملــل اصفهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60571 و 
شناسه ملى 14007613161 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : به موضوع شرکت و ماده 2 اساسنامه 
موارد ذیل اضافه گردیــد: تولید و توزیع , 
خرید و فروش , صــادرات و واردات انواع 
قوطى و پروفیل و پروفیل هاى باز , تولید و 
توزیع , خرید و فروش , صادرات و واردات 
زد , نبشى در سوله ها , تولید و توزیع , خرید 
و فروش , صادرات و واردات انواع میلگرد 
, محصوالت فوالدى و اســتیل , ورق هاى 
فوالدى , ورق هاى رنگى , ساخت کرکره و 
خاموت و مواد فلزى پیشرفته ثبت موضوع 
فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد 
و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى 
الزم اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1036360)

آگهى تغییرات
 شرکت فنى مهندسى کارا نهاد نیک فام با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 65112 و شناســه ملى 
14009289409 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شــهر اصفهان، محله قلعه طبره ، کوچه صفایى ، 
خیابان هشت بهشــت غربى ، پالك 0 ، ساختمان 
هفت آسمان ، طبقه دوم کدپستى 8154769869 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1035663)

آگهى تغییرات
 شرکت دیبا ابتکار مهراد سهامى خاص به شماره 
ثبت 2042 و شناســه ملى 14009512579 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان 
شــهرضا ، بخش مرکزى ، شهر شــهرضا، محله 
طالقانى ، بلوار حکیم جهانگیر خان قشقائى ، خیابان 
آیت اله طالقانى ، پالك 733 ، طبقه همکف کدپستى 
8616934495 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى شهرضا (1035718)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى رهگشــایان صنعت سپهر 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 49448 
و شناســه ملى 10260678027 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
1399/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ،
 شهر اصفهان، محله برازنده ، کوچه مادى فارابى 
27 ، کوچه قــدس 29 ، پالك 50 ، کدپســتى 
8193937171 تغییر یافت و ماده اساســنامه 
به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1035909)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى درگاه صنعت ســپاهان نوین 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 50005 و شناسه 
ملى 10260684446 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1399/06/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : نازنین جعفرى به شــماره ملى 1285152328به 
سمت رئیس هیات مدیره و حسام پاکباز به شماره ملى 
1111903883 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره و 
رضا جعفرى طادى به شــماره ملى 4723338888 به 
سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1036376)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل درون شهرى پگاه پیماى اصفهان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 16970 و شناسه 
ملى 10260378961 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/05/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - فرحناز فداء به کدملى 1288787987 
بســمت رئیس هیات مدیره و محسن مرشدى به 
کدملى 0049972472 بسمت مدیرعامل براى مدت 
نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1036367)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى امید جهان بین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 40669 و شناسه ملى 10680050945 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع 
شرکت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: انجام کلیه پروژه هاى خدمات ادارى – پشتیبانى 
و تاسیسات ادارى ، شامل تامین نیروى انسانى به طور موقت ، پرداخت حقوق – ایجاد و نگه دارى فضاى سبز 
– سرویس ایاب و ذهاب پرسنل درون شهرى – نظافت ، سلف سرویس ، تهیه و توزیع غذا – خدمات دبیرخانه 
و امور ادارى ، اپراتور – تعمیر و نگهدارى و راه اندازى تاسیسات ادارى سازمانها ، نهاد هاى دولتى و شرکتهاى 
خصوصى ، دانشگاه ها ، شهردارى ها ، فرودگاه ها و ترمینال ها .- - اخذ تسهیالت از بانک هاى دولتى و خصوصى 
و موسسات مالى و اعتبارى جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه کارهاى صادرات و واردات کاالهاى مجاز 
بازرگانى -انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور،شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى 
و دولتى ، اخذ و اعطاى نمایندگى از/به شرکت هاى خصوصى و دولتى، شرکت درنمایشگاههاى داخلى و بین 
المللى مرتبط با فعالیت هاى شرکت، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى وحقوقى ثبت موضوع فعالیت به منزله 
اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1036372)

آگهى تغییرات
موسســه آموزشى گوهر شناســى ســاربان پایدار به شــماره ثبت 2611 و شناسه ملى 
10260572916 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/03/19 
اکبر فردوسى با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ پانصد هزار ریال از صندوق موسسه از 
موسسه خارج و دیگر هیج حق و حقوق و سمتى در موسسه ندارد و در نتیجه سرمایه موسسه 
از مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد : سرمایه موسسه مبلغ یک میلیون ریال نقدى است که تماما پرداخت و 
در اختیار مدیرعامل قرار گرفته است. - اسامى شرکا و میزان سهم الشرکه فعلى هر یک بدین 
شرح مى باشد : محمود رضایى و سمیه رضایى هر یک دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه 
مى باشــند. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1036373)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود سالمت محور رز درتاریخ 1399/08/07 به شماره ثبت 2321 به شناسه ملى 14009544160 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید ماسک سه الیه جراحى بزرگسال و کودك درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ،
 شهر درچه پیاز، محله شــهدا ، کوچه بافندگان[22] ، کوچه طبیعت ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8431793123 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم رها اســماعیلیان به شماره ملى 1271352151 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه آقاى رضا اسماعیلیان به شماره ملى 1272516490 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم رها اسماعیلیان به شماره 
ملى 1271352151 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى رضا اسماعیلیان به شماره ملى 1272516490 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1035664)

تاسیس
شرکت سهامى خاص گسترش ذوب رادمان سپهر درتاریخ 1399/08/03 به شماره ثبت 65958 به شناسه ملى 14009533676 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش آهن آالت , ورق روغنى , سیاه , گالوانیزه , آلیاژى , تیر , میلگرد , نبشى , ناودانى ,

 پروفیل 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 شیخ صدوق شمالى ، کوچه شهید سید رســول فیاضى[48] ، بن بست شهیدعلى ملکى ، پالك-70  ، طبقه همکف کدپستى 8164815433 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 200,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 2000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 200000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 333267 مورخ 1399/07/21 نزد بانک صادرات شعبه شیخ صدوق با کد 1903332 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره خانم زیبا قاراخانى به شماره ملى 1289274452 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى بهرامعلى بهرامى به شماره ملى 1829223021 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید بهرامى به شــماره ملى 5410057848 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مسعود غالمى به شماره ملى 1270996703 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى محمد مارانى به شماره ملى 1292177152 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 (1035677)

تاسیس
شرکت سهامى خاص جاوید طرح سالمت درتاریخ 1399/08/10 به شماره ثبت 65998 به شناسه ملى 14009546110 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام بازرسى و مشاوره در زمینه ى ایمنى انواع دستگاههاى باالبر و 
ماشین آالت باربردارى و بار اندازى از قبیل انواع جرثقیل هاى بوم دار (نوع خشک و هیدرولیکى و مفصلى )، جرثقیل هاى سقفى، جرثقیل هاى برجى، ماشین 
آالت حمل و جابجایى کاال یا تجهیزات ، انواع لیفتراك، باالبرهاى تعمیراتى کششى یا هیدرولیک، انواع آسانسورهاى صنعتى، جک ها و رابط هاى باربردارى، 
و ماشین آالت جک دار و انواع کاموا و پله برقى -بازرسى و مشاوره در زمینه ى ایمنى سنجش ارت کارخانجات و اصالح سیستم ایمنى برق کارخانجات 
-انجام بازرسى و مشاوره در زمینه ى سیستم هاى اعالم و اطفاء حریق -انجام بازرسى و مشــاوره جهت دیگهاى بخار(آب داغ و روغن داغ) همچنین 
مخازن تحت فشار و کمپرسورها (مخزن کمپرسور ها) و ارائه ى نمایندگى به استان هاى سراسر ایران 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 برازنده ، کوچه 
فرهنگیان5 ، خیابان گلستان ، پالك 110 ، ساختمان نگین ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستى 8193956369 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
3,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 30000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 3501/7/29 مورخ 1399/07/29 نزد بانک صادرات شعبه فلکه گلها خانه اصفهان با کد 3501 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى 
سهیل محبى به شماره ملى 1272792358 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد اسدى به شماره ملى 1287122604 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على رضا قربانى ریزى به شماره ملى 1819664031 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء سعید ثروت جو ( احدى از سهامداران ) و محمد اسدى ( مدیرعامل ) و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهرى ارژنگ نیا به شماره ملى 1285491882 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم لیال پور 
غالمعلى سعیدى به شماره ملى 1288227256 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 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 (1036354)

تاسیس
شرکت سهامى خاص دلسا نگاره پرداز آرپان درتاریخ 1399/08/01 به شماره ثبت 65939 به شناسه ملى 14009530162 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه نمیباشد تولید ، عرضه ،
 فروش صنایع دستى خدمات مشاوره و اجراى طراحى صنعتى صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى شرکت در کلیه نمایشگاه هاى بین المللى داخلى 
یا خارجى احداث شعبه در شهرستانها 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 همدانیان ، کوچه قدس40 ، کوچه شهید مختارى8 ، پالك 22 ، ساختمان تجارى 
لوکس ، طبقه اول ، واحد 11 کدپستى 8157947911 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 264343 مورخ 1399/07/20 نزد بانک صادرات 
شعبه هشت بهشت شرقى با کد 2643 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم شقایق رعیت به شماره ملى 
0059808225 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى فرهاد بهادر به شماره ملى 1289586055 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم صفورا کبیرى نیک به شماره ملى 1290871655 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیر عامل و یکى از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد محققیان به شماره ملى 
1283434733 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى امیر على مردانى به شماره ملى 1289153523 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 (1036349)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى امید جهان بین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 40669 و شناسه ملى 10680050945 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هوشنگ احمدیان به کدملى 4679621206 و اکرم مهراب پور به کدملى 4679690453 و زهره 
مهراب پور به کدملى 467989000975 بسمت اعضاى جدید هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند هوشنگ احمدیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و اکرم مهراب پور بسمت رئیس هیئت مدیره و زهره مهراب پور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است 
حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 و موسسه حسابرسى آذرین حساب به شناسه ملى 10100602370 به ترتیب بسمت بازرس اصلى 

و على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1036368)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل درون شهرى پگاه پیماى اصفهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 16970 و شناسه ملى 10260378961 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1399/05/19 رسول رضائى نسب با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ 000 50 ریال و حمیدرضا فداء با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ 
000 450 ریال و ربابه ساالرى سیچانى با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ 000 50 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. فرحناز 
فداء با دریافت مبلغ 000 350 ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000 50 ریال کاهش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000 900 1ریال به 
مبلغ 000000 1 ریال کاهش یافت و ماده 3 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : سرمایه شــرکت مبلغ 000000 1 ریال نقدى است که تماما پرداخت و در اختیار 
مدیرعامل قرار گرفته است. - اسامى و میزان سهم الشرکه فعلى هر یک بدین شرح مى باشد : محسن مرشدى دارنده 950000 ریال سهم الشرکه و فرحناز فداء 

دارنده 000 50 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1036370)
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سازمان بهداشت جهانى مى گوید پوشیدن دستکش خطر ابتال به کرونا را باال مى برد. چون 
احتمال مى رود با لمس کردن ســطوح آلوده بیشــتر، ویروس به نقاط بیشترى منتقل شود. 
درآوردن نادرست دستکش و کمتر شستن دست ها هم به انتقال بیشتر ویروس منجر مى شود.
کارگرانى که با مواد غذایى سر و کار دارند شــاید بخواهند دستکش دست کنند ولى باید آن را 
مرتب عوض کنند و دستانشان را هم در این میان بشویند. اگر به چیزى جز مواد غذایى دست 

بزنند (مثالً  در را باز کنند) هم باید سریع دستکش را عوض کنند.
یکى از مشکالت، حس امنیت کاذبى است که پوشیدن دستکش به همراه دارد و ممکن است 
کارگران و افراد دیگر، چون دستکش دست کرده اند کمتر دستشان را بشویند. هر بار در آوردن 

دستکش هم مى تواند منجر به آلوده شدن دست ها شود.
حاال فرض کنید دستکشى که با خیال راحت به همه جا زده ایم را اتفاقى به صورتمان بزنیم. آن 

هم مى تواند خطر ابتال به ویروس کرونا را بیشتر کند.
پژوهش هاى میدانى نشان داده که مردم اغلب از یک جفت دستکش در مکان هاى عمومى 

استفاده مى کنند و بدون آنکه آن را تعویض کنند به همه سطوح دست مى زنند.
لمس سطوح مختلف با همان جفت دســتکش یکبار مصرف میکروب هاى مضر را گسترش 

مى دهد و ویروس را از یک مکان به مکان دیگر منتقل مى کند.

سازمان بهداشت جهانى (WHO) به تازگى نکته هایى را 
براى حفظ سالمتى در روزهاى پایانى سال 2020 منتشر 
کرده اســت که بخش عمده اى از آنها مرتبط به زندگى 
امروز ما با کروناست. شاید خیلى از آنها را بدانیم اما تأکید 

و مرور آنها در اواسط پاییز از هر زمانى مهمتر است.
سالم، نه پُر: برنامه غذایى سالم، برنامه اى است 
که باعث اضافه وزن یا کاهش وزن مفرط فرد نشــده و 
تناســب اندام او حفظ شــود. در این رژیم غذایى، باید 
مصرف روزانه میوه، سبزى، حبوبات، غالت، آجیل ها و 
خوراکى هاى سبوس دار گنجانده شده باشد. افراد بالغ باید 

روزانه پنج وعده میوه و سبزى تازه (400 گرم) بخورند.

شیرین و شور نباشید: مصرف روزانه نمک باید 
به روزانه حداکثر 5 گرم برسد. این مقدار برابر با یک قاشق 
چایخورى سرخالى است. این مسئله درباره شکر به ویژه 
شــکر اضافه شــده به غذا نیز وجود دارد. میزان انرژى 
دریافتى روزانه شما از منابع غذایى حاوى شکر اضافه شده 
باید حداکثر 10 درصد از کل انرژى باشد. بهتر است این 

مقدار از منابع طبیعى هیدرات کربن باشد.
هرچه کم چرب تر، بهتر: با شیوع کووید-19 و 
تعطیلى بسیارى از رستوران ها و فست فودها، تا حد زیاى 
مصرف این قبیل مواد غذایى کاهش یافت. بهتر است این 
اجبار را به عادت تبدیل کرده و از مصرف فســت فودها 
پرهیز کنید.کمتر از 30 درصد از میزان انرژى روزانه مورد 
نیاز مى تواند از طریق مصرف چربى اضافى مانند چربى 
موجود در فست فودها باشد. مصرف چربى اشباع (جامد) 
را به کمتر از 10 درصد و چربى هاى ترانس را به کمتر از 

یک درصد از کل انرژى مورد نیاز روزانه برسانید.
آنتى بیوتیک خوب نیست: اینکه براى هر آبریزش 
بینى بى اهمیت و گذرایى ســراغ آنتى بیوتیک مى رویم و 
خودســر آن را مصرف مى کنیم، فاجعه است. «مقاومت به 
آنتى بیوتیک ها» از بزرگ تریــن چالش هاى فعاالن حوزه 
بهداشــت اســت. عالوه بر اینکه مصرف بیش از اندازه 
آنتى بیوتیک باعث از بین رفتن باکترى هاى طبیعى بدن 

شده و همین مسئله نیز بدن را آسیب پذیر مى کند.
هر روز با پروتئین باشید: بدن ما براى 
ترمیم آســیب هاى احتمالى و به طــور کلى براى 
بازســازى، نیازمند دریافت پروتئین است. البته این 
الزامًا به معنى دریافت پروتئین از منابع حیوانى نیســت. 
مصرف انواع حبوبات، ســویا و... نیز منابع خوب پروتئین 
است. بنابراین ســعى کنید هر روز، حداقل یکى از منابع 

پروتئینى را دریافت کنید.
سرود تولد بخوانید: زمان مشخص 20 ثانیه 

براى شستن دست ها مشخص شده است. توصیه مى شود 
هنگام شستن دســت ها اوًال فکر کنید روى آنها روغن 
ریخته و باید خوب پاك شوند. دوم اینکه دو مرتبه سرود 

تولدت مبارك را بخوانید تا 20 ثانیه شود.
در پیراهن خود فرو بروید: بــراى خروج از 
منزل، باید حتماً دستمال کاغذى، ماسک و الکل به همراه 
داشته باشید. این سه، اصلى ترین وسیله ها براى خروج از 
منزل است. اما اگر دستمال کاغذى را فراموش کردید یا 
در منزل دســتمال کاغذى نداشــتید، وقت عطســه یا 
ســرفه کردن، در یقه بلوز یا پیراهن خود عطسه یا سرفه 
کنید. این کار مانع از پخش بزاق و هواى دهان و ریه شما 

به بیرون مى شود.
آهسته باشید: سازمان بهداشت جهانى یکى از 
عوامل انتقال هوا و بزاق در هوا را نحوه صحبت و ادا کردن 
بعضى حروف مى داند؛ به عبارتــى بعضى عادت دارند با 
هیجان صحبت کنند. بعضى حروفى را با تأکید مى گویند 
و بعضى نیز با فاصله نزدیک با دیگرى ایستاده و صحبت 
مى کنند. این ســازمان اعالم مى کنــد در حین صحبت 
کردن به سه نکته دقت کنند: 1-روى حروفى که ممکن 
اســت بزاق را به بیرون پرتاب کند، تأکیــد نکنید؛ مانند 
حــروف «ب»، «ت» و... آنها را آهســته و آرام ادا کنید. 
2-همیشــه و به ویژه در حین صحبت از افــراد فاصله 
بگیرید. 3-آهســته و بدون هیجان حرف بزنید تا بزاق و 

نفس شما به فاصله زیاد پراکنده نشود. 
مرتبط باشید و صحبت کنید: براساس اعالم 
سازمان بهداشت جهانى، آمار ابتال به مشکالت روانى به 
دلیل تحمل فشارهاى روحى ناشى از بحران به وجود آمده 
به دلیل بیمارى کرونا، افزایش چشــمگیرى یافته است. 
بنابراین براى کاهش مشــکالت روانى بهتر است اوًال با 
کمک گرفتن از امکانات ارتباطى- تصویرى با عزیزان در 
ارتباط باشــیم و دوم اینکــه بتوانیم باکمــک گرفتن از 

یکدیگــر و در نهایــت از درمانگر، از ایــن اختالل ها و 
مشکالت ناشى از آنها عبور کنیم.

متحرك باشید: براساس اعالم سازمان بهداشت 
جهانى، افراد بالغ 18 تا 64 ســاله، به طور متوسط باید در 
هفته 150 دقیقه تحرك بدنى مفید و پایه داشته باشند اما 
براى حفظ سالمتى به طور کامل، این میزان باید به 300 
دقیقه در هفته برســد. براســاس اعالم این سازمان، در 
شرایط همه گیرى کووید-19 پرداختن به ورزش منظم به 
این دالیل ضرورى است: جلوگیرى از اضافه وزن به این 
دلیل که میزان تحرك بدنى افراد بسیار کاهش یافته است. 
افزایش وزن را مى توان در اغلب رده هاى سنى مشاهده 
کرد. شیوع کرونا استرس و اضطراب بسیارى را به افراد در 
جوامع مختلف وارد کرده است. ورزش و تحرك بدنى یکى 
از راهکارهاى کنترل این اضطراب هاست. یکى از راه هاى 
مهم بهبود وتقویت عملکرد سیستم ایمنى بدن، ورزش و 

تحرك بدنى است.
به ســمت نور بروید: کرونا باعث شده تا افراد 
ساعت هاى بیشترى را در منزل باشند. بنابراین کمتر در 
معرض نور آفتاب قرار دارند. بــراى جلوگیرى از ابتال به 
کمبود ویتامین D، عالوه بر مصرف مکمل آن، ســعى 
کنید روزانه 30 تا 40 دقیقه در معرض نور آفتاب پیاده روى 

کنید. 
مکمل بخورید: تقویت سیستم ایمنى بدن بسیار 
مهم است؛ بنابراین مصرف مکمل ها ضرورى است. البته 
براى مصرف مکمل هاى ویتامینى یا مکمل هاى حاوى 
امالح ضرورى، حتماً با متخصص تغذیه یا پزشک مشورت 
کنید. سرماخوردگى نیست: گرچه نشانه  هاى ابتال به کرونا 
با ســرماخوردگى و آنفلوآنزا متفاوت است اما این مسئله 
براى پزشک قابل تشخیص است. بنابراین در صورت بروز 
نشانه هایى به پزشک مراجعه و از مصرف خودسرانه دارو 

پرهیز کنید.

نسخه جهانى
 عبور از کرونا

ز ن ر ب یم و یب یز پر

با دستکش، ویروس کرونا
 بیشتر پخش مى شود

به طورکلى در دندانپزشکى، مبحث پیشگیرى اهمیت و ارزش خاصى دارد و 
آموزش مؤثر بهداشــت دهان و دندان مى تواند بهترین و آسان ترین راه براى 
تأمین سالمت دهان و دندان افراد جامعه باشــد و آنچه امروز درمان مى شود، 
دیروز قابل پیشگیرى بود و نظر به اینکه هزینه درمان هاى دندانپزشکى باال 
بوده اما وسایل پیشــگیرى از بیمارى هاى دهان و دندان از قبیل مسواك، نخ 
دندان و خمیردندان بسیار ارزان و فراوان در دسترس همگان قراردارد و با توجه 
به این امر مى توان از هزینه هاى گزاف درمان هاى دندانپزشکى، اتالف وقت 

نیروى انسانى و صرف بى مورد مواد و وسایل، جلوگیرى کرد.
اولین اقدام براى حفظ دندان ها توســط والدین کودك و از زمان باردارى مادر 
آغاز مى شود. تغذیه مناسب مادر، اجتناب از خوردن داروهاى غیرمجاز و مصرف 

مکمل هاى ویتامین و کلسیم از جمله این اقدامات است.
مرحله بعدى پس از تولد نوزاد آغاز مى شود. شیر مادر نقش مهمى در تأمین مواد 

اولیه مورد نیاز براى کامل شدن دندان ها دارد.
اما مسواك زدن در کودکان چگونه است؟ از زمان شیردهى با گاز تمیز و استریل 
یا مسواك انگشــتى و کوچک بافت هاى لثه و دندان تمیز مى شود. تا سن سه 
سالگى مسواك زدن باید بدون خمیردندان باشــد. از سن سه سالگى تا شش 
سالگى از خمیردندان بچه استفاده شود تا خمیردندانى که قورت داده مى شود 
در اثر داشتن فلوراید باعث تغییر رنگ جوانه دندان دائمى نشود. بعد از این سن 

مى توان از خمیر دندان بزرگساالن به میزان کم استفاده کرد.
حرکات مسواك در کودکان باید به صورت افقى و در تمام سطح دندان باشد.

مادران عزیز دقت داشته باشید از زمانى که دندان هاى کودك درآمدند به او در 
رختخواب شیر ندهید، زیرا با این کار ریسک پوسیدگى را افزایش مى دهید. از 

دادن آبمیوه و دیگر نوشیدنى هاى شیرین به کودك پرهیز کنید.
همچنین هیچگاه قاشــق و چنگال خودتان را در دهان کودك نگذارید، بزاق 
شما ممکن اســت باکترى هایى به جا بگذارد که باعث پوسیدگى دندان هاى 

کودك شود.
از زمانى که قطره آهن براى کودك شما تجویز مى شود، پس از هر بار دادن قطره 
آهن، دندان شیرخوار خود را با پارچه اى نرم و تمیز یا گاز پانسمان به آهستگى 

پاك کنید. نزدیک یکســالگى کودك بهتر است براى ویزیت دندان ها به یک 
متخصص اطفال دندانپزشکى مراجعه کنید. تا سن سه سالگى فضاهاى بین 
دندان هاى خلفى بسته مى شود. چون پرزهاى مسواك نمى تواند وارد فضاهاى 

بین دندان ها بشود براى تمیز کردن این فضاها نیاز به نخ دندان است.
از آنجایى که مهارت حرکتى کودك تا ســن 9 الى 12 سالگى کامل نمى شود 
مسئولیت نخ دندان بر عهده  والدین اســت و براى راحتى نخ دندان کشیدن 
مى توان از نخ دندان هاى یک بــار مصرف که در داروخانه ها موجود اســت 

استفاده کرد.
از سن شش ســالگى تا 12 سالگى دوره  دندانى مختلط اســت در این دوران 

ى  ن هــا ا ند شیرى جاى خود را به دندان هاى دائمى د
 . هند دندانپزشک در این سن مى د

درمان هاى پیشگیرى مثل فلورایدتراپى و فیشورسیلنت را ممکن است تجویز 
کند.

در حدود سن 18 ســالگى وضعیت دندان عقل باید بررسى شود برخى از این 
دندان ها داراى مسیر رویشى مستقیم و برخى کج رویش مى یابند.

در سنین جوانى و بزرگسالى حفظ مداوم بهداشت دهان و دندان با مسواك و 
نخ دندان و مراجعه  دوره اى به دندانپزشک الزامى است باید توجه داشت عالوه 
بر مراجعه مداوم شش ماه یک بار به دندان پزشک هر زمان عالیم مشکوك در 

دندان حس شود باید به دندانپزشک مراجعه شود.
این عالی م شامل حساس شدن دندان ها به سرما و گرما، گیرکردن غذا در بین 
دندان ها، خونریزى از لثه ها در موقع مسواك زدن، بوى بددهان، لثه هاى قرمز 

یا متورم و دندان هاى لق باشد.

نکات کلیدى در مراقبت از دندان ها 
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ى ن هــا ا ند دندان هاى دائمىد شیرى جاى خود را به
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دندان ها، خونریزى از لثه ها در موقع مسواك زدن، بوى بددهان، لثه هاى قرمز 
یییییا متورم و دندان هاى لق باشد.

گاهى اوقات کفشى که تازه خریده ایم پا را اذیت مى کند، 
اما قرار نیست همیشه همینطور باشد. قبل از اینکه 
اجازه دهید پاها زخمى شود و تاول بزند یکى 

از روش هاى زیر را امتحان کنید.
کفشــى که به فرم پایتان شــکل 
نگرفتــه مى تواند موجــب درد 
پا، تاول و لنگ لنــگان به خانه 
رسیدن مى شود و به دلیل آنکه 
هنوز نرم نشده است، مى تواند 
روزتان را خــراب کند. در واقع 
طول مى کشد که کفش نو نرم 
شود، اما خوشبختانه رازى براى 

تسریع آن وجود دارد.
این کارى است که باید بکنید:

1. یک جفت جوراب کلفت بپوشید.
2. حدود یک دقیقه کفشــتان را با سشوار 

گرم کنید.
3. کفش را (در حالى که هنوز گرم است) به پا کنید.

4. همین کار را با لنگه دیگر کفش بکنید.
5. در اطراف خانه راه بروید تا دست کم کفش خنک شود.

6. اگر فرصتش را دارید، این کار را دو بار دیگر تکرار کنید.
بعد از ایــن مى توانید لذت پوشــیدن کفشــى را ببرید که 
قالب پایتان شده و آن را فشــار نمى دهد و انگشت هایتان 

را نمى ساید.

چه کنیم تا کفش 
پایمان را نزند؟

نتایج یک بررسى تازه نشــان مى دهد دویدن، شناکردن و 
دوچرخه سوارى براى داشتن یک مغز سالم ضرورى 

است.
مطالعه نشــان داد که افزایش دوچرخه 
ســوارى کاهش ماده خاکسترى را با 
افزایش جذب اکســیژن متوقف 
کرده است؛ ناحیه مغز به کنترل 
توانایى هــاى شــناختى کمک 
مى کند و هرچه پیرتر مى شویم 
کاهش مى یابد شواهد تازه نشان 
مى دهد که ورزش منظم، مغز را 
از آسیب محافظت مى کند و آن را 

در پیرى سالم نگه مى دارد.
محققان توصیه مى کنند، همه افراد 
دستکم در هفته به میزان دو ساعت و نیم 
ورزش کنند تا از بروز بیمارى هاى مختلف در 
دوره میانسالى و سالمندى در  امان باشند.  محققان 
آلمانى که سرپرســت این پژوهش بودند تأکید مى کنند، 
ماده خاکسترى با افزایش سن، کوچک و باعث مى شود بسیارى 
از مشکالت شــناختى مانند از دســت دادن حافظه رخ دهند. 
پژوهشگران در یاداشت هاى خود خاطرنشان کردند:  مردم باید 
آگاه باشند که براى حفظ قدرت شناختى خود در سالمندى نیازى 
به شرکت در ماراتن ورزشى نیست؛  تحرك فیزیکى روزانه حتى 

اگر اندك باشد به حفظ قدرت مغز کمک مى کند.

مغزتان را صحیح و 
سالمت نگه دارید

شاید این سناریو براى شما هم پیش آمده باشد. در شرایط معمول با دوستى جایى نشسته اید و ناغافل، 
در حالى که مشکل یا اندوهى ندارید، آهى مى کشید. دوستتان که البته مقدارى هم کنجکاوى بیش 
از حد دارد، متوجه این آه ناگهانى شما مى شود، شما را خطاب قرار مى دهد و مى پرسد که آیا مشکلى 
دارید؟ چرا اینقدر افسرده هستید؟ شما هم اصًال از این کنجکاوى دوستتان خوشتان نمى آید. ممکن 

هم هست در آن لحظه براى خودتان مشتبه شود که نکند، ناخودآگاِه افسرده اى دارید!
این خبر تازه ممکن است دیدگاه ما را نسبت به داستان تکرارى دگرگون کند. دانشمندان کالیفرنیایى 
متوجه شده اند که آه کشیدن، فقط نشانه غم، افسردگى یا ناامیدى نیست، بلکه یک رفلکس محافظتى 
براى حفظ عملکرد ریه ها هم محسوب مى شــود. در واقع یک سیستم کنترلى در مغز باعث مى شود 
که هر انسانى در هر ساعت10- 12 بار آه بکشد، حتى اگر آنها مثًال نگران هزینه هاى زندگى روزمره، 

مشکالت عاطفى یا آینده کشورشان نباشند.
خوشه کوچکى از سلول هاى عصبى در ســاقه مغز، یعنى همانجایى که باعث تنظیم تعداد تنفس، 
خواب و ضربان قلب مى شوند، باعث مى شوند که ما با روند منظمى آه بکشیم. پس نورون هاى ساقه 
مغز،  نه  تنها تعداد تنفس را تنظیم مى کنند، بلکه الگو و نوع تنفس را هم مشــخص مى کنند. هر نوع 
تنفسى، براى خودش، ســلول هاى تنظیم کننده عصبى خاصى دارد، مثالً  یک گروه از این سلول ها 
باعث مى شوند شــما به صورت معمول تنفس کنید و گروه دیگرى باعث خمیازه، عطسه، سرفه یا آه 

کشیدن مى شوند.
بنابراین همه آه ها، آه هاى عاطفى نیستند. بعد از این قبل از قضاوت در مورد آه کشیدن دوستان خود، 

قدرى تأمل کنید و بعد کنجکاوى کنید.

کسانى که زیاد آه مى کشند، سالم ترند؟

و جیل بوب بزى یو روز ر
خوراکى هاى سبوس دار گنجانده شده باشد. افراد بالغ باید 

روزانه پنج وعده میوه و سبزى تازه (400 گرم) بخورند.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

سپاس و ستایش خداوندى را که مى شناسندش بى آنکه دیده باشندش.
خداوندى که آفریننده اســت بى آنکه اندیشــه و فکرى به کار دارد. 
خداونــدى که پیوســته باقى و برقرار اســت و همیشــه بوده اســت، 
آنگاه که نه از آســمان و بــرج هایش اثــرى بود و نــه از حجاب هاى 
عظیم و ناگستردنى اش نشانى، نه از شب تاریک و نه از دریاى آرام و 
نه از کوه ها با دره هاى گشاده و نه از دره هاى  پراز پیچاپیچ و نه از 

زمین گسترده و نه از موجودى صاحب اراده و توان بر روى آن.
موال على (ع)
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