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چه زمانى به روانشناس مراجعه کنیم؟دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگى در اصفهانزمان پخش «همرفیق» هنوز مشخص نیستاستفاده از پنبه در تولید ُتن ماهى تکذیب شد یک دربى رفاقتى در راه است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تلفن همراه 
چه خطراتى براى 
مغز کودکان دارد؟

مهمترین پرونده هاى تعزیراتى در اصفهان
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آغاز حفارى جبهه غربى 
خط 2 مترو از 22 بهمن 

دانشجویان آینده
 فارسى نمى دانند!

5 میلیون
 واکسن آنفلوآنزا 
بلوکه شده است

5

کشاورزان شرق 
اصفهان خواهان 
تحقق مطالبات 
خود شدند

استفاده از تلفن همراه در بین کودکان به شکل 
گسترده اى رو به افزایش است اما بهتر است بدانید 
تلفن همراه خطرات زیادى براى مغز کودکان دارد.

بافت مغز کودکان به دلیل داشتن رطوبت بیشتر، یک 
رساناى فوق العاده براى اشعه تلفن همراه...

جمعى از کشــاورزان روز دوشــنبه با حضور در 
روســتاى «وجاره» برآن شــمالى واقع در شرق 
اصفهان ضمن بیان بخشى از مطالبات خود، تأمین 

حقابه ها از رودخانه زاینده رود را خواستار شدند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى 
شهرســتان اصفهــان در ایــن ارتبــاط 
در گفتگــو با «ایرنا» شــمار کشــاورزان 
حاضر در ایــن اجتمــاع را بالغ بــر 5000 نفر 
اعالم کــرد و اظهار کــرد: جمــع حاضر توقف 

برداشت هاى غیرقانونى...

4

نانوایان از نظر رعایت بهداشت، عقب تر از بقیه اصناف هستندنانوایان از نظر رعایت بهداشت، عقب تر از بقیه اصناف هستند
مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان:مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان:
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از ابتداى سال تا 17 آبان متخلفان اقتصادى  به پرداخت 206 میلیارد تومان محکوم شده اند

مهران غفوریان براى 
شبکه نمایش خانگى 
سریال مى سازد

مرزبان رسمى شد
علیرضا مرزبان که در مقابل گل گهر یکى از پررنگ ترین نفرات کادر 
فنى طالیى پوشان بود، به صورت رسمى به کادرفنى محرم نویدکیا 
اضافه شد.  علیرضا مرزبان که پس از ســفر از آلمان و ورود به ایران، 
مســتقیمًا به ســیرجان رفته بود، با حضور در دفتر مرکزى باشگاه 
فوالدمبارکه سپاهان و پس از مالقات با محمدرضا ساکت، مدیرعامل 

باشگاه، قرارداد خود را امضا کرد تا به صورت رسمى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مهدهاى کودك 
تا اطالع ثانوى 
تعطیل است

االن کسى اقدام به خرید لوازم خانگى نمى کند
2

برآورد سازمان سنجش از عدد و رقم هاى کنکور 
سراسرى نشان مى دهد؛

امیدوارم این آخرین امیدوارم این آخرین 
اشتباه باشداشتباه باشد

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

آگهى تجدید مزایده عمومى
 یک مرحله اى- نوبت دوم

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد، نسبت به فروش یک 
قطعه از امالك مازاد بر نیاز خود شامل شش دانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493/8 مترمربع (1800 متر 
اعیانى سوله و 80 مترمربع ساختمان ادارى با دیوارکشى و محوطه سازى) واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ، 
جنب دبیرستان شبانه روزى از طریق برگزارى مزایده عمومى یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) اقدام نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از "دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى نرخ هاى 
پیشنهادى" از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مزایده در سامانه: 2099001553000002 روز سه شنبه مورخ 99/08/20

2- نام و نشانى مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتى کشــاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه 
روبروى خیابان پنجم

3- هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 500/000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت انجام مى گیرد.

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز سه شنبه مورخ 99/08/20 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه 
مورخ 99/08/27

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد، بارگزارى در سامانه به صورت pdf: تا ساعت 18 روز شنبه 99/09/08
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 60 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 99/09/09 ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان مى باشد.
7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 4/434/725/000 ریال مى باشد که به دو صورت ضمانت نامه 
بانکى و یا فیش واریزى به شماره حساب شــباى IR 870100004001039706374385 نزد بانک مرکزى از طریق 

دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکترى 936263500100000000000000000061  قابل ارائه مى باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در مزایده (الف) عالوه بر 
بارگذارى در سامانه، مى بایستى به صورت فیزیکى و در پاکت دربســته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
شنبه 99/09/08 به حراست/ دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود.
9- شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه (قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مورخ 22 دى ماه 1377) 

منع قانونى دارد.
* متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادى، از ملک موضوع مزایده از ساعت 9 صبح لغایت 

14 (در روزهاى ادارى از تاریخ 99/08/21 الى 99/09/05) بازدید نمایند.
ضمناً  جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 37811070- 031 به آدرس اینترنتى شرکت 

www.assc.ir و آدرس پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
- شماره تماس پشتیبانى سامانه: 41934- 031 (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

استان اصفهان به شماره 09132074427)

فروش یک قطعه از امالك شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

آگهى ارزیابى کیفى پیمانکاران
شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مصوب مجلس شوراى اسالمى 
مورخ 83/11/17 و مطابق آئین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات، عملیات اجرایى مشروحه 

ذیل را از محل صندوق سازگارى با کم آبى استاندارى و از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
موضوع پروژه: پروژه آزادسازى مسیر و احداث شبکه مدرن حدفاصل سد چم آسمان و نکوآباد

کارفرما: شرکت آب منطقه اى اصفهان
مشاور: مهندسین مشاور ژرف آب تدبیر

مدت اجرا: 7 ماه
برآورد پروژه: برآورد بر اساس فهرست بهاى آبیارى زهکشى سال 99 و فهرست راه و باند سال  99 و فهرست 

ابنیه سال 99 برابر 160/000/000/000 ریال مى باشد.
دارا بودن گواهینامه تشخیص صالحیت معتبر با حداقل پایه 5 رشته آب

بدین منظور از تمامى شرکت هاى پیمانکارى واجد شرایط که داراى ســوابق مرتبط و داراى ظرفیت آزاد 
مى باشند، دعوت به عمل مى آید جهت تهیه اسناد ارزیابى به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نموده و 
پس از تکمیل اسناد حداکثر دو هفته پس از تاریخ نوبت دوم این آگهى اسناد را به همراه مستندات الزم در 

سامانه ستاد (www.setadiran.ir) بارگذارى نمایند.

چاپ دوم

م.الف:1040884

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى همراه با ارزیابى کیفى (فشرده) 
شماره 99/428

مجتمع طالى موته در نظر دارد "احداث ساختمان مهمانسراى شماره 3 در مجتمع طالى موته (نوبت دوم)" 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2099001546000015 و با جزئیات 
مندرج در اســناد مناقصه و با تضمین شــرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 319/000/000 ریال 

(سیصد و نوزده میلیون ریال) به صورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) برگزار نماید.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1399/08/20

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 1399/08/29
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/09/15
- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/09/16

عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر 
ثبت نام 88969737 و 85193768- 021 و مرکــز  41934- 021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نوبت اول

م.الف:1041612
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معاون توســعه و تعمیم بیمه ســازمان تأمین اجتماعى 
گفت: امکان پوشش بیمه اى حتى با یک روز اشتغال در 

ماه فراهم شده است.
مجید حســن زاده در مورد جزئیات بخشــنامه تکمیل 
سوابق پرداخت حق بیمه به صورت بیمه اختیارى گفت: 
در این بخشنامه آن دسته از بیمه شدگان مورد تأکید قرار 
گرفته اند که ماهیت شغلیشان دائم نیست و به صورت 
پاره وقت کار مى کنند. کســانى که قصد تکمیل سابقه 
را دارند باید در زمان ارائه تقاضا، حداکثر 50 ســال سن 

داشته باشند.
وى با اشــاره به اینکه این امکان فراهم شده که هر فرد 

که حداقل یک روز در ماه اشتغال و بیمه پردازى داشته و 
مابقى ماه را بیکار است، بتواند باقى ماه را تکمیل و قرارداد 
بیمه اختیارى بابت کسر سابقه منعقد کند، گفت: نرخ حق 

بیمه براى این گروه 27 درصد است.
به گفته حسن زاده اساتید دانشگاه، معلمان، ورزشکاران، 
خبرنگاران و... افرادى هستند که مى توانند از این قانون 

براى بیمه شدن بهره مند شوند.
به گفته وى از زمانى که درخواســت آنها لحاظ مى شود 
جزو سوابقشان محسوب مى شود اما در خصوص سوابق 
گذشته این امر موضوعیتى ندارد و همچنین در خصوص 

ماه هاى صفر روز نیز خرید سابقه ماهیت ندارد.

نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى اظهار 
کرد:  با توجه به پایین آمدن نــرخ ارز، موج روانى ایجاد 
شده مبنى براینکه مصرف کنندگان اقدام به خرید نکنند، 
حدود 70 تا 80 درصد تقاضاى لوازم خانگى نسبت به ماه 

گذشته را کاهش داد.
محمد حسین اسالمیان در مورد تأثیر نرخ ارز روى لوازم 
خانگى گفت: کاهش نرخ ارز مقطعى اســت و توانسته 
تقاضاى بازار را کاهش دهد و االن کسى اقدام به خرید 
لوازم خانگى نمى کند. البته این شــرایط در مؤلفه هاى 
تولیدى هیچ تأثیرى نگذاشته، به همین دلیل قیمت هاى 
لوازم خانگى همان قیمت هاى ماه گذشــته است. وى 

افزود: با توجه به پایین آمــدن نرخ ارز، موج روانى ایجاد 
شده مبنى براینکه مصرف کنندگان اقدام به خرید نکنند، 
حدود 70 تا 80 درصد تقاضاى لوازم خانگى نسبت به ماه 

گذشته را کاهش داد.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى در مورد 
لوازم خانگى خارجى تصریح کرد: کاالهاى خارجى هم 
که روزانه به صورت قاچاق وارد ایران مى شود، با قیمت 
ارز ارتباط مســتقیم دارد. با پایین آمدن نرخ ارز، قیمت 
کاالى خارجى هم کاهش مى یابد که این میزان بین 10 
تا 20 درصد است. البته براى کاالى خارجى هم تقاضایى 

نیست چون مردم منتظر هستند باز هم ارزان تر شود.

امکان پوشش بیمه اى حتى با 
یک روز اشتغال در ماه

االن کسى اقدام به خرید
 لوازم خانگى نمى کند

یارانه امشب واریز مى شود
   تابنــاك | سازمان هدفمندســازى یارانه ها 
اعالم کرد:  یکصد و هفدهمین مرحله یارانه نقدى 
آبان ماه سال جارى به ازاى هر نفر 45 هزار و 500 
تومان ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 20 آبان 99 
(امشب) به حساب سرپرستان خانوار واریز مى شود 
و قابل برداشت خواهد بود. همچنین پنجمین قسط 
از اقساط تســهیالت قرض الحسنه یک میلیون 
تومانى از یارانه سرپرستان خانوار کسر خواهد شد.

آغاز بارندگى از فردا
   میزان | کارشناس سازمان هواشناسى گفت: 
روز چهارشنبه ســامانه فعالى از غرب وارد کشور 
مى شود و تقریبًا این ســامانه کل کشور را در بر 
مى گیرد، البته به جز جنوب و جنوب غرب بیشتر 
مناطق کشور در این هفته بارندگى دارند. گودرزى 
ادامه داد: پنج شنبه بارش ها در نیمه شمالى کشور 
کمتر و روز جمعه وارد جنوب کشور مى شود و تا 

پایان هفته این بارش ها ادامه دارد.

بام خوزستان سفید شد
   ایرنا | کوه کینو معروف به بام خوزســتان در 
بخش چلو شهرستان اندیکا در پى بارش نخستین 
برف پاییزى سفیدپوش شد. بخشدار چلو شهرستان 
اندیکا گفت: بخش چلو در میان کوه هاى سربه 
فلک کشیده قرار گرفته و برخى از ارتفاعات این 
بخش هر ساله در نیمه دوم آبان ماه با برف پاییزى 

سفیدپوش مى شود. 

ابتالى مدیرکل به کرونا 
   تســنیم | رضا کمالــى زرکانى، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان هرمزگان به کرونا 
مبتال شد. روابط عمومى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى این خبر را تأیید و اعالم کرد در روزهاى 
گذشته مدیرکل به ویروس کرونا مبتال شده است. 
البته حال عمومى وى مساعد است و فعًال براى 

گذران دوران قرنطینه در منزل حضور دارد.

قاچاق کاال معکوس شد!
   خبــر گــزارى صداوســیما | مدیرکل 
نظارت بر قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات گفت: 
برخالف سال هاى گذشــته، در هفت ماه ابتدایى 
امسال پرونده هاى قاچاق خروجى بیشتر از ورودى 
بوده است. ســید عبدالمجید اجتهادى گفت: در 
هفت ماه ابتدایى امسال در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته، به سبب شیوع بیمارى کرونا، شاهد 
کاهش 12 درصــدى پرونده هــاى ورودى به 

تعزیرات بودیم.

پایین ترین نرخ بارورى 
   ایرنا | بررســى نمودارهاى منتشــره مرکز 
آمار ایران، گویاى نزولى بودن میزان بارورى در 
هشت سال اخیر است که کمترین آن مربوط به 
سال گذشته با تولد 1/2 کودك بود. میزان بارورى 
در واقع تعداد فرزندانى است که یک زن در طول 
دوران بارورى خود (معموًال از 15 تا 49 سال سن) 

به دنیا مى آورد.

مقاصد اصلى کاال 
   فــارس | در هفت ماهه امســال کاالهاى 
ایرانى در میان کشــورهاى عراق، چین، امارات 
متحده عربى، ترکیه و افغانستان بیشترین طرفدار 
را داشــته اســت؛ با وجود این، صادرات به غیر از 
افغانستان با پنج کشور عراق، چین، امارات و ترکیه 
افت دارد. همچنین کشورهاى طرف واردات نیز 
در هفت ماهه امســال به ترتیــب ارزش واردات 
کشورهاى چین، امارات متحده عربى، ترکیه، هند 
و آلمان هستند. در این مدت واردات کاال از هند با 

افت 46 درصدى روبه رو شد.

کسى تماس نگرفته
   انتخــاب | ســخنگوى وزارت امور خارجه درباره 
اینکه آیا قبل و بعد از پیروزى «جو بایدن» تماســى با 
ایران گرفته شده، عنوان کرد: خیر. هنوز دولتى بر سر کار 
نیامده است و دولت آمریکا باید در دى ماه سر کار بیاید و 
بعد از آن براساس شرایط و محیط جدید تصمیمات خود 
را مى گیریم و اول باید ببینیم اقدامات دولت آمریکا به چه 
طرفى مى رود و اقدامات مهم است و نه حرف ها و پیام ها 

و گمانه زنى ها و تحلیل هاى رسانه اى و اندیشکده اى.

با فرزند آیت  ا... در 1400؟ 
   روزنامه اعتماد | کارگزاران سازندگى قطعاً در 
انتخابات ریاست جمهورى سال 1400 شرکت مى کنند. 
البته تنها کسى که تاکنون رسماً درباره آن صحبت شده، 
محسن هاشمى  رفسنجانى، رئیس فعلى شوراى شهر 
تهران اســت و جالب آنکه او نیز درحالى صراحتًا گفته 
تمایلى به کاندیداتورى براى ریاست  جمهورى ندارد که 
خود رئیس کمیته انتخابات این حزب در آستانه انتخابات 
ریاست جمهورى پیش رو اســت. هر چند حاال برخى 
ناظران مى گویند با پیروزى «بایدن» در آمریکا شاید نگاه 

فرزند ارشد آیت ا... هاشمى نیز تغییر کند.

مرده ها هم رأى مى دهند!
   کافه ســینما | پاى نیاکان بازیگران ســینما 
و ســلبریتى ها هــم در انتخابات ریاســت جمهورى 
عجیب وغریب این  دوره  آمریکا، به میان کشــیده شده 
اســت. «جولیانى»، وکیل «ترامپ» ادعا کرده که نام 
پدربزرگ درگذشته  «ویل اسمیت»، هنرپیشه و خواننده 
معروف و «جو فریزر»، بوکسور جنجالى و مشهور در میان 
رأى دهندگان فیالدلفیا در سال هاى اخیر دیده مى شود!

خیز انتخاباتى 
   برترین ها | حجت االسالم جلیل محبى، دبیر ستاد 
امر به معروف براى تشکیل ستاد انتخاباتى اش با دبیران 
ستادهاى استانى کشور جلساتى ترتیب داده و آنها را براى 
تبلیغات در سراسر کشور سازماندهى مى کند. همچنین 
با بدنه سازمان بسیج حقوقدانان کشور که سابقاً ریاست 
آن را به عهده داشته ارتباط گرفته تا از ظرفیت آنها نیز 
اســتفاده کند. جلیل محبى که نام دولت خود را دولت 
کارشناسان گذاشته مى کوشد با تشکیل شبکه گسترده 

از رقباى جوان سبقت بگیرد.

نخستین اقدام «بایدن»
   ایرنا | «جو بایدن» قرار اســت در نخســتین گام 
مقابله با شیوع ویروس کرونا از تمامى مسئوالن ایالتى 
در سراسر آمریکا بخواهد دستور العمل استفاده اجبارى 
از ماسک را در ایالت هاى خود به اجرا گذارند. البته وى با 
برخى از ایالت هایى که فرماندار جمهوریخواه دارند دراین 

زمینه با مقاومت و مشکل مواجه خواهد شد.

انتظار معجزه نداریم
   خبر فورى | عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام تأکید کرد: اختالفات بنیادین ایران و آمریکا باعث 
مى شود انتخابات این کشور تأثیرى بر کشورمان نداشته 
باشــد احمد توکلى  گفت: «ترامپ» یا «بایدن» فرقى 
نمى کند اما تکنیک هایى که ما استفاده مى کنیم بسیار 
مؤثر اســت. او تأکید کرد: ما ایرانیــان انتظار معجزه از 
بایدن نداریم، همانطور که انتظار سالمت روان از ترامپ 

نداشتیم.

انتقال قدرت در خم اول
   انتخــاب | مدیــر اداره خدمــات عمومى دولت 
«ترامپ» از نوشتن و امضاى نامه اى که به تیم بایدن 
اجازه مى دهد کار انتقال قدرت را به طور رسمى آغاز کند، 
امتناع کرده است. این کار به معناى اولین مورد تأخیر در 
انتقال قدرت در تاریخ مدرن آمریکا به استثناى انتخابات 

سال 2000 محسوب مى شود. 

خبرخوان

بعد از مســجل شــدن پیروزى «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهورى 
آمریکا، جمله سازى با «جو» در ایران رونق گرفته است! در ادامه چند تا از این 
اظهارنظرهاى «جو» محور را بخوانید تا بهتر متوجه شوید از چه حرف مى زنیم.
  کامبیز مهدى زاده، داماد رئیس جمهور و تحلیلگر مسائل سیاسى در یادداشتى 
با عنوان «معضل کشــور، جّو داخلى اســت نه جو بایدن خارجى» نوشت: ما 
نتوانسته ایم گره اقتصاد خود را  از نفت باز کنیم، باید غده سرطانى نفت را جراحى 

کنیم و هر جراحى درد و هزینه دارد. باید به سمت اقتصاد جایگزین یعنى اقتصاد 
فناورانه و بهره گیرى از فناورى ها و نوآورى ها حرکت کنیم. معضل اصلى کشور 

ما َجّو داخلى است، نه جو بایدن خارجى. 
  کاظم انبارلویى، مدیرمسئول روزنامه «رسالت» طى یادداشتى نوشت: هر 
کسى در کاخ سفید مستقر شود، پرچم مذاکره، امتیازگیرى و زیاده خواهى بیشتر 
را باال مى برد، بدون اینکه کمترین امتیازى بدهد. لذا اگر کســى در دستگاه 

دیپلماسى کشور یک «جو» عقل داشته باشــد، نباید امیدى به «جو» بایدن 
داشته باشد. تحریم همچنان روى میز آمریکاست، با آمدن و رفتن «دولت ها» 

از روى میز برداشته نمى شود.
  میثم مطیعى، مداح معروف با کنایه به عالقه مندان نتیجه انتخابات آمریکا در 
خصوص راه حل مشکالت کشور اظهارنظر کرد و نوشت: «به قول یکى از رفقا، 

مشکالت داخلى ایران یک جو همت مى خواهد، نه یک جو بایدن!»

جمله سازى مشاهیر با «جو»!

در پــى تعیین تکلیف قیمــت بلیــت هواپیما که طى 
هفته هاى گذشته روند بررسى آن طوالنى شده است، 
قیمت بلیت برخى پروازهــاى داخلى افزایش یافت در 
حالى که قرار بود تا مشخص شدن نتیجه جلسات این 
اتفاق نیافتد. در این میان عواملى مانند سودجویى برخى 
چارترکننده ها و سایت هاى فروش بلیت هواپیما و تبانى 

ایرالین ها براى باالبردن نرخ را مطرح کردند.
مقصود اســعدى ســامانى، دبیر انجمن شرکت هاى 
هواپیمایــى اظهــار کــرد: هماهنگى یــا تبانى بین 
شــرکت هاى هواپیمایى براى باالبردن قیمت بلیت 
هواپیما وجود ندارد و اگر نرخ بلیــت هواپیما در دامنه 
نرخى تعریف شده باال یا پایین بیاید طبیعى و مسبوق به 

سابقه بوده است.
وى با تأکید بر اینکه اگر ایرالینى قیمت بلیت هواپیما 
را از سقف مجاز تعیین شده باالتر فروخته باشد مرتکب 
تخلف شده و سازمان هواپیمایى مى تواند با او برخورد 
کند، افــزود: برخى رســانه ها اعالم کــرده بودند که 
ایرالین ها امسال هم ارز 4200 تومانى دولتى دریافت 
کرده اند در حالى که این مســئله به هیچ وجه صحت 
ندارد، چرا که از مرداد ماه سال 1397 تا کنون هیچ ارز 
4200 تومانى به شرکت هاى هواپیمایى تخصیص پیدا 

نکرده و اسناد و مدارك آن موجود است.

ایرالین ها تبانى نکرده اند
قیمت خودرو در حالى با ســقوط آزاد رو به رو شــده که 
بررسى ها نشــان مى دهد قیمت انواع خودرو حداقل ده 
میلیون تومان براى برخى خودروهاى خارجى در محدوده 
ده میلیارد تومان تا حتى دو میلیــارد تومان براى برخى 

خودروهاى خارجى کاهش یافته است.
کاشانى نسب، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران تأکید 
کرد: ریزش قیمت دالر، دالالن بازار خودرو را نقره داغ کرد 
و حاال کسانى که به امید قیمت هاى باالتر خودرو خریدند و 
سبب شدند خودرو کاالیى مصرفى نباشد و به ابزارى براى 

سرمایه گذارى تبدیل شود، باید آماده زیان بزرگ باشند.
او در جواب این پرسش که آیا حقیقت دارد پراید 111 به 
قیمت 90 میلیون تومان هم مشترى ندارد، گفت: بله این 
موضوع حقیقت دارد، بازار با افزایش قابل توجه فروشنده 

و کاهش عجیب خریدار روبه رو شده به طورى که کسى 
حاضر نیســت خودرویى را به قیمت 50 میلیون تومان 

ارزان تر از هفته قبل نیز بخرد.
وى با تأیید بر ادامه دار بودن روند ریزش گفت: به عنوان 
مثال قیمت خودروى 206 به 260 میلیون تومان رسیده 
بود اما حتى خریداران پیشنهاد 210 میلیون تومان را نیز 

نپذیرفتند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران با اشاره به اینکه 
سرمایه گذاران و کسانى که به قصد سرمایه گذارى وارد 
این بازار شدند، به ســرعت در حال خروج از بازار هستند، 
گفت: بى تردید در روزهاى آینده قیمت ها روندى ریزشى 
را تجربه مى کند و امروز مى توانم بگویم به واسطه نبود 

خرید و فروش در بازار، خودرو بى قیمت شد.

پراید 90 میلیونى هم بدون مشترى ماند 

عالقه مندان موسیقى مى دانند که نمایش ساز جزو خط 
قرمز تلویزیون است و شاید جز مواردى خاص نظیر پیانو 
نواختن علیرضا عصار در شــبکه یک یا نوازندگى پرواز 
هماى در شبکه 4 که این موارد هم عموماً در ویژه برنامه 

اعیاد بوده و شرایط خاصى داشته، تلویزیون ساز را نشان 
نمى دهد.

با این حال کاربران در فضاى مجازى نوشــته اند که به 
نظر مى رسد نمایش ساز فقط براى مخاطبان داخل ایران 
قدغن است و مخاطبان فارسى زبان خارج از ایران اجازه 
دارند سازها را از شــبکه جهانى «جام جم» که زیر نظر 

صداوسیماست ببینند!
به تازگى تصویرى از نوازندگى یک گروه محلى در شبکه 
جام جم دست به دست مى شودکه نشــان مى دهد دو 
خانم و یک آقاى نوازنده در حال نواختن موسیقى هستند 
و اجراى آنها به صورت زنده از شــبکه جام جم در حال 

پخش است.
برخى کاربران مى گویند شبکه جام جم پیش تر یک بار 
دیگر هم تصویر ساز را نشان داده است ولى پخش اجراى 
زنده خانم ها اتفاقى است که براى اولین بار رخ داده است.

نمایش ساز در تلویزیون
 و اجراى زنده 2 خانم نوازنده

بررسى جداول آمارى منتشر شــده توسط هفته نامه پیک 
سنجش در چهار سال اخیر نشان مى دهد عملکرد داوطلبان 
کنکور سراسرى در زبان فارسى وضعیت فاجعه بارى داشته 
است. بنا به این پژوهش، در ســال هاى 95 تا 98 عملکرد 
داوطلبان در زبان فارسى نه تنها بهبودى نداشته بلکه تعداد 
افراد داراى عملکــرد صفر یا منفى در ایــن درس افزایش 

یافته است!
از آنجایى که کنکور تنها آزمونى است که سالیانه در سطح 
ملى به سنجش تسلط دانش آموزان ایرانى به زبان فارسى 
مى پردازد، وضعیت عملکرد داوطلبان در این آزمون مى تواند 
نشانه اى هشدار دهنده براى وضعیت رو به افول زبان فارسى 
باشــد که نیازمند توجه فورى مســئوالن وزارت آموزش و 

پرورش و فرهنگستان زبان و ادب فارسى است.
بر این اساس فقط در سال گذشته جمعیت داوطلبانى که در 
فارسى عمومى عملکرد صفر یا منفى داشته اند در گروه علوم 
ریاضى و فنى معادل 22 درصد، در گروه علوم تجربى معادل 
17 درصد، در گروه علوم انسانى معادل 34 درصد و در گروه 

هنر معادل 25 درصد بوده است.
بررسى آمار منتشر شده سازمان سنجش آموزش کشور بیانگر 
وجود الگویى ثابت در عملکــرد 80 درصد داوطبان کنکور 
سراسرى در هر درس طى چهار سال اخیر است. مرور این آمار 

مى تواند تصویر واقع بینانه ترى از میزان سازگارى آموزش و 
پرورش با کنکور سراسرى را ترسیم و امکانى براى بررسى 

ادعاهاى طرح شده درباره کنکورى بار آمدن دانش آموزان را 
فراهم کند. بر اساس آمار، 80 درصد داوطلبان چه در دروس 

عمومى و چه در دروس اختصاصى غالباً عملکردى پایین تر از 
حد متوسط (50 درصد) داشته اند.

برآورد سازمان سنجش از عدد و رقم هاى کنکور سراسرى نشان مى دهد؛

دانشجویان آینده فارسى نمى دانند!

دبیر سندیکاى صنایع کنسرو ایران استفاده از پنبه در تولید 
تن ماهى توســط برخى کارخانجات تولیدى را به شدت 
تکذیب کرد و گفت: تولید تن ماهى در کشــور با نظارت 

دقیق دستگاه هاى ناظر انجام مى شود.
سید محمد میر رضوى در واکنش به فیلم کوتاهى که در 
برخى شبکه هاى اجتماعى منتشر شده و فردى با شستن 
تکه هاى تن ماهى با آب، ادعا مى کنــد که در تولید تن 
ماهى از پنبه استفاده شده و تقلب شده است، اظهار کرد: 
بنده هم این کلیپ را دیده ام و این مسئله را قویًا تکذیب 
مى کنم. متأسفانه مشخص نیست چه کسى این کلیپ را 
منتشر کرده و به اعتقاد ما اهداف این افراد آسیب زدن به 

صنعت تن ماهى کشور است.
میر رضوى افزود: در تولید برخى از تن ماهى ها، از مارلین 

ماهى (بادبان ماهى) استفاده مى شــود و این نکته روى 
قوطى تن ماهى نیز عنوان شــده اســت و در کلیپى که 
منتشر شده نیز از همین نوع ماهى براى تولید تن استفاده 

شده است.
وى ادامه داد: 80 درصد گوشت ماهى پروتئین است و باقى 
آن، پروتئین هاى میوفیبر اســت؛ مارلین ماهى نیز یک 
ماهى بسیار مغذى اســت و مشکلى براى مصرف کننده 
ندارد اما ضخامت بیشترى نسبت به سایر ماهیان تن دارد 
به همین دلیل قیمت پایین ترى هم دارد. آنچه در کلیپ 
مذکور به عنوان پنبه معرفى مى شــود، در واقع بخشى از 
بافت گوشــت مارلین ماهى اســت و اینگونه نیست که 
تولیدکننده با هدف تقلب، به جاى گوشت ماهى، پنبه را به 

ترکیب تن ماهى اضافه کرده باشد.

استفاده از پنبه در تولید ُتن ماهى تکذیب شد

معاون کل وزارت بهداشــت در خصــوص آخرین اخبار 
واکسن آنفلوآنزا و در دســترس بودن آن در داروخانه ها 
نیز عنوان کرد: بــه دلیل اعمال تحریم ها علیه کشــور 
ایران، پنــج میلیون واکســن خریدارى شــده آنفلوآنزا 
در یک فرودگاه بلوکه شــده اســت و نمى تــوان آن را 

ترخیص و به کشــور وارد کرد. ما هنــوز در داروخانه  ها 
واکســن آنفلوآنزا توزیــع نکرده  ایم و اگر واکســنى نیز 
در برخــى جاهــا موجود باشــد، مــورد اطمینــان ما 

نیست.
ایرج حریرچى اظهار کرد: مردم نباید نگران آنفلوآنزا باشند 

چون با رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى میزان ابتال به 
آنفلوآنزا کاهش پیدا خواهد کرد. عالوه بر آن در بسیارى 
از کشورهایى که فصل زمستان در آنها تمام شده، میزان 
ابتال به آنفلوآنزا با رعایت دســتورالعمل هاى کرونا، 95 

درصد کاهش پیدا کرده است.

5 میلیون
 واکسن آنفلوآنزا 
بلوکه شده است
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کتابخانه مرکزى 
مرمت مى شود

مدیر منطقـه 3 شـهردارى اصفهـان گفت: بـا مرمت 
کتابخانه مرکزى، مخـزن کتاب هـاى نفیس و خطى 
از زیر زمین نمناك به طبقـات فوقانى انتقال مى یابد و 
مسائل ایمنى لحاظ خواهد شد. حسـین کارگر با اشاره 
به هزینه 55 میلیارد ریالى ساماندهى کتابخانه مرکزى، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه برخى از فضاهاى کتابخانه 
مرکزى با کاربرى تعریف شده سنخیت نداشته و باعث 
مى شـد سـالمت کتاب هاى نفیس و خطى موجود در 
کتابخانه بـه خطر بیافتـد، عملیات عمرانى در دسـتور 

کار قرار گرفت. 

تعویق آزمون استخدامى
روابط عمومى شرکت ذوب آهن با صدور اطالعیه اى
 اعالم کرد: با توجه به وضعیت بحرانى ابتال به بیمارى 
کرونـا در اصفهـان و محدودیت هـاى اعمال شـده در 
خصوص مسافرت هاى برون شـهرى براى داوطلبان 
غیربومـى و همچنیـن عـدم صـدور مجـوز برگزارى 
آزمون توسـط مراجع ذیصالح، برگـزارى آزمون نیرو 
(استخدامى) شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان تا اطالع 
ثانوى به تعویق مى افتـد و پس از صـدور مجوز، زمان 
برگزارى آزمون از طریق سامانه ثبت نام اطالع رسانى 

خواهد شد. 

مراکز مخابراتى، آماده 
تغییرات ساختارى

 سرپرست مخابرات اصفهان در بازدید سرزده از مرکز 
مخابراتى شـهید چمران شـهر اصفهان گفـت: مراکز 
مخابراتى باید از تمام توان خود در راستاى تحقق اهداف 
مخابرات منطقه استفاده کنند. ناصر مشایخى با اشاره 
به پتانسـیل کارى موجود در مراکز اظهـار کرد: مراکز 
مخابراتى از لحاظ وجـود نیروهاى متخصص و متعهد 
غنى بوده و از هر لحاظ آماده تغییرات ساختارى هستند. 
وى افزود: در جریان بازدیدهاى اخیر با بررسى میدانى 
فرایند هاى فنى و ادارى مراکز متوجه وجود ساختارهاى 
غلط عملکـردى در برخى از این فرایندها شـدیم که با 
پیگیرى حـوزه هاى مربوطـه در پى تصحیـح و بهبود 

آنها هستیم.

عملیات توسعه شبکه آب 
به گزارش روابـط عمومى آبفـا منطقه یـک، عملیات 
توسعه شبکه آب خیابان ولیعصر، مجاور خیابان خواجه 
نظام به طول 25 متر انجام شـد. الزم به توضیح است، 
این عملیات در مدت یک روز توسط پیمانکار و با نظارت 
اداره توسـعه و بهره بردارى آب آبفا منطقه یک، با لوله 

پلى اتیلن 110 میلیمتر انجام گرفت.

پاسخگویى مالیاتى 
اداره روابط عمومى امور مالیاتى اصفهان اقدام به ایجاد 
ارتباط دوسـویه از طریـق مرکز ارتبـاط مردمى 1526 
نموده و هر هفته روزهاى پنج شـنبه یکى از مسئوالن 
مالیاتى اسـتان با حضور در مرکز ارتباط مردمى 1526 
پاسـخگوى مؤدیان مالیاتى خواهند بود. بر این اساس 
روز 22 آبان ماه معاون حسابرسـى مالیاتى اصفهان از 
سـاعت 10 لغایت 11 در مرکز ارتباط مردمى اداره کل 
امور مالیاتى اسـتان اصفهان حضور یافته و به صورت 

مستقیم پاسخگوى مؤدیان مالیاتى خواهد بود. 

معدن انارك حادثه آفرید
رئیس جمعیت هالل احمر شهرسـتان نایین با اشـاره 
به  وقـوع حادثـه کارگاهى در یکـى از معـادن انارك، 
اظهارکرد: روز یک شنبه و به دنبال اعالم حادثه از طریق 
مرکز ارتباطات و فرماندهى عملیـات امدادى جمعیت 
هالل احمر اصفهان، نجاتگران پایـگاه امداد و نجات 
بین شهرى انارك با خودروهاى امدادى و عملیاتى به 
استعداد یک تیم سه نفره به محل حادثه اعزام شدند اما 
با پیکر بى جان کارگر مواجه شدند. این عملیات امدادى 
که در ارتفاع 20 مترى و بیش از یک ساعت ادامه داشت 
با رهاسازى جسد کارگر شرکت معدنى از داخل پره هاى 

حلزونى اسکرو (انتقال مواد معدنى مس ) همراه بود.

خبر

مدیرآبفا قهجاورستان گفت: در سه ماهه دوم سال جارى 
ده فقره انشــعاب غیرمجاز در منطقه قهجاورســتان با 

کاربرى باغ ویال کشف شده است. 
محمدرضا گل محمدى اعالم کرد: با شناسایى این تعداد 
انشعابات غیر مجاز، از هدر رفت 5000 مترمکعب آب در 
ماه جلوگیرى به عمل مى آید. وى با اشــاره به کاهش 
هدر رفت آب در منطقه خاطرنشــان کرد: در نظر گرفته 
شده هدر رفت آب در قهجاورستان و 20 روستاى تحت 
پوشش آن به حداقل ممکن کاهش یابد و در این راستا از 
ابتداى سال جارى تاکنون 5 کیلومتر اصالح شبکه هاى 
فرسوده آب، اصالح 115 فقره انشعاب آب و تعویض 140 

کنتور خراب در دستور کار قرار گرفت.
مدیر آبفا قهجاورستان با بیان اینکه 3230 فقره انشعاب 
در شهر قهجاورســتان به متقاضیان واگذار شده است، 
عنوان کرد: 11 هزار نفر جمعیت شهرى تحت پوشش آبفا 
قهجاورستان است و 12 هزار نفر جمعیت در 20 روستا نیز 

از خدمات آبفا قهجاورستان بهره مند هستند.
وى با اشاره به آبرسانى به مجتمع روستایى هفت شویه 
اظهار کرد: به منظور رفع مشکل افت فشار آب به شش 
روستا در مجتمع هفت شــویه، اجراى پروژه انتقال آب 
از خط قه جاورســتان به روســتاى جل مــرز عملیاتى

شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اصفهان گفت: با 
تدوین برنامه پنج ساله حوزه فرهنگ و هنر استان و ارائه 
آن تا پایان آبان ماه به وزارتخانه و در صورت تصویب، 

این برنامه در استان عملیاتى خواهد شد.
حجت االسالم رمضانعلى معتمدى در گفتگو با «ایرنا» 
افزود: محورهاى این برنامه پنج ساله در راستاى رسانه، 
قرآن، مساجد و فرهنگ و هنر است که زیر شاخه هاى 
متعدد و گسترده اى را شامل مى شود. وى بیان کرد: براى 
اینکه با سیاستگذارى و برنامه ریزى حوزه فرهنگ و هنر 
را مدیریت کنیم بر آن شــدیم تا براى این حوزه برنامه 
ریزى مدون با مشارکت اصحاب فرهنگ و هنر داشته 

باشیم و براساس وضعیت موجود وضع مطلوب را براى 
پنج سال آینده این حوزه مشخص کردیم.

وى ادامه داد: برنامــه ریزى ها براى حــوزه فرهنگ 
و هنــر در دو بخش ســخت افزار و نرم افــزار صورت 
گرفته تا ببینیم داشته ها در استان و شهر به شهر به چه 
صورت است و براى پنج سال آینده باید به چه صورت

 باشد.
معتمدى،  حال حوزه فرهنگ و هنــر اصفهان را خوب 
ندانست و خاطرنشــان کرد: براى پویاتر شدن فرهنگ 
و هنر استان باید بخش خصوصى در کنار دولت همراه 

باشد.

برنامه 5 ساله فرهنگ و هنر 
عملیاتى مى شود

شناسایى 10 فقره انشعاب آب 
غیرمجاز در قهجاورستان 

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى اصفهان با اشاره 
به وضعیت بحرانى بیمارى کرونا در استان اصفهان 
اظهار کرد: 750 واحد مهدکودك زیر نظر بهزیستى 
اصفهان به طور موقت تا اطــالع ثانوى غیرفعال 
شــده اند؛ در آخر هفته جارى طبق نظر دانشــگاه 
علوم پزشکى اصفهان وضعیت بازگشایى مهدهاى 

کودك در استان اصفهان اعالم مى شود.
مجتبى ناجى افزود: چنانچه واحدهاى مهدکودك در 
استان اصفهان بازگشایى شوند با یک سوم ظرفیت 
خدمت رســانى خواهند کرد. وى با اشاره به اینکه 

مهدهاى کودك در استان اصفهان درگیر بیمارى 
کرونا نشده اند، تصریح کرد: نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشــته واحدهاى مهدکودك با 10 درصد 

ظرفیت فعال هستند.
ناجى بــه ضررهاى اقتصــادى کرونا بــه فعاالن 
حوزه کودك هم اشــاره اى کرد و گفت: 170 واحد 
مهدکودك زیر نظر اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهــان مرخصى یکســاله گرفتند تا مشــمول 
هزینه  هاى جارى و اجاره بها نشوند و با عادى شدن 

شرایط فعالیت خود را از سر بگیرند.

معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: به طور معمول از زمان کاشت 
تا برداشت و رسیدن به بازار شاهد وقفه اى کوتاه در 
توزیع محصول گوجه در بازار هستیم که این موجب 

کاهش عرضه و افزایش قیمت آن شده است.
اصغر رستمى در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به اینکه 
محصول گوجه اصفهان در شهریور ماه برداشت شد 
و برداشــت هاى دیگر این محصول به بهار موکول 
مى شود، گفت: البته بقیه اســتان ها در حال تولید 
گوجه هســتند که وارد بازار مى شود، اگرچه ممکن 

است شاهد وقفه از تولید تا توزیع محصول باشیم.
وى درباره گرانى گوجه در بــازار، توضیح داد: وقتى 

عرضه گوجه در بازار کــم و تقاضاى محصول باال 
باشد، طبیعتاً قیمت محصول افزایش مى یابد و کمبود 

عرضه صرفاً  به دلیل رسیدن مراحل تولید است.
وى درباره اینکه چرا همچنان کشــاورزان اصفهان 
بر کشــت گلخانه اى چنین محصوالتى مقاومت 
مى کنند، اظهار کرد: توسعه کشت هاى گلخانه اى 
و انتقال بخشى از تولید سبزى و صیفى از فضاى باز 

به فضاى گلخانه اى در دستور کار استان قرار دارد.
رستمى ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر محصوالت 
گلخانه اى لوکس و جنبــه صادراتى دارد، همچنان 
نیاز به تولید سبزى و صیفى در فضاى بازار و سنتى 

داریم.

مدیر عامل سازمان قطار شــهرى اصفهان و حومه 
گفت: روز 22 بهمن ماه سال جارى عملیات حفارى 
جبهه غربى خط دوم قطار شــهرى توسط قرارگاه 
خاتم االنبیاء(ص) به عنوان پیمانکار این سازمان آغاز 
خواهد شد و امسال حفارى تا ایستگاه شهید خرازى را 
قبل از رسیدن دستگاه تى. بى. ام انجام خواهیم داد.

محمدرضا بنکدار با اشــاره به روند پیشرفت احداث 
خط 2 قطار شهرى اصفهان، اظهار کرد: از مجموع 
16 ایستگاه خط 2 قطار شهرى، طى سال گذشته و 
سال جارى 12 ایستگاه فعال شده است. اخیراً ایستگاه 
امام حســین (2) فعال و عملیات اجرایى آن توسط 

پیمانکار آغاز شده است.

بنکدار با بیان اینکه از جبهه شرقى دستگاه هاى حفار 
در دو باند 3  کیلومتــرى، 6 کیلومتر حفارى را انجام 
داده و وارد ایستگاه عمان سامانى شده است، اظهار 
کرد: هفته گذشته دســتگاه تى. بى. ام تونل غربى 
جبهه شمالى خط دوم قطار شهرى به سمت ایستگاه 
الله حرکت کرد و تا قبل از پایان سال به این ایستگاه 

که در مجاورت پارك الله واقع شده، خواهد رسید.
وى خاطرنشــان کرد: بخش اعظمــى از عملیات 
عمرانى ایســتگاه الله انجام و تنها بخش کوچکى 
از آزادســازى براى ایجاد رمپ ورودى باقى مانده 
است تا تى. بى. ام غربى جبهه شرقى خط دوم وارد 

ایستگاه الله شود.

جمعى از کشاورزان روز دوشنبه با حضور در روستاى 
«وجاره» برآن شمالى واقع در شرق اصفهان ضمن 
بیان بخشــى از مطالبات خود، تأمیــن حقابه ها از 

رودخانه زاینده رود را خواستار شدند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى شهرستان 
اصفهان در این ارتباط در گفتگو با «ایرنا» شــمار 
کشــاورزان حاضر در این اجتمــاع را بالغ بر 5000 
نفر اعالم کــرد و اظهار کرد: جمــع حاضر توقف 
برداشــت هاى غیرقانونى از منابع آبــى مرتبط با 
زاینده رود را مطالبه کردند و از سوى دیگر خواهان 

تخصیص حقابه ها هستند.
حســین محمدرضایى با بیــان اینکــه مطالبات 
کشــاورزان در قالب بیانیه و ســخنرانى مطرح شد 
ادامه داد: پیش تر مقرر شده بود که وزارت نیرو پس 
از راه اندازى تونل هاى سوم کوهرنگ و بهشت آباد 
به دیگر استان هاى کشور  و بخش ها اجازه برداشت 
آب از زاینده رود را بدهد اما سال هاســت که بدون 
راه اندازى ایــن طرح ها، اجازه برداشــت از محل 

حقابه هاى ما به آنها داده شده است.
وى با بیان اینکه کشاورزان خواســتار جمع آورى 
کلیه پمپاژها و قطع برداشــت حقابه ها از زاینده رود 
هســتند تصریح کرد: به ناچار و براى امکان ادامه 
زندگى و اشــتغال و معاش خود از هم اکنون برنامه 
ریزى حرکت جمعى به دنبال رودخانه و جمع آورى 
پمپاژهــاى صنایع اصفهان و اســتان هاى دیگر را 

شروع مى کنیم. 
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى شهرستان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: درخواســت تشــکیل 
کارگروه ویژه اجراى مصوبات شــوراى عالى آب و 
دیگر مصوبات و قوانین مرتبــط آب و زاینده رود در 
استان بخش دیگرى از خواسته هاى کشاورزان بود. 
محمدرضایى گفت: کشاورزان همچنین از نمایندگان 
نظام صنفى کشاورزى شهرستان و استان خواستند 
که مطالبات را پیگیرى و نتایج اقدامات را تا دوشنبه 

هفته آینده (26 آبان) اعالم کنند.
تجمع یاد شده تا حوالى ظهر دوشنبه ادامه داشت.

مسئول کمیســیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان 
با بیان اینکه نرخ گذارى جدید نان باعث مى شــود تا 
نانوا توان اســتخدام نیروى جدید داشته باشد، تصریح 
کرد: رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى در نانوایى ها 
مستلزم استخدام یک یا دو نفر نیروى جدید در نانوایى 
است که با توجه به عقب افتادگى نرخ نان، این موضوع 
تاکنون امکانپذیر نبود، البتــه افزایش نرخ نان موجب 

تحولى در رفع این مشکل شده است.
محمدرضا خواجه با بیان اینکه با افزایش نرخ نان، این 
ایراد به نانوایان وارد اســت، گفت: بازرسان اتحادیه و 

بازرسى اتاق اصناف باید در ابتدا این موضوع را به صورت 
شفاهى به صاحبان نانوایى ها گوشــزد کنند تا بتوانیم 
شیوع کرونا را از این مسیر کنترل کنیم. وى با بیان اینکه 
بیشترین تخلف نانوایان در شرایط فعلى کرونا، مربوط 
به فروش نان است، تأکید کرد: بیشترین گزارش ها از 
این ناحیه است که فردى که به مشتریان نان مى دهد، 
همزمان پول و یا کارت را جابه جا مى کند و این احتمال 
انتقال ویروس کرونا را افزایش مى دهد. از سوى دیگر 
برخى مردم در رعایت فاصله اجتماعى در پشــت میز 
نانوایى ها کوتاهى مى کنند و اصرار به تجمع و رعایت 

نکردن این فاصله دارند.
وى پیشــنهاد کرد: براى حل این مشکل، نانوایان مى 
توانند سیستم شماره دهى  به مشتریان خود را فعال کنند.

خواجه با بیان اینکه وزارت بهداشت پیش از شیوع کرونا 
در کشور طى آمارى اعالم کرد که نانوایان از نظر رعایت 
موارد بهداشتى 70 درصد عقب تر از بقیه اصناف هستند، 
گفت: بخشى از این تخلفات و عقب افتادگى ها به این 
دلیل است که طى سال هاى گذشته بدون هیچ بررسى 
و تخصصى به هر فردى مجوز و پروانــه نانوایى داده

 شد.

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: 
تمام آموزشگاه هاى آزاد را به استفاده از فضاى مجازى و 
شیوه هاى نوین آموزشى همچون آموزش هاى تلفیقى 

دوگانه و آموزش مجازى ترغیب کرده ایم.
آرش اخوان طبسى، تعداد آموزشگاه هاى فعال استان 
اصفهان را حدود 1250 آموزشگاه اعالم و اظهار کرد: 
در ماه هاى اخیــر و با توجه به شــیوع ویروس کرونا و 
تعطیلى هاى پــى در پى در اثر این ویروس بســیارى 
از این واحدهاى صنفى دچار مشــکل شــده اند و البته 
در این میان واحدهاى اندکى نیــز تهدید پیش آمده را 

به فرصت تبدیل کرده و ســعى کردند از آن اســتفاده
 کنند.

وى تصریح کرد: مصوبه کلى ســتاد کروناى اســتان 
به این صورت اســت که هر زمان شــرایط هر کدام از 
شهرستان هاى استان به وضعیت قرمز کرونایى برسد، 

تمام کالس هاى حضورى تعطیل مى شود.
اخوان با تأکید بر اینکه هیچ آموزشگاهى تعطیل نیست، 
بلکه همه را به استفاده از شیوه هاى نوین آموزش و کار 
در فضاى مجازى ترغیب کرده ایم، خاطرنشــان کرد: 
به عقیده ما هیچ آموزشگاهى در شــرایط حال حاضر 

نباید تعطیل باشــد، بلکه باید در بستر فضاى مجازى 
آموزش هاى خود را دنبال کرده و چرخه فعالیت خود را 

متوقف نکنند.
مدیرکل آموزش فنــى و حرفه اى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه از یک ســو کرونا فعالً  ادامه دارد و از سویى 
دیگر آموزش نیاز جامعه اســت، اضافه کــرد: معتقدم 
آموزشگاه هایى که به سمت استفاده از شیوه هاى نوین 
آموزشى حرکت کرده اند، در دوران کرونا موفق بوده اند، 
چراکه استفاده از شیوه هاى سنتى منسوخ شده و دیر یا 

زود رو به نابودى است.

مهدهاى کودك تا اطالع ثانوى تعطیل است

دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگى در اصفهان

آغاز حفارى جبهه غربى خط 2 مترو از 22 بهمن 

کشاورزان شرق  اصفهان 
خواهان تحقق مطالبات خود شدند

نانوایان از نظر رعایت بهداشت، عقب تر از بقیه اصناف هستند

آموزشگاه هاى آزاد از شیوه هاى نوین آموزش استفاده کنند

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان با اعالم اینکه 
از ابتداى امســال تا 17 آبان ماه، بیش از 16 هزار و 539 
فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتى استان رسیدگى 
و مختومه شده است گفت: متخلفان اقتصادى در استان 
طى این مدت به پرداخت بیش از 206 میلیارد تومان در 

حق صندوق دولت محکوم شدند.
غالمرضا صالحى در نشســتى با خبرنگاران با اشاره به 
تشــکیل کمیســیون هماهنگى تعزیرات حکومتى در 
استاندارى اصفهان، اظهار کرد: در این کمیسیون مقرر شد 
گشت مشترك ادارات کنترل و تنظیم بازار مثل سازمان 
صمت، اداره کل تعزیرات حکومتى، اتاق اصناف، نماینده 
دادســتان، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
بسیج به طور روزانه فعالیت هاى سطح بازار را رصد کنند 
تا در صورت مشاهده تخلف در کوتاه ترین زمان ممکن 
به پرونده ها رسیدگى و اشد مجازات نسبت به متخلفان 

اعمال شود.
وى با بیان اینکه دو شــاخص مهم براى ما رسیدگى به 
تخلف در کوتاه ترین زمان و اعمال اشد مجازات نسبت 
به متخلفان اســت، افزود: گشــت هاى روزانه در سطح 
شهرستان هاى استان نیز فعالیت دارند و فعالیت واحدهاى 

صنفى را کنترل و نظارت مى کنند، ضمن اینکه اولویت 
گشت هاى مشترك، کاالهاى اساسى در سبد خانوار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان با اعالم اینکه 
از ابتداى امسال تا 17 آبان ماه، 15 هزار و 842 فقره پرونده 
به شعب تعزیرات حکومتى استان واصل شد، گفت: طى 
این مدت بیش از 16 هزار و 539 فقره پرونده رســیدگى 
و مختومه شده است، یعنى بخشــى از پرونده هاى سال 

گذشته هم رسیدگى و مختومه شده  است.
به گفته وى، طى این مدت متخلفان اقتصادى در استان 
اصفهان به پرداخت بیــش از 206 میلیارد تومان در حق 

صندوق دولت محکوم شدند.
صالحى با اعالم اینکه طى این مدت گرانفروشى در صدر 
تخلفات بوده است، افزود: بعد از آن، عدم درج قیمت، عدم 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى، عدم ارائه فاکتور خرید، 
عدم صدور فاکتور، تقلب و قاچاق کاال بیشترین تخلفات 

بوده است.
وى در ادامه به مهمترین پرونده هاى رســیدگى شــده 
از ابتداى امســال تاکنون اشــاره و اضافه کــرد: پرونده 
تخلف گرانفروشى سه شرکت لبنیاتى از جمله مهمترین 
پرونده ها بود که به اتهام گرانفروشى به پرداخت 27 میلیارد 

تومان در حــق صندوق دولت محکوم شــدند. مدیرکل 
تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان از رسیدگى به اتهام 
دو مدرسه غیرانتفاعى به دلیل اخذ مبلغ اضافه از اولیاى
 دانش آموزان خبر داد و گفــت: این متخلفان به پرداخت 
بیش از 550 میلیــون تومان در حق صنــدوق دولت و 

بازگرداندن 36 میلیون به شاکیان محکوم شدند.
وى همچنین به رسیدگى به پرونده اى در خصوص قاچاق 
چوب درخت بلوط در جنگل هاى زاگرس و حمل به سمت 
اصفهان اشاره و اظهار کرد: این متخلفان نیز به پرداخت 
هفت میلیارد و 700 میلیون تومان در حق صندوق دولت 

عالوه بر ضبط چوب ها محکوم شدند.
صالحى با اعالم اینکه در سه فقره پرونده، متخلفان احتکار 
لوازم خانگى به پنج  میلیارد و 800 میلیون تومان جریمه 
محکوم شدند، افزود: دو فقره پرونده گرانفروشى مرغ گرم 
از سوى کشــتارگاه ها نزدیک به 9 میلیارد تومان جریمه 

محکوم شدند.
صالحى خاطرنشــان کرد: هــم اکنون پرونــده احتکار
 30 تن روغن در اداره تعزیرات حکومتى نجف آباد مطرح 
و در حال رسیدگى اســت و به زودى بازار از روغن اشباع 

مى شود.

مهمترین پرونده هاى تعزیراتى
 در اصفهان

از ابتداى سال تا 17 آبان متخلفان اقتصادى  به پرداخت 206 میلیارد تومان محکوم شده اند
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«آلن دلون» هشتم نوامبر(18 آبان) امسال 85 ساله شد.
«آلن دلون» از جمله چهره هاى معروف سینماى فرانسه بود که در دهه هاى 
60 و 70 میالدى شهرتى جهانى کسب کرد. نام او بیش از همه با فیلم هاى 

جنایى و دراماتیک پیوند خورده است.
 ســال 1957 آلن دلون همراه گروهى از دوســتانش به جشــنواره جهانى 
فیلم کن رفت. آنجا توجه کارگزار «راك هادســن»، «هنرى ویلسون» را 
جلب کرد. ویلسون به عنوان استعدادیاب براى تهیه کننده مشهور هالیوود 
«دیوید.ا.ســلزنیک» کار مى کرد. چند روز بعد دلون به شــهر رم رفت تا با 
سلزنیک مالقات کند. سلزنیک قراردادى هفت ساله همراه با یادگیرى زبان 
انگلیسى به او پیشنهاد داد. دلون نتوانست تصمیم بگیرد به هالیوود برود. به 
پاریس برگشــت او را به «ایو الگره» معرفى کردند. کم کم دلون مجاب شد 
که بهتر است ماهى بزرگ در برکه کوچکى باشد تا ماهى کوچک در آب هاى 

خروشان هالیوود. چند ماه بعد او براى ایو الگره در «وقتى زنى دخالت مى کند» 
(1957) مقابل دوربین رفت.

در سال 1970 و پس از 13 سال حضور در عرصه سینما او با بهترین کارگردانان 
اروپا همکارى کرده بود از جمله «رنه کلمان» (ظهر بنفش)؛ «میکل آنجلو 
آنتونیونى»(کسوف) و لوکینو ویسکونتى(روکو و برادرانش و یوزپلنگ). وقتى 
همان سال از او پرسیدند، فیلمساز محبوبت کیست؟ پاسخ داد: «ویسکونتى، 

به دلیل درك شخصى اش.»
لوکینو ویسکونتى یکى از دوستان نزدیک آلن دلون بود. آلن دلون بیش از هر 
بازیگرى از «جان گارفیلد» در عرصه جهانى تأثیر گرفته بود و الگویش بود. 
دلون عقیده داشت که او ده ســال قبل از بقیه بازیگران یکسرى نقش ها را 

بازى کرده.
چند سال بعد «ژان پییر-ملویل»، «سامورایى» را با حضور آلن دلون ساخت. 

یکى از بهترین فیلم هاى هر دو. ملویل در مصاحبه اى با مجله «ســایت اند 
ساوند» گفته بود: «من "ســامورایى" را براى دلون نوشتم. در زمان نوشتن 
فیلمنامه او در ذهنم و الهام بخش من بود. آلن دلون در سامورایى بى نظیر است. 
او بازیگرى برجسته و بى نهایت حرفه ایى است. من دوست ندارم شخصیت ها 
را به واسطه تیک هایشان توضیح بدهم. گرچه آلن دلون دو مورد از تیک هاى 
من را براى سامورایى کپى کرد. ژســت لمس لبه کاله با دوانگشت و نحوه 

بستن ساعت روى مچ دست راست.»
آلن دلون در طول چندین دهه فعالیت هنرى و سینمایى خود در بیش از 80 اثر 
نقش آفرینى کرد. جایزه سزار (1985)، بامبى (1987)، خرس طالیى برلیناله 
(1995) و دوربین طالیى (1998) به پاس یک عمر فعالیت هنرى  از افتخاراتى 
است که در کارنامه او به ثبت رسیده اســت. دلون در سال 2012 نیز جایزه 
فستیوال معروف لوکارنو را بخاطر یک عمر فعالیت سینمایى اش دریافت کرد.

سامورایى تنها

جابر قاســمعلى، فیلمنامه نویس و منتقد در گفتگو 
با خبرنــگار رادیــو و تلویزیون صبا دربــاره آخرین 
فعالیت هاى خود در عرصه نویسندگى بیان کرد: چند 
سالى است که مشغول نگارش سریالى 100 قسمتى 

با نام موقت «صد سال تنهایى» هستم.
وى ادامه داد: این مجموعه کــه تهیه کنندگى آن را 
محمد مسعود برعهده دارد، یک ملودرام و شخصیت 
اصلى آن یک زن است. همچنین قصه این مجموعه 
از سال 1300 شمسى تا 1400 شمسى روایت مى شود.

این فیلمنامه نویس با اشاره به اینکه حدود 50 قسمت 
از مجموعه به نگارش درآمده است، عنوان کرد: فعًال 
در حال رایزنى با شوراى فیلم و سریال سیمافیلم براى 

اصالح و بازنویسى فیلمنامه هستیم.
قاسمعلى با بیان اینکه این مجموعه 

قرار بود در صورت فراهم شــدن 
شرایط سال گذشته وارد مرحله 
تولید شــود، اظهــار کرد: به 
واسطه فراهم نشدن شرایط 
این کار به تعویــق افتاد اما 
احتماًال این مجموعه ســال 

آینده وارد مرحله پیش 
تولید شود. تا 

آن مقطع من هم بخش عمده اى از کار را بنویسم 
و شاید حتى نگارش آن را به پایان برسانم.

وى تأکید کرد: البته صحبت هایى مطرح اســت 
که قصه را تا مقطع انقالب به پایان برســانیم که 
اگر این اتفاق بیافتد نــگارش این مجموعه زودتر 

به پایان مى رسد.
این فیلمنامه نویس در پاسخ به این پرسش که آیا این 
مجموعه برگرفته از کتاب «صد سال تنهایى» است 
یا نه، خاطرنشان کرد: این سریال ارتباطى با کتاب 
«صد سال تنهایى» نوشته «گابریل گارسیا مارکز» 
ندارد و من تنها به دلیل آنکه قصه ام صد قسمت است 
و صد سال به طول مى انجامد نام «صد سال تنهایى» 
را براى آن برگزیدم اما اگر قرار باشد قصه 
در مقطع انقــالب به پایان 
برسد احتمال نام سریال 
نیز تغییر خواهد کرد.

به گفته قاسمعلى، 
هنــوز کارگردانى 
ایــن  بــراى 
مجموعه انتخاب 

نشده است.

مهران غفوریــان، کارگردان و بازیگر ســینما و تلویزیون بــا حضور در برنامه «پشــت صحنه» رادیو تهــران گفت: هر 
هنرپیشه اى دوست دارد، همه نقش ها را بازى کند اما واقعیت این است که کمدى سخت تر از نقش هاى جدى و درام است. به 
نظرم خنداندن خیلى کار سخت ترى است. من هم به عنوان یک هنرپیشه دوست داشتم که خودم را در کار جدى هم محک 

بزنم. حاال اکثر کارهایى که پیشنهاد مى شود، جدى است و باید دید که چگونه مى شود.
وى اظهار کرد: االن متأسفانه به دلیل این بیمارى از کسانى که حرفى زده نمى شود، هنرمندان و اهالى سینما و تلویزیون 
هستند. هنرمندان نیز در این مدت ضرر کرده اند. در حال حاضر به دلیل به بیمارى کرونا مجوز ساخت نمى دهند و مردم 
نیز براى فیلم دیدن به سینماها نمى رود. باالخره این اهالى محترم سینما و تلویزیون چطور باید امرار معاش کنند؟ 
چطور باید زندگى کنند؟ ما هم جزو این جامعه و عضوى از آن هستیم و همه با هم متضرریم. امیدوارم که هرچه 

زودتر این بیمارى تمام شود و به فکر بچه هاى سینما و تلویزیون نیز باشیم.
این بازیگر درباره آخرین فعالیت هایش عنوان کرد: در فیلم «آهک زنده» به کارگردانى رامیار مشایى و تهیه 
کنندگى وحید فتحعلى، بازى مى کنم که فکر کنم آخر این ماه جلوى دوربین مى رود. این کار که فضاى 
بسیار قشنگ و کامًال جدى دارد براى جشنواره ســاخته و بخش هایى از آن در اطراف قم فیلمبردارى 
مى شود. در ســریال «خاتون» به کارگردانى تینا پاکروان نیز بازى مى کنم که براى شبکه نمایش 

خانگى است.
غفوریان درباره ساخت سریالى به کارگردانى خودش بیان کرد: سعید هوشیار نویسنده خوبى است و 
من سال هاست که با او کار مى کنم و دوست هستیم. او نوشتن یک طرح را به درخواست و سفارش 
على اسدزاده شروع کرد. این کار براى شبکه نمایش خانگى است و قرار است من آن را بسازم. این 
سریال که ماجرایى جدى و درام دارد و در دو فصل ساخته مى شود، فعًال در حال نگارش است و 

حداقل هفت هشت ماه نگارش آن زمان مى برد.
وى درباره حضورش در سریال «ماه تى تى» به کارگردانى داوود میرباقرى گفت: این سریال 
که به شدت خوب هم بود در عین ناباورى کًال متوقف شد و دیگر ادامه پیدا نکرد من هم دلیلش 

را نمى دانم.
بازیگر «خاتون» ادامه داد: چند وقت پیش داوود میرباقرى را سر صحنه سریال «سلمان فارسى» 
دیدم و خودشان به من گفتند که چقدر تغییر کرده ام. از نظر فیزیکى نظرشان بود و به من این 

گونه گفتند که یک نقش خیلى خوب دارم.

مهران غفوریان براى شبکه نمایش خانگى سریال مى سازد

در حالى که مراحل پیش تولید «دنیاى ژوراسیک: سلطنت» بیش از 
18 ماه پیش شروع شده بود، در حالى که دنیا در این فاصله با تغییرات 

زیادى روبه رو شد، سرانجام فیلمبردارى این فیلم به پایان رسید.
«یونیورسال» فیلمبردارى این فیلم را که با بودجه 165 میلیون دالرى 
ساخته مى شــود در اســتودیو پاین وود بریتانیا و پس از فیلمبردارى 
غیرقابل پیش بینى که با انجام 40 هزار تست کرونا انجام شد به پایان 
رساند. در این مسیر میلیون ها دالر صرف انجام پروتکل هاى کرونا 
براى بازیگران و گروه تولید و نگهدارى آنها براى ماه ها در شرایطى 

ایزوله شد.
«کالین ترورو»، کارگردان فیلم «شب» قبل از فیلمبردارى آخرین 
سکانس گفت: کلى احساس وجود دارد. این فیلم با حضور بازیگران 
قدیمى «ژوراسیک» و نیز ستارگان «دنیاى ژوراسیک» انجام شد. 

بازیگران تازه وارد و البته تعدادى دایناسور هم از دیگر شخصیت هاى 
فیلم بودند. ترورو در ادامه گفت: فکر نمى کنم بتوانم احساسم را بیان 
کنم. به یادماندنى بود. عوامل تولید و بازیگــران خیلى صبور بودند. 
تمامى تهیه کنندگان هر ساعت از شــب و روز کار کردند تا فیلم به 

بهترین شکل ممکن ساخته شود. همه اینها الهام بخش بود.
استودیوى «یونیورسال» تســهیالت خصوصى پزشکى براى همه 
عوامل فراهم کرد تا بتواند تولید را پیش ببرد. از 40 هزار تست کرونایى 
که انجام شد 25 صدم درصد مثبت شد که حدود 100 مورد مثبت بود. 
البته برخى از این موارد به اشــتباه مثبت دیده شد و برخى هم مبتال 

شدند که برخى از کارمندان از جمله آنها بودند.
استودیو یک منطقه سبز حفاظت شده براى فیلمبردارى در استودیوى 
«پاین وود» ایجاد کرد و دماى بدن عوامل و بازیگران هر روز اندازه 

گرفته شد. در هر ایستگاه، پزشکان، پرستاران و اتاق قرنطینه تهیه 
شده بود. 150 محل ضدعفونى دست و 60 سینک اضافه در سراسر 
استودیو نیز تهیه شد و تمیز کردن استودیو دو برابر معمول انجام شد و 

هر روز همه مکان ها و تجیهزات ضدعفونى شدند.
در مجموع بین شــش تا هشــت میلیون دالر براى انجام درســت 
پروتکل ها هزینه شد. عالوه بر همه اینها گروه تولید و بازیگران در 
هتلى در بریتانیا به صورت ایزولــه زندگى مى کردند تا با افراد بیرون 

هیچ ارتباطى وجود نداشته باشد.
کارگردان تأکید کرد این فیلم هم درباره این است که ما با هم مى توانیم 
به بقا ادامه دهیم. این پاندمى به ما آموخت براى محافظت از یکدیگر 
به نسل هاى مختلف نیاز داریم. به همین دلیل این فیلم فیلمى مناسب 

براى این دوران است.

کرونا در میان هنرمندان یکه تــازى مى کند و اخیراً دو 
خواننده معروف پاپ به این ویروس مبتال شده اند.

فرزاد فرزین و گرشا رضایى این دو خواننده موسیقى 
پاپ هســتند که به ویروس کرونا مبتال شدند و 
درحال حاضر در قرنطینه خانگى به سر مى برند. 

این دو در صفحات مجازى خود از درگیرى با 
کرونا خبر دادند.

این درحالى اســت که چندى پیش اجراى 
کنســرت هاى موســیقى برخى از این 
خوانندگان در جزیره کیش آغاز شــد اما 
به دلیل نگرانى هــا و اعتراضات پس از 
چند اجرا، نهایتًا با منع و تعطیلى اجبارى 

مواجه شدند.
احســان خواجه امیرى، رضــا بهرام، 
حامد همایون و رهــام هادیان از جمله 
خوانندگان دیگرى هســتند که پیش 
تر به کرونا مبتال شــده و این بیمارى را 

شکست داده اند.

فرزاد فرزین کرونا گرفت

باگذشت 20 روز از آبان ماه هنوز مشخص نیست برنامه 
«همرفیق» که قرار بود در آبان ماه از نماوا پخش شود، چه 

زمانى پیش روى مخاطبان قرار خواهد گرفت.
6 تیرماه بود که خبر آمد شــهاب حسینى بازیگر سینما 
و تلویزیون پس از 12 ســال دورى از اجرا قصد دارد با 
برنامه اى به نام «همرفیق» بــه عرصه اجرا بازگردد و 

کارگردانى این برنامه نیز برعهده خود اوست.
در آخرین خبر رسمى منتشر شده از این برنامه اعالم 
شده بود که این برنامه از آبان ماه به صورت هفتگى 
پخش خواهد شد اما با گذشت 20 روز از آبان ماه هنوز 
مشخص نیست که این برنامه چه زمانى پخش خواهد 
شد. همچنین هنوز نام این برنامه در سایت «نماوا» 
و در بخش «به زودى» گنجانده نشــده است و این 
نشــان مى دهد تاریخ دقیقى بــراى پخش در نظر 
گرفته نشده است. آخرین پست صفحه رسمى این 
برنامه در فضاى مجازى نیز مربوط به حدود 30 روز 
پیش است که از آغاز کمپین «#همرفیق_من» 
خبر داده بود. ناگفته نماند حضور سروش صحت به 
عنوان نویسنده در این برنامه که سال ها در سینما و تلویزیون 
قلم زده است و مخاطبان با کارهاى او خاطره دارند، در کنار شهاب حسینى کار متفاوتى را رقم خواهد زد 
و باید منتظر ماند و دید این برنامه در زمان پخش تا چه اندازه مى تواند مخاطبان را جذب کند. همچنین 
فعًال این برنامه تنها برنامه به اصطالح تاك شویى است که ضبط آن آغاز شده و قرار است از نماوا پخش 
شود. در این مدت گمانه زنى هایى درباره حضور برخى از بازیگران از جمله نوید محمدزاده شده است اما 
این خبرها به صورت رسمى از عوامل برنامه تأیید نشده اســت. «همرفیق» با اجرا و کارگردانى شهاب 

حسینى، نویسندگى ســروش صحت و تهیه کنندگى 
حسن خدادادى تولید مى شود و میزبان 

چهره هاى هنرى است.

برنامه «شــام ایرانى» به کارگردانى و تهیه کنندگى سعید 
ابوطالب به هشتمین فصل خود رسید و در این فصل میزبان 

بازیگران زن سینماى ایران بود.
فصل هشتم مسابقه «شــام ایرانى» با حضور چهار بانوى 
هنرمند سینماى ایران مقابل دوربین رفت و مریم امیرجاللى 
میزبان آخرین شب این مسابقه شــد. امیرجاللى با انتشار 
تصاویرى خبر از ضبط شــب آخر «شام ایرانى» در منزلش 
داد و نوشت: «"شام ایرانى" رو حتمًا ببینید و برام دعا کنید 

برنده بشم...»
مریم امیرجاللى، بهاره رهنما، فلور نظرى و شهرزاد کمال 
زاده چهار بانوى هنرمندى هستند که در فصل هشتم «شام 

ایرانى» به رقابت با یکدیگر مى پردازند.
بهاره رهنما اولین میزبان این فصل از «شام ایرانى» بود و 
میزبانى آخرین شب به مریم امیرجاللى رسید و دو بازیگر 
دیگر این فصل در شب هاى دوم و سوم میزبان مهمانانشان 
خواهند بود. در هر فصل از مسابقه «شــام ایرانى» که در 
چهار شب برگزار مى شود، چهار هنرمند به رقابت با یکدیگر 
مى پردازند و در شب آخر برنده این مسابقه با امتیازاتى که 

دوستانش به او داده اند مشخص خواهد شد.

چنگیز جلیلوند که به زودى در نقش اسقف سریال «سلمان 
فارسى» ظاهر خواهد شــد، در حال طى دوره درمان کرونا 

پاسخ سئوال ما را داد و گفت: حال دوبله واقعاً خوب نیست.
آخرین خبر از ساخت مجموعه تلویزیونى «سلمان فارسى» 
به بازگشــت گروه از شــهرك ســینمایى نور به سمنان 
برمى گردد. البته حضور علیرضا شجاع نورى بازیگر نقش 
اصلى سریال براى اولین بار جلوى دوربین داود میرباقرى 
و گمانه هایى که براى حضور چنگیز جلیلوند بازیگر نقش 
اسقف سریال، کماکان ادامه دارد از دیگر اخبار در این باره 
است.  تاکنون بازیگرانى همچون فرهاد اصالنى، محمدرضا 
هدایتى و چندى دیگر جلوى دوربین داود میرباقرى رفته اند 
و هنوز شــجاع نورى بازیگر نقش اصلى سریال «سلمان 
فارسى» جلوى دوربین حاضر نشده و به قولى هنوز فیلمنامه 

و سناریو به جایى نرسیده که نقش آفرینى او آغاز شود.
البته از گریم نقش اســقف با بازى چنگیــز جلیلوند دوبلور 
پیشکسوت هم رونمایى شده اما او هم هنوز جلوى دوربین 
نرفته است. گفته مى شود احتماًال اسقف «سلمان» هم براى 

اولین بار مقابل دوربین داود میرباقرى قرار بگیرد. 
چنگیز جلیلوند که به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بسترى 
است درباره حضورش در سریال «سلمان فارسى» تأکید کرد: 
سریال ایرانى است که اگر اصالت هایش حفظ شود کار خوبى 
از آب درخواهد آمد مثل کارهاى دیگر آقاى میرباقرى که 
ماندگار شدند. ابتالیم اجازه نداد در خدمت دوستان باشم و 

ان شاءا... به زودى این اتفاق خواهد افتاد.

آقاى دوبله در بیمارستان 
بسترى است

«شام ایرانى» به خانه 
بازیگر «خانه به دوش» رسید

پایان یکسال و نیم فیلمبردارى و ثبت یک رکورد

«دنیاى ژوراسیک 3» سرانجام ساخته شد

زمان پخش «همرفیق» هنوز مشخص نیست «100 سال تنهایى»؛ سریالى 100 قسمتى
 از تاریخ 100 ساله

مبرى ی ی ل ری مو ی ورى ىب یز لر
صالح وبازنویسى فیلمنامه هستیم.

سمعلى با بیان اینکه این مجموعه 
بود در صورت فراهم شــدن  ار

رایط سال گذشته وارد مرحله 
کرد: به  لید شــود، اظهــار
سطه فراهم نشدن شرایط 
ن کار به تعویــق افتاد اما 
تماًال این مجموعه ســال

نده وارد مرحله پیش
شود. تا  لید

ر ر م زی نبر برى ر
در مقطع انقــال
برسد احتمال
نیز تغییرخ
به گفته
هنــوز
بــراى
مجموع
نشده اس
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دارکو بیدوف:

صحنه به قدرى واضح بود
 که توضیح نمى خواهد

مهاجم ذوب آهن در مورد دو گلى که مقابل فوالد به ثمر رساند و همچنین 
تصمیم اشتباه داور مسابقه صحبت کرد.

ذوب آهن اصفهان توانست در هفته نخست لیگ برتر و در دیدار دشوارى 
که مقابل فوالد خوزستان داشت بازى یک بر صفر باخته را به برترى 2 بر 
یک تبدیل کند ولى در ثانیه هاى پایانى مسابقه اشتباه داور بازى در اعالم 
یک ضربه پنالتى به سود تیم اهوازى کار را به تساوى کشاند. هر دو گل ذوب 
آهن در این بازى را دارکو بیدوف، مهاجم صربستانى این تیم به ثمر رساند.

دارکو بیدوف در گفتگویى در خصوص شــرایط ذوب آهن و دیدار مقابل 
فوالد اظهار کرد: شرایط خوبى در تیم حاکم است و ما منتظر شروع لیگ 
بودیم و تمرینات خوبى انجام داده بودیــم. در مورد تقابل با فوالد هم باید 
بگویم همیشه اولین بازى ســخت ترین بازى است، خصوصًا براى ما که 
بازیکنان زیادى از جمع ما جدا شــدند و نفرات جدید آمدند و طبیعتًا براى 
هماهنگى نیاز به زمان بیشتر داریم و رفته رفته تیم بهترى خواهیم شد و 

ذوب آهِن بهتر از این را در مسابقات خواهید دید.
وى افزود: فوالد از تیم هاى خوب و قدرتمند لیگ برتر است. آنها اکثر نفرات 
خوب خودشان را حفظ کردند و بازیکنان جدیدى هم به خدمت گرفتند تا 

قدرتمندتر شوند. فراموش نکنید که آنها از تیم هاى 
خوب فصل گذشــته بودند و توانستند سهمیه 

آسیایى کسب کنند و تیمى نیســتند که به راحتى شکست بخورند ولى ما 
بازى خوبى مقابل آنها به نمایش گذاشتیم.

مهاجم ذوب آهن در مورد شرایط بازى هم گفت: ما نیمه اول کمى ضعیف 
و پر اشتباه ظاهر شدیم و یک گل زود هنگام هم روى غافلگیرى ما به ثمر 
رســید و از حریف عقب افتادیم ولى این موضوع باعث نشده انگیزه ما در 
ادامه کم شود و در نیمه دوم با هدف جبران وارد زمین شدیم و توانستیم دو 
گل به ثمر برسانیم و به بازى برگردیم و این مقابل تیمى انجام شد که نشان 

داده بود به سختى گل مى خورد.
بیدوف ادامه داد: اینکه ما توانستیم بازى باخته را مساوى کنیم و در زمان 
کمى آن را تبدیل به برترى 2 بر یک کنیم نشان از انگیزه باالى بازیکنان 
و ذهنیت خوب و قوى تیم ما دارد که به چیزى جز برد فکر نمى کرد و فقط 
براى همین منظور و هدف وارد زمین شده بود. ما فاصله چندانى با برد در 

این بازى نداشتیم و به نظرم مستحق 3 امتیاز بودیم.
وى در مورد پنالتى بحث برانگیز داور مســابقه در ثانیه هاى پایانى بازى 
گفت: متأســفانه همانطور که گفتم ما فاصله اى تا پیروزى نداشتیم و در 
انتظار ســوت پایان بازى بودیم که آن اتفاق افتاد. من هیچ وقت دوست 
ندارم در مورد داور مسابقه و تصمیماتش صحبت 
کنم و کًال عالقه اى به این کار ندارم ولى در 
مورد پنالتى همه چیز به قدرى واضح بود که 

نیازى به توضیح ندارد و همه دیدند که چه اتفاقى افتاد و حاال هم حرف زدن 
چیزى را درست نمى کند و مهم 2 امتیازى است که اجازه ندادند ما به دست 

بیاوریم. متأسفم که پیروزى را از دست دادیم.
مهاجم صربستانى ذوب آهن در مورد دو گلى که در این بازى به ثمر رساند 
هم عنوان کرد: یک مهاجم وظیفه اش گل زدن است و من هم خوشحالم 
که با زدن دو گل براى ذوب آهن توانستم بازیکن مفیدى براى تیم باشم 
ولى براى من همیشه مهم و در اولویت اول موفقیت و نتیجه گرفتن تیم 
است. اگر، هم تیمى من گل بزند و تیم برنده شود را ترجیح مى دهم به اینکه 
من گل بزنم ولى 3 امتیاز را به دست نیاوریم. به هر حال از اینکه دو گل زدم 

خوشحالم ولى ناراحتم که برخالف شایستگى مان پیروز نشدیم.
بیدوف در مورد اینکه او را از شــانس هاى اصلى آقاى گلى در این فصل 
رقابت ها مى دانند گفت: نمى توانم در این مورد صحبتى داشــته باشــم. 

انجام شده و هنوز 29 بازى دیگر مانده است تازه فقــط یک بازى 
و هزار و یک اتفاق نیافتــاده در پیش 
اســت و اصًال نمى خواهم فکرم را به 
این مسائل متمرکز کنم. همانطور که 
گفتم موفقیت ذوب آهن چیزى است 
که ذهنم را به آن مشغول مى کنم 

نه آقاى گل شدن.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن با ابراز تأسف دوباره از داورى دیدار تیمش مقابل فوالد 
گفت: تیم ما براى کامل شدن به سه بازیکن دیگر نیاز دارد.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در حالى در هفته نخست رقابت هاى لیگ برتر مقابل 
فوالد تن به تساوى 2-2 داد که گل مساوى فوالد با اشــتباه داور در اعالم ضربه 

پنالتى به سود فوالد در دقیقه 97 به دست آمد.
رحمان رضایى، سرمربى ذوب آهن در گفتگویى با ابراز تأسف دوباره از این قضاوت 
جنجالى اظهار کرد: فیلم این صحنــه را بارها دیده ام و هرچه بیشــتر این فیلم را 
مى بینیم بیشتر بابت اشتباه بزرگ داور که منجر به از دست رفتن 2 امتیاز خانگى ما 
شد افسوس مى خورم. این 2 امتیاز دیگر به ما باز نمى گردد و این یعنى ضایع شدن 

حق یک تیم. امیدوارم این آخرین اشتباه تأثیرگذار یک داور در لیگ بیستم باشد.
سرمربى ذوب آهن در خصوص غیبت نبى زاده هافبک میانى این تیم گفت: اگر براى 
غیبت یک بازیکن حرص مى خورم، دلیلش این است که ما با کمبود بازیکن مواجه 
هستیم. تیم ما آنقدر بازیکن ندارد که اگر یک بازیکنمان دو هفته دیرتر برسد مشکلى 

ایجاد نشود. ما به تک تک بازیکنان در همه بازى ها نیاز داریم.
وى با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در این بازى بیان کرد: عملکرد بازیکنان ما 
خوب بود و به خصوص خریدهاى جدید تقریباً جواب دادند. شرایط روز به روز و هفته 

به هفته بهتر هم خواهد شد و امیدوارم با همدلى و وحدت 
هرچه بیشتر در همه مجموعه باشگاه از باالترین رأس 

مدیریت تا کادر فنى، بازیکنان و حتى هواداران، 
این تیم بتواند به آنچه درخور شأن و جایگاهش 

است برسد.
رضایى در ادامه خاطرنشــان کرد: همانطور که گفتم 

تیم ما کمبود بازیکن دارد و ما حداقل ســه بازیکن دیگر 
نیاز داریم. در هر کدام از خطوط حمله، میانى و دفاع یک بازیکن نیاز 

داریم. این بازیکنان مشخص شده و امیدوارم آنها هرچه زودتر جذب شده 
تا بتوانیم در هفته دوم از آنها استفاده کنیم.

بازى ها نیاز داریم.
ین بازى بیان کرد: عملکرد بازیکنان ما 
باً جواب دادند. شرایط روز به روز و هفته 

ى و وحدت 
ترینرأس 

ران، 
ش 

که گفتم
بازیکن دیگر 

ى و دفاع یک بازیکن نیاز 
م آنها هرچه زودتر جذب شده 

امیدوارم این آخرین اشتباه باشد

با وجود اینکه ســپاهان روز خوبى مقابل گل گهر نداشت ولى 
مدافع چپ این تیم امیدوار کننده ظاهر شد.

سپاهان در هفته نخست رقابت هاى لیگ برتر در دیدارى خارج 
از خانه مقابل گل گهر سیرجان تن به شکست 3 بر یک داد تا 

شروع نامطلوبى در لیگ بیستم داشته باشد.
سپاهانى ها که تغییرات گسترده اى در کادرفنى و شیوه بازى در 
فصل جدید دارند و تعدادى بازیکن جدید به این تیم اضافه شده 
است به نظر مى رسد براى خروج از وضعیت کنونى و بازگشت 
به روزهاى اوج نیاز به زمان بیشترى دارند و فعًال براى قضاوت 
در مورد عملکرد سپاهاِن فصل جدید زود است؛ با این حال، در 
روزى که اکثر بازیکنان سپاهان در حد و اندازه نام و آوازه خود 
ظاهر نشدند، چند بازیکن این تیم عملکرد خوبى داشتند که در 

صدر آنها مى توان از شایان مصلح نام برد.
مصلح که فصل گذشته از پرسپولیس به سپاهان پیوست ابتدا 
رقیب سرسختى مثل سعید آقایى در دفاع چپ داشت که باید 

با او رقابت مى کرد؛ با وجود این، در چندین بازى به میدان رفت 
و عملکرد خوبى داشت ولى مصدومیت هاى مقطعى او را بعضًا 
از ترکیب اصلى دور نگه داشت و در نیم فصل دوم هم به دلیل 
مصدومیت دو مدافع میانى تیم یعنى پورقاز و گولسیانى به دلیل 
نیاز تیم مجبور شد در پست غیر تخصصى دفاع میانى بازى کند 
و البته در رقابت با آقایى و مهدى ترکمان که نیم فصل به تیم 

اضافه شد در دفاع چپ هم عملکرد خوبى داشت.
حاال در لیگ بیســتم مصلح به پست اصلى خودش یعنى دفاع 
چپ برگشت و در بازى با گل گهر عملکرد خوبى از خودش به 
نمایش گذاشت و هم در کارهاى دفاعى و هم در نفوذها خوب و 

حساب شده عمل کرد.
مصلح در چند موقعیت توانست کنترل خوبى روى توپ داشته 
باشد و با استفاده از حرکات تکنیکى خود چند بازیکن گل گهر 
را از پیش رو برداشــت و براى تیمش خلق موقعیت کرد که با 

بدشانسى او حاصلى نداشت.

احسنت بر شایان

علیرضا مرزبان که در مقابل گل گهــر یکى از پررنگ ترین نفرات 
کادر فنى طالیى پوشــان بود، به صورت رسمى به کادرفنى 

محرم نویدکیا اضافه شد.
 علیرضا مرزبان که پس از ســفر از آلمان و ورود به ایران، 
مستقیمًا به ســیرجان رفته بود، با حضور در دفتر مرکزى 
باشــگاه فوالدمبارکه ســپاهان و پــس از مالقات با 
محمدرضا ســاکت، مدیرعامل باشــگاه، قرارداد خود 
را امضا کرد تا به صورت رســمى به کادرفنى تیم فوتبال 

سپاهان اضافه شود.
جالب اینکه مرزبــان در اولین دیدار طالیى پوشــان علیرغم 
اینکه تازه به تیم ملحق شده بود، هم در کنار خط یکى از پر جنب 
و جوش ترین نفرات کادر فنى بود و هــم در کنفرانس خبرى پس از 

مسابقه حاضر شد.  
به نظر مى رســد مرزبان نقش مهمى در ســپاهان ِ لیگ بیستم ایفا 

خواهد کرد.

مرزبان رسمى شد
علیرضا مرزبان ک
کادر فنى طال
محرم نوید
 علیرضا مر
مستقیم
باشــگ
محمدر
را امضا ک
سپاهان اضاف
جالب اینکه م
اینکه تازه به تیم
و جوش ترین نفرات
مسابقه حاضر شد.  

م به نظر مى رســد
خواهد کرد.

2 تیم اصفهانى قصد دارند در فرصت تعطیلى مسابقات لیگ دیدارى دوستانه داشته باشند.
 دو تیم همشهرى ذوب آهن و سپاهان روز پنج شنبه در قالب یک دیدار تدارکاتى در اصفهان به مصاف هم 

مى روند.
این دیدار در فرصت تعطیلى مسابقات لیگ برتر پس از هفته دوم که به دلیل بازى ایران مقابل بوسنى ایجاد 

مى شود برگزار خواهد شد و محل برگزارى آن به احتمال زیاد ورزشگاه نقش جهان خواهد بود.
ذوب آهن در هفته نخست لیگ تن به تساوى مقابل فوالد داد و سپاهان هم با نتیجه پرگل 3 بر یک از گل 

گهر سیرجان شکست خورد.

یک دربى رفاقتى در راه است

در اساسنامه پیشنهادى فدراســیون فوتبال شرایط 
سنى براى گزینه هاى ریاست این فدراسیون حذف 

شده است.
فدراسیون فوتبال اساسنامه پیشنهادى خود را براى 
تصویب در جلسه مجمع منتشر کرد. در این اساسنامه 
تغییراتى نسبت به گذشــته رخ داده است؛ از تعریف 
حقوقى فدراسیون گرفته تا اضافه شدن اعضاى جدید.
یکى از تغییرات رخ داده در بخش نامزدهاى پســت 
ریاســت فدراســیون فوتبال اســت. در اساسنامه 
پیشنهادى و جدید، شرایط سنى و داشتن مدرك دیده 
نمى شود و ســابقه مدیریتى براى گزینه ها به چهار 

سال کاهش یافته است.
این در حالى است که در اساسنامه قبلى، براى ثبت نام 
در بخش ریاست فدراسیون شرایط سنى حداقل 35 

و حداکثر 65 سال وجود داشت. در همان اساسنامه، 
داشتن حداقل مدرك کارشناسى الزمه ثبت نام براى 
ریاست فدراســیون بود و کاندیداها براى این نیاز به 

هشت سال سابقه مدیریتى داشتند.
در اساسنامه پیشنهادى، ممنوعیتى براى حضور افراد 
بازنشسته در بخش ریاست دیده نشده است اما این 
موضوع به تصمیم نهایى دولت و مجلس بســتگى 
دارد. در صورتى که دولت و مجلس تعریف حقوقى 
جدید فدراسیون یعنى مؤسسه مستقل، غیر انتفاعى، 
غیر دولتى و داراى شــخصیت حقوقى را بپذیرند، 
به معناى این است که بازنشســته ها مى توانند در 
انتخابات ریاست فدراســیون شرکت کنند. در غیر 
این صورت، بازنشســته ها باز هم مشکل قانونى 

پیدا مى کنند.

حاال دیگر سن فقط یک عدده!

شنیده مى شود نمایندگانى از باشــگاه آلومینیوم اراك، با فراز کمالوند 
مذاکراتى داشته اند.

فراز کمالوند، یکى از گزینه هاى هدایت تیم فوتبال تیم آلومینیوم 
اراك است. این مربى که از ســال هاى قبل دوستى دیرینه اى 
با مدیرعامل باشــگاه آلومینیوم دارد، نامش به عنوان یکى از 
گزینه هاى جانشینى خطیبى مطرح شده و شنیده مى شود حتى 

در این مورد با مدیران آلومینیوم هم مذاکره داشته است.
البته باشگاه آلومینیوم هنوز پیشــنهاد رسمى به این مربى نداده 
است ولى اینطور به نظر مى رسد که یکى دو روز پیش، برخى به 
کمالوند براى جانشینى احتمالى خطیبى آماده باش داده اند. این در 
حالى است که برخى اعضاى هیئت مدیره همچنان در حال مذاکره با 

خطیبى براى بازگشت این مربى به نیمکت این تیم هستند.

فراز به جاى رسول؟
شنیده مى شو
مذاکراتى
فراز کم
اراك
با مدی
گزین

در این
البته با
استو
کمالوند
حالى استک
خطیبى براى

مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: دستکارى قرارداد 
رضا شکارى و رشــید مظاهرى را تأیید و تکذیب 

نمى کنم!
روز گذشته بود که گزارشى در رســانه ها از دلیل 
جدایى رضا شکارى و رشــید مظاهرى دو بازیکن 
سابق تراکتور از این تیم منتشر شد. این دو بازیکن 

مدعى شــده اند که در رقم 
قراردادهایشان دستکارى 

شده است.
محمد علیپــور، مدیرعامل 
باشگاه تراکتور در پاسخ به 
این ســئوال که آیا ادعاى 
مظاهرى و شکارى را تأیید و 
تکذیب مى کند؟ گفت: تأیید 
و تکذیب این موضوع باید 
در کمیتــه تعیین وضعیت 
انجام شود! آنچه در قرارداد 

شکارى دیدم متوجه چیزى نشــدم. متأسفانه به 
خصوص بازیکنان جوان مورد مشــاوره هاى غیر 
اخالقى قرار مى گیرند و اینکه اگر مثًال قراردادتان 

را فسخ کنید شرایط خوبى برایتان ایجاد مى شود.
وى ادامه داد: این دو بازیکن شکایتى داشتند و ما 
هم متقابًال توضیحات را به کمیته تعیین وضعیت 
مى دهیم. قطعاً این کمیته مشخص مى کنند موضوع 

به چه شکلى بوده است.
مدیرعامــل باشــگاه تراکتــور در خصوص خط 

خوردگى هــا و دســتکارى در قراردادها گفت: هر 
قراردادى ممکن است تغییرات و قلم خوردگى هایى 
داشته باشد. هر قلم خوردگى دلیل بر دست بردن 
در قرارداد و جعل نیست بلکه ممکن است متأثر از 
توافق هاى بعدى و شفاهى طرفین بوده است. شاید 
در شرایط امروزى یکى از طرفین به قلم خوردگى 

ایراد گرفته است که من به این حوزه ورود نمى کنم.
علیپور که با برنامه «چاپ اول» شبکه خبر گفتگو 
مى کرد، افزود: در زمان قــرارداد مظاهرى بنده در 
باشگاه نبودم و نمى توانم خیلى نظر روشنى بدهم 
اما آنچه در داخل باشگاه مطرح است این است که 
مظاهرى در جریان همه چیز بوده و این مسائل از 
طریق واتس آپ و تلگرام برایش ارسال شده است. 
کمیته تعییــن وضعیت با احضار آدم ها و شــنیدن 

توضیحات بهتر مى تواند ورود کند.

نه تأیید نه تکذیب

سعید رضى پور
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302012000477 تاریــخ: 1399/06/16 برابــر راى شــماره 
139960302012000460 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى اســد طاهرى دمنه فرزند مسیب بشماره شناسنامه 
1593 صادره از فریدن در یک قطعه زمین مزروعى با حق الشــرب از چاه عمیق طبق 
قانون توزیع عادالنه آب ها و تاسیســات گلخانه به مســاحت 95. 148074 مترمربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع در اراضى مزروعى قهیز دامنه 
خریدارى از مالک رسمى خانم زهره طاهرى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/8/5 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 99/8/20 م الف:  1028311 موســى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

فریدن/7/204
حصروراثت

آقاى مجتبى آرتول نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1722 به شرح دادخواست به 

کالسه 9901147 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محسن آرتول نجف آبادى  بشناسنامه  916 در تاریخ 1399/6/24 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1. عفت جمشیدیان  ش ش 98  (همسر متوفى )، 2. مجتبى آرتول نجف آبادى ش ش 
1722 ، 3. مهدى  آرتول نجف آبادى ش ش 7189 ، 4. مریم آرتول نجف آبادى ش 
ش 1080204202 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1040890/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/162

راى اصالحى
شــماره: 139921702006009897- 99/8/18 راى شــماره 3000 بــه شــماره 
1399/04/03 به شماره کالســه 2623 آقاى/خانم جالل شادمان نیک به شناسنامه 
شــماره 1082 کدملى 1290476160 صادره فرزند عباسعلى نسبت به 3 دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 185 مترمربع پالك شماره 2937 و 57 فرعى 
از 57 اصلى (اصالح شده اســت به 57 و 3937 فرعى از 99 اصلى) واقع در بخش 14 
اصفهان حوزه شــامل ثبت در صفحه 211 و 214 دفتر 35 ثبت ملک خمینى شــهر و 
ســند 138046 مورخ 21/06/81 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده است. م الف: 1040716 نبى اله یزدانى- ریاست محترم ثبت 

اسناد خمینى شهر/8/163 

یک روان شناس با اشــاره به تأثیر مثبت و منفى داشتن 
اضطراب در مواجهه با کرونــا، اضافه کرد: همه گیرى ها 
و کاهش اضطراب ممکن اســت منجر به نادیده گرفتن 
بیمارى شــود و به تبع آن نکات بهداشتى رعایت نشده، 
میزان مراقبت افراد کمتر شود و نبود اضطراب نیز باعث 
انجام ندادن نکات بهداشتى و دستورالعمل هاى بهداشتى 

شود.
عیسى جاللى تصریح کرد: جستجوى وسواس گونه و بیش 
از حد خبرهاى منفى باعث تشدید اضطراب شده و فرد دچار 
افسردگى مى شود.  وى با اشاره به راهکارهاى مهم کاهش 
استرس در مواجهه با کرونا خاطرنشان کرد: براى کاهش 

استرس بیش از حد افراد در این دوران، مردم براى پیگیرى 
اخبار رسمى، تنها به یک یا دو منبع معتبر مراجعه کنند.

این روانشناس با اشاره به پرهیز از پیگیرى اخبار منفى در 
شبکه هاى اجتماعى و کانال هاى خبرى، ابراز کرد: بهبود 
وضعیت خواب و بیدارى و مرتب بودن ریتم خواب شبانه 

در سالمت روان در این دوران بسیار مؤثر است.
جاللى با بیان اینکه فعالیت هاى فیزیکى سبک و حتى قدم 
زدن در منزل نیز در ایجاد آرامش مؤثر است، متذکر شد: 
پرداختن به فعالیت هاى ساده لذتبخش که نگرانى ما را از 
فکرهاى منفى دور کند، از جمله روش هاى کسب آرامش 

در دوران کرونا و استرس ناشى از این بیمارى است.

سخنگوى وزارت بهداشت درباره نظر وزارت بهداشت و 
ستاد ملى کرونا گفت: در حال حاضر تصمیمى در زمینه 
تعطیلى دو هفته اى تهران از طرف ســتاد ملى مقابله با 

کرونا گرفته نشده است.
سیما ســادات الرى افزود: البته در نشست اخیر رؤساى 
دانشــگاه هاى علوم پزشــکى با وزیر بهداشت، که به 
صــورت غیرحضورى برگزار شــد، موضــوع تعطیلى 
دو هفته اى از طرف رؤساى دانشگاه هاى علوم پزشکى 
مطرح شده است. باید توجه کرد که به جز تهران، بسیارى 
از بیمارستان ها در شهرهاى بزرگ کشور نیازمند بازیابى 
توان خود هستند. کادر بهداشت و درمان پس از گذشت 

بیش از هشت ماه از مقابله با کرونا در مراکز بهداشتى و 
درمانى و ابتالى بسیارى از نیروها به ویروس کرونا و حتى 
شهادت نیروهاى ارزشمند نظام سالمت، دچار خستگى 
شده اند. الرى ادامه داد: این خستگى بیش از حد مى تواند 

باعث بروز مشکالتى در کیفیت ارائه خدمات شود.
سخنگوى وزارت بهداشت تأکید کرد: بسیارى از رؤساى 
دانشگاه هاى علوم پزشکى این تقاضا را دارند که تعطیلى 
دو هفته اى براى بازیابى توان نظام سالمت اجرایى شود. 
به هر حال این درخواست به وزیر بهداشت جهت طرح 
در ستاد ملى مقابله با کرونا ارائه شده و در این زمینه باید 

ستاد ملى تصمیم گیرى کند.

چطور در روزهاى کرونایى 
«آرامش» داشته باشیم؟

ادامه درخواست ها براى 
تعطیلى 2 هفته اى سراسرى

100 جهش در ایرانى ها 
  مهر | متخصص ویروس شـناس از بررسـى 
بیش از 100 جهش ژنتیکى ویروس کرونا در ایرانى ها 
خبـر داد. دکتـر حسـین کیوانى اظهـار کرد: تـا کنون 
جهش هایى را دیده ایم که برخـى از آنها فقط مختص 
کشـور ما بوده اسـت. همچنین برخى از این جهش ها 
پرتکـرار بوده انـد که باعث مى شـود سـرایت ویروس 
تشدید شود. وى گفت: قدرت سرایت مهمترین جهش 

ویروس در کشور است که به وفور دیده مى شود.

از سفر بدتر
  انتخاب | معاون درمان سـتاد مقابله با کروناى 
استان تهران با تأکید بر اینکه سفر رفتن به هیچ عنوان 
توصیه نمى شود، تصریح کرد: از سـفر بدتر برگزارى 
مهمانى ها در اقوام و دوستان درجه 1 و 2 است که این 
موضوع زنجیره انتقال کرونا را تقویت کرده اسـت. از 
طرف دیگر مراسم ترحیم و تدفین هم در اقوام درجه 1 

و 2 متوفى مشکالت زیادى ایجاد کرده است.

بیش از 50 میلیون مبتال 
  ایسنا| آمار جهانى مبتالیـان به کووید- 19 
تا ظهر دیـروز به 50 میلیـون و 738 هـزار و 945 نفر 
رسیده و مرگ یک میلیون و 262 هزار و 142 نفر نیز بر 
اثر ابتال به این بیمارى تأیید شده است. بنابر تازه ترین 
آمارها 35 میلیون و 795 هزار و 777 نفر از مبتالیان به 

کووید-19 نیز تاکنون بهبود یافته  اند. 

آگهى تغییرات
شرکت بهین ســازه جبل شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 29565 و شناسه ملى 
10260501704 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/06/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : فاطمه لطفى 
جبلــى کدملــى 1272092097 و رامین 
محمدى اروجه کدملــى 1270627430 
و مهــدى دادخــواه تهرانــى کدملــى 
1141934736 1 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. موسســه حسابرسى دقیق تراز 
سپاهان به شناسه ملى 10260191203 و 
مجتبى دافعیان به کدملى 1288415338 
به ترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. تصویب 
تراز مالى منتهى به ســال 1398 بتصویب 
رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1037857)

آگهى تغییرات
شــرکت بهین ســازه جبل شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 29565 
و شناســه ملى 10260501704 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : فاطمه لطفى جبلى به شماره 
ملى 1272092097 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و رامین محمدى اروجه 
به شماره ملى 1270627430 بعنوان 
مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره وى 
مهــدى دادخواه تهرانى به شــماره 
ملــى 1141934736 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاءرئیس هیئت 
مدیره یا مدیرعامل و با مهر شــرکت 
معتبر است. مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1037860)

آگهى تغییرات
موسســه خدماتى ســینا کار فعال به 
شــماره ثبــت 1504 و شناســه ملى 
10260187977 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/07/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عصمت بابائى 
به شماره ملى 1129776654 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، عبدالمجید عباسى 
به شماره ملى 1249699568 به سمت 
مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره، روح اله 
بابائى به شــماره ملى 6219406631 
(خارج از شرکا) و هاجر بابائى به شماره 
ملى 6219962346 (خارج از شرکا) به 
ســمت اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
نامحدود انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهداور موسسه از قبیل 
چک ، ســفته، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره همراه 
با مهر موسسه معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1037868)

آگهى تغییرات
شــرکت بهین پرتو کیان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 63126 و شناسه ملى 
14008629055 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/07/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - نیلوفر بهنیــا به کدملى 
1270585665 و مهــدى جزینــى 
درچــه بــه کدملــى 1290852715 
و حســین شــهپرى فرد بــه کدملى 
1287304699 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - امیررضا ارشــدى به کدملى 
1284669424 و حمیدرضا ارشدى به 
کدملى 1284669424 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1038089)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرمین ســفر نیک آباد درتاریخ 1399/08/11 به شــماره ثبت 66012 به 
شناسه ملى 14009549604 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : انجام امور حمل و نقل داخلى مسافر از مبداء شهرستان 
اصفهان،بخش جرقویه سفلى، شهرنیک آباد به سایر نقاط کشور با اتوبوس وایجاد شعب ونمایندگى 
با کسب موافقت قبلى و کتبى سازمان اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
جرقویه سفلى ، شهر نیک آباد، محله امام خمینى ، کوچه ((مجتبى عباسیان)) ، خیابان سردار شهید 
داود رضوانى ، پالك 10 ، طبقه همکف کدپستى 8377113561 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقســم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 0 مورخ 1398/12/04 نزد 
بانک بانک ملى شعبه محمد آباد جرقویه با کد 3157 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمود رشیدیان نیگ آبادى به شماره ملى 0077852923 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ابراهیم رضوانى به شماره ملى 5649546754 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمد 
کریمیان به شماره ملى 5649646414 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودرغیاب 
رئیس هیئت مدیره با امضاى نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه رضوانى به شماره ملى 0074339893 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم منیژه شفیعى به شماره ملى 5649727279 به سمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
به موجب نامه شماره 21/49007 مورخ99/7/22 اداره کل حمل و نقل استان اصفهان اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1037834)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى آتى نگر اصفهان پارس 
سهامى خاص به شماره ثبت 46816 و شناسه ملى 
10260648840 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/30 مرکز اصلى 
شرکت به اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله پوریاى ولى ،

 کوچه گلزار [46] ، خیابــان مولوى ، پالك-424 ، 
ســاختمان 110 ، طبقه اول ، واحد1-کدپســتى 
8149785348 انتقال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1037836)

آگهى تغییرات
شرکت بهین پرتو کیان سهامى خاص به شماره ثبت 
63126 و شناســه ملى 14008629055 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/19 نیلوفر 
بهنیا به کدملى 1270585665 بســمت مدیرعامل ، 
مهدى جزینى درچه به کدملى 1290852715 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره ، حســین شــهپرى فرد به 
کدملى 1287304699 بســمت رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1038087)

آگهى تغییرات
شرکت گوشت پرور صفاهان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 15182 و شناســه ملى 
10260361595 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/04/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه مالى وحسابهاى 
سود وزیان شــرکت منتهى به سال 1398 پس 
ازگزارش هیئت مدیره به تصویب رسید. روزنامه 
نصف جهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشــارجهت 
چاپ اگهى ودعوت نامه هاى شرکت تعیین گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1038451)

آگهى تغییرات
شرکت عمران پانیذ اسپادان شــرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 56803 و شناسه ملى 
14006105687 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشرف گنجعلى پوده به شماره ملى 1287628001 
و عماد صرامى به شماره ملى 1272807266 و محمد کیهان فر به شماره ملى 1282422197 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند .محمد رضا دهقان به 
شماره ملى 1288099053 به سمت بازرس اصلى و حمیدرضا یزدانى نجف آبادى به شماره ملى 
1288286104 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1038559)

آگهى تغییرات
شــرکت توســعه صنعت آروین فراز ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 36035 و شناســه ملى 
10861793340 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1399/04/31 منوچهر قضاوى 
با شــماره ملى 1287707173به سمت رئیس 
هیئت مدیره - شــهناز افتخارى با شــماره ملى 
1280880457به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
- امیر قضاوى با شــماره ملى 1289735190به 
سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل براى مدت 2 
سال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1038453)

روى موج کووید-19

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: بهترین راهکار این است 
که افرادى که در تماس با فرد کرونا مثبت بوده اند نیز به 
مدت 14 روز قرنطینه شوند. این راهى است که بسیارى از 

کشورها آن را طى مى کنند.
دکتر علیرضا بیگلــرى درباره وضعیــت و میزان انجام 
تست هاى PCR در کشور، گفت: در حال حاضر مجموع 
تســت هایى که در کشور انجام مى شــود، متغیر است و 
تقریبًا از اردیبهشت ماه تاکنون بین 25 تا 40 هزار تست 
روزانه انجام مى شود. البته نیاز است که میزان تست هاى 
تشــخیصى کرونا را افزایش دهیم تا بهتــر بتوانیم افراد 

مثبت را پیدا کنیم.
وى افزود: نکته بسیار مهم این است که وقتى براى افراد 
تست PCR انجام شــده و به عنوان فرد مثبت تشخیص 
داده مى شوند، برایشان هزینه شــده و واقعًا باید قرنطینه 
براى آنها اعمال شود. بنابراین فردى که مثبت مى شود، 
هم در خانه باید ایزوالسیونش را با افراد خانواده حفظ کند 
و هم اینکه فرد مثبت نباید طى دوران قرنطینه وارد جامعه 
شود و از تاکسى و وسایل حمل و نقل عمومى استفاده کند 
در غیر این صورت تست کردن، ارزشى ندارد. بنابراین خود 
انجام تست مهم نیســت، بلکه قرنطینه کردن و ایزوله 

کردن بعد از تست اهمیت دارد.
بیگلرى بــا بیان اینکــه از ابتداى بیمــارى کووید-19 
هدف گذارى در وزارت بهداشــت این بود که بتوانیم به 
روزانه صدهزار تســت PCR برســیم، تأکید کرد: البته 
تست زمانى موفقیت آمیز خواهد بود که اصول قرنطینه و 

ایزوالسیون براى افراد مثبت اعمال شود.
وى تأکید کرد: نکته دوم این است که به عنوان مثال اگر 
در خانواده اى یک نفر کرونا مثبت  شود، وقتى سایر افراد 
خانواده را تست مى کنیم، شــاهدیم که از ده نفر اعضاى 
خانواده، پنج نفر مثبت شــده اند و مابقى اعضاى خانواده 
منفى شدند و وارد اجتماع مى شــوند. در حالى که همان 
افرادى که پاســخ تست شان منفى شــده، اگر دو تا سه 

روز بعد مجدداً تســت دهند، ممکن است پاسخ تستشان 
مثبت باشد. زیرا ویروس در بدنشان بوده، اما هنوز مثبت 
نشده باشند. در اوایل بیمارى ممکن است ویروس قابل 
تشخیص نباشد. بر همین اساس بهترین راهکار این است 
که افرادى که در تماس با فرد کرونا مثبت بوده اند نیز به 
مدت 14 روز قرنطینه شوند. این راهى است که بسیارى از 
کشورها آن را طى مى کنند. بنابراین نباید به پاسخ تست 

منفى اکتفا کرد. به عبارت ساده تر، مردم تماس با فرد کرونا 
مثبت را جدى بگیرند. به ویژه تماسى که از نزدیک و بدون 

محافظ بوده است.
رئیس انستیتو پاســتور ایران، درباره وضعیت استفاده از 
تست هاى رپید آنتى ژن کرونا در کشور، گفت: قبًال در تمام 
دنیا از تست هاى رپید آنتى بادى استفاده مى شد که سازمان 
بهداشت جهانى به درســتى با این تست هاى رپید آنتى 

بادى مخالفت کرد. زیرا تست هاى آنتى بادى تماس قبلى 
با ویروس را نشان مى دهند. به این معنا که فرد ویروس 
را گرفته و در بدنش آنتى بادى ســاخته شده است. حال 
آنتى بادى فردى که در روزهاى ابتدایى ابتال به کروناست 
و مى تواند ویروس را پخش کند، منفى خواهد بود. بنابراین 
این تست منجر به سردرگمى مى شود؛ بنابراین تست رپید 

آنتى بادى را باید کنار گذاشت.
بیگلرى ادامه داد: این درحالى اســت که تست رپیدى که 
ذرات ویروس و آنتى ژن هاى ویروسى را تشخیص مى دهد 
که اصطالحًا به این نوع تست، تست رپید آنتى ژن اطالق 
مى شود، درست اســت. دقت تســت هاى رپید آنتى ژن 
مقدارى کمتر از تست PCR است، اما از آنجایى که زمان و 
سرعت انجام این تست ها و سهولت آن بهتر است، مى توان 
از آن استفاده کرد. البته این تست هم باید از سوى افرادى 
انجام شود که ایمنى زیستى را رعایت مى کنند. زیرا در این 
تســت هم از حلق نمونه گیرى مى شود. این نوع تست به 
افزایش ســرعت کمک مى کند تا بتوانیم تست بیشترى 
انجام دهیم. البته نکته مهم این اســت که قرنطینه افراد 

مثبت را تضمین کنیم وگرنه این هزینه بى اثر خواهد بود.
بیگلرى تأکید کــرد: طبق تصمیم گرفته شــده، فعالً  در 
یک مدت زمانى که اعالم مى شــود، تست رپید آنتى ژن 
کرونا فقط در سیســتم دولتى مورد استفاده قرار مى گیرد 
تا از کارکرد آن مطمئن شــویم و بعد بررسى کنیم که آیا 
آزمایشــگاه هاى خصوصى هم مى توانند از آن اســتفاده 

کنند یا خیر.

رئیس انستیتو پاستور ایران:

انجام تست مهم نیست، قرنطینه کردن بعد از تست اهمیت دارد
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«ناتالى ماکینکو»،  متخصص تغذیه معتقد است 
که برخى خوراکى ها را در صورت داشتن تب 

باال از رژیم غذایى حذف کنید.
به گفته وى، اول از همه شــما باید ادویه هاى 
گرم از جمله زنجبیل را کنار بگذارید. پروتئین 
حیوانى ممنوع و همچنین خوردن عدس قرمز 

و لوبیا نیز ممنوع است.
غذاهایى مانند چغنــدر، بادمجان، فلفل قرمز، 
هویج و کدو تنبل نیز در لیســت ســیاه قرار 
گرفتند. به عالوه، در دماى باال، مصرف لبنیات، 
روغن نارگیل و گلوتن که بخشى از بسیارى از 
محصوالت (جو، سویا، جو چاودار،  محصوالت 
گوشــتى نیمه تمام و سوســیس) شامل آن 
مى شــود نیز باید ممنوع شود. از آنجا که یکى 
از عالئم کرونا تب اســت، از خوردن این مواد 

غذایى در هنگام تب داشتن خوددارى کنید.
از ســوى دیگر متخصص تغذیه اولگا دکر در 
مقاله اى مى نویسد: خوردن آب زیاد ضرورى 
است تا سلول هاى خونى (گلبول هاى قرمز) 

بتوانند اکســیژن را به انــدازه کافى براى 
سلول هاى ما برسانند.

این رژیم غذایى باید حاوى فرآورده هاى 
پروتئینى (تقویت کننده سیستم ایمنى 
بدن) و همچنین چربى هاى ســالم 
باشد (تأثیر مثبتى بر عملکرد ریه ها) 
و کربوهیدرات هاى پیچیده اى دارد 
که به لطف آنها میکــرو فلور روده 

بهبود مى یابد.
عــالوه بر ایــن، ایــن متخصص 

تغذیه بر اهمیت 
ها  ویتامیــن 

مــواد  و 
معدنــى در 

برابر کرونا سخن 
مــى گویــد. توجــه 

ویژه اى  بــه ویتامین C باید 
شود.

پرهیز از استرس و اضطراب و قرار ندادن خود در شرایطى که 
ما را دچار استرس و هیجانات منفى و مخرب مى کند از جمله 
راهکارهاى ارتقاى سالمت روان بوده و توجه به نکاتى ساده از 
اهمیت ویژه اى برخوردار است. باید توجه داشت که یک رژیم 
غذایى مقوى در ثبات و افزایش ارتقاى سالمت روان بسیار 
نقش دارد و بى توجهى به آن نتایج نامطلوب و ناخوشایندى را 

به دنبال خواهد داشت.
ژیال آهنگرزاده، روانشــناس بالینى و مدرس دانشگاه اظهار 
کرد: در حوزه سالمت روان دو موضوع ارتقا و بهبود سالمت 
روحى مطرح است و افرادى که دچار اختالل شده اند، نیازمند 

مداخالت روان درمانى هستند. 
این روانشناس بالینى تصریح کرد: ارتقاى سالمت روانى در 
همه افراد در گروه هاى مختلــف از اهمیت باالیى برخوردار 
است و پایش و ارزیابى سالمت روان باید مثل مراجعه منظم 

و مستمر به سایر پزشکان متخصص داراى اولویت باشد.

گام نخست براى آرامش و داشتن روحیه اى با نشاط و مراجعه 
در فواصل زمانى مختلف به روانپزشک و روانشناس است و 
این موضوع به اندازه مصرف دارو در زمان بیمارى جســمى 

اهمیت دارد.
او اضافه کرد: مراجعه افراد به روانپزشک و روانشناس با انجام 
یک مصاحبه بالینى از طرف فرد متخصص روانشــناس یا 
روانپزشک انجام مى شود و این مصاحبه مواردى چون خواب، 
خورد و خوراك، انگیزه و افســردگى در فرد با پرسیدن چند 

سئوال تشخیص داده خواهد شد.
آهنگرزاده ضرورت جدى گرفتن هشــدارهاى روانشناس و 
روانپزشــک در خصوص بروز اختالالت روانى را امرى مهم 
برشمرد و یادآور شــد: اگر افراد به اندازه اهمیتى که به جسم 
خود قائل هســتند به حال و روحیات خلق و خویى خود هم 
اهمیت بدهند و به موقع مشکالت پیش آمده را با روانشناس 
و روانپزشک در میان بگذارند، اختالالت روانى آنها به مرحله 

حاد و بحرانى و دارو درمانى نخواهد رسید.
این روانشــناس بالینى بیان کرد: گام بعــدى براى ارتقاى 
سالمت روان در گروه هاى مختلف افراد، داشتن مهارت هاى 
زندگى براى پذیرش و کنار آمدن با شرایطى است که هر کدام 
از ما در زندگى با آن روبه رو هستیم البته در کنار سایر شرایط 

باید تالش خود را براى بهبود اوضاع به کار بگیریم.
وى گفت: افراد باهوش و دانا مى توانند از ورود به حواشــى و 
تنش هاى زندگى خوددارى  کنند و همین مســئله آنها را در 

مدیریت هر چه بهتر زندگى یارى مى کند.
آهنگرزاده دورى از تنش هاى مختلــف فردى و اجتماعى را 
جزو ویژگى افراد باهوش و موفقى برشمرد و گفت: این افراد از 
سالمت روان خوبى برخوردار هستند و خود را بازیچه مسائل 
و تنش هاى مختلف نمى کنند و این رفتار ضمانت خوبى براى 

حفظ و ارتقاى  سالمت به شمار مى رود.

اســتفاده از تلفن همراه در بین کودکان به شــکل 
گسترده اى رو به افزایش است اما بهتر است بدانید 
تلفن همــراه خطرات زیــادى براى مغــز کودکان 

دارد.
بافت مغز کودکان به دلیل داشــتن رطوبت بیشتر، 
یک رســاناى فوق العاده براى اشــعه تلفن همراه 
اســت. به همین دلیل مغز کودکان نســبت به مغز 
افراد بزرگســال در مواجهه با این اشعه بسیار گرم تر 
مى شود. دانشمندان دریافتند اشعه تلفن همراه خطر 
تومور مغزى را در کودکان افزایش و به طور معمول 
یک چهارم ســرطان هاى دوران کودکى را تومور 

مغزى تشکیل مى دهد.
در این مطالعه مشخص شــده است که اگر کودکان 
استفاده از تلفن همراه را از کودکى آغاز کرده باشند، 

در اواسط سن نوجوانى مستعد تومور مغزى خواهند 
شد و این با توجه به عالقه مندى آن ها به تلفن همراه 

فاجعه است.
توجه نکردن کودکان در هنگام استفاده از این وسیله 
به عالیمى مثل گرم شــدن گوش، گرم شدن سر، 
کاهش اشتها و ایجاد تهوع به علت افزایش حرارت و 
خشکى در مغز، فشاردادن گوشى تلفن همراه به سر 
به ویژه به طور مداوم و نگه داشتن آن در یک طرف 
ســر و تغییر ندادن از یک طرف به طرف دیگر سر، 

باعث جذب اشعه هاى خطرناك در مغز مى شود.
از آثار دیگر دستگاه هاى الکترونیکى روى بچه ها، 
نابارورى، اوتیســم، کاهش رطوبت مغــز و آلزایمر، 
اختالل درعملکرد سیســتم ایمنى و سرطان سینه 

و مغز است.

دانشمندان توانســتند آنزیم کلیدى که باعث ایجاد 
بوى بد در بدن مى شــود را شناسایى کنند. محققان 
دانشگاه یورك با همکارى شرکت «یونیلیور» کشف 
کردند که احتماًال بوى بدن از زمــان پیدایش اولیه 

انسان ها، وجود داشته است.
ایــن محققان دریافتنــد که یک آنزیم که توســط 
باکترى هاى موجود در زیربغل انسان تولید مى شود، 
بوى تند و تیز بدن را ایجاد مى کنــد که ما آن بو را 

«بوى بدن» مى شناسیم.
محققان این آنزیم را «آنزیم بــوى بدن» نامیده اند 
و گفتــه انــد کــه ایــن آنزیــم توســط باکترى 
«اســتافیلوکوکوس هومینیس» تولید مى شود که 
محل زندگى آن زیر بغل است و از اجداد باستانى به 
ما ارث رسیده اســت. این آنزیم باعث مى شود مواد 
شــیمیایى بدون بو در عرق بدن، تبدیل به موادى با 
بوى تند شوند. آنزیم «BO» به ترکیبات بى بو ساخته 

شده از غدد درون ریز مى چسبد.

«گوردن جیمز» گفت: این تحقیق واقعًا چشمان ما 
را به حقیقت باز کرد و کشف این نکته جالب بود که 
آنزیم کلیدى ایجاد کننده بوى بدن را پیدا کنیم که 

تنها چند باکترى موجود در زیربغل است.
با شناســایى ترکیب ویژه بودار بدن، دانشــگاهیان 
معتقدند که مى توانند دئودرانت هایى تولید کنند که 
این آنزیم را خنثى و بوى بد بدن را ریشــه کن کند. 
«میشیل رودن» از دپارتمان زیست شناسى دانشگاه 
یورك اظهار کرد، حل ســاختار این آنزیم به ما این 
امکان را داد که گام مولکولى در باکترى مشــخص 
را پیدا کنیم که مى تواند مولکول هــاى بو را تولید 

کند.
این یک پیشرفت اساسى در درك چگونگى عملکرد 
بوى بدن است و به توسعه مهارکننده هاى هدف که 
تولید بوى بدن را متوقف مى کنند، منجر مى شــود. 
بدون اینکــه در میکروبیوم هاى  زیــر بغل اختاللى 

ایجاد شود.

چه زمانى به روانشناس مراجعه کنیم؟

با توجه به نقش مؤثر استفاده از ماسک در جلوگیرى از شیوع کرونا، آگاهى از روش هاى درست 
نگهدارى و استفاده از انواع ماسک از جمله ماسک هاى دست دوز و خانگى بسیار مهم و ضرورى است.

بهداشت افراد براى استفاده از ماسک باید به رعایت مواردى همچون ضدعفونى کردن دست ها قبل از لمس 
کردن ماسک، بررسى ماسک از نظر سالمت، عدم فاصله بین ماسک و صورت، پوشاندن کامل دهان، بینى و 

چانه، پرهیز از لمس کردن ماسک توجه کنند.
همچنین براى برداشتن ماسک از صورت توجه به نکاتى همچون ضدعفونى کردن دست ها قبل از برداشتن ماسک، 

قسمت بند، دور کردن ماسک از مقابل صورت، قرار دادن ماسک در کیسه تمیز براى استفاده برداشتن ماسک از 
صورت اطمینان از سالم بودن آن، شست شــوى روزانه ماسک با مواد شوینده و شستن مجدد در 

دست ها بعد از برداشتن ماسک ضرورى است.
همچنین افراد باید در استفاده از ماســک خانگى از انجام کارهاى 
اشتباهى همچون استفاده از ماسک هاى آسیب دیده، شل و گشاد 

و قرار دادن ماسک زیر بینى پرهیز کنند.
برداشتن ماسک از فاصله یک مترى افراد، استفاده از ماسکى 

که در تنفس مشــکل ایجاد مى کند، استفاده از ماسک 
خیس و آلوده و استفاده از ماسک مشترك بین افراد 

از دیگر مواردى اســت که افراد باید از انجام آن 
پرهیز کنند.

( ری ر ىبر ب
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ها 
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چگونه از ماسک هاى خانگى
 استفاده و نگهدارى کنیم؟

آیا ادویه هم فاسد مى شود؟

ادویه هاى مختلف در آشپزى ها مورد استفاده قرار 
مى گیرند و به غــذا طعم و رنگ مى دهنــد، اما آیا
ادویه ها هم مانند سایر مواد غذایى فاسد مى شوند؟ 

طول  عمر ادویه  جات  و گیاهان  خشک  به نوع آماده 
سازى  و نحوه نگهدارى شان  مربوط مى شود.  ادویه  
خرد شــده، ادویه جات کامل و  گیاهان خشک  شده 
هر کدام  بــه  نحوى عمرشــان افزایش مــى یابد.
 ادویه جات کامل ماننــد چوب میخک  و دارچین که 
 به همان شکل  کامل  و طبیعى خود خشک شده است 

طول  عمر بیشترى دارد. 
این  ادویه  جات کامل را قبل از اینکه بى  خاصیت شود 
مى توانید چهار تا پنج ســال نگهدارى کنید. در این 

میان  یک استثنا وجود دارد و آن فلفل کامل است که 
حدود پنج تا شش سال دوام مى آورد.

ادویه اى که خوب  خرد و تبدیل به پودر شده، مانند 
جوز هندى، دارچین، زیره سبز و کارى، دو تا سه سال 

قابل استفاده است. 
گیاهان  و سبزیجات خرد شده مانند ریحان، جعفرى 
 و پونه کوهى دو تا سه ســال دوام دارد. اگر در همان 
 شکل طبیعى خود خشــک و نگهدارى شود، ممکن 
اســت کمى  بیشــتر حدود ســه یا چهار سال عمر 

کند.
بسیارى از دانه ها مانند رازیانه حدود چهار سال عمر 
مى کند. دانه کنجد در این میان استثناست  و باید  پس 

از  دو سال به دور انداخته شود.
براى  اینکه  عمر ادویــه  جات را باال  ببریــم، آنها را 
در جایى  خشــک و خنک نگهدارى کنید مانند یک 
گنجه. ذخیره سازى ادویه جات  در قفسه اى نزدیک 
به اجاق گاز ایده خوبى  نیست، چون گرما سرعت در 
هم شکستن ساختار ادویه جات  و سبزیجات خشک 

شده را باال مى برد.
همچنین خشک نگهداشــتن ادویه جات  و گیاهان 
 خشک شــده عطر و طعم شــان را براى مدت زمان 
طوالنى تــرى قوى نگه مــى دارد. کاهش رطوبت 
 خارج از بطرى ها نیز بــه کاهش خطر خرابى  کمک

 مى کند.

سازمان جهانى بهداشت (WHO) اعالم کرد: کروناویروس 
در هر شرایط آب و هوایى قابل انتقال است و همچنین دلیلى 

وجود ندارد که تصور کنیم هواى سرد این ویروس را از بین مى برد.

بنابر اعالم سازمان جهانى بهداشــت، ویروس کرونا عمدتاً بین افراد 

گسترش پیدا مى کند. همچنین بارش باران و برف ممکن است ردپاى 

ویروس را روى نیمکت ها یا سایر اشــیا در فضاى بیرون رقیق کند اما 

این باور وجود ندارد که انتقال ویروس از روى ســطوح از عوامل اصلى 
گسترش این بیمارى همه گیر است.

به گفته محققان در عوض این نگرانى در مورد سرماى هوا وجود دارد که 

درجه حرارت پایین باعث مى شود مردم بیشتر در محیط هاى بسته به 

ویژه اماکن شلوغ حضور داشته باشند و شرایطى براى گسترش آسان تر 

ویروس فراهم شود.

مطالعات نشان داده که درصد قابل توجهى از میزان شیوع کرونا ویروس 

در میان اعضاى خانواده اتفــاق مى افتد که افــراد از فضاهایى مانند 
آشپزخانه و حمام به طور مشترك استفاده مى کنند.

همچنین سازمان جهانى بهداشت و دیگر سازمان هاى مرتبط هشدار 

داده اند کــه در فضاهاى داخلى بــا تهویه نامطلــوب، انتقال ویروس 

به راحتى انجام مى شــود زیــرا کروناویروس مى توانــد در هوا پخش 

شــود و ذرات عفونى ممکن اســت براى چند ســاعت در هوا معلق
 بمانند.

کروناویروس اغلب در فضاهاى باز منتقل نمى شــود زیرا هواى تازه، 

ذرات ویــروس را پراکنده مى کنــد و در عین حال افــراد نیز راحت تر 

مى توانند فاصله فیزیکى خــود با دیگران را حفظ کننــد؛ با این حال، 

کارشناســان هشــدار مى دهند که حضــور طوالنى مــدت افراد در 

محیط هاى باز بدون داشــتن ماسک هم گســترش کروناویروس را 
امکانپذیر مى سازد.

کارشناسان سالمت معتقدند بهترین راه 
براى جلوگیرى از انتقال ویروس 

کرونا اســتفاده از ماسک 
در محیط هــاى عمومى، 
رعایت فاصلــه حداقل 2 
متر از دیگران و شســتن 

مرتب دست هاست. 

شرایط آب و هوایى و انتقال ویروس کرونا

 بهترین راه 
روس 

ساز

یافته هاى یک بررسى بزرگ نشان مى دهد گرچه بیمارى کووید-19 
تب و سرفه را به یاد ما مى آورد، دستکم 16 درصد بیماران دچار 

عفونت با کروناویروس جدید فقط عالیم گوارشى دارند. 
این پژوهشگران دریافتند که 18 درصد بیماران کووید-19 
داراى عالیم گوارشى هســتند و 16 درصد بیماران فقط 
عالیم گوارشــى دارند. عالیم گوارشــى کووید طیف 
گسترده اى دارند و مى توانند شامل بى اشتهایى، تهوع، 
استفراغ، اسهال و درد منتشر شکمى باشند. به گفته این 
پژوهشگران شمار فزاینده اى مقاالت نشان مى دهند 

که عالیم شکمى یک تظاهر رایج در کووید-19 است.
این پژوهشگران متخصصان رادیولوژى شکم را ترغیب 
مى کنند که هنگام تصویر بردارى از بیماران در دوران 
پاندمى کرونا هشیار باشند و عالیم التهاب روده و سوراخ 
شدن روده را جستجو کنند. گرچه این عالیم شدید نادر 
هستند، اما وجود آنها ممکن اســت به معناى آن است که 

بیمارى پیشرفته وجود دارد.
البته این پژوهشگران مى گویند وجود این عالیم رادیولوژیک 
لزوماً  به معناى دچار بودن فرد به کووید-19 نیست و ممکن است 
بسیارى علل دیگر هم داشته باشد. اما یکى از این علل بالقوه عفونت 
ناشى از کروناویروس ها که دوران شــیوع باالى کووید-19 باید به آن 

توجه داشت.

یک پ نجم بیماران کووید-19  
فقط عالیم گوارشى دارند

تلفن همراه 
چه خطراتى براى مغز کودکان دارد؟

مقصر اصلى بوى بد بدن شناسایى شد

اگر تب دارید چند 
ماده غذایى را نخورید
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شــما را به تــرس از خداوندى ، که آفرینشــتان را آغــاز کرد، 
سفارش مى کنم .خداوندى که بازگشت شــما به اوست . برآمدن 
نیازهایتان با اوست. اوست منتهاى خواست ها و آرزوهاى شما و 
به سوى اوست ، راه راست شما و او پناهگاه شماست به هنگام بیم و 
هراس. ترس از خدا، داروى دل هاى شما و روشنایى باطن شما و 
درمان بیمارى اجساد شما و به صالح آورنده فساد سینه هاى شما 

موال على (ع)و زداینده آلودگى نفوس شماست.
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آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت گل پونه صفاهان سهامى خاص
 به شماره ثبت 1252 و شناسه ملى 10260629059 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت مى شــود که در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
که در ساعت 15 روز چهارشــنبه مورخ 28/ 08 /99 در محل شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان ساختمان 

شیخ بهایى سالن جلسات 2 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید .
دستور جلسه 

1. تصویب صورت هاى مالى سال 98
هیأت مدیره2. انتخاب بازرس

آگهى موضوع ماده 192 الیحه اصالحى قانون تجارت در خصوص آگهى نمودن
 تصمیم مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/29

 (کاهش اختیارى سرمایه)
با توجه به ماده 192 الیحه اصالحى قانون تجارت در خصوص آگهى نمودن تصمیم مجمع عمومى فوق العاده 1399/07/29 شرکت فنى مهندسى 
 (E 5) 5 خشت چین دانش سهامى خاص ثبت شده به شماره 2813 به شناســه ملى 14004328296 به نشانى اصفهان فوالدشهر محله اى
خیابان شهید بابائى کوچه بن بست عقیق- بلوك عرفان 5 طبقه اول واحد 13 کد پستى 8491364316 در خصوص کاهش اختیارى سرمایه، 
سرمایه شرکت از طریق کاهش مبلغ اسمى سهام از مبلغ 10/000/000/000 ریال منقسم به 1/000/000 سهم 10/000 ریالى به مبلغ 100/000/000 

ریال منقسم به 1/000/000 سهم 100 ریالى کاهش یابد. 
لذا وفق ماده 193 الیحه اصالحى قانون تجارت چنانچه اشخاص حقیقى و حقوقى نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض و ادعایى دارند الزم 

است حداکثر ظرف مدت 60 روز از انتشار آگهى مراتب را کتبا به دادگاه عمومى استان اصفهان تقدیم نمایند.

هیئت مدیره شرکت فنى مهندسى خشت چین دانش

بدون شرح


