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دست دادن با مشت و آرنج، ممنوعمطلوبیت کلر آب اصفهان  100 درصد استهر وقت نازمان را کشیدند حتماً کار مى کنیم!فروش «طال»، ترفند جدید کالهبردار مجازى کل تیم هندبال ذوب آهن درگیر کرونا شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

استفاده از یک 
ماسک بهتر است

 یا 2 ماسک؟

عملیات رهایى گروگان 13 ساله نجف آبادى
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حضور 480 کودك 
بى خانمان در مراکز 

بهزیستى

رأى گیرى پستى در ایران 
قابلیت اجرا دارد؟

حل مشکالت کشور 
به جنسیت ربطى ندارد 

5

وزارت نیرو 
حقابه گاوخونى را 
تأمین نمى کند

برخى از افراد به منظور کاهش هرچه بیشتر احتمال ابتال 
به کووید-19 به جاى یک ماسک، از دو ماسک روى 

هم در صورت خود استفاده مى کنند. اما آیا واقعاً استفاده 
دو برابرى ماسک مى تواند سطح ایمنى را دو برابر کند؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت: بستگى دارد...

سرپرست معاونت نظارت و پایش محیط زیست 
اصفهان گفت: براساس قانون، 176 میلیون متر 
مکعب حقابه ساالنه براى تاالب گاوخونى در نظر 
گرفته شده ولى على رغم پیگیرى هاى انجام شده 
وزارت نیرو هیچ حقابــه اى را تأمین نکرده و این 
موضوع به خشک شدن حدود 96 درصدى تاالب 
منتهى شده است. حســین اکبرى در خصوص 
تأمین حقابه تاالب عنوان کــرد: به دلیل اینکه 
حیات تاالب به وجــود جریان هاى دائمى آب و 
رسیدن حقابه از رودخانه زاینده رود بستگى دارد 
و این مهم تأمین نشــده، تاالب با خطر خشکى 

کامل مواجه شده است...
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وداع با نخستین بانوى شهید مدافع سالمت اصفهانوداع با نخستین بانوى شهید مدافع سالمت اصفهان
پیکر یازدهمین سرباز خط مقدم مقابله با کرونا روز پنج شنبه تشییع شدپیکر یازدهمین سرباز خط مقدم مقابله با کرونا روز پنج شنبه تشییع شد
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از اصفهان تا کرمان؛

«خانه امن»
 پرسکانس ترین کار 
بازیگرى حمیدرضا پگاه

مورد عجیب فغانى و برادرزنش 
علیرضا فغانى، سرشــناس ترین داور ایرانى در خطر خط خوردن از لیست داوران 
بین المللى قرار داشت اما باالخره در لیست اعالم شده از سوى فدراسیون فوتبال 
به فیفا معرفى شد. این بدین معنى است که او مى تواند یکى از گزینه هاى قضاوت 
در جام جهانى 2022 باشد؛ داورى که سوت هایش 
در جــام جهانى 2018 بارها و بارها تحســین

 کارشناسان...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تغییر ساعت کارى 
اتوبوس ها و مترو 

در اصفهان

جریمه 5 میلیون ریالى 134 خودرو در اصفهان
3

طارمى در تیم منتخب طارمى در تیم منتخب 
هفته هفتم لیگ پرتغالهفته هفتم لیگ پرتغال

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت دنیاى ذوب فلزات روســتاى عزیز آباد سهامى 
خاص به شماره ثبت383 دعوت مى گردد تا در جلســه مجمع عمومى عادى شرکت که 
در تاریخ جمعه 99/09/07 در آدرس اســتان اصفهان-شهرستان تیران و کرون-بخش 
مرکزى-دهستان رضوانیه-روستاى عزیز آباد-خیابان باهنر-پالك533-طبقه همکف 

کدپستى8537115551 رأس ساعت16:30 حضور یابند.
دستورات جلسه:

1-تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى سال1398
2-انتخاب مدیران

3-انتخاب بازرسین
مقام دعوت کننده هیأت مدیره شرکت

آگهى مناقصه (مرحله دوم)
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد تأمین مصالح، اجرا و راه اندازى شبکه گازرسانى 
بلوك 20 نقش جهان واقع در شــهر اصفهان را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید متقاضیان واجد شــرایط مى توانند از روز یکشنبه مورخ 99/08/25 
لغایت روز شنبه مورخ 99/09/01 با معرفى نامه کتبى به آدرس اصفهان، میدان فیض، ابتداى 
خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بســت قدر، دبیرخانه شرکت عمران و مسکن 
اصفهان (طبقه همکف) مراجعه و نسبت به خرید اســناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى (ساعت 14) روز یکشــنبه مورخ 99/09/09 به نشانى: اصفهان، 
میدان فیــض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پســت، بن بســت قدر، دبیرخانه 
شرکت عمران و مسکن اصفهان طبقه همکف واحد دبیرخانه کدپستى 8165875841 تحویل 

و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند. تلفن: 36622001- 031 (داخلى 115)
شرکت عمران و مسکن اصفهان
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مورد عجیب
فغانى، سرشــناسترین علیرضا
بین المللى قرار داشت اما باالخره
به فیفا معرفىشد. اینبدین معنى
ج در
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رئیس قوه قضاییه گفت: نمى شود با امنیت شوخى کرد و این 
خط قرمز ماست.

آیت ا... رئیسى طى سخنانى در نوزدهمین همایش سراسرى 
دادســتان هاى سراسر کشــور، اظهار کرد: براى همه ما و 
دادستان ها مهم است که حکم شناخته شود، موضوع شناخته 
شود، گاهى در فهم حکم ممکن است دچار مشکل شویم، 
فهم موضوع و شجاعت در فهم موضوع خیلى مهم است؛ 
تناسب بین حکم و موضوع نیز مهم است؛ با استناد به قانون 
تصمیم گرفتن و حکم صادر کردن مهم است؛ در این سیر 

باید تالش و ایستادگى کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بخشنامه هایى صادر کردیم 

که عامل اجراى این بخشنامه ها، دادستان ها هستند؛ به بند 
بند سند امنیت قضایى که نگاه کنید باید توسط دادستان ها 
اجرا شود. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: دادرسى را نمى شود 
تعطیل کرد؛ در شــرایط کرونایى موظفیم در دادسراهاى 
سراسر کشور تمهیداتى داشته باشیم تا مردم آسیب نبینند؛ به 
کسى که سابقه سرقت دارد و با شرارت امنیت جامعه را تهدید 
مى کند به هیچ عنوان نباید ارفاق کرد؛ نمى شــود با امنیت 
شوخى کرد و این خط قرمز ماســت؛ کسى که کیف قاپى 
مى کند و موبایل مردم را مى دزدد با او باید برخورد قاطع کرد؛ 
دادستان ها با همکارى همه بخش ها کارى کنند افراد شرور 

مجال و میدان پیدا نکنند.

نماینــده قزوین در مجلــس دهم گفت: بــه نظر من 
حضور خانم ها در انتخابات به تفســیر شوراى نگهبان 
بازمى گشت و اینکه امروز شوراى نگهبان این موضوع را 
مطرح کرده و از خانم بودن رئیس جمهور استقبال کرده 
براى این اســت که این موضوع از نظر قانونى مشکلى 
نداشت و تفسیر قانون مشــکل داشت؛ امیدوارم موضع 
جدید شوراى نگهبان اتفاق خوبى را رقم بزند و شرایط 
دیگر هم مهیا شود و امکان حضور خانم ها در رقابت ایجاد 
شود چون در دوره هاى گذشته خانم ها ثبت نام مى کردند 

اما هیچگاه موفق نشدند در رقابت حاضر شوند.
سیده حمیده زرآبادى در پاسخ به این سئوال که آیا یک 

خانم مى تواند کشور را از مشــکالت کنونى خارج کند؟ 
گفت: حل مشــکالت کشور به جنســیت ربطى ندارد 
و جنســیت تأثیرگذار نیســت؛ چون ما هم با مشکالت 
داخلى و هم مشکالت خارجى مواجه هستیم و شخصى 
باید رئیس جمهور شود که توانایى حل این دو مشکل را 

داشته باشد.
زرآبادى گفت: اگر سیســتم مردانه اداره کشــور به این 
نتیجه رسیده که خانم ها مى توانند رئیس جمهور شوند، 
باید شرایط را نیز فراهم کنند و شــاخص هاى نابرابر را 
اصالح کنند تا بســیارى از بانوان بتوانند ورود پیدا کنند 

و رقابت کنند.

نمى شود با امنیت
 شوخى کرد

حل مشکالت کشور 
به جنسیت ربطى ندارد 

معلم فداکار درگذشت
   برترین ها | مریــم اربابى، آموزگار مدارس 
ابتدایى گرمه از شهرستان هاى خراسان شمالى 
که چند روز پیش به علت ابتال به کووید- 19 در 
بیمارستان بسترى شده بود، درگذشت. تصویر این 
معلم روى تخت بیمارســتان، گوشى  در دست و 
در حال آموزش به دانش آموزانش، دل بســیارى 

را به درد آورد.

کنکور 1400 نظام جدید شد
   ایرنا | بر اســاس اعالم ســازمان سنجش 
آموزش کشور، کنکور سراســرى 1400 فقط به 
صورت نظام جدید برگزار مى شود. در سال جارى 
کنکور سراسرى با شــرکت داوطلبان نظام قدیم 
برگزار و مقرر شد از ســال آینده این آزمون فقط 
با نظام جدید برگزار شود. به علت اعتراض تعداد 
زیادى از داوطلبان نظــام قدیم مبنى بر برگزارى 
کنکور نظام قدیم در سال 1400، این موضوع بار 
دیگر در شوراى سنجش و پذیرش دانشجو بررسى 

و نتیجه آن توسط سازمان سنجش اعالم شد.

احداث یکى از زیباترین 
خیابان ها 

   ایرنا | مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به اینکه در رابطه با معمارى جزیره اقدام هاى 
خوبى صــورت گرفته گفت: در رابطــه با محور 
امیرکبیر طرح مصوبى داریم و به زودى شــاهد 
یکى از زیباترین خیابان ها در کشور خواهیم بود. 
غالمحســین مظفرى در ادامه بــا تأکید بر ایده 
پردازى هاى نو افزود: براى رسیدن به این هدف، 
معمارى محور امیرکبیر در ماه هاى گذشــته به 

معرض مسابقه گذاشته شد. 

سود سپرده تا 20 درصد
   فــارس | بعد از نزول شدید نرخ سود در بازار 
بین بانکى به حدود 10 درصــد و کمتر، مدیران 
عامل بانک هــا در توافقى یکپارچــه تصمیم به 
کاهش نرخ سود سپرده از 18 درصد به 15 درصد 
گرفتند. اما پیگیرى ها نشان مى دهد در حال حاضر 
باالترین نرخ سود سپرده توسط یک بانک مشهور 
و دو مؤسسه مالى اعتبارى  پرداخت مى شود. این 
سه مؤسسه نرخ سود سپرده را در سطح 20 درصد 
قرار داده اند. از طرف دیگر همه بانک هاى تجارى 
کشور براى سپرده هاى باالى صد میلیون تومان 
نرخ سود سپرده را به ســطح 18 درصد افزایش 

داده اند.

مهمان «شریف»
   رکنــا | با آنالین شدن کالس هاى درسى، 
دانشــگاه ها و مدارس خالــى از دانش آموزان 
و دانشــجویان شده اســت که باعث شده پاى 
حیوانات به این مکان ها باز شــود. از جمله این 
روزها فیلمى دســت به دست مى شود که نشان 
مى دهد یک روباه مهمان تازه معابر دانشــگاه 
صنعتى شریف در تهران شده و در این دانشگاه 

رفت و آمد مى کند. 

خودسوزى
 بخاطر ارث پدرى

   رکنا | فــردى در اعتراض بــه رأى صادره 
پزشکى قانونى علیه خود صبح چهارشنبه اقدام 
به خودســوزى در حیاط اداره پزشــکى قانونى 
مشــهد کرد که با کمک مردم و عوامل حاضر 
در صحنه نجات یافت. ایــن فرد بعد از درگیرى 
با مادر و خواهرش در پــى اختالفات مربوط به 
ارثیه پدرى، شکایتى را در پزشکى قانونى مطرح 
کرد اما به علــت اینکه رأى صادره به ســود او 
نبود در حیاط اداره پزشــکى قانونى مشهد اقدام 
به خودســوزى کرد. این فرد در حال حاضر در 

بیمارستان بسترى است!

فشار حداکثرى در خط پایان
   آفتاب نیــوز | حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانى روز پنج شنبه در آیین افتتاح طرح هاى ملى در 
حوزه آموزشى، بهداشتى، رفاهى و درمانى با بیان اینکه 
با کمک و یارى یکدیگر از بیمــارى کووید- 19 عبور 
خواهیم کرد، ادامه داد: با وحدت و انسجام ملى و هدایت 
رهبر انقالب از تحریم هم عبور مى کنیم. وى تصریح 
کرد: همه عالمت ها و نشانه ها در دنیاى امروز از آمریکا 
تا اروپا و همه جهان نشان مى دهد که دنیا فهمیده است 
فشار حداکثرى جواب نمى  دهد و دوران پایان خود را طى 
مى کند و مردم ایران در سایه استقامت و ایستادگى، کام 

شیرین تالش هاى خود را شاهد خواهند بود.

امروز
 روز تصمیم بزرگ است 

   پانا | معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکى در خصوص تعطیلى دو هفته اى کشور براى 
کنترل شیوع کرونا گفت: شــنبه (امروز) در ستاد ملى 
در خصوص تعطیلى دو هفته اى کشــور تصمیم گیرى 
خواهد شد. قاسم جان بابایى در خصوص آخرین وضعیت 
این بیمارى در کشور گفت: در اکثر استان ها روند رو به 
کاهش نداریم؛ یا با شیب مالیم در حال افزایش و یا در 

حالت ثابت هستیم.

پیام ها نمى رسد!
   تســنیم | وزارت خارجــه آمریــکا پیام هاى 
دولت هاى جهان را به «بایدن» نمى رســاند! از زمان 
اعالم نتایج انتخابات تاکنون ده ها پیام از دولت هاى 
جهان براى بایدن به وزارت خارجه آمریکا که اکنون 
در اختیار دولت «ترامپ» اســت ارسال شده ولى این 
وزارتخانه از ارسال آنها به تیم دولت انتقالى خوددارى 
مى کند. برخى دولت ها براى ارســال پیــام ناگزیر 
شــده اند با دیپلمات هایى که در زمان دولت «اوباما» 

فعالیت داشتند، تماس بگیرند.

آژانس ها 
ماسک تولید مى کنند!

   رکنــا | با توجه به فراگیرى بیمارى کرونا، بسیارى 
از حوزه هاى اقتصــادى کشــورمان از جمله صنعت 
گردشگرى با آسیب هاى زیادى مواجه شده است. رحیم 
یعقوب زاده، رئیس مرکز گردشگرى علمى-فرهنگى 
دانشجویان ایران در رابطه با وضعیت اقتصادى کشور 
در حوزه گردشگرى مى گوید: تا کنون حدود 30 درصد 
از آژانس هاى مسافرتى ما ورشکست شده اند و بسیارى 
از آژانس هاى مسافرتى دیگر نیز نیروهایشان را تعدیل 
کرده اند یا بــه تغییر کاربرى به تولید ماســک و اقالم 

بهداشتى اقدام کرده اند.

سید حسن نصرا... تکذیب کرد
   جماران | دبیرکل جنبش حزب ا... لبنان تأکید کرد: 
همه آنچه درباره مذاکره ایران با آمریکا یا سوریه با رژیم 
صهیونیســتى یا حماس گفتند کذب محض است. من 
اطمینان مى دهم که هر حرفى از این نوع شنیدید اساسًا 
دروغ است. سید حسن نصرا... گفت: اینکه گفته مى شود 
حزب ا... به دنبال عادى سازى روابط [با اسرائیل] است 
هدف از این اظهارات و سخنان این است که بر جریان 
عادى ســازى روابطى که برخى از کشــورهاى عربى 
(امارات، بحرین و سودان) با اشغالگران راه انداخته اند، 

سرپوش بگذارند.

پیشنهاد ایران
   تابناك | دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان 
با بیان اینکه بحران ســوریه بایــد از طریق راه حل 
سیاسى حل شود، تأکید کرد که ایران ایجاد صندوق 
بین المللى براى بازسازى سوریه را پیشنهاد مى دهد. 
على اصغر خاجى گفت: مشــکالت آوارگان سورى 
نتیجه جنگى است که بر کشور سوریه تحمیل شد و 
حل آن ضرورى اســت و نباید براى دستیابى به پول 

از آن بهره برد.

خبرخوان

یکى از شــیوه هاى رایج رأى گیــرى در ایاالت متحده 
آمریکا شیوه اخذ رأى به صورت پســتى بوده که به این 
ترتیب شهروندان این کشــور مى توانند رأى خود را به 
صورت غیابى و حتى زودتر از موعد ارسال کنند، البته به 
نظر مى رسد که این شیوه ضریب بروز تخلف را افزایش 
مى دهد؛ البته کارشناســان در این باره نظرات مختلفى 
دارند و برخى آن را شــیوه مناســب و برخى دیگر آن را 
خالف قانون اساسى جمهورى اسالمى و روشى ناکارآمد 

تلقى مى کنند.
حجت االسالم علیرضا ســلیمى، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شــوراى اســالمى روش اخذ رأى به شیوه 
پستى را مناسب تلقى کرده و تصریح کرد: الزم است 
زیر ساخت ها براى اخذ رأى به شــیوه پستى فراهم 
شــود، البته در این روش قانون باید تغییر پیدا کند و 
تا جایى که بنده مطلع هستم دولت هیچ زیر ساخت و 
ایده اى براى برگزارى انتخابات به این شیوه را تهیه 

نکرده است.
وى درباره امــکان بروز تقلــب و تخلف دراین شــیوه 
رأى گیرى تأکید کرد: در همه شیوه هاى رأى گیرى امکان 
تقلب وجود دارد آنچه مهم است تخلف هاى صورت گرفته 

نباید بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد.
اما حمیدرضا ترقى، عضو شوراى مرکزى حزب مؤتلفه 
اسالمى نسبت به این شیوه رأى گیرى چندان نگاه مثبتى 
ندارد، وى مى گوید: انتخابات پستى در ایران خالف قانون 

اساسى اســت، چرا که طبق قوانین ما انتخابات باید در 
یک روز صورت گیرد، در حالى که در شیوه پستى از چند 
روز قبل مردم رأى هاى خود را ارسال مى کنند، بنابراین 

امکان چنین مســئله اى در ایران حداقل در حال حاضر 
وجود ندارد.

وى بیان کرد: البته چنین روش هایى با زندگى بشر امروز 

مطابقت بیشترى دارد و با توجه به بیمارى هاى جدیدى 
مانند کرونا بهتر است که در بررسى هاى شیوه برگزارى 

انتخابات مورد بررسى قرار گیرد.

رأى گیرى پستى در ایران قابلیت اجرا دارد؟

   گلریز برهمند/ روزیاتو |

در چند ماه اخیر فعالیت ســلبریتى هاى سینما در حیطه 
تبلیغات تجارى بیشتر شده و از گوشه و کنار ارقام مختلفى 
به عنوان مبلغ دستمزد این ســلبریتى ها، شنیده مى شود؛ 
ارقامى که گالیه هاى فعــاالن قدیمى تیزرهاى تجارى 

را به دنبال دارد.
الناز آبشــارى از جمله بازیگران تیزرهاى تجارى درباره 
سطح دستمزدهاى بازیگران تیزرها به «صبح  نو» گفت: 
دستمزد بازیگر تیزرهاى تبلیغاتى نهایتًا در بهترین حالت 
براى هر کار تا یک میلیون و 500 هزارتومان اســت ولى 
نمى توان درآمد مشخصى تعیین کرد. ممکن است در یک 
ماه فقط یک کار باشد و ممکن است چندین سفارش کار. 
االن تعداد بازیگرها زیاد شده است. یکى از دالیل  آن این 
است که بتوانند با هرقیمتى که دلشان مى خواهد از بازیگر 
استفاده کنند. این بازیگر تیزر ادامه داد: یکى از دالیل دیگر 
تیزرسازان براى تغییر مدام بازیگر این است که چهره بازیگر 

براى مخاطب تکرارى مى شود،  اما جالب است خانم نیوشا 
ضیغمى کالســکه بچه تبلیغ مى کند، مدتى بعد نوشــابه 
انرژى زا و حاال فرش تبلیغ مى کند؛ ایــن بى احترامى به 

همکاران من است!
الناز آبشــارى که بیش از هر چیز به خاطــر بازى در تیزر 
لوســیون موى ب. شــناخته مى شــود درباره دستمزد 
سلبریتى هایى که وارد کار تبلیغات شــده اند، ادعا کرد: 
ســلبریتى ها امروز از حدود 300 میلیون تومان تا چندین 
میلیارد تومان دستمزد دریافت مى کنند. دو نفر از سلبریتى ها 
که برادرند به جز مبلغ قرارداد، درصدى از فروش ساالنه آن 
محصول را هم دریافت مى کردند. آبشارى افزود: چندى 
پیش آقاى مهراب قاسم خانى بازیگران تیزرهاى تبلیغاتى 
را مسخره کرده بود اما همسر خودش (شقایق دهقان) براى 
آگهى یک نوشابه بازى کرد. پس نباید همکاران من که با 

محدودیت کار مى کنند را مسخره کنند.

حمله یک بازیگر آگهى هاى تبلیغاتى به سلبریتى ها 
4  ماه پس از جان باختن «ســها رضانژاد» دختر 27 ساله  
طبیعتگرد در ارتفاعات کردکوى استان گلستان، پزشکى 

قانونى در گزارشى علت اصلى فوت وى را اعالم کرد.
این دختر جوان که اهل کرج بود، روز 19 تیرماه امســال 
همراه گروهى 34 نفره از تهران به ارتفاعات جهان نما در 
شهرستان کردکوى استان گلستان سفر کرده بود اما یک 

روز بعد به طرز مرموزى ناپدید شد.
از همان روز جســتجوها براى یافتن ســها آغاز شــد و 
گروه هاى مختلف تالش کردند تــا ردى از او پیدا کنند. 
تالش هاى تیم هاى جستجو 28 روز ادامه پیدا کرد تا اینکه 
سرانجام روز 18 مرداد ماه، امدادگران موفق شدند پیکرى 
مجهول الهویه را کشف کنند که در ادامه معلوم شد متعلق 

به خود سهاست.
از آن زمان گمانه زنى هاى مختلفى در خصوص علت مرگ 
دختر جوان آغاز شد تا اینکه چهارشنبه هفته گذشته حسین 
زارعى، مدیرکل پزشکى قانونى استان گلستان با بیان علت 
مرگ سها، جزئیات بیشترى از این حادثه تلخ را بازگو کرد.

زارعى گفت: علت دقیق فوت خانم سها رضانژاد، صدمات 
متعدد بدنى بر اثر اصابت جســم ســخت تعیین شده که 

مى تواند با فرضیه سقوط از ارتفاع مطابقت داشته باشد.
زارعى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قسمت زیادى از 
بافت نرم بدن از بین رفته بود، تنها در حد معاینه ظاهرى 
امکان بررسى علت فوت وجود داشت که در بررسى ها هیچ 

آثار بزه در جسد وجود نداشت و نتیجه آن اعالم شد.

علت مرگ «ُسها رضانژاد» مشخص شد

«نیل آرمسترانگ» بر روى کره ماه در کنار یک پرچم 
آمریکا. «الیکا» سگ فضانورد نشسته در یک کپسول 
فضایى کمى پیش از بدل شدن به اولین حیوانى که به 
مدار زمین رفت. «باز آلدرین» در حال گرفتن سلفى و 
سیاره مان به شکل یک قوس آبى رنگ در پشت سر او، 

در اولین سلفى پرتره ثبت شده در فضا.
اینها تنها سه مورد از 2400 عکس نادر ناسا هستند که 
حاال در یک حراج آنالین به فروش گذاشــته شده اند، 
تصاویرى که به گفته خانه حراج کریســتى، مســئول 
برگزارى این حراج، «عصر طالیى اکتشافات فضایى» 

را ثبت کرده اند.
این مجموعه حاوى تصاویر تعدادى از مأموریت هاى 
تاریخى ناســا و اصل و نه نسخه کپى هستند. ناسا این 
تصاویر را در زمان ثبت شان منتشر نکرده و به این ترتیب 

اولین بار است که به نمایش عمومى درمى آیند.
گران ترین تصویر این مجموعه تنها عکسى است که 

نیل آرمسترانگ را روى کره ماه نشان مى دهد و توسط 
باز آلدرین در جریان مأموریت آپولو 11 در سال 1969 
گرفته شــد. به گفته خانه حراج کریستى، تخمین زده 
مى شود این عکس بین 37 هزار و 800 تا 63 هزار دالر 

به فروش رود.

حراج بزرگ عکس هاى نادر ناسا 

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیرى متهمى خبر 
داد که به بهانه فروش طــال از کاربران فضاى مجازى 

کالهبردارى مى کرد.
ســرهنگ داود معظمى گودرزى اظهار کــرد: یکى از 
شــهروندان در مراجعه به پلیس فتا گفت: قصد خرید 
طال از ســایت هاى فروش طال در فضــاى مجازى را 
داشتم که پس از بررسى در سایت ها، یکى از آگهى هاى 
فروش طال نظرم را جلب کرد؛ بنابراین با فروشنده طال 
تماس گرفتم و طبق قرار مبلغ 60 میلیون ریال به شماره 
حســاب اعالمى واریز کردم تا طالها را به من تحویل 
دهد. مالباخته افزود: با پرداخت مبلغ درخواستى، دیگر 

مدیر سایت به تماس هاى تلفنى ام پاسخ نداد و متوجه 
شدم که از من کالهبردارى کرده است. 

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ابــراز کرد: در تحقیقات 
پلیســى، هویت متهم و مخفیگاه وى شناسایى شد و با 
پاالیش رصدهاى اطالعاتى مشــخص شد که متهم 
تراکنش هاى مالى باالیى دارد و تعداد مالباختگان افراد 
زیادى در سراسر کشور هستند. ســرهنگ گودرزى با 
اشاره به اینکه کارشناسان پلیس فتا تراکنش هاى غیر 
مجاز متهم را بیش یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد 
کرده اند، افزود: در بررسى هاى پلیسى تعداد قربانیان این 
کالهبردارى به بیش از صد نفر در سراسر کشور مى رسد.

فروش «طال»، ترفند جدید کالهبردار مجازى

اختالف فاحش قیمت هر رأس گوسفند در داخل و خارج 
از کشور سبب شده تا دالالن با خروج گله هاى گوسفند 
ایرانى از طریق مرزهاى آبى هرمزگان سودهاى هنگفتى 

را به جیب بزنند.

بر اى اســاس خروج گله هاى دام سبک از مرزهاى آبى 
هرمزگان نسبت به گذشته شــدت بیشتر شده تا جایى 
که هزاران رأس گوســفند راهى کشورهاى حوزه خلیج 

فارس مى شود.
قاچاقچیان، دام هاى ســبک را از اســتان هایى نظیر 
کرمانشاه، لرستان، خوزستان، فارس و روستاهاى مختلف 
هرمزگان با قیمتى حدود دو میلیون تومان خریدارى و به 
سواحل هرمزگان انتقال مى دهند و این استان را به مرکز 

قاچاق دام زنده تبدیل کرده اند.
از آنجایى که شیوخ عرب از مشتریان پر و پا قرص دام هاى 
سفید ایرانى هســتند لذا این دام ها شبانه در شناورهاى 
هرمزگان بارگیرى و به بندرگاه هاى مختلف از جمله بندر 
خصب منتقل مى شوند، گوسفندان در خارج از مرزها به 

قیمت بیش از هشت میلیون تومان به فروش مى رسند.

تجارت پرسود قاچاق دام براى شیوخ عرب

این روزها پدیده کم نظیرى را در برخى از فروشگاه هاى 
خرده فروشى مشاهده مى کنیم که نمونه آن را تنها در اواخر 
دهه 50 مشاهده شده و فروش یک لیتر روغن نباتى منوط 
به خرید کاالهاى دیگرى مانند رب گوجه فرنگى و کنسرو 

ماهى تن شده است.
در هفته هاى اخیر به دلیل عدم ترخیص روغن هاى خام 
مانده در گمرك، بازار با کمبود روغن نباتى مواجه شد که این 
امر زمینه بروز چنین تخلفاتى را فراهم کرد. خرده فروشى ها 
مى گویند شرکت هاى توزیع کننده روغن نباتى نیز براى 
فروش روغن به ما چنین درخواستى دارند بنابراین ما نیز 

مجبور به این کار هستیم.
این در حالى است که بیرشــک، دبیر انجمن روغن نباتى 

مــى گوید: فــروش اجبــارى این محصوالت توســط 
کارخانه هاى تولید کننده روغن نباتى به شــدت تکذیب 
مى شود و دلیل این امر را باید جاى دیگرى جستجو کرد. 
باید توجه داشت که بخش زیادى از تولید روغن نباتى در 
کارخانه هایى تولید مى شــود که تنها تولید کننده روغن 

نباتى هستند و محصول دیگرى براى عرضه ندارند.
دبیر انجمن روغن نباتى ادامه داد: احتمال مى دهم که با 
توجه به داغ بودن موضوع فروش روغن نباتى این اتفاق در 
بخش فروش رخ مى دهد و الزم است که سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان براى جلوگیرى از این امر 
ورود کند. این امر ربطى به کارخانه هاى تولید کننده روغن 

نباتى ندارد و باید دلیل آن را در جاهاى دیگرى پیدا کرد.

هرکس روغن مى خواهد، رب و تن ماهى هم باید بخرد!

   سیده فاطمه سیدى/ باشگاه خبرنگاران جوان |
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حضور 480 کودك بى خانمان 
در مراکز بهزیستى

مجتبـى ناجـى، معـاون اجتماعى بهزیسـتى اسـتان 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه طرح هـاى جمـع آورى 
بى خانمان هـا نیازمند بازنگرى اسـت، گفت: سـاالنه 
حـدود 240 کودك بى خانمان به سـازمان بهزیسـتى 
اصفهـان ارجـاع داده مى شـوند و مراکز شـبانه روزى 
ایـن افـراد را پذیـرش کـرده و سـاماندهى مى کنند، 
منظور از ساماندهى هم این موضوع است که اگر این 
کودکان داراى آشـناى نزدیک بوده و شرایط حضانت 
را برخوردار باشند، با دسـتور قضایى تحت سرپرستى 
آشـنایان درجـه 2 و 3 خود قـرار مى گیرنـد، اگر براى 
کودکى بستگانى وجود نداشته باشـد این افراد در 39 
مرکز شـبانه روزى در اسـتان تحت عنوان مراکز شبه 
خانواده نگهدارى مى شوند و به 480 کودك و نوجوان 

تا سن 18 سال، خدمات الزم زندگى ارائه مى شود.

بارش ها کمتر از حد نرمال 
کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
امسال بارش هاى پاییزى در استان اصفهان، دیرهنگام 
و کمتر از حد نرمال پیش بینى مى شود. ابراهیم هنرمند با 
اشاره به روند بارش هاى پاییز امسال در استان اصفهان 
اظهار کـرد: در فصل پاییز بارش باران و برف در اسـتان 
اصفهان پایین تر از حد نرمال و 10 درصد کمتر از سـال 
گذشـته پیش بینى مى شـود. وى افزود: از نظر بارشـى 
در اسـتان اصفهـان در زمسـتان نیز شـاهد بارش هاى 
دیرهنگام و نرمال و یا 10 درصد کمتر از نرمال خواهیم 

بود.

اجراى 2150 متر لوله گذارى 
به گـزارش روابط عمومـی آبفا منطقـه 5، 2150 متر 
شبکه آب در اقطار110 پلی اتیلن و200 چدن داکتیل 
در منطقـه اجـرا شـد. الزم به توضیح اسـت کـه این 
عملیات درخیابان هـاي بابا گلی، محمـود اباد، جابر، 
خانـه اصفهـان، خیابـان شـهید اسـماعیلی، خیابان 
اسـتقالل و خیابان جدیداالحداث بیـن خیابان مفتح 

صورت پذیرفته است.

موفقیت کنکورى اردستان
على اصغر مومنیـان، مدیر آموزش و پرورش اردسـتان 
در مراسـم تجلیل از رتبـه هاى برتـر کنکور اردسـتان 
اظهار کرد: امسـال در کنکور بیش از 130 دانش آموز از 
شهرستان اردستان توانستند رتبه هاى برتر و قابل قبولى 
را در رشته هاى نظرى و فنى کسـب کنند که نسبت به 

سال گذشته افزایش داشته است.

کشف 64 هزار لیتر
 سوخت قاچاق

مأمـوران پلیس آگاهى 64 هـزار لیتر بنزیـن و گازوئیل 
قاچاق در برخوار استان اصفهان کشف و توقیف کردند. 
فرمانـده انتظامـى شهرسـتان برخـوار گفت: بـا اطالع 
مأموران پلیس آگاهى این شهرستان از بارگیرى و انتقال 
دو کامیون تانکردار سـوخت قاچاق به مرز هاى شرقى، 
وارد عمل شدند. در بازرسى از این دو خودرو، 32 هزار لیتر 
بنزین و 32 هزار لیتر گازوئیل قاچاق آماده انتقال کشف 

و دو نفر نیز در این زمینه دستگیر شدند.

همراهى اصناف
 با تعطیلى مشاغل

رئیس بازرسـى و نظارت اصنـاف اصفهان با اشـاره 
به همراهـى 90 درصـد از اصناف مبنى بـر تعطیلى 
واحد صنفى گفـت: تنهـا 10 درصد از کسـبه، واحد 
صنفى خود را تعطیل نکرده بودند که با اطالع رسانى 
صورت گرفته، ایـن واحد ها نیز تعطیل شـدند. جواد 
محمـدى گفـت: در اجراى ایـن طـرح 180 بازرس 
اتاق اصنـاف، مأمور اجـراى طرح تعطیلـى مغازه ها 
بعد از ساعت 18 در اصفهان شـده اند. وى گفت: در 
مجتمع هاى تجارى نیز تمام گروه هاى شغلى تعطیل 
هسـتند و در صورت تبعیـت نکردن از طـرح، مرکز 

تجارى پلمب خواهد شد.

خبر

مدیر کنترل کیفــى آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
اشاره به انجام بیش از یکصدهزار تست کلرسنجى آب 
شهرى در شش ماه نخست سال جارى، گفت: مطلوبیت 
کلر آب شهرى اصفهان 100 درصد و در روستاها 99/9 

درصد است.
فهیمه امیرى با بیان اینکه هم اکنون 23 آزمایشــگاه 
کنترل کیفى آب در سطح اســتان اصفهان وجود دارد، 
افزود: استان اصفهان داراى بیشترین آزمایشگاه کنترل 
کیفى آب در سطح کشور است. وى خاطرنشان کرد: به 
زودى دو آزمایشــگاه آب در شاهین شهر و نجف آباد به 
بهره بردارى خواهد رسید و دو آزمایشگاه کیفى فاضالب 

نیز در شهرهاى لنجان و بهارستان افتتاح خواهد شد.
امیرى با بیان اینکه تمام مخازن شهرها و روستاها از نظر 
آزمون بیولوژیکى پایش مى شود، اظهار کرد: سال جارى 
280 تســت بیولوژیکى از مخازن آب روستایى و 160 
مورد در شهرها انجام شــد و وضعیت کیفى آب مطلوب 
بود. وى درباره ایمنى آب شــرب در برابر آلودگى هاى 
میکروبى، گفت: 23 آزمایشــگاه میکروبى در ســطح 
استان اصفهان وجود دارد که در هر منطقه ماهیانه و هر 
روز پایش میکروبى انجام مى شــود؛ به طور مثال تست 
کلرسنجى روزانه اســت و البته مرکز بهداشت استان بر 

این امر نظارت دارد.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
ســاعت کارى خطوط اتوبوسرانى در شــهرهاى بزرگ 
استان و قطار شهرى کالنشهر اصفهان از روز پنج شنبه 

تغییر کرد.
حجت ا... غالمى اظهار کرد: از این روز خطوط اتوبوسرانى 
در شهرهاى اصفهان، خمینى شهر، نجف آباد، شاهین شهر، 
زرین شهر، فالورجان، شهرضا، مبارکه، سمیرم، خوانسار، 

کاشان و اردستان تا ساعت 20 خواهد بود.
وى افزود: ساعت کار قطار شهرى کالنشهر اصفهان از 
پنج شنبه تا ساعت 19 خواهد بود و الزم است مردم با توجه 
به تغییرات پیش آمده، برنامه ریزى هــاى الزم را براى 

استفاده از شبکه حمل و نقل عمومى داشته باشند.
وى خاطرنشــان کرد: این تغییر در جهت ساعت کارى 
جدید مشاغل غیر ضرورى که از بیستم آبان اعمال شد، 

صورت گرفته است.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان یادآور 
شد: از بیستم آبان تا بیستم آذر فعالیت مشاغل گروه هاى 
2، 3 و 4 در اصفهان، بهارستان، خمینى شهر، نجف آباد، 
شاهین شهر، لنجان، کاشان، فالورجان، شهرضا، مبارکه، 
سمیرم، خوانســار و اردستان تا ســاعت 18 است و همه 
مشاغل به جز گروه یک که مایحتاج عمومى و بهداشت 

و درمان است از ساعت یادشده به بعد تعطیل مى شوند.

تغییر ساعت کارى اتوبوس ها 
و مترو در اصفهان

مطلوبیت کلر آب اصفهان
 100 درصد است

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان در بازدید از اداره 
کیفیت این منطقه گفت: کیفیت  زمانی  قابل  دستیابی  
اســت  که  فرایندها و فعالیت ها به  طور مستمر با نیازها 
و انتظارات  مشتریان  طراحی  و اجرا شود و این وظیفه بر 

عهده اداره تضمین کیفیت است.
ناصر مشایخى در این بازدید دستیابی  به  استانداردهاي 
 از پیش  تعیین  شده  را از مفاهیم اساسى کیفیت دانست 
و اظهار کرد: راه رسیدن به چشــم اندازهاى آتى یک 

مجموعه اصالح   فرایندها و حذف دوباره  کارى، کار هاى 
اضافى و کارهاى موازى اســت که این مهم در ســایه 
 ارتقاى مســتمر شــاخص ها و عملکردها توسط اداره 
کیفیت تحقق مى یابد. وى تبیین وظایف سازمانى اداره 
تضمین کیفیت را ضرورى دانست و افزود: این اداره باید 
با برنامه ریزى  و نظارت بر مدیریت کیفیت در راستاى 
بهبود مستمر فرایندها به دنبال احیاى جایگاه سازمانى 

خود در مجموعه مخابرات باشد.

شرط دستیابى به کیفیت  

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
خیابان فرشادى با طول 550 متر و عرض متغیر حدوداً 
8 متر از خیابان هاى مهم شهر است که عرض خیابان 

پس از تعریض به 12 متر افزایش یافته است.
مسعود بنده خدا در خصوص هدف از دو طرفه کردن 
خیابان فرشــادى، اظهار کرد: دسترسى مسیرهاى 
شــرق به غرب معابر منطقه با توجه به مسدود شدن 
مسیر میدان امام خمینى(ره) و پیاده راه شدن خیابان 
حافظ با مشکالتى مواجه شده بود لذا  براى تسهیل 
در عبور اتوبوس هاى شرکت واحد و خودروها خیابان 

فرشادى دوطرفه شد.

وى با بیان اینکه این خیابان از سمت شرق به خیابان 
نشاط (تقاطع نشاط-هشت بهشت) و از سمت غرب به 
خیابان استاندارى (تقاطع خراسانى-استاندارى) متصل 
است، ادامه داد: با توجه به کاهش زمان سفر خودروها 
از شرق به غرب و کاهش حجم ترافیکى حد فاصل 
چهارراه نقاشى تا تقاطع نشاط- هشت بهشت و کاهش 
بار ترافیکى خیابان فلسطین و همچنین کاهش عبور 
ترافیک از کوچه هاى محلى اطراف مادى فرشادى 
به دلیل اســتفاده تعدادى از خودروها از ضلع شمالى 
خیابان فرشادى براى تردد مى توان گفت به نفع عموم 

شهروندان و ساکنان کوچه هاى مجاور بوده است.

خیابان فرشادى دو طرفه شد

مراسم تشییع و خاکســپارى خدیجه صبوحى نخستین 
بانوى شهید مدافع سالمت استان اصفهان روز پنج شنبه 

در کالنشهر اصفهان برگزار شد.
شــهید خدیجه صبوحى، بهورز مرکز بهداشت شماره 
یک اصفهان بود که پس از حدود 20 روز ابتال به بیمارى 
کرونا درگذشت و نخستین شهید مدافع سالمت شبکه 
بهداشت استان اصفهان اســت. پیکر این شهید مدافع 
سالمت پس از تشییع از مقابل مرکز بهداشت شماره یک 
اصفهان و با رعایت شــیوه  نامه هاى بهداشتى در محل 

گلزار شهداى اصفهان به خاك سپرده شد.
خدیجه صبوحى یازدهمین شهید مدافع سالمت اصفهان 
و اولین بهورز مدافع سالمت استان است که 19 آبان ماه 

فوت کرد.
مدیر مرکز آموزش بهورزى مرکز بهداشت شماره یک 
اصفهان در این باره گفت: شــهید صبوحى بهورز خانه 
بهداشت جوزدان زیر پوشش مرکز بهداشت شماره یک 
اصفهان بود و تا قبل از ابتال بــه بیمارى کرونا در جهت 
خدمت رســانى و انجام مراقبت هاى بهداشتى از افراد 
مختلف مانند زنان باردار، ســالمندان و کودکان تالش 
بسیارى مى کرد. مهشید رفیعیان افزود: این بانوى شهید 
مدافع سالمت، نقش بسزایى در اطالع رسانى، آموزش 
و غربالگرى مــردم در زمینه بیمــارى کرونا به ویژه در 

روستاها داشت.

وى با بیان اینکه شــهید صبوحى در 51 ســالگى و در 
تاریخ نوزدهم آبان امسال بر اثر ابتال به بیمارى کرونا در 
بیمارســتان الزهرا(س) اصفهان درگذشت، خاطرنشان 
کرد: وى در آســتانه پایان خدمت و بازنشســتگى قرار 

داشت.
آرش نجیمى، سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
نیز گفت که خدیجه صبوحى نخستین بانوى شهید مدافع 
سالمت و نخستین شهید مدافع سالمت شبکه بهداشت 
استان اصفهان در دوران شیوع بیمارى کروناست. وى 
افزود: شمار شهیدان مدافع سالمت در اصفهان تاکنون 

به حدود 12 َتن رسیده است.
پیش از این، شهید على برجیس، پرستار مدافع سالمت 
اصفهان در 28 مهرماه بر اثر ابتال به بیمارى کووید-19 
به جمع شهداى مدافع ســالمت اصفهان پیوسته بود. 
این مدافع سالمت31 ساله، شــاغل در بخش اورژانس 
و آنژیوگرافى مرکز آموزشــى، درمانى و پژوهشى قلب 
شهید چمران اصفهان بود که به تازگى ازدواج کرده بود.

شهریور ماه امسال نیز شــهید دکتر حسن ابن شهیدى، 
متخصص قلب و عروق، چهارمین پزشک مدافع سالمت 
اصفهان بود که در جبهه مقابله با کرونا و در راه خدمت به 

بیماران جان به جان آفرین تسلیم کرد.
دکتر سیدحسن ابن شــهیدى از پزشــکان بازنشسته 
تأمیــن اجتماعى اســتان اصفهان بود کــه در مطب و 

بیمارستان هاى خصوصى فعالیت مى کرد. این پزشک 
متخصص پس از جدال دو هفته اى با بیمارى کووید-19 

در بیمارستان الزهرا(س) فوت کرد.
دکتر ســیدمحمود نوریان متخصص مغــز و اعصاب، 
سومین پزشک مدافع سالمت اصفهان نیز 14 شهریور 
ماه بر اثر ابتال بــه بیمارى کووید-19 در بیمارســتان 
الزهرا(س) فوت کرد. دکتر ســعید حقیقى و دکتر سید 
محمد موسوى از دیگر پزشکان مدافع سالمت اصفهان 
بودند که پیش از این به کاروان شهداى مدافع سالمت 

اصفهان پیوستند.  
احمد طالبى، پرســتار بازنشســته اى کــه به صورت 
داوطلبانه در بیمارســتان هاى فیض و آیت ا... کاشانى 
به عنوان پرســتار خدمت مى کرد، دکتــر مجید فرهاد 
از پزشکان دانشــگاه علوم پزشکى کاشــان، على اسد 
سلطانى از کارکنان بیمارســتان نطنز، على منصورى 
کارمند بیمارستان عیســى بن مریم(ع)، حامد مردانى 
از کارکنان بخش رادیولوژى بیمارســتان شهید آیت ا... 
صدوقى و خســرو حکمت روش از کارکنان بخش اتاق 
عمل بیمارســتان زهراى مرضیه(س) از دیگر مدافعان 
سالمت هستند که در ماه هاى گذشته در استان اصفهان 

بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند.
از ابتداى شیوع بیمارى کرونا تا کنون بیش از 1850 نفراز 

کادر درمان استان اصفهان به بیمارى کرونا مبتال شدند.

پیکر یازدهمین سرباز خط مقدم مقابله با کرونا روز پنج شنبه تشییع شد

وداع با نخستین بانوى شهید مدافع 
سالمت اصفهان

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: برابر اعالم 
ستاد ملى مقابله با کرونا خروج خودرو با پالك بومى از 
شهر اصفهان و ورود خودروهاى غیربومى به این شهر 
از مورخه 12 آبان ماه تا 16 آبان ماه ممنوع اعالم شده 
بود که در این بازه زمانى 134 خودرو جریمه پنج میلیون 
ریالى شدند. سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: 

بارها اعالم شده توقف در حاشیه بزرگراه ها و تفرجگاه 
ممنوع است که متأسفانه بازهم شاهد توقف در محدوده  
صفه و  ناژوان هستیم که در این خصوص نیز تاکنون 

7904 خودروى متخلف اعمال قانون شدند.
وى اظهار کرد: به رانندگان 12 هزار و 628 خودرو نیز 

تذکر داده شده و مورد اعمال قانون قرار نگرفتند.

جریمه 5 میلیون ریالى 134 خودرو در اصفهان

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از عملیات ویژه دستگیرى سه آدم ربا که اقدام به ربودن 
یک نوجوان 13 ساله و انتقال او به استان کرمان کرده 

بودند خبر داد.
سرهنگ حسین ترکیان با اعالم این خبر، اظهار کرد: 

در پى شــکایت خانمى به کالنتــرى 13 فرماندهى 
انتظامى شهرستان نجف آباد مبنى بر ربوده شدن پسر 
13 ساله اش، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهى این شهرستان قرار گرفت. در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد پسر شــاکى براى خرید از منزل 
خارج شده بود که چند نفر وى را سوار بر یک دستگاه 

خودروى سوارى پژو پارس کرده و از صحنه متوارى 
مى شوند.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: در ادامه پس 
از یک هفته کار پلیسى و علمى، مخفیگاه آدم ربایان در 
یکى از مناطق استان کرمان شناسایى و مأموران پس 
از اخذ نیابت قضایى به استان مذکور رفته 
و طى یک عملیات ویژه و هوشــمندانه 
مخفیگاه متهمان را مورد محاصره قرار 
داده و ضمــن رهایى فرد ربوده شــده 
آدم ربایان که یک مــرد و دو زن بودند را 

دستگیر کردند.
ســرهنگ ترکیان با بیان اینکه پسر 13 
ساله ربوده شده به صورت صحیح و سالم 
به خانواده اش تحویل شد گفت: متهمان 
دستگیر شده در تحقیقات صورت گرفته انگیزه خود از 
ارتکاب این عمل مجرمانه را اختالف حســاب با پدر 
فرد ربوده شــده و تهدید وى براى رســیدن به طلب 
خود عنوان کردند که در این خصوص پرونده تشکیل 
و این افراد براى اقدامات قانونى تحویل مرجع قضایى

 شدند.

سرپرست معاونت نظارت و پایش محیط زیست اصفهان عملیات رهایى گروگان 13 ساله نجف آبادى 
گفت: براساس قانون، 176 میلیون متر مکعب حقابه ساالنه 
براى تاالب گاوخونى در نظر گرفته شــده ولى على رغم 
پیگیرى هاى انجام شده وزارت نیرو هیچ حقابه اى را تأمین 
نکرده و این موضوع به خشک شدن حدود 96 درصدى 

تاالب منتهى شده است.
حسین اکبرى در خصوص تأمین حقابه تاالب عنوان کرد: 
به دلیل اینکه حیات تاالب به وجود جریان هاى دائمى آب 
و رسیدن حقابه از رودخانه زاینده رود بستگى دارد و این 
مهم تأمین نشده، تاالب با خطر خشکى کامل مواجه شده 
اســت. وى ادامه داد: على رغم همه پیگیرى هاى انجام 
شده اداره کل محیط زیست استان اصفهان و تالش ها 
در راستاى مطالبه حقابه قانونى تاالب و در جدول منابع 
و مصارف سال آتى 176 میلیون متر مکعب حقابه ذکر 
شده بود ولى متأسفانه حتى بخشى از آن میزان نیز تأمین 

نشده است.
اکبرى تصریح کــرد: حال که این اصل جارى نشــده و 
پیگیرى ها هم جواب نداده پیشــنهاد دادیم که حداقل به 
صورت حجمى و سیالبى را در فصل غیرکشاورزى داشته 
باشیم تا با توجه به طوالنى بودن مسیر برداشت غیرمجاز 

هم از آن صورت نگیرد.
سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان با بیان اینکه براساس جدول منابع مصرف 

99-98 برآورد شــده بود که 62 میلیــون مترمکعب در 
فروردین، اردیبهشت و خرداد تأمین شود، گفت: این مهم 
محقق نشد و عمًال در هشت ماهه اخیر هیچ آبى به سمت 

تاالب گاوخونى رهاسازى نشده است.
وى ادامه داد: در مواردى ممکن است وقتى شما از وزارت 
نیرو در ارتباط با تأمین حقابه تاالب سئوال مى کنید، عنوان 
کنند که آن را تأمین کرده اند و آب تا سد رودشتین جارى 
باشد ولى از سد تا تاالب فاصله اى 85 کیلومترى است و 

عمًال این آب به تاالب نمى رسد.
سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان اذعان کرد: متأسفانه جریان زاینده رود هم 
از ابتداى شش ماه دوم سال و اول مهر ماه دوباره قطع شد 
و خود رودخانه زاینده رود هم شــرایط کامًال خشکى پیدا 
کرده و اصًال شرایطش مناسب نیست؛ مجموع این موارد 
باعث شــده تا حدود 96 درصد تاالب گاوخونى خشک 
شده و تنها الیه هاى زیرین در بخش هاى شمالى تاالب 

مرطوب مانده است.
احیاى تاالب عنوان کرد: عالوه بر پیگیرى هاى مختلفى 
که در سطوح ملى و استانى براى حقابه ها داشتیم، مشارکت 
فعال در تدوین نقشه راه احیاى زاینده رود و تاالب گاوخونى 
صورت گرفته است. در این نقشــه راه اهداف، اقدامات و 
وظایف دستگاه هاى مختلف مشخص شده و بر حقابه هاى 

زیست محیطى به تفکیک پافشارى شده است.

وى ادامه داد: در این نقشــه راه حداقل 313 میلیون متر 
مکعب به تفکیک 137 میلیون متر مکعب براى رودخانه و 
176 میلیون متر مکعب براى تاالب در نظر گرفته شده که 

این موضوع به صورت مجزا دیده شده است.
اکبرى تصریح کرد: در این نقشه راه زاینده رود و حقابه هاى 
زیست محیطى به عنوان یک اقدام اساسى در حوزه زاینده 
رود دیده شده است. با توجه به اینکه تاالب گاوخونى سطح 
وسیعى دارد و داراى اکوسیستم منحصربه فردى در فالت 
مرکزى است باید نسبت به مطالبه حقابه آن در قالب یک 

سند باالدستى اقدام شود.
سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروه ملى 
احیاى زاینده رود، گفت: این اقدام نقطه عطفى در این حوزه 
محسوب مى شود و امیدواریم اقدامات ما ذیل این کارگروه 

به احیاى زاینده رود بزرگ منتهى شود.
وى در ارتباط با اینکه چقدر فرصــت وجود دارد تا تاالب 
گاوخونى به نقطه غیرقابل بازگشــت نرسد، اظهار کرد: 
واقعیت این اســت که در صورتى که قدمى براى احیاى 
زیستگاه هاى تاالبى برداشته شود خود طبیعت با آن لطفى 
که دارد، دوباره این امید را به ما مى دهد. ما تأکید داریم که 
با علم به محدودیت منابع آبى حداقل حقابه 176 میلیون 
مترمکعبى براى تاالب گاوخونى تأمین شود تا تاالب در 

مسیر احیا قرار گیرد.

براســاس رأى هیئت داوران ســمپوزیوم بین المللى 
روابط عمومــى و هفدهمین جشــنواره برترین هاى 

روابط عمومى ایران، ذوب آهن 
اصفهان از بین 140 شــرکت 
کننده موفق به دریافت نشان 
ویــژه مســئولیت اجتماعى 
و لوح ســپاس روابط عمومى 
برتر در رشــته اطالع رسانى 
کرونا شــد. در مراسم اختتامیه 
این جشــنواره که چهارشنبه 
21 آبان ماه برگزار شد «نشان 
ویژه مســئولیت اجتماعى» و 
«لوح ســپاس روابط عمومى 
برتر در رشــته اطالع رسانى 
کرونا» به ذوب آهن اصفهان 

اهدا شد. دکتر هوشــمند سفیدى، دبیر کل سمپوزیوم 

بین المللى روابط عمومى در این خصوص گفت: فعالیت 
روابط عمومى ها در دوران شیوع کرونا  در هفت رشته 
مورد ارزیابى قرار گرفت. یکى از 
بخش هــاى مهم، مســئولیت 
اجتماعى بود که بر اساس گزارش 
شــرکت ها مورد بررســى قرار 
گرفت. در این بخش میزان فعالیت 
شــرکت ها در حوزه مسئولیت 
اجتماعى از جملــه  فعالیت هاى 
زیســت محیطى و مشارکت در 
کارهاى عــام المنفعه همچون 
مقابله با شیوع بیمارى کرونا و... 
مورد ارزیابى قرار گرفت و در این 
راستا از سازمان هایى که بیشترین 
فعالیت را داشتند تقدیر شد و نشان 

ویژه نیز به ذوب آهن اصفهان رسید.

کسب لوح سپاس روابط عمومى برتر
 توسط ذوب آهن اصفهان

وزارت نیرو حقابه گاوخونى را تأمین نمى کند
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هومن ســیدى کارگردان ســریال «قورباغه» با انتشار 
پستى به تأخیر در پخش سریال «قورباغه» واکنش نشان 
داد و سازمان سینمایى زمان جدید پخش این سریال را 

اعالم کرد.
ســریال «قورباغه» به کارگردانى هومن سیدى و تهیه 
کنندگى على اسدزاده، اولین ســریال هومن سیدى در 
نمایش خانگى است که سال گذشته مقابل دوربین رفت. 
این سریال که قرار بود از ســوم آذر ماه در شبکه نمایش 
خانگى توزیع شــود با تأخیر در پخش مواجه شد. این در 
حالى بود که تیزرهاى ســریال «قورباغه» یکى پس از 
دیگرى منتشر مى شد و عالقه مندان به این سریال منتظر 
پخش آن در 3 آذر ماه بودند که خبر تأخیر در پخش این 
سریال منتشر شد. تاریخ اعالم شده بعدى براى توزیع این 
سریال آبان ماه بود و حاال هم به گفته هومن سیدى، این 

تاریخ نیز به عقب تر رفته است.
هومن سیدى کارگردان سریال «قورباغه» با انتشار پستى 

به تأخیر اعالم شده در پخش این سریال واکنش نشان 
داد و نوشت:

«من نزدیک به سه سال از زندگى حرفه اى و شخصى ام 
را براى ساخت "قورباغه" گذاشتم. فقط و فقط به دلیل 
ارزش و احترامى که براى مــردم نازنین و حرفه ام قائل 
بودم و هســتم بهترین روزهاى عمــرم را براى این کار 

صرف کردم.
یک تیم تمام حرفه اى براى رسیدن یک نتیجه قابل قبول 
تمام تالششــان را کردند تا سریالى در شأن و شخصیت 
مخاطب را بســازند. اینکه موفق بوده ایم یا خیر، بحثى 

موکول به بعد از پخش است.
و اما پخش. قابل ذکر است که در جریان باشید این سریال 
مدتى است آماده پخش بوده و به دالیلى نامعلوم به تعویق 
افتاده. به هر ترتیب اعالم رسمى پخش به "آبان" موکول 
شد که باز به دالیلى ارشاد از ما درخواست کرد که تاریخ 
پخش را به "آذر" موکول کنیم که در نهایت، دلخورى 

به حِق مخاطبان را در پیش داشــت که تیم سریال را بى 
برنامه خطاب کرده اند. و اکنون در این لحظه تهیه کننده 
محترم به بنده رسمًا اعالم کرده که مجدد امکان پخش 
در "آذر" هم وجود ندارد و ما باید به خواسته ارشاد پخش 

را به اول "دى" ماه موکول کنیم.
چرا؟ من و تهیه کننده بسیار زیاد حسن نیت خود را اثبات 
کردیم و با شوراى پروانه نمایش کمال همکارى را داشتیم. 
فقط و فقط به دلیل اینکه زحمت چند ساله این تیم دیده 

شود و مردم بتوانند این سریال را ببینند.
جناب آقاى انتظامى لطفاً جوابى صریح به بنده و مخاطبان 
بدهید. چطور ممکن است که ما با داشتن پروانه نمایش از 
شوراى محترم همچنان بالتکلیف بمانیم؟ ما مجبوریم 
تاریخ پخش را به اول "دى" ماه موکول کنیم. کســى 
هست که این اطمینان را بدهد که دى به بهمن یا اسفند یا 

به هر ترتیبى به سال بعدى موکول نخواهد شد؟
لطفًا بفرمایید در این لحظه ســریال "قورباغه" توقیف 

شده است یا خیر؟»
نوید محمدزاده، بازیگر نقش اصلى سریال نیز با بازنشر 
متن هومن ســیدى، با انتشــار یک متن کوتاه، موضع 
اعتراضى هومن سیدى را تأیید کرد. محمدزاده نوشت: 
«احترام به سلیقه مخاطب، وقت گذاشتن، سرسرى تولید 
نکردن و تالش براى کار با کیفیت ساختن چرا باید تاوان 

داشته باشد؟»
بعد از انتقاد هومن ســیدى و نوید محمدزاده از تأخیر در 
پخش سریال «قورباغه» سازمان سینمایى زمان جدیدى 
براى پخش این ســریال اعالم کرد و خبر داد که 24 آذر 

موعد پخش سریال «قورباغه» است.
هومن ســیدى از چهره هاى جوان دنیــاى بازیگرى و 
کارگردانى اســت که براى اولین بار سریال «قورباغه» 
را در شــبکه نمایــش خانگــى کارگردانــى کــرد و 
عالوه بــر کارگردانى در این ســریال بــازى هم کرده 

است.

تاریخ پخش سریال هومن سیدى هنوز به درستى معلوم نیست

این «قورباغه» بالتکلیف!

مجموعه تلویزیونى «خانه امن» در ژانر جاسوسى-امنیتى این 
شب ها از شبکه یک سیما روى آنتن مى رود.

«خانه امن» الیه هایى از عملیات پیچیده مقابله با گروهک 
تروریســتى داعش را روایت مى کند.  «کمال» و تیمش 
با اطالعات دریافتى از خارج از کشــور به ردزنى یکى از 
نیروهاى داعش مى پردازند تا از طریق او بتوانند رابطش در 
تهران را شناسایى کنند. طى این ماجرا پرونده پیچیده تروریستى 

و اقتصادى به هم گره مى خورد. این خالصه اى از داستان سریال 
«خانه امن» احمد معظمى اســت که حمیدرضا پــگاه کاراکتر 

«کمال» از بازى در این سریال مى گوید.
این بازیگــر در این باره مــى گوید: در ایــن مجموعه تهدیدات 
گروهک داعش با کشته شدن یکى و دســتگیرى دیگرى تمام 
نمى شود بلکه به اشکال مختلف در قصه ادامه دارد و پرداخت آن 
به نظرم جذابیت هاى خاص خودش را دارد. پگاه با اشاره به اینکه 
جذابیت هاى داستانى سریال همچنان ادامه دارد یادآور شد: «خانه 
امن» فراز و فرودهاى اساسى خواهد داشت و امیدوارم بیننده آن 

را دوست داشته باشد.
وى اضافه کرد: البته نباید داستان این مدل سریال ها اغراق آمیز 
باشد یعنى اینکه به گونه اى نباشد که مخاطب احساس کند قصه از 

دنیایى که در آن زندگى مى کند دور است. البته در سینما و تلویزیون 
باید قهرمان باشد و رؤیاپردازى هم باشد اما وقتى ما قصد داریم در 
سریالى حرفى را بزنیم این براى بیننده باید هم باورپذیر باشد هم 

او بتواند با قصه ارتباط برقرار کند.
کاراکتر «کمال» سریال «خانه امن» تصریح کرد: سریال هایى 
با موضوع جاسوسى و پلیسى از سریال هاى جذاب و پرطرفدار در 
جهان است که ما در تلویزیون کم به سمت تولید این ژانرها رفتیم 
اما این ظرفیت در تلویزیون وجود دارد که در این حوزه آثار بیشترى 
خلق کند. بازیگر ســریال «یک روز قبل» در خصوص دشوارى 
بازیگرى سریال «خانه امن» گفت: من تا حاال در هیچ کارى این 
همه جلوى دوربین نبودم. تعداد سکانس هاى من در این سریال 
خیلى زیاد بود و نزدیک به یکســال (البته غیر از ایامى که بخاطر 

کرونا کار متوقف بود) جلوى دوربین بودم.
پــگاه در پایان دربــاره دلیل آرامــش رفتــارى و کالمى در 
ســریال هایش عنوان کرد: من اصوًال در کارهایم تیپ سازى 
نمى کنم بلکه شــخصیت ســازى مى کنم و وقتــى بازیگرى 
شخصیت ســازى مى کند باید کاراکتر را از خودش عبور بدهد، 
این یعنى اینکه ویژگى هاى خــودت را هم با آن تطبیق بدهى؛ 
به هر حال صداى تو، نگاه تو و فیزیک تو روى شــخصیت قرار

مى گیرد، حاال این بازیگر هست که چگونه با شخصیت سازى 
نقش را براى بیننده باور پذیر کند. اگر بیننده توانست با سریال 
ارتباط برقرار کنــد یعنى اینکه من توانســتم کارم را به عنوان 
بازیگر درست انجام دهم و امیدوارم این اتفاق در سریال «خانه 

امن» افتاده باشد.
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ت مجموعه
شب ها
«خان
ترور
با اط
نیروها
تهران را شن

«خانه امن»، پرسکانس ترین 
کار بازیگرى حمیدرضا پگاه

شرکت «یونیورسال» در حال ساخت فیلم سینمایى 
«عقرب شاه» با فیلمنامه اى از «جاناتان هرمان» و 
بازى «دوواین جانسون» است. این فیلم بازسازى 

نسخه سال 2002 است.
«عقرب شــاه»  یکى از دنباله هاى اصلى ســرى 
فیلم هاى «مومیایى» با بازى «برندان فریزر» است 
که در آن شاهد حضور «عقرب شاه» با بازى دوواین 
جانســون به عنوان ضد قهرمان فیلم «بازگشت 

مومیایى» در سال 2001 بودیم.
سال بعد، جانســون فیلم خودش را ساخت. پیش 
پرده اى که داستان جنگجوى بیابانى «ماتایوس» 
را روایت مى کرد. در آن زمان «عقرب شــاه» در 
ســطح جهانى 178/7 میلیون دالر درآمد کسب 
کرد و جانســون را به عنوان هنرپیشه اى برجسته 

معرفى کرد.
حاال این نسخه به عنوان برداشــتى معاصر از آن 

نسخه سینمایى توصیف شــده که ساختش به روز 
بــوده و در مجموع تفاوت هاى شــاخصى با فیلم 

قبلى دارد.
دوواین جانســون در مورد این فیلــم جدید گفت: 
«عقرب شــاه» اولین نقش من بر پــرده نقره اى 
سینما بود و من افتخار و هیجان دارم که این افسانه 
جالب را دوباره تصویر کرده و به نسل جدید تحویل 

مى دهم.
«پادشــاه عقــرب» یــا «عقــرب شــاه»
 (The Scorpion King) فیلمــى در ژانــر 
فانتزى به کارگردانى «چاك راسل» و تهیه کنندگى 
«وینس مک من» است که در سال 2002 منتشر 
شد. دواین جانسون براى بازى در این فیلم بیشترین 
دستمزد تاریخ ســینما براى اولین تجربه بازیگرى 
حدود پنج میلیون دالر دریافت کرد و صاحب رکورد 

گینس شد.

«عقرب شاه» خطرناك تر از قبل باز مى گردد

  کارگردان «خانه سبز» گفت: بعضى ها مى گویند 
مغز آدم از سن 70 ســالگى تازه راه مى افتد و من 
هم هر وقت کار باشد به سمتش مى دوم. هر وقت 

نازمان را کشیدند حتماً کار مى کنیم.
بیژن بیرنگ گفت: من همیشــه از صداى خودم 
بدم مى آمد و فکر مى کردم یک صداى تودماغى 
مزخرف دارم تا اینکه یک برنامه تاکشو با نام «باز 
هم زندگى» اجرا کردم و همه چیز برعکس شد! به 
من مى گفتند چقدر صدایت خوب و آرامش بخش 

و مهربان است. اینطورى باالى سرم شاخ درآمد!
 وى افزود: این برنامه در 15 قســمت ساخته و سه 

بار پشــت هــم روى آنتن 
تکرار شد! او در گفتگو 

با نجف دریابندرى و 
فهیمه راســتکار در 
این برنامه گفت: من 

فکر مى کنم تنها کار 
تصویــرى و صوتى که 

از آقــاى دریابندرى 
وجود دارد همان 
بخش لذت غذا 
در آن برنامــه 

است.
رگــردان  کا
«خانه سبز» 
درباره دلیل 
ادامــه پیدا 
نکردن تاك 

شوى خود توضیح داد: ما سال ها خواستیم ادامه این 
برنامه را بسازیم؛ موقعى که ما خواستیم تلویزیون 

شرایطش را نداشت و گویا دوره ما تمام شده است.
بیرنگ درباره جادوى کارهایش در جذب مخاطب 
گفت: من به این موضوع خیلى فکر کرده ام. اول این 
را بگویم که دوره ما به این خاطر نگذشته که دیگر 
کار نمى کنیم، امثال «اسپیلبرگ» با سن باالى 70 
هنوز دارند کار مى کنند، ولى شرایط به گونه اى رقم 
خورد که دیگر حوصله ما را ندارند، حوصله آدم هاى 
سختگیر. شاید هم دوره مثبت اندیشى دیگر گذشته 
اســت و باید وارد وادى هاى تلخ زندگى شویم که 

االن همه برنامه ها دچار آن هستند.
وى تصریح کــرد: باید 
بگویــم آن چیزى 
که باعث مى شود 
یک برنامه با مخاطب 
خود ارتباط برقرار کند 
و مانــدگار شــود، یک 
فرمول کلــى دارد، اگر 
اثرى محترم نباشد، 
مخاطــب بــراى 
صاحب اثر هم 
احتــرام قائل 
و  شود  نمى 
آثارى  تمام 
کــه در دنیا 
ماندگارند آثــار محترمى 

هستند.

هر وقت نازمان را کشیدند حتماً کار مى کنیم!

پشــت هــم روى آنتن
شد! او در گفتگو رار
جف دریابندرى و 
مه راســتکار در 
 برنامه گفت: من 

ر مى کنم تنها کار 
صوتى که  ویــرى و

ىدرى قــاى دریابن
نمان ود دارد ه
ش لذت غذا 
ن برنامــه 

ت.
گــردان 
انه سبز»
اره دلیل

مــه پیدا 
تاك  دن

االنهمه برنامه ها دچار آن هستند.
وى تصریح کــ
بگویــم آن
که باعث
یک برنامه با
خود ارتباط بر
مانــدگار شــ و
کلــى فرمول
اثرى محتر

مخاطــب
صاحب
احتــ
نمى
تمام
کــه
ماندگارند آثــار

هستند.

محمدرضا عیوضى، خواننده پاپ 48 ساله کشورمان که از دهه 70 
مشغول کار در دنیاى موسیقى اســت، درباره پارسا خائف، استعداد 
نوجوان موسیقى برنامه «عصر جدید» که به تازگى اولین آلبوم خود را 
به نام «هفت الف» منتشر کرده، به «خراسان» مى گوید: «اصوًال در 
این سن و سال، صدا پختگى کامل را ندارد یعنى صدا کامًال جا نیافتاده 
است و به مرور زمان مقدارى تغییر مى کند. بعد از مدتى تمرین، صدا 
به مرحله اى مى رســد که دیگر تغییر در آن محسوس نیست و آن 
زمان، وقت تولید اثر است. درباره پارســا خائف هم مى توانم بگویم 
خیلى ها از لحاظ فکرى زود بزرگ مى شوند. او هم شاید در این مرحله 

قرار گرفته است. من دیدم او اشعار فاخر مى خواند و با این ادبیات 
ارتباط برقرار کرده است. دیدید بعضى ها در مدرسه جهشى درس 
مى خوانند، شاید درك پارسا هم از ادبیات خوب است و به نوعى 

در خوانندگى جهشى عمل کرده.»
خواننده «حــس خوب»، درباره آهنگســازى مهیار علیزاده 
در آلبوم پارســا خائف مى گوید: «همین که پارسا خائف به 
سمت وسوى ادبیات فاخر مى رود، جاى شکرش باقى است 
که جذب اراجیفى که االن در بازار وجود دارد، نشده است 
و سمت وســوى خوب پیدا مى کند. مهیار علیزاده براى او 
آهنگسازى کرده و بهتر است از این جنبه به قضیه نگاه کنیم 
که اگر علیزاده نامى یا گروهى این کار را براى او نمى کردند، 
با خود فکر مى کرد چــرا در این سن وســال دارم اینها را 
مى خوانم که طرفدار ندارد. پس بهتر است به سمت همان 
موسیقى پاپ بروم که آن را دوست دارند و طرفدار هم دارد. 
شاید جذب موسیقى تجارى و بازارى مى شد و خیلى زود هم 

از یاد مى رفت. به نظر من مسیر 
درست اســت، فقط بعد از چند 
سال، صدا تغییر مى کند که چیز 
بدى نخواهد بود. به هر حال او 
مى تواند یک سرمایه خوب براى 

آینده کشور باشد.»

بهرنگ توفیقى، کارگردانى که این روزها با سریال «آقازاده» در نمایش خانگى حضور 
دارد در جدیدترین فعالیت هنرى اش ســریال «افرا» را مقابــل دوربین برد و مهدى 

سلطانى در همکارى مجدد با او مقابل دوربین سریال «افرا» رفت.
سریال «افرا» در شمال کشور در حال تصویربردارى است و مهدى سلطانى بازیگر نقش 

«حاج محمود» در این سریال شد.
مهدى سلطانى و بهرنگ توفیقى در سریال هایى چون «آقازاده»، «پدر» و «زیر پاى 
مادر» با یکدیگر همکارى کردند و ســریال «افرا» چهارمیــن تجربه همکارى آنها با 
یکدیگر است. «افرا» سریالى اجتماعى و خانوادگى است که براى پخش از شبکه یک 
سیما در حال ساخت است و بخش هایى از تصویربردارى این سریال در شمال کشور در 

حال انجام است و تابه حال بازیگران جوانى مقابل دوربین این سریال رفته اند.
بازیگران سریال «افرا» عبارتند از مهدى ســلطانى، پژمان بازغى، علیرضا آرا، روزبه 

حصارى و...

«کیت وینسلت»، بازیگر برنده  اسکار اخیراً با بازى در یکى از صحنه هاى «آواتار 2» رکوردشکنى 
کرده است. وینسلت در این صحنه هفت دقیقه زیر آب ماند و رکورد شش دقیقه اى «تام کروز» در 

یکى از صحنه هاى فیلم «مأموریت غیرممکن: ملت یاغى» را شکست. 
وینسلت مى گوید حتى از ثبت این رکورد آگاهى نداشته: «خیلى جالب بود چون من نقدها یا مطالب 
رسانه ها را دنبال نمى کنم. در اینستاگرام حضور ندارم و ارتباطم به کلى با این جنبه از زندگى ام قطع 
است. این بود که در این هفته و هفته  گذشته وقتى در حال کار بودم بعضى افراد به من مى گفتند: 
واى خداى من، هفت دقیقه و 14 ثانیه؟ چطور ممکن است؟ جواب مى دادم: چى؟ صبر کن ببینم. 

از کجا مى دانى؟»
وینسلت اضافه مى کند: «فوق العاده بود و من به خودم افتخار مى کردم و مى دانم که شاید هرگز 
دوباره نتوانم این کار را انجام دهم. این رکورد حاصل چهار هفته تمرین سخت بود و درون یک 

مخزن غواصى، درون یک مخزن تمرین. اما بسیار لذت بخش بود.»

فیلم هاى «مومیعیوضى: خدا را شکر، پارسا خائف اراجیف نمى خواند!
که در آن شاهد ح
جانســون به عن
مومیایى» در سا
سال بعد، جانسـ
پرده اى که داست
را روایت مى کر
ســطح جهانى
کرد و جانســون

معرفى کرد.
نسخه حاال این

دهه 70 که از
استعداد  ائف،
ن آلبوم خود را

د: «اصوًال در 
مًالجا نیافتاده 
 تمرین، صدا 
س نیست و آن 
ى توانم بگویم 
 در این مرحله 

ین ادبیات 
شىدرس
به نوعى 

لیزاده
ف به 
ست
ست

ى او 
نیم
دند،

ها را 
مان

دارد. 
د هم

از یاد مى رفت. به نظر من مسیر 
درست اســت، فقط بعد از چند 
سال، صدا تغییر مى کند که چیز

بدى نخواهد بود. به هر حال او 
مى تواند یک سرمایه خوب براى

آینده کشور باشد.»

«کیت و
کرده اس
یکى از
وینسل
رسانه
است
واى
از کج
وینس
دوبار
مخز

سا خائف اراجیف نمى خواند!

«کیت وینسلت» رکورد «تام کروز» را شکست

مهدى سلطانى مقابل دوربین سریال «افرا» رفت

  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر |
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آگهی مناقصه  عمومى -  نوبت اول
سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـردارى شاهین شهـــر به اسـتناد بند5مصوبات مورخ 1399/06/29 
شوراى سازمان در نظر دارد خدمات فروش و شارژ کارت بلیط اتوبوس را  از طریق مناقصه عمومى باقیمت گذارى 
کارشناس رسمى دادگسترى در ازاى فروش45,000,000,000ریال شارژ کارت بلیط در 13باجه به مدت یکسال 
با اعتباراولیه 4,050,000,000ریال( ضریب پایه 9٪ از فروش) طبق اسناد مندرج درآگهى به افراد و شرکت هاى 
واجد شرایط واگذار نماید.بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور 
مالى سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب  مراجعه و نسبت به تحویل 
مدارك تا آخر وقت ادارى روزپنج شنبه  مورخ 1399/09/13 به حراست شهردارى شاهین شهراقدام نمایند. 
پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز شــنبه مورخ 1399/09/15 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت 

سازمان باز و قرائت خواهد شد.
1- سپرده شرکت در مناقصه معادل 5٪  قیمت پایه(به مبلغ202,500,000ریال) است که بصورت ضمانتنامه بانکى 
یا واریز مبلغ به حساب شماره 0105052929007 نزد بانک ملى  به نام شهردارى شاهین شهرقابل ارائه مى باشد.

2-چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3-بدیهى است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده 

و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است. 

چاپ اول

م الف: 1043551
سعید اکرم خانى - رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

علیرضا فغانى، سرشناس ترین داور ایرانى در خطر خط خوردن از لیســت داوران بین المللى قرار داشت اما 
باالخره در لیست اعالم شده از سوى فدراسیون فوتبال به فیفا معرفى شد. این بدین معنى است که او مى تواند 
یکى از گزینه هاى قضاوت در جام جهانى 2022 باشد؛ داورى که سوت هایش در جام جهانى 2018 بارها و 

بارها تحسین کارشناسان داورى از جمله «کولینا» را به همراه داشت.
 او اگر در لیست داوران بین المللى فدراسیون فوتبال ایران قرار نمى گرفت به راحتى شانس قضاوت در جام 
جهانى آتى را از دست مى داد و اگر این اتفاق صورت مى گرفت فوتبال ایران به تعبیر خیلى ها خودزنى مى کرد.
تصمیمات درست علیرضا فغانى در جام جهانى 2018 به اندازه نمایش خوب تیم ملى در مصاف با تیم هاى 
بزرگ، نام ایران را بر سر زبان ها آورد اما اینکه چرا فدراسیون فوتبال تصمیم به خط زدن نام علیرضا فغانى از 
لیست داوران بین المللى فوتبال ایران گرفته بود بر کسى مشخص نیست و تنها مى شود از آن به عنوان یک 

تصمیم عجیب یاد کرد که خوشبختانه اجرایى نشد.
گویى برخى منتقدان گفته اند او از ایران مهاجرت کرده و به استرالیا رفته؛ با دستمزد دالرى قضاوت مى کند 
و بهتر است این موقعیت در اختیار یک داور ایرانى قرار گیرد. داورى که براى هر سوت در لیگ برتر 900 هزار 
تومان مى گیرد و تازه این عدد با تأخیر چند ماهه و شــاید هم چند ساله به حساب او واریز مى شود. بى شک 
این بهانه خوبى براى خط زدن علیرضا فغانى نبود. مهاجرت او یک تصمیم شــخصى بود و نمى توان منکر 
شد علیرضا فغانى به رغم حضور در فوتبال استرالیا در صورت سوت هاى خوب در جام جهانى بعدى باز هم 

براى فوتبال ایران افتخار کسب خواهد کرد نه استرالیا. از سویى فوتبال ایران 
براى علیرضا فغانى هزینه کرده و حاال نوبت بهره بردارى از این داور 

ایرانى است. علیرضا فغانى سوت هاى خوبش را در جام جهانى 
بعدى تکرار کند باز هم به سود داور ایرانى تمام خواهد شد و 

فیفا نگاه مثبت ترى به داوران بعدى ایرانى خواهد داشت.
تبعات این تصمیم یعنى خــط زدن علیرضا فغانى و در پیش 

بودن انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال موجب ورود دوباره 
علیرضا فغانى به لیست داوران بین المللى فوتبال ایران شد.  در حالى که از 

زمان اعالم حذف نام علیرضا فغانى بسیارى به این تصمیم اعتراض کردند و در برابر 
فدراسیون فوتبال موضع منفى گرفتند. این تصمیم که البته به صورت غیر رسمى اعالم 

شده بود حتى تعجب کنفدراسیون فوتبال آسیا و مقامات داورى فیفا را به همراه داشت.

دیگر کشورها وقتى چنین داورى در اختیار داشته باشند تا آخرین لحظه 
از او مراقبت خواهند کرد، چرا که خوب مــى دانند افتخار آفرینى این 

دست از داوران براى فوتبال کشور دستکم از تیم ملى ندارد. به هر صورت 
رســیده بود تصمیم بدى که به خیر گذشــت. علیرضا فغانى حاال یکى از 

گزینه هاى قضاوت در جام جهانى 2022 است.
اما اگرچه علیرضا فغانى با اعتراض گسترده اهالى فوتبال به لیست بین المللى 

برگشت، این بار نام یک داور جوان 28 ساله به نام امیر عرب براقى از لیست خارج 
شد. امیر عرب براقى که برادر همسر فغانى اســت، در گفتگویى اعالم کرد فریدون 

اصفهانیان حرصش را سر او خالى کرده و حاال نوبت اوست که این پرونده را به نهادهاى 
نظارتى ببرد و از حق خودش دفاع کند. 

او مى گوید على اصغر مؤمنى به جاى فغانى به لیست اضافه شده بود و وقتى فغانى برگشت، 
طبیعى بود على اصغر مؤمنى تازه وارد از لیست خارج شود نه من که سال قبل هم در لیست 

داوران بین المللى ایران بودم.
امیر عرب براقى که باور ندارد به همین سادگى از لیست خارج شده باشد، گفت: متأسفانه این وسط 
من قربانى دلخورى اصفهانیان از علیرضا فغانى شدم. ایشان آن زمان هم با علیرضا مشکل داشت. 

آن زمان هم خیلى تالش کرد مانع پیشرفت علیرضا شود اما زورش نرسید و حاال هم وقتى با 
وجود بازنشسته بودن به کمیته داوران برگشت و سرپرست کمیته شد، در اولین اقدام علیرضا 

را از لیست درآورد که خودتان دیدید چه موجى راه افتاد و وقتى تصمیم او را وتو کردند و 
نتوانست با فغانى تسویه حساب کند، این بار حرصش را سر من خالى کرد. شاید فکر 

کرده اند اینکه بچه است و حرفى نمى زند ولى نه مطمئن باشید من کوتاه نمى آیم.

داور مشهور بین المللى چرا خط خورد و چگونه برگشت؟

مورد عجیب فغانى و برادرزنش 
 در خطر خط خوردن از لیســت داوران بین المللى قرار داشت اما 
یون فوتبال به فیفا معرفى شد. این بدین معنى است که او مى تواند 
8 باشد؛ داورى که سوت هایش در جام جهانى 2018 بارها و  20222

«کولینا» را به همراه داشت.
ون فوتبال ایران قرار نمى گرفت به راحتى شانس قضاوت در جام 
ق صورتمى گرفتفوتبال ایران بهتعبیر خیلى ها خودزنى مىکرد.

مصاف با تیمهاى  8هانى2018 به اندازه نمایش خوب تیم ملى در
علیرضا فغانى از  فدراسیون فوتبال تصمیم به خط زدننام نکه چرا
ته بود بر کسى مشخص نیست و تنها مى شود از آن به عنوان یک 

ایىنشد.
هاجرت کرده و به استرالیا رفته؛ با دستمزد دالرى قضاوت مى کند 
0ر ایرانى قرار گیرد. داورى که براى هر سوت در لیگ برتر 900 هزار 
واریز مى شود. بى شک  د ماهه و شــاید همچندساله بهحساب او
و نمى توان منکر نىنبود. مهاجرت اویک تصمیم شــخصىبود
ل استرالیا در صورت سوت هاى خوب در جام جهانىبعدى باز هم

رد نه استرالیا. از سویى فوتبال ایران 
ت بهره بردارى از این داور 

ش را در جام جهانى 
مام خواهد شد وو
 خواهد داشت.

ضا فغانى و در پیش 
بال موجبورود دوباره 

فوتبال ایران شد.  در حالى که از 
ى به این تصمیم اعتراض کردند و در برابر 

ن تصمیم که البته به صورت غیر رسمى اعالم 
سیا و مقامات داورى فیفا را به همراه داشت.

دیگر کشورها وقتى چنین داورى در اختیار داشته باشند تا آخرین لحظه 
از او مراقبت خواهند کرد، چرا که خوب مــى دانند افتخار آفرینى این 

دست از داوران براى فوتبال کشور دستکم از تیم ملى ندارد. به هر صورت 
رســیده بود تصمیم بدى که به خیر گذشــت. علیرضا فغانى حاال یکى از 

2گزینه هاى قضاوت در جام جهانى 2022 است.
لیست بین المللى اهالى فوتبال به اما اگرچه علیرضا فغانى با اعتراض گسترده

امیر عرب براقى از لیست خارج 8برگشت، این بار نام یک داور جوان28 ساله به نام
فغانى اســت، در گفتگویىاعالم کرد فریدون عرببراقى که برادر همسر شد. امیر

اصفهانیان حرصش را سر او خالى کرده و حاال نوبت اوست که این پرونده را به نهادهاى
از حق خودش دفاع کند.  نظارتىببرد و

او مى گوید على اصغر مؤمنى به جاى فغانى به لیست اضافه شده بود و وقتى فغانى برگشت، 
طبیعى بود على اصغر مؤمنى تازه وارد از لیست خارج شود نه من که سال قبل هم در لیست 

داوران بین المللى ایران بودم.
امیر عرب براقى که باور ندارد به همین سادگى از لیست خارجشده باشد، گفت: متأسفانه اینوسط
من قربانىدلخورى اصفهانیان از علیرضا فغانى شدم. ایشانآن زمانهم با علیرضا مشکل داشت. 

آن زمان هم خیلى تالش کرد مانع پیشرفت علیرضا شود اما زورش نرسید و حاال هم وقتى با 
وجود بازنشسته بودن به کمیته داوران برگشت و سرپرست کمیته شد، در اولین اقدام علیرضا 

را از لیست درآورد که خودتان دیدید چه موجى راه افتاد و وقتى تصمیم او را وتو کردند و 
نتوانست با فغانى تسویه حساب کند، این بار حرصش را سر من خالى کرد. شاید فکر 

کرده اند اینکه بچه است و حرفى نمى زند ولى نه مطمئن باشید من کوتاه نمى آیم.

ور مشهور بین المللى چرا خط خورد و چگونه برگشت؟

 عجیب فغانى و برادرزنش 

ســرمربى تیم هندبال بانوان ذوب آهن گفت: تیم 
ما قبل و بعد از دور اول مسابقات لیگ برتر هندبال 
بانوان درگیر کرونا شد و نتوانستیم بعد از اتمام دور 

اول، تمرین درست و با کیفیتى داشته باشیم.
زهرا علوى اظهــار کرد: قبل از اعــزام به دور اول 
مســابقات لیگ، پنج نفر از بازیکنان و کادر که من 
نیز شامل این تعداد مى شــدم درگیر ویروس کرونا 
شدیم و از همراهى تیم باز ماندیم. متأسفانه بعد از 
برگشت از مسابقات نیز هشت نفر دیگر از بازیکنان 
و کادر به این ویروس مبتال شدند و این امر تمرینات 

ما را مختل کرد و تاکنون نتوانستیم تمرینات فنى 
با کیفیت و خوبى را برگزار کنیم و تمرکز ما در این 
مدت بر روى تمرینات آمادگى جسمانى و آماده نگه 
داشتن شرایط بدنى بازیکنانى که در تمرینات حاضر 

مى شدند بود.
وى ادامــه داد: روز شــنبه (امــروز) دوره 14 روزه 
قرنطینه نفراتى که بیمار بودند تمام مى شــود و با 
انجام تســت مجدد در صورتى که مجوز حضور در 
تمرینات را بگیرند، مى تواننــد در تمرینات حاضر 

شوند.

کل تیم هندبال ذوب آهن درگیر کرونا شد

محمد ایران پوریان به تیم آلومینیوم اراك پیوست و شاگرد رسول خطیبى شد.
 ایران پوریان، بازیکن فصل گذشته سپاهان، سابقه بازى در تراکتور تبریز و فجرسپاسى شیراز را نیز در کارنامه 

دارد.  وى متولد 30 شهریور 1364 و پست این بازیکن دفاع راست است.

ستاره ایرانى توانست با گلزنى در تیم پورتو به تیم 
منتخب هفته لیگ پرتغال راه یابد.

در بازى یک شنبه شــب هفته گذشته که پورتو 
به مصاف پورتیموننزه رفت، مهدى طارمى گل 
دوم تیمش را به ثمر رساند و توانست تیمش را در 
برترى 3 بر یک یارى کند. طارمى توانســت اولین 
گلش را براى پورتو به ثبت رساند و همین عامل 
باعث شد تا مورد تمجید نیز قرار 

گیرد.
پــس از ایــن گلزنــى 
رسانه هاى پـــرتغالى 
نوشتند که او رقابت 
فراوانـــى را در خط 
حمله پـورتو ایجاد 
کـــرده است. حاال 
هم اعـالم شــد که 
نام ستاره ایرانى تیم 
پورتو به تیم منتخب 
هفته لیــگ پرتغال 

اضافه شده است.

محمد ایران  پوریان  شاگرد خطیبى شد

صمد مرفــاوى، یکى از چندین عضــو کادر فنى 
استقالل گفته «دوره ما قلیان نبود. آن زمان سیگار 
بود که خب بعضى بازیکنان یواشکى مى کشیدند».

 خدمت صمد آقا عرض کنیم سیگار االن هم هست 
و سراغ داریم بازیکن لیگ برترى را که روزى یک 
پاکت مى کشد. قلیان جاى سیگار را نگرفته، بلکه 
به عنوان یک آپشن جدید به مجموعه دارایى هاى 
فوتبال ایران اضافه شده است! دیگر فرق دوره شما 
با این دوره آن اســت که آن زمان بازیکنان بعد از 
باخت از خانه بیرون نمى آمدنــد، اما االن بازیکن 
گرامى بعد از حذف تیمش در لیگ قهرمانان، جلوى 
همه براى خریدن قلیان تزیینى خیز برمى دارد و اگر 
هم کسى مانعش شود دعوا راه مى اندازد. بعید است 

آن روزها کسى سر سیگار جنگ راه انداخته باشد!

زمان شما سر سیگار 
دعوا نمى کردند!

«دماگوى ویدا»، مدافع 31 ساله تیم ملى کرواسى 
علیرغم ابتال به ویروس کرونا 45 دقیقه در میدان 

بوده است.
تیم ملى کرواســى در دیدارى دوســتانه در شهر 
استانبولى به مصاف تیم ملى ترکیه رفت و با نتیجه 
3-3 متوقف شــد. در این مسابقه دماگوى ویدا در 
ترکیب اصلى کرواسى قرار داشته و یک نیمه نیز 
بازى کرد، اما در بین نیمه به مســئوالن این تیم 
اطالع داده شــده که تســت دماگوى ویدا مثبت 
شــده و بدین ترتیب او تعویض شــده است. حاال 
نگرانى هایى در مورد احتمال مبتال شــدن دیگر 
بازیکنان حاضر در میدان به کرونا و افزایش شیوع 
این بیمارى هنگام بازگشــت ایــن بازیکنان به

 تیم هاى باشگاهى وجود دارد.
ابتدا روز دوشنبه تستى از سوى یوفا از دماگوى ویدا 
و دیگر اعضاى تیم ملى کرواســى گرفته شده که 
همگى منفى بوده، اما جواب تست روز مسابقه بین 
نیمه به اطالع مسئوالن تیم ملى کرواسى رسیده و 
آنجا مشخص شده دماگوى ویدا مبتال به ویروس 

کرونا شده است.
فدراســیون فوتبال کرواسى ضمن اعالم این خبر 
مدعى شد این مدافع 31 ساله طى چند روز آتى در 

شرایط قرنطینه و در استانبول ماندگار خواهد بود.

45 دقیقه، نفس به نفس 
با کرونا در میدان!

«کریستیانو رونالدو»، ستاره 35 ساله پرتغالى موفق 
شد یک بار دروازه تیم ملى آندورا را باز کند. تیم ملى 

پرتغال در دیدارى دوستانه به مصاف آندورا رفت.
کریستیانو رونالدو از ابتداى نیمه دوم شانس حضور 
در میدان را پیدا کرده و در دقیقه 85 بود که با یک 
ضربه سر از فاصله اى نزدیک موفق شد گل ششم 

تیمش را به ثمر برساند.
این گل شماره 102 کریســتیانو رونالدو در عرصه 
ملى بود و حــاال او هفت گل دیگر بــا على دایى، 
اسطوره فوتبال ایران براى تبدیل شدن به بهترین 
گلزن رده ملى در طول تاریخ فاصله دارد. به زودى 
رقابت هاى لیگ ملت هــاى اروپا پیگیرى خواهد 
شد و کریستیانو رونالدو آنجا فرصت مناسبى براى 
افزایش تعداد گل هاى خــود در ترکیب تیم ملى 
پرتغال دارد. البته شاید تصور بر آن بود که با توجه 
به آسانى این دیدار، کریستیانو رونالدو برابر آندورا 
بیشــتر از یک بار قادر به باز کردن دروازه حریف 

باشد.

«رونالدو» یک قدم به 
على دایى نزدیک تر شد 

تیم الریان هفتــه دوم رقابت هاى لیگ 
والیبال قطر را با پیــروزى مقابل الغرافه 
پشت سر گذاشــت. در این دیدار که در 
سالن فدراسیون والیبال قطر برگزار شد، 
تیم الریان با نتیجه 3 بر یک از سد الغرافه 

گذشت.
فرهاد قائمــى دریافت کننــده تیم ملى 
ایران، در این بازى حضور داشــت و 11 
امتیاز کسب کرد. این در حالى بود که طى 

روزهاى اخیر شایعاتى مبنى بر کنار گذاشته شدن قائمى از سوى باشگاه الریان به دلیل عملکرد ضعیف منتشر 
شده بود که البته توسط فدراسیون والیبال تکذیب شد. 

الریان در هفته نخست این رقابت ها با نتیجه 3 بر یک مقابل قطر اسپورت تن به شکست داده بود.

اولین برد الریان با حضور لژیونر ایرانى

در روزى که ستاره هاى رسانه و هنر دور هم جمع 
شدند تا مســابقه اى دوســتانه را به یاد «زنده یاد 
محمود یاورى» برگزار کنند، یک اتفاق عجیب این 
بازى را تحت الشعاع قرار داد؛ تکل مهدى پاشازاده 
مدافع ســابق تیم ملى که پیراهن تیم هنرمندان را 
برتن داشت، به پاى میثاقى گرفت و در حالى که 
او ساق بند هم نبسته بود، مصدومیت سختى را 

برایش رقم زد.
در نهایت این بازى دوستانه با نتیجه 5-3 به 
نفع رسانه ها خاتمه یافت و یکى از مهمترین 
اتفاقات بازى در کنار رد و بدل شدن هشت 
گل، همین برخورد پاشازاده با مجرى برنامه 

«فوتبال برتر» بود.
البته پاشازاده و چند نفر دیگر خیلى زود خود را 

به محمدحسین میثاقى رساندند و به او دلدارى 
دادند. محسن بیاتى نیا ســرمربى تیم رسانه ها هم 
در بیرون زمین ســراغش رفــت و درباره وضعیت 

مصدومیت با او صحبت کرد.

ستاره ایرانى توانست با گلزنى در تیم
منتخب هفته لیگ پرتغال راه یابد.

در بازى یک شنبه شــب هفته گذش
به مصاف پورتیموننزه رفت، مهدى
دوم تیمش را به ثمر رساند و توانست
3برترى 3 بر یک یارى کند. طارمى توانس
براى پورتو به ثبت رساند و گلش را

باعث شد تا مورد تمج
گیرد.

پــس از ایـ
رسانه هاى
ک نوشتند
فراوانــ
حمله پـ
کـــرد

هم اعـال
نام ستار
پورتو به
هفته لیـ
اضافه شده

 هم جمع 
«زنده یاد 
جیب این 
 پاشازاده 
رمندان را 
حالى که 
ختى را 

3 به
ن 
ت 
ه 

 را 
ارى 

نه ها هم 
 وضعیت 

طارمى در تیم منتخب 
هفته هفتم لیگ پرتغال

محمدحسین میثاقى را 
بدجور زدند! 
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اخطار اجرایى
 شماره 982/98 به موجب راى شماره 42/99 تاریخ 99/2/14 حوزه 5 امیر آباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- محمد 
مظاهرى 2- فخرى نصرى به نشانى هردو مجهول المکان محکوم است به محکومیت 
خوانده ردیف دوم بحضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و انتقال رسمى و قطعى سند 
اتومبیل پیکان به شماره انتظامى 499 م 92 ایران 13 بنام خواهان و محکومیت خوانده 
ردیف اول به پرداخت مبلغ دویست و بیست و شش هزار و دویست و پنجاه تومان بعنوان 
هزینه هاى دادرسى در حق خواهان  .محکوم له: روح اله ترکى به نشانى: امیر آباد بل 
بهشتى بن اختر پ 316 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 1042671/م الف-شعبه پنجم  شوراى حل اختالف نجف آباد/8/179
اخطار اجرایى

 شماره 970/98 حوزه هشتم  شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت 

یافته است. محکوم علیه عبدالرضا اسد پور به نشــانى مجهول المکان محکوم است 
به 1- پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواسته طبق نظریه کارشناسى  
مورخ 99/4/3 به شماره 942/26/18 2- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم 
دادخواست 98/10/24 لغایت اجراى حکم 3- پرداخت مبلغ 3/650/000 ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى 4- پرداخت هزینه کارشناسى به مبلغ 2/150/000 ریال در حق 
خواهان را صادر و اعالم مى نماید. هزینه  نیم عشر دولتى .محکوم له: زهره باستانى به 
نشانى: نجف آباد خ رضایى مرکزى کوى شهید باستانى  ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1042680/م الف-شعبه هشتم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/8/180
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139985602008002897 تاریخ ارســال نامــه: 1399/08/14 
نظر به اینکه ســند مالکیــت تمامت یکدانگ و نیم مشــاع از ششــدانگ پالك 

ثبتى شــماره: 2224 فرعى از 242- اصلــى که طبق دفتر الکترونیکى شــماره 
139920302008006378 بنام اشرف رضوى زاده ثبت و سند صادر گردیده اینک 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 139921702008013103- 
99/8/10 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
201010- 99/8/10 به گواهى دفترخانه شماره 247 شهرضا رسیده است مدعى 
است که سند مالکیت آن به علت سوختگى از بین رفته درخواست صدور المثناى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1043075 
سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/8/181

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 برابر راى شماره 139960302035000096 – 12 / 6 / 1399 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضى آقاى على 
آوریان پور  فرزند حسن بشماره شناسنامه 941 صادره از ایذه در یک باب خانه نیمه ساز به 
مساحت 35 / 119 متر مربع قسمتى از  پالك 301 اصلى  واقع در بخش 16 خریدارى مع 
الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالرضا ابدالى حاجى آبادى به آدرس شاهین شهر حاجى آباد 
خ والیت فرعى 9 غربى محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد . نوبت اول : 6 / 8 / 99 و نوبت دوم
22 /8 /99 م الــف–1029868 عباســعلى عمرانــى رییــس ثبــت اســناد و امــالك

 شاهین شهر/8/102   

عضو ستاد ملى مقابله با کرونا با تأکید بر اینکه استفاده 
از ماسک بهترین راه جلوگیرى از آلوده شده به ویروس 
کروناست، گفت: اسکناس هاى آلوده به کرونا از 6 تا 
12 ســاعت احتمال انتقال این ویروس به افراد سالم 

را دارند.
دکتر مسعود مردانى در پاسخ به این سئوال که آیا تبادل 
کاغذ و اوراق بهادار بین بانک ها و دستگاه هایى که به 
صورت مستقیم با مردم ارتباط دارند تا چه میزان احتمال 
انتقال ویروس کرونا به افراد سالم را دارند، افزود: اشیاء و 
سطوح یا تبادل کاغذ یا اوراق بهادار بین مردم راه عمده 
محسوب نمى شوند اما هر گونه احتمال انتقال بیمارى 

دور از انتظار نیست.
وى با بیان اینکه براى جلوگیرى و کاهش احتمالى انتقال 
ویروس کرونا از طریق اســکناس یکى از کشــورهاى 
خارجى اقدام به ضدعفونى کردن اســکناس هاى خود 
کرد اما این روش راه مناسبى به نظر نمى رسید، گفت: هر 
شــىء که آلوده به ویروس کرونا باشد امکان انتقال این 

بیمارى را دارد.
استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى تصریح کرد: 
ریزقطرات تنفسى (ذرات خیلى ریز همانند اسپرى) مى 
تواند در هنگام صحبت کردن افراد آلوده به کرونا در هوا 

منتشر و سبب انتقال به دیگران شود.

دبیر ستاد توسعه زیست فناورى معاونت علمى ریاست 
جمهورى گفت: براى سال آینده این امید را داریم که 
در یک حد مشخصى از خرداد ماه به بعد تزریق انسانى 

واکسن کرونا شروع شود.
مصطفى قانعى بیان کرد: قرار است اردیبهشت ماه سال 
آینده، تزریق انسانى را در فاز 3 شروع کنیم و فاز یک و 
2 را نیز احتماًال قبل از پایان امســال اگر مشکلى پیش 

نیاید، شروع خواهیم کرد.
قانعى در مورد اثر واکســن کرونا، افزود: وقتى واکسن 
ساخته شــود، براى همه قابل اســتفاده است، ولى در 
نظر داشته باشید، واکسن آنفلوآنزا 60 درصد اثر دارد یا 

واکسن ســل خیلى کمتر از این اثر دارد، بنابراین هیچ 
واکسنى نیست که 100 درصد پیشگیرى کند.

وى ادامه داد: نکته بعدى این است که ما هنوز علم کافى 
در این مورد نداریم، حتــى در دنیا هم علم کافى وجود 
ندارد که به طور مثال به کــودك، فرد باردار و فرد بالغ 
باید تا چه میزان دوز تزریق کرد و یا اینکه از چه سنى به 

بعد امکان دارد واکسن اثر نداشته باشد.
قانعى افزود: در ســال اول این پاسخ ها روشن نخواهد 
بود، لــذا همگام بــا دنیا کار مى شــود، ولــى امکان 
اینکه ایران ســه الى چهار ماه از دنیا عقب تر باشــد،

 وجود دارد .

ضدعفونى کردن اسکناس
 راه مناسبى نیست

تزریق واکسن ایرانى
 از خرداد 1400

رئیس جمهور خانه نشین 
   تسـنیم | رئیس جمهور اسـتونى به دلیل ارتباط 
احتمالى با فرد مبتال به کرونا به قرنطینه رفت. «کرستى 
کالیوالید» بر اسـاس قوانین وزارت بهداشت استونى به 
قرنطینه مى رود. او اعالم کرده حالش خوب است و با این 
حال در هفته جارى همه دیدارهاى حضـورى اش را لغو 
مى کند. خانم رئیس جمهور قرار است آزمایش کرونا بدهد.

سکوت کنید!
   خبر فـورى | در اسـپانیا برخى سیاسـتمداران از 
جمله یک وزیر در بارسلونا پیشنهاد کرده اند که مسافران 
در اتوبوس و مترو حرف نزنند تا از شـیوع ویروس کرونا 
ممانعت شـود. این پیشـنهاد در حالى مطرح شده که در 
اسپانیا نیز مانند سـایر کشورها زدن ماسـک در وسایل 

نقلیه عمومى اجبارى است.

ماشین قاتل کرونا 
   مهر | یک شرکت الکترونیکى به نام «دینامیکز» 
از یک ماشـین قاتل ویـروس کرونا رونمایـى کرده که 
جرم هـا را مى مکد و با اشـعه مافوق بنفش آنهـا را نابود 
مى کند. ماشین مذکور «نانو ویو» نام گرفته و قادر است 
99 درصد ویروس ها را در کمتر از دو هزارم ثانیه از بین 
ببرد. این دستگاه مى تواند 300 لیتر هوا را به داخل بکشد 
و هواى عارى از ویروس کرونا را تا فاصله 10 فوتى خود 

منتشر کند.

آگهى تغییرات
شرکت طرح و اجراء اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 24174 و شناسه ملى 10260449678 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : فرید محمدى به شــماره ملــى 1289081069 بعنوان رئیس 
هیات مدیره و میثم آقایى شــلمانى به شــماره ملى 1290575983 بعنوان مدیرعامل و کاوه شریفى تشــنیزى به شماره ملى 
1289053571بعنوان نائب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء دونفر ازاعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1039953)

آگهى تغییرات
شــرکت نویــن ایلیــا صنعــت ربات 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51160 
و شناســه ملــى 10260697707 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/28 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - مجتبى نادى دلیگانى به شماره ملى 
1280995963 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره، مهدى نادى دلیگانى به شــماره 
ملى 1288127227 بعنوان مدیرعامل 
و میالد نــادى دلیگانى به شــماره ملى 
1292454571 بعنــوان نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاى مدیرعامــل و با مهر 
شرکت معتبر اســت. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1039715)

آگهى تغییرات
شــرکت نوین ایلیا صنعت ربات سهامى 
خاص به شماره ثبت 51160 و شناسه ملى 
10260697707 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/07/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - مهدى نادى 
دلیگانى به شــماره ملى 1288127227، 
میالد نادى به شماره ملى 1292454571 
و مجتبى نــادى دلیگانى به شــماره ملى 
1280995963 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - فاطمه 
خطاط به شــماره ملى 1286062926 به 
عنوان بازرس اصلى و محبوبه ســلیمانى 
به شــماره ملى 1288221975 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 
هــا و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1039718)

آگهى تغییرات
شرکت ایفا سازه جى ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 52379 و شناســه ملى 
14004214103 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/07/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
:مرتضى لیلى قهجاورستانى به شماره ملى 
1291669851 و رضا لیلى قهجاورستانى 
به شــماره ملى 1284065634 و مهدى 
لیلــى قهجاورســتانى به شــماره ملى 
1270456830 به ســمت اعضاءاصلى 
هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند. ســمیه منصورى به شماره ملى 
1287278256 به ســمت بازرس اصلى 
و رســول نجفى مرغ ملکى به شماره ملى 
1286951283 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1039720)

آگهى تغییرات
شرکت ایفا سازه جى ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 52379 و شناسه ملى 
14004214103 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/07/12 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد :مرتضى 
لیلــى قهجاورســتانى شــماره ملى 
1291669851 به سمت رئیس هیات 
مدیره -مهدى لیلى قهجاورستانى شماره 
ملى 1270456830به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره -رضا لیلى قهجاورســتانى 
شــماره ملى 1284065634 به سمت 
مدیــر عامل و عضو هیــات مدیره براى 
مدت دوســال انتخاب شدند.کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیر عامل منفردا همراه با مهر شــرکت 
معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1039725)

آگهى تغییرات
شرکت آرمان پرتو ایده آل سهامى خاص 
به شــماره ثبت 57211 و شناسه ملى 
14006268533 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مورخ 1399/08/14 میترا ســى منى 
جاوانى به کدملى 1292373202 و بهار 
مسیح قشقائى به کدملى 1292683457 
و محسن مســیح قشــقائى به کدملى 
1288314922 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . احســان جوان مرد به کدملى 
1288302886 و مرضیــه مرثیه خوان 
دردشــتى به کدملى 1286507049 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1039909)

آگهى تغییرات
شــرکت طرح و اجراء اســپادانا شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 24174 
و شناســه ملــى 10260449678 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى 
عادى مــورخ 1399/07/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : فرید محمــدى کدملى 
1289081069 و میثم آقایى شــلمانى 
کدملى 1290575983و کاوه شــریفى 
تشنیزى کدملى 1289053571 بعنوان 
اعضاى اصلى هیــات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسى 
و خدمات مالــى بهبود ارقام به شناســه 
ملــى10100580568 و مریم صفارى 
انارکى کدملــى 1249205123 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه 
و حساب سود و زیان شــرکت منتهى به 
ســال1398مورد تصویب قــرار گرفت. 
روزنامه کثیراالنتشــارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1039951)

آگهى تغییرات
شرکت توان افزون آیریک سهامى خاص به شماره ثبت 41494 و شناســه ملى 10260592160 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/27 آقاى حمیدرضا شجاعت کدملى 1285719379 بســمت رئیس هیئت مدیره ، خانم فرناز نیکوخواه کدملى 1289512183 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى علیرضا شــجاعت کدملى 1280942525 بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر 
شــرکت و اوراق ادارى با امضاى مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد.ضمنا مدیرعامل شرکت نامبرده مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1040576)

روى موج کووید-19

رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: هتل ها براى تبدیل به نقاهتگاه بیماران 
کرونا «موافقت مشروط» دارند.

اســتفاده از هتل ها به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونا، پیشــنهادى بود که 
نخستین بار ســعید نمکى، وزیر بهداشت، اسفندماه ســال 98 همزمان با 
همه گیرى ویروس کرونا، مطرح کــرد. همان موقع، ولى تیمورى، معاون 
گردشگرى وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اصل ماجرا 
را این گونه شرح داد: این ایده با هدف کمک به فعاالن گردشگرى مطرح 
شده است. وزارت بهداشت پس از آنکه در جریان مشکالت مالى تأسیسات 
گردشگرى قرار گرفت، اعالم آمادگى کرد با فضاهایى مثل هتل ها قرارداد 
ببندند تا از امکانات آنها براى نگهدارى شفایافتگان ویروس کرونا پیش از 
رفتن به خانه، استفاده کنند. این بیماران بعد از ترخیص نباید بالفاصله به 
خانه برگردند و به فضاهاى بینابینى براى گذراندن دوران نقاهت نیاز دارند.

معاون گردشگرى گفته بود که این طرح داوطلبانه و غیراجبارى است. در 
همان دوره، تعدادى از هتل ها نیز داوطلبانه به مشارکت گرفته شدند، مثًال 
براى دانشجویان ایرانى که از چین به تهران برگردانده شدند. در چین هم 
از تعدادى هتل به عنوان نقاهتگاه استفاده مى شود، به ویژه براى مسافران 
از خارج برگشته که طبق قوانین این کشــور ملزم به گذراندن 14 روز در 
هتل هایى هستند که دولت چین تأیید و تعیین کرده است. در این هتل ها 

هیچ مسافر دیگرى پذیرفته نمى شود.
تبدیل هتل به نقاهتگاه در کشورهاى دیگر هم اتفاق افتاده است. حاال که 
در ایران شمار مبتالیان کووید- 19 افزایش یافته و بیم سرایت این ویروس 
در بین اعضاى خانواده بیشتر شده است، مسعود مردانى، عضو کمیته علمى 
ســتاد مقابله با کرونا یک بار دیگر این موضوع را مطرح کرده و گفته که 
بسیارى از هتل ها مى توانند نقاهتگاه مناسبى براى بیماران کرونایى باشند، 

به شرطى که دولت در این امر کمک کند، زیرا مخارج زیادى دارد.
هتل ها که با بسته شدن مرزها و رکود ســفر، روزهاى خلوت و تعطیل را 
سپرى مى کنند اما مواضع دوگانه اى نسبت به این پیشنهاد دارند. جمشید 

حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران درباره موضع کلى هتل ها نسبت 
به پیشــنهادى که از 9 ماه پیش مطرح شده اســت و همچنان درباره آن 
صحبت مى شود، گفت: هتلداران مخالف این پیشنهاد نیستند اما موافقت 
مشروط دارند. او با تأکید بر ضرورت اجراى این طرح به صورت داوطلبانه 
و غیراجبارى، اظهار کرد: چنانکه به هر دلیل کشــور به مشارکت هتل ها 
نیاز داشته باشد ما همراهى مى کنیم ولى نظر ما این است که نباید شرایط 
به گونه اى باشــد که بیماران کرونا در هر هتلى پذیرفته شوند. اگر هتلى 
عالقه مند بود و آمادگى پذیرش این بیماران را داشــت مى تواند مشارکت 
کند. کما اینکه در گذشته هم این همکارى و مشارکت وجود داشته است. 
زمانى که ویروس کرونا به ایران ســرایت کرد، تعــدادى از هتل ها محل 

نگهدارى مسافران خارجى بودند که امکان خروج از کشور را نداشتند.

حمزه زاده افزود: پیشــنهاد دیگر ما این اســت که در این طرح، نخست از 
هتل هاى دولتى که در همه استان ها شعبه دارند و تعدادشان هم قابل توجه 

است، به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایى استفاده شود.
رئیس جامعه هتلداران ایران شرط دیگر را تقبل هزینه  استفاده از هتل ها به 

عنوان نقاهتگاه از سوى وزارت بهداشت و یا دولت ذکر کرد.
حمزه زاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به مطرح شدن این موضوع از 
اسفندماه سال گذشته آیا وزارت بهداشت مذاکراتى با هتلداران و یا متولى 
گردشگرى براى استفاده از این ظرفیت داشته است؟ گفت: وزارت بهداشت 
این موضوع را در مصاحبه ها و با رسانه ها مطرح کرده و ظاهراً در حد پیشنهاد 
بوده و تا کنون اقدامى براى مذاکره نشده است. همچنین از سوى ستاد کرونا 

شاهد پیگیرى جدى نبوده ایم.

چرا هتل ها نقاهتگاه بیماران کرونایى نشدند؟
با افزایش معاملــه هاى غیرقانونى آنالیــن گنجینه هاى 
فرهنگى و تاریخى در دوران کرونا، ســرقت و قاچاق آثار 

تاریخى شدت گرفته است.
قرنطینه سراســرى در کشــورهاى مختلف باعث شــده 
موزه ها و محوطه هاى تاریخى تعطیل شــوند و در اغلب 
موارد ســطح نگهبانى چندان مطلوب نیست، از همین رو 
امکان دسترسى به آثار موزه ها توسط سارقانى که از فضاى 
مجازى براى فروش آنالین آثار مسروقه استفاده مى کنند 

افزایش یافته است.
در واقع کووید - 19 دو تأثیر داشــت: نخست، مردم زمان 
بیشترى به دست آوردند. دوم، مردم شغل هایشان را از دست 

دادند و باید به دنبال راهى براى کسب درآمد باشند.
در ســال 2019، نتایج این پروژه تحقیقاتى نشــان داد 90 
گروه فیسبوکى ویژه قاچاق گنجینه هاى فرهنگى با بیش 
از 300 هزار کاربر وجود دارد. به گفته سرپرست این پروژه، 
اکنون آمار چنین گروه هایى افزایش یافته تا حدى که شمار
 گروه هاى مشــابه به 130 مورد رسیده اســت. این پروژه 
کاتالوگى هزاران تصویر آثار تاریخى تهیه کرده است که در 

فضاى مجازى براى فروش گذاشته شده اند.
تصویر تابوت هاى فراعنه در کنار ســایر آثار مصر باستان، 
کتیبه هاى تاریخى از عراق و یمن، ســکه هاى باستانى از 
لیبى و موزاییک  و مجسمه هایى از سوریه در این کاتالوگ 

دیده مى شود.  
«ارنســتو اوتون»،  معاون دبیر کل فرهنگ یونسکو معتقد 
اســت در حال حاضر غارت گنجینه  هاى فرهنگى افزایش 
یافته، اطالعات کمى در دسترس اســت و مأموریت هاى 
پیگیرى و کنترل بر این معضل نیز کاهش یافته است. کرونا 
روند مبارزه با قاچاق آثار باستانى را دچار مشکل کرده است.

   سمیه حسنلو/ خبرگزارى ایسنا |

بحران سرقت گنجینه هاى 
تاریخى در دوران کرونا 
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آگهى تغییرات
 شرکت مهندسى ســرا نصب سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 15710 و شناســه ملى 
10260366775 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه سرمایه تعهدى 
طبق گواهــى بانکــى 53/613/175 مورخ 
1399/7/27 بانــک تجارت شــعبه خواجو 
پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1039647)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى سرا نصب سهامى خاص به شماره 
ثبت 15710 و شناســه ملــى 10260366775 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1399/07/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مهین عــزت پناه جزى بــه کد ملى 
5110346771 و کمــال بهروز جــزى کد ملى 
1284245306 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى 
و بازرس على البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1039648)

آگهى تغییرات
شرکت آرمان پرتو ایده آل ســهامى خاص به شماره 
ثبت 57211 و شناســه ملــى 14006268533 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/08/14 موارد ذیل به موضوع شــرکت اضافه 
گردید : ثبت موضوع فعالیت زیــر بمنزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد : مشــاوره در زمینه کلیه امور 
پرتویى و حفاظت در برابر اشعه - ساخت تعمیر ، تجهیز 
و واردات و صــادرات کلیه تجهیزات و سیســتم هاى 
پرتوئى - تولید ، توزیع و خرید و فروش کلیه تجهیزات 
ســخت افزار و نرم افزارهاى رایانه ایى : پس از اخذ 
مجوز هاى الزم از مراجع ذیصالح اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1039908)

آگهى تغییرات
شرکت نوین ایلیا صنعت ربات سهامى خاص به شماره 
ثبت 51160 و شناســه ملــى 10260697707 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و 
صدور ســهام جدید از مبلغ 1005000000 ریال به 
مبلغ 4020000000 ریال افزایــش یافت و ماده 5 
اساسنامه بدین شرح اصالح شــد: سرمایه شرکت 
مبلغ 4020000000 ریال نقدى است منقسم به 400 
سهم 10050000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1039716)

آگهى تغییرات
شرکت آرمان پرتو ایده آل شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 57211 و شناسه ملى 14006268533 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/14 
میترا سى منى جاوانى بشــماره ملى1292373202 
بعنوان رئیس هیات مدیره - محســن مسیح قشقائى 
بشــماره ملى1288314922 بســمت مدیرعامل و 
نایب رئیس هیات مدیره - بهار مسیح قشقائى بشماره 
ملى1292683457 به سمت عضو هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1039911)

آگهى تغییرات
شرکت توان افزون آیریک ســهامى خاص به شماره 
ثبت 41494 و شناســه ملــى 10260592160 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/07/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - آقاى علیرضا شــجاعت کدملى 1280942525 
، خانم فرنــاز نیکوخواه کدملــى 1289512183 و 
آقاى حمیدرضا شــجاعت کدملــى 1285719379 
بســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - آقاى منصورایزدخواســتى کدملى 
1287596339 بســمت بازرس اصلى و خانم طیبه 
دانشور نائینى کدملى 1249426588 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1040578)

برخى از افراد به منظور کاهش هرچه بیشتر احتمال ابتال به کووید-19 به جاى 
یک ماسک، از دو ماسک روى هم در صورت خود استفاده مى کنند. اما آیا واقعًا 

استفاده دو برابرى ماسک مى تواند سطح ایمنى را دو برابر کند؟
در پاسخ به این ســئوال باید گفت: بستگى دارد. اگر شــما از ماسک N95 یا 
ماسک هاى جراحى واقعى و ســه  الیه (نه ماسک هایى که در ظاهر ماسک 
جراحى هستند و مى توان انواع آن را در فروشگاه ها تهیه کرد) استفاده کنید، 
قرار دادن یک الیه ماســک دیگر روى آن احتماًال چندان مفید نیست. این 
ماسک ها با مواد بهداشتى و منسوجات کامًال بافته شده اى ساخته شده اند که 
به طور ویژه از نفوذ ذرات ویروسى جلوگیرى مى کنند بنابراین به احتمال زیاد، 

نیازى به کمک اضافى ندارند.
اما اگر از ماســک هاى با پایه پنبه اى و پارچه اى اســتفاده مى کنید ممکن 
است ماسک دوم،  هنگام بازدم ذرات ویروســى بیشترى را به خود جذب مى 
کند و همچنین محافظت بهترى در برابر ورود ویروس به دســتگاه تنفسى 
شما ایجاد مى کند. تحقیقات اخیر انجام شــده روى ماسک هاى تک نشان 

مى دهد عملکرد یک ماســک صورت دو الیه پارچه اى بهتر از یک ماسک 
تک الیه است.

 بنابراین آیا این بدان معناســت که الیه هاى اضافى که با استفاده دو برابرى 
ماســک ایجاد مى کنید، مى تواند محافظت بیشــترى ایجاد کند؟ ما هنوز 
تحقیقات علمى اثبات شده و شواهد مستدل در این باره نداریم اما تا زمانى که 
این کارهاى تحقیقاتى و علمى انجام شود، احتماًال استفاده دو برابرى از ماسک  
مضر نیست، مخصوصاً اگر در موقعیتى با ریسک باال قرار دارید مانند زندگى با 

کسى که مبتال به COVID-19 است.
نکته مهمى که باید به آن توجه داشت این است که نباید با استفاده از دو ماسک 
احساس امنیت کاذب به شما دست دهد و تصور کنید که حاال که دو ماسک 
دارید مى توانید بدون رعایت سایر پروتکل هاى بهداشتى، از ابتال به کرونا در 
امان باشید. باید در کنار اســتفاده از دو ماسک، حتمًا تمامى تدابیر بهداشتى و 
احتیاطى مانند فاصله گذارى اجتماعى و شستشــو و ضدعفونى کردن مکرر 

دست ها را نیز رعایت کنید.
همچنین باید توجه داشته باشید که فارغ از اینکه ماسک شما چند الیه است 

و یا چند ماســک در صورت زده اید، ماسک ها باید به 
خوبى در صورت شــما قرار گرفته باشد، کوچک تر 

یا خیلى بزرگ تر از صورت تان نباشــد و بدون 
شکاف، ســوراخ یا پارگى باشد. شکاف ها مى 

توانند به عرصه اى براى ورود ویروس ها و 
میکروب ها به بدن شــما و یا خارج شدن 
آنها از دهان و بینى تان بــه هواى اطراف 

تبدیل شود.
در انتها به یاد داشته باشید که بهترین ماسک،  

ماسکى است که شما به طور مداوم به صورت 
مى زنید و در خارج از منزل  همواره دهان و بینى شما را 

پوشانده است. اگر احساس مى کنید که استفاده از دو ماسک در 
صورت باعث آزردگى شما شده و وادارتان مى کند ماسک ها را به 

زیر چانه بزنید، هرگز این کار را نکنید. در این حالت، استفاده از همان 
یک ماسک، به صورت صحیح، کامل و دائمى بهترین گزینه است. 

استفاده از یک ماسک بهتر است یا 2 ماسک؟

هرگز درحالى که لباس بیرون به تن دارید، روى رختخواب نخوابیده اید و یا در حالى 
که ساندویچ مى خورید به بالش هاى نرم خود تکیه نداده اید و یا بعد از تمرین هاى 
سخت ورزشى در حالى که غرق عرق هستید، براى یک چرت شیرین روى تخت 

دراز نکشیده اید، باز هم ملحفه هاى شما زود به زود آلوده خواهند شد.
سلول هاى پوســتى، روزانه از بدن جدا شــده و روى ملحفه ها جاى مى گیرند و 
مى توانند سبب رشد باکترى ها و مایت هاى خاص شوند. این جمع شدن روز به روز 
اجرام و موجودات ریز مى تواند شــانس ابتال به عفونت را در شما باال ببرد به ویژه 
اگر سابقه بیمارى پوست و یا جراحات و یا زخم هاى مزمن دارید. این حالت حتى 

مى تواند بر تنفس شما نیز اثر بگذارد.
حداقل باید هفته اى یک بار ملحفه هاى خود را تمیز کنید. آکادمى پوست آمریکا 
(AAD) نیز توصیه مى کند هفته اى یک بار ملحفه هاى خود را بشــویید؛ اما به 
پیشنهاد این سازمان، بهتر است روبالشى هاى خود را هفته اى دو تا سه بار تعویض 

کنید.
شما درون ملحفه هاى خود مى خزید، آنها را با سلول هاى پوستى (50 میلیون در 
روز!)، عرق، آرایش، لوســیون ها، موها و هر چیز دیگرى، پر مى کنید؛ از گرده و 
شوره حیوانات خانگى گرفته تا کپک قارچ و ذرات خاك. همه اینها با دوز ناسالمى 
از باکترى ها همراه خواهند بــود. عرق مى تواند آلودگى هــا و اى.کالى (نوعى 
باکترى) را با خود داشته باشد، که با به تعویق انداختن شستن ملحفه ها، به تکثیر 

ادامه مى دهند.
سلول هاى مرده پوســتى و عرق هردو غذایى براى مایت هاى همراه گرد و غبار 
هســتند که آنها را به تختخواب جذب کرده و موجب تکثیرشان مى شود. اگرچه 
احتماًال شما دوســت ندارید این موجودات ریز خزنده را در آغوش بگیرید، اما این 
موجودات عمومًا بى ضرر هســتند. از طرف دیگر، فضوالت آنها مى تواند موجب 
تشدید آلرژى و آسم شود. حتى اگر شــما آلرژى ندارید، آنها مى توانند همچنان 

موجب بیدار شدن شما با چشمان قرمز و گرفتگى بینى شوند.
بسیارى از مردم متوجه نیستند که یک سوم زندگى خود را در معرض این آلرژن ها 
مى گذرانند. این بدون در نظر گرفتن زمان هایى اســت که در تختخواب صرف 

تماشاى فیلم مى کنید.
اگر به دلیل زمان و دلیل اقتصادى قادر به شستن مرتب ملحفه هاى خود نیستید، 
ملحفه خود را برگردانید. البته این چیزى نیســت که توسط تحقیقات ثابت شده 
باشد، اما اگر واقعًا تحت فشار هستید، این بهترین کارى است که مى توانید انجام 
دهید تا تمیزترین قسمت ملحفه با پوســت شما تماس پیدا کند. سپس، پیشنهاد 
مى شود که آنها را حداقل با استفاده از مواد شــوینده ضد آلرژى یک هفته بعد از 

برگرداندن، بشویید.

آگهىتغی
ن شرکت توان افز

ت ث

عضو ستاد ملى مقابله با کرونا با بیان اینکه 
در پى شــیوع کرونا برخى زدن مشت ها 
و آرنج ها به یکدیگر را جایگزین دســت 
دادن کرده اند، گفت: این دو حرکت بسیار 
اشتباه است و باعث انتقال ویروس کرونا 

مى شود.
دکتــر مســعود مردانى افــزود: یکى از 
مهمترین توصیه پزشکان براى جلوگیرى 
از انتقال ویروس کرونا به یکدیگر رعایت 
فاصله فیزیکى است در حالى که در دست 
دادن با مشت یا زدن آرنج دست ها به یکدیگر نه تنها این موضوع نادیده گرفته مى شود بلکه اینگونه ارتباط 

نیز موجب انتقال ویروس از فردى به فرد دیگر خواهد شد.
عضو ستاد ملى مقابله با کرونا همچنین در خصوص خشکشویى ها گفت: مسئوالن خشکشویى ها عالوه 

بر رعایت پروتکل هاى بهداشتى براى جلوگیرى از انتقال ویروس کرونا از طریق شستشوى لباس ها 
باید از ماده هیپوکلریت استفاده کنند زیرا این ماده شیمیایى موجب از بین رفتن این ویروس مى شود.
این استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى در خصوص این شایعه که استفاده مکرر از الکل براى 
ضد عفونى کردن دست ها تأثیر خود را از دست مى دهد، افزود: در صورت دسترسى نداشتن به آب 

و صابون، استفاده از الکل باالى 70 درصد براى ضد عفونى دست ها عالوه بر اینکه 
مورد تأکید پزشکان است بلکه یکى از مناسب ترین راه ها براى جلوگیرى از انتقال 

ویروس کرونا به انسان به شمار مى رود.

دست دادن با مشت و آرنج، ممنوع

متخصص قلب و عروق گفــت:  مهمترین عالمت 
سکته قلبى درد اســت؛ یعنى فرد به صورت ناگهانى 
احساس درد شدید و فشــارنده در پشت جناغ سینه 

خود مى کند.
مسعود اسالمى متخصص قلب و عروق و عضو هیئت 
علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران در پاسخ به این 
پرسش که «چه عالیمى به عنوان هشدار احتمال بروز 

سکته قلبى در افراد محسوب مى شود؟»، اظهار کرد: 
مهمترین عالمت ســکته قلبى درد است؛ یعنى فرد 
به صورت ناگهانى احساس درد شدید و فشارنده در 
پشت جناغ سینه خود مى کند. وى ادامه داد: همچنین 
مى تواند همراه با تعریق باشد؛ ممکن است به دست 
چپ یا  راســت انتشار داشته باشــد یا نداشته باشد.
گاهى اوقات 20 درصد بیماران هستند که دچارسکته 

قلبى مى شوند اما درد ندارند؛ تنها عالمت در این 
افراد مى تواند بروز تنگى نفس و احســاس 
ضعف و بى حالى باشد. این متخصص قلب و 
عروق بیان کرد: بنابراین اگر فردى به صورت 

ناگهانى دچار تنگى نفــس و همچنین دچار 
ضعف شدید مى شود، باید حتماً سریع به اورژانس 

بیمارستان برود و از نظر قلبى کنترل شود.

در این روز ها همه ما با آشکار شــدن هر عالمتى در بدن خود فکرمان 
مشغول مى شود که آیا به کرونا مبتال شده ایم؟

اگر ما حتى اضطراب هم داشــته باشیم، ممکن اســت برخى از عالیم 
بیمارى کرونا مثل مشکالت گوارشى، تنگى 
نفس و تب در بدن ما آشکار شود، اما یکسرى 
تفاوت ها دارد که در ادامه با آنها آشنا مى شوید.

مشکالت گوارشى
اضطــراب: موقتى بــودن، بــروز عالیم با 
کوچک ترین فشار عصبى، تشدید شدن آن با 

خوردن نامنظم غذا
کرونا: داشــتن روند پایدارتر، بروز اختالل با 

عالیم دیگر مثل تب، بدن درد و...
تنگى نفس

اضطــراب: موقتى بــودن، بهبــودى آن با 
فعالیت هاى ذهنى و جســمى، بدون سرفه 

و تب
کرونا: دائمى بودن، شدت گرفتن آن با انجام 

فعالیت بدنى، همراه با سرفه و تب
تب

اضطراب: موقتى بودن، صرفاً احساس داغى و گرگرفتگى

کرونا: دائمى و چند روزه بودن، داشتن دماى باالى 5/37
همچنین نتایج یک مطالعه بزرگ نشان مى دهد که بهبودیافتگان کرونا 
چند ماه بعد از ابتال به این بیمارى دچار افسردگى و اضطراب مى شوند. این 

مطالعه که توسط محققان دانشگاه آکسفورد در انگلیس انجام شد، نشان 
مى دهد که برخى از بهبودیافتگان کرونا سه ماه بعد از ابتال به این بیمارى 

با خطر باالى ابتال به یک بیمارى روانى رو به رو مى شوند.

بچه دار شدن یک تصمیم دو نفره بین شما و همسرتان است؛ اما فکر مى کنید چه زمانى بهترین موقع، براى 
صحبت با او درباره بچه دار شدن است؟

بحث «اگر بچه دار شدیم» و «چه زمانى بچه دار شویم» یکى از مهمترین صحبت هایى است 
یک زوج با یکدیگر خواهند داشت. نتیجه در این باره، که آیا دوست دارید «سال آینده بچه 

بچه دار شدن فکر نکنید»، همه و همه، جزو برنامه دار شوید» یا اینکه «اصًال به 
ریزى هاى جدى زندگى هستند که به شما 
و همسرتان بستگى دارد. کارشناسان در 
این باره توصیه مى کنند: «هر چه زودتر 

شروع به بحث در مورد بچه دار شدن کنید.»
اگر این موضوع براى شــما مهم است پس هر چه 
زودتر آن را مطرح کنید و براى آن برنامه ریزى مشــخص 
داشته باشید. توجه کنید که این تصمیم، ارتباط مستقیمى با شرایط مالى 
خانواده (دخل و خرج) دارد. در ابتدا بهتر اســت یک نقشه بلند مدت براى آینده 
خانوادگى خود بکشــید. دقت کنید که انتظار طوالنى مدت براى بچه دار شدن 
مى تواند در زمان حال شــما اثر منفى داشته باشــد. به نوعى احساس کامل نبودن 
را به شــما مى دهد و لذت از زمان حال از بین مى رود. پس خیلى صادقانه در این باره با 
همسرخود صحبت کنید. «سیندر کوتر»، پزشک خانواده، مى گوید: «انتظار نداشته باشید 
که تنها با یک بار گفتگو به نتیجه برسید، این تصمیم مهمى براى هر زوجى است که باید 
بارها به گفتگو بپردازند و همه جوانب را بسنجند. در این گفتگوها، استفاده از کلمه «من» 
ممنوع است. براى مثال نباید بگویید: «من عاشق بچه هستم» بگویید: «به نظرم ما، 

مادر و پدر فوق العاده اى مى شویم.»

حواستان به تمیزى 
رختخوابتان باشد

عالیم اولیه 
سکته قلبى 

چیست؟

این  رر
س 
 و 
ت

چار 
ژانس 

قابله با کرونا با بیان اینکه 
رونا برخى زدن مشت ها 
یگر را جایگزین دســت 
فت: این دو حرکت بسیار 
عث انتقال ویروس کرونا 

د مردانى افــزود: یکى از 
پزشکان براى جلوگیرى 
 کرونا به یکدیگر رعایت 
ست در حالى که در دست 
بلکه اینگونه ارتباط  شود

نخشکشویىها عالوه 
شستشوى لباس ها 

 ویروس مى شود.
از الکل براى کرر
ى نداشتن به آب 

که

وع
بچه دار شدن یکتصمیم دو نفره بین شما وهمسرتاناست؛ اما فک

صحبت با او درباره بچه دار شدن است؟
بحث «اگر بچه دار شدیم» و «چه زمانى بچه دار شویم
یک زوج با یکدیگر خواهند داشت. نتیجه در اینب

بچه دار شددارشوید» یا اینکه «اصًال به 
ریز
و
ای
شروع به
اگر این موضو
زودتر آن را مطرح کنی
داشته باشید. توجه کنید که این تص
خانواده (دخل و خرج) دارد. در ابتدا بهتر اس
خانوادگى خود بکشــید. دقت کنید که انتظ
ب مى تواند در زمان حال شــما اثر منفى داشته
از بینمى را به شــما مى دهد و لذت از زمان حال
همسرخود صحبت کنید. «سیندر کوتر»، پزشک خ
که تنها با یک بار گفتگو به نتیجه برسید، این تصمی
د بارها به گفتگو بپردازند و همه جوانب را بسنجند.
ممنوع است. براى مثال نباید بگویید: «من عاش

مادر و پدر فوق العاده اى مى شویم.»

با همسرتان درباره بچه دار شدن حرف بزنید  

کرونا دارم یا اضطراب؟

  مترجم: لیال فرجى / بهداشت نیوز |

ترکیبات اصلى نان شامل آرد غالت، آب، مخمر، سایر ترکیبات حجم دهنده و نمک است که گاه ترکیبات 
انتخابى نیز به آن افزوده شود. نان سالم و بهداشتى نانى اســت که در تهیه خمیر آن عمل تخمیر به وسیله 

خمیرمایه (شامل مخمر) یا خمیر ترش (خمیر نانى که تخمیر شده است) بهداشتى انجام شود.
خمیر مایه یا خمیر ترش حاوى میکروارگانیسم هاى مخمر نانوایى است که گاز co2(باعث پوکى نان) و اسید 
(باعث فرم پذیرى و بهبود طعم و بوى نان) و چند نوع ویتامین B (بهبود ارزش تغذیه اى نان) تولید مى کنند.

کپک زدن یکى از مشکالت به وجود آمده در هنگام نگهدارى نامناسب نان است. درجه حرارت پخت باعث 
از بین رفتن اسپور کپک ها مى شود. کپک ها از راه هوا وپس از پخت خود را به سطح نان رسانده یا به داخل 

آن نفوذ مى کنند.
شروع رشــد آنها اغلب در قســمت هاى چین دار نان و بین قطعه هاى نان اتفاق مى افتد. از جمله عوامل 
تشدیدکننده فساد کپکى نان شامل، آلودگى شدید پس از پخت، رسیدن هواى بیشتر به نان در زمان برش، 

بسته بندى نان به صورت گرم، نگهدارى در جاى مرطوب و گرم است.
اگر رطوبت نسبى کمتر از 90 درصد باشد، رشد کپک هایى که از نظر تجارى مهم هستند کمتر در سطح نان 
اتفاق مى افتد. در نان هاى قطعه قطعه شده کپک زدگى اغلب از داخل شروع مى شود. چون مقدار رطوبت آن 
قسمت ها بیشتر است. نان هاى صنعتى اگر به طور صحیحى جا به جا و بسته بندى شوند، اغلب بدون رطوبت 

کافى براى رشد میکروب ها به جز کپک هاست.
براى جلوگیرى از کپک زدگى نان باید سرد کردن سریع و کافى نان به گونه اى که رطوبت زیر بسته بندى 

جمع نشود انجام شود، سپس نان را در یخچال یا فریزر نگهدارى کنیم.

روش هاى نگهدارى مناسب نان 

ک ها باید به 
چک تر 

دون 
مى 
و

  
رت 

نى شما را 
ده از دو ماسک در 

ى کند ماسک ها را به 
ن حالت، استفاده از همان 

ى بهترین گزینه است. 

ک؟

حواستان به تمیزى  ن حرف بزنن حرف بزنید  



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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 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 دوم

م.الف:1041612

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 103/99/14
مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

موضوع مناقصه شماره 103/99/14: ایجاد آرشیو الکترونیکى پرونده هاى ثبتى واحدهاى ثبتى استان اصفهان
محل تأمین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

مهلت دریافت اسناد: از روز چهارشنبه 1399/08/21 لغایت روز سه شنبه مورخ 1399/08/27
محل دریافت اسناد: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت مناقصه محقق سازند.
 www.iets.mporg.ir و همچنین در سایت ملى مناقصات به نشانى www.es.ssaa.ir آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان به نشانى

نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه: روز یک شنبه 1399/09/09 تا ساعت 14

تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1399/09/10
گروه و رشته شغلى: شرکت هایى اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراى رتبه بندى شوراى عالى انفورماتیک با حداقل رتبه 4 در زمینه خدمات پشتیبانى بوده و 

حداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم شده در برگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنى آنها مورد تأیید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوى 
ضمانت نامه بانکى به نشانى اصفهان خیابان چهارباغ باال- بعد از چهارراه نیکبخت- روبروى بیمارستان شریعتى- دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان به مبلغ 1/137/700/000 یک میلیارد و یکصد و 
سى و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال مى باشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمناً به پیشنهاداتى 
که فاقد ضمانت نامه یا امضاء مخدوش و مشروط یا ضمانت نامه هاى کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصى و نظایر آن و پیشنهاداتى که پس از انقضاء 

مدت مقرر در آگهى واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
«سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.»

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالك: اصفهان خیابان چهارباغ باال- بعد از چهارراه نیکبخت- روبروى بیمارستان شریعتى- اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
دورنگار: 36623116 تلفن: 1113 (7- 36611074)  

م الف: 1041853

اصفهان در روزهاى اخیر شخصیتى را از دست داد که در طول عمر پربرکت 
خود خاطرات خوبى در اذهان فرهنگیان، معلمــان و دانش آموزان به جا 

گذاشته بود.
در حالى که اداره فرهنگى اجتماعى شهردارى منطقه 7 اصفهان در تدارك 
نکوداشت استاد رضا جدیدى به پاس نیم قرن تالش او در عرصه معلمى و 
آموزش بود، به ناگاه روز پنج شنبه 15 آبان ماه خبر رسید این استاد گرانقدر 
دار فانى را وداع گفته است و اینچنین شد که  سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان یاد و خاطره او را در برنامه تلویزیونى «هشت  
بهشت» شبکه استانى اصفهان نکوداشت؛ ویژه برنامه اى که با رونمایى از 

دو کتاب «واقف راز» و «از غدیر تا عاشورا» اثر مرحوم جدیدى همراه شد.
■■■

رضا جدیدى در سال 1317 در الیگودرز متولد شد. وى در سال 1336 دیپلم 
طبیعى و یکســال پس از آن دیپلم ادبى گرفت و در سال 1337 به عنوان 
آموزگار به استخدام آموزش و پرورش درآمد. او در سال 1340 ازدواج کرد 
که حاصل آن شش فرزند است. رضا جدیدى در سال 1342 براى نخستین 
بار خدمت امام خمینى(ره) در قم رسید و در سال 1343 همزمان در دانش 
سراى عالى تهران در رشــته مدیریت و در دانشگاه تهران در رشته ادبیات 
پذیرفته شد که در دانشسراى عالى تحت تعالیم درس نویسندگى مرحوم 

جالل آل احمد افکار انقالبى پیدا کرد.
او در سال 1344 توسط ساواك دستگیر شــد و پنج ماه در زندان خرم آباد 
زندانى بود. مرحــوم جدیدى در بهمن 1344 و پــس از آزادى از زندان به 
آموزش و پرورش اصفهان منتقل شد. او در سال 1349 از دانشگاه اصفهان 
لیسانس تاریخ گرفت و در سال هاى دانشجویى، از آموزگارى دبستان ها به 
دبیرى بزرگ ترین دبیرستان اصفهان یعنى دبیرستان ادب رسید و جزو پنج 
نفر اول اجراى برنامه هاى انقالب در جامعه معلمان اصفهان بود و در بهمن 

57 سرپرست گروه اعزامى به تهران در جریان استقبال از امام(ره) شد.
جدیدى در اسفند 57 ریاست آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان را بر عهده 

گرفت و در مهر 63 به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزى و در 
مهر 64 به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیارى 
منصوب شد. او از سال 1382 به عنوان دبیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان 
خدمت کرد و در تمام این سال ها تدریس در دانشگاه ها را رها نکرد. مرحوم 
جدیدى در آموزش و پرورش اصفهان به عنوان چهره ماندگار و در دانشگاه 
صنعتى نیز به عنوان استاد نمونه انتخاب شد و در این سال ها توفیق نگارش 

کتاب و مقاالت فراوانى را داشته است.
■■■

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در ویژه برنامه نکوداشت مرحوم استاد 
رضا جدیدى اظهار کرد: ایشان در زمان حیات خود در هر جایى که حضور 

داشت منشأ خیر بود و از حضور ایشان استقبال مى شد.
علیرضا نصر اصفهانى ســال هاى عمر مرحوم جدیدى را بسیار پر خیر و 
برکت دانست و افزود: ایشان خاطرات بســیار خوبى را در اذهان معلمان و 

دانش آموزان بر جاى گذاشته است.
وى اخالق مدارى را مهمترین ویژگى مرحوم جدیدى دانست و ادامه داد: 
ایشان در هر جمع و کالسى که حضور مى یافت افراد حاضر را تحت تأثیر 

خود قرار مى داد.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به جدیت و مسئولیت پذیرى 
مرحوم جدیدى در کار خود گفت: در کنار این ویژگى ها ایشان فردى بسیار 
شــوخ طبع هم بود و به همین دلیل در کوتاه ترین زمان ممکن با دیگران 

ارتباط برقرار مى کرد و همه مجذوب شخصیتشان مى شدند.
نصر اصفهانى با اشاره به ســخنورى مرحوم جدیدى بیان کرد: مجموعه 
این خصوصیات، از مرحوم جدیدى شخصیتى ســاخته بود که باعث شد 
درگذشت ایشان واکنش هاى فراوانى در گوشه و کنار شهر و استان اصفهان 
و حتى شبکه هاى اجتماعى به وجود آورد که نشان مى دهد ایشان تا چه اندازه 
محبوب دل ها بود. وى با اشاره به مردم دوستى مرحوم جدیدى تصریح کرد: 
تمام این ویژگى ها باعث شده بود واژه معلمى واقعاً برازنده مرحوم جدیدى 

باشد. یک معلم به فرد مورد رجوع مردم تبدیل مى شود و مردم از یک معلم 
انتظاراتى دارند. ایشان در کنار معلمى نسبت به مسائل جامعه بى تفاوت نبود 
و عالوه بر اینکه مباحث مربوط به انقالب و مسائل سیاسى را دنبال مى کرد، 

با درد مردم نیز همراه بود.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان ساده زیستى را از دیگر ویژگى هاى 
بارز مرحوم رضا جدیدى دانست و گفت: ایشان اعتقاد داشت در جامعه اى 
که مردم از نظر اقتصادى دغدغه هایى دارند ســطح زندگى ما باید به آنها 

نزدیک باشد.
■■■

دکتر ناصر جدیدى فرزند مرحوم استاد رضا جدیدى نیز در این ویژه برنامه 
اظهار کرد: شاخص ترین ویژگى اخالقى پدرم عشق به معلمى بود که سراسر 

وجود ایشان در تمام ایام را در بر گرفته بود.
وى با بیان اینکه مرحوم جدیدى هیچگاه از یادگیرى و آموزش دادن غافل 
نبود، افزود: هیچ زمانى را به یاد نمى  آورم کــه پدرم حتى در زمان بیمارى 
مشغول مطالعه قرآن، کتاب و روزنامه نباشد و تأکید داشت که در مناسبت ها 
کتاب هدیه بدهیم و در جمع هاى خانوادگى شعر حافظ و شاهنامه خوانده 

شود.
ناصر جدیدى با اشاره به اشتغال چهار فرزند مرحوم جدیدى به شغل معلمى 
درباره رونمایى از دو کتاب «واقف راز» و «از غدیر تا عاشورا» از آن مرحوم 
ادامه داد: کتاب «واقف راز» حاصل خاطرات و تجربیات مرحوم پدرم از 24 
بار تشرف ایشان به سفر حج بود که از سال 1356 آغاز شد و در بیشتر این 
سفرها به عنوان نیروى ادارى و اجرایى از سوى سازمان حج مشرف شدند. 
کتاب «از غدیر تا عاشورا» نیز بخش هاى مهمى از تحوالت تاریخ اسالم از 

واقعه غدیر تا عاشورا را با استناد به منابع تاریخى مطرح کرده است.
گفتنى است؛ مرحوم استاد رضا جدیدى دبیر سابق ستاد اقامه نماز استان 
اصفهان و از چهره هاى بى بدیل آمــوزش پس از یک دوره بیمارى در 82 

سالگى درگذشت.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در ویژه برنامه نکوداشت چهره ماندگار اصفهان در حوزه آموزش: 

استاد رضا جدیدى هر جا حضور داشت 
منشأ  خیر  بود

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
همزمان با  ارزیابى(فشرده)

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 1399/09/15 به نشانى: اصفهان- میدان آزادى- ابتداى خ هزارجریب- خیابان مالصدرا- امور 
برق منطقه شش اصفهان- دفتر امور، با دریافت رسید تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق 

دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى

http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122151- 031 کارشــناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شــماره تلفن: 34122140 اداره مهندسى و طرح ها 

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

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 
براى خود محفوظ مى دارد.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم 

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

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

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

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

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

 دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

9914077

اصالح ساختار شبکه 
(تبدیل سیم مسى به 
کابل خودنگهدار) در 

محدوده امور برق منطقه 
6 جنوب شرق

1399/08/251399/09/021399/09/151399/09/18585/000/000

شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد 
قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با 

ارزیابى(فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.


