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مبارزه با کرونا در 223 سالگىقاتل سگ گردان دستگیر شدهدیه هاشمیان براى «بهتاش پایتخت»وزیر بهداشت براى سومین بار استعفا کرد؟ ایران یک مرحله نزدیک تر  به میزبانى نماگر کرونااستانفرهنگ ورزش جهان نما

نیمى از 
ماسک ها
 تقلبى اند

نیاز مراکز درمانى به دستگاه هاى اکسیژن ساز
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ورود سامانه بارشى جدید 
به کشور از امروز

جریمه 500 خودروى حامل 
حیوان خانگى در اصفهان 

تشییع پیکر دوازدهمین 
شهید مدافع سالمت

 در اصفهان 
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اصفهان 
تعطیل مى شود؟

احمد مسلمى، عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن 
صنفى متخصصین تجهیزات پزشکى کشور 

مى گوید: اکنون تولید، توزیع و فروش ماسک 
تقلبى در بازار بسیار است. بسیارى از مردم هنوز از 
خصوصیات یک ماسک استاندارد اطالعى ندارند...

با توجه به شــرایطى که اصفهان به لحاظ شیوع 
ویروس کرونا از آن برخوردار است، اینطور به نظر 
مى رسد که این شهر هم یکى از 100 شهرستانى 
باشــد که در فهرست شــهرهایى قرار بگیرد که 
محدودیت هاى شــدید کرونایــى از اول آذر ماه 
در آنها اعمال شــود. روز گذشته علیرضا رئیسى، 
سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا در بیان جزئیات 
مصوبات جدید ســتاد ملى مبارزه با کرونا اعالم 
کرد که سه سطح هشــدار براى شهرهاى کشور 
تعریف شده است؛ سطح هشدار 3 شامل شهرها و 
شهرستان هاى قرمز، سطح هشدار 2 شامل شهرها 
و شهرستان هاى نارنجى و سطح هشدار 1 شامل 
شهرها و شهرستان هاى زرد هستند. بر اساس این 

4رنگ بندى ها و متناسب با ...

به بستر زاینده رود نگاهى بیاندازید؛ اصفهان هم تشنه استبه بستر زاینده رود نگاهى بیاندازید؛ اصفهان هم تشنه است
واکنش نمایندگان اصفهان به اظهارات جنجالى نماینده یزد درباره طرح هاى انتقال آبواکنش نمایندگان اصفهان به اظهارات جنجالى نماینده یزد درباره طرح هاى انتقال آب
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رئیس مرکز بهداشت استان  اصفهان از خیرین تقاضاى کمک کرد

على ضیاء از فردا با 
«فرمول یک» بازمى گردد

تارتار شور و عالقه مرا دید 
و رضایت داد

هافبک جدید ســپاهان از دالیل حضور دوبــاره در این تیم صحبت 
مى کند. جالل الدین على محمدى در گفتگویى در خصوص پیوستن 
دوباره اش به سپاهان و بازگشــت به تیم اظهار کرد: حدود سه هفته 
پیش بود که از باشگاه سپاهان با من تماس گرفتند و اعالم کردند مایل 

به همکارى هستند و به من پیشنهاد دادند...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اجراى بیش از
 90 عنوان برنامه 

مجازى به مناسبت روز 
نکوداشت اصفهان

سیستم پزشکى کشور رو به نابودى است

یک رکورد فوق العاده یک رکورد فوق العاده 
در انتظار فرزند سپاهان

ر ى ز ب ولی رر ى ز ب ولی ر

  آگهى مزایده عمومى

                         روابط عمومى سازمان فرهنگى ،اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر 

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

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

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

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

سازمان فرهنگى ،اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

م.الف:1038531

        چاپ دوم

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شرکت تیام صنعت البرز سهامی خاص 

به شماره ثبت 64275

هیئت مدیره

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/09/10 که در ساعت 10  در محل 
اصفهان  شهرستان اصفهان  بخش مرکزى  شهر اصفهان محله کوى ولى عصر 
فاز  اف  خیابان جانبازان کوچه فرعى دوازدهم  پالك 605  طبقه اول تشــکیل 

مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده :

انتخاب مدیران - روزنامه - بازرسان 
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یک عضوکمیته علمى ســتاد مقابله با کروناى کشور 
مى گوید وضعیت کادر درمانى کشور بسیار بد است.

دکتر شروین شــکوهى اظهار کرد: سیســتم پزشکى 
در حال نابود شــدن است. پرســتاران و پزشکان یکى 
از یکى خســته تر شــده اند و مشــکالت روحــى پیدا 
کرده اند. سیســتم بهداشــتى کشــور کامًال فرسوده 
شده اســت. فقط پزشکان و پرســتاران نیستند، اکنون 
دســتگاه هاى ونتیالتــور بى وقفــه کار مــى کنند. 
اینها تا حدى مى تواننــد کار کنند و اگر خراب شــوند 
جایگزین ندارند چون تحریم هســتیم. اوضاع مدام بدتر 
مى شــود. اکنون در برخى از بیمارســتان ها اکسیژن 

کافى براى بیماران وجود ندارد.60 درصد داروهایى هم 
که براى کرونا تجویز مى شــود چنــد روز دیگر در هیچ 

داروخانه اى پیدا  نمى شود.
عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا با ناراحتى در رابطه 
با اهمیت ندادن به وضعیت روحى کادر درمانى کشــور 
گفت: پرســتاران یکى پس از دیگرى به خانه مى روند و 
دیگر کار نمى کنند. واقعاً چه مى شــود اگر ما پزشکان و 
دیگر پرستاران دیگر نخواهیم کار کنیم؟ چرا فقط کادر 
درمانى و پزشکان و پرستاران در جنگ هستند؟ چرا بقیه 
مردم یا در شمال هستند یا در مهمانى و یا در رستوران؟ 

واقعاً اینطور نمى شود.

مدیرکل پیش بینى و هشدار سریع سازمان هواشناسى 
گفت: روز یک شنبه (امروز) سامانه بارشى جدید به کشور 

وارد مى شود. 
صادق ضیاییان با بیان اینکه سامانه بارشى جدید جنوب 
غرب کشور شامل استان هاى خوزستان، بوشهر، فارس 
و کهگیلویه و بویراحمد را تحت تأثیر قرار مى دهد، گفت: 
طى روز دوشنبه (26 آبان) این سامانه تقویت مى شود. 
در جنوب غرب و غرب کشور نیز سبب وقوع رگبار و رعد 
و برق همراه با وزش باد و در برخى مناطق غرب سواحل 
خزر و شمال غرب سبب بارش باران همراه با رعد و برق 

و وزش باد مى شود.

به گفته مدیرکل پیش بینى و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناسى طى روز سه شنبه (27 آبان) در شمال غرب، 
ســواحل مرکزى و غربى خزر و اســتان هاى واقع در 
دامنه هاى جنوبى البرز بارش باران گاهى همراه با رعد و 
برق همراه با وزش باد شدید موقت و در مناطق مرتفع و 

سردسیر بارش برف رخ مى دهد.
ضیاییان ادامــه داد: طى روز چهارشــنبه (28 آبان) در 
استان هاى اردبیل، گیالن، مازندران و شمال آذربایجان 
شــرقى وقوع رگبار باران و در اســتان هاى گلستان، 
خراسان شــمالى و آذربایجان غربى بارش پراکنده دور 

از انتظار نیست.

سیستم پزشکى کشور
 رو به نابودى است

ورود سامانه بارشى جدید به 
کشور از امروز

افتتاح توالت!
   مهر | در اقدامى عجیب توســط مسئوالن 
شهرستانى سراب، سرویس بهداشتى هنرستان 
الغدیر ابرغان به صورت رسمى با حضور نماینده 
مردم سراب در مجلس و مســئوالن شهرستان 
افتتاح شد. گفتنى است در این افتتاح مدیر آموزش 
و پرورش سراب نیز حضور داشــت. جالب اینکه 
این سرویس بهداشتى توسط یک خّیر سرابى و با 
هزینه 10 میلیون تومانى احداث شده بود که توسط 

مسئوالن افتتاح شد!

«شیرین بیان» ضدکرونا!
   برتریــن هــا | فاطمه محمدبیگــى، دبیر 
کمیســیون بهداشت مجلس با انتشــار متنى در 
حســاب کاربرى خود مدعى شد: شــیرین بیان 
ضدکروناست! نماینده قزوین در توییتر خود نوشت: 
«طب سنتى براى کنترل کرونا در چین بسیار نقش 
داشته. این روزها ســاعات کارى عطارى ها باید 
افزایش یابد، مطالعات ثابت کرده که شیرین بیان 

ضد کووید-19 است.»

یک معلم دیگر قربانى شد 
   رکنــا | کرونا جان یک معلــم اهوازى دیگر 
را گرفت. بعد از ظهر جمعه 23 آبــان ماه، عبدا... 
بهلول زاده از فرهنگیان سختکوش اداره آموزش 
و پرورش ناحیه 2 اهواز در اثر ابتال به کرونا ویروس 
درگذشت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. چند روز 
پیش نیز هوشنگ عبداللهى از فرهنگیان اهواز در 

اثر کرونا جان باخته بود.

نیمى از ماسک ها تقلبى اند
   آنا | احمد مسلمى، عضو هیئت مدیره و رئیس 
انجمن صنفى متخصصین تجهیزات پزشــکى 
کشــور مى گوید: اکنون تولیــد، توزیع و فروش 
ماسک تقلبى در بازار بسیار است. بسیارى از مردم 
هنوز از خصوصیات یک ماسک استاندارد اطالعى 
ندارند و حدود 50 درصد ماســک هاى داخل بازار 
استاندارد نیست. متأسفانه در بازار از ماسک هاى 
رنگى غیر استاندارد استفاده مى شود که اصًال به 

نفع مردم نیست.

گرانى عجیب ملک در تهران
   فارس | معاون شهرســازى شهردار تهران 
مى گوید: قیمــت ملــک در تهران پنــج برابر 
کالنشهرهاى دیگر است و حتى قیمت ملک در 
تهران با کالنشهرهاى دیگر دنیا هم قابل مقایسه 
نیســت. طبقه هاى اضافه  مى تواند سبب افزایش 

بهاى خانه و ملک شود. 

ایران چک و اسکناس جدید 
   ایسنا | بانک مرکزى اعالم کرد: ایران چک 
100 هزار تومانى و اسکناس 10 هزار تومانى جدید 
با طراحى و خصوصیت هاى امنیتى نوین به زودى 
توزیع خواهد شد. بر اســاس این گزارش، بانک 
مرکزى به منظور آمادگى براى اجراى طرح حذف 
چهار صفر از پول ملى، اقدام به کمرنگ کردن چهار 

صفر در این اسکناس ها کرده است.

کالً همه جا امن است
   مهر |رئیــس پلیس پایتخت در پاســخ به 
ســئوالى مبنى بر اینکه آیــا آزار و اذیت بانوان در 
پایتخت افزایش یافته اســت یا خیر، اظهار کرد: 
بر اساس آمار و اطالعات و طبق دقیق ترین نتایج 
مى گویم که امن ترین جا براى بانوان تهران است 
البته تمامى نقاط کشــور براى بانوان امن است. 
ســردار حســین رحیمى گفت: درواقع نمى توان 
عددى را اعالم کرد چرا که آنقدر آزار و اذیت بانوان 
کم بوده که هیچ وقت برایمــان تبدیل به دغدغه 

نشده و رقم خاصى در این زمینه نداریم.

تکذیب ترور عضو القاعده 
   انتخاب | سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت امور 
خارجه کشورمان روز شــنبه (دیروز) در پاسخ به سئوال 
خبرنــگاران در خصوص برخى گزارش هاى منتشــر 
شده از ســوى منابع رژیم صهیونیستى و گزارش اخیر 
روزنامه «نیویورك تایمز» مبنى بــر ادعاى ترور یک 
مقام گروه تروریســتى القاعده در ایران، قویًا هرگونه 
حضور اعضــاى این گــروه در ایــران را تکذیب و به 
رســانه هــاى آمریکایــى توصیــه کــرد در دام 
سناریوپردازى هاى هالیوودى مقام هاى آمریکا و رژیم 
صهیونیســتى نیافتند. روزنامــه آمریکایى «نیویورك 
تایمز» در گزارشى اختصاصى مدعى شده که نیروهاى 
اطالعاتى رژیم صهیونیســتى، به نیابت از آمریکا، «ابو 
محمد المصرى» که از مظنونان اصلى بمب گذارى هاى 
سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا بود را همراه با دخترش 

مرداد ماه در تهران ترور کرده است.

داماد شهید بهشتى درگذشت
   خبر گــزارى صداوســیما | نماینده رهبرى 
در امور دانشجویان اروپا و آمریکا و داماد آیت ا... شهید 
بهشتى درگذشت. حجت االســالم جواد اژه اى در 72 
سالگى بر اثر ابتال به کرونا درگذشــت. وى که داماد و 
پسرخاله دکتر بهشتى و از طرف مادرى جزو خاندان صدر 
بود، قبل از انقالب از دانشگاه وین، دکتراى روانشناسى 
تجربى را اخذ کــرد و پس از انقالب نیز، وزیر مشــاور 
و رئیس سازمان بهزیستى و ســپس معاون فرهنگى 

نخست وزیر شد.

سر پیرى و...
   رکنا | همزمان با گمانه زنى ها درباره اینکه آیا «جو 
بایدن» 77 ساله براى انتخاب مجدد خود را نامزد خواهد 
کرد یا نه، خواهر رئیس جمهور منتخب آمریکا مى گوید 
که او چنین خواهد کرد. بایدن هنگام روى کار آمدن در 
سال 2021، 78 ساله خواهد بود و اگر براى بار دوم براى 
این مقام برگزیده شود و در ســن 82 سالگى وارد کاخ 
سفید شود، تنها رئیس  جمهور در تاریخ آمریکا با این سن 
خواهد بود. در آن صورت، وى در حالى کاخ سفید را ترك 

خواهد کرد که 86 ساله است.

مرگ «ایمن الظواهرى»؟
   فــارس | رســانه ها از احتمــال مــرگ «ایمن 
الظواهرى»، سرکرده گروهک تروریستى القاعده خبر 
دادند. منابع خبرى جمعه شب گزارش دادند که صفحات 
متعلق به عناصر این گروهک در فیسبوك خبر مرگ او 
را به دالیل نامعلومى اعــالم کرده اند. برخى نیز مدعى 
شده اند او به مرگ طبیعى مرده است. ایمن الظواهرى 
بعد از کشته شدن «اسامه بن الدن»، مؤسس و سرکرده 
القاعده در افغانستان، سرکردگى این گروهک را برعهده 

گرفت. 

به نیویورك واکسن نمى دهیم!
   انتخاب | «دونالد ترامپ» گفت، تا آوریل ســال 
آتى میالدى واکسن کرونا در دسترس همه مردم قرار 
مى گیرد البته به جز ایالت نیویورك. این تهدید از سوى 
دونالد ترامپ، رئیس جمهورى آمریکا بخشى از تنش 
مدت دار با «اندرو کومو»، فرماندار نیویورك 19 میلیون 
نفرى اســت و زمانى این تنش شروع شد که وى گفت 
مى خواهد واکسن ترامپ به صورت مستقل مورد ارزیابى 
قرار گیــرد. کومو به انتقاد از ایــن صحبت هاى ترامپ 
پرداخت، آن را «قلدرمآبانه» توصیــف کرد و گفت: او 

تالش مى کند تا مردم را بترساند.

حراج کرونا!
   خبر فورى | فروشــگاهى در یکى از پاساژهاى 
شهرك غرب در اقدامى عجیب و در شرایط کرونایى، با 
تبلیغات گسترده، از حراج اقالم خود به قیمت 39 هزار 
تومان خبر داد. این اقدام منجر به ازدحام گسترده و صف 
کشیدن خریداران مقابل این فروشگاه شد. این فروشگاه 
اعالم کرده فقط تا ساعت 6 عصر که کرونا نیست، فعال 

هستند!

خبرخوان

طى روزهاى گذشته حرف و حدیث ها پیرامون اختالف 
در ستادملى مبارزه با کرونا به اوج خودش رسیده است.

یک کانال خبرى نزدیک به محمود احمدى نژاد نوشت: 
اختالفات میان ســعید نمکى وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى با روحانى درباره اعمال محدودیت ها 

در مواجهه با پیک جدید بیمارى کرونا گسترده تر شده 
و در همین رابطه شنیده شده است که سعید نمکى وزیر 
بهداشت تهدید کرده اگر تعطیلى از سوى دولت اعالم 

نشود استعفا مى کند.
این در حالى است که معاون دفتر رئیس جمهورى در 
واکنش به انتشــار برخى اخبار مبنى بر استعفاى وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، این اخبار را جعلى 
عنوان کرد. علیرضا معزى، روز گذشته (شنبه) در حساب 
کاربرى خود در توییتر نوشت: « در حالى که صبح امروز 
طرح جامع مدیریت  کرونا شامل تدابیر و محدودیت ها 
تا پایان سال، در ســتاد ملى به تصویب رسید و قسمت 
عمده  این طرح نیز در وزارت بهداشــت و درمان تهیه 
شده، صحبت از استعفاى وزیر بهداشت و... چیزى فراتر 

از اخبار جعلى نیست.»

وزیر بهداشت براى سومین بار استعفا کرد؟
شهردار منطقه 19 تهران اعالم کرد: جمعه بازار خالزیل 
معروف به «شیطان بازار» طى اجراى یک طرح ضربتى 

توسط شهردارى تعطیل شد.
 على توکلى اظهار کرد: فروشندگان این بازار بیش از یک 
دهه است بساط خود را روزهاى جمعه در بازارى معروف 
به «شیطان بازار» در معرض فروش مى گذاشتند که این 
روزبازار محل تجمع و کسب وکار افرادى است که بدون 

رعایت هیچگونه پروتکل بهداشتى اجناس خود را که اغلب 
مشکوك به مسروقه هستند در معرض فروش مى گذارند.

وى افزود: در همین راستا نیز طى هماهنگى هاى انجام 
شــده براى جمع آورى و تعطیلى این روزبازار، نیروهاى 
شهردارى این منطقه از ورود بیش از 3000 خودروى بساط 
گستر و خریداران به آن خوددارى کردند و این بازار به طور 

کامل تعطیل شد.

جمعه بازار سارق ها تعطیل شد!

طرح پاییزه کتاب 99 از دیروز 24 آبــان ماه همزمان با 
بیست و هشــتمین دوره هفته کتاب جمهورى اسالمى 
ایران کار خــود را در 835 کتابفروشــى عضو طرح در 
31 استان کشور آغاز کرده اســت و تا 30 آبان ماه ادامه 

خواهد داشت.
در این طــرح، 642 کتابفروشــى از مراکز اســتان ها و 
193 کتابفروشى از سایر شهرســتان ها براى حضور در 
پانزدهمین دوره طرح توزیع یارانه از طریق کتابفروشى ها 
اعــالم آمادگى کردنــد. همچنین در ایــن دوره، 105 
کتابفروشى براى نخســتین بار به طرح پاییزه کتاب 99 

پیوستند.
عالقه منــدان مى توانند با مراجعه به کتابفروشــى هاى 

عضو طرح، کتاب هــاى عمومى، کــودك و نوجوان و 
دانشگاهى را تا سقف 200 هزار تومان با یارانه 20درصدى 
خریدارى کنند. در این دوره، اســتان هاى تهران با 132 
کتابفروشى، اصفهان با 86 کتابفروشى، خراسان رضوى با 
84 کتابفروشى و قم با 71 کتابفروشى، بیشترین مشارکت 

را در طرح پاییزه کتاب 99 داشتند.
اسامى، مشخصات و آدرس کتابفروشى هاى عضو طرح 
پاییزه کتاب 99 در tarh.ketab.ir قابل مشاهده است. 
در این دوره از طرح، به منظور رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى ناشى از ویروس کرونا، امکان خرید تلفنى و غیر 
حضورى نیز با ثبت اطالعات مربوطه در پنل از ســوى 

کتابفروشى ها فراهم شده است.

آغاز طرح پاییزه کتاب در کشور

صبح روز جمعه بود که یک ماده پلنگ حدوداً پنج ساله 
در نزدیکى روستاى بندبن واقع در پناهگاه حیات وحش 
دودانگه و چهاردانگه کیاسر توسط مردم محلى مشاهده 
شــد. در پى گزارش مردم، مأمــوران حفاظت محیط 
زیســت مازندران به همراه دامپزشک به منطقه اعزام 
شده و با پلنگى بى حرکت مواجه شدند که حتى نسبت 
به رفتار تهاجمى سگ هاى گله در اطرافش هم واکنشى 

نشان نمى داد.
این پلنگ با اســتفاده از داروى بیهوشى، زنده گیرى و 
به پناهگاه حیات وحش سمســکنده سارى منتقل شد 
اما تالش دامپزشک و کارشناسان حیات وحش براى 
تشــخیص علت بى حرکتى پلنگ بى نتیجــه ماند. به 
گفته آنها، در معاینه این پلنگ نه اثــرى از جراحت یا 
اصابت گلوله مشاهده شد و نه نشانه اى از شکستگى 

یا مسمومیت.
با توجه به نزدیک بودن محل مشــاهده این پلنگ به 
روستا و گله هاى دام، امکان رخ دادن تعارضاتى میان 
این پلنگ و بومیان منطقه وجــود دارد؛ تعارضاتى که 
یک طرف آن وارد آمدن خســارت از ســوى پلنگ به 

روستاییان اســت و طرف دیگر آن تالش روستاییان 
براى خالص شدن از خســارات پلنگ. شلیک گلوله، 
ضرب و شتم و اســتفاده از طعمه مسموم راهکارهایى 
است که روســتاییان و دامداران معموًال براى خالص 
شدن از خسارات پلنگ از آن استفاده مى کنند. اما با توجه 
به اینکه نشانه هاى هیچ کدام از این اقدامات در پلنگ 
مذکور مشاهده نشده باید منتظر ماند و دید در معاینات 
بعدى و پس از رادیوگرافى ایــن حیوان چه اطالعاتى 

نصیب دامپزشکان خواهد شد.

معماى پلنگ کیاسر 

عضو پیشــین مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
اصولگرایان در راســتاى منافع جناحى خودشــان نظر 
مى دهند و مى گویند مذاکره براى ما خوب است اما براى 

رقیب و جناح مقابل بد است.
محمد هاشمى رفسنجانى درباره صحبت هاى حمیدرضا 
ترقى مبنى براینکه «متأسفانه هر وقت مذاکرات توسط 
اصالح طلبان صورت گرفته ما خســارت دیده ایم و اگر 
مذاکره کنندگان اصولگرا باشند، مذاکره اشکالى ندارد»، 
گفت: تجربه اى که بنده از مذاکره دارم این است که مقام 
معظم رهبرى به سعید جلیلى به عنوان دبیر شوراى عالى 
امنیت ملى، اجازه مذاکره داده بودند و استراتژى را نیز برد-

برد تعیین کرده بودند. به بیانى مسئله برد-برد در مذاکره 
را، رهبرى تعیین کردند و بعدها، دولت روحانى، آن را ادامه 
داد، منشأ اصلى آن جلیلى بود که مى خواست مذاکره کند.

او افزود: در زمان مذاکره جلیلى حضور نداشتیم اما براساس 
اخبار و رسانه ها، از آن مذاکرات، تقریباً هیچ حاصلى نصیب 
کشور نشد که اثراتى نیز به دنبال داشت. البته وقتى ترقى 
مى گوید مذاکرات اصالح طلبان خسارت زا بود، باید بگوید 
چه خساراتى بوده؟ اگر منظورشان برجام است باید گفت که 
برجام، بهترین سند بین المللى است که جمهورى اسالمى، 
پس از انقالب داشته است. حال بدعهدى آمریکا به ویژه 

شخص ترامپ، بحث جداگانه اى است.
هاشمى عنوان کرد: بنابراین اگر اصالح طلبان در دولت 
روحانى مذاکــره کردند و به نتیجه مطلوب رســیدند، در 
مقابل تجربه جلیلى هم قرار داشت که مذاکره در بغداد و 

ترکیه و... تجربه هاى ناموفقى بود.
او اضافه کرد: ما در کشور دو سه جناح سیاسى داریم؛ از 
این رو در هر جناحى دو گونه نگاه مى تواند وجود داشته 
باشــد. نگاه اول این اســت که آنهایى که کشور، نظام 

و منافع کشــور را در نظر مى گیرند مصلحت را در این 
مى بینند که مذاکره اى انجام دهند. نگاه دوم این است 
که هر جناحى منافع جناح خودش را در نظر بگیرد و به 
مردم، کشور و نظام کارى ندارد از این رو اگر این رویکرد 
دوم باشد، مذاکره ممکن است نتیجه دیگرى به دنبال 

داشته باشد یا در انتخاب آینده، تأثیر داشته باشد. از این 
رو یک جناح ممکن اســت به دنبال مذاکره باشد و اگر 
این جناح مذاکره کنند خوب اســت اما اگر جناح مقابل 

مذاکره کنند بد است.
این چهره سیاسى ادامه داد: ترقى یا سایر اصولگرایان در 

راستاى منافع جناحى خودشــان نظر مى دهند و احتماًال 
بر این باورند که اگر مذاکره اى، صــورت مى گیرد روى 
انتخابات 1400 تأثیرگذار باشــد. بنابرایــن اصولگرایان
 مى گویند مذاکره براى ما خوب اســت اما براى رقیب و 

جناح مقابل بد است.

انتقاد محمد هاشمى رفسنجانى از تئورى مذاکره اصولگرایان:

مذاکره براى رقیب بد است؟!

عضو مجلس خبرگان رهبرى گفت: شــهر قم و هجرت 
حضــرت معصومه(س) به این شــهر حریــم غیبى دارد 
و تصرفات غیبــى حضــرت معصومه ســالم ا... علیها 
نیز بــراى تشــکیل و هدایت یــک جامعه شــیعى در 

شهر قم است.
به گزارش خبرگزارى حوزه، حجت االسالم والمســلمین 
سید مهدى میرباقرى طى سخنانى در حرم بانوى کرامت 

که از بســتر فضاى مجازى و صحن ها پخش شد، اظهار 
کرد: طبق نقل صحیح حضرت معصومه ســالم ا... علیها 
به مدت 17 روز در شهر مقدس قم سکنى گزیده و سپس 
در این شــهر رحلت کرده و در این شــهر مدفون شدند 
که امروزه محل زیارت ایشــان، پناهگاه عالقه مندان و 

ارادتمندان است.
ســخنران حرم بانوى کرامت در ادامه گفت: شــهر قم و 
ورود حضرت به این شــهر و رحلت حضرت در این شهر 
یک زوایاى پنهان غیبى دارد که باید انسان ها به این اخبار 

غیبى ایمان بیاورند. وى خاطرنشان کرد: پذیرفتن اخبار و 
حقایق غیبى مدار زندگى انسان را متحول مى کند چراکه 
شهر قم داراى یک حریم خاصى است و طبق اخبار غیبى 

مقرر بوده اتفاقات خاصى در این شهر و منطقه روى دهد.
رئیس فرهنگســتان علوم اســالمى یادآور شد: مى توان 
گفت هجرت حضــرت معصومه ســالم ا... علیها با یک 
مأموریــت ویژه ســرآغاز یک تحــول تاریخــى براى 
شــکل گرفتن یک حــرم و حرمى بــراى اتفاقات غیبى

 بوده است.

قم بر اساس اخبار غیبى 
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آزادراه شرق افتتاح مى شود
مجرى طرح هاى زیربنایى استان اصفهان گفت: آزادراه 
شرق اصفهان، پنج شنبه هفته آینده توسط رئیس جمهور 
و به صـورت ویدیوکنفرانـس افتتاح مى شـود. علیرضا 
صلواتى اظهـار کـرد: قطعـات اول و دوم آزادراه شـرق 
اصفهان که یکى از بزرگ ترین پروژه هاى زیرسـاختى 
استان و تکمیل کننده کریدور شمال جنوب کشور است.

نشست تعاملى 
به منظور تبادل نظر در مسائل نیروى انسانى و استفاده از 
تجارب سازمانى در حل مسائل مشترك، نشست تعاملى 
مهدى بهرامـى، معاون منابع انسـانى و امـور اجتماعى 
شرکت ذوب آهن و معاون نیروى انسانى و سازماندهى 
شرکت فوالد مبارکه برگزار شد. در این نشست پیرامون 
تجارب و اقدامات دو شرکت به ویژه در مقابله با بیمارى 
کرونا، مسـائل مرتبط با صنـدوق بازنشسـتگى فوالد، 
راهکارهاى امکانپذیر در جبران خدمات کارکنان با توجه 

به وضعیت اقتصادى بحث و تبادل نظر شد.

سرنشین پراید درگذشت
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از درگذشت سرنشین خودرو پراید بر اثر برخورد 
با تریلر در جاده سـجزى اصفهان خبـر داد. فرهاد کاوه 
آهنگران اظهار کرد: این حادثه در ساعت 7 و 24 دقیقه 
صبح روز شنبه (دیروز) منجر به محبوس شدن یک نفر 
در خودرو پراید شد که نیروهاى امداد و نجات نسبت به 
نجات فرد محبوس شده اقدام کردند. وى اضافه کرد: در 
این حادثه یک سرنشین 60 ساله خودرو پراید بر اثر شدت 

جراحات وارده درگذشت.

ابتالى 19 کارمند به کرونا 
شـهردار گلپایگان اظهار کـرد: هفته گذشـته 19 نفر از 
پرسنل ادارى شهردارى گلپایگان به ویروس کرونا مبتال 
شـدند و اکنون در محیـط ادارى حاضر نیسـتند. پیمان 
شـکرزاده افزود: با وجود ابتالى این تعداد از کارکنان به 
ویروس کرونا خدمات رسانى در شـهردارى ادامه دارد و 
خدمات که مربوط به این تعداد پرسـنل است به صورت 

دورکارى انجام مى شود.

ترویج کتابخوانى 
در نخسـتین روز از هفته کتاب و کتابخوانـى، مدیریت 
شـرکت پاالیش نفت اصفهان از کتابخانه این شـرکت 
بازدید کرد. در این بازدید مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: با وجـودى که فعالیت شـرکت پاالیش 
نفت اصفهان کتاب محور نیست و بیشتر از جنبه عملیاتى 
موردتوجه است، ترویج کتابخوانى و تشویق همکاران به 
مراجعه سامانمند به کتابخانه مى تواند در نگرش همکاران 
تأثیرات مطلوبى داشته باشد. مرتضى ابراهیمى ادامه داد: 
اطالعـات کتابخانه، پـروژه هاى پژوهشـى و مدیریت 

دانش شرکت پاالیش نفت اصفهان متمرکز مى شود.

نیروگاه باز هم رکورد زد  
به گـزارش روابط عمومى شـرکت مدیریـت تولید برق 
اصفهان، على نقدى پور، مدیر نیروگاه گازى هسا گفت: 
این نیروگاه با پشـتکار قـوى نیروهاى جـوان و متعهد، 
کارآمـد و متخصـص و همچنین بـا روحیـه و فرهنگ 
جهادى وکاهـش هزینه ها در سـالى که بـه نام جهش 
تولید نام گذارى شده است در نیمه نخست سال به رکورد 
11 سال گذشته که 80 میلیون کیلووات ساعت بود رسید 
و در ادامه تولید تا نیمه مهرماه سـال جـارى با تولید 92 
میلیون کیلووات ساعت به رکورد 12 ساله دست یافت.  

توسعه فاضالب 
خیابان باغ مشهد

عملیات توسعه شبکه فاضالب خیابان الله شرقی (باغ 
مشهد) در حال پیشرفت است. الزم به توضیح است که 
این عملیات به طـول 120 متر با لوله پلی اتیلن توسـط 
پیمانکار و بـا همت اداره توسـعه و بهره برداري شـبکه 

فاضالب آبفا منطقه یک در حال پیشرفت است. 

خبر

با 6 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در هفت 
ماه اول سال جارى، 44 درصد فوالد خام کشور در گروه 

فوالد مبارکه تولید شد.
سرپرســت معاونت بهره بردارى فــوالد مبارکه ضمن 
اعالم این خبــر، میزان تولید فوالد خام فوالدســازان 
بزرگ کشــور در بازه زمانى یادشــده را  13/1 میلیون 
ُتن اعــالم و تصریح کرد: به طورکلــى میزان تولید در 
گروه فوالد مبارکه (فوالد مبارکــه، فوالد هرمزگان و 
مجتمع فوالد سبا) در هفت ماه اول سال جارى به میزان 
5 میلیون و 816 هزار تن بوده که این مقدار نســبت به 
مدت مشابه سال 98 (5 میلیون و 494 هزار تن) حدود 6 

درصد رشد داشته است.
عباس اکبرى محمدى با تأکید بر اینکه چنانچه در تأمین 
مواد اولیه و مصرف برق (پیک تابســتان) با محدودیت 
مواجه نبودیم به طور قطع رشــد تولید بیشترى به ثبت 
مى رسید، گفت: در شــرکت هاى فوالد مبارکه، فوالد 
هرمزگان و مجتمع فوالد سبا در هفت ماه اول سال 99 
به ترتیب 4 میلیون و 208 هزار تن، 820 هزار تن و 789 

هزار تن فوالد تولید شده است.
وى اظهار امیدوارى کرد در پایان ســال شاهد تحقق 
اهداف تولید شــرکت و زیرمجموعه هاى گروه فوالد 

مبارکه باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در بازدید از قطعه ســوم طرح انتقال پساب و فاضالب 
شهرى شهرضا به شهرك صنعتى رازى، برعزم ویژه این 
شرکت براى تأمین آب پایدار شهرك ها و نواحى صنعتى 

استان اصفهان تأکید کرد.
محمد جواد بگى با بیان اینکه با توجه به خشکسالى هاى 
اخیــر، تأمیــن آب یکــى از مهمترین چالــش هاى 
بخش هاى تولیدى و صنعتى استان است، تصریح کرد: 
این شرکت با هدف تأمین آب پایدار صنایع اقدام به ایجاد 
تصفیه خانه هاى صنعتى براى استفاده از پساب صنعتى 
شرکت ها و همچنین انتقال فاضالب و پساب شهرى به 

این تصفیه خانه ها نموده اســت که خوشبختانه استان 
اصفهان در احداث این تصفیه خانه ها در کشــور پیشرو 
است. وى استفاده در فضاى ســبز و بخش صنعت را از 
مهمترین مصارف آب هاى اســتحصال شده از تصفیه 
خانه هاى صنعتى مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى 
استان دانست و افزود: این اقدامات عالوه بر تأمین آب 
پایدار صنایع، نقش بزرگى در کاهش آالیندگى آب هاى 

سطحى و حفظ محیط زیست خواهد داشت.
بگى در این بازدید بر تسریع اجراى این پروژه به منظور 
تأمین آب مورد نیاز فضاى سبز و صنایع مستقر در شهرك 

صنعتى رازى تأکید کرد.

عزم تأمین آب پایدار شهرك ها 
و نواحى صنعتى اصفهان 

تولید 44 درصد فوالد خام 
کشور در گروه فوالد مبارکه

شهردار فالورجان با اشــاره به روکش آسفالت معابر 
و گذرهاى ســطح این شــهر گفت: عملیات روکش 
آسفالت در معابر و گذرهاى سطح شهر با هدف تأمین 
رضایت خاطر شهروندان در تردد وسایط نقلیه در معابر 
و گذرهاى شهرى بر اساس اولویت بندى و ضرورت 

این مهم کما فى السابق در حال اجراست.
جواد نصرى با اعالم اینکه عملیات خاکبردارى پروژه 
پل دوربرگردان خیابان فاضل هندى به خیابان مالصدرا 
حدفاصل میدان نماز به میــدان جانبازان در روزهاى 
گذشته آغاز شده است خاطر نشــان کرد: پروژه هاى 
عمرانى متعددى در سطح شــهر در حال اجراست که 
اجراى این پل دوربرگردان از شاخص ترین آنهاست 
و هدف از اجراى آن تسهیل در رفت و آمد شهروندان 
و کاهش بازه زمانى در طى مســافت وســایط نقلیه 

شهرى است.

وى در ادامه فعالیت هاى عمرانى یادآور شــد: اجراى 
کابل کشى هوایى براى تأمین روشنایى پل تاریخى 
ورگان و محوطه پیرامونى میدان آزادى از مدتها قبل 
مد نظر مدیریت شــهرى بود که با همکارى متقابل 
شــهردارى و اداره برق شهرستان فالورجان به انجام 
رسید و با تعمیرات مختصر چراغ هاى روشنایى، آماده 

بهره بردارى خواهد بود.
شــهردار فالورجان همچنین از احداث پارك موتور 
(پارکینگ ویــژه موتورســیکلت و دوچرخه) در ضلع 
جنوب غربى میدان سردار سلیمانى گفت و چنین بیان 
کرد: با توجه به تردد وسایل نقلیه به ویژه موتورسیکلت 
در درب ورودى بیمارستان امام خمینى(ره) و به وجود 
آمدن ترافیک و پیامدهاى ناگوار آن، تصمیم بر آن شد 
تا احداث پارکینگ ویژه موتورسیکلت و دوچرخه را در 

راستاى مرتفع ساختن این معضل اجرایى کنیم.

ادامه اجراى پروژه هاى عمرانى
 توسط شهردارى فالورجان 

مراسم تشییع و خاکسپارى ارحام مردانى دوازدهمین 
شهید مدافع سالمت استان اصفهان روز شنبه (دیروز) 

در مرکز این اســتان برگزار شد. شــهید ارحام مردانى 
از کارکنان بخش تأسیســات بیمارســتان الزهرا(س) 

اصفهان بود که بــر اثر ابتال به کرونا 22 آبان امســال 
درگذشت. سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
اظهار کرد: شــهید مردانى دوازدهمین شهید 
مدافع سالمت اصفهان است که پس از حدود 
سه هفته درگیرى با این بیمارى در بیمارستان 

الزهرا(س) درگذشت.
آرش نجیمى با بیان اینکه شــهید مردانى 48 
سال سن داشت، افزود: پیکر این شهید با رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشتى در مقابل بیمارستان 
الزهرا(س) تشییع و سپس در گلستان شهداى 
اصفهان خاکسپارى شد. پنج شنبه هفته گذشته 
نیز پیکر خدیجه صبوحى نخستین بانوى شهید مدافع 

سالمت استان اصفهان تشییع و خاکسپارى شد.

تشییع پیکر دوازدهمین شهید مدافع سالمت
 در اصفهان 

دادستان عمومى و انقالب اصفهان از دستگیرى قاتل 
سگ گردان در اصفهان در کمتر از 24 ساعت خبر داد.

على اصفهانى در تشریح وقوع قتل فجیع بیست و یکم 
آبان ماه اظهار کرد: ساعت 22 چهارشنبه شب گزارش 
یک مورد قتل واصل و بالفاصله دســتورات الزم را 
بازپرس ویژه قتل به منظور دســتگیرى قاتل صادر 
کرد. وى افزود: طى تحقیقات مقدماتى مشخص شد 
مقتول به منظور محافظت از خواهرزادگان خردسالش 

از حمله سگ یکى از اهالى محل که بدون نظارت رها 
شده بود شیئى را به سمت سگ پرتاب کرده و مالک 
سگ در واکنش به این عمل به ایراد جرح با چاقوى 

مقتول اقدام کرد و متوارى شد.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان ادامه داد: متأسفانه 
مقتول که جوانى 28 ســاله بود بر اثر شدت جراحت 
فوت کرده و قاتل کمتر از 24 ساعت دستگیر و تحت 

قرار بازداشت موقت، زندانى مى شود.

قاتل سگ گردان دستگیر شد

مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان گفت: امسال در جشنواره «امتنان از کارگران و 
واحدهاى نمونه اقتصادى» عالوه بر معرفى کارگران و 
واحدهاى نمونه از مدافعان بخش سالمت نیز قدردانى 

خواهد شد.
احمدرضا پرنده با اشاره به انتشار فراخوان ثبت نام این 
جشنواره افزود: امسال در سى و دومین جشنواره «امتنان 
از نخبگان جامعه کار و تولید» به دنبال این هســتیم تا 
از تالشگران نمونه عرصه بهداشــت و درمان و مقابله 
با کرونا نیز تجلیل شــود. وى تصریح کرد: این دو قشر 
در شرایط شیوع گســترده کرونا و برغم خطر ابتال، با 
رعایت شیوه نامه هاى بهداشــتى، در خط مقدم نبرد با 

کرونا و تحریم ها ایستادند و با تأمین سالمت مردم و تهیه 
کاالهاى مورد نیاز، نقش مهمى در کاهش نگرانى هاى 
آحاد جامعه ایفا مى کنند. مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
جشــنواره مزبور هر ســال با هدف تجلیل از کارگران 
و گروه هاى کار و واحدهاى نمونــه و به منظور ترویج 
و تقویت فرهنگ کار و تالش در دو مرحله اســتانى و 
کشورى برگزار مى شود. مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان از کارگران، گروه هاى 
کار و کارفرمایــان در بخش هاى صنعــت، خدمات و 
کشاورزى استان خواست تا در مدت زمان تعیین شده 
در سامانه emtenan.mcls.gov.ir ثبت نام کنند.

برگزارى جشنواره امتنان از کارگران و واحدهاى 
نمونه اقتصادى

ســخنان جنجالى نماینده یزد در جلســه «گــزارش خط 
دوم انتقال آب از سرچشــمه هاى زاینده رود» و اشاره وى 
به اختالف و درگیــرى چهارمحالى ها و خوزســتانى ها با
 اصفهانى ها درباره طرح هاى انتقال آب، بازتاب گسترده اى 
در افکار عمومى داشت و شــمارى از فعاالن محیط زیست 

خواستار ورود جدى مجلس به این ماجرا شدند.
به گزارش «ایمنا»، انتشار فیلم کوتاهى از جلسه گزارش خط 
دوم انتقال آب از سرچشمه هاى زاینده رود که 26 تیر ماه سال 
جارى در استاندارى یزد با حضور مدیرعامل شرکت توسعه آب 
و نیروى ایران، فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبیا(ص) و 
نماینده این استان برگزار شده بود در رسانه ها و در شبکه هاى 
اجتماعى بازتاب گسترده اى داشت؛ از جمله 60 تشکل محیط 
زیستى که در روزهاى اخیر در نامه اى سرگشاده خطاب به 
نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر نیرو و لزوم تحقیق 
و تفحص از این وزارتخانه شــدند و همزمان با باال گرفتن 
موج انتقادات در شــبکه هاى اجتماعى استان هاى درگیر، 
مدیرعامل شرکت توسعه آب و نیروى ایران نیز تغییر کرد. اما 
در اصفهان واکنش ها به سخنان جنجالى محمد صالح جوکار، 
نماینده یزد درباره طرح هاى انتقال آب به اصفهان ادامه دارد. 
این نماینده خطاب به مدیرعامل سابق شرکت آب و نیروى 
ایران درباره پروژه انتقــال آب از حوضه کارون به یزد گفته 
بود: «درباره انتقال آب، حساسیت ها روى اصفهانى ها خیلى 
زیاد است در کشور ما خوزستانى ها با اصفهانى ها درگیرند، 
چهارمحالى ها با اصفهانى ها درگیرنــد ولى هیچ وقت این 

چهارمحال و خوزستان با ما درگیر نشــدند. ما در جلسات 
گذشته با اینها کنار مى آمدیم، حتى چهارمحالى ها گفتند ما 
به شما کمک مى کنیم ولى به اصفهان نه! حساسیت روى 
اصفهان است؛ روى این حســاب ما تبعات کمترى داریم و 

مى توانیم مسائلش را در سطح مجلس هم رفع کنیم.»
ســخنان این نماینده مجلس در حالى منتشــر شــد که 
طرح هاى انتقال آب به اصفهان (کوهرنگ 3 و بهشت آباد) 
به دلیل مخالفت فعاالن و نمایندگان چهارمحال و بختیارى و 
خوزستان در سال هاى گذشته بالتکلیف مانده است. برخى 
از فعاالن فضاى مجازى هدف از این سخنان را ایجاد تفرقه 
و نفرت بین مردم استان هاى حوضه زاینده رود دانستند که 
نتیجه اى جز نابودى محیط زیست و طبیعت نخواهد داشت.

در همین مورد حجت االسالم حسین میرزایى، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى مى گوید: «ما به عنوان 
نمایندگان مردم اصفهان ساکت نیستیم و در حال پیگیرى 
اقداماتى هســتیم که به نفع مردم اصفهان، چهارمحال و 

بختیارى، خوزستان و یزد و همه کشور باشد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان 
مى کند: «انتقال آب به یزد از چهار محال و بختیارى، باید از 
اصفهان بگذرد بنابراین باید با توافق جمعى این مسئله را حل 

و فصل کرد.»
وى با اشاره به اینکه برخى نمایندگان خوزستان در یکى از 
جلسات اخیر در صحن مجلس در مورد بحث انتقال آب به 
اصفهان مسائلى را مطرح کردند، اظهار مى کند: «ما نیز پاسخ 

دادیم و همان روز با نمایندگان خوزستان و برخى از اعضاى 
هیئت رئیسه صحبت کردیم که این مسائل را به دشمنى و 
دعوا نکشانند زیرا با دوستى و گفتگو بهتر مى توانیم مسائل 

را حل و فصل کنیم، نمایندگان خوزستان نیز پذیرفتند.»
همچنین حجت االسالم محمدتقى نقدعلى، نماینده مردم 
خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه انتقال 
آب موضوعى نیســت که بتوان آن را مخفــى کرد و امروز 
گستره اطالعات در دســترس همگان قرار دارد، مى افزاید: 
«آب یک مسئله ملى اســت؛ از یک سو استان هاى حوضه 
آبریز زاینده رود مانند چهارمحال و بختیارى به آب شــرب 
نیاز دارند و از سوى دیگر اصفهان نیز به لحاظ شرب و محیط 
زیست مشکل دارد.» این نماینده مجلس شوراى اسالمى 
خاطرنشان مى کند: «امروز خشکى زاینده رود مهمترین دلیل 
بر نیاز اصفهان به آب است؛ امروز اگر کسى به بستر خشکیده 
زاینده رود نگاهى بیاندازد دیگر هیچ نیازى به آوردن دلیل 

نیست که اصفهان هم تشنه است.»
نقدعلى مى افزاید: «با توجه به اینکه موضوع آب ملى است 
همه ذینفعان حوضه آبریز زاینده رود باید مدنظر قرار گیرند 
و درباره طرح هاى انتقال آب باید با شــفافیت و کارشناسى 

تصمیم گیرى کرد.»
وى مى گوید: «حقابه ها و سایر حقوق ذینفعان حوضه باید 
از مبدأ این طرح هــاى انتقال آب رعایت شــود کما اینکه 
برداشت هایى که در مقصد این طرح ها اتفاق افتاده و تعهد 

دولت جبران آن برداشت ها بوده است، باید جبران شود.»

واکنش نمایندگان اصفهان به اظهارات جنجالى نماینده یزد درباره طرح هاى انتقال آب

به بستر زاینده رود نگاهى 
بیاندازید؛ اصفهان هم تشنه است

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان گفت: 500 
دستگاه خودروى حامل حیوانات خانگى در اصفهان 

در هفت ماه امسال جریمه شده است.
سرهنگ محمدرضا محمدى با بیان اینکه برخورد با 
حمل حیوانات خانگى در خودرو همواره مورد توجه 
پلیس راهور بوده است، اظهار کرد: در راستاى ایجاد 
امنیت عمومى، برخورد با خودروهاى حامل حیوانات 
خانگى نظیر سگ در هفت ماه امسال با جدیت دنبال 

شده است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
مبلغ جریمه در نظر گرفته شده براى حمل حیوانات 
خانگى در خودروى شخصى بازدارنده نیست، ادامه 
داد: ضرورى است در این زمینه بازنگرى انجام شود 
تا در صورت موافقت دستگاه قضایى درصدد افزایش 
زمان توقیــف خودروهاى متخلــف در زمینه حمل 

حیوانات خانگى باشیم.

جریمه 500 خودروى حامل حیوان خانگى در اصفهان 

با توجه به شرایطى که اصفهان به لحاظ شــیوع ویروس کرونا از آن برخوردار 
است، اینطور به نظر مى رسد که این شهر هم یکى از 100 شهرستانى باشد که 
در فهرست شهرهایى قرار بگیرد که محدودیت هاى شدید کرونایى از اول آذر 

ماه در آنها اعمال شود.
روز گذشته علیرضا رئیسى، سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا در بیان جزئیات 
مصوبات جدید ســتاد ملى مبارزه با کرونا اعالم کرد که ســه ســطح هشدار 
براى شهرهاى کشور تعریف شــده است؛ سطح هشدار 3 شــامل شهرها و

 شهرستان هاى قرمز، سطح هشدار 2 شامل شهرها و شهرستان هاى نارنجى 
و سطح هشدار 1 شامل شهرها و شهرســتان هاى زرد هستند. بر اساس این 
رنگ بندى ها و متناسب با هر وضعیت، محدودیت هایى اعمال مى شود که باید 
به طور قطع اعمال شود و اگر شهرستانى در وضعیت سطح هشدار 3 قرار گیرد در 
این وضعیت به جز مشاغل خیلى ضرورى که مربوط به تهیه مایحتاج ضرورى 
مردم، امنیت و سالمت مى شوند، بقیه مشاغل همه تعطیل هستند. همچنین بر 
اساس ارزیابى هاى وزارت بهداشت، این تعطیلى ممکن است دو هفته یا کمتر 

یا بیشتر طول بکشد.
به استناد اظهارات مسئوالن استان اصفهان در روزهاى گذشته، احتمال اینکه 
شهر اصفهان هم یکى از شهرهایى باشــد که در وضعیت سطح هشدار 3 قرار 
بگیرد بسیار زیاد است. دیروز سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا هم تأیید کرد 
که در ارزیابى اولیه اکثر مراکز استان ها جزو شهرهایى محسوب مى شوند که 
در وضعیت قرمز هستند. به این ترتیب باید انتظار داشت که بخش عمده اى از 

شهرستان اصفهان از شنبه آینده تا حداقل 14 روز تعطیل اعالم شود.

رئیس مرکز بهداشت اســتان اصفهان از نیاز 
مراکز درمانى به حداقل 2000 کپســول 40 
لیترى و 250 دستگاه اکســیژن ساز خبر داد و 
خواستار مشــارکت مردم در نذر سالمت براى 

تأمین نیاز مراکز درمانى و بیماران شد.
کمال حیدرى در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به 
اینکه در روزهاى ابتداى شیوع ویروس کرونا 
تصور مى شد این وضعیت تا یکى دو ماه ادامه 
داشته باشد، اظهار کرد: متأسفانه شیوع ویروس 
در جامعه روز به روز بیشتر شد و بار سنگینى به 
دوش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گذاشت. 
وى با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا عالوه 
بر فشــار مضاعفى که به کارکنان بهداشت و 
درمان اســتان تحمیل کرده، از لحاظ مالى نیز 
دانشگاه علوم پزشکى را تحت فشار قرار داده 
است، گفت: در حال حاضر هزینه سنگینى صرف 
تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارســتان ها مى 
شود، به طورى که هر هفته پنج میلیارد تومان 
هزینه تأمین وســایل حفاظتى براى کارکنان 

درمانى است.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

افزود: بســیارى از درآمدهاى دانشــگاه هاى 
علوم پزشــکى نیز در این دوران کاهش یافته، 
چراکه بسیارى از بیمارستان ها در این شرایط 
فقط بیمار کرونایى پذیرش مى کنند و با اشغال 
تخت هــاى بیمارســتانى، اعمــال جراحى 
و مراجعــات مــردم کمتــر شــده و درآمد 

بیمارستان ها به شدت کاهش یافته است.
حیدرى با بیان اینکه متأسفانه روز به روز بیمارى 
در حال گســترش اســت و افراد بیشــترى به 
تخت هاى بســترى بیمارســتان ها نیاز پیدا 
مى کنند، تصریح کرد: راهکارى پیش بینى شده 
تا افرادى که نیازى به بسترى در بیمارستان ندارند 
و یا خطر بیمارى رفع شــده، با تأمین کپسول و 
دستگاه هاى اکسیژن ساز در منزل بسترى شوند. 
رئیس مرکز بهداشت استان با اشاره به هزینه زیاد 
کپسول و دستگاه هاى اکسیژن ساز، گفت: اگر 
کسى بتواند این دستگاه ها را به مجمع خیرین 
بهداشت و ســالمت امام هادى(ع) هدیه کند 
مى توانیم به صورت امانت در اختیار بیماران قرار 
دهیم تا در این دوران فشار مضاعفى بابت تهیه این 

وسایل به بیماران تحمیل نشود.

نیاز مراکز درمانى 
به دستگاه هاى اکسیژن ساز

اصفهان تعطیل مى شود؟
آرمان کیانى
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خانه ســه طبقه اى که زمانى محل فیلمبردارى لذت نقاشــى بود به یک نمایشــگاه دائمى در 
گرامیداشت «باب راس» تبدیل شد.

باب راس، نقاش و مجرى معروف آمریکایى بود که در ایران بیشــتر با برنامه لذت نقاشى شناخته 
مى شود. راس از سال 1983 تا 1994 بیش از 400 قسمت از این برنامه آموزش نقاشى را براى شبکه 
«پى بى اس» آمریکا جلوى دوربین برد و از سال 1380 نیز به همت شبکه 4 صدا و سیماى ایران 
مهمان خانه هاى مخاطبان ایرانى شد. به تازگى خبرهاى جدید و هیجان انگیزى براى طرفداران 

این نقاش و برنامه محبوبش به گوش مى رسد.
روزنامه «نیویورك تایمز» در یــک مقاله جدید از تبدیل خانه ســه طبقه اى کــه زمانى محل 

فیلمبردارى لذت نقاشى بود، به یک نمایشگاه دائمى  گرامیداشت باب راس خبر داد.
در این نمایشگاه یک میلیون و 200 هزار دالرى واقع در شهر مونسى ایالت ایندیانا، که تجربه باب 
راس (Bob Ross Experience) نام دارد، صحنه فیلمبردارى لذت نقاشى به گونه اى بازآفرینى 
شده است که گویى راس با همان صداى دلنشینش به هنرجویان پشت صفحه تلویزیون مى آموزد 
که چگونه از ادغام رنگ هاى آبى و صورتى براى کشیدن آســمان استفاده کنند یا در جاى الزم 

سایه روشن بزنند.  
در این نمایشگاه یک مجموعه منتخب از تابلوهاى معروف این هنرمند آمریکایى از جمله کوهستان 
خاکسترى (Gray Mountain) و غروب آگلو (Sunset Aglow) ردیف شده  و یک اتاق نشیمن 
به سبک دهه 80 میالدى (همزمان با دوران ساخت لذت نقاشى) براى بازدیدکنندگان تدارك دیده 
شده است. در این نمایشگاه همچنین مى توان در کنار سایر یادگارهاى باب راس، از وسایل شخصى 
وى از شانه سر گرفته تا دسته کلیدش نیز بازدید کرد. به جز کاردك نقاشى، سه پایه و قلموهاى این 

هنرمند آمریکایى، لمس اکثر مصنوعات موزه براى بازدیدکنندگان مجاز است.
کمى باالتر از این مجموعه، نمایشــگاه تعاملى تجربه باب راس در ســاختمان دیگرى ادامه پیدا 

راس هر ماه چند کالس  پیشــرفتهمى کند که در آن مربیان مجرب در ســبک نقاشى 
 برگزار مى کنند.

ســومین فصل برنامه «فرمول یک» به تهیه کنندگى و اجراى على ضیاء از فردا 26 آبان روى آنتن شبکه 
یک مى رود.

فضل ا... شریعت پناهى، مدیرگروه اجتماعى شبکه یک با اعالم این خبر افزود: از آنجایى که قرار است این 
برنامه به انتخاب چهره مردمى سال منجر شود، مسلماً یکى از اهداف این برنامه هم معرفى افرادى است 
که در سطح جامعه فعالیت هاى انسان دوستانه  اى انجام مى دهند و به نحوى حال مردم را خوب مى کند 
مخصوصاً در این شرایطى که بیمارى کرونا جامعه و مردم را در برگرفته است، بنابراین بناى فصل جدید 
«فرمول یک» دعوت از افراد خیرى است که در ترویج کار نیک و خیرخواهانه نه تنها پیش قدم هستند 

بلکه الگوسازى هم مى کنند.
شریعت پناهى تأکید کرد: «فرمول یک» از دوشنبه 26 آبان با ساختار جدید، حال و هواى جدید و در 
ساعت جدید پخش خواهد شد. «فرمول یک» دیگر برنامه روتین روزانه نیست بلکه قرار است برنامه 
برنامه اى شبانگاهى باشد که سه شب در هفته و روزهاى دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه پس از سریال 

شبانگاهى پخش شود.
شریعت پناهى با بیان اینکه فصل جدید «فرمول یک» تولیدى خواهد بود عنوان کرد: قطعًا فضاى 
این برنامه با ساختارى جدید، در عین گفتگو محور بودن، فضاى شاد و مفرِح آرام بخشى را به همراه 

خواهد داشت.
مدیرگروه اجتماعى شبکه یک همچنین درباره اقبال مخاطبان از پخش شبانه «فرمول یک» تصریح 
کرد: وقتى پخش برنامه اى از بعدازظهر به شــب تغییر مى یابد، بیننده با سابقه اى که از على ضیاء 
دارد، کار را دشوار خواهد کرد به ویژه اینکه برنامه پس از هشت ماه دورى از آنتن، دوباره در جدول 

پخش قرار گرفته است.
شریعت پناهى در پایان بیان کرد: تولیدى شدن کار به طور قطع کیفیت برنامه را افزایش مى دهد و به امید خدا 

پس از پخش چند برنامه به اصطالح باال و پایین کار دست تهیه کنندگان مى آید.
«فرمول یک» به تهیه کنندگى سید على ضیاء، کارى از گروه اجتماعى شبکه یک سیماست که دوشنبه، سه شنبه 

و چهارشنبه هر هفته حوالى ساعت 23 و 15 دقیقه و به مدت 70 دقیقه پخش خواهد شد.

در قالب فصل سوم و با ویژگى هاى جدید؛

على ضیاء از فردا با 
«فرمول یک» 
بازمى گردد

فرهنگفرهنگ

ســومین فصل برنامه «فرمول یک
یک مى رود.

فضل ا... شریعت پناهى، مدیرگر
برنامه به انتخاب چهره مردمى
که در سطح جامعه فعالیت هاى
مخصوصاً در این شرایطى که
«فرمول یک» دعوت از افراد
بلکه الگوسازى هممى کنند.
شریعت پناهى تأکید کرد: «
ساعت جدید پخش خواهد ش
برنامه اى شبانگاهى باشد که

شبانگاهى پخش شود.
شریعت پناهى با بیان اینکه
این برنامه با ساختارى جدی

خواهد داشت.
مدیرگروه اجتماعى شبکه

وقتى پخش برنامه اى کرد:
دارد، کار را دشوار خواهد ک

پخش قرار گرفته است.
شریعت پناهى در پایان بیان کرد: تولی
پس از پخش چند برنامه به اصطالح باال
«فرمول یک» به تهیه کنندگى سید على
5 و 15 3و چهارشنبه هر هفته حوالى ساعت 23

در قالب

على

بهرام افشــارى، بازیگر نقش «بهتاش فریبا» در 
ســریال نوروزى «پایتخت» که در شش فصل 
به کارگردانى ســیروس مقدم به روى آنتن رفت 
تصویرى از خودش در پیراهن تیم مورد عالقه اش 
را در صفحه اینستاگرامى خود منتشر کرد و از وحید 
هاشمیان بازیکن سابق تیم ملى ایران براى اهداى 

پیراهن تیم ملى آلمان به او تشکر کرد.
گفتنى است این بازیگر جوان که به دلیل قد بلند 
خود در بین هنرمندان ســینما و تلویزیون ایران 
مشــهور اســت عالوه بر پایتخت در فیلم  هایى 
مانند «کارگر ساده نیازمندیم»، «رحمان 1400» 

و «عصبانى نیستم» نیز خوش درخشیده است.

فیلمبــردارى فیلم ســینمایى «لــب خط» به 
نویســندگى و کارگردانى على جبارزاده به پایان 
رسید. جمشید هاشم پور آخرین چهره اى  است که 
در این فیلم سینمایى مقابل دوربین مجید گرجیان 

به ایفاى نقش پرداخته است. 
نیما شعبان نژاد، هومن حاجى عبداللهى، روشنک 
گرامى، محیا دهقانى، ســیاوش چراغى پور، رضا 
داودنژاد، اللــه صبورى، هامون ســیدى، کاظم 
نوربخش، علیرضا مهران، مونا کرمى، على کاظمى 
و سمیرا حسن پور و با حضور نسیم ادبى، محمدرضا 
داودنژاد، سعید امیر سلیمانى، صفر کشکولى و با 
هنرمندى جمشید هاشــم پور بازیگران این فیلم 

پر چهره هستند. 
«لب خط» فیلمى اجتماعى با رگه هاى طنز و این 
فیلم روایت جوانى به اســم «رضا» (با بازى نیما 
شعبان نژاد) است که در جنوب تهران «لب خط» 
زندگى مى کند و از معدود آدم هایى در دنیاست که 

سندرم هایپرتیمزیا دارد. 
افراد متأثر از هایپرتیمزیا و یا حافظه  فراگیر، داراى 
حافظه اى قوى در ارتباط با اتفاقاتى هســتند که 
از اهمیت شخصى برخوردارند. توانایى آنها در به 
یاد آوردن وقایع، مهم نیســت که تا چه اندازه کم 
اهمیت باشــند، بلکه به طرز فوق العاده اى قوى 

است. 

هدیه هاشمیان براى 
«بهتاش پایتخت»

گالب آدینه 67 ساله شد

سریال سیاسى 
مسعود ده نمکى 

در چه مرحله اى است

«لب خط» 
به خط پایان رسید

سوپراستار دهه 70 سینمایى ایران پس از مدتى دورى از سینما جلوى دوربین عباس رافعى مى رود.
ابوالفضل پورعرب که به علت بیمارى اش غیبتش در سال هاى اخیر در سینماى ایران موجه بوده در کنار میترا حجار بازیگران فیلم جدید عباس رافعى هستند.

فیلم سینمایى «غیبت موجه» این روزها در مرحله پیش تولید است و به زودى مقابل دوربین مى رود. پورعرب پس از میترا حجار دومین بازیگر اصلى فیلم «غیبت 
موجه» است که گفته مى شود نقشى متفاوت را ایفا خواهد کرد.

عباس رافعى، کارگردان فیلم «غیبت موجه» چند ماه پیش درباره داستان این فیلم صحبت کرد و شرحى از خالصه داستان ساخته جدیدش را ارائه داد.
داستان فیلم «غیبت موجه» درباره کرونا و شرایط پیش آمده براى بچه ها و آنالین شدن مدارس است که مشکالتى چون «غیبت موجه»  دانش آموزان و حضور مدیر 

و معلم در مدرسه بدون دانش آموزان از مسائلى هستند که در فیلم به آنها پرداخته شده است.

«غیبت موجه» ابوالفضل پورعرب در مقابل دوربین

گالب آدینه، بازیگر پیشکسوت و توانمند سینما، تئاتر و تلویزیون 
کشورمان شمع تولد 67 ســالگى خود را خاموش کرد. وى یکى از 
بازیگران تأثیرگذار بعد از انقالب اسالمى بوده که با ایفاى نقش هاى 

ماندگار در میان مردم به محبوبیت فراوانى رسیده است.
او فعالیت هنرى را سال 1354 با گروه تئاتر دانشجویى «پیاده» به 
سرپرستى مهدى هاشمى و داریوش فرهنگ آغاز کرد و در چندین 
نمایشــنامه بازى و کارگردانى را بر عهده داشت. او سال ها همسر 

مهدى هاشمى بود اما آنها اخیراً از هم جدا شده اند. 
از کارهاى تلویزیونى وى مى توان به بازى در سریال «افسانه سلطان 
و شبان» و کارگردانى مجموعه 50 قسمتى به  نام «خواستگاران» 
اشــاره کرد. وى همچنین انتخاب بازیگر و بازیگردان تعدادى از 
مجموعه هاى تلویزیونى بوده اســت. بازى و منشى صحنه فیلم 
نیمه بلند «رسول پسر ابوالقاسم» به کارگردانى داریوش فرهنگ 

نخستین تجربه سینمایى اوست.
وى در فاصله ســال هاى 76–1367 به آمــوزش بازیگرى براى 
گروه هاى مختلف سنى در مدارس و مؤسسات آموزشى پرداخت 
و نمایش هایى مانند «گل دوستى»، «یک روز زیبا»، «خاطره» و 

«خبر خوش» را اجرا کرد.
آدینه براى اولین بار با مجموعه تلویزیونى «ســلطان و شبان» به 
محبوبیت رسید و 11 سال بعد براى نقش آفرینى در فیلم «روسرى 
آبى» سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن را از سیزدهمین 

جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.
بخشــى از کارنامه هنرى گالب آدینه عبارت اســت از کاندیداى 
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگــر نقش اول زن (مهمــان مامان) 
بیست ودومین دوره جشنواره فیلم فجر، 1382، کاندیداى تندیس 
زرین بهترین بازیگر نقش اول زن (مهمان مامان) هشتمین دوره 
جشن خانه سینما، 1383، کاندیداى سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول زن، 1384، کاندیداى سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول زن (زرد قنارى)، 1367، کاندیداى سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن (فصل پنجم)، 1375، کاندیداى ســیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن (بانوى اردیبهشت)، 1376 و برنده 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن (روسرى آبى)، 1373.

 

سریال «داِدستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى در مرحله  تدوین 
و صداگذارى است تا براى پخش در 17 قسمت آماده شود.

تصویربردارى جدیدترین سریال مسعود ده نمکى با نام «دادستان» 
که به تهیه کنندگى محمد خزاعى و به ســفارش مرکز سیمافیلم 

ساخته مى شود،  اول مردادماه آغاز شده است.
پس از سه ماه کار برنامه ریزى شده و با ضبط سکانس هاى خارج از 
کشور در استانبول ترکیه، تصویربردارى این سریال به طور کامل 

به پایان رسید.
عدالت خواهــى، نفوذ و مبارزه با مفاســد اقتصــادى محور اصلى 
موضوعات این سریال هســتند؛ در قصه هاى فرعى این سریال به 
موضوعات مهــم تاریخ معاصر مثل حملــه داعش به مجلس هم 

پرداخته مى شود.
محمد کاسبى، سید جواد هاشــمى، هومن برق نورد، برزو ارجمند، 
على سلیمانى، بهنوش بختیارى، سحر قریشى، علیرضا استادى، 
کاوه سماك باشى، اصغر نقى زاده، هلیا امامى، رضا توکلى، محمود 
مقامى، نگار فروزنده، نیما شاهرخ شــاهى، مجید شهریارى، شیوا 
خسرومهر، فریبا ترکاشوند، فرج ا... گل سفیدى، ابراهیم کوهخایى، 
حمید متقى، مختار ثائقى، مریم وانشانى، یاسمن ترابى، مجید قادرى 

و... در «دادستان» بازى مى کنند.
در خالصه داستان این سریال آمده است: «"دادستان" یک سریال 

تخیلى است و مربوط به هیچ دولتى نمى شود!» 

کارگردان فیلم «هیس! پسرها گریه نمى کنند» پیرامون آخرین مراحل ساخت این فیلم سینمایى 
گفت: پیش تولید این فیلم سینمایى بسیار آرام ادامه دارد اما هنوز با رسیدن به فیلمبردارى فاصله 

داریم. 
پوران درخشنده درباره انتخاب بازیگران فیلم سینمایى «هیس! پسرها گریه نمى کنند» افزود: براى 
انتخاب بازیگران جوان فراخوانى را منتشر کردیم و خوشبختانه تاکنون انتخاب این بازیگران به 

اتمام رسیده است اما همچنان براى انتخاب بازیگران اصلى به نتیجه قطعى نرسیده ایم. 
کارگردان فیلم «هیس! پسرها گریه نمى کنند» در همین راستا ادامه داد: در حال حاضر مذاکرات 
اولیه براى نقش هاى اصلى ادامه دارد اما فعًال به تصمیم نهایى نرسیده ایم، انتخاب اول من براى 
نقش اول فیلمم از ابتدا «شهاب حسینى» بود و اى کاش وى مى توانست در فیلمم بازى کند اما 
به واسطه مشغله زیاد این اتفاق ممکن نشد. به همین دلیل همچنان براى این نقش بین بازیگران 
در حال انتخاب هستم، این نقش مهمترین کاراکتر فیلمنامه بوده و نقش بسیار سختى است و به 
همین دلیل هر بازیگرى نمى تواند آن را ایفا کند. وى نقش اصلى فیلم جدید خود را بسیار حساس 
خواند و افزود: بازیگرى که در فیلم تازه ام نقش اصلى را بازى کند باید بتواند از پس حساسیت باالى 
نقش و پیچیدگى هاى آن بر آید. شاید وسواس باالى من براى این انتخاب هم همین سختى باشد. 
درخشنده درباره زمان شروع فیلمبردارى «هیس! پســرها گریه نمى کنند» افزود: همه چیز به 
شرایط کرونا بستگى دارد، من نمى خواهم با شروع پروژه سالمتى حتى یک فرد به خطر بیافتد. 
به همین دلیل منتظرم تا شرایط کمى آرام  تر شود، البته ما و گروه به طور کامل آمادگى کلید زدن 

پروژه را داریم و در انتظار یک فرصت خوب هستیم. 

درخشنده: با نبودن شهاب حسینى
 کارم سخت شد

راس هر ماه چند کالس  پیشــرفتهمى کند که در آن مربیان مجرب در ســبک نقاشى 
مى کنند.  برگزار

د.
«غیبت 

ور مدیر

ن ز

«باب راس»، صاحب یک نمایشگاه دائمى شد

  زهرا منصورى/ خبرگزارى مهر |
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هافبک جدید ســپاهان از دالیل حضور دوباره در این تیم 
صحبت مى کند.

جالل الدین على محمدى در گفتگویى در خصوص پیوستن 
دوباره اش به سپاهان و بازگشــت به تیم اظهار کرد: حدود 
ســه هفته پیش بود که از باشگاه ســپاهان با من تماس 
گرفتند و اعالم کردند مایل به همکارى هستند و به من 
پیشــنهاد دادند به این تیم برگردم و به من گفتند که اگر 
امکانش هست رضایتنامه ام را از پیکان بگیرم و خودشان 
هم پیگیر این موضوع بودند. آن زمان عبدا... ویسى سرمربى 
تیم بود و با جدایى من مخالفت کرد و بعد از آن مهدى تارتار آمد 
و با او موضوع را درمیان گذاشــتم و اعالم کردم که مى خواهم 
به سپاهان بروم و او با اینکه اعالم کرده بود به من نیاز دارد ولى 
وقتى شور و عالقه من را براى بازگشت به سپاهان دید مثل یک 
برادر بزرگ تر کمکم کرد تا به خواســته ام برسم و از این بابت 

از او ممنونم.
وى در مورد شرایط سپاهان فصل جدید گفت: من تازه دو سه 
روز است که در تمرینات حاضر مى شوم و هنوز خیلى با شرایط 
تیم اخت نشدم و نمى توانم توضیح دقیقى بدهم ولى همینقدر 
بگویم که این تیم و مجموعه نسبت به سال قبل و سال هاى 
قبل به طور کلى تغییر کردند. از هیئــت مدیره و مدیرعامل 
بگیر تا سرمربى و کادرفنى و تعدادى از بازیکنان و طبیعتاً یک 
مجموعه جدید و تغییراتى که اعمال شــده براى جا انداختن 
تغییرات و نتیجه گرفتن نیاز به زمان دارند و مطمئنم هواداران 
خوب سپاهان این صبر و تحمل را دارند که اجازه دهند تفکرات 

جدید در تیم جا بیافتد.
بازیکن سپاهان در مورد تفاوت هاى این تیم با تیم سال هاى 

قبل هم توضیح داد: در سال هاى گذشته خصوصاً دو فصل گذشته 
سبک و سیاق بازى تیم شکل دیگرى بود و حاال روش بازى تیم 
تغییر کــرده و روش دیگرى از بازى در زمین پیاده مى شــود که 
امیدوارم سپاهان در این شیوه بازى نتایج خوبى کسب کند و بتواند 

هواداران را خوشحال کند.
على محمدى در مورد دوران قبلى خودش در ســپاهان و دالیل 
جدایى  خود و اینکه گفته مى شــود دلخورى هایــى از کادرفنى 
قبلى این تیم داشت گفت: من سال هاى خوبى در سپاهان داشتم 
ولى در آن مقطع به دالیلى ترجیح دادم جدا شوم. من مشکلى با 
سرمربى وقت از لحاظ بازى نکردن نداشتم. به هر حال من یک 
بازیکن حرفه اى هســتم و مى دانم سرمربى تیم ممکن است به 
بازى یک نفر اعتقاد نداشته باشد و یک بازیکن به روش و سبک  
بازى او نخورد و این جاى دلخورى ندارد ولى دلخورى من بابت 
مسائلى غیر از این بود و انتظار داشتم رفتار بهترى با من مى شد 
و اگر ناراحتى  در میان باشد به این دلیل است نه اینکه چرا به من 

بازى نرسید.
وى در مورد اینکه کار سختى براى بازى در ترکیب اصلى سپاهان 
دارد هم توضیح داد: بله قطعاً بازیکنى که به تیم هاى بزرگ مى آید 
مى داند شرایط در این تیم ها با تیم هاى دیگر متفاوت است و براى 
بازى کردن در ترکیب اصلى باید بجنگد و رقابت کند و من هم با 
علم به این موضوع به سپاهان آمدم و شاید اگر در پیکان مى ماندم 
از این لحاظ شرایط راحت ترى داشتم ولى این چالش را پذیرفتم 

و آماده رقابت هستم.
هافبک هجومى سپاهان در مورد اینکه سابقه خوبى در این تیم 
دارد و محبوبیت زیادى هم بین هواداران دارد گفت: بله هواداران 
سپاهان و مردم اصفهان همیشه به من لطف دارند و دلیلش هم 

این است که همیشه براى این تیم از جان و دل بازى کردم و کم 
نگذاشتم ولى این محبوبیتى که گفتید کار من را سخت مى کند و 
انتظارات از من باالست و امیدوارم بتوانم مثل همیشه براى تیم و 

براى آنها مثمر ثمر باشم و بتوانم آنها را خوشحال کنم.
على محمدى در مورد اینکه سپاهان چند سال است قهرمان نشده 
و هواداران این تیم به چیزى کمتر از قهرمانى راضى نیستند هم 
اظهار کرد: بله. متأسفانه بعد از لیگ چهاردهم که سپاهان قهرمان 
شــد این تیم دیگر جام نیاورده ولى باید در نظر گرفت شــرایط 
قهرمانى براى یک تیم باید فراهم باشد و در خیلى از این فصل ها 
شرایط قهرمانى نداشتیم و یکى دو سال شرایطش را داشتیم که 
قهرمان نشدیم. امیدوارم امسال بتوانیم نتایج خوبى کسب کنیم و 

هواداران را خوشحال کنیم.
وى در مورد شکست ســپاهان در دیدار هفته نخست مقابل گل 
گهر هم خاطر نشان کرد: بله متأسفانه نتیجه دلخواه رقم نخورد 
ولى همیشه هفته هاى اول تیم ها هنوز در شرایط آرمانى نیستند و 
ممکن است امتیازات اینچنینى از دست برود و این موضوع اتفاق 
خوبى نبود ولى امیدوارم در هفته هاى آینده این موضوع به نوعى 

با نتایج خوب جبران شود.
هافبک ســپاهان در مورد تقابل هفته دوم با آلومینیوم اراك هم 
گفت: نمى خواهم بگویم دیگر حق اشتباه و امتیاز دادن نداریم چرا 
که تازه هفته دوم لیگ است و بارها پیش آمده تیمى حتى شش 
هفت هفته اول لیگ نتایج ضعیفى گرفته ولى بعداً روى دور برد 
افتاده و قهرمان هم شده است ولى به نظرم با توجه به 3 امتیازى 
که در هفته اول از دست رفت و با توجه به اینکه بازى در اصفهان 
برگزار مى شــود نیاز داریم ببریم و 3 امتیاز این دیدار را بگیریم و 

امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

جالل الدین على محمدى: او در حق من براى حضور در سپاهان مثل یک برادر بزرگ تر عمل کرد

تارتار شور و عالقه مرا دید 
و رضایت داد

هافبک جدید ســپاهان از
صحبت مى کند.

جالل الدین على محمدى در
دوباره اش به سپاهان و بازگ
ســه هفته پیش بود که از
اعالم کردند ما گرفتند و
پیشــنهاد دادند به این تی
امکانش هست رضایتنامه
هم پیگیر این موضوع بودند.
تیم بود و با جدایى من مخالفت
و با او موضوع را درمیان گذاشـ

بهسپاهان بروم و او با اینکه اعال
وقتى شور و عالقه من را براىب
برادر بزرگ تر کمکم کرد تا به

از او ممنونم.
وى در مورد شرایط سپاهان ف
روز است که در تمرینات حاض
تیم اخت نشدم و نمى توانم تو
بگویم که این تیم و مجموعه
قبل به طور کلى تغییر کردند
ت بگیر تا سرمربى و کادرفنى و
مجموعه جدید و تغییراتى که
تغییرات و نتیجه گرفتن نیاز به
خوبسپاهان این صبر و تحمل

جدید در تیم جا بیافتد.
بازیکن سپاهان در مورد تفاو

جالل الدین على

کاپیتان سابق تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید هنوز براى قضاوت در 
مورد تیم رحمان رضایى زود است.

 مهدى رجب زاده یکى از چهره هاى سرشناســى بود که روز پنج 
شنبه هفته گذشته در ورزشگاه فوالدشهر به تماشاى دربى اصفهان 
پرداخت که در پایان با دو گل به سود سبزپوشان خاتمه یافت؛ دیدارى 
که بین دو نیمه مراسمى هم براى تجلیل از نایب قهرمانى ذوب آهن 

در آسیا در دل خود داشت.
او در پایان این بازى ضمن تســلیت براى درگذشت محمود یاورى 
گفت: به هر صورت یک روز تاریخى براى ذوب آهن رقم خورد و خدا 
را شکر که ما آن سال خدمت تیم بودیم. این موفقیت حاصل کار یک 
مجموعه بود که سال ها زحمت کشیدند. خیلى ممنونم از مسئوالن 
باشگاه ذوب آهن که این مراسم را شکل دادند و از مجموعه آن سال 
تشکر کردند. او سپس ادامه داد: امیدوارم ذوب آهن با شرایط بهترى 

ادامه بدهد و به زودى یکى از تیم هاى ایرانى در آسیا قهرمان شود.
رجب زاده در مورد شرایط این روزهاى ذوب آهن بیان کرد: ذوب آهن 
در دو سه سال اخیر فراز و نشــیب زیادى داشته است. تازه تغییراتى 
انجام شده و ثبات ایجاد شده اســت. امیدوارم بعد از این همه فراز 
و نشیب شرایط خوبى ایجاد شود و دیگر ذوب آهن را پایین جدول 
نبینیم. یک مقدار شاید زمانبر باشد. باید چند هفته از لیگ سپرى شود 
و بعد در مورد عملکردش حرف زد. امیدوارم هر اتفاقى مى افتد، ذوب 

آهن موفق باشد و مثل همیشه به این تیم افتخار کنیم. 
کاپیتان سابق ذوب آهن در مورد حضورش در سمت مربى اضافه کرد: 
خب من مدتى مربى بودم ولى نتایج خوبى نگرفتیم. االن هم مدارك 
مربیگرى را مى گیرم. قطعاً و حتماً وارد مربیگرى مى شوم و انگیزه 
خیلى زیادى دارم. امیدوارم عرصه مربیگرى ام مثل بازیگرى باشد و 

بتوانم تجربیاتم را انتقال دهم.

زمانى که در خرداد 1387 احسان حاج صفى به عنوان فرزند 
و پدیده مکتب ســپاهان اولین بازى ملــى اش را انجام داد 
کمتر کســى تصور مى کرد که یک دهه بعد تعداد بازى اش 
با پیراهن تیم ملى ایران ســه رقمى شود. اما حاال احسان با 
112 بازى ملى یکى از باسابقه ترین فوتبالیست هاى ایران 
است. بازیکنى که دوره مربیگرى على دایى، افشین قطبى، 
کارلوس کى روش، مارك ویلموتس و دراگان اسکوچیچ را 
دیده و اکنون به عنوان یکى از کاپیتان هاى تیم ملى خود را 

مطرح کرده است.
حاج صفى که صد و دوازدهمین بازى ملى اش را پشــت سر 
گذاشته است، اولین بار در خرداد 1387 در دیدارى دوستانه 
یکى از بازیکنان تیم ملى در مقابل زامبیا بود ســپس در چند 
مسابقه مقدماتى جام جهانى به میدان رفت و پس از اخراج على 
دایى یکى از بازیکنان کلیدى تیم افشین قطبى شد؛ تیمى که 
البته از صعود به جام جهانى بازماند و در یک چهارم نهایى جام 

ملت هاى آسیا نیز حذف شد.
اگر ایران به جام جهانى 2010 آفریقاى جنوبى صعود مى کرد، 
حاال حاج صفى با ســه حضور در جام جهانى در کنار مسعود 
شــجاعى رکورد دار مى بود. البته وى هنوز هم شانس این 
را دارد که شــمار حضورش در مهمترین رویــداد فوتبال را 

افزایش دهد.
احسان حاج صفى با ادامه این روند تا پیش از 23 سالگى، 40 
بازى ملى انجام داد تا گام بلندى را براى صعود به رتبه هاى 
باالى تعداد بازى ملى در فوتبال ایران بردارد. اینکه همزمان 
در تیم باشگاهى اش ســپاهان، چهره اى شاخص به حساب 
مى آمد اغلب در پست دفاع چپ و هافبک چپ به کار گرفته 
مى شد اما ناگهان با حضور کارلوس کى روش تغییر پست داد 
و به مرکز میدان انتقال یافت. تغییر پستى که نقش او را در تیم 

ملى ایران پر رنگ تر کرد.
نکته جالب درباره حاج صفى این اســت کــه تقریبًا در تمام 
اردوهاى تیم ملى حاضر بوده و مربیان ایران از على دایى تا 
دراگان اسکوچیچ، اعتماد کامل به او داشته اند؛ اعتمادى که 
سبب شد تا او در آبان 1397 و مقابل ترینیداد و توباگو، از مرز 

صد بازى ملى عبور کند و به تهدیدى جدى براى شکستن 
رکورد جواد نکونام تبدیل شود. احسان تنها در یک مقطع 
کوتاه و زمانى که در فوتبال یونان حضور داشــت، از تیم 

ملى دور شد. 
کاپیتان حال حاضر تراکتــور و تیم ملى که 

توانسته در تیم باشــگاهى نقش گلزنى را 
هم ایفا کند، در تیم ملى آنچنان که باید و 
شاید در ثبت گل موفق نبوده و تنها پنج 
گل ملى داشته اســت. گل هایى که 
مقابل قطر، ترینیداد و هندوستان به 

ثبت رسیدند.
وى بــا انجــام 11 بــازى در جام 
ملت هاى آســیا و شــش بازى در 
جام جهانى توانسته جزو بازیکنان 

با سابقه در ســطح فوتبال آسیا لقب 
گیرد که البته این رکورد مى تواند در 

سال هاى 2022 و 2023 بیشتر 
هم بشــود. حاج صفى در دیدار 

خداحافظى کریم باقرى مقابل برزیل 
هم حضور داشــت و بیست و هشــتمین بازى ملى اش را 
انجام داد و هشت ســال بعد با حضور مستمر خود از رکورد 
کریم باقرى (87) هم عبور کرد. حــاج صفى با حضور در 
دیدار مقابل بوسنى و هرزگوین مهدى مهدوى کیا را پشت 
سر گذاشت و احتماًال تا پایان سال خورشیدى جارى، رکورد 
سیدجالل حسینى را هم خواهد شکست تا تنها على کریمى 
(127)، على دایى (149) و جواد نکونام (151) را پیش روى 
خود داشته باشد. احسان در این 12 ســال به طور میانگین 
هر سال ده بازى ملى انجام داده و در واقع اگر تا 35 سالگى 
ملى پوش بماند، باســابقه ترین فوتبالیست تیم ملى ایران 
خواهد شد؛ رکوردى فوق العاده 
که انگیزه این ســتاره چپ 
پا را بیشتر و بیشتر خواهد 

کرد.

 سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان در تاریخ 6 آبان ماه از سوى 
کمیته اخالق با دستور موقت از فعالیت در فوتبال محروم شده بود.

این محرومیت در آســتانه برگزارى مجمع فدراسیون فوتبال که قرار است 
اساسنامه جدید به تصویب برسد ســر و صداى زیادى به پا کرد و باعث شد 
تا بسیارى از رسانه ها و اهالى فوتبال از قبیل على کریمى، فرهاد مجیدى، 
جواد نکونام، ســیدمهدى رحمتى، علیرضا فغانى و هادى عقیلى با حمایت 
از مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان انتقاداتى را نســبت به این تصمیم 

فدراسیون وارد کنند. 
آذرى در ادامه در جلسه کمیته اخالق حضور پیدا و الیحه دفاعى اش را ارائه 
کرد ولى تاکنون نتیجه اى از سوى فدراسیون فوتبال در پى نداشته است. 
طبق مقررات دستور موقت از ســوى رئیس کمیته اخالق به مدت 20 روز 
صادر مى شود و بعد از گذشــت این مدت رئیس کمیته اخالق مى تواند این 
محرومیت را حداکثر به مدت 20 روز دیگر تمدید کند. این درحالى است که 
یک روز دیگر دوره 20 روزه اول به پایان مى رسد، ولى هنوز تصمیم جدیدى 

از سوى کمیته اخالق در این باره اتخاذ نشده است.
از سویى دیگر اعالم شــده دلیل محرومیت با دستور موقت، عدم پرداخت 
هفت میلیون تومان جریمه از ســال 95 در قبال برگزارى دیدار فینال جام 
حذفى بین تیم هاى ذوب آهن و استقالل بوده است. بر همین اساس در نامه 
کمیته اخالق به فدراسیون آمده «ادامه فعالیت نامبرده (آذرى) صرفاً پس از 
پرداخت جریمه و با اخذ تأییدیه از این کمیته (اخالق) امکانپذیر خواهد بود».
مبلغ جریمه هفت میلیون تومانى از سوى آذرى پرداخت شده و طبق متن 
صریح دستور موقت کمیته اخالق طبیعتاً این محرومیت باید به پایان رسیده 
باشد. هنوز فدراسیون فوتبال در این مورد اطالع رسانى دقیقى نکرده است. 
به طور کلى طبق نامه کمیته اخالق محرومیت آذرى با پرداخت مبلغ جریمه 

به پایان مى رسد و دیگر نیازى به پایان مدت محرومیت نیست.
از سویى دیگر صدور این دســتور موقت ابهامات دیگرى هم داشته است، 
به طور مثال گفته مى شــود طبق ماده 71 اساســنامه فدراسیون، چنانچه 
دلیل صدور دستور موقت مصاحبه هاى آذرى علیه ارکان و مقامات رسمى 
فدراسیون بوده، کمیته اخالق صالحیت صدور دستور موقت محرومیت را 

نداشته است.
مدیرعامل باشگاه فوالد خورســتان که این روزها کمتر خبرى از او هست،  
ظاهراً خودش و همسرش به دلیل ابتال به بیمارى کرونا در اهواز قرنطینه 

هستند.

یک رکورد فوق العاده در انتظار فرزند سپاهاندر چه حالى آذرى؟
 بازى ملى عبور کند و به تهدیدى جدى براى شکستن 
رد جواد نکونام تبدیل شود. احسان تنها دریک مقطع 
ه و زمانى که در فوتبال یونانحضور داشــت، از تیم

دور شد. 
حاضر تراکتــور و تیم ملى که  حال تان

سته در تیم باشــگاهى نقش گلزنى را 
یفا کند، در تیم ملى آنچنان که باید و 
د در ثبت گل موفق نبوده و تنها پنج 
ملى داشته اســت. گل هایى که 
هندوستان به  قطر، ترینیداد و ل

 رسیدند.
11 بــازى در جام  1 بــا انجــام
 هاى آســیا و شــش بازى در 
 جهانى توانسته جزو بازیکنان 

بقه در ســطح فوتبال آسیا لقب 
د که البته این رکورد مى تواند در 

2023 بیشتر 3 و هاى 2022 2ل
بشــود. حاج صفى در دیدار 

مقابل برزیل حافظى کریم باقرى
حضور داشــت و بیست و هشــتمین بازى ملى اش را 
م داد و هشت ســال بعد با حضور مستمر خود از رکورد 
م باقرى (87) هم عبور کرد. حــاج صفى با حضور در 
ر مقابل بوسنى و هرزگوین مهدى مهدوى کیا را پشت 
گذاشت و احتماًال تا پایان سال خورشیدى جارى، رکورد 
جالل حسینى را هم خواهد شکست تا تنها على کریمى 
پیشروى نکونام (151) را 1)، على دایى (149) و جواد
میانگین طور این12 ســال به 2 داشته باشد. احسان در

5سال ده بازى ملى انجام داده و در واقع اگر تا 35 سالگى 
 پوش بماند، باســابقه ترین فوتبالیست تیم ملى ایران 
خواهد شد؛ رکوردى فوق العاده 
که انگیزه این ســتاره چپ 
پا را بیشتر و بیشتر خواهد 

کرد.

نتظار فرزند سپاهان

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا  درگذشت سرمربى پیشین تیم ملى فوتبال ایران را تسلیت گفت.
شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارســال نامه اى به حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال 

درگذشت محمود یاورى را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است: «از درگذشت محمود یاورى، مربى سابق تیم ملى ایران در اصفهان مطلع شدم و از این 
بابت ناراحتم. خانواده فوتبال آسیا این ضایعه را تســلیت مى گوید و براى آن مرحوم و خانواده اش و فدراسیون 
فوتبال ایران دعاى خیر داریم. مشارکت و کمک هاى یاورى در فوتبال در جمهورى اسالمى ایران و آسیا همیشه 

گرامى داشته و به خاطر سپرده خواهد شد.»
محمود یاورى پیشکســوت فوتبال ایران چند روز پیش در ســن 81 ســالگى و در حالى که چند هفته اى در
 آى سى یو یکى از بیمارستان هاى اصفهان بسترى بود دار فانى را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر و خاکسپارى او 
با وجود کرونا با حضور تعداد زیادى از اهالى و چهره هاى نام آشناى فوتبال اصفهان برگزار و در قطعه نام آوران 

به خاك سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامى.

پیام رئیس AFC بخاطر درگذشت محمود یاورى 

براى قضاوت رحمان حاال زوده

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از راهیابى هر پنج عضو این نهاد 
آســیایى از جمله ایران به مرحله بعدى رقابت براى کسب میزبانى 

رقابت هاى جام ملت هاى 2027 خبر داد.
 AFC تأییــد کرد که هر پنج فدراســیون عضو این نهاد شــامل 
فدراســیون فوتبال ایران، هند، قطر، عربستان سعودى و ازبکستان 
به مرحله بعدى فرایند کسب میزبانى جام ملت هاى 2027 آسیا راه 
پیدا کرده اند. میزبان نهایى این دوره از رقابت ها در سال 2021 اعالم 
خواهد شــد. آخرین دوره این تورنمنت که به میزبانى توسط امارات 
متحده عربى برگزار شد، تمامى رکوردها از جمله مشارکت رسانه هاى 
دیجیتال و بیننده تلویزیونى را شکست و عمده دلیل این اتفاق تصمیم 
متفق القولى بود که مبنى بر گسترش این تورنمنت و افزایش تعداد 
تیم ها از 16 به 24 تیم، اتخاذ شد. ایران نامزد میزبانى جام ملت هاى 
آسیا در سال 2019 نیز بود که در نهایت به امارات رسید. این مسابقات 
در سال هاى 1968 و 1976 با میزبانى ایران برگزار شد که در هر دو 
دوره هم با قهرمانى تیم ملى فوتبال ایران به پایان رسید. پیش از این 

چین به عنوان میزبان جام ملت هاى 2023 آسیا انتخاب شده است.

ایران یک مرحله نزدیک تر 
به میزبانى

به نظر مى رســد حضور محمدرضا زنوزى، مالک باشگاه تراکتور در 
انتخابات فدراسیون فوتبال قطعى شده است.

مدتى قبل شایعه ورود زنوزى به انتخابات فدراسیون فوتبال دهان به 
دهان چرخید و حاال شکل واقعى به خود گرفته و مالک تراکتور قصد 
دارد که به شکلى وارد این کارزار شود و بعید هم هست که حضورش، 

نمادین باشد.
نکته مهم این اســت که زنوزى پس از اعالم آمادگى براى شرکت 
در انتخابات با تماس هاى متعددى از سوى مدیران فوتبال در ایران 
مواجه شد که حاال مهمترین مشوق مرد پرسروصداى تراکتور براى 

تصدى بر ریاست فدراسیون به حساب مى آیند.
زنوزى روى رأى مدیران و همچنین هیئت هاى فوتبال چند استان 
ترك زبان حساب باز کرده و اگر برنامه هایش عملى شوند، احتماًال 
زنوزى به عنوان یک رقیب جدى در این انتخابات حضور خواهد داشت. 
وى همیشه یکى از منتقدان سفت و سخت سیستم ورزش ایران و در 
رأس آنها وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بوده و حاال خود به میان 
گود آمده تا انتخابات را به چالش بکشــد. ورود او به انتخابات فضا را 
به شدت رقابتى مى کند و همچنین احتماًال ابعاد رسانه اى ماجرا هم 

تقویت خواهند شد.
زنوزى از اواسط دهه 80 و با تأسیس باشــگاه گسترش فوالد وارد 
فضاى فوتبال ایران شد و حاال به عنوان مالک باشگاه تراکتور، یکى 
از پرسروصداترین مدیران ورزشــى محسوب مى شود؛ کسى که در 
ماه هاى آینده شانس خود را براى تبدیل شــدن به نفر اول فوتبال 
امتحان خواهد کرد اما با رقباى جدى موجود، کار آسانى براى دستیابى 

به این هدف نخواهد داشت.

زنوزى وارد کارزار شد 
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حصروراثت
آقاى على بهجتى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست به کالسه 
9901244 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اقدس حاجى باقریان نجف آبادى بشناسنامه  351 در تاریخ 99/5/1 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. على 
بهجتى نجف آبادى  ش ش 52  ، 2. محسن بهجتى ش ش 5931 ، 3. محمد رضا بهجتى  
ش ش 370 ، 4. مهناز بهجتى نجف آبادى ش ش 25723 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1043399 

/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/182 

مطالعات جدید در مورد واکســن فایزر که امید تازه اى 
براى درمان کووید- 19 اســت، نشان مى دهد عوارض 
جانبى این واکسن شــباهت زیادى به عوارض جانبى 

واکسن آنفلوآنزا دارد اما شدت آنها بیشتر است.
قرار است واکسن جدید فایزر براى کووید- 19 تا پایان 
ماه نوامبر مجوز تولید انبوه را دریافت کند و احتماًال براى 
ایجاد ایمنى توسط این واکسن باید دو واحد از آن با فاصله 

چند هفته تزریق شود.
داده هاى اولیه به دســت آمده از آزمایشات بالینى نشان 
مى دهد مصرف کنندگان این واکســن باید خود را براى 

عوارض جانبى آن آماده کنند.

به گفته مقامات شــرکت فایزر عوارض جانبى واکسن 
کووید- 19 شــباهت زیادى به عوارض جانبى واکسن 
آنفلوآنزا دارد اما شــدت آنها بیشــتر است. این عوارض 
شــامل درد در بازوها، دردهاى عضالنى و تب بوده و تا 

چند روز باقى مى مانند.
با وجود اینکه عوارض جانبى واکســن شــدید نیست، 
مى تواند به طور موقت زندگى فرد را مختل کند و مانع 
انجام فعالیت هاى عادى روزمره شود. همچنین با توجه به 
اینکه الزم است واکسن در دو مرحله به فرد تزریق شود، 
دریافت کنندگان این واکسن، به ناچار عوارض جانبى آن 

را دو مرتبه تجربه مى کنند.

«ایالن ماسک»، رئیس شرکت خودروسازى تسال در توییتى 
نوشت:« چهار مرتبه تست سریع (آنتى ژن) کرونا دادم. جواب 
دو تست منفى و جواب دو تست مثبت شد. از یک ماشین، 

از یک تست و از یک پرستار چهار جواب مختلف گرفتم.»
ایالن ماسک در پاسخ به برخى کامنت هاى توییتش نوشت: 
«وقتى این اتفاق براى من مى افتد براى دیگران هم افتاده 
است.» او به طعنه نوشــت: «اما درآمد حاصل از این همه 

تست اصًال قالبى نیست و واقعى است.»
گفتنى اســت طى روز هاى گذشته تســت کروناى برخى 
کارکنان شرکت تسال مثبت شده است. ایالن ماسک 49 
ساله هم به دلیل بروز برخى عالیم شبیه سرماخوردگى تست 

کرونا داده است. ایالن ماسک هشت ماه پیش، پیش بینى 
کرده بود تا ماه آوریل (اردیبهشــت) ویروس کرونا از بین 
خواهد رفت. او طى ماه هاى گذشته بار ها ویروس کرونا را 
ساختگى و جعلى توصیف کرده و متهم است با نادیده گرفتن 
پروتکل هاى بهداشــتى در محیط کار شرکت تسال، جان 

کارکنان شرکت خود را به خطر مى اندازد.
او همچنین گفته است آمار مربوط به مرگ و میر کرونا در 
آمریکا به عمد بیشتر اعالم مى شــود، تا درباره خطر کرونا 

بزرگنمایى شود.
ایالن ماسک از جمله افرادى اســت که به شدت مخالف 

قرنطینه سراسرى به دلیل کروناست.

واکسن کروناى فایزر 
چه عوارضى دارد؟

تست هاى کرونا 
قالبى است!

انتقام کرونایى
   خبر آنالین | 39 سال پیش «پیتر ویلیام ساتکلیف» 
به جرم قتل 20 زن انگلیسـى به حبس ابد محکوم شد. 
جالب آنکه این قاتل سریالى و بى رحم روز گذشته (شنبه) 
در سن 74 سالگى بر اثر ابتال به ویروس کرونا در زندان 

جانش را از دست داد.

فاز فعال شیوع کرونا 
   باشگاه خبرنگاران جوان |به گفته دانشمندان 
یک فرد بیمار دو روز قبل از بروز اولین عالیم، فعال ترین 
مرحله شیوع ویروس کرونا را پشت سر مى گذارد اگر چه 
افراد بیشتر از حدود دو روز قبل از شیوع عالیم و احساس 
بیمارى مى توانند بیشترین امکان انتقال را داشته باشند. 
اما حداکثر انتشار ویروس در محیط، دو روز قبل از ظهور 
اولین عالیم ویروس کروناسـت و پـس از ظهور برخى 
عالیم، تعداد ویروس هایى که بیمـار در محیط خارجى 

ترشح مى کند به شدت کاهش مى یابد.

قرنطینه 130 محافظ «ترامپ» 
   انتخـاب | بیـش از 130 نفـر از محافظـان رئیس 
جمهـورى آمریـکا و کاخ سـفید بـه دلیل مثبت شـدن 
آزمایش کروناى آنها یـا ارتباط با افـراد مبتال، قرنطینه 
شدند. روزنامه «واشنگتن پست» روز جمعه با اعالم این 
خبر، افزود: این افراد محافظان «ترامپ» هستند زمانى 

که او سفر مى کند.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات
انجمن خیریه ابن الحســن ع خیابــان طالقانى 
موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 601 و شناسه 
ملى 10260116575 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/04/16 و نامه شــماره 
1414/1301/503 مورخ 1399/07/09 پلیس 
اطالعات و امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : قاسم قمیان به 
کدملى 1280903627 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و تقى سدرى به کدملى 1280771356 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیــره و عبدالغفور بیابانگرد 
به کدملى 1284422879 بســمت مدیر عامل 
و اصغر سوفســطائى به کدملى 1285537610 
بســمت خزانه دار و حسن ســرجوئى به کدملى 
1286439639 بسمت منشــى و رضا باجغلى 
به کدملى 12821835400 بســمت عضو اصلى 
و اکبر عشــوریون به کدملــى 1285511281 
بسمت عضو اصلى و ابوالقاسم زادهوش به کدملى 
1285511921 بســمت عضو اصلى وکرمعلى 
کاظمى به کدملى 1091892490 بســمت عضو 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدندکلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور 
با امضاء دونفر خزانــه دار و مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره متفقا با مهر موسسه معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1040874)

آگهى تغییرات
انجمن خیریه ابن الحســن ع خیابــان طالقانى 
موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 601 و شناسه 
ملى 10260116575 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/16 و نامه 
شماره 1414/1301/503 مورخ 1399/07/09 
پلیس اطالعات و امنیت عمومى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : قاسم 
قمیان به کدملى 1280903627 و اکبر عشوریون 
به کدملــى 1285511281 و تقى ســدرى به 
کدملى 1280771356 و اصغر سوفســطائى به 
کدملى 1285537610 و حســن ســرجوئى به 
کدملى 1286439639 و عبدالغفور بیابانگرد به 
کدملى 1284422879 و ابوالقاســم زادهوش 
به کدملــى 1285511921 وکرمعلى کاظمى به 
کدملى 1091892490 و رضا باجغلى به کدملى 
1282173541 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
ابراهیم ســپاهانفرد به کدملى 1284484025 و 
جعفر شرکت به کدملى 1285599659 بعنوان 
اعضاى على البدل براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند اصغر مراثى به کدملى 1287573861 
بسمت بازرس اصلى و محمد عسگرى به کدملى 
4991372450 بســمت بازرس علــى البدل 
براى مدت یک ســال انتخــاب گردیدندروزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان براى درج آگهى هاى 
شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1040875)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیــدى گالوانیــزه تجهیزات 
فلزى صفاهان فراســت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 19689 و شناســه ملى 
10260405740 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/08/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : طبق اختیــارات حاصله 
تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده
 11 /08 /1399 در خصــوص افزایــش 
سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات 
مقرر اساســنامه و الیحه اصالحى قانون 
تجارت شــماره سرمایه شــرکت از محل 
واریز نقــدى و از طریق باالبــردن ارزش 
اســمى ســهام طى گواهى بانکى مورخ 
99/8/12 بانــک صادرات شــعبه میدان 
آزادى از مبلغ 200000000 ریال به مبلغ 
10000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. سرمایه 
شرکت مبلغ 10000000000 ریال نقدى 
است که به 100 سهم 100000000ریالى 
بانام عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1040938)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فناورى اطالعات بشیر سبحان درتاریخ 1399/08/18 به شماره ثبت 66088 به شناسه ملى 14009564991 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :داللى و حق العمل کارى و نمایندگى تجارى اجراى 
پروژه هاى امنیت فناورى اطالعات و ارتباطات واردات و پشتیبانى نرم افزار هاى رایانه اى خارجى به جز نرم افزارهاى فرهنگى فعالیت بازاریابى غیر هرمى و 
غیر شبکه اى تولید و ارائه رایانه ، تولید و ارائه دستگاه هاى جانبى، تولید و پشتیبانى نرم افزارهاى سفارش مشترى، ارائه و پشتیبانى بسته هاى نرم افزارى 
و CD اطالعاتى تولید داخل، خدمات شبکه هاى اطالع رسانى به جز نرم افزارهاى فرهنگى و هنرى مشارکت در سایر شرکت هاى انفورماتیکى از طریق 
تاسیس و یا تعهد سهام شرکت هاى جدید و نیز خرید یا تعهد سهام شــرکت هاى انفورماتیکى موجود اخذ وام و تسهیالت به صورت ارزى و ریالى از 
کلیه  بانک ها، موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى براى شرکت و در جهت تحقق اهداف آن موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک ارائه خدمات 
پشتیبانى تجهیزات سخت افزارى رایانه شرکت در مناقصات و مزایدات بخش هاى دولتى و خصوصى عملیات بارگیرى و تخلیه و یا ترخیص کاال مشاوره 
و نظارت بر اجراى طرح هاى انفورماتیکى، شبکه داده ها (ارائه اجرا و پشتیبانى) خرید، فروش، واردات و صادرات تجهیزات رایانه اى، دستگاه هاى جانبى 
رایانه و قطعات و ملزومات رایانه تصدى به فعالیت هایى درخصوص سرویس هاى رادیویى خدمات مربوط به تجهیزات رادیویى آموزش کوتاه مدت و 
پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك فاضل - بهاران ، کوچه یاس ، کوچه گل یاس ، پالك 16 ، طبقه 
اول کدپستى 8157978867 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 300,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 30000 ریالى تعداد 
10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 105000000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 357-325 مورخ 1399/08/12 نزد بانک بانک 
قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزى اصفهان با کد 357 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حمید 
حق شناس به شماره ملى 1270320289 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم عطیه عاملیان 
به شماره ملى 1270998609 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سجاد جاللى 
ندوشنى به شماره ملى 1271356686 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمى با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت و یا امضاى دو 
نفر دیگر از اعضاى هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى  باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى علیرضا عبدلى به شماره ملى 1271366231 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سید متین سمبلستان به 
شماره ملى 1271536730 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1040783)

آگهى تغییرات
انجمن خیریه ابن الحسن ع خیابان طالقانى موسسه 
غیر تجــارى به شــماره ثبت 601 و شناســه ملى 
10260116575 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/16 و نامه شماره 
1414/1301/503 مــورخ 1399/07/09 پلیس 
اطالعات و امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با تصویب هیئت 
امناء تعدادامناء از 57 (پنجاه وهفت نفر) به 52 (پنجاه 
ودونفر) تقلیل و ماده 12 اساسنامه به 52 نفر(پنجاه و 
دونفر) اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1040940)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى گالوانیزه تجهیزات فلزى صفاهان 
فراست سهامى خاص به شماره ثبت 19689 و شناسه 
ملى 10260405740 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/08/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت حسابرسى رازدار 
شناسه 10100129086 به ســمت بازرس اصلى 
و مرتضى صادقى کدملى 1292187042 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوتنامه 
هاى شرکت انتخاب شد. صورتهاى مالى منتهى به سال 
29 /12 /1398 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1040939)

آگهى تغییرات
شــرکت کیا فوالد لنجان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 3223 و شناســه ملــى 14007331554 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ 1399/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ســرمایه شــرکت از مبلغ 1501000000ریال به 
50000000000ریال از محل مطالبات حال شــده 
سهامداران و از طریق صدور ســهام جدید افزایش 
یافت وماده5 اساسنامه بشرح زیر اصالح شد: سرمایه 
شرکت مبلغ 50000000000ریال نقدى است که به 
5000000 ســهم با نام عادى10000ریالى منقسم 
گردیده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1040937)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود جهان همراه مدرن درتاریخ 1399/08/18 به شماره ثبت 66091 به شناسه ملى 14009566142 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش لوازم الکترونیک و لوازم جانبى موبایل ، راه اندازى فروشگاه 
اینترنتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى گلزار ، خیابان بزرگمهر ، بن بست تهمینه[90] ، پالك - 830 ، طبقه همکف کدپستى 8154997541 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى جاوید دادخواه جزى به شماره ملى 1273108388 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى فرهاد ابراهیمى خوابجانى به شماره ملى 1292311436 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقاى جاوید دادخواه جزى به شماره ملى 1273108388 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى فرهاد 
ابراهیمى خوابجانى به شماره ملى 1292311436 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1040876)

تاسیس
شرکت سهامى خاص اریکه برتر راشا درتاریخ 1399/08/18 به شماره ثبت 66092 به شناسه ملى 14009566220 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات طراحى در امور ساختمان ، 
انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان ، نقشه کشى و نقشه بردارى ، خدمات مشاوره و نظارت در کلیه پروژه هاى پیمانکارى عمرانى ساختمانى صنعتى و فنى ، ابنیه و محوطه سازى و تاسیسات ، حفظ و نگهدارى فضاى سبز ، خرید ، فروش ، تولید ، توزیع ، صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى ، عقد قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، تحصیل وام و اعتبارات بانکهاى داخلى و خارجى صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت ، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى ، اخذ و اعطاى نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى امام جعفر صادق ، کوچه (مهمانسراى جهانگردى) ، خیابان هزارجریب ، پالك 0 ، مجتمع تجارى پردیس ، 
ورودى3 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستى 8174663897 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,100,000 ریال نقدى منقسم به 110 سهم 10000 ریالى تعداد 110 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/56370/20 
مورخ 1399/07/16 نزد بانک تجارت شعبه باجه نظام مهندسى با کد 56370 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محسن رمضانى به شماره ملى 1286963461 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى چراغعلى 
مومنى شهرکى به شماره ملى 4622327503 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بهنام معتمدى قهفرخى به شماره ملى 4622436175 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد کریمى آغچه به 
شماره ملى 1272815218 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم مریم مومنى شهرکى به شماره ملى 1287029663 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1040784)

روزهاى 223  ســالگى اش را در خانه قدیمى اش واقع در 
«پیکادیلى» لندن براى مبارزه با کرونا با درهاى بســته 
ســپرى مى کند؛ با این حال، کتاب ها را به سراســر دنیا 
مى رساند و معتقد است «کتابفروشى همچنان ادامه دارد».

از بیــرون که بــه «هچاردز»  نــگاه مى کنیــم، به نظر 
کتابفروشى اى اســت که انگار واقعًا عاشق کتاب است. 
نماى بیرونى اش به رنگ سبز خزه اى  است و پنجره هایش 
خمیده خمیده و اینکه بدانى قدیمى ترین کتابفروشى لندن 

است، باعث زیباتر شدنش مى شود.
در داخل، گذشــته و حال کنار یکدیگر قــرار گرفته اند، 
ساختمان و راه پله هاى قدیمى که شاید به کار نیاز دارند و 
در کنار آنها فضاى آراسته و اقالم فرهنگى از کتاب گرفته تا 

اسباب بازى هایى براى کودکان دیده مى شوند.
مى گویند اینجا جایى  اســت که «بنجامیــن دیزرائیلى» 
(سیاستمدار و نویسنده) و «جین آستین» (نویسنده) به آن 
ســر مى زدند و همچنین کتابفروشى مورد عالقه «اسکار 

وایلد» (نویسنده و شاعر) بوده است.
«هچاردز»، قدیمى ترین کتابفروشــى لندن است که در 
سال 1797 توســط «جان هچارد» تأسیس شد. هچاردز 
از دوره «جورج» (زمان ســلطنت چهار شاه هانوفرى اول 
در بریتانیاى کبیر) در یکى از «بهترین» و «معروف ترین» 
خیابان هاى جهان به نام «پیکادیلى» بوده و اکنون بیش 
از دو قرن است که در ساختمان فعلى واقع در پالك 187 

سکونت دارد.
مى گویند که مشــتریان آنها از همان ابتدا، بزرگان ادبى، 
سیاسى، هنرى و اجتماعى عصر خود بوده اند و از بدو تأسیس 
پیوند خوبى میان کتابفروشان «هچاردز» و خانواده هاى 

سلطنتى انگلیس و اروپا ایجاد شده است.
از نخســتین  بارى که درهاى این کتابفروشى باز شدند، 
هشت نســل از مشتریان و کتابفروشــان آمده  و رفته اند، 
بســیارى از چیزها تغییر کرده  اما ذات مــکان هنوز ثابت 
مانده و غیرقابل تغییر است. کتابفروشى «هچاردز» یک 
مؤسسه «منحصر به فرد» انگلیسى محسوب مى شود. در 
سال 2014، این کتابخانه در امتداد بیش از دو قرن فعالیت 
خود، یک فروشــگاه جدید را در خیابان مشهور پانکراس 

افتتاح کرد.
حاال اما «هچاردز»، کتابخانه 223ســاله شــهر لندن در 
روزهاى کرونایى هم از فعالیت خود دست نکشیده است. 

هنگامى که دولت انگلیس براى کمــک به جلوگیرى از 
شیوع ویروس کرونا در انگلستان تعطیلى را تحمیل کرد، 
این کتابفروشى بیانیه اى را در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
کرد که به این شرح است: ممکن است ما در بدترین زمان 
باشیم، اما به قول «بتى اســمیت» (نویسنده اهل ایاالت 
متحده آمریــکا) «جهان هنوز براى خواندن ماســت» و 

«کتاب ها به جایى نمى روند».
گفته مى شود  «هچاردز» در زمانى که مجبور به تعطیلى 
(تعطیلى به دســتور دولت انگلیس در پى شیوع ویروس 
کرونا) شــد، تجارت آنالین خــود را افزایــش داد. این 
کتابفروشــى مى گوید که خدمات آنها از «توانایى اى به 

توانایى دیگر» بوده است، با بیش از 500 کتابى که هر ماه 
ارسال مى شود. آنها همچنین سرویسى ارائه مى دهند که 
مشــترى مى تواند از طریق تلفن یا ایمیل سفارش دهد و 
کتاب را که همان شب در راه خانه اش است تحویل بگیرد. 
البته پس از مدتى فروشــگاه هــا دوباره باز شــدند، اما 
«هچــاردز» در آن زمان هم اقدامــات ایمنى جدیدى را 
رعایت مى کرد؛ آنها «قانون جداسازى 2 مترى» را رعایت 
و به طور مرتب سطوح را پاکسازى مى کردند، همچنین در 
سراسر کتابفروشى ایستگاه هاى ضدعفونى کننده دست 
وجود داشت. اگر مشترى ها کتابى را تحویل مى گرفتند اما 
تصمیم به خرید آن نداشتند، آن کتاب را روى واگن برقى 
قرنطینه مى گذاشتند و در آنجا تا زمان سپرى شدن زمان 

ایمن، از فروشگاه دور نگه داشته مى شد.
این کتابفروشى على رغم کهنسالى اش اما در شبکه هاى 
اجتماعى فعالیت دارد و دائماً از وضعیت خود به مخاطبانش 
خبر مى دهد. «هچــاردز» در لندن واقع اســت اما انگار 
مشتریان خود را در سراسر جهان مى بیند چرا که در معرفى 
کتاب هایش به مخاطبان مى نویسد: «ما به تمام دنیا ارسال 

مى کنیم!»
این کتابفروشى که به جز فروش کتاب، رویدادهایى را نیز در 
زمینه هاى گوناگون فرهنگى، هنرى و... برگزار مى کند حاال 
بار دیگر از روز پنجم نوامبر به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
بسته شده است. اما آنها مى گویند که مشتریان مى توانند 
از طریق تلفن یا ایمیل سفارش هاى شان را از آنها دریافت 
کنند. «هچاردز» در پى اعالم این خبر ضمن یادآورى دوباره 
اینکه آنها کتاب ها را به سراسر دنیا ارسال مى کنند نوشت: 
«ممکن است درهاى معروف ما بســته باشد اما در پشت 

صحنه کتابفروشى همچنان ادامه دارد!»

مبارزه با کرونا در 223 سالگى

«جورج روریز» 65 ساله یک هنرمند برزیلى است 
که در سال هاى گذشته از هنرش در کارناوال هاى 
مختلف اســتفاده مى کرد اما در ایــن روزهاى 
کرونایــى از هنر خود براى خلق ماســک هایى 
استفاده مى کند که تا جاى ممکن شبیه به صورت 
خود افراد باشد. روریز مى گوید از این ماسک ها 

استفاده مى کنم تا هویتم را از دست ندهم.
این هنرمند از ماسک هاى ســفید براى نقاشى 
کردن بخش پایینى چهره افراد مختلف استفاده 
مى کند و زمان زیادى را صــرف خلق جزئیات 
صورت همچون خطوط پوست و یا لب ها مى کند.

حاال کسانى که دوست ندارند با استفاده از ماسک 
در دوران کرونا چهره خود را بپوشانند و در عین 
حال به جلوگیرى از انتقال ویروس کرونا اهمیت 

مى دهند، طرفدار این ماسک ها شده اند.
این هنرمند مى گوید: «اســتفاده از ماسک براى 
جلوگیرى از ابتال به ویروس کرونا حیاتى است. 
من با خلق این ماســک ها واکنش هاى بســیار 
مثبتــى دریافت کرده ام و این ماســک ها باعث 
خنده مردم شده اســت. چیزى که قرار بود مایه 
ناراحتى باشد حاال به عاملى براى خوشى تبدیل 

شده است.»

طراحى ماسکى که 
چهره را نمى پوشاند

   فاطمه نظرمحمدى/ خبرگزارى ایسنا |
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در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه 
زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از 
تاریخ درج در روزنامه شــخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار 
به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به 
اســتناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر 

براى رسیدگى به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودى اداره منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگى ردیف
مجهول المکان 2025 عملکرد 33,600,964 159,924,078 1393 1399/06/31 1747 کریم کریمى 1
مجهول المکان 2025 عملکرد 8,848,828 51,538,012 1393 1399/06/31 1685 محمدعلى کاویان پور 2
مجهول المکان 2025 عملکرد 145,927 967,402 1393 1399/06/31 1954 مهدى بهونه 3
مجهول المکان 2025 عملکرد 2,448,421 16,230,838 1393 1399/06/31 1666 محمد گلى پور 4
مجهول المکان 2025 عملکرد 371,281 2,461,294 1393 1399/06/31 1996 محمدرضا شیرانى 5
مجهول المکان 2025 عملکرد 6,341,773 39,052,632 1393 1399/06/31 1702 اصغر شیرازى 6
مجهول المکان 2025 عملکرد 283,147 1,877,031 1393 1399/06/31 1892 سید جالل معاف رودپیشى 7
مجهول المکان 2025 عملکرد 82,018,866 335,945,684 1393 1399/06/31 1750 صادق صادقى 8
مجهول المکان 2025 عملکرد 19,374,800 103,189,650 1393 1399/06/31 1699 محسن خیرى 9
مجهول المکان 2025 عملکرد 11,891,129 66,688,890 1393 1399/06/31 1669 بهمن اکبرپور 10
مجهول المکان 2025 عملکرد 8,857,833 51,582,840 1393 1399/06/31 1904 نعمت اهللا برندگى 11
مجهول المکان 2025 عملکرد 5,230,116 33,516,496 1393 1399/06/31 1708 قدیرعلى کاویانى 12
مجهول المکان 2025 عملکرد 8,427,852 49,441,500 1393 1399/06/31 1710 عباس نصراصفهانى 13
مجهول المکان 2025 عملکرد 18,912,114 101,344,440 1393 1399/06/31 1647 احمد پیروند 14

آدرس مودى اداره منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگى ردیف

مجهول المکان 2025 عملکرد 11,993,760 67,200,000 1393 1399/06/11 1327 عباس عابدى 1

مجهول المکان 2025 عملکرد 41,242,800 190,400,000 1393 1399/05/31 677 بهرام نیکزاد 2
مجهول المکان 2025 عملکرد 11,752,800 66,000,000 1393 1399/05/31 679 عباس توکلى 3
مجهول المکان 2025 عملکرد 59,933,750 262,500,000 1393 1399/05/31 681 آرمین کساالئى 4
مجهول المکان 2025 عملکرد 55,560,620 247,500,000 1393 1399/05/31 683 شاهین خسروى 5
مجهول المکان 2025 عملکرد 195,699,800 714,000,000 1393 1399/05/31 685 صابر ابراهیم پور 6
مجهول المکان 2025 عملکرد 12,274,880 68,600,000 1393 1399/05/31 687 ابراهیم حسنى 7
مجهول المکان 2025 عملکرد 19,126,650 102,200,000 1393 1399/05/31 689 ابراهیم سلطانى 8
مجهول المکان 2025 عملکرد 55,986,200 249,200,000 1393 1399/05/31 691 ابوالفضل صادقى 9
مجهول المکان 2025 عملکرد 15,166,400 83,000,000 1393 1399/05/31 693 ابوذر سهرابى 10
مجهول المکان 2025 عملکرد 12,154,400 68,000,000 1393 1399/05/31 695 احسان فاضلى 11
مجهول المکان 2025 عملکرد 192,993,500 705,000,000 1393 1399/05/31 697 احمد ایروانى 12
مجهول المکان 2025 عملکرد 69,345,660 293,800,000 1393 1399/05/31 699 احمدرضا ذوالفقارى پور نسب 13
مجهول المکان 2025 عملکرد 23,690,300 120,400,000 1393 1399/05/31 701 احمد غفاریوند 14
مجهول المکان 2025 عملکرد 211,937,600 768,000,000 1393 1399/05/31 703 عباس احمدى 15
مجهول المکان 2025 عملکرد 7,592,220 45,280,000 1393 1399/05/31 705 عباس حیدرى 16
مجهول المکان 2025 عملکرد 18,258,720 98,400,000 1393 1399/05/31 707 عباس فتحى زاده 17
مجهول المکان 2025 عملکرد 25,545,850 127,800,000 1393 1399/05/31 709 عباس محمدزاده 18

آدرس مودى اداره منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگى ردیف
مجهول المکان 202518 عملکرد 2,715,300 18,000,000 1393 1399/06/30 1582 حسن نصر 1
مجهول المکان 202518 عملکرد 71,210,000 300,000,000 1393 1399/06/11 1340 الماسى 2
مجهول المکان 202518 عملکرد 22,988,200 117,600,000 1393 1399/06/11 1338 محمدنصر اصفهانى 3
مجهول المکان 202518 عملکرد 129,846,500 495,000,000 1393 1399/06/11 1335 محمدجواد داودى 4
مجهول المکان 202518 عملکرد 45,656,000 208,000,000 1393 1399/06/11 1333 محسن قاسمیان 5
مجهول المکان 202518 عملکرد 12,154,400 68,000,000 1393 1399/06/11 1331 شیخ فرشید 6
مجهول المکان 202518 عملکرد 7,656,480 45,600,000 1393 1399/06/11 1329 محمدرضا حسینى 7
مجهول المکان 202518 عملکرد 52,175,500 234,000,000 1393 1399/06/11 1325 على اکبر جبروتیان 8
مجهول المکان 202518 عملکرد 45,781,370 208,500,000 1393 1399/06/11 1323 مهدى شریفیان  9
مجهول المکان 202518 عملکرد 11,511,840 64,800,000 1393 1399/06/11 1321 محمد کدخدایى 10
مجهول المکان 202518 عملکرد 7,656,480 45,600,000 1393 1399/06/11 1319 مهرداد اشراقى 11
مجهول المکان 202518 عملکرد 15,246,320 83,400,000 1393 1399/06/11 1317 حسین اکبرى 12
مجهول المکان 202518 عملکرد 810,780,850 2,509,000,000 1393 1399/06/11 1315 سعید باقرى 13
مجهول المکان 202518 عملکرد 8,138,400 48,000,000 1393 1399/06/11 1313 عبدالصمد شیخى 14
مجهول المکان 202518 عملکرد 26,222,870 130,500,000 1393 1399/06/11 1311 حسین جعفرى 15
مجهول المکان 202518 عملکرد 14,162,400 78,000,000 1393 1399/06/11 1309 کریم عباسى 16
مجهول المکان 202518 عملکرد 8,138,400 48,000,000 1393 1399/06/11 1307 محمد خوندابى 17
مجهول المکان 202518 عملکرد 226,280 1,500,000 1393 1399/06/11 1305 فاطمه میر حسین 18
مجهول المکان 202518 عملکرد 8,138,400 48,000,000 1393 1399/06/11 1303 عباسعلى حیدرزاده 19
مجهول المکان 202518 عملکرد 89,252,000 360,000,000 1393 1399/06/11 1301 مختاراحمد عوض گل 20

ابالغ ماده 208 قانون 
مالیات هاى مستقیم

م الف: 1044639اداره کل مالیاتى استان اصفهان
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معاون اجتماعى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان و دبیر اجرایى نکوداشــت روز اصفهان گفــت: با توجه به 
محدودیت هاى ویژه براى مقابله با بیمارى کرونا، معاونت فرهنگى 
شــهردارى اصفهان بیش از 90 عنوان برنامه ویژه نکوداشــت روز 
اصفهان برنامه ریزى کرده که به صورت مجازى با اســتفاده از تمام 
ظرفیت هاى تبلیغاتى و اطالع رسانى همزمان با روز حماسه و ایثار 

مردم اصفهان آغاز مى شود. 
مرتضى رشیدى با اشاره به برنامه هاى نکوداشت روز اصفهان اظهار 
کرد: برنامه هاى روز نکوداشت اصفهان از 25 آبان (امروز)، همزمان 
با روز حماسه و ایثار مردم اصفهان آغاز مى شود و تا روز یکم آذر، روز 

نکوداشت اصفهان ادامه خواهد داشت.
وى با بیان اینکه مردم شریف اصفهان بیش از 370 شهید گلگون کفن 
را در یک روز تشییع کردند، یادآور شد: مدیریت شهرى به خصوص در 
حوزه فرهنگى اجتماعى شهردارى تالش کرده اند به شکلى مجدانه و 

مفصل به بحث شهداى عزیز عملیات محرم پرداخته شود.
وى ادامه داد: اجراى برنامه و فضاسازى شهردارى منطقه 7 در پل 25 
آبان، ویژه برنامه «شاهد ناظر» در مجتمع ادارى امیرکبیر اصفهان با 
فضاسازى خاص و متفاوت با بهره گیرى از وصایاى شهداى عملیات 
محرم و تصاویر آنها از جمله برنامه هاى ویژه روز 25 آبان اســت که 
تالش شده با اجراى این برنامه ها اداى دینى به شهداى گرانقدرى 

شود که جانشان را در راه حفظ ارزش ها فدا کردند.
به گفته رشیدى، بخش دیگرى از فعالیت میدانى به فضاسازى شهرى 
با استفاده از ظرفیت هاى مختلف رسانه هاى شهردارى در سطح شهر، 
گالرى شهرى شهروندى و بخش هاى مختلف اطالع رسانى انجام 
مى شود و سه پل عبورى بر روى رودخانه زاینده رود به فضاسازى به 

برنامه هاى روز نکوداشت اصفهان اختصاص پیدا خواهد کرد.
دبیر اجرایى نکوداشت روز اصفهان ادامه داد: رونمایى از محصوالت 
فرهنگى، هنــرى و اجتماعى در حوزه هاى مختلف شــهرى که به 
تازگى تولید شــده را به مدت چهار شــب در موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان خواهیم داشــت که این محصوالت پیشکش مردم شریف 

اصفهان خواهد شد.
وى با اشاره به برنامه هاى نکوداشت روز اصفهان در حوزه گردشگرى 
یادآور شد: شــاخص ترین برنامه در این بخش به رونمایى از نقشه 
گردشگرى بازار اصفهان اختصاص دارد که اولین نقشه گردشگرى 
بازار در کشــور محســوب مى شــود، همچنین تولیداتى در زمینه 

گردشگرى به 12 زبان دنیا رونمایى خواهد شد.
رشیدى با اشاره به رونمایى از بیش از 40 عنوان کتاب در موضوعات 
شهروندى، بیان کرد: در حوزه اجتماعى و تحت عنوان سالمت فیروزه، 
کاالهاى فرهنگى اجتماعى که به دغدغه هاى اجتماعى شهروندان 
مى پردازد، تهیه شده که شــامل بیش از 50 عنوان تولیدات اعم از 

کتاب، بروشور و محصوالت صوتى و تصویرى است.
معاون اجتماعى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان افزود: در بخش مشارکت اجتماعى، طرح آمایش محالت 
آماده شده که خط مشى و مســیر را پیش روى فعاالن اجتماعى در 
محالت شهر اصفهان قرار مى دهد که این طرح به دبیرخانه مجمع 
کالنشهرهاى کشور نیز ارسال و با پذیرش در مجمع کالنشهرهاى 
کشور مقرر شــده به عنوان یک طرح کالن در کالنشهرهاى کشور 

به اجرا گذاشته شود.
وى با اشاره به تولید و رونمایى از سامانه شبکه سازى محالت شهر 
اصفهان گفت: این برنامه ذیل کمیسیون اجتماعى شوراى اسالمى 

شهر به ثمر رسیده و راه اندازى شبکه سازى شهر اصفهان مى تواند 
بسترساز اتفاقات بزرگ در حوزه فرهنگ و اجتماعى مناطق و محالت 

باشد.
رشیدى با اشاره به اقدامات انجام شــده روز بزرگداشت اصفهان در 
حوزه فرهنگى و هنرى بیان کرد: در بخش سینما، موسیقى و هنرهاى 
تجســمى، محصوالتى در قالب هاى مختلف انتشــار و رونمایى 
مى شود که از آن جمله مى توان به رونمایى کتاب استاد نوربختیار و 

آلبوم موسیقى استاد شاهزیدى اشاره کرد.
دبیر اجرایى نکوداشــت روز اصفهان با اعالم ایــن خبر که در حوزه 
سالمت آیین اهداى یادمان تالشگران عرصه سالمت برنامه ریزى 
که این یادمان تقدیم وزیر بهداشــت مى شــود، تصریح کرد: بسته 
هاى بهداشتى و سالمت توسط مدیریت شــهرى تهیه شده که در
 ایســتگاه هاى ورزش صبحگاهى در صورت دائر بــودن در اختیار 
شــهروندان قرار مى گیرد، همچنین در این هفته تجلیل و تقدیر از 
فعاالن و پیشکسوتان ورزش شهروندى و همگانى نیز انجام خواهد 
شد که تمام این برنامه ها به صورت ویدیو مجازى و با حضور حداقلى 
مسئوالن و با رعایت پروتکل هاى بهداشتى از طریق فضاى مجازى 

به اطالع شهروندان مى رسد.
رشیدى خاطرنشان کرد: ادارات فرهنگى اجتماعى در مناطق 15 گانه 
شهردارى نیز متناســب با مناطق و محالت و مرتبط با حوزه کارى 
برنامه هایى را آماده کرده اند که قالب این برنامه ها در فضاى مجازى 

در اختیار شهروندان قرار مى گیرد.
گفتنى اســت؛ عالقه مندان براى کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
جدول برنامه ها مى توانند به سایت esfahanfarhang.ir مراجعه 

کنند.

اجراى بیش از 90 عنوان  برنامه مجازى
 به مناسبت روز نکوداشت اصفهان


